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เพือ่น าเสนอขอ้มลูเชงิประวตัศิาสตรข์องอาคารประเภทมรดกทางวฒันธรรม 

ดศิรณ์ ตมัพนัธุสกุล และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

797 

ระบบสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติทิางสถาปัตยกรรมขัน้ตน้ดว้ยมอื 
ภษูณิศา บุษกรานุโต และชาว ีบุษยรตัน์ 

 

803 

สือ่แบบมปีฏสิมัพนัธด์า้นโบราณสถานแก่คนตาบอด กรณีศกึษา วดัมหาธาตุ จงัหวดัสโุขทยั 
ณฏัฐนนัท ์ปัญญานิรตัศิยั และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

810 

การสรา้งแบบจ าลองสามมติขิอบเขตการก่อสรา้งอาคารสงูตามกฎหมายแบบอตัโนมตั ิ
ธญัพสิษิฐ ์แซ่ปึง และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

816 

กระบวนการออกแบบระแนงบงัแดดเพือ่ควบคุมแสงสวา่งภายในและ 
ทศันียภาพดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในอาคารส านกังาน 

อนิทุอร จริะตระการวงศ,์ สนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ และชาว ีบุษยรตัน์ 

821 



(28) 

บทความ หน้า 

การใชร้ะบบสารสนเทศอาคารในกระบวนการออกแบบ:  
กรณีศกึษา โครงการกจิการสาธารณูปโภค ในจงัหวดัปรมิณฑล 

กปัตนั จนัคนา และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
 

826 

832 

การเปรยีบเทยีบสมบตัฉินวนของโฟมแกนล าตน้มนัส าปะหลงักบัโฟม EPS 
ชวาน พรรณดวงเนตร และประสพโชค หอปรชีากจิ 
 

833 

อทิธพิลของทศิทางการวางอาคาร ทีส่ง่ผลต่อการบงัเงาในพืน้ทีค่อรด์ยารด์ภายในสถานศกึษา  
กรณีศกึษา: มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

ศุภนิดา วาสนาบุญชว่ย และดารณี จารมีติร  
 

837 

การพฒันาวสัดุซเีมนตจ์ากฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสาหกรรม 
เพือ่ประยกุตใ์ชเ้ป็นวสัดุในงานสถาปัตยกรรม 

มนชนก  จริาภรณ์ และภษูติ  เลศิวฒันารกัษ์  
 

842 

การพฒันานวตักรรมขอ้ต่อทีจุ่ดเสาเชื่อมต่อกบัฐานรากในโครงสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ 
ชานนท ์ข าสงัข ์และสปุรดี ีฤทธริงค ์
 

849 

การพฒันาแผน่ประกอบสารดดูความชืน้จากวสัดุธรรมชาตสิ าหรบัใชใ้นอาคารทีพ่กัอาศยั 
เกยีรตภิมู ิศงัขะศลิปิน และสดุาภรณ์ สดุประเสรฐิ 
 

855 

ผลกระทบของสพีืน้ผวิและอุณหภมูสิขีองแสงในพืน้ทีท่ างานรว่มกนัต่อ 
อารมณ์เชงิบวกของนกัศกึษาสถาปัตยกรรม 

สรวชิญ ์แสงสวุรรณ, สดุาภรณ์ สดุประเสรฐิ และทพิยส์ดุา จนัทรแ์จม่หลา้ 
 

860 

การศกึษารปูแบบการท างานของโครงสรา้งไผซ่กีดว้ยวธิกีารรวบล า 
เพือ่เป็นแนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไผ่ 

พรอนนัท ์แซ่ลิ้ม และ สปุรดี ีฤทธริงค์ 
 

868 

การระบายอากาศโดยวธิกีารทางธรรมชาตดิว้ยทอ่ดกัลมรว่มกบัการระบายอากาศแบบขา้มฟากในอาคารแถว 
เสนธนิต อาทมาท และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
 

876 

รปูแบบของอาคารทีม่ผีลต่อการไหลเวยีนของอากาศบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า 
พรดษิฐา อุดมลาภ และ เฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
 

884 

การศกึษาการใชพ้ลงังานในสถานพกัตากอากาศทีใ่ชไ้มธ้รรมชาตเิป็นวสัดุกรอบอาคาร 
วมิพป์วณ์ี เทพสวุรรณ 

892 
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Abstract 
As a matter of national security, every country has to have measures in place to address predicted natural 

disasters, especially those resultant from dynamic climate change. Thailand is one of the countries that has been most 
affected by climate change over the last two decades, especially as related to flood events that have had severe 
negative repercussions on its economic prosperity, its urban infrastructure, the built environment in general, and the life 
quality of many of its occupants. It is also becoming more effected by droughts. Thailand still does not have proper 
plans in place to fully tackle the short- and long-term impacts of water-related disasters. In order to help achieve better 
climate resilience, those who design its cities and the buildings within them need to be able to better understand the 
risks they face and the design measures they can take to better address such risks. This present study investigates the 
extent to which extended reality (XR) technologies could be specially developed and refined as architectural and urban 
design tools to help design professionals better address these issues, especially with regards to water-related disaster 
design planning and mitigation. XR technology is well-known within the game industry but at present has yet to become 
a mainstream design tool for architectural and urban design. Through its critical literature review, this paper investigates 
the advancement of XR technology and suggests how it could be developed as a design tool in architecture and urban 
planning to raise awareness of water-related disaster risks and how to better address them. Qualitative research was 
additionally undertaken on the research areas identified using the interview method and purposive sampling to collect 
qualitative data from respondents. The following groups of interviewees took part in the sampling: urban planners, 
architects and architecture and urban design students, programmers or XR specialists, and members of a community 
in Bangkok who had previously experienced a major flood. Responses were analyzed using qualitative methodologies 
to help determine key factors that needed to be addressed in order to increase the effectiveness of XR technologies 
specifically developed for designers with regards to addressing water-related risks.  
Keywords: Extended Reality (XR) technologies, Flood-risk mitigation, Architecture, Urban Planning. 
  

1 Introduction  

1.1 Climate Change and Urbanisation  

Nowadays, in addition to the urbanisation population growth problem related to increasing numbers of people 
living in urban areas, every country also has to plan to more effectively to address predicted natural disasters, especially 
those resultant from dynamic climate change. Thailand has been ranked in the top 10 countries most affected by climate 
change for the last two decades (Thomas, 2019), and was added to the global climate risk index on that list after the 
2011 flood event, which cost the nation $46 billion in repairs and rehabilitation (100 Resilient Cities, 2017). However, 
Thailand still does not have proper plans in place to fully tackle the short- and long-term impacts of water-related 
disasters. Addressing this problem properly requires collaboration from a wide range of sectors, not only the government 
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or the communities of just one country. The disasters now arising from climate change, and other causes of natural 
disaster, affect every part of the world (Iamtrakul, 2018). 

A lot of damage to properties was resultant from the lack of preparedness and planning. It was its factories 
and farms that were damaged the most from flooding, which led to a massive contraction in Thailand’s economy and 
production rate. As a result of such happenings, disaster experts have stated that disaster mitigation must become one 
of the important elements to be developed for the country (Kirch et al., 2017). To date, disaster planning has still not 
been adequately undertaken. At the moment, short-term recovery measures such as repair or replacement of equipment, 
rebuilding facilities, distribution of supply, or provision of temporary shelters are often only considered. In order to sustain 
the viability of cities, better long-term planning and action are needed and need to be better addressed. Future urban 
development and urbanisation challenges require a comprehensive long-term approach to be adopted, with research 
taking into account new technologies, innovations, and predicted climate variations as they arise. We still lack an effective 
future-oriented approach enabling us to comprehend current complexity, rapid changes and urbanisation in order to 
better shape desired future conditions. Despite the increased awareness of the need for more imaginative thinking about 
the future and sustainability in urban planning, still not enough is being done (Ljubenovic et al. 2014). 

1.2 Disaster Preparedness  

The impacts of flooding can affect every citizen’s health and productivity, businesses’ profitability and viability, and 
the strength of national economies. At present, particularly as a result of climate change, natural disasters have the potential 
to disrupt everyone’s lifestyles in ever increasing amounts, which is why it is essential to be equipped with the information, 
tools and skills needed to take mitigation action in order to be able to prepare for, and cost-effectively reduce, the likelihood 
of damage. Being prepared and having effective mitigation plans in place can provide a positive return on investment in 
terms of lives, property and money saved (FEMA, 2019). It can also make areas more attractive to invest in, as the risk 
from such disasters so is reduced. If the city’s general inhabitants, communities, or even the occupants of a single building 
are exposed to the hazardous conditions caused by flooding, they will take a longer time and incur higher cost to recover 
than those who had already taken effective protective measures or had effective measures taken on their behalf. This is 
especially true in cities with poor planning structures or building guidelines, as they usually get more damaged from the 
disasters, particularly as they often have pre-existing stresses (Iamtrakul, 2018). As a result, the most effective way to 
reduce and mitigate the likelihood of any damage is before it occurs, so it is prudent to have an effective defense plan that 
offers more efficient and long-lasting sustainable solutions to water-related risks. Many of these initiatives can be undertaken 
at low cost / no cost and may also provide additional benefits to end users. If the citizen and urban planning are well-
prepared for water-related disasters, they will have an efficient prevention to reduce the damage as well as the potential for 
faster recovery (Iamtrakul, 2018). Effective planning can assist this aim. 

Initiatives, such as the use of extended reality (XR) technologies as an architectural and urban design tool for 
water-related disaster planning mitigation, could greatly improve the resilience of city infrastructures, as well as provide 
education and raise awareness for design professionals, city officials and communities. As a result, people would be 
better prepared for such disasters which would shorten the recovery phase and reduce damage caused. Such initiatives 
could also save costs related to recovery/rebuild. 

1.3 Sustainable Urban Development  

It is important that cities which are seeking to be sustainable and resilient have good quality infrastructures 
and urban planning that seek to enable a better quality of life for the community in part by reducing the risk or damage 
from natural disasters as much as possible in the long-term. Disaster mitigation is a fundamental component for urban 
planning to ensure sustainability of development in the future. The SDG goals that apply in this field are Goal 11 
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(Sustainable cities and communities) and 13 (Climate Change). It is important to have efficient and location appropriate 
urban planning that also strengthens resilience and adaptive capacity to climate-related hazards, which includes reducing 
the effects of possible disaster risks (UNISDR, 2015). The same also holds true with regards to the design of individual 
buildings, as they can be specifically designed in ways that will help reduce such risks, both for themselves and for 
adjacent urban areas. Strong infrastructure can additionally aid sustainability, resilience and adaptation within the city. 

Key factors that will enable improved resilience and sustainability are: the smarter use of technology; and 
improved means of knowledge dissemination to help the right multi-factoral design decisions be made to help empower 
and encourage people, particularly those in roles of authority, to champion such change. Extended reality (XR) 
specifically developed for these tasks can also be used to more effectively increase risk awareness in members of the 
general public and help gain their support with regards to effective measures that can be taken to address risk. We have 
to make better informed decisions, as the choices that we make now related to the design of individual buildings and 
the urban environment in general will directly impact the resilience of the areas in which we live to future shocks. In 
order to create smarter, more sustainable, more resilient cities that are advanced, clean, green and safe where citizens 
can live happily and productively we need to better address the risks we face. 

1.4 Innovation Technology for enhancing urban resilience  

It is proposed that through the use of XR techniques the possibility exists to improve matters at both large and 
small scale to create city wide approaches that better address risk. XR could be used by architects, town planners, etc., 
from the concept design stage and beyond to help them develop better solutions taking into account things such as local 
planning regulations, local conditions, best strategy/practice, and predicted climate trends and disaster risks, for whole city 
design and more. XR technology is already rising in importance as a design and planning tool, and its importance will 
increase still further in the future. However, at present, it is little used for disaster planning within standard architectural and 
urban design initiatives. This is in part because the technology is still being developed, and in part because many design 
professionals do not yet realise its potential as a design aid for effectively, efficiently and economically creating more cost-
effective resilient designs that better address the growing environmental risks that we face.  

2. Literature Review   

2.1 Use of Extended Reality Technologies in Water Management 

With regards to the economic aspect of utilising such technologies, XR is now normally found in mobile 
applications and has attracted wider business interested. The fields of application have many potentials, such as 
navigation in real world environment, information display, advertising, art, entertainment, and games (Geroimenko, 2012). 
Moreover, integrated simulation creates a shared awareness in the field teams. The users’ awareness is enhanced with 
perception of correspondence between the data and the surroundings which allow exploration, increasing their 
understanding and enabling them to provide insights through continuous feedback. However, in water management, the 
use of the XR application is still restricted with regards to the design matters it covers despite its proposed usefulness. 

Nowadays, many platforms are capable of visualising measurements from geo-referenced sensors and 
simulation data including hydraulic motion. Therefore, XR technology could be usefully employed if extended more into 
the field to emergency management and proactive design mitigation action. This is already being done to a degree in 
some parts of the world through the application of the Digital Elevation Model (DEM) which graphically displays land 
elevation data to enable estimation of potential flood volumes on land areas (Mark et al., 2004), and could be incorporated 
into XR models developed to raise flood risk awareness for areas of Bangkok. 
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2.2 Extended Reality Technologies and Urban Design / Architecture 

Extended Reality (XR) technologies, such as Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), and Mixed Reality 
(MR) technologies are now able to be used in architecture, engineering, and construction (AEC) projects. For example, 
some architecture firms now use VR on projects to create a realistic environment to enable clients to walk through 
proposed schemes and take a more active role in refining projects. Some of engineering firms also use VR to make 
changes and refinements in their designs before construction begins.  

By bringing clients, and other stakeholders, into the virtual world to better see and understand the problems 
that need to be addressed, the amount of feedback and refinement that can be created by allowing non-engineering 
professionals to experience is huge. As a result, being able to rapidly tinker with designs before they are finalised can 
lead to the time and money savings, as well as leveraging 3D environments to better sequence construction processes. 
Some companies have already reduced their project timelines by 35% from their better work sequencing result from 
using such technologies (Mortice, 2019). One of the most important benefits of using XR is that it enables clients to 
have a better sense of scale, and the alternatives that exist, than can be achieved through viewing with computer 
monitors, scale models or paper print-outs. For designers and architects who are trying to show their project in 3D, XR 
technologies allow presentations to become as real as possible, and often at relatively low cost. With just a phone or 
tablet a customer can physically walk around objects and get a better feeling of their scale and what can be achieved. 
This study proposes that XR could be developed further and be more widespreadly used as a design tool for flood 
disaster planning and mitigation, and for raising awareness of flood risks. 

3. Research Methodology 

3.1 Collection of Primary Data 

For this study, the population from which the samples are derived consists of the following stakeholder groups 
of interviewees:  

a) A flood disaster community (both individual householders and industry representatives in that area)  
b) Urban planners.  
c) Architects  
d) XR specialists   

The participants from the community representing the stakeholder group for homeowners and businesses that 
have previously been affected by flooding in the area formed one group of stakeholders in this present research. The 
other stakeholders are representative of individuals in: urban planning; architecture; and XR specialist stakeholder 
groups. It was decided to use semi-structured interviews which were undertaken online due to the current coronavirus 
situation. Both closed and open questions were prepared in advance in order to plan and guide the interview towards 
the research objectives. Data is assessed using qualitative techniques.  

4 Qualitative Data analysis 

The interviewing method undertaken and the use of open questions allowed insights to be obtained from 
experts and specialists without limiting the scope of their responses. The results acquired are perceived as reflecting 
the opinions and perspectives of both the business side and the client side from the interviewees’ real-life experiences. 
This method also encouraged the participants to both respond accurately and freely to the questions given as well as 
provide the researcher any example they considered appropriate, such as their inspiration from case studies or their 
own projects. After a briefing on information gathered regarding urban design, water risk management, and XR 
technology, the participants agreed to take part in structured interviews which obtained details of their perspectives 
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towards as related to the use and development of XR technology in architecture and urban design to better cope with 
risks and uncertainties that may be faced within the urban environments, particularly as related to flood risk at local 
level. All of the answers obtained from the participants can also be generalised and interpreted into whether they agree 
or disagree with particular matters or issues related to this topic.  

5 Conclusion 

This work investigated the use, and potential, of Extended Reality (XR) technologies as architectural and urban 
design tools for water-related disaster planning and mitigation that can effectively raise awareness of architectural and 
urban design elements and infrastructure initiatives which can be undertaken to reduce or mitigate the effects of climate 
change and natural disasters, particularly flood or other water-related risks at local level. Many of these initiatives can 
be undertaken at low cost / no cost and may also provide additional benefits to end users. The feedback received falls 
into agreement or takes a positive perspective with regards to the subject of XR technology as an important tool that 
many industries have been using or adapting and developing further for their benefits. They know that technology can 
fulfil the tasks that humans can find difficult to do, or be time consuming, which is why they see XR technology’s potential 
as an opportunity that will be useful and effective in the future.  

There is huge potential to develop XR technology as a design tool that provides increased opportunities for 
businesses and individuals to improve project process and quality whilst reducing risk. The use of XR for disaster 
planning at the design stage of buildings and urban areas could additionally lead to huge savings in life and significantly 
change the way we design our environments.   
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Abstract 

Current industries continue to pursue products that reduce impacts on the environment and human health 
called eco-friendly products. Eco-design is used as a tool in the manufacturing and service sectors to improve the 
sustainability of products by combining environmental facet into the design process where the product impacts are 
defined. This study explored the dishwashing liquid which is widely used in Thailand considered as a household product. 
Dishwashing liquid generated monthly waste from bottle packaging. Thus, those bottles are the one causes of the plastic 
waste in the world that can’t be disregarded as other single-use products. Additionally, Conventional Dishwashing liquid 
released into environment is harmful to nature, animals and human health. The research aims to understand customer 
insights, needs, and opportunities to improve the dishwashing liquid that less impact on the environment. Online 
questionnaire and focus group interview are the methodology for gathering data which undertaken in Thailand. 
Furthermore, this study summarizes the main current approached and practical tools including Life Cycle Assessment 
(LCA), MET matrix, and Lifecycle Design Strategies (LiDS) Wheel for implementing eco-design strategies. Ingredients 
of detergent and packaging materials are the main factors affecting the environment such as natural land transformation, 
natural resource depletion, landfill, air pollution, toxic ash, groundwater pollutions, and waste. The finding results 
emphasize a high customer value with less environmental impact along a product life cycle. When focusing attention on 
designing eco-friendly dishwashing detergent. The designer should give important continue developing the product 
formulations, non-water ingredients and improving packaging to reduce the environmental impact of conventional 
dishwashing liquid. Most users face the problems of skin drying and irritation. Besides, texture, foaming, and scent are 
essential to decide the alternative ingredients to satisfy user needs. 

Keywords: Dishwashing liquid, Eco-design strategies, Life Cycle Assessment, MET matrix, LiDS Wheel 
 
1. Introduction 

Plastic waste is one of the biggest problems which increasingly threatens climate, ocean, animal and human 
health (UNEP, 2019). Environmental awareness of single-use plastic has become increasingly vital. Dishwashing liquid 
also causes abundant packaging waste. While the increasing population growth rate tends to affect household 
consumption including dishwashing liquid, the ability of recycling will become overwhelming. Only 9% entered the 
recycling process, 12% has been incinerated and 79% of plastic wastes go to landfill or remain in the environment 
(UNEP, 2018) same as Thailand which can recycled 25% of 2 million tons in Thailand. The environmentally friendly 
dishwashing was established from chemical and water pollution issues. It was be noted that the natural ingredients are 
friendly to humans and safe to the environment. The environmental awareness in Thailand tends to increase even in 
academic class (Wongwatcharapaiboon, 2019). Hence the researcher sees the opportunities to improve a product in 
the cleaning industry and to balance Thai customers’ needs and environmental issues. To achieve these issues, 
companies should design a product that reduces or eliminate the use of packaging and hazardous substance.   

Life cycle assessment (LCA) is a tool that helps to understand the extensive activities that caused environmental impact 
and MET matrix will indicate input and output. Lifecycle Design Strategies (LiDS) Wheel can use to design a product 
following eco design strategies to achieve a less environmental impact. In addition, gathering the customer insight of 
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dishwashing liquid is important to satisfy the customer to purchase. Therefore, the research objectives are to investigate 
the customer insight and needs of dishwashing liquid and study the environmental impacts to provide the opportunities 
for improvement by eco-design. 

 
2. Literature Review 
Environmental issues have received the attentions in product development activities. Product design and development 
is identified as a process of creating a new product effectively, economically and best making the user’s life easy and 
comfortable (Ulrich & Eppinger, 2016). Designing a new product or development goes through an analytical process 
and depends on alternative solutions to improve the quality of the user and interaction of them with the environment. It 
associated with problem-solving, clarify the user needs and bringing the solutions (Strate, 2018).  

According to Zbicinski et al. (2006), the most extensive design tool for improving an environmental impact of a product 
is life cycle assessment (LCA) which considers all product life cycle from cradle to grave. There are many tools available 
for working with ecodesign and for different purposes as follows. The LiDS Wheel is a particular Eco-design tool and 
used for designing product that considers the environmental impact during the product life cycle. The eco-design strategy 
wheel indicates all the areas of interest in ecodesign. Hence, It is an important tool for generating ideas and options to 
achieve the goal of ecodesign in this work. A MET matrix in which MET stands for materials, energy, and toxicity 
identified the material flow, energy use, and emission of toxic compound or waste over the product’s lifecycle. It gives 
the advantage to see the overview of the environmental impact of the product, pinpoints the one should be improved 
(planning for redesign).  

Almost 70% of 11,095 members expect biodegradable ingredients from eco-friendly dishwashing liquid (Williams, 2019). 
The criteria based on suitable for septic tanks, no tested in animals, recycled materials, recyclable bottle, available of 
refills and derived from crude oil. 

 
3. Methodology 
3.1 Research Instrument and Data Analysis 
3.1.1 Online Questionnaire 
A Quantitative data survey collected through online platform from 450 samples of dishwashing liquid users by using 
convenience sampling. Aimed to gather the customer insights by divided questionnaires into 3 sections comprised of 
demographic information, consumer purchasing behavior, and pain point of dishwashing liquid. Demographic of the 
samples, 70% of respondents are female. The majority of respondents are aged between 18 - 24 years old (61%), 25 
- 40 years old (14%), more than 40 years old (13%) and less than 18 years old (11%) respectively. 268 respondents 
(60%) live in medium family which consisted of 4 to 6 people. 140 respondents (31%) live in a small family which has 
less than 3 people and another (9%) live in a large family. Researcher analyzed the data collected from online 
questionnaire by using Statistical Package for Social Science (SPSS) includes description statistic using frequencies 
and percentages, and cross - tabulation. 
3.1.2 Focus Group Interview 
The researcher facilitated a 1-hour discussion with a group of 10 participants including 6 females and 4 males who 
study Sustainable Product Design Course, Department of Product Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn 
University (Academic year 2019). This group represents 2 stakeholders which are users and design experts. The 
questions divided into 2 sections comprise of questions related to customer needs (like and dislike of existing 
dishwashing liquid) and questions related to the eco-design product of alternative dishwashing detergent. The aim is to 
obtain the customer needs or concerns points and suggested the idea of alternative dishwashing liquid.  
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3.2 Tools for Ecodesign 
In this study, firstly classifies the activities of producing dishwashing products over their life cycle, conducts the MET 
matrix to see the significant input and output that causes an environmental impact as an analytical tool, and summarizes 
the environmental impact to see the promising phase possible for improvement. Second, implementing LiDS Wheel 
provided ideation on ecodesign is a brief explanation for design an eco-product. 
3.2.1 Life Cycle Assessment (LCA) 
Environmental impacts were estimated by life cycle assessment. The product was considered the impacts from raw 
material extraction to manufacturing, distribution, use and end-of-life. Figure 1 shows the diagram of dishwashing liquid’s 
activities over the lifecycle. This analysis isn’t considered within each specific brand or product formulation. It represents 
the conventional dishwashing liquid which is mostly contain chemical substance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Simplified diagram of dishwashing liquid’s life cycle 
3.2.2 Lifecycle Design Strategies (LiDS) Wheel 
The method of using LiDS Wheel used to determine the feasible strategies and select the suitable strategies that meet 
the goals. Eight-Axis consist of Eco design strategies shown in Figure 3. Each number has a significant meaning that 
the low number is the way to solve the problem at the root cause, not the consequence. A low number is the better 
result than a high number. 
 
4. Results  
4.1 Online Questionnaire 

Gathering data of customer purchasing behavior to understand behaviors and needs. 
Table 1 Relationship between life times, size of family and size of products 
  Size of DW Bottle 
Year  150 ml. 700 ml. 3.6 liter Total 
Life Times 

(week) 
1 - 2 26 44 4 74 
3 - 4 19 135 11 165 
4 - 8 17 97 17 131 
12 - 16 9 30 12 51 
> 20 5 14 10 29 

Total  76 320 54 450 
Scale of family Small 32 94 14 140 
 Medium 42 196 30 268 
 Large 2 30 10 42 
Total  76 320 54 450 

Raw Material Extraction Manufacturing Distribution Use End-of-life 

Truck 

Raw Material  
Extraction 

Ingredient 
Production 

PET, PP, HDPE 
Production 

Mixing & 
Bottling Truck Washing 

(Househol

Tap Water 

Disposal 

Bottle Recycling 

Landfill 
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Table 1 shows the size of dishwashing liquid bottle that people commonly purchase and the period that people use in 
each size, 71% of respondent purchased medium size of bottle (500 - 700 ml.) that lasts 3 - 4 weeks or 1 - 2 months. 
For 150 ml., it lasts around 1 - 2 weeks. People who bought 3.6 liter of dishwashing liquid size spend longer time than 
other size which is 1 - 2 months and 3 - 4 months. As the result, all majority of each family size commonly purchased 
500 - 700 ml. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Summary of customer behavior and customer needs of dishwashing liquid 
Figure 2 shows the results of reuse behavior. More than half of respondents have the behavior that reuses old bottle 
and buy the dishwashing pouch instead of the bottle until it is broken (Refill 1) (54.9%). some people buy a pack of 
dishwashing pouch in one time (26.22%), typically buy new bottle of dishwashing liquid (22.7%), and use the personal 
container for containing the dishwashing liquid (Refill 2) respectively (21.1%). A few people (6.4%) buy many 
dishwashing bottles in one time for stocking. Of those that did raise concerns with regards to customer needs, the pain 
points are: the. skin drying as a result of use, followed by skin irritation, whether the product is safe to human, and the 
issue of scent. (57.8%, 40%, 30.4% and 25.3%)Less people were concerned environmental friendliness and the problem 
of heavy weight while traveling. (21.3% and 6%).   

4.2 Focus Group Interview 
Table 2 Table of customer needs 

Customer Statement 
Number of 
Participant 
Supported 

Interpreted Need 
Hierarchy of 
Needs  

I dislike when my hand dry after washing dishes. 10 Dishwashing liquid isn’t provided skin drying. 3 
I check the cleanliness by dish friction (Using 
hand touch the dishes). 

9 Dishwashing liquid removes grease from dish and 
provide tense texture. 

3 

I always added the dishwashing liquid when the 
foam is gone. 

8 Dishwashing liquid generates thick foam while 
washing. 

3 

I would like to remove the stinking smell from 
dishes and hand. 

7 Dishwashing liquid has ability to remove the smell. 2 

I like viscous dishwashing liquid, it feels like 
cleaner than fluid.  

6 Dishwashing liquid has the proper viscous and 
can stay on washing tool. 

2 

I has sensitive skin. So I often has skin irritated 
and hand peel by dishwashing liquid.  

5 Dishwashing liquid is gentle to skin. 2 

I think the liquidity of dishwashing liquid is not 
affect to the cleanliness of dish. 

4 Dishwashing liquid can clean well. 1 

I would like to have the good scent while 
washing dish  

4 Dishwashing liquid has aromatherapy scent. 1 

I found the white stains on dish made of silicone 
and i don’t like. 

2 Dishwashing liquid provide clean and clear result 
of all type of dishes (material). 

1 
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From the question related to customer needs, Table 2 shows the customer statements that can be interpreted into 
hierarchy of the needs as following number of participants supported. 1) Hand should not dry, 2) Effectively cleaning 
and when using hand touch the dishes after washing, the texture should be tense, and 3) Dishwashing liquid generates 
thick foam while washing. Additionally, more than half of participants prefer the scent, proper viscous and gentle to skin.  

Question related to alternative dishwashing detergent, the dish soap bar was discussed that provided less environmental 
impact due to non-toxic ingredients, long lasting and plastic-package free. But in Thailand people preferred the liquid to 
solid and dish soap bar is not widely used. Most streams of design expert go in the way of redesign or rethinking about 
the form of dishwashing liquid and packaging including changing or reducing the ingredient of liquid and the material of 
packaging in order to decrease the waste from packaging and hazardous substance. In conclusion, the potential solution 
is designing an alternative dishwashing detergent in another form that can be changed into liquid later, users also 
washing dishes by the liquid texture.  

4.3 Life Cycle Assessment (LCA) 
Conventional dishwashing liquid formula based on the chemical formulation within bottle packaging and dishwashing 
pouch (refill packaging) was identified possible input and output for whole stages of the product life cycle to see an 
environmental impact which divided into 5 phases. Figure 1 shows the overall flow of dishwashing liquid. Selected 
ingredients of dishwashing liquid and packaging materials are significantly be considered in order to investigate the input 
and output (Table 3). 
Table 3 The MET matrix 

Life Cycle M-Material E-Energy T-Toxicity 

Raw Material 
Extraction 
(Ingredients of 
dish soap)  

- Natural resource (coconut oil, palm oil, salt) 
- Chemical compounds 
- Artificial compound (petroleum, natural gases, water) 
and material (For made Synthetic fragrance) 

- Energy for Mining 
 

- Emission 
- Waste  
 

Raw Material 
Extraction 
(Packaging) 

- HDPE: Ethane and chemical is the input of Ethylene 
production 
- PET: Crude oil and natural gas from natural resources 
- Post-consumer PET production: Collected post-
consumer waste, water and ancillary materials. 
- Refill pouch: water and plastic. 

- HDPE: plastics consists of 
granulate production and blow 
molding which requires electricity. 
- Second life of PET bottle: 
Fuels for transportation and 
electricity  
- Refill pouch: 
Energy 

- Scrap and Co-
product (waste) 
- Photochemical 
ozone creation 
- Vehicle emissions 
- Air emissions 
- Water emissions 

Production - Ingredients used (Phosphates, SLS (Sodium lauryl 
sulfate), Synthetic fragrance, Paraben, Chlorine bleach, 
Sulfuric acid, Formaldehyde, Ammonia, Salt, Lemon or 
Bergamot) 
- Bottle (PET, HDPE, Post-Consumer PET or Refill 
pouch) 
- Water 

- Energy  - Air emissions 
- Water emissions 

Distribution - Product packaging 
-  Bulk packaging  

- Fuel for transportation - Emission from 
diesels fuel 

Use - Dishwashing liquid used 
- Washing tool 
- Water 

 - Water emissions 
- Chemical from 
dishwashing liquid 

Disposal  - Combustion with energy 
recovery 
 

- Air emissions 
- Water emissions 
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From LCA aspect, raw material extraction and end-of-life phases are significantly to redesign. The environmental impact 
defined the possible impacts occurred as follows: 

1.1) Raw Material Extraction 1 (Ingredients of dishwashing liquid): Raw material extraction complies cause the natural 
land transformation, natural resource depletion due to mining, and emission and waste generated from mining. Beside 
some surfactants can made from fossil raw material, renewable material, non-fossil derived raw material or mixture. The 
product formulation is significantly related to an environment. Each ingredients impact on the environment differently 
which leads to the federal law proposed to prohibit the use of phosphate-based detergents. ‘Phosphates’ is one of the 
biggest problems in commercial dishwashing detergent. Excess of phosphate causes algae bloom in the waterway. 
Algae and aquatic plants grow wildly affect terrible for aquatic life by block out sunlight, and oxygens imbalance 
(Eubanks, 2017). For a human, it caused sick and even die. Other ingredients such as SLS, Chlorine bleach, Paraben, 
and synthetic fragrances also cause environmental impact since synthetic fragrance. 
1.2) Raw Material Extraction 2 (Packaging): Plastic bottles/ packaging usually made of HDPE, PET, or Post-consumer 
PET. The other packaging is a pouch or refills packaging is the way to reduce plastic (resin) in production and emission 
of carbon dioxide. For the production of bottles before transport to the dishwashing plant in the production phase, it 
required a lot of energy, water and fuel that generate air, water and waste emissions.  
2) Manufacturing / Production: The production stage relevant to making dishwashing liquid and fill into bottle. Waste 
and emission from the factory cause air pollution and water pollution. Avoiding and reducing some feedstocks or 
materials will reduce the environmental impact as shown in Table3. 
3) Distribution / Transportation: To transport supplier (material and ingredient) to factory and products to distributors 
normally used a truck. Material, size and shape of the packaging and products that fill the truck leads to many trucks 
on the road, gas emission, air pollution and fossil depletion. 
4) Use: Washing dish activity associated with water, dishwashing liquid and washing tool which most relevant to user 
section. This stage significantly involved in water consumption which was estimated at 5200 kg. per kilogram of product. 
It was considered a higher impact on the environment than other phases (Lieshout et al., 2015). When the liquid exits 
the kitchen accounted for last phase. 
5) End-of-Life: At the end of life, dishwashing exits the kitchen through various streams including wastewater, municipal 
solid water, and evaporation. The amount of wastewater is drained caused air and water pollutions. When flowing down 
to the wastewater treatment pond, it required energy and expensive equipment. Plastic waste (packaging) scenario 
includes the landfill, incinerated, and recycling process. Packaging disposal by landfill leads to land degradation, 
methane and groundwater pollution. For incinerated generates air pollution and toxic ash. Additionally, refill package 
cannot recycle in the present time.  

As the results of LCA, it can be used to focus attention when designing eco-friendly dishwashing detergent. The designer 
should give important continue developing the product formulations and packaging to reduce the environmental impact. 
As a result, the researcher has a list of opportunities for development consists of 1) Low-impact material/ ingredient, 2) 
Non-water ingredients, and 3) Improving refill packaging. 
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4.4 Lifecycle Design Strategies (LiDs Wheel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 EcoDesign strategy wheel  
The LiDS Wheel helps to design alternative dishwashing reducing the environmental impact of dishwashing liquid. It 
shows all the areas of interest in ecodesign and feasibility strategies. As indicated in Figure 3, Dark grey area presents 
the supposition of possible areas that can be developed an environmental performance in each strategy and life stage. 
The strategies with larger areas represent a higher improvement and a far higher scores that indicated should be 
achievable as following: New concept of development: dematerialization refers to the strategy which provides a new way 
to fulfill customer needs or doing more with less resource. According to the result from customer behavior, design 
experts and LCA, the dishwashing liquid without a package could be a new concept development of alternatives. 
Minimized the packaging and turn into something or eliminate the plastic packaging (Bottle) is the greatest potential for 
reducing environmental impact. 80% of water is the main ingredient of dishwashing detergent. Thereby the researcher 
proposes concentrated the remaining ingredients as dishwashing pod that can be the packaging themselves and plastic-
packaging free. When dissolved with water at home, the product can be stored in any reusable bottle and use as normal. 
There is no waste leftover from the packaging. Due to a smaller size and lightweight, the capacity of a truck will increase 
and also easy to carry for customers which reduced greenhouse gas emission and diesels fuel. Selection of low-impact 
materials: selected the natural / bio-based ingredients and biodegradable material that easily disposal for packaging 
such as cardboard. Reduction of material: reducing water and material weight. Optimization of production techniques: 
find clean production energy and minimize waste. Optimization of distribution system: find local supplier of ingredients 
and using reusable packaging for transportation. Reduction of impact during use: design for improving the functionality 
of dishwashing to reduce water consumption. Optimization of an initial lifetime: long life and classic design for 
encouraging the reuse of bottle, and for End-of-life system can be solve from strategy 1 since biodegradable material 
will reduce the burden for disposal. 

5. Conclusion and Recommendation 
The finding results of this research provide opportunities to improve alternative dishwashing detergent with high customer 
value and less environmental impact. Regarding the research conducted, the customer behaviors were educated and 
give useful to deciding for producing 500 - 700 ml. of dishwashing product which can use more than month to fit with 
all sizes of family and developing longer lasting. Additionally, the idea of refill packaging can be continued since 
customers usually buy the refill packaging and should encourage others to reuse lead to reduce the waste. 
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The results of LCA and the suggested solution from design experts summarized that the developments can be made 
within product formulation and eliminated packaging. As the current refill packaging can’t be recycled and a bottle of 
dishwashing generates waste, these problems could be mainly addressed by a new concept of development strategy 
and selection of low-impact material strategy from LiDS Wheel. The potential solution is designing concentrated 
ingredients of dishwashing liquid without water in another form as packaging themselves lead to plastic-packaging free. 
Less waste goes to the recycling process and landfill, unlike refill packaging, encourage the use of a plastic bottle or 
reuse behavior, and promote the long-lasting use of containers.  

With regards to ingredients of dishwashing detergent, the chemical used to provide powerful cleanliness, antibacterial 
property, thick foam and scent in dishwashing liquid can sometimes cause rashes, irritation to sensitive skin, nose and 
eyes. Besides, it can even cause damage to the respiratory tract and toxic to human body. There are eco-friendly ways 
in which solving the environmental problems and meet the customer needs which are hand should not dry or irritation, 
safe to human, provided a scent respectively whilst still can cut through grease, provided tense texture and generates 
thick foam.  

Dishwashing liquid has varied pH from 3 to 11.5. The widely used is low pH than 7 (acidic) to powerful cleaning which 
can cause skin drying or irritation. For suggestion, pH 6 - 8 which close to neutral has the special property for wipe and 
harmless to hands and proper for sensitive skin. But the ability to clean will a little bit less than acid. In terms of safety 
and environmentally friendly, selected biodegradable materials, natural ingredients and bio-based are the approaches 
of overcoming disposal problems. Biodegradable materials are sensible to degradation and can be absorbed back into 
the environment. The non-toxic and free artificial fragrance also essential for being environmentally friendly. Particularly, 
the scent in dishwashing liquid should be extracted from natural resources without synthetic fragrance such as essential 
oil is both moisture to the skin and to be scented. On the other hand, used of natural-based ingredients will not generate 
thick foam and high liquidity, unlike customer needs. Therefore, the alternatives must provide the tense texture to dishes 
for ensure the cleanliness. 

This study actively contributes to the further step including designing the detailed design of alternative dishwashing 
detergent, prototyping and testing in order to measure the feasibility. From this research, the researcher has examined 
that LCA and LiDS wheels are being easy to use for preliminary analysis and flexible. Both tools are suitable for eco-
product design and can be used together seamlessly to find the problems in each stage and see the feasibility strategies 
to addressed. All contents of design knowledge here will be useful for designer and product developers. As small 
problems together can create a great global impact, especially the daily product that everyone used, designers can 
create innovation by address the environmental problem of an existing product by ecodesign strategies.  
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Abstract 
This work has identified a number of existing and future risks that Thai farmers face. The Smarter Agriculture 

Thai Initiative (SATI) is a sustainable organic farming model for Thai farmers developed as a practical and innovative 
model in which benefits and risks are proactively addressed in order to help improve the wellbeing of farmers and their 
families. This ethically-driven model is designed and developed on the three pillars of sustainability: People, Planet and 
Profit. In this study, building knowledge, increasing empathy and wellbeing are the main focus for the first pillar; preserving 
and enhancing the natural environment is the second; and maximising long-term profitability is the third. Hence, this 
research seeks to investigate, develop and promote bio- and environmentally-friendly solutions and best practice which 
better address the risks that farmers and other members of the rural community often face. It is proposed that in order 
to help farmers develop more cost-effective solutions and better adapt to climate change, both high- and low-
technologies can be applied in running their everyday businesses. The SATI model is more inclusive than standard 
smart farming solutions which typically focus on younger generation farmers. It combines hard-earned wisdom and 
insights with cutting-edge knowledge. It also allows the blending of different specialisms such as smart farming, organic 
farming, and agroforestry. Moreover, it encourages all members of farming communities to have a voice and be able to 
contribute their ideas and suggestions regardless of their prowess with modern technology. The model allows solutions 
to be tailored to their abilities. Given that the majority of the farming community is elderly, this approach appears 
particularly appropriate. It is, therefore, proposed that through combining old wisdom and new knowledge together with 
both high and low technologies to a greater extent that more revolutionary and more inclusive solutions can be found. 
Examples of this are discussed. Furthermore, the SATI model suggests how through the selective use of appropriate 
technology and development management strategies, rural communities could become revitalised as growth hubs in 
their own right. 
Keywords: Smart farmer, Organic farming, Agroforestry, Poverty, Resilience 
 
1 Introduction 

Agriculture has played a significant role as a major driver of the economy of the Thai nation for many 
generations. The majority of the Thai farmers are smallholders (Singhapreecha, 2014), and around a third of Thailand’s 
labour force work in this sector. At present many in the farming community experience poor health and great hardship 
as a result of the activities they undertake. Many lives in poverty (World Bank Group, 2020). Environmental risks, such 
as those resulting from climate change will further erode their earning ability unless proactive measures are taken. There 
is also the pronounced internal migration within Thailand of many people from rural areas moving to urban areas leading 
to rural decline. At the moment there is a wide gap between what is actually achievable to address such matters and 
what is being done.  
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1.1 Research Framework 

The research framework adopted in this present research covers the challenges that exist, which led to the 
development of the research question investigated, and the development of the proposed business model and blueprint 
for SATI (Figure 1).  

 
Figure 1: Research Framework 
 

1.2 Research question 

How can farmers gain and generate the knowledge necessary to create smarter, more resilient, organic farming 
and agroforestry initiatives through an inclusive approach that blends the best of old and new knowledge? 

1.3 Research objectives 

The research objectives of this work are twofold: to investigate the existing barriers, future risks and 
opportunities that Thai farmers face with regards their profession; and to create a sustainable business model initiative 
to enable Thai farmers to create long-term beneficial growth, change and wellbeing for themselves, their families and 
their communities. 

1.4 Scope of the research 

The scope of this work is limited to the study of the obstacles, challenges and opportunities for developing 
and refining the proposed SATI Model for Thai farmers and the concept of creating and refining a sustainable business 
model for Thai farmers to generate long-term beneficial change for themselves and others at micro and macro level. 

2 Literature Review 

The research undertaken as part of this study has identified and critically investigated a number of existing 
and potential future risks being faced by Thai farmers. It reviews and develops a wide variety of theories and concepts, 
including His Majesty King Bhumibol Adulyadej's Sufficiency Economy Philosophy, related to finding ways to develop 
and refine the proposed “SATI (Smarter Agriculture Thai Initiative): A Smarter Organic Farming Model for Thai Farmers” 
to help innovatively improve the wellbeing of Thai farmers, their families and the communities they live in whilst reducing 
the risks they face. A number of the measures and strategies have been assessed for this transformative model to help 
sustainably improve their lives and help provide them with greater financial security whilst additionally helping address 
a number of climate change issues.  
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As a result of its growing strength in agriculture, Thailand became an upper-middle income country over 50 
years ago and due to its remarkable and rapid economic development it became the world’s top rice exporter (TIR, 
2017; FAO, 2018). However, after Thailand experienced an economic crisis in 1997, the extent to which agriculture 
contributes to its GDP has slowed sharply and it continues to decline of 8.12% in 2018 (Figure 2). Such challenges are 
in part created by the predominant use of agrochemicals in farming, problems of soil erosion, flood and drought, and 
global warming. The cultivation of monocultures can also create additional risks to the farmers that grow them, as can 
market fluctuations in crop prices and product demand. The shrinking of rural community as more individuals move to 
the cities is also an issue that is seldom addressed. 

 Figure 2: The contribution of agriculture to Thailand’s GDP from 1960-2018. Date source: TheGlobalEconomy.com 

(2019). 

Although spatial concentration can provide economy of scale, the release of the main crops in Thailand into 
the market at the same time can create oversupply and lower prices. Moreover, the ageing of the population has become 
a global phenomenon which challenges all of the critical societal systems including a family, culture, medical and health, 
and a person’s value (McKinney, 2018). The ageing community within the farming population, and the perceived barriers 
they have to change, present one of the obstacles to the adoption of new agricultural processes, including the adoption 
of new methods and modern technology (Phongsiri, 2019; Attavanich et al., 2019). The over-reliance on high-tech ways 
to provide knowledge may also create an additional barrier, one that could perhaps be addressed by providing 
information in ways that are more user-friendly to key stakeholders. 

2.2 Organic farming  

Organic farming was the original kind of farming started by humankind and represents a sustainable method 
of agricultural production free from harmful man-made additives. Undertaken correctly, its more widespread adoption 
can increase farm produce quality and help maintain the biodiversity of nature’s ecosystems. It can even be undertaken 
in high-tech ways that can increase its yield beyond what is achievable with the use of chemicals (Chen, 2018). 
Additionally, due to the increasing awareness amongst consumers with regards to health concerns and environmental 
matters, the consumption of organic products and supplements has become a favourable trend in Thailand. The Kasikorn 
Research Center has estimated that the value of organic market was around 2,700 – 2,900 million baht and will continue 
to rise up to 5,400 million baht as the government has predicted (K SME analysis, 2018). This increasing belief in the 
benefits of eating food that does not contain chemical residues provides the opportunity for farmers to diversify into new 
markets that provide premium product prices and better address the 3Ps. The issue of helping address climate change 
also presents new opportunities for growth and financial independence. 
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2.3 The Existing agriculture practices 

2.3.1 Agroforestry systems 

Agroforestry has long been practiced in Thai communities with rotational farming, and can be described as a 
sustainable agriculture system in which tree-crops production and diversified production of other crops can increase 
long-term economic and social benefits at local and national scale (ICRAF, 1997; Elevitch and Wilkinson, 2000). It can 
be used to create a socially sustainable systematic combination of plant and crops and low-input cultivation techniques 
that work in harmony with the cultural traditions of indigenous people without chemical or pesticide use, and helps 
preserve both plant and animal biodiversity.  

Agroforestry can be particularly important in providing opportunities for small-scale farmers and for land users 
at all levels. Correctly undertaken, it can provide far more in terms of financial returns than the cultivation of traditional 
monoculture crops (Fanish & Priya, 2013). It can also spread risk through multiple types of crops being grown and help 
aid CO2 capture. There are three main ways that agroforestry can help address climate change through helping decrease 
atmospheric CO2 levels. These are: carbon sequestration, carbon conservation; and carbon substitution (Murthy et al., 
2013; Bass et al., 2000). It has been estimated by Nair et al. (2010) that the amount of carbon stored by agroforestry 
per hectare per year ranges from 0.29-15.21 tonnes above ground level and between 30–300 tonnes at up to a meter’s 
depth into the ground. It is proposed that, if developed on a sufficient scale, agroforestry systems have the potential to 
significantly, and cost-effectively, contribute to Thailand’s carbon sequestration and help address climate action 
objectives through helping decrease atmospheric carbon dioxide concentrations, which in turn will lead to enhancing the 
lives and wellbeing of the nation. 

2.4 Permaculture 

Permaculture can be defined as “the conscious design and maintenance of agriculturally productive 
ecosystems which have the diversity, stability, and resilience of natural ecosystems” (Mollison, 1988). It brings together 
science, art, and philosophy, and in its simplest form introduces the practices, processes and the principles of designing 
agricultural systems that takes into account the diversities and stability found within the ecosystem (Marukatat, 2019). 
It provides a harmonious amalgamation between the outdoor world and human needs for food, shelter and protection. 
It seeks to work in harmony with nature and create added value. 

2.5 The open cluster development model 

This concept of self-sustaining rural development is already being championed in Cambodia by Smiling Gecko, 
a non-profit organization led by international philanthropist Dr Hannes Schmid. Its chief motivation is to empower people 
so they can lead better, more worthwhile, lives. The approach it has adopted actively addresses the agricultural 
challenges found within this new organic community, often by obtaining specialist advice from international experts. It 
has also chosen to create other forms of local employment and training within its business model, and sustainably 
expand on them as time progresses. It has additionally factored in the need to provide good education and nutrition to 
the children in the area it is based. In its initial cluster model, started in 2014, it focused primarily on agriculture and 
education. This model later expanded in 2016 to include craft and tourism, then expanded again in 2018 to include 
industry and medical provision. It is intended that the project will soon be entirely self-funding. Smiling Gecko predicts 
that its business model for rural areas can be expanded still further and applied in other parts of that country to help 
support local job initiatives and promote self-help (Smiling Gecko, 2019; Liechtenstein Dialogue for Development, 2018).  
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2.6 Definition of Smart farmers 

There are differences in opinion as to what constitutes smart farming and smart farmers. The Food and 
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations state that Smart Farming is a farming management concept using 
modern technology to increase the quantity and quality of agricultural products (FAO, 2017). The Thai Ministry of 
Agriculture’s perspective is that “smart farmers” are farmers who have a thorough knowledge of practical agriculture, 
and who take into consideration market demands, including the ability to produce solutions and solve any problems they 
come up against through the analysis of data: a component of decision-making based on principles and rationales 
(Ruthaichanok, 2018). In this context, the proposed SATI model is more inclusive than standard smart farming solutions 
and definitions which typically focus to a greater degree on younger generation farmers, and high levels of investment 
in expensive technology. It is proposed that smarter farmers that would operate using the SATI model are those prepared 
to learn from good knowledge whatever its source, and combine the findings of hard-earned wisdom and insights from 
themselves and others with cutting-edge knowledge, whenever appropriate, to create better solutions. The SATI 
approach encourages everyone to be on a learning journey whatever their age and realise they are part of a larger 
community working together for the betterment of all. ‘Smarter’ is a mindset and a willingness to learn and share 
knowledge. It is a mindset that enables the growth of individuals and the communities around them. SATI encourages 
all members of farming communities to be smarter and realise that they have a voice and are able to contribute their 
ideas and suggestions to create beneficial change. 

2.7 Business model and Blueprint for SATI 

In order to have farming communities that undertake smarter organic farming and agroforestry initiatives thrive 
rather than just survive, it is necessary to grow worthwhile communities for them to live in; economically viable smarter 
communities that will encourage people to stay where they are because of the quality of life and opportunities they 
provide. Such initiatives will also help reduce pressures on existing cities that are experiencing influxes of people from 
rural areas. The SATI model intends to provide a more rounded approach to what can be achieved that brings together 
the best of what all generations can offer.  

A critical overview has been made between models indicating how each performs on a variety of factors related 
to the three pillars of sustainability and to create a new theory of rural sustainability suitable for the Thai context. The factors 
assessed are: whether a non-chemical agricultural approach is used; whether models help address CO2 emissions; whether 
they help address climate change; whether multiple crops are grown on the same land to help prevent erosion; whether 
active measures are taken to improve the lives of rural communities and promote equality; whether educational initiatives 
are undertaken; whether effective hi-tech approaches are adopted that support food security and precision farming; whether 
effective low-tech initiatives are adopted such as organic agricultural knowledge and animal eco-system services; whether 
the approaches taken are multi-generational; whether the measures being taken increase resilience towards market 
fluctuations, flood and drought; and whether measures are bio-friendly (Table 1). 
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Table 1: Comparison table between models indicating how each performs on factors related to the three pillars of 
sustainability. 

 Chemical 
farming 

Smart 
farming 

Organic 
farming 

Agroforestry 
Smiling 
Gecko 

SATI 

Non-chemical   ✓ ✓ ✓ ✓ 
Carbon sequestration   ✓ ✓  ✓ 
Climate change  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Multi-crop   ✓ ✓ ✓ ✓ 
Community   ✓ ✓ ✓ ✓ 
Education ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Hi-tech ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Low-tech   ✓ ✓ ✓ ✓ 
Multi-generational   ✓   ✓ 
Resilient  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Bio-friendly  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
3 Research Methodology 

This study was undertaken to investigate and gain better understanding of the lives, thoughts and perceptions 
of individuals living in farming communities, develop a deeper understanding of those who undertake, or wish to 
undertake, more resilient integrated organic farming and agroforestry practices, and understand how rural decline can 
be better addressed. A qualitative research method approach was adopted to collect individuals’ knowledge, particularly 
as gained through personal experience, to seek to determine the actual circumstances that exist and gain in-depth 
understanding and insights to provide a better way forward to enhance and build climate-resilient agriculture initiatives 
that reduce the impacts of climate change, provide additional food and job security within farming, and build knowledge 
sharing community hubs for Thai farmers and others. Moreover, the questions that were set cover the perceived 
obstacles, challenges and opportunities available while individuals start or continue existing organic farming and 
agroforestry initiatives and investigate how opportunities for resilient solutions might be improved still further. 

 
4 Results and Discussion 

This section presents some of the survey results from primary research collected through informal interview 
with a farm director in Saraburi Province and a coffee business expert in Bangkok (Table 2). The study area selection 
focuses on places where economic crops are planted, as well as business practices undertaken, in order to plan for the 
long-term community development. 
 
Table 2: Comparison of feedback obtained from a farm expert and a coffee business expert directly involved with coffee 
farmers.  

 Person 1 Person 2 
Status Farm Director. Head barista of coffee shop. 
Place Thai farmers learning centre in Saraburi, 

Thailand. 
Specialty café (works in collaboration with a 
coffee farmer in Chiang Rai, Thailand). 
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 Person 1 Person 2 
Objective The centre aims to be the source of the best 

quality seed stock in Thailand and welcomes 
people of all ages to visit it. 

To learn the art and craft of good coffee 
farming as much as possible and share these 
insights with the customer. 

Welcomes Study visits from groups of students, 
government agencies, and visitors from foreign 
countries. 

- Farmers, Tourists, Coffee roasters, Baristas. 

Existing 
approaches 

- Weed and pest control related to rice crops, 
drought issues, and low prices for rice 
produce sold. 

- Concerned that if pesticides are not used 
insects will harm the crops. 

- Old farmer generation mindset and debt. 

- Concern over use of chemicals. 
- Differences of thought. 
- Cultural differences. 

Key success Indirect seeding. Learning and testing. 

Future plans Hotel and self-learning centers and tend to build 
schools. 

Increased connection between the 
organization and the coffee farmers. 

Their 
solutions 

Germination to harvest. - Field trips to the coffee farms. 
- Teaching skills and methods to others. 

 
The in-depth interviews revealed that both interviewees faced risks from external factors, such as unfavorable 

weather conditions for planting. Person 2 said that weather impacts retail shops substantially and also affects consumer 
behavior and purchase decisions, with many preferring to place orders online instead. Person 1 additionally mentioned 
the challenges of being faced with the problems of weeds, drought and the increase of rice prices due to product 
shortages and increased demand due to the COVID-19 pandemic. Both interviewees recognized that they have to adapt, 
diversify and create new opportunities for themselves to do new things during periods of low earnings to be able to 
support their families. Not every member of the old-farmer generation is open-minded, however, and some may wish to 
continue as they are rather than trying to plan ahead or use new technology. This can be because they have previously 
survived through growing monoculture crops and they are averse to change. Person 1 viewed it as a matter of urgency 
that we should bring people together to learn how they can become leader farmers. With regards to agroforestry practice, 
Interestingly, Person 2 mentioned that most of the farmers they collaborate with are often either older generation farmers 
who have new perspectives or new generation farmers who have new perspectives. He mentioned that coffee makers 
and coffee farmers can have some conflicts with each other because each can hold different perspectives and goals. 
Hence, the way to let them share, learn and be ready to adapt some of their knowledge together could be the best way 
forward. 

 
5 An example of the SATI approach 

As an example of what can be achieved through openly gathering and sharing knowledge and seeking to create 
‘Win/Win’ situations, mention is made of the problem Person 1 raised with regards to the risk of insect damage to rice 
crops. In the fully developed SATI model, a variety of options would be provided in easy to understand formats to help 
address such issues, with particular emphasis being placed on solutions that can create multiple benefits both to farmers 
and those who purchase their products. One long proven low-cost low-tech smarter organic solution that helps address 
the problems raised is the introduction of ducks into rice fields to eat weed seeds, insect pests, slugs and snails. The 
manure created by the ducks is also highly beneficial to soils and plants resulting in higher crop yields and reduced 
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costs. The ducks themselves can additionally be a source of meat and eggs if required (Mburia, 2016). All this can be 
achieved without expensive chemicals and benefit the farmers and end users.  

Additionally, as previously mentioned, with the SATI model, both traditional and newer solutions can be 
combined. A more recent breakthrough that might also be adopted is the adoption of aerobic rice production instead of 
standard water-intensive rice production to help address the issues of water shortages and climate change (Lal et al., 
2014). Growing multiple crops can also reduce risk (Theparat, 2019), and there are even opportunities to undertake 
such measures with regards to rice when practicing agroforestry (Basu, 2017). Furthermore, the FAO (2017a) notes that 
incorporating trees into areas where rice production is undertaken helps improve water retention of the soil, reduce local 
temperatures, diversifies agricultural production and stores a greater level of carbon than standard monoculture 
approaches. With the SATI model, many problems can be assessed to see if there are smarter organic farming 
approaches available that can help increase resilience and reduce risk. Developed correctly, its database would continue 
to grow and be refined to better reflect what is achievable and enable all stakeholders to become part of the solution.  
 
6 Creating guidelines to enable financial independence 

The results and analysis of the research undertaken for this present work seeking opportunities to help improve 
the wellbeing of Thai farmers and help address the climate change issue through the SATI model is developed on the 
three pillars of sustainability: People, Planet, and Profit. Adopting a smarter organic approach, caring for others and 
undertaking organic agroforestry can greatly help with regards to increasing poverty eradication and improving 
educational standards within farming communities, better addressing the risks of climate change and improving national 
food security. It also opens up further opportunities for agritourism. Farming community hubs can be developed to bring 
people together to learn and share knowledge which can be used as active guidelines for creating a nationwide Thai-
help-Thai farming community.  
 
7 Conclusion 

There is a growing market for organic food found in Thailand, and elsewhere in the world, and an urgent need 
to put in place smarter agricultural initiatives that help address climate change and aid food security. The proposed 
SATI business model seeks to address these needs through blending together appropriate aspects of different business 
models in conjunction with inclusive multi-generational stakeholder involvement to provide a sense of ownership from 
those involved. SATI offers the opportunity for both high-tech and low-tech bio-friendly solutions to be applied and 
developed to work in harmony with best practice know-how and wisdom to regenerate rural communities and the 
agricultural industry. The integration of the resilience concept in the SATI model will also help increase growth, education 
and mental/physical wellbeing within rural areas. Through adopting this model, farmers and farming communities can 
gain financial independence. In addition, initial government investment in SATI would act as a catalyst to help farmers 
and rural communities more dynamically address the risks they face whilst better recognising what they are capable of 
achieving. SATI works in greater harmony with nature, increases resilience, reduces risk, encourages crop diversity and 
adaptability, enables carbon sequestration, increases knowledge dissemination, and enhances local area development. 
Hence, the widescale adoption of its proposed measures could also significantly, and cost-effectively, boost Thailand’s 
carbon sequestration initiatives thereby also helping boost the health and wellbeing of the nation. 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนักระแสเรือ่งระบบบา้นอจัฉรยิะเป็นเทคโนโลยใีหมท่ีก่ าลงัเขา้มามบีทบาทในเรือ่งของวชิาชพีสถาปนิกมากขึน้ 
แต่ยงัมปัีญหาของสื่อที่ใหข้อ้มูลต่าง ๆ เกี่ยวกบัอุปกรณ์อตัโนมตัภิายในบ้านอจัฉรยิะที่ยงัมน้ีอยและขอ้จ ากดัในเรื่องของการ
ทดลองใชง้านอุปกรณ์ทีเ่ขา้ถงึไดย้ากและไมส่ะดวก การศกึษาครัง้น้ีจงึมเีป้าหมายเพือ่ศกึษาเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้
กบัโลกเสมอืนในการเลอืกใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านไดท้ าความรูจ้กักบัอุปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้น
อจัฉรยิะและไดร้บัรูข้อ้มลูอื่น ๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้อุปกรณ์แต่ชนิดได ้ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยกีารผสมผสาน
โลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน ผลการวจิยัพบว่าระบบทีพ่ฒันาสามารถใหผู้ใ้ชไ้ดเ้หน็ขอ้มลูการใชง้านพืน้ฐานและราคาของอุปกรณ์
อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะแต่ละชนิด รวมไปถงึสามารถจ าลองการทดลองใชง้านอุปกรณ์บางชนิดได ้และระบบสามารถสรุป
ราคารวมของอุปกรณ์ทีผู่ใ้ชส้นใจหรอืตอ้งการทราบราคาได ้
ค าส าคญั: บา้นอจัฉรยิะ, อุปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะ, เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน, ระบบช่วย
ตดัสนิใจ 

 

Abstract 
Nowadays, the trend of the smart home system is a new technology that is coming to play more role in the 

profession of architects. But there are still media problems that provide information about smart home automation 
equipment that is still small and limitations on the trial of devices that are difficult to access and inconvenient. The 
objective of this study is to study the technology of combining real world with virtual world in choosing to use smart 
home automation equipment so that users can get to know intelligent home automation devices and get information. 
Others decide on the purchase of equipment but only by using technology to combine the real world with the virtual 
world. The results show that the developed system allows users to see basic usage and price information of each type 
of smart home automation equipment. Including the ability to simulate the trial of certain devices and the system can 
summarize the total price of the equipment that users are interested in or want to know the price. 

Keywords: Smart home, Home automation device, Augmented Reality, AR, Decision-Making system 
 

1. ท่ีมาและความส าคญั 

สมารท์โฮม (Smart Home) หรอืบา้นอจัฉรยิะ คอืการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในและภายนอกของ
บา้น โดยมวีตัถุประสงค์คอื เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูอ้ยู่อาศยัภายในบา้น, การประหยดัพลงังานทีใ่ชภ้ายในบา้น, เพื่อรกัษา
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และเพื่อดแูลสุขภาพของผูอ้ยู่อาศยัภายในบา้น โดยสว่นใหญ่ระบบบา้นอจัฉรยิะไดร้บั-สง่และ
เกบ็ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้าย ซึง่ปัจจุบนักระแสเรื่องบา้นอจัฉรยิะในประเทศไทยไดเ้ขา้มามบีทบาทในดา้นวชิาชพีสถาปนิก
มากขึน้ และบา้นอจัฉรยิะจะกลายเป็นปัจจยัทีส่ าคญัมากขึน้ในการเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของผูบ้รโิภคยุคใหม่ (นิธ ิกววีธิชยั, 2561) ซึง่
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ในปัจจุบนัสื่อทีใ่หค้วามรูท้างดา้นอุปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะยงัคงมขีอ้จ ากดัในเรื่องพืน้ทีท่ีต่อ้งมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ไว้
เพือ่ใชใ้นการทดลองใชง้านจรงิเทา่นัน้ และยงัไมม่แีหลง่ขอ้มลูทีม่ขีอ้มลูดา้นการใชง้านของอุปกรณ์อตัโนมตัคิรบทุกชนิด รวมไป
ถงึการตรวจสอบราคาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนัยงัคงเขา้ถงึขอ้มลูไดย้าก ตวัอย่างเช่น ในเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัจ าหน่ายอุปกรณ์
อตัโนมตัยิีห่อ้ Wulian หรอื Schneider Electric ทีไ่ม่ไดร้ะบุราคาของอุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิดไว ้ท าใหผู้ท้ีต่อ้งการหาขอ้มูล
ราคาตอ้งคน้หาขอ้มลูจากตวัแทนจ าหน่ายหรอืเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ  

เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน (Augmented Reality) หรอื AR เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศทีก่ าลงั
ไดร้บัความนิยมในสมยัใหม ่โดยเทคโนโลยน้ีีเป็นเทคโนโลยทีีช่่วยใหผู้ใ้ชเ้หน็ภาพจ าลองทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในโลกจรงิได ้ท าใหห้าก
น าเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนมาประยุกต์ใชใ้นการใหข้อ้มลูการใชง้านของอุปกรณ์อตัโนมตัใินระบบา้น
อจัฉรยิะส าหรบับุคคลทัว่ไป จะท าใหช้่วยเพิม่มติใินการน าเสนอขอ้มลูการใชง้านทีไ่มส่ามารถท าไดใ้นโลกแหง่ความจรงิ , สะดวก
ในการใชง้าน, ใชต้น้ทุนต ่า, ใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งครบถ้วน และผูใ้ชง้านยงัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นหลากหลายพืน้ที ่เน่ืองจาก
ระบบเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนสามารถใชง้านไดผ้า่นสมารท์โฟนและสญัลกัษณ์ (Marker) เทา่นัน้ 

งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายเพื่อออกแบบระบบการเลอืกใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะดว้ยการใชเ้ทคโนโลยกีาร
ผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนทีส่ามารถช่วยใหผู้ใ้ชง้านทีย่งัไม่มคีวามรูท้างดา้นระบบบ้านอจัฉรยิะไดท้ าความรูจ้กัและ
ทดลองการใชง้านอุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิด รวมไปถงึการน าระบบทีพ่ฒันาไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นการขายและการแนะน า
อุปกรณ์อตัโนมตัขิองหน่วยงานทีท่ างานดา้นระบบบา้นอจัฉรยิะใหก้บัผูท้ีส่นใจในดา้นระบบบา้นอจัฉรยิะ เพื่อแกปั้ญหาในเรื่อง
การเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน , การทดลองใช้งานและราคาของอุปกรณ์อัตโนมตัิได้ยากในปัจจุบนั  และระบบน้ีจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการน าเสนอการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลากหลายพื้นที่ที่สามารถช่วย ให้ผู้
ใหบ้รกิารทางดา้นระบบบา้นอจัฉรยิะน าระบบน้ีไปเสนอทีบ่า้นของผูบ้รโิภคไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งน าเอาอุปกรณ์จรงิไปตดิตัง้ในพืน้ทีท่ี่
ใหบ้รกิาร 
 
2. ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผสมผสานโลกจริงเข้ากบัโลกเสมือน 
 เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ หรอืที่เรยีกสัน้ ๆ ว่า “AR” เป็นเทคโนโลยใีหม่ที่ผสมผสานโลกแห่งความเป็นจรงิเขา้กบัโลก
เสมอืน โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกบัการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท าใหส้ามารถมองเหน็ภาพที่มลีกัษณะเป็นวตัถุ 
(Object) แสดงผลผ่านจอภาพ โดยแสดงให้เห็นในลกัษณะวตัถุสามมิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง และมกีารแสดงผลที่มกีาร
เคลื่อนไหวของวตัถุได ้โดยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิน้ี มหีลกัการท างานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวเิคราะหภ์าพ (Image 
Analysis) เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การวเิคราะหภ์าพโดยอาศยั Marker เป็นหลกั (Marker based AR)  และการวเิคราะหภ์าพโดย
ใชล้กัษณะต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นภาพมาวเิคราะห ์(Marker-less based AR) โดยในขัน้ตอนต่อมาเป็นขัน้ตองการค านวณคา่ต าแหน่งเชงิ
สามมติ ิ(Pose Estimation) ของสญัลกัษณ์เทยีบกบักลอ้ง และขัน้ตอนสุดทา้ยเป็นกระบวนการสรา้งภาพสองมติ ิจากโมเดลสาม
มติ ิ(3D Rendering) ซึง่เป็นการเพิม่ขอ้มลูเขา้ไปในภาพ โดยใชค้า่ต าแหน่งเชงิสามมติทิีค่ านวณไดจ้นท าใหไ้ดภ้าพเสมอืนจรงิ 
 
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในปัจจุบนัการน าเอาระบบเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนหรอื AR มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืหรอืสือ่ทีใ่ช้
ในการเรยีนรู้หรอืใหค้วามรู้แก่ผูใ้ช้งานเกี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่น งานวจิยัที่ช่วยในการเรยีนรู้เกี่ยวกบัการใช้
เครื่องมอืในหอ้งปฏบิตังิาน (S. Baloch et AL, 2018) โดยการใช้เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนทีช่่วยให้
สือ่สารใหผู้ใ้ชม้คีวามเขา้ใจไดง้่ายและช่วยใหก้ารเรยีนสะดวกมากยิง่ขึน้ โดยภายในระบบไดน้ าเสนอแบบจ าลองของแผงวงจรที่
ใชง้านภายในหอ้งปฏบิตังิานทัง้หมด 3 แบบ พรอ้มกบับอกวธิกีารใชง้านของแผงวงจรแต่ละชนิดต และงานวจิยัทีม่กีารน าเอา
เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้โลกเสมอืนมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการเรยีนรูด้า้นวชิาเคม ี(F. S. Irwansyah et AL, 2018) ที่
ช่วยอธบิายขัน้ตอนในการสรา้งเรขาคณิตระดบัโมเลกุล รวมไปถงึงานวจิยัทีน่ าเอาเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลก
เสมอืนมาปรบัใชก้บัการตรวจสอบระบบท่อภายในอาคาร (คณิต คุปตะวาทนิ, 2560)  ทีส่ามารถชว่ยอ านวยความสะดวกในเรื่อง
การตรวจสอบความถูกตอ้งของต าแหน่งทอ่ต่าง ๆ ในอาคารและใชเ้วลาทีน้่อยกวา่แบบ As-built ในปัจจุบนั โดยทัง้ 3 งานวจิยัที่
กล่าวมาขา้งตน้มผีลการตอบรบัจากการทดลองใชแ้ละท าแบบสอบถามพบวา่การใชเ้ทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเข้ากบัโลก



การใชเ้ทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนส าหรบัการใหข้อ้มลูเพือ่การเลอืกใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะ 
ธติวิฒุ ิลสีุรพงศ ์และชาว ีบุษยรตัน์ 
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เสมอืนมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการเรยีนรูส้ามารถช่วยเพิม่ความน่าสนใจและประสทิธภิาพในการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์  และการ
น าเอาเทคโนโลยีการผสมผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนมาประยุกต์ใช้กับงานด้านระบบบ้านอัจฉริยะ  (Binary Banana 
Company, 2018) ไดม้กีารท าออกมาในรูปแบบของแอปพลเิคชนัทีท่ าการเสนอการใชง้านอุปกรณ์สวติชไ์ฟอจัฉรยิะผา่นสมารท์
โฟน (Smartphone) ด้วยการใช้เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนทีผู่ใ้ช้งานสามารถเปิด/ปิด หรอืปรบัความ
สวา่งของหลอดไฟภายในบา้นในโลกความจรงิไดผ้า่นแอปพลเิคชนัน้ี แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มรีะบบใดทีไ่ดน้ าเสนอวธิกีารใชง้านและ
บอกราคาของอุปกรณ์อตัโนมตัใินระบบบา้นอจัฉรยิะผา่นเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน 

 

3. สถาปัตยกรรมของระบบ 
การออกแบบและพฒันาระบบของผูว้จิยัสามารถแบ่งโครงสรา้งการท างานของระบบไดเ้ป็น 3 สว่นแสดงใหเ้หน็ในรปูที ่

2 โดยเริม่จากการออกแบบฐานขอ้มลู เป็นการสรา้งขอ้มลูทัง้หมดทีต่อ้งการน าไปใชใ้นระบบประกอบดว้ยแบบจ าลองสามมติขิอง
อุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิด, ขอ้มลูการใชง้านต่าง ๆ และขอ้มลูของสญัลกัษณ์ (Marker) โดยผูว้จิยัไดใ้ชซ้อฟตแ์วรห์รอืโปรแกรม
ในการจดัเตรยีมขอ้มลูทัง้ 3 สว่นดงัน้ี 

1. ขอ้มลูแบบจ าลองสามมติ ิ– ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม SketchUp จากเวบ็ไซต ์www.sketchup.com ในการสรา้งแบบจ าลองสาม

มติ ิซึง่ SketchUp เป็นโปรแกรมทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลองสามมติทิีไ่ดร้บัความนิยมและใชง้านไดง้า่ย  

2. ขอ้มลูการใชง้านของอุปกรณ์อตัโนมตั ิ– ผูว้จิยัไดค้น้หาและจดัเกบ็ขอ้มลูการใชง้านของอุปกรณ์อตัโนมตัติ่าง ๆ จากเวบ็ไซต ์

www.wuliangroup.com โดยเวบ็ไซตน้ี์เป็นของบรษิทั Wulian Smart Home Company เป็นหน่วยงานทีจ่ดัจ าหน่ายอุปกรณ์

อตัโนมตัภิายในระบบบา้นอจัฉรยิะระดบัโลกทีม่อุีปกรณ์อตัโนมตัมิากกวา่ 300 ชนิด 

3. ขอ้มูลสญัลกัษณ์ – ผู้วจิยัได้ใช้เครื่องมอืที่ท าหน้าที่เป็นฐานขอ้มูลของสญัลกัษณ์หรอื Marker ทัง้หมดไว้ในรูปแบบของ

เวบ็ไซตค์อื www.developer.vuforia.com  

โดยผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทัง้ 3 สว่นเขา้ไปเกบ็ในฐานขอ้มลู และขัน้ตอนต่อไปคอืน าขอ้มลูจากฐานขอ้มลูเขา้สู่กระบวนการ
ออกแบบสว่นแสดงผลในการใชง้าน ซึง่เป็นการสรา้งสว่นแสดงผล (Interface) ทัง้หมดในระบบดว้ยการใชโ้ปรแกรม Unity ทีเ่ป็น
โปรแกรมที่สามารถใช้ในการสร้างระบบเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเข้ากบัโลกเสมอืนได้ และสามารถท างานร่วมกบั 
Vuforia ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเมื่อท าการสรา้งส่วนแสดงผลในระบบทัง้หมดเสรจ็สมบูรณ์ผูว้จิยัจะท าการน าส่วนแสดงผล
ทัง้หมดในระบบสร้างเป็นระบบเทคโนโลยีการผสมผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน และใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้
ระบบปฏบิตักิาร Android 

 
รปูท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 
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4. การพฒันาระบบ 
ระบบชว่ยตดัสนิใจในการเลอืกใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะดว้ยเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลก

เสมอืนสามารถแบง่ขัน้ตอนการใชง้านของผูใ้ชง้านไดท้ัง้หมด 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
1. ระบบสามารถแสดงแบบจ าลองสามมติขิองอุปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะแต่ละชนิด 
2. ผูใ้ชง้านสามารถกดปุ่ มเพือ่เขา้ถงึขอ้มลูรายละเอยีดของอุปกรณ์แต่ละชนิดได ้
3. ผูใ้ชง้านสามารถกดปุ่ มในการทดลองใชง้านอุปกรณ์บางชนิดทีส่ามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชไ้ด้ 
4. เมือ่ผูใ้ชง้านสนใจหรอืตอ้งการทีจ่ะทราบราคาของอุปกรณ์แต่ละชนิด ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่ มเพือ่ดรูาคาของอุปกรณ์ชิน้ที่

ตอ้งการได ้ซึง่หน้าจอจะแสดงราคารวมจากการทีผู่ใ้ชง้านกดปุ่ มในเพือ่ดรูาคาของอุปกรณ์ในแต่ละครัง้ 
โดยในส่วนของขัน้ตอนการสรา้งชุดค าสัง่ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลองการใชง้านอุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิดดว้ยการใช้
โปรแกรม Unity ตามรปูที ่3 ซึง่ชุดค าสัง่ทีใ่ชง้านในระบบมทีัง้หมด 4 รปูแบบดงัน้ี 

1. การสรา้งปุ่ มเปิด-ปิดไฟในอุปกรณ์หลอดไฟอจัฉรยิะและสวติชไ์ฟอจัฉรยิะ 
เริ่มจากการสร้างปุ่ มจากค าสัง่ UI ในโปรแกรม Unity และท าการเชื่อมค าสัง่เปิดใช้งาน Gameobject ประเภทไฟ 

(Point light) ทีไ่ดต้ดิตัง้ไวด้า้นในของแบบจ าลองสามมติขิองอุปกรณ์หลอดไฟอจัฉรยิะ 
2. การสรา้งปุ่ มเพิม่และลบราคาของอุปกรณ์แต่ละชนิด 
เริม่จากการสรา้งปุ่ มจากค าสัง่ UI ภายในสว่นแสดงขอ้มลูของอุปกรณ์แต่ละชนิด และท าการเชื่อมค าสัง่เพิม่ราคาและ

ลดราคา โดยราคาของอุปกรณ์จะแสดงผลบรเิวณดา้นซา้ยบนของหน้าจอ 
3. การสรา้งแถบปรบัอุณหภมูแิละความชืน้ของอุปกรณ์เซน็เซอรว์ดัอุณหภมูแิละความชืน้ 
เริม่จากการสร้างแถบเลื่อน (Slider bar) ใน UI ทัง้หมด 2 แถบและเชื่อมค าสัง่เปิดใช้งานใหแ้บบจ าลองสามมติขิอง

เครือ่งปรบัอากาศใหม้กีารเปลีย่นแปลงเมือ่ผูใ้ชง้านเลือ่นแถบของคา่อุณหภมูแิละความชืน้เกนิหรอืน้อยกวา่ค่าทีก่ าหนดไว ้

 
รปูท่ี 3 แสดงกระบวนการสรา้งชุดค าสัง่ทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบ 

 
5. ผลการวิจยั 

ในส่วนน้ีเป็นการแสดงผลลพัธข์องหน้าจอแสดงผลและขัน้ตอนการใชง้านของระบบเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิ
เขา้กบัโลกเสมอืน โดยเริม่จากภาพแสดงหน้าจอแสดงผลตามภาพที ่4 ทีใ่หผู้ใ้ชง้านไดก้ดปุ่ มการใชง้านประกอบดว้ย ปุ่ มดรูาคา
รวม, ปุ่ มดูขอ้มูล และปุ่ มสนใจอุปกรณ์ และแสดงแบบจ าลองสามมติขิองอุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิด ซึ่งภาพถดัมาแสดงหน้า
จอแสดงผลหลงัจากผูใ้ช้งานได้กดปุ่ มดูขอ้มูลที่แสดงหน้าต่างบอกขอ้มูลความสามารถของอุปกรณ์แต่ละชนิดทางฝัง่ซ้ายของ
หน้าจอตามภาพที ่5 และเพิม่ปุ่ มจ าลองการใชง้านในการเปิดใชง้านการจ าลองการใชง้านของอุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิด และใน
ภาพที ่6 เป็นภาพแสดงหน้าจอแสดงผลของการทดลองใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดทีม่คีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการใชง้านและ
เมือ่ผูใ้ชง้านไดท้ดลองใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัทิีส่นใจทัง้หมดแลว้ ระบบสามารถใหผู้ใ้ชง้านไดต้รวจสอบราคารวมของอุปกรณ์ทีไ่ดก้ด
สนใจไวต้ามภาพที ่7 เพือ่สรุปรายการอุปกรณ์ทีผู่ใ้ชง้านสนใจทัง้หมด 



การใชเ้ทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนส าหรบัการใหข้อ้มลูเพือ่การเลอืกใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัภิายในบา้นอจัฉรยิะ 
ธติวิฒุ ิลสีุรพงศ ์และชาว ีบุษยรตัน์ 
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รปูท่ี 4 แสดงหน้าจอแสดงผลเริม่ตน้หลงัจากทีผู่ใ้ชง้านสอ่งกลอ้งไปยงัสญัลกัษณ์ 

 
รปูท่ี 5 แสดงหน้าจอแสดงผลทีใ่หข้อ้มลูของอุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิด 

 
รปูท่ี 6 แสดงหน้าจอแสดงผลทีใ่หผู้ใ้ชง้านไดท้ดลองใชง้านอุปกรณ์อตัโนมตัแิต่ละชนิด 

 
รปูท่ี 7 แสดงหน้าจอแสดงผลรายการสรุปจ านวนและราคาของอุปกรณ์ทีส่นใจทัง้หมด 
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6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
การใช้เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนส าหรบัการให้ขอ้มูลเพื่อการเลอืกใช้อุปกรณ์อตัโนมตัภิายในบ้าน

อจัฉรยิะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้ใช้ในการหาข้อมูลการใช้งานและการทดลองใช้งานอุปกรณ์อตัโนมตัิ รวมไปถึงสามารถ
เปรยีบเทยีบขอ้มูลไดง้่ายและสะดวกมากยิง่ขึน้ และระบบทีพ่ฒันาสามารถน าไปใช้ในการน าเสนออุปกรณ์อตัโนมตัใิหก้บัผูท้ี่
สนใจในพืน้ทีต่่าง ๆ ไดอ้าทเิช่น บา้นพกัอาศยั, คอนโดมเินียม, อพาร์ตเมนท ์เป็นต้น และสามารถเพิม่เตมิขอ้มูลของอุปกรณ์
อตัโนมตัชินิดใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเขา้มาในระบบได ้รวมไปถงึหน่วยงานทีท่ างานดา้นระบบบา้นอจัฉรยิะสามารถน าระบบที่
พฒันาไปใช้ประโยชน์ในด้านการขายได้ โดยในส่วนการพฒันาระบบในอนาคตคือ การเพิม่ระบบน าเข้าขอ้มูลของอุปกรณ์
อตัโนมตัิชนิดหรือยี่ห้ออื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิม่เข้ามาในระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น และปรบัแต่ง
หน้าต่างแสดงผลใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีศึกษาอิทธิพลของสภาพอากาศภายนอกอาคารต่อการใช้พลงังานของระบบปรับอากาศในห้องเรียน  
วตัถุประสงคข์องการศกึษาคอืเพือ่เปรยีบเทยีบพลงังานการท าความเยน็ของหอ้งเรยีนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีส่เีขยีวทีป่กคลุมดว้ยไมย้นื
ต้นกบัหอ้งเรยีนที่ตัง้อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งบนพื้นคอนกรตี ค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติย์ อุณหภูมอิากาศ อุณหภูมจิุดน ้าค้างและ
ความชืน้สมัพทัธใ์นพืน้ทีส่เีขยีวและในพืน้คอนกรตีถูกรวบรวมและแปลงเป็นไฟลข์อ้มลูสภาพอากาศส าหรบัโปรแกรมจ าลองการ
ใชพ้ลงังาน Energy Plus 9.2.0 ขอ้มูลสภาพอากาศที่ใชใ้นการศกึษาเกบ็รวบรวมในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย (ธนัวาคม) 
ในช่วงเวลากลางวนัอุณหภูมอิากาศเฉลีย่ในพืน้ทีส่เีขยีวต ่ากว่าพืน้ทีค่อนกรตีอยู่ 3.96 ° C โดยพืน้ทีส่เีขยีวมคีวามชื้นสมัพทัธ์
มากกว่าพื้นที่คอนกรตีอยู่ 10% ผลการจ าลองพบว่าการใช้พลงังานของระบบปรบัอากาศในห้องเรยีนในพื้นที่สเีขยีวต ่ากว่า
หอ้งเรยีนในพืน้คอนกรตี 62.5 ถงึ 80.0 กโิลวตัตช์ัว่โมง ดงันัน้พืน้ทีส่เีขยีวทีป่กคลุมดว้ยไมย้นืตน้สามารถประหยดัพลงังานไดถ้งึ
รอ้ยละ 27.6 ถงึ 48.9 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหอ้งเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้คอนกรตี 

ค าส าคญั: พืน้ทีส่เีขยีว, พืน้คอนกรตี, พลงังานของระบบปรบัอากาศ, หอ้งเรยีน 
 

Abstract 

This research studies the effect of outdoor microclimate on energy consumption of air conditioning system in 
the classroom. The objective is to compare the cooling energy of the classroom located in the green area covered with 
perennial, to that located in the opened space with the concrete ground. The solar radiation, air temperature, dew point 
temperature, and relative humidity in the green and the concrete areas were collected and converted into the weather 
data file for the energy simulation program, Energy Plus 9.2.0. The weather data used in the study was collected during 
winter, Thailand (December). During the daytime, the average air temperature in the green area is a 3 . 9 6  °C lower 
temperature, with the 10% higher of relative humidity, than that in the concrete ground. The simulated results showed 
that energy consumption of the classroom in the green area is 62.5 to 80.0 kWh less than the classroom in the concrete 
ground. Therefore, the green surrounding could save 27.6 to 48.9 percent of energy consumption of the classroom 
comparing to that of classroom located in the concrete ground.  

Keywords: Green areas, Concrete area, Cooling energy, Classroom 
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1. บทน า  
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
 การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ (Climate change) ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมแิละความชืน้กระทบต่อการ
ใชพ้ลงังานของอาคารทีใ่ชร้ะบบปรบัอากาศ โดยเฉพาะบรบิทของประเทศไทยทีม่สีภาพอากาศอยู่ในเขตรอ้นชืน้ สภาพอากาศภายนอกมี
ผลต่อการใชพ้ลงังานของอาคาร อาคารทัว่ไปทีใ่ชร้ะบบปรบัอากาศ พลงังาน 50 - 82 เปอรเ์ซน็ตส์ญูเสยีไปกบัภาระการท าความเยน็ (Cooling 
load) ของเครื่องปรบัอากาศ (Hani Hussain Sait, 2013) (ณัฏฐา ตระกูลไทย, 2558) ปัจจยัที่มผีลต่อภาระการท าความเย็นแบ่งเป็นปัจจยั
ภายนอก และปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก ่อุณหภมูอิากาศ ความชืน้สมัพทัธ ์ความเรว็ลม รงัสอีาทติย ์อากาศรอ้นทีร่ ัว่เขา้มาภายใน
อาคาร และการระบายอากาศ เป็นต้น ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จ านวนผูใ้ชง้าน ความรอ้นจากหลอดไฟ ความรอ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (เทพฤทธิ ์
ทองชุบ, 2547) (ธนิต จนิดาวณิค, 2546)  เครือ่งปรบัอากาศจะท าหน้าทีใ่นการลดความรอ้นสมัผสั และลดความรอ้นแฝง ทัง้จากปัจจยัภายนอก
และปัจจยัภายในของอาคาร (นราธปิ ทบัทนั, 2552)  เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านอาคารอยู่ในสภาวะทีรู่ส้กึสบาย (Thermal comfort) หอ้งเรยีนเป็นพืน้ทีใ่ช้
งานช่วงกลางวนัและจ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากมผีูใ้ชง้านจ านวนมาก การศกึษาการใชพ้ลงังานอาคารเรยีนพบว่า มกีารใช้
พลงังานไปกบัระบบปรบัอากาศ 68 เปอรเ์ซน็ต ์(ปนิดา ตะสทิธิ,์ 2560) จะเหน็ไดว้า่หอ้งเรยีนใชพ้ลงังานสงูโดยเฉพาะระบบปรบัอากาศ มี
โอกาสในการใชก้ารระบายอากาศแบบธรรมชาตน้ิอยกวา่บา้นพกัอาศยัซึง่เป็นสถานทีส่ว่นบุคคล งานวจิยัน้ีศกึษาผลของตวัแปรอุณหภูมิ 
ความชื้น ความเร็วลม รงัสดีวงอาทติย์ที่ลดลงในพื้นที่สเีขยีว รวมถึงช่วงเวลาการใช้งานห้องเรยีน ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้พลงังานของ
หอ้งเรยีน วธิกีารศกึษา ไดแ้ก่ การสรา้งแบบจ าลองพลงังานของหอ้งเรยีนในโปรแกรม Energy Plus 9.2.0 และการสรา้งไฟลข์อ้มลูสภาพ
อากาศ ในงานวจิยัน้ีสรา้งไฟลข์อ้มลูสภาพอากาศจากคา่ตวัแปรทีว่ดัในพืน้ทีส่เีขยีว และพืน้คอนกรตี แบบจ าลองหอ้งเรยีนทีส่รา้งขึน้จะถูก
น ามาเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศภายใตส้ภาพอากาศของพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 
 
1.2 วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1.2.1 ศกึษาและวเิคราะหอ์ทิธพิลของสภาพอากาศระดบัจุลภาคภายนอกอาคารทีแ่ตกต่างกนัระหวา่งพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตีต่อการ
ประหยดัพลงังานของระบบปรบัอากาศภายในหอ้งเรยีนดว้ยโปรแกรม Energy Plus 9.2.0 
 
2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การศกึษาผลของสภาพอากาศภายนอกต่อการใชพ้ลงังานของอาคาร จากการศกึษาปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืง (Urban 
heat Island) รายงานผลกระทบของเกาะความรอ้นเมอืงแสดงใหเ้หน็การเพิม่การใชพ้ลงังานความเยน็ (cooling energy consumption) จาก 
10 เปอร์เซ็นต์ เป็น 120 เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้พลังงานความร้อน (heating energy consumption) จาก 3 เปอร์เซ็นต์ เป็น 45 
เปอรเ์ซน็ต์ (Xiaoma Li, 2019) ความเขม้ขน้ของเกาะความรอ้นเมอืงทีม่ากขึน้ในหลายพืน้ทีก่่อใหเ้กดิอุณหภูมใินเขตเมอืงทีส่งูขึน้น าไปสู่
การเพิม่การใช้พลงังานไฟฟ้าในเครื่องปรบัอากาศ พลงังานการใชไ้ฟฟ้าในเครื่องปรบัอากาศคอื 30 เปอร์เซน็ต์ – 50 เปอร์เซน็ต์ ของ
พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดในช่วงฤดูร้อนของเมอืงใหญ่ (Canbing Li, 2010) สงัเกตได้ว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมอืงท าให้อุณหภูมิ
อากาศสงูขึน้ส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรบัอากาศ  ผลกระทบของพืน้ทีส่เีขยีวทีม่ตี่ออุณหภูมอิากาศ พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงเช่น 
สวนสาธารณะ และต้นไม ้สามารถท าใหส้ภาพแวดลอ้มเยน็ลงอย่างน้อยกร็ะดบัทอ้งถิ่น โดยเฉลีย่แล้วสวนสาธารณะในเมอืงจะเยน็กว่า
ประมาณ 1 °C เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีท่ีไ่มใ่ชพ่ืน้ทีส่เีขยีว (non-green site) (Diana E. Bowler, 2010) พืน้ทีส่เีขยีวมศีกัยภาพในการลดอุณหภมูิ
อากาศในบรเิวณนัน้ ดงันัน้พืน้ทีส่เีขยีวจงึมผีลต่อการใชพ้ลงังานในอาคาร  
 
3. วิธีวิจยั  
 งานวจิยัน้ีศกึษาอิทธพิลของสภาพอากาศระดบัจุลภาคภายนอกอาคารต่อการประหยดัพลงังานของระบบปรบัอากาศของ
หอ้งเรยีนดว้ยโปรแกรม Energy Plus 9.2.0 วธิกีารวจิยัน าสภาพอากาศ (อุณหภูมอิากาศ ความชืน้สมัพทัธแ์ละรงัสอีาทติย)์ ทีไ่ดจ้ากการ
เกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนามของกรณีศกึษาในพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี แปลงเป็นไฟลส์ภาพอากาศ (.EPW) เพื่อวเิคราะหก์ารใช้
พลงังานของระบบปรบัอากาศในโปรแกรมจ าลองพลงังาน Energy Plus 9.2.0  แบ่งขัน้ตอนการศกึษาเป็นสองส่วนของขอ้มลูสภาพอากาศ 
และการจ าลองโปรแกรมพลงังาน Energy Plus 9.2.0 (รปูที ่1) 
 
 
 



การประเมนิการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศของหอ้งเรยีนทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 
วนาพร อนนัต ์และสดุาภรณ์ สุดประเสรฐิ 
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3.1 ข้อมลูสภาพอากาศ 
 ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนามของพืน้ทีก่รณีศกึษาพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี เป็นการเกบ็ขอ้มลูบรเิวณพืน้ทีร่อบอาคารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แสดงการเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนามตามขอ้ 3.1.1 น าขอ้มลูสภาพ
อากาศทีท่ าการเกบ็ภาคสนามแปลงเป็นไฟลส์ภาพอากาศส าหรบัโปรแกรมจ าลองพลงังาน Energy Plus 9.2.0 ตามขอ้ 3.1.2 

 
รปูท่ี 1 วธิวีจิยั 

 
 3.1.1 การเกบ็ข้อมลูสภาพอากาศภาคสนาม 

ขอ้มลูสภาพอากาศทีท่ าการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามไดแ้ก่ อุณหภูมอิากาศ อุณหภูมจิุดน ้าคา้ง และความชืน้สมัพทัธด์ว้ยอุปกรณ์
สามารถวดัอุณหภูมแิละความชื้นได้ ยี่ห้อ Kestrel DROP  ท าการเก็บ 24 ชัว่โมง ท าการเก็บขอ้มูลสภาพอากาศภาคสนามวนัที่  5 
ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ส่วนขอ้มลูความเรว็ลมและรงัสอีาทติยเ์กบ็ขอ้มลู 15 นาทใีนสามช่วงเวลา (เชา้ เทีย่ง และ
เยน็) วนัที ่19 ธนัวาคม 2562  ของสองพืน้ทีบ่รเิวณสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี  

   
 

รปูท่ี 2 การเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนาม  (ก) บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว (ข) พืน้คอนกรตี 
 
 3.1.2 การแปลงไฟลส์ภาพอากาศ 
 น าขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนามแปลงเป็นไฟล์สภาพอากาศ (.EPW) ใชส้ าหรบัโปรแกรมพลงังาน Energy Plus 9.2.0 
จากขอบเขตทีท่ าการเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนามไดน้ าขอ้มลูสภาพอากาศรายชัว่โมงทีท่ าการเกบ็เป็นระยะเวลา 15 วนั แปลง
เป็นสภาพอากาศรายชัว่โมงโดยน ามาเรยีงเป็นระยะเวลา 1 ปี (8,760 ชัว่โมง) แทนทีข่อ้มลูสภาพอากาศทีท่ าการวดัภาคสนามมาใน
ไฟลส์ภาพอากาศ (Weather File) ทีม่รีปูแบบไฟลเ์ป็น .EPW จาก https://energyplus.net/weather โดยเลอืกทีต่ัง้ของสภาพอากาศ
เป็นกรุงเทพมหานคร THA_Bangkok.484560_IWEC.epw น าข้อมูลที่ท าการเก็บสภาพอากาศภาคสนามแก้ไขตามต าแหน่ง 
(position) ของชุดจาก THA_Bangkok.484560_IWEC.epw ขอ้มูลทีท่ าการเก็บภาคสนามทีน่ ามาแปลงไฟล์สภาพอากาศ .EPW 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูอุณหภูมอิากาศ (ต าแหน่งที ่7) อุณหภูมจิุดน ้าคา้ง (ต าแหน่งที ่8) และความชืน้สมัพทัธ ์(ต าแหน่งที ่9) ความแตกต่าง
ของคา่รงัสอีาทติยข์องพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี (ต าแหน่งที ่13) ไดเ้ป็นไฟลส์ภาพอากาศ (weather file) ทีเ่ป็นไฟล ์. EPW เพือ่
ใชส้ าหรบัโปรแกรม Energy Plus 9.2.0 ทีเ่ป็นสภาพอากาศของพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรคีเพือ่วเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานของระบบ
ปรบัอากาศชว่งฤดหูนาวของประเทศไทย (ธนัวาคม) 

(ก) (ข) 

https://energyplus.net/weather%20โดยเลือกที่ตั้งของสภาพอากาศเป็นกรุงเทพมหานคร%20THA_Bangkok.484560_IWEC.epw
https://energyplus.net/weather%20โดยเลือกที่ตั้งของสภาพอากาศเป็นกรุงเทพมหานคร%20THA_Bangkok.484560_IWEC.epw
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3.2 การจ าลองโปรแกรมพลงังาน Energy Plus 9.2.0 
  แบบจ าลองห้องเรยีนที่ใช้ในการศึกษาเป็นห้องเรยีนสตูดโิอตัง้อยู่ที่ชัน้ 3 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีน่ ามาดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งเรยีนทีต่ัง้อยู่พืน้ทีช่ ัน้ 1 ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณพืน้ทีก่รณีศกึษาทีเ่ป็นพืน้ทีส่ ีเขยีวและพืน้
คอนกรตี หอ้งเรยีนมขีนาดพืน้ที ่546 ตารางเมตร (กวา้ง 14.20 เมตร ยาว 40.35 เมตร) สงู 4 เมตร โดยประตแูสดงทางทศิใต ้สว่นชอ่งเปิด
ทีเ่ป็นหน้าต่างจะแสดงทางทศิเหนือ หอ้งเรยีนมกีารใชร้ะบบปรบัอากาศแบบแยกส่วน (Split type) แสดงรายละเอยีดของหอ้งเรยีนตาม
ตารางที ่1 
โปรแกรมแบบจ าลอง Energy Plus 9.2.0 แบ่งเป็นสามขัน้ตอนคอื สรา้งแบบจ าลองในโปรแกรม Sketch Up (รูปที ่3 ) ระบุรายละเอยีดใน

โปรแกรม Open Studio 2.9.0 lและวเิคราะหผ์ลในโปรแกรม Energy Plus 9.2.0 แสดงการตัง้ค่าตามตารางที ่1 โดยใชไ้ฟลส์ภาพอากาศที่
เป็นไฟล ์.EPW ทีเ่ป็นตวัแทนสภาพอากาศของพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี เพือ่ท าการเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศ
ในหอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิลสภาพอากาศของพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 

 
รปูท่ี 3 แบบจ าลองหอ้งเรยีนกรณีศกึษาในโปรแกรม SketchUp 

ตารางท่ี 1 การตัง้คา่และรายละเอยีดของหอ้งเรยีน 
หวัขอ้ รายละเอยีด 
ขนาด 546 ตารางเมตร (กวา้ง 14.20 เมตร ยาว 40.35 เมตร สงู 4 เมตร)  
ชว่งเวลาการใชง้าน 8.00 น. – 16.00 น. 
ระบบปรบัอากาศ ระบบปรบัอากาศแบบแยกสว่น (Split type) จ านวน 5 เครือ่ง 
ไฟฟ้าแสงสวา่ง 4.5 W/m2  
การรัว่ซมึอากาศ (ACH) 0.3 (ผา่นกรอบอาคาร) 0.4 (ผา่นการเปิดปิดประต)ู 
จ านวนผูใ้ชง้าน  3.4 m2/ people 
วสัดุกรอบอาคาร พืน้ ผนงั หลงัคา คอนกรตี  0.2 เมตร Conductivity: 1.72 W/m.K  

ประต ูไม ้0.025 เมตร  Conductivity: 0.129 W/m.K 
หน้าต่าง กระจก 0.003 เมตร 
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4. ผลการศึกษา  
 ผลของการศกึษาแบ่งเป็นสองส่วนคอื (1) ส่วนของสภาพอากาศจากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามท าการเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างของอุณหภมูอิากาศ ความชืน้สมัพทัธ ์และพลงังานรงัสอีาทติย ์ของสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี และ 
(2) สว่นของการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศทีไ่ดจ้ากโปรแกรม Energy Plus 9.2.0 โดยท าการเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังานของ
ระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิลของสภาพอากาศพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 
 
4.1 สภาพอากาศ 
 จากการเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนาม ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของสภาพอากาศบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวและ
พืน้คอนกรตี อุณหภูมอิากาศ ความชืน้สมัพทัธแ์ละรงัสอีาทติย ์จากการเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนามในช่วงเวลากลางวนั (8.00 น.-
16.00 น.) อุณหภูมอิากาศในของพืน้ทีส่เีขยีวมคี่าเฉลีย่ 26.17 °C อุณหภูมอิากาศเฉลีย่ของพืน้คอนกรตี 30.13 °C อุณหภูมอิากาศของ
พื้นที่สเีขยีวน้อยกว่าพื้นคอนกรตีอยู่ที่ 3.96 °C ค่าความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ยของพื้นที่สเีขยีวเท่ากบั 55 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่คอนกรตี 
เท่ากบั 45 เปอร์เซ็นต์ ค่ารงัสอีาทิตย์เฉลี่ยของพื้นที่สเีขยีว 32.5 W/m2 ของพื้นที่คอนกรีตเท่ากบั 465.4 W/m2 จากรูปที่ 4 กราฟ
เปรยีบเทยีบอุณหภูมอิากาศและความชื้นสมัพทัธ์ของพื้นที่สเีขยีวและพื้นคอนกรตี จะเหน็ว่าช่วงที่อุณหภูมอิากาศระหว่างสองพื้นที
แตกต่างกนัสงูในชว่งเวลา 11.00 ถงึ 19.00 ทัง้สองพืน้ทีม่อุีณหภูมสิงูในเวลากลางวนั ซึง่อุณหภมูอิากาศบรเิวณพืน้คอนกรตีมอุีณหภมูสิงู
กว่า ส่วนความชื้นสมัพทัธ์บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวมคีวามชื้นสูงกว่าพืน้คอนกรตี ในช่วงเวลา 20.00 ถงึ 10.00 จะเป็นช่วงเวลาทีค่วามชื้น
สมัพทัธส์งูกวา่ชว่งเวลาอื่น รปูที ่5 ขอ้มลูรงัสอีาทติยบ์รเิวณพืน้คอนกรตีมคีา่รงัสอีาทติยส์งูกวา่พืน้ทีส่เีขยีวตลอดทัง้วนั 

 
รปูท่ี 4 กราฟเปรยีบเทยีบอุณหภมูอิากาศและความชืน้สมัพทัธข์องพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 
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รปูท่ี 5 กราฟค่ารงัสอีาทติยข์องพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 

 
4.2 การใช้พลงังาน 
 การใช้พลงังานของระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีนกรณีศกึษา จากสภาพอากาศที่แตกต่างกนัของพืน้ที่สเีขยีวและพื้นคอนกรตี
ส่งผลต่อการใช้พลงังานของระบบปรบัอากาศที่ต่างกนัระหว่างหอ้งเรยีนที่ได้รบัอิทธพิลของสภาพอากาศพื้นที่สเีขยีวและพื้นคอนกรตี 
หอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิลของสภาพอากาศพืน้ทีส่เีขยีวมสี่วนช่วยลดการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศ ระบบปรบัอากาศภายในหอ้งเรยีน
ทีไ่ดร้บัอทิธพิลของสภาพอากาศพืน้ทีส่เีขยีวมกีารใชพ้ลงังานใน 1 วนั (เฉลีย่จาก 15 วนัทีท่ าการศกึษา) 127.3 กโิลวตัต์ชัว่โมง สว่นระบบ
ปรบัอากาศของหอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิลสภาพอากาศพืน้คอนกรตีมกีารใชพ้ลงังาน 195.8 กโิลวตัตช์ัว่โมง รปูที ่6 กราฟการใชพ้ลงังานของ
ระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีนทีต่ัง้บนพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี แสดงการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศของหอ้งเรยีนในวนัทีท่ าการ
เกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนาม 15 วนั รปูที ่7 กราฟการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีน รายชัว่โมง (24 ชัว่โมง) ของวนัที ่19 
ธนัวาคม 2562 หอ้งเรยีนทีต่ัง้บนพืน้คอนกรตีมกีารใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศมากกวา่หอ้งเรยีนทีต่ัง้บนพืน้ทีส่เีขยีว 

 
รปูท่ี 6 กราฟการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีนทีต่ัง้บนพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 



การประเมนิการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศของหอ้งเรยีนทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้คอนกรตี 
วนาพร อนนัต ์และสดุาภรณ์ สุดประเสรฐิ 

 

39 

 
รปูท่ี 7 กราฟการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีน รายชัว่โมง (24 ชัว่โมง) 

 
5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 หอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิลของสภาพอากาศพืน้ทีส่เีขยีวมสีว่นช่วยในการประหยดัพลงังานของระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีน 
เน่ืองจากความแตกต่างของสภาพอากาศภายนอกและภายในหอ้งทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลใหร้ะบบปรบัอากาศตอ้งท างานหนกัมากขึน้ในการ
ลดความรอ้นทีเ่ขา้มาภายในหอ้งเรยีน ปรบัอุณหภมูแิละความชืน้ใหอ้ยูใ่นสภาวะทีผู่ใ้ชง้านตัง้ไว ้ดงันัน้การมสีภาพแวดลอ้มพืน้ทีส่เีขยีว
รอบหอ้งเรยีนสง่ผลใหก้ารใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศลดลง โดยหอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิลของสภาพอากาศของพืน้ทีส่เีขยีวสามารถ
ประหยดัพลงังานมากกว่าห้องเรยีนที่ได้รบัอิทธพิลของสภาพอากาศพื้นคอนกรตีอยู่ 27.6 ถึง 48.9 เปอร์เซ็นต์ จากการจ าลองใน
โปรแกรมพลงังาน Energy Plus 9.2.0 ทีท่ าการศกึษาเป็นเวลา 15 วนั (รปูที ่6) 
 ตวัแปรอทิธพิลของสภาพอากาศทีท่ าการศกึษาไดแ้ก่ อุณหภมูอิากาศ ความชืน้สมัพทัธแ์ละรงัสอีาทติย ์เป็นการศกึษาทัง้สาม
ตวัแปร ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการศึกษาอิทธพิลของสภาพอากาศภายนอกอาคารต่อการใช้พลงังานของระบบปรบัอากาศภายใน
หอ้งเรยีน ไดท้ าการศกึษาตวัแปรทีเ่ป็นอุณหภูมอิากาศ ความชืน้สมัพทัธ ์และรงัสอีาทติย ์รวมกนั ไมไ่ดท้ าการศกึษาเปรยีบเทยีบวา่ตวั
แปรทางสภาพอากาศตวัแปรใดสง่ผลต่อการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศมากทีส่ดุ  
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บทคดัย่อ 
การท่องเทีย่วเชงินิเวศเป็นรปูแบบการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั สามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วและสรา้งรายไดจ้ านวนมากใหก้บั

ประเทศ ในขณะเดยีวกนัการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งในแหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศกลบัสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่
ส่งผลให้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เริ่มเสื่อมโทรมลง งานวิจยัมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งและเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบของการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งในแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
โดยเลอืกพืน้ทีชุ่มชนครีวีง จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากชุมชนครีวีงเป็นหน่ึงในจุดหมายทีส่ าคญัดา้นการ
ท่องเที่ยวเชงินิเวศของจงัหวดั ส่งผลให้ชุมชนครีวีงมกีารพฒันาสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเริม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโดยรอบ ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยการลงพืน้ทีส่ ารวจและสมัภาษณ์เชงิลกึเกีย่วกบัผลกระทบ
และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน รวมทัง้แนวทางการจดัการในปัจจุบนั จากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัชุมชนครีีวง 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
กลุ่มหน่วยงานและผูบ้งัคบัใช้นโยบาย กลุ่มผูป้ระกอบกิจการเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว กลุ่มผู้อยู่อาศยัในชุมชนครีวีง และกลุ่ม
นักท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่าผลกระทบของการพฒันาสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างในชุมชนประกอบด้วย ด้านผงัพื้นที่ ด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน และดา้นสิง่ก่อสรา้ง การพฒันาชุมชนครีวีงขาดการค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในภาพรวม การบงัคบัใช้
กฎหมายทีไ่มเ่ขม้งวดของรฐั โดยปัญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อชุมชนมากทีสุ่ดและควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขเรง่ด่วน คอื ธรรมชาติ
เสือ่มโทรม การบุกรุกและรุกล ้าธรรมชาต ิและการจดัการขยะ งานวจิยัน้ีจงึน าเสนอแนวทางการการพฒันาชุมชนโดย ก าหนดการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิโดยเฉพาะพืน้ทีร่มิแม่น ้า จดัระบบคมนาคมในชุมชนส่งเสรมิการเดนิเทา้และการปัน่จกัรยาน จดัตัง้โรงขยะใน
การจดัการขยะชุมชน ก าหนดกฎเกณฑส์ิง่ก่อสรา้งและการใชง้านอาคาร เชน่ การใชว้สัดุทอ้งถิน่เป็นสว่นประกอบอาคาร สง่เสรมิ
ใหอ้าคารใชพ้ลงังานน ้าจากแมน่ ้าและพลงัแสงอาทติย ์เป็นตน้ 

ค าส าคญั: การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ, ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม, สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง 
 

Abstract 

Ecotourism is an important form of tourism. It can attract many tourists and generate a lot of income for the 
country. However, the development of built environments in ecotourism-focused areas has an impact on the local natural 
environment and can result in deterioration of abundant nature. The purposes of this research are to study and analyze 
the impact from the built environment and to suggest management approaches to mitigate the impact of the built 
environment in ecotourism areas. The research uses Kiriwong community, Nakhon Sri Thammarat province, as a case 
study. Kiriwong is one of the popular destinations as it is very important ecotourism site in the province. As a result, 
Kiriwong community has continuously developed its built environment to the point that the surrounding natural 
environment is now being negatively affected. Methods of this research are qualitative data collection including field 
surveys and conducting in-depth interviews about the impacts and problems occurring in the community. It also explores 

mailto:poomchaipp@gmail.com


การจดัการผลกระทบการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งต่อแหล่งทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ: กรณศีกึษา ชุมชนครีวีง 
ธนกฤต เยีย่มแสง และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์  

 

41 

current management practices from 4 key stakeholder groups: department and policy enforcers, tourism entrepreneurs, 
residents, and tourists. The research finds that the impact from development of the built environment can be divided in 
to 3 areas: site planning, infrastructure, and construction. It is a development without considering the effects that will 
occur in general. The state does not enforce the laws strictly and the community does not have an effective guideline 
to develop the area. Major problems that impact community and should intermediately solve are natural deterioration 
and natural invasion and waste management.  

Keywords: Ecotourism, Environmental impact, Built Environment 

 

1.บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศเป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก จากการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศของประเทศที่
มากขึน้ ท าใหร้ายได้ของประเทศและจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง  สิง่แวดล้อมสรรค์สร้างเป็นองค์ประกอบ
กายภาพการท่องเทีย่วทีส่่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศเป็นอย่างมาก เช่น การบุกรุกพืน้ทีธ่รรมชาต ิสิง่ปลูกสรา้งไม่
สอดคลอ้งกบับรบิท สรา้งมลพษิและของเสยีใหก้บัแหล่งท่องเทีย่ว ชุมชนรอบขา้ง ทรพัยากรธรรมชาต ิตน้ไม ้สตัวป่์า และแหล่ง
น ้า ตวัอยา่งผลกระทบทีก่ลา่วมา เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้มาอยา่งต่อเน่ืองและเพิม่ขึน้ในทุกปีสง่ผลใหส้ถานทีท่อ่งเทีย่วเริม่เสือ่มโทรม 
ขาดการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืและเหมาะสม ซึง่จะสง่ผลกระทบไปยงัอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว รวมถงึเศรษฐกจิของ
ประเทศในอนาคต 

ชุมชนครีวีง จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศทีส่ าคญัและมชีื่อเสยีงของจังหวดั เป็นชุมชนทีต่ัง้อยู่
ท่ามกลางธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์มเีอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น แต่การขยายตวัของสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนอง
จ านวนและความต้องการของนักท่องเทีย่ว ส่งผลให้ชุมชนไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาการท่องเทีย่วแบบก้าวกระโดด เช่น 
กายภาพชุมชนในพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วมวีถิชีวีติเปลีย่นไป เกดิการเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่ มกีารรุกล ้าธรรมชาต ิการ
พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและชุมชนเป็นไปโดยไมม่ทีศิทางและกฎระเบยีบทีถู่กตอ้งชดัเจน ชุมชนครีวีงจงึเหมาะทีจ่ะเป็นตน้แบบใน
การศกึษาผลกระทบของการจากสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งทีม่ตี่อแหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนครีวีง
และแหล่งทอ่งเทีย่วเชงินิเวศในประเทศ 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.2.1 เพือ่จ าแนกผลกระทบของการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งในแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศพืน้ทีชุ่มชนครีวีง 
1.2.2 เพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบของการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง ในบรบิทพืน้ทีชุ่มชนครีวีง  
1.2.3 เพือ่น าเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบของการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งในแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 
 
2. แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว 

การทอ่งเทีย่วสง่ผลกระทบทัง้ดา้นเศรษฐกจิ เชน่ คา่ครองชพี อาชพีและการจา้งงาน และผลประโยชน์ของทอ้งถิน่ เป็น
ตน้ ดา้นสงัคมวฒันธรรม เช่น ความไม่เสมอภาคทางสงัคม ประเพณีวฒันธรรมเปลีย่นแปลง เป็นตน้ ดา้นสิง่แวดลอ้มในแหล่ง
ท่องเทีย่ว เช่น สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม เป็นตน้  และดา้นชุมชนทอ้งถิน่ในพืน้ที่ เช่น ปัญหาวถิชีวีติ การ
พฒันาชุมชน เป็นตน้ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวและการพฒันาการท่องเท่ียวยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัการและการพฒันาการท่องเทีย่ว รวมถงึแหล่งท่องเทีย่วใหม้คีวามยัง่ยนืจะใหค้วามส าคญัใน
เรื่อง พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มโดยการพฒันาเศรษฐกจิควบคู่กบัสมดุลของทรพัยากรธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ สภาพแวดลอ้มทีเ่สื่อมโทรมไดร้บัการฟ้ืนฟู การพฒันาพืน้ทีท่ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานที่
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เป็นมติรต่อสภาพภมูอิากาศ โดยเน้นใหเ้มอืงเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองซึง่มรีปูแบบ ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และแนวทางการพฒันาพืน้ที่
ตามศกัยภาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

องค์กรที่เกี่ยวข้องก าหนดหลกัการและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ของการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ความรบัผดิชอบ และฟ้ืนฟูชวีติความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่ ประกอบด้วย 1)ลด
ผลกระทบทางกายภาพ สงัคม พฤตกิรรม และทางจติใจใหน้้อยทีส่ดุ 2)สรา้งความตระหนกัและใหค้วามเคารพต่อสิง่แวดลอ้มและ
ประเพณีวฒันธรรม 3)สรา้งประสบการณ์เชงิบวกใหก้บันักท่องเทีย่วและคนในพืน้ที ่4)ใหผ้ลประโยชน์ทางการเงนิโดยตรงเพื่อ
การอนุรกัษ ์5)สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถิน่และอุตสาหกรรมสว่นตวั 6) สรา้งประสบการณ์ทีน่่าจดจ าแก่นกัท่องเทีย่วและสรา้ง
จติส านึกต่อสิง่แวดลอ้ม ภูมอิากาศ และสงัคมของพืน้ทีท่่องเทีย่ว 7)ออกแบบ ด าเนินงาน และก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกที่
สง่ผลกระทบน้อยทีส่ดุ 8)เคารพสทิธ ิความเชือ่ และเขา้รว่มกจิกรรมของคนทอ้งถิน่ในชุมชน 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการลดผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกบังานสถาปัตยกรรม 

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างชาตไิดจ้ดัท าแนวทางการวเิคราะหแ์ละลดผลกระทบจากสถาปัตยกรรม เช่น 
การท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาตรฐานการประเมนิอาคารเขยีว แนวทางการออกแบบอาคารเชงินิเวศวทิยา 
แนวทางการท่องเที่ยวเชงินิเวศระหว่างพรหมแดนในพื้นที่ลุ่มแม่น ้าซาว่า เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่มคีวาม
สอดคลอ้งกนัในหลายประเดน็ ครอบคลุมหลายประเดน็ ทัง้ดา้นสิง่แวดล้อม ผงัพืน้ที ่การก่อสรา้ง การใชง้านอาคาร พลงั การ
จดัการของเสยี ซึง่เป็นตน้แบบทีเ่หมาะสมในการน ามาประยุกตใ์ชเ้พือ่เป็นแนวทางในการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศได้ 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 
3.1 การเลือกพืน้ท่ีศึกษา 

แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว แหล่งทอ่งเทีย่วจงึ
มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็แบบกา้วกระโดด สง่ผลเสยีต่อแหล่งทอ่งเทีย่วในระยะยาว ซึง่ชุมชนครีวีง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
เป็นหน่ึงในสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินิเวศทีม่ชีือ่เสยีง มปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน และมเีอกลกัษณ์ทางกายภาพซึง่อยูท่ามกลาง
หุบเขาและมแีมน่ ้าใหผ้า่นชุมชน (รปูที ่1) แต่ชุมชนครีวีงเริม่ไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาทอ่งเทีย่วเพิม่มาขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
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รปูท่ี 1 ผงัพืน้ทีช่มุชนครีวีง 

3.2 วิธีและขัน้ตอนการศึกษา 
1) ทบทวนวรรณกรรมและศกึษาผลกระทบในดา้นต่าง ๆ 
2) ลงพืน้ทีส่ ารวจและเกบ็ขอ้มลูกายภาพของพืน้ทีศ่กึษา 
3) สรุปผลและจดักลุม่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
4) สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 4 กลุม่ โดยการใชว้ธิกีารคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ดงัน้ี 

- กลุม่หน่วยงานและผูบ้งัคบัใชน้โยบายทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่และผูน้ าชุมชนของพืน้ทีศ่กึษา จ านวน 

3 คน โดยคดัเลอืกในระดบัอ าเภอ 1 คน ระดบัต าบล 1 คน และระดบัชุมชน 1 คน  

- กลุ่มผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว เจ้าของกิจการประเภทที่พกั โรงแรม รสีอร์ท ร้านค้าและร้านอาหาร 

จ านวน 5 คน โดยพจิารณาจากทีต่ัง้และกายภาพพืน้ทีแ่ตกต่างกนั 

- กลุม่ผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนครีวีง ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา จ านวน 5 คน โดยคดัเลอืกจากต าแหน่ง

ทีอ่ยูอ่าศยัและการประกอบอาชพีทีแ่ตกต่างกนั 

- กลุม่นกัทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วในพืน้ทีศ่กึษา จ านวน 5 คน โดยคดัเลอืกจากลกัษณะกจิกรรการ

ทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั 

5) สรุปแนวคดิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งแนวทางการพฒันา 
6) น าเสนอตน้แบบการพฒันาและแนวทางการจดัการผลกระทบของการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งในแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลกระทบของการพฒันาส่ิงแวดล้อมสรรคส์ร้างในพืน้ท่ีศึกษา 

ชุมชนครีวีงเป็นพืน้ทีศ่กึษาตน้แบบของแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศในประเทศไทย ซึง่ชุมชนครีวีงเริม่มกีารเปลีย่นแปลง
ไปในเชงิลบ (รปูที ่2,3)  โดยผลกระทบของการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งในชุมชนครีวีงสามารถปัญหาและผลกระทบจ าแนก
ออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

4.1.1 ชุมชนครีวีงขาดการจดัการด้านผงัพื้นที ่เกิดปัญหาการรุกล ้าธรรมชาตแิละแม่น ้ าสาธารณะ แหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของชุมชนเริม่เสือ่มโทรม ไมม่หีน่วยงานทีด่แูลอยา่งชดัเจน  

4.1.2 ชุมชนมปัีญหาในดา้นการจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ การเดนิทางในชุมชนสว่นใหญ่
ใชร้ถสว่นตวัเป็นหลกั โครงขา่ยถนนไมส่ง่เสรมิการเดนิทางรปูแบบอืน่ เช่น ไมม่ทีางจกัรยาน ไมม่ทีางเดนิเทา้ เป็นตน้ 
ขาดการจดัการสายไฟฟ้าและท่อประปาซึง่ส่งผลเสยีต่อทศันียภาพรวมถงึความปลอดภยัของชาวบา้น ชุมชนเริม่ให้
ความส าคญักบัการจดัการขยะแต่มปัีญหาในดา้นการจดัเกบ็ขยะของหน่วยงานทอ้งถิน่ทีไ่มเ่พยีงพอต่อปรมิาณขยะของ
ชุมชน 

4.1.3 สิง่ก่อสรา้งภายในชุมชนบางส่วนออกแบบและก่อสรา้งไม่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ขดัแยง้กบั
บรบิทโดยรอบทัง้ดา้นขนาด สสีนั และวสัดุทีใ่ช ้รวมทัง้การใชง้านอาคารก่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
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รปูท่ี 2 รปูตดัชุมชนจุด A บรเิวณวดัครีวีง 

 
รปูท่ี 3 รปูตดัชุมชนจุด B บรเิวณกลุม่บา้นสมนุไพรครีวีง 

 

4.2 แนวทางการจดัการผลกระทบของการพฒันาส่ิงแวดล้อมสรรคส์ร้างต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

แนวทางการจดัการผลกระทบของการพฒันาสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เป็นข้อก าหนด 
แนวทางปฏบิตั ิรวมไปถงึขัน้ตอนในการด าเนินการใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มสรรค์
สรา้งในปัจจุบนั และพฒันาพืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหม้คีวามเหมาะสมและยัง่ยนืในอนาคต ดงัน้ี 

4.2.1 ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานใหก้บัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ท าความเขา้ใจและชี้แจงสภาพพื้นทีชุ่มชนใน
ปัจจุบัน เป้าหมาย แผนการพฒันาพื้นที ่และการด าเนินงานโดยรวมของชุมชน รวมทัง้แสดงให้เห็นว่าประเด็น 
ธรรมชาตเิสือ่มโทรม การบุกรุกและรุกล ้าธรรมชาต ิและการจดัการขยะ เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อชุมชนมากทีสุ่ด
และควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขเรง่ด่วน 

4.2.2 ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัใินการจดัการผลกระทบในแต่ละดา้นคอื 
1) ดา้นผงัพื้นที ่ก าหนดการพฒันาผงัรวมชุมชนโดยการจดัแบ่งขอบเขตพื้นทีป่ระกอบดว้ย พื้นที ่

ชุมชนหนาแน่นมาก พื้นทีชุ่มชนหนาแน่นน้อย พื้นทีอ่ยู่อาศยัและเกษตรกรรม และพื้นทีอ่นุรกัษ์ธรรมชาต ิ
เพือ่จดัระเบยีบพืน้ทีต่ามศกัยภาพสิง่แวดลอ้มและแกปั้ญหารุกล ้าธรรมชาต ิ(รปูที ่2) 



การจดัการผลกระทบการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งต่อแหล่งทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ: กรณศีกึษา ชุมชนครีวีง 
ธนกฤต เยีย่มแสง และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์  
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รปูท่ี 4 (ซา้ย) การรุกล ้าแมน่ ้าของรา้นอาคารรมิน ้า (ขวา) พืน้ทีร่มิแมน่ ้าหลงัจากการก าหนดผงัพฒันารวมของชุมชน  

2) ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อ านวยความสะดวก และการจดัการของเสยี
ของชุมชนใหด้ขีึ้น จดัระเบยีบสายไฟฟ้าและท่อประปาโดยเฉพาะบรเิวณแม่น ้ าซึง่สง่ผลใหท้ศันียภาพแย่ลง 
ปรบัปรุงระบบคมนาคม ถนน และพื้นทีว่่างรมิแม่น ้ า ใหส้่งเสรมิการเดนิทางทีห่ลากหลายเพือ่ลดมลพษิที ่
เกดิขึน้ เชน่ รถโดยสารสาธารณะ การเดนิเทา้ เสน้ทางจกัรยาน เป็นตน้ การจดัการของเสยีชุมชนโดยจดัใหม้ี
การบ าบดัน ้าเสยีก่อทิ้งลงสูแ่มน่ ้า จดัตัง้โรงแยกขยะชุมชนและและส่งเสรมิการก าจดัขยะทีถ่กูวธิ ี

 
รปูท่ี 5 (ซา้ย) สายไฟฟ้าบรเิวณชุมชนไมเ่ป็นระเบยีบ (ขวา) พืน้ทีชุ่มชนหลงัจากจดัระเบยีบสายไฟฟ้า 

3) ดา้นสิง่ก่อสรา้ง สรา้งแนวทางการออกแบบและก่อสรา้งสิง่ก่อสรา้งของชุมชน โดยก าหนดให้
อาคารใชว้สัดุธรรมชาตเิชน่ ไม ้หนิ ทีม่ใีนชุมชนมากอ่สรา้ง ใชโ้ครงสรา้งชัว่คราวทีส่ามารถรื้อถอนไดง้า่ย 
กายภาพอาคารคลอ้งสอดกบับรบิท ใชส้ทีีก่ลมกลนื (รปูที ่3)  สง่เสรมิการปลกูพชืพืน้ถิน่ในพืน้ที ่ ก่อสรา้ง
โดยใหช้า่งในชุมชนมสีว่นรว่ม ป้องกนัการก่อสรา้งไมใ่หเ้กดิผลกระทบและอนัตรายต่อชาวบา้นและ
นกัทอ่งเทีย่ว รวมถงึสง่เสรมิใหอ้าคารในชุมชนใชพ้ลงังานทางเลอืก เชน่ ไฟฟ้าพลงัน ้าจากแมน่ ้า ตดิตัง้แผง
โซลา่เซลล ์เป็นการประหยดัพลงังานและลดมลพษิใหก้บัพืน้ที ่

 
รปูท่ี 6 (ซา้ย) อาคารขดัแยง้กบับรบิทโดยรอบ (ขวา) อาคารหลงัจากปรบัปรุงตามแนวทางสิง่ก่อสรา้งทีก่ าหนด 
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5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการศึกษาการพฒันาส่ิงแวดล้อมสรรคส์ร้างในพืน้ท่ีศึกษา 
ชุมชนครีวีงพยายามพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ตอบรบัดา้นการท่องเทีย่ว โดยชาวบา้นและผูป้ระกอบการมกีารพฒันาโครงการที่

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง เช่น ทีพ่กั รา้นอาหาร โดยไมค่ านึงถงึบรบิทของพืน้ทีแ่ละผลกระทบทีต่ามมา ซึง่ชุมชนครีวีงมี
ปัญหาในการพฒันาชุมชนซึ่งการพฒันาชุมชนของแต่ละหน่วยงานในทอ้งถิน่ไม่สอดคลอ้งกนัในทางปฏบิตัิ อกีทัง้ชาวบา้นและ
ผูป้ระกอบการในพืน้ทีไ่มใ่หค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและไม่ด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด ส่งผลใหชุ้มชนเริม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งในพืน้ที ่ซึง่สามารถจ าแนกผลกระทบออกเป็น 3 ดา้นหลกั คอื ดา้นผงัพืน้ที ่ดา้น
การจดัการโครงสรา้งพืน้ฐาน และดา้นสิง่ก่อสรา้ง  

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันาชุมชน 
- หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ควรจดัประชุมเป็นระยะเพื่อตัง้ท าแผนและนโยบายของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้อง

เป็นไปในทางเดยีวกนั รวมถงึตรวจสอบการด าเนินงานการพฒันาพืน้ทีเ่ป็นระยะ โดยอาจสนับสนุนดา้นงบประมาณ
ใหก้บัชุมชน 

- ด าเนินการพฒันาชุมชนตามแนวทางการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรค์สรา้งชุมชนครีวีง เพื่อปรบัปรุงกายภาพชุมชนและ
สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีใ่หก้ลบัมาอุดมสมบรูณ์และลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ใหน้้อยทีสุ่ด พรอ้มทัง้ท าความเขา้ใจและขอความ
รว่มมอืจากชาวบา้น นกัทอ่งเทีย่ว และผูป้ระกอบการโดยชีแ้จง้ใหท้ราบถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มของชุมชน 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญักบัประเดน็ภาวะโลกรอ้นทีน่ับวนัยิง่มคีวามรุนแรงมากขึน้ ซึง่คารบ์อนฟุตพริน้ทเ์ป็น
อกีหน่ึงสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดงันัน้ บทความน้ีเป็นการเสนอแนวทางในการจดัการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีเ่กดิจากปัญหาของการก่อสรา้ง การใชว้สัดุในการก่อสรา้ง การใชย้านพาหนะ และน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัคารบ์อนฟุต-พริน้ทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้ง การน าเสนอแนวทางในการจดัการอาคารเพือ่ลดการเกดิ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิและการจดัการเรื่องยานพาหนะของนักท่องเที่ยวและทีจ่อดรถ ส่งผลให้
น าไปสู่การเสนอแนวทางในการเลอืกใชว้สัดุทีส่ามารถกกัเกบ็คารบ์อนไดแ้ละจดัการพืน้ทีส่ าหรบัยานพาหนะ จากนัน้ได้ท าการ
รวบรวมขอ้มลูโดยการส ารวจทางกายภาพของพืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ บรเิวณอาคารศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว และจ านวน
ยานพาหนะของนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้ไปใชบ้รกิารภายในอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ผ่านการค านวณหาปรมิาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
และควรเสนอใหม้กีารใชร้ถบรกิารของอุทยานเพิม่เขา้มาเพื่อช่วยลดจ านวนยานพาหนะ อกีทัง้การลดจ านวนทีจ่อดรถจะท าให้
ชว่ยเพิม่พืน้ทีป่่า จากผลการวจิยัพบวา่ ปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องยานพาหนะในอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ลดลงมากกวา่รอ้ย
ละ 61 เมื่อค านวณจากการจดัปรมิาณรถและรอบบรกิารของอุทยาน และมพีืน้ทีป่่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.8 เมื่อลดจ านวนทีจ่อดรถ
บรเิวณจุดกางเตน็ทล์ง 

ค าส าคญั: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสถานทีท่่องเทีย่ว การกกัเกบ็คาร์บอน  การก่อสรา้ง สถานทีท่่องเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิ
 
Abstract 

Nowadays, many countries are focusing on the issue of global warming that is extremely violent. Carbon 
footprint is also one of the factors that make global warming, therefore this study is to propose a method of carbon 
footprint management in a tourist attraction. The carbon footprint has caused problems of construction, using materials 
in construction as well as using vehicles and fuel. The objectives are to study information about carbon footprints related 
to construction, present guidelines for both building management to reduce carbon footprint in natural attractions and 
management of tourist vehicles and parking. As a result, it leads to the suggestion of choosing the carbon storage 
material and managing the space for the vehicle. After that, data were collected by a physical survey of Khao Yai 
National Park in the tourist center building area and the number of vehicles of tourists that use the service within Khao 
Yai National Park through calculating the amount of carbon footprint and should be proposed use of the way to use 
transportation to help reduce the number of vehicles. Besides, reducing the number of parking spaces will help increase 
the forest area. From the research, it was found that the amount of carbon footprint from calculating at the tourist center 
building decreases more than 61 percent that is calculated from the management of vehicles and transportation’s 
schedule at the Khao Yai National Park. The forested areas increase by 60.8 percentage after reducing the parking lot 
around a tent area. 

Keywords: Carbon footprint, Carbon footprint in tourist attraction, Carbon sequestration, Construction, Tourist attraction 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญักบัประเดน็ภาวะโลกรอ้นทีน่ับวนัยิง่มคีวามรุนแรงมากขึน้ ซึง่สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจาก

กจิกรรมของมนุษย ์ทัง้จากการใชพ้ลงังาน การท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ และในการก่อสรา้งกเ็ป็นสาเหตุทีส่ าคญั ซึง่
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้พบว่า 1 ใน 3 ของสดัสว่นการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทัว่โลกมาจากภาคการก่อสรา้ง โดยสาเหตุ
หลกัมาจากการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิจากฟอสซลิเป็นหลกัเพือ่การผลติวสัดุก่อสรา้ง งานระบบอาคาร โดยการก่อสรา้งอาคารและ
ประโยชน์ของอาคารนัน้แทจ้รงิแลว้คอืเป็นการกกัเกบ็และยดือายุการปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ทส์ูช่ ัน้บรรยากาศใหช้า้ลงตามอายุ
การใชง้านของอาคาร ยงัสามารถชว่ยลดมลพษิทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ย 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายของคารบ์อนฟตุพร้ินท ์
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถงึ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจาก ผลติภณัฑแ์ต่ละหน่วย ตลอดวฏัจกัรชวีติ
ของผลติภณัฑ ์ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ การขนสง่ การ ประกอบ ชิน้สว่น การใชง้าน และการจดัการซากผลติภณัฑห์ลงัใชง้าน 
โดยค านวณออกมาในรปูของ คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า โดยแสดงขอ้มลูไวบ้นฉลากคารบ์อน (Carbon Labeling) ตดิฉลาก
บนสนิคา้ เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบว่าตลอดวฏัจกัรของผลติภณัฑม์กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาปรมิาณเท่าใด  
(เจรญิชยั, 2560) 
2.2 การกกัเกบ็คารบ์อนของป่าไม้ 
 การกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้ หมายถึง บทบาทส าคญัในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยกระบวนการ
สงัเคราะห ์แสงของใบ (photosynthesis) เพื่อสรา้งอนิทรยี์สารซึ่งมคีาร์บอนเป็นองค์ประกอบน ามาสะสมไวใ้นส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้ ในขณะเดยีวกนัต้นไมก้็มกีารปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโดยกระบวนการหายใจของส่วนต่างๆ 
ดงันัน้ปรมิาณคาร์บอนสุทธจิากกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของต้นไมจ้งึเป็นปรมิาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชวีภาพของ
ตน้ไม ้ซึง่เป็นตวับง่ชีศ้กัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อนของป่าไมช้นิดต่างๆ (สาพศิ, 2550)    
 
2.3 การน าไม้มาใช้ในการก่อสร้าง 

การน าไมม้าใชใ้นการก่อสรา้ง ไมเ้ป็นวสัดุก่อสรา้งชนิดเดยีวทีส่ามารถสรา้งใหม ่ชดเชย น ามารไีซเคลิใชป้ระโยชน์ใหม่
ได ้และสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิไมย้งัถอืเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามงดงาม ทนทาน อเนกประสงค ์และทีส่ าคญัคอืคุม้ค่า
กบัราคา การเสาะหาและการผลติไมไ้มย่ากเมื่อเทยีบกบัวสัดุก่อสรา้งประเภทอื่น จงึท าการปลูกป่าและเตรยีมไมน้ัน้ใชพ้ลงังาน
น้อยเมือ่เทยีบกบัวสัดุอื่น (เอกราช, 2556) 
 
2.4 คารบ์อนฟตุพร้ินทจ์ากยานพาหนะ 
 คาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ส่วนใหญ่มาจากระบบการเผาไหม้และ
ระบายออกทางท่อไอเสยีรถยนต์ การเผาไหมเ้ป็นปฏกิริยิาระหว่างสารอนิทรยี์ที่มไีฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบส าคญักบั
ออกซิเจนในอากาศ ฉะนั ้นผลการเผาไหม้ก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ซึ่งปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัตวัแปรต่างๆ ของเครื่องยนต์  (องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืกระจก(องค์การ
มหาชน), 2559) 
 
3. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ซึ่งมกีารศกึษาปรมิาณคาร์บอนฟุตพริน้ทข์องวสัดุก่อสรา้ง จ านวนยานพาหนะ ที่
จอดรถ เพือ่น าไปเป็นแนวทางในการลดคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ และเป็นตน้แบบอาคารและการจดัการสิง่
ทีต่่างๆ ทีเ่ป็นสาเหตุของการเกดิคารบ์อนฟุตพริน้ท์ ซึง่จะท าใหป้รมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นสถานทีท่่องเทีย่วธรรมชาตลิดลง 
โดยมกีระบวนการวจิยัตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 1. การศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2. การศกึษาวสัดุทีม่ฉีลาก
คารบ์อนฟุตพริน้ท ์ซึง่จะช่วยลดการเกดิคารบ์อนตัง้แต่ กระบวนการผลติ จนหมดอายุการใชง้านของวสัดุ 3. การศกึษาปรมิาณ
คารบ์อนฟุตพริน้ทข์องวสัดุทีจ่ะน ามาใช ้4. สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และลงพืน้ทีส่ ารวจ 5. วเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์และ

http://www.thaweephan.co.th/th/quality_care/benefits_of_wood#http://www.thaweephan.co.th/th/quality_care/benefits_of_wood


แนวทางการจดัการคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
อนญัชนา พนัธส์วสัดิ,์ ภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ และสาธดิา สกุลรตันกุลชยั 
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ค านวณปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์จากการน าค่าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องวสัดุมาคณูกบัปรมิาณวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งอาคาร 6. 
สรุปผลการวจิยัเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเพือ่ลดคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ
 
4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
4.1 ปริมาณคารบ์อนฟตุพร้ินทข์องอาคารศนูยบ์ริการนักท่องเท่ียว 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 แผนผงัพืน้ทีบ่รเิวณศนูยบ์รกิารนกัทอ่งเทีย่วและสิง่อ านวยความสะดวกโดยรอบ 
 
 จากรูปที่ 1 อาคารศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวเป็นอาคารที่มขีนาดใหญ่และมคีวามน่าสนใจที่น ามาใช้ในการค านวณ
ปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องโครงสรา้งอาคารและปรมิาณวสัดุทีใ่ช ้

รายละเอยีด
โครงสรา้ง 

วสัด ุ ปรมิาณคารบ์อนฟุต-พริน้ทข์อง
วสัดุ (Kg.CO2) 

ปรมิาณวสัดุทีใ่ช ้
(ลบ.ม.) 

ปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทร์วม 
(Kg.CO2) 

คาน คอนกรตี 255/1 ลบ.ม. 61.74 15,744 
เสา คอนกรตี 255/1 ลบ.ม. 7.68 1,958.5 
พืน้ คอนกรตี 255/1 ลบ.ม. 234.00 59,672.25 

หลงัคา กระเบือ้ง 4.4/ตร.ม. 17,630.45 77,574 
 
สรุปวา่ จากการค านวณปรมิาณค่าบอนฟุตพริน้ทข์องอาคาร และวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง พบวา่ พืน้มปีรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท์
สงูทีสุ่ด เน่ืองจากพืน้มขีนาดพืน้ทีแ่ละมกีารใชว้สัดุก่อสรา้งปรมิาณมาก จงึมแีนวทางในการเปลีย่นวสัดุ โดยการน าไมม้าใชแ้ทน
วสัดุเดมิ เพราะไมเ้ป็นสิง่ทีส่ามารถปลกูทดแทนและมกีารกกัเกบ็คารบ์อนได ้สง่ผลใหป้รมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องอาคารลดลง 
 
 
4.2 ปริมาณคารบ์อนฟตุพร้ินทข์องยานพาหนะ 
 มกีารเกบ็ขอ้มูลระยะทางจากทางเขา้อุทยานไปถงึแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ปรมิาณยานพาหนะของนักท่องเทีย่วที่
เขา้ไปในอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่และน ามาค านวณหาปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นแต่ละปี โดยจากการเกบ็ขอ้มลู พบวา่ 
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ตารางท่ี 2 แสดงปรมิาณยานพาหนะของนกัทอ่งเทีย่วและปรมิารคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นแต่ละปี 
ปี ปรมิาณยานพาหนะ (คนั) ปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทร์วม (Kg.CO2) 

2558 293,548 1,988,374.54 
2559 324,659 2,159,390.22 
2560 363,920 2,372,597.42 
2561 363,294 2,370,344.29 
2562 400,590 2,604,444.13 

 
สรุปว่า จากผลการค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของยานพาหนะในแต่ละปี พบว่า อตัราการเกดิคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก

ยานพาหนะค่อนขา้งมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เป็นส่วนใหญ่ จงึมแีนวทางในการลดการเกดิคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากยานพาหนะคอืจดั
พืน้ทีจ่อดรถของนักท่องเทีย่วไวบ้รเิวณทางเขา้ของอุทยาน และการใชร้ถบรกิารของอุทยาน ซึง่ถา้จดัเตรยีมรถบรกิารไว ้40 คนั 
วนัละ 36 รอบ รอบละ 5 คนั  จะมปีรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทร์วม 1,592,724.95 Kg.CO2 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ลดลดรอ้ยละ 61 
แต่หากมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบการเขา้ถงึอาจส่งปัญหาเกีย่วกบัความสะดวกของนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากนักท่องเทีย่วบางส่วน
อาจตอ้งการทีจ่ะขบัรถยนตส์ว่นตวัเขา้ไปเอง 
 
4.3 ท่ีจอดรถ 
การลดจ านวนทีจ่อดรถบรเิวณลานกางเตน็ทล์ าตะคอง ในอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ เพือ่เพิม่เป็นพืน้ทีป่่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  รปูท่ี 2 แผนผงัพืน้ทีบ่รเิวณทีจ่อดรถจุดกางเตน็ทล์ าตะคองเดมิ (สเีทาเขม้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 3 แผนผงัพืน้ทีบ่รเิวณทีจ่อดรถจุดกางเตน็ทล์ าตะคองใหม ่(สเีทาเขม้)  



แนวทางการจดัการคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
อนญัชนา พนัธส์วสัดิ,์ ภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ และสาธดิา สกุลรตันกุลชยั 
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ทีจ่อดรถ 1 เป็นทีจ่อดขนาดใหญ่ มสีิง่อ านวยความสะดวกไวส้ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอุทยาน เช่น หอ้งน ้าชาย 
หอ้งน ้าหญงิ มพีื้นที่ 1,068 ตารางเมตร ที่จอดรถ 2 เป็นที่จอดที่อยู่ใกล้กบัลานกจิกรรมและเวทกีลางแจง้ มสีิง่อ านวยความ
สะดวกไวส้ าหรบันักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอุทยาน คอื หอ้งน ้าชาย หอ้งน ้าหญงิ มพีืน้ที ่893 ตารางเมตร ทีจ่อดรถ 3 เป็น
ทีจ่อดทีอ่ยู่ใกลก้บัจุดกางเตน็ทแ์ละทีท่ิง้ขยะ แต่ค่อนขา้งไกลจากหอ้งน ้า มพีืน้ที ่1,150 ตารางเมตร ทีจ่อดรถ 4 เป็นทีจ่อดทีม่ ี
ขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ใกล้กบัจุดกางเต็นท์ มสีิง่อ านวยความสะดวกไวส้ าหรบันักท่องเที่ยวที่เขา้มาใช้บรกิารอุทยาน คอื หอ้ง
อาบน ้า มพีืน้ที่ 1,532 ตารางเมตร ทีจ่อดรถ 5 เป็นที่จอดที่มขีนาดเลก็ที่สุด อยู่ใกลก้บัศูนย์บริการกางเต็นท์ ซึ่งมไีวส้ าหรบั
ตดิต่อขอใชพ้ืน้ทีส่ าหรบัการกางเตน็ทพ์กัแรม พืน้ที ่185 ตารางเมตรทีจ่อดรถ 6 เป็นทีจ่อดทีอ่ยูใ่กลก้บับา้นพกัเจา้หน้าที ่ซึง่มี
ไวส้ าหรบัเจา้หน้าทีท่ีด่แูลบรเิวณจุดกางเตน็ทล์ าตะคลอง ของอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ มพีืน้ที ่289 ตารางเมตร 

สรุปว่า จากการวเิคราะหแ์ละค านวณที่จอดรถบรเิวณจุดกางเตน็ท์ล าตะคองทัง้หมด 6 ที ่มขีนาดพืน้ที่รวมทัง้หมด 
5,117 ตารางเมตร โดยมกีารเปลีย่นแปลงทีจ่อดรถเป็นพืน้ทีป่่าทัง้หมด 3 ที ่คอื ทีจ่อดรถ 1, ทีจ่อดรถ 2 และ ทีจ่อดรถ 3 เน่ืองจาก
ทัง้ 3 ที ่คอ่นขา้งไกลจากบรเิวณทางเขา้จุดกางเตน็ทล์ าตะคอง และบางทีอ่ยูห่า่งจากสิง่อ านวยความสะดวก ท าใหม้พีืน้ทีจ่อดรถ
ลดลง 3,111 ตารางเมตร ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณนัน้เปลีย่นเป็นพืน้ทีป่ลูกป่า โดยคดิเป็นพืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.8 ของพืน้ทีศ่กึษา
บรเิวณทีจ่อดรถจุดกางเตน็ทล์ าตะคอง ซึง่เมือ่มกีารลดจ านวนทีจ่อดรถลง จงึตอ้งมกีารจดัพืน้ทีจ่อดรถบรเิวณทางเขา้ของอุทยาน
แทน เพือ่เป็นจุดรองรบัและเป็นจุดเปลีย่นใหน้กัทอ่งเทีย่วใชร้ถบรกิารของอุทยาน โดยใชพ้ืน้ทีเ่ดมิทีม่อียูแ่ลว้ 
 
5. สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นใหเ้กดิการลดปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิและจากการศกึษาขอ้มลู
เกี่ยวกบัคาร์บอนฟุตพริ้นท์พบว่ามกีารส่งผลกระทบต่อการเกดิภาวะโลกรอ้น จงึมกีารน าเสนอแนวทางในการจดัการกบัการ
ก่อสรา้ง การเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้ง การจดัการเกี่ยวกบัยานพาหนะและทีจ่อดรถ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงทีท่ าใหเ้กิดคารบ์อนฟุตพริ้นท์ 
ดงันัน้จงึท าใหเ้กดิเป้าหมายในการจดัการและลดปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์โดยปรบัเปลีย่นวสัดุทีเ่ป็นวสัดุอุตสาหกรรมเป็นวสัดุ
ธรรมชาต ิทีส่ามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่ และเป็นวสัดุทีป่ลูกขึน้เพื่อทดแทนไดแ้ละมปีรมิาณคาร์บอนฟุตพริน้ทต์ ่าหรอืสามารถกกั
เกบ็คารบ์อนได ้การเสนอแนวทางในการลดจ านวนยานพาหนะของนักท่องเทีย่วทีจ่ะขึน้ไปบนอุทยานลงเพือ่ท าใหเ้กดิกระบวน
เผาไหมข้องน ้ามนัเชือ้เพลงิซึง่เป็นสามเหตุทีท่ าใหเ้กดิคารบ์อนฟุตพริน้ทน้์อยลง โดยมกีารจดัรถบรกิารของทางอุทยาน ซึง่จะท า
ใหใ้ชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิน้อยกวา่ จงึสง่ผลไปถงึการลดจ านวนทีจ่อดรถลง เน่ืองจากมยีานพาหนะของนักท่องเทีย่วลดลง พืน้ทีจ่อด
รถสามารถเปลีย่นเป็นพืน้ทีป่่าเพือ่เป็นการเพิม่พืน้ทีก่กัเกบ็คารบ์อนไดอ้กีทางหน่ึง 
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บทคดัย่อ 

การกดัเซาะชายฝัง่ในประเทศไทยจดัว่าเป็นปัญหาระดบัวกิฤตอย่างสูงในปัจจุบนั และส่งผลกระทบในหลายๆ ดา้น
ตัง้แต่ระดบัเศรษฐกจิ สงัคม คุณภาพชวีติ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ความเป็นอยู่ของชุมชนบรเิวณชายฝัง่ ซึง่หนึ่งในชุมชนทีไ่ดร้บั
ผลกระทบมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบนัคอื บ้านขุนสมุทรจนี จงัหวดัสมุทรปราการ จากสถานการณ์ดงักล่าวท าใหชุ้มชน
สญูเสยีทัง้ทีด่นิตนเองและทีอ่ยูอ่าศยั ชาวบา้นตอ้งอพยพยา้ยทีอ่ยูอ่าศยักนัทุกๆ 5-10 ปี อกีทัง้ยงัเป็นครวัเรอืนรายไดน้้อยและไม่
มกี าลงัเพยีงพอส าหรบัการซ่อมแซมบา้นพกัอาศยั และการอพยพยา้ยถิน่ฐานไปยงัทีอ่ื่น งานวจิยัและออกแบบน้ีจงึมเีป้าหมายที่
จะคดิคน้ตน้แบบบา้นพกัอาศยั เพือ่ใหชุ้มชนทีป่ระสบปัญหานัน้สามารถอยูอ่าศยัและปรบัตวัไดโ้ดยไมต่อ้งการอพยพยา้ยถิน่ฐาน
ไปยงัทีอ่ื่น โดยอาศยักระบวนการวเิคราะหปั์ญหาทางกายภาพในเทคนิคการก่อสรา้ง ร่วมกบัการศกึษาส ารวจพืน้ทีจ่รงิ พรอ้ม
ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานออกแบบ/วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ และแนวคดิในการออกแบบ ซึง่สรุป
ได้เป็น 3 ประเด็นหลกัได้แก่ 1) การออกแบบโครงสร้างมัน่คงให้ทนต่อการกดัเซาะ 2) การออกแบบให้สามารถปรบัตวัต่อ
สถานการณ์ต่อการเปลีย่นแปลงระดบัน ้า และ 3) การวางผงัส่วนใชส้อยใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบการด ารงชวีติ ซึง่ทัง้สามขอ้น้ีได้
น าไปพฒันาสูแ่บบทางสถาปัตยกรรม "ตน้แบบบา้นพกัอาศยัส าหรบัพืน้ทีช่ายฝัง่ทีม่กีารกดัเซาะ" ภายใตง้บประมาณการก่อสรา้ง
ทีจ่ ากดัโดยอาศยัเกณฑก์ารค านวณความเสีย่งของภาครฐัในราคาไมเ่กนิ 3 แสนบาทต่อ 1 หลงั และมุง่เน้นกระบวนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมทีส่ะทอ้นคุณลกัษณะเทคทอนิคและระบบการก่อสรา้งเป็นส าคญั ผลงานการออกแบบน้ีจงึน่าจะเป็นประโยชน์อยา่ง
มากกับชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ และชุมชนอื่นๆ ที่ได้ร ับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
เชน่เดยีวกนั และหวงัวา่หน่วยงานภาครฐัสามารถน าไปต่อยอดใชเ้ป็นปะโยชน์ไดจ้รงิในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

ค ำส ำคญั: กำรกดัเซำะชำยฝัง่, ชุมชนบำ้นขนุสมทุรจนี, สถำปัตยกรรมบำ้นพกัอำศยั, กำรปรบัตวั 
 
Abstract 

Coastal erosion in Thailand is considered to be a critical problem which has serious effects in many aspects 
such as economics, society, quality of life, and especially an existence of coastal communities. Up until now, one of the 
communities that has been affected is Baan Khun Samut Chin, Samut Prakan Province. This critical situation has 
caused severe damage to lost their homelands. The villagers have to relocate their houses in every 5-10 years, and 
moreover they are almost low-income residents which can't actually afford to repair their houses or move to somewhere 
else. The main purpose of this research design is to create a prototype of dwelling for a community facing the coastal 
erosion disaster without migration to other places. By analyzing the problems of physical structure and construction 
techniques along with site surveying as well as reviewing theories, and other related designs / researches to determine 
the design criteria and concept which can be summarized into 3 issues, which are 1) design for a durable structure 



ตน้แบบบำ้นพกัอำศยัในพืน้ทีช่ำยฝัง่ทีม่กีำรกดัเซำะ: กรณศีกึษำ ชุมชนบำ้นขนุสมทุรจนี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
วศิลัย ์บุญลอื และศรศีกัดิ ์พฒันวศนิ  

 

53 

facing erosion, 2) design for adaptation in change of sea levels rise, and 3) design for utility space adjusted to the 
fishermen's living of Baan Khun Samut Chin. These 3 conceptual ideas have led to develop "Prototype Dwelling in 
Coastal Erosion" under a limited construction budget in 300,000 baht per household unit which based on risk assessment 
criteria of government and also to propose an architectural tectonic quality and construction process of prototype. This 
research design would be very useful for the Baan Khun Samut Chin community, and others that confronting the same 
coastal erosion problem. In addition, it would be some benefits for the government agencies to take this prototype 
dwelling design move on to the next implementation in the near future. 

Keywords: Coastal Erosion Problem, Baan Khun Samut Chin Community, Prototype Dwelling, Adaptation 

 
1 บทน า 

ชุมชนบา้นขนุสมุทรจนี ต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดยี์ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นชุมชนทีใ่นปัจจุบนั ไดป้ระสบ
กบัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ โดยถูกจดัอยู่ในกลุ่มทีเ่ป็นพืน้ทีว่กิฤต ซึง่มพีืน้ทีช่ายฝัง่ทีไ่ดร้บัการกดัเซาะเป็นระยะ 3.7 กโิลเมตร 
ซึง่มรีะยะร่นจากขอบเขตทีด่นิเมือ่ 50 ปีทีแ่ลว้เป็นระยะกวา่ 1 กโิลเมตร (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2560) สญูเสยีทัง้
ทีด่นิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ป่าชายเลน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีอ่ยู่อาศยัของคนในชุมชน บางครวัเรอืนทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนน้ีมา
นานต้องอพยพยา้ยที่อยู่อาศยักนัในทุก ๆ 5-10 ปี และต้องสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมบูรณะทีพ่กัอาศยัของตนเองเป็น
จ านวนมาก (สมร เข่งสมุทร, 2556)  งานวจิยัและออกแบบน้ีจงึมเีป้าหมายทีจ่ะออกแบบสถาปัตยกรรมบา้นพกัอาศยัต้นแบบ 
เพือ่ใหชุ้มชนทีป่ระสบปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่สามารถอยูอ่าศยัและปรบัตวัไดด้ใีนอนาคต โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. ศกึษาสภาพปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชนบา้นขนุสมทุรจนี ทัง้ทางกายภาพและวถิชีวีติของคนในชุมชน 

2. วเิคราะหข์อ้มลูสภาพปัญหา พรอ้มกบัทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานออกแบบ/วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนดเกณฑใ์นการ

ออกแบบ รายละเอยีดโครงการทางสถาปัตยกรรม และแนวคดิในการออกแบบ 

3. พฒันาแนวคดิในการออกแบบสูก่ารสรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมทีพ่กัอาศยัซึง่ตอบโจทยปั์ญหาขา้งตน้และมขีอ้พสิจูน์ผลลพัธไ์ดจ้รงิ 

2 การวิเคราะหปั์ญหาของพืน้ท่ี  

ตารางท่ี 1 แสดงการวเิคราะหปั์ญหาของพืน้ทีชุ่มชนบา้นขนุสมทุรจนี (ทีม่ำ: ผูว้จิยั) 

    
2.1 ปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝัง่  
จากปี พ.ศ.2517 จนถงึ
ปัจจุบนัพืน้ทีช่ายฝัง่บรเิวณ
อ่าวไทยนัน้ถูกกดัเซาะ
มากกวา่ 1 กโิลเมตร ใน 60 
ปีรวมถงึการคาดการณ์ใน
อนาคตอกี 100 ปีหน้า จะถูก
กดัเซาะเขา้ไปกวา่ 6-8 
กโิลเมตร 

2.2 การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของท่ีดิน  
จากปี พ.ศ.2517 จนถงึ
ปัจจุบนั ในช่วงเดอืน พ.ย-
ธ.ค. ของทุก ๆปี 
ระดบัน ้าทะเลเพิม่สงูถงึ 3 
เมตร รวมถงึการคาดการณ์
ในดนาคตอกี 30-50 ปี ระดบั
ของน ้าทะเลมโีอกาสเพิม่ขึน้ 
100-150 เซนตเิมตร  

2.3 การวิเคราะหพื์น้ท่ี
กรณีศึกษา 
พืน้ทีส่ว่นที ่1  ซึง่หา่งจาก
ชายฝัง่เพยีง 90-150 เมตร  
มจี านวนครวัเรอืนมากมาย
ทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณนี้ 
ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบกบั
ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ 
และน ้าทว่มในทกุ ๆปีอยูแ่ลว้  

2.4 การวิเคราะหท่ี์พกั
อาศยัภายในชุมชน  
แบบที ่1 (หา่งจากชายฝัง่ 
90-150 เมตร), แบบที ่2 
(หา่งจากชายฝัง่ 150-200
เมตร) และแบบที ่3 (หา่ง
จากชายฝัง่ 200-250 เมตร) 
เป็น 3 แบบทีใ่นปัจจุบนั
ก าลงัไดร้บัผลกระทบจาก
การกดัเซาะชายฝัง่  
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3     ขัน้ตอนการวิจยัและออกแบบ 
ในกระบวนการวจิยัและออกแบบบา้นพกัอาศยัตน้แบบ มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัเกบ็และวิเคราะหข้์อมลู เพือ่ท าความเขา้ใจถงึสภาพปัญหาโดยภาพรวมในชุมชน 
ขัน้ตอนท่ี 2 สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู สรุปขอ้มลูทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคต 
ขัน้ตอนท่ี 3 ข้อค้นพบเบือ้งต้น น ามาซึง่การคน้พบสิง่ใหมท่ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของพืน้ทีก่รณีศกึษา  
ขัน้ตอนท่ี 4 การก าหนดเกณฑก์ารออกแบบ เพือ่ทีจ่ะสามารถน าไปก าหนดแนวคดิในการออกแบบได ้
ขัน้ตอนท่ี 5 ผลลพัธก์ารออกแบบ โดยก าหนดแนวคดิ หลงัจากนัน้จงึเขา้สูก่ระบวนการการออกแบบ  

 
รปูท่ี 1 แผนภูมแิสดงขัน้ตอนการวจิยัและออกแบบ (ทีม่ำ: ผูว้จิยั) 

 

4     ข้อค้นพบในกระบวนการวิจยัและออกแบบ 
ตารางท่ี 2 แสดงขอ้คน้พบในกระบวนการวจิยัและออกแบบ (ทีม่ำ: ผูว้จิยั) 

    
4.1 ลกัษณะการตัง้ถ่ินฐาน
ตัง้ฉากกบัชายฝัง่ 
จากปีพ.ศ.2517 จนถงึ
ปัจจุบนั การตัง้ถิน่ฐาน
บา้นเรอืนของชาวบา้นคอ่ยๆ 
เปลีย่นลกัษณะจากแนวนอน
เลยีบกบัชายฝัง่ เป็น
แนวตัง้ฉากกบัแนวชายฝัง่
ทะเลใน ปัจจุบนั เนื่องจาก
การปรบัตวัจากการกดัเซาะ 

4.2 การจดัสรรแปลงท่ีดิน
เป็นแนวยาวเพ่ือเช่ือมต่อ
กบัทะเล 
จากปีพ.ศ.2517 จนถงึ
ปัจจุบนั การจดัสรรทีด่นิมี
ลกัษณะเป็นแนวยาวบรรจบ
กบัแนวชายฝัง่ เพือ่อาศยั
ผลประโยชน์ทางทะเลในการ
ใชน้ ้าเพือ่เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า
ในพืน้ทีป่ระมงของตนเอง 

4.3 การคดัเลือกพืน้ท่ีตัง้
อาคารส าหรบัต้นแบบ
ฯลฯ 
1.ไดร้บัผลกระทบจากปัญหา
อยูแ่ลว้ 2.มคีวามเสีย่งมาก
ทีส่ดุ 3.เป็นครวัเรอืนทีม่ ี
รายไดน้้อยเพยีง 5,000 
บาท/เดอืน (สมร เขง่สมทุร, 
2556) และ 4.ใชป้ระโยชน์
ทางทะเลในการท าประมง 

4.4 ลกัษณะเฉพาะของท่ี
พกัอาศยัของประมง
ชายฝัง่ 
การตัง้ถิน่ฐานระหวา่งน ้ากบั
พืน้ดนิ โดยบรเิวณทางเขา้
จะยงัตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นดนิ 
ชว่งกลางของบา้นไปถงึ
ดา้นหลงัจะตัง้อยูบ่นผวิน ้า 
เพือ่ใหส้ามารถจอดเรอืออก
ประมงได ้
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5.     กระบวนการออกแบบ 
5.1 เกณฑใ์นการออกแบบ (Design Criteria) 
จากขอ้คน้พบเบือ้งตน้ทัง้ 4 ขอ้ จงึสามารถสรุปเกณฑใ์นการออกแบบได ้ดงัน้ี 
5.1.1    กำรวำงผงับรเิวณในแนวตัง้ฉำกกบัชำยฝัง่ อำคำรทีพ่กัอำศยัไมข่วำงทำงน ้ำและทศิทำงคลืน่ 
5.1.2  กำรออกแบบเพือ่ใหส้ำมำรถปรบัตวัได ้ทัง้สถำนกำรณ์กำรกดัเซำะในปัจจุบนัและในระยะยำว 
5.1.3  กำรออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติประมงของคนในชุมชน  
 
5.2 แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 
จากเกณฑก์ารออกแบบทัง้ 3 ขอ้ สามารถก าหนดเป็นแนวคดิในการออกแบบได ้ทีป่ระกอบไปดว้ย 
5.2.1 ควำมคงทน (Durable) ทศิทางการวางผงัและการวางท าเลทีต่ัง้ทีเ่ป็นแนวตัง้ฉากกบัชายฝัง่ ไมข่วางทางน ้า ใชโ้ครงทุน่

ลอยทีม่คีวามแขง็แรง สมดุล และสามารถพยุงอาคารใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั 
5.2.2 ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวั (Amphibiation) การออกแบบใหอ้าคารเพือ่ใหส้ามารถปรบัตวั หรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบ

อาคารและการใชง้านไดต้่อทัง้สถานการณ์การกดัเซาะในระยะยาว 1.5 เมตรในอกี 30 ปีหน้า (ส านกังานผงัเมอืง
กรุงเทพมหานคร, 2556) 

5.2.3 ควำมประหยดั (Low Cost) โดยก าหนดงบประมาณการก่อสรา้งไมเ่กนิ 300,000 บาทต่อหน่ึงหลงั จากค่าการปรบัตวั
ต่อสถานการณ์การกดัเซาะชายฝัง่ในอกี 30 ปีหน้า (อมรพนัธ ์กุลประณีต, 2559) 
  

5.3 แบบสถาปัตยกรรมท่ีพกัอาศยัในพืน้ท่ีชายฝัง่ท่ีมีการกดัเซาะ 
จากขอ้คน้พบทศิทางการตัง้ถิน่ฐาน และแนวคดิในการออกแบบทัง้ 3 ขอ้ จงึมกีารพฒันาแบบทัง้สิน้ ดงัน้ี 
5.3.1 แบบร่ำงขัน้ต้น (Schematic Design)  เป็นการพฒันามาจากขอ้ค้นพบ และแนวคดิในการออกแบบทัง้ 3 ขอ้ คอื 1.

ความคงทน โดยใช้เสาฐานรากสามเหลี่ยมกลวงตามรูปแบบของเขื่อน 49A2 (ธนวฒัน์ จารุพงษ์สกุล, 2555) 2.
ความสามารถในการปรับตัวจากระดับน ้ าทะเลที่จะหนุนสูงขึ้น 3 เมตรในอีก 30 ปีหน้า (ส านักงานผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2556) โดยออกแบบใหโ้ครงสรา้ง เสาและหลงัคาอยู่กบัที ่ในขณะทีพ่ืน้และผนงัสามารถลอยขึน้ตาม
ระดบัน ้าได ้และ 3.ความประหยดั โดยก าหนดงบประมาณการก่อสรา้งไมเ่กนิ 300,000 บาทต่อหลงั จากคา่การปรบัตวั
ต่อสถานการณ์การกดัเซาะชายฝัง่ในอกี 30 ปีหน้า (อมรพนัธ ์กุลประณีต, 2559) โดยเลอืกใชท้ีส่ามารถก าหนดพกิดัใน
การออกแบบ  และวสัดุทอ้งถิน่ทีส่ามารถหาไดง้า่ยภายในชุมชน 

    
รปูท่ี 2 รปูทศันียภาพอาคาร (ซา้ย), รปูดา้นทีป่รบัตวัตามระดบัน ้าทะเลในระยะ 0.5-1.5 เมตร (ขวา) (ทีม่ำ: ผูว้จิยั) 

 
5.3.2 แบบร่ำงขัน้พฒันำ (Development Design) ได้พฒันาแบบร่างต่อ โดยการศกึษาเรื่องการรบัน ้าหนักอาคาร (Service 

Load) โดยใชทุ้่นลอยมาค านวณสูตร (F. Ishaque, 2557) คอื (ปรมิาตรถงัxจ านวนถงั)-น ้าหนักของถงัทัง้หมด จะได้
แรงลอยตวัทีส่ามารถรบัน ้าหนักอาคารได ้รวมถงึการศกึษาแรงตงึผวิ และศกึษาการลอยตวัทางธรรมชาต ิ โดยไดน้ า
แรงบนัดาลใจจากจงิโจน้ ้า มาพฒันาต่อในเรือ่งของแรงลอยตวั (Buoyancy Force) และการรกัษาสมดุลของอาคาร 

 
รปูท่ี 3 แสดงลกัษณะการลอยน ้าของจงิโจน้ ้า(ซา้ย) (ทีม่ำ: https://www.pexels.com/th-th/photo/strider-10460, Retrived date: 

20 พ.ค. 2563 )  และการวางผงัของทุน่ลอยเพือ่รกัษาสมดุล(ขวา) (ทีม่ำ: ผูว้จิยั) 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

56 

5.3.3 แบบร่ำงขัน้สุดทำ้ย (Final Design) สามารถออกแบบไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ตรงตามขอ้คน้พบเรื่องการตัง้ถิน่ฐานเป็น
แนวตัง้ฉากกบัชายฝัง่ การน าลกัษณะเฉพาะของที่อยู่อาศยัมาออกแบบ และตรงตามแนวคดิทัง้ 3 ขอ้ คอื 1.ความ
คงทน โดยโครงสร้างเสาที่มคีวามแขง็แรง ทุ่นลอยสามารถรบัน ้าหนักอาคารได ้2.ความสามารถในการปรบัตวัจาก
ระดบัน ้าทะเลที่จะหนุนสูงขึ้น 3 เมตรในอีก 30 ปีหน้า และ 3.ความประหยดั โดยงบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 
300,000 บาทต่อหลงั 

 
รปูท่ี 4 แสดงการค านวณน ้าหนกัของอาคาร และการรบัน ้าหนกัของทุน่ลอย (ทีม่ำ: ผูว้จิยั) 

 
จากรปูที ่4 เป็นการค านวณน ้าหนักอาคารทัง้หมด โดยน ้าหนักอาคารบรรทุกจร (Live Load) เท่ากบั 5,400 กโิลกรมั 

และน ้าหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) ที่ได้แบ่งโครงสร้างเป็นสองส่วน คอื ส่วนโครงสร้างที่อยู่น่ิง มนี ้าหนักเท่ากบั 5,735 
กโิลกรมั และ ส่วนโครงสรา้งทีส่ามารถลอยน ้าได ้มนี ้าหนักเท่ากบั 3,786 กโิลกรมั ซึ่งเมื่อค านวณน ้าหนักอาคารแลว้ ขัน้ตอน
ต่อมาจงึค านวณการรบัน ้าหนักของทุ่นลอยน ้า เพื่อหาแรงลอยตวั และการทรงตวัซึ่งจ านวนของทุ่นจะเป็นตวัก าหนดที่ท าให้
อาคารสามารถลอยไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 
รปูท่ี 5 แสดงการแยกสว่นประกอบของวสัดุและโครงสรา้ง (ทีม่ำ: ผูว้จิยั) 

 



ตน้แบบบำ้นพกัอำศยัในพืน้ทีช่ำยฝัง่ทีม่กีำรกดัเซำะ: กรณศีกึษำ ชุมชนบำ้นขนุสมทุรจนี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
วศิลัย ์บุญลอื และศรศีกัดิ ์พฒันวศนิ  
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จากรปูที ่5 แสดงการแยกสว่นประกอบของวสัดุและโครงสรา้ง ทีแ่สดงถงึเทคทอนิคในการก่อสรา้งอาคาร ประกอบไป
ดว้ย โครงสรา้งทุ่นลอยน ้า โดยทุ่นลอยน ้าจ านวน 32 ถงั จะกระกอบกนัอยู่ส่วนกลางอาคารเพื่อรบัน ้าหนักพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน
อาคาร และอกี 20 ถงัจะอยู่โดยรอบตวัอาคารเพือ่สรา้งความสมดุลในการลอยน ้า โดยมขีอ้ต่อโครงสรา้งเหลก็ทีม่ลีกัษณะแบบขา
ของจงิโจน้ ้าเพือ่พยุงอาคารใหไ้มโ่คลงเคลง และแขง็แรง อกีทัง้โครงสรา้งทุ่นลอยยงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัอาคารไปในตวัดว้ย เสาเขม็
รูปตวัไอจงึมหีน้าที่เพยีงรบัน ้าหนักโครงสร้างผนัง และหลงัคาด้านบนสุด ซึ่งโครงสร้างทัง้สองส่วนน้ีแยกกนัรบัน ้าหนักอย่าง
ชดัเจน และเมื่อตวัอาคารลอยขึ้น จึงก่อให้เกิดความสมดุลทัง้การประกอบกนัของโครงสร้าง การเคลื่อนที่ขึ้น-ลง และการ
เปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการใชง้านทีส่ามรถปรบัตวัต่อสถานการณ์ได ้
 
5.4 สรปุผลการออกแบบและขอ้เสนอแนะ 

ตน้แบบทีพ่กัอาศยัสามารถปรบัตวัไดต้่อทัง้เหตุการณ์ในปัจจุบนัและสถานการณ์อกี 30 ปีในอนาคต โดยมโีครงสรา้ง
อาคารทีแ่ขง็แรง เสาฐานรากสามารถชะลอต่อแรงคลื่นได ้รวมถงึการรบัน ้าหนักอาคารดว้ยทุ่นลอยทีม่กีารค านวณทัง้น ้าหนัก
อาคารดว้ยสตูรทางวศิวกรรม และการก่อสรา้งภายใตง้บประมาณไมเ่กนิ 300,000 บาท จากคา่การปรบัตวัต่อสถานการณ์การกดั
เซาะชายฝัง่ในอกี 30 ปีหน้า (อมรพนัธ ์กุลประณีต, 2559) หากมกีารน ามาต่อยอดการออกแบบสถาปัตยกรรมน้ีในลกัษณะการ
วางผงัชุมชนรวม (Community Plan) โดยออกแบบใหม้คีวามสมัพนัธ์กบัทศิทางทีต่ัง้ในปัจจุบนัทีม่ลีกัษณะเป็นแนวตัง้ฉากกบั
ชายฝัง่  
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บทคดัย่อ 

 กระบวนการแปรรปูจากไมซุ้งเป็นไมแ้ปรรปูเพือ่ประโยชน์ในงานก่อสรา้ง ท าใหเ้กดิเศษไมเ้หลอืทิง้เป็นจ านวนมาก โดย
ในปัจจุบนัการจดัการเศษไมท้ีเ่หลอืจากกระบวนการแปรรปูในอุตสาหกรรมถูกน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดส้ว่นน้อยเทา่นัน้ จงึท าให้
ไมส่ามารถลดปรมิาณเศษไม ้และยงัคงสะสมเพิม่ขึน้ในทุกปี ดว้ยเหตุน้ีงานวจิยัจงึน าเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการแปรรปูไมก้ลบัมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการประยุกต์ใช้เป็นวสัดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นการน าเศษไม้กลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) และเป็นการน า
ทรพัยากรป่าไมม้าใชใ้หอ้ย่างคุม้ค่า ซึ่งสามารถช่วยชะลอการตดัไมเ้พื่อฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่า โดยงานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์  คอื 1.ศกึษา
รูปแบบเทคนิคการก่อสร้างและระบบโครงสร้างในงานสถา ปัตยกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้าง 2.สร้างแนวทางรูปแบบ
สถาปัตยกรรมทีก่่อสรา้งจากเศษไม ้3.น าเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยจากการลงพืน้ที่
ส ารวจโรงแปรรปูไมพ้บวา่เศษไมห้วัตดั (Hardwood) มปีรมิาณรอ้ยละ 30 ของปรมิาณเศษไมท้ัง้หมดและมคีวามเหมาะสมในการ
ทดลองสรา้งบลอ็กไม ้(Wooden Bricks) เป็นผนงัรบัน ้าหนกั(Bearing Wall) ดว้ยเทคนิคการก่อ (Stack wall construction) พบวา่
ผนังมคีวามแน่นหนาและแขง็แรงสามารถรบัน ้าหนักได้ โดยมคีวามหนาของผนัง 9 เซนติเมตร ซึ่งผลการวจิยัสามารถเป็น
แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมตน้แบบทีม่คีวามคงทนและมคีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
Abstract 

Wood processing to lumber for construction purposes leaves a considerable amount of wood chips. Few of 
these leftover wood chips are reused; subsequently, the wood chips accumulate, and the volume increased every year. 
For this reason, this research utilized the remaining chips from wood processing as a construction material; this ensured 
the chips were reused, which is environmentally friendly and increases the utilization of forest resources, so slowing 
down deforestation and encouraging reforestation. The objectives of this research were to study the construction 
technique and structural systems in wood architectural works, to initiate a guideline for wood architectural patterns, and 
to propose an eco-friendly architecture design. The wood processing survey results showed that 30% of the total chips 
were hardwood, which was appropriate for making wooden bricks, bearing wall that applied the stack wall construction 
technique. It was found that, using this technique, a 9-cm. thickness wall was stable and robust with functional bearing 
capacity. The research results could be used as the guideline to design enduring and eco-friendly architecture. 

Keywords: alternative materials, wood waste from processing, agricultural waste, environmentally friendly architecture 
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1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั  

กระบวนการแปรรปูไม ้ก่อใหเ้กดิเศษไมเ้หลอืทิง้เป็นจ านวนมาก ซึง่เกดิจากการควบคุมคุณภาพของเนื้อไมซุ้งทีม่าจาก
สวนป่า และการจดัการแปรรปูจากไมซุ้งเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑไ์มแ้ปรรปูคุณภาพ ท าใหม้เีศษไมเ้หลอืทิง้คดิเป็นค่าเฉลีย่รอ้ยละ 60 
ของปรมิาณเน้ือไมซุ้งทัง้หมดทีน่ ามาแปรรูป (สุภาวด,ี 2549) ซึง่จากการลงส ารวจพืน้ทีโ่รงเลื่อยขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
พบวา่ไมส้กัเป็นไมท้ีส่วนป่าเศรษฐกจินิยมปลกูและน ามาแปรรปูมากทีสุ่ด โดยมไีมซุ้งทีส่ามารถแปรรปูไดป้ระมาณรอ้ยละ 33.28 
ซึง่หมายความวา่มเีศษไมท้ีเ่หลอืทิง้ประมาณรอ้ยละ 66.72 อยา่งไรกต็ามเศษไมเ้หลอืทิง้สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นบาง
ประเภท นอกจากน้ียงัมเีศษวสัดุเหลอืทิง้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรทีไ่ดจ้ากการเกบ็เกีย่วผลผลติและการแปรรปูเพือ่เป็น
สนิค้า ได้แก่ ฟางขา้ว กาบมะพร้าวและซงัขา้งโพด เป็นต้น ส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้เป็นพลงังานชวีมวล  (วรธรรม, 2555) และ
บางสว่นมกีารจ าจดัทิง้โดยวธิกีารเผาท าลายเพือ่เตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัการเพราะปลกูครัง้ถดัไป จากประเดน็ทีก่ล่าวมาท าใหเ้หน็ถงึ
การใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีไ่มคุ่ม้คา่และยงัคงเกดิเป็นปัญหาขยะทีย่งัไมม่ทีางออกทีช่ดัเจน 

ประเดน็เรื่องสิง่แวดลอ้มกบังานสถาปัตยกรรมทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจจากทัว่โลกในแงม่มุของวสัดุ ซึง่ปัจจุบนัมวีสัดุก่อสรา้ง
ทีใ่ชท้รพัยากรจากธรรมชาตทิัง้สิน้ เช่น เหลก็ คอนกรตี กระจก และวสัดุทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหอ์ื่น ๆ บนโลก ทีไ่ดจ้ากการขุด 
เจาะ ระเบดิภเูขาเพือ่ท าเหมอืงโดยไมส่ามารถทดแทนได ้จนถงึกระบวนการผลติเป็นวสัดุก่อสรา้งจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมหาศาล
และปลอ่ยก๊าซคารบ์อนทีเ่ป็นปัจจยัท าใหโ้ลกรอ้น โดยการไดม้าซึง่การสรา้งสถาปัตยกรรมจากเหลก็ และคอนกรตีนัน้เท่ากบัเป็น
การท าลายสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันัน้ ไม ้เป็นทางเลอืกของวสัดุก่อสรา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสามารถ
ปลูกทดแทนได้แต่ต้องอาศยัระยะเวลา ท าให้ยงัเป็นที่ต้องการ จึงเกิดแนวคิดการใช้ทรพัยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประโยชน์สงูสุด โดยการน าเศษวสัดุเหลอืทิง้ทีไ่ดจ้ากการแปรรูปไมแ้ละการผลติกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้เพือ่เป็นทางเลอืกวสัดุ
ก่อสรา้งในปัจจุบนั และชว่ยสนบัสนุนการใชไ้มใ้หคุ้ม้คา่ เพือ่ผนืป่าไมฟ้ื้นฟู  

ในปัจจุบนัเศษไมเ้หลอืทิง้บางประเภทถูกน ามาเป็นวตัถุดบิในการผลติไมอ้ดั (Plywood) ไดห้ลายประเภท โดยการใช้
กบังานทีม่ตีัง้แต่ท าเครื่องเรอืนไปจนถงึวสัดุประกอบภายในอาคารขึน้อยู่กบัความต้องการในอุตสาหกรรม (นิรนัดร์นุต, 2556) 
สว่นฟางขา้วซึง่เป็นวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร  ในต่างประเทศมกีารน ามาใชเ้ป็นสว่นประกอบผนังอาคาร โดยใชท้ าหน้าทีเ่ป็น
ผนังองค์ประกอบรบัน ้าหนักและฉนวนกนัความรอ้น (Minke, 2005) ซึ่งพบว่าวสัดุทีน่ ามาทดแทนไมจ้ าพวกไมอ้ดั มคีุณสมบตัิ
เทยีบเทา่ไมจ้รงิแต่ยงัไมส่ามารถน าไปใชง้านแทนไมแ้ปรรปูได ้

งานวจิยัน้ีจงึมมีุ่งศกึษาเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมจากการน าเศษไมแ้ละวสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตรเป็นวสัดุ
ก่อสรา้งดว้ยโครงสรา้งผนังรบัน ้าหนักในรปูแบบการก่อ และดว้ยเทคนิคการผลติวสัดุก่อสรา้งทีเ่หมาะสมผา่นกระบวนการผลติที่
ไม่ซบัซอ้นเพือ่ลดการใชพ้ลงังาน น าไปสู่แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มงานวจิยัน้ีคอืการน าวสัดุ
เหลอืทิ้งกลบัมาใช้ประโยชน์ลดปรมิาณขยะช่วยในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมด้วยการสนับสนุนการใช้วสัดุไม้ที่สามารถปลูก
ทดแทนไดส้ง่เสรมิการฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าของประเทศไทยในปัจจุบนั  

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1.2.1 ศกึษารปูแบบเทคนิคการก่อสรา้งและระบบโครงสรา้งในงานสถาปัตยกรรมทีใ่ชไ้มเ้ป็นวสัดุก่อสรา้ง  
1.2.2 สรา้งแนวทางรปูแบบสถาปัตยกรรมทีก่่อสรา้งจากเศษไมแ้ละเศษวสัดุทางการเกษตร 
1.2.3 น าเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
1.3 ขอบเขตการวิจยั  

 งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาการใชป้ระโยชน์จากเศษไมแ้ละเศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรดว้ยการออกแบบและเทคนิค
การก่อสรา้ง เพือ่น าไปสูก่ารประยุกตใ์ชเ้ป็นองคป์ระกอบสถาปัตยกรรม โดยการสรา้งแบบจ าลองอาคารขนาดเลก็ บางสว่นเพื่อ
ทดสอบความคงทนแขง็แรงและตามวตัถุประสงค ์
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1.4.1 สามารถพฒันาวสัดุก่อสรา้งจากเศษไมแ้ละเศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรดว้ยเทคนิคและการออกแบบที่สอดคลอ้งกบั
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ประยุกตใ์ชเ้ป็นองคป์ระกอบงานสถาปัตยกรรม 

1.4.2 สามารถน าเทคนิคการออกแบบและเทคนิคการก่อสรา้งประยุกตก์บัเศษวสัดุและภมูปัิญญาพืน้ถิน่ น าไปสูก่ารก่อสรา้งทีล่ด
ระยะเวลา และขัน้ตอนทีไ่มซ่บัซอ้น 

 
2. ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ความเป็นไปได้ในการใช้เศษไม้และเศษวสัดกุารเกษตรเป็นองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

เศษไมจ้ากการแปรรปูและเศษวสัดุเหลอืทิง้จากการเกษตร เป็นวตัถุดบิทีส่ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ยเทคนิค
ภมูปัิญญาพืน้ถิน่และการประยุกตใ์ชก้บัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ในต่างประเทศเศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร ไดแ้ก่ ฟางขา้วเป็น
วสัดุทีห่าไดใ้นพืน้ทีเ่กษตรน ามาอดัเป็นก้อนไดถู้กน ามาใชเ้ป็นวสัดุก่อสรา้งอาคารเช่น ผนังรบัน ้าหนักและฉนวนกนัความรอ้น 
เป็นตน้ นิยมสรา้งในพืน้ทีช่นบทโดยอาศยัภูมปัิญญาและเทคนิคทีถ่่ายทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่น รวมถงึการใชป้ระโยชน์จากเศษไม ้
โดยน าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตแผ่นไม้อดัได้หลายประเภท บางประเภทมีคุณสมบตัิใกล้เคียงไม้จริง จึงนิยมน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรจ์นถงึเป็นสว่นหน่ึงของผนงัโครงเครา่ (พงษเดช, 2559)  

 
2.2 ระบบผนังรบัน ้าหนักในงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้วยวสัดไุม้ 
2.2.1 ระบบเฟรมมิง่ (Wall framing) เป็นระบบโครงสรา้งไม ้ทีม่ไีมข้นาดเลก็ประกอบขึน้เป็นโครงผนังท าหน้าทีร่บัน ้าหนักจาก
โครงหลงัคาลงสูฐ่านราก โดยใชเ้ทคนิคขอ้ต่อไมเ้พือ่ยดึไมแ้ต่ละท่อนเขา้ดว้ยกนั ต่อมามกีารใช ้ตะปแูละน็อต ในการยดึไมซ้ึง่ท า
ใหก้ารก่อสร้างงานโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่างไมแ้ละรวดเรว็ขีน้สามารถลดเวลาและจ านวนช่ างลงได ้จงึท าใหเ้ป็นที่นิยมจนถึง
ปัจจุบนั ซึง่เรยีกเทคนิคแบบ บอลลนูเฟรม (Balloon Frame Structure) 

รปูท่ี 1 ระบบโครงสรา้งไม ้เฟรมมิง่ (Wall framing) 
 



การศกึษาการประยุกตใ์ชเ้ศษไมจ้ากการแปรรปูและวสัดุเหลอืทิ้งจากเกษตรกบัสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
วฒุพิงศ ์ลมิปิศลิป์ และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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2.2.2 ระบบก่อผนัง ที่ใช้วสัดุจากธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ไม้ซุงท่อนสัน้ผสมกบัดินหรอืปูนเพื่อก่อท าให้ผนังหนาถูกใช้เป็น
โครงสรา้งรบัน ้าหนักมกัพบในประเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็ เรยีกเทคนิคการก่อน้ีว่า Stack Wall Construction ต่อมาโครงสรา้ง
ผนังรบัน ้าหนกันิยมก่อดว้ยอฐิผสมซเีมนตจ์นถงึปัจจุบนัเทคโนโลยไีดพ้ฒันาวสัดุก่อใหม้นี ้าหนักเบาขนาดก้อนทีใ่หญ่ขึน้เพือ่เพิม่
เน้ือทีแ่ละช่วยใหส้ะดวกรวดเรว็ในการก่อ เรยีกวสัดุน้ีว่า คอนกรตีบลอ็กหรอือฐิมวลเบา แต่อฐิยงัคงเป็นทีนิ่ยมเพราะมรีาคาถูก 
นอกจากน้ียงัมกีารใช้หนิใส่ตะแกรงในบางประเทศเรยีกว่าเทคนิคน้ีว่า แกเบรยีล (Gabion) การก่อผนังเพื่อรบัน ้าหนักสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 รปูขึน้อยู่กบัวสัดุทีน่ ามาใชก้่อ คอืรปูแบบเปียกและรูปแบบแหง้ ผนังรบัน ้าหนักแบบก่อนอกจากเป็นโครงสรา้ง
หลกัในการรบัน ้าหนกั ยงัสามารถทนไฟไดอ้กีดว้ย (จรญัพฒัน์, 2541) 

 
รปูท่ี 2 ระบบโครงสรา้งผนงัแบบก่อจากวสัดุไม ้
 
3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
3.1 ศึกษาข้อมลูทุติภมิูและข้อมลูปฐมภมิู 

3.1.1. ศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบัระบบโครงสรา้งจากไมใ้นสถาปัตยกรรม และศกึษาการใชเ้ทคนิคก่อสรา้งจากจากกรณีศกึษารปูแบบ
สถาปัตยกรรมทีใ่ชว้สัดุก่อสรา้งจากเศษไมแ้ละเศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร โดยวเิคราะหภ์ายใตป้ระเดน็การน าวสัดุมาใชท้ีม่ ี
ข ัน้ตอนการแปรรปูน้อยหรอืใชพ้ลงังานต ่า  
3.1.2. ลงพืน้ทีส่ ารวจและศกึษาขอ้มลูกระบวนการแปรรปูไม ้ไดแ้ก่ สวนป่าเศรษฐกจิและโรงแปรรปูไมโ้ดยลงในพืน้ทีข่ององคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไมแ้ละเอกชนในจงัหวดัล าปาง อยุธยาและราชบุร ีเพื่อศกึษากระบวนการแปรรูปไมแ้ละการน าเศษไมไ้ปใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีแ่ละคดัเลอืกเศษไมเ้พือ่ใชใ้นการวจิยั 
 
3.2 วิเคราะหข้์อมลู ด าเนินการวิจยัและสรปุผล 

3.2.1 วเิคราะหข์อ้มลูจากการศกึษาระบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสรา้งเพื่อน ามาปรบัใชก้บัเศษไมท้ีท่ าการ
คดัเลอืกมาปรบัใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.2.2 ด าเนินการออกแบบแนวทางการใช้เศษไม้และเศษวสัดุทางการเกษตรกบัองค์ประกอบสถาปัตยกรรมด้วยเทคนิคการ
ก่อสรา้งระบบผนงัรบัน ้าหนกั 
3.2.1 สรา้งแบบจ าลองสถาปัตยกรรมจากเศษไมแ้ละเศษวสัดุทางการเกษตร  
3.2.2 สรุปผลการศกึษาและอภปิรายผลการวจิยั 
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 สรปุผลการลงส ารวจพืน้ท่ี 

การลงส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ศกึษากระบวนการแปรรปูไมแ้ละลกัษณะของเศษไมท้ีเ่กดิขึน้ โดยการลงพืน้ทีโ่รงงานแปรรปูไม้
หรอืโรงเลือ่ย ขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมจ้งัหวดักรุงศรอียุธยา เพือ่สมัภาษณ์เจา้หน้าทีถ่งึขอ้มลูทีม่าของน าเศษไมแ้ละการน า
ใชป้ระโยชน์ พบว่าไมซุ้งทีน่ ามาแปรรูปส่วนใหญ่เป็นไมส้กั อายุไม่ต ่ากว่า 30 ปี ซึ่งท าใหเ้ศษไมส้่วนใหญ่ที่พบเป็นเศษไมส้กั 
จ าแนกไดด้งัตารางที ่1  
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปขอ้มลูเศษไมท้ีเ่กดิจากการแปรรปูในโรงเลือ่ย 
ประเภทเศษไม้ ความหมาย / ลกัษณะ แหล่งท่ีมา การน าไปใช้

ประโยชน์ 
จ านวน % 

1.เศษปีกไมบ้าง เนื้ อไม้ส่วนกระพี้ติดกับเปลือกไม้  
ลกัษณะเป็นแผน่หนาบางไมเ่สมอกนั 

จากการเลื่อยสว่นเปลอืกไมซุ้ง เชือ่เพลงิ 40 % 

2.เศษไมห้วัตดั เนื้อไมท้ี่เกดิจากส่วนปลายของเนื้อไม้
แปรรูปมตี าหนิ ลกัษณะเป็นแผ่นหนา
และแท่งไม้ มตี าหนิเป็นรอยแตก ตา
ตาย ตดิเปลอืก มโีพรงหรอืร ูเ 

จากการเลื่อยตดัส่วนปลายที่มี
ต าหนิของไมแ้ปรรปู 

วตัถุดบิท าถ่านเชื่อ
เพลงิ 

30 % 

3.เศษหวัไม ้ เนื้อไมท้ีเ่ป็นสว่นเปลอืกไมห้นา เนื้อไม้
มีคุณภาพ ลักษณะเป็นก้อน มีความ
หนาแน่นคล้ายเศษไม้หัวตัด  แต่ติด
เปลอืก 

จากการตดัสว่นปลายของปีกไม้
หนาในกระบวนการแปรรปูเป็น
วตัถุดบิท าไมอ้ดัประสาน 

งานประดษิฐไ์มช้ิน้เลก็ 15 % 

4.ไสไ้ม ้ เนื้ออ่อนของไม้อยู่ในวงปีด้านในสุด 
ระหว่างแก่นเป็นส่วนที่มเีสน้ใยอาหาร
เลีย้งล าตน้ ลกัษณะเป็นรพูรุน เมือ่แหง้
จะมนี ้าหนกัเบา 

จากการเลื่อยแยกออกจากเนื้อ
ไมส้ว่นแก่น 

โต๊ะไมข้นาดเลก็ เลา้
ไก่ โครงป้ายไวนิล 

10 % 

จากตารางขอ้มูลเศษไมแ้ละการลงส ารวจพืน้ทีเ่พื่อศกึษา พบว่า เศษไมท้ีเ่ป็นไมส้กั มกีารน ามาใชป้ระโยชน์ไดน้้อย 
และไมพ่บการน ามาเป็นวตัถุดบิในการผลติไมอ้ดัเน่ืองจากมสีารเคมแีทรกในไมส้กั ซึง่การสรุปขอ้มลูเศษไมจ้งึไดท้ าการคดัเลอืก
เศษไม ้2 ประเภท เพื่อน ามาใช้ในการวจิยั ได้แก่ ไสไ้ม ้และเศษไมห้วัตดั โดยการทดลองสร้างแบบจ าลองการออกแบบเป็น
โครงสรา้งผนงัรบัน ้าหนกั 
 
4.3 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม 
4.3.1 การก่อสรา้งผนงัรบัน ้าหนกั ระบบเฟรมมิง่ (Wall framing) 

แนวทางการออกแบบจากการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิของผนังรบัน ้าหนักรูปแบบโครงไมห้รอืระบบแพลตฟอร์มเฟรม 
โดยใชเ้ศษไม ้2 ประเภทไดแ้ก่ ไสไ้ม ้ขนาดหน้าตดั 1 น้ิว x 2 น้ิว ยาว 37 น้ิว หรอืประมาณ 95 เซนตเิมตร และเศษไมห้วัตดั 
หนา 2 น้ิว มาท าการออกแบบผนังโครงไมส้งู 2 เมตร โครงสรา้งผนังประกอบดว้ย โครงทางแนวตัง้ท าหน้าทีร่บัน ้าหนักและโครง
ทางนอนท าหน้าทีย่ดึทางตัง้และใชเ้ศษไมห้วัตดัเป็นสว่นต่อยดึไม ้2 ชิน้เขา้ดว้ยกนั โดยสรา้งแนวทางการออกแบบไว ้2 รปูแบบ 
(รูปที่ 3 และ 4)จากการออกแบบพบว่า ต้องการใช้ไสไ้มแ้ละใชอุ้ปกรณ์ในการต่อยดึเป็นจ านวนมาก  และคุณสมบตัขิองไสไ้ม ้
ไมไ่ดเ้ป็นท่อนไมท้ีม่คีุณภาพเน่ืองจาก เนื้อไมม้คีวามอ่อนและมรีอยแตกรา้ว เมือ่น ามาใชง้านจงึอาจเกดิการหกัท าใหผ้นังเสยีรปู
ได ้ไมส่ามารถสรา้งเป็นผนงัรบัน ้าหนกัได ้ 

รปูท่ี 3 (ซา้ย) ระบบผนงัโครงไม ้แบบที ่2 รปูท่ี 4 (ขวา) ระบบผนงัโครงไม ้แบบที ่2 
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4.3.2 การก่อสรา้งผนงัรบัน ้าหนกั ระบบก่อ (Stack Wall) 
แนวทางการออกแบบจากการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิโครงสรา้งผนงัรบัน ้าหนกัทีม่คีวามสงู 2 เมตร ความยาวของผนัง 

1.5 เมตร ระบบก่อ ทีใ่ชเ้ศษไมห้วัตดั หนา 2 น้ิว กวา้งและยาว โดยเฉลีย่อยู่ที่ 6 น้ิว หรอื 15 เซนตเิมตร มลีกัษณะเป็นแผน่ไม้
หนารูป 4 เหลีย่ม สรา้งเป็นบลอ็กไม ้ทีม่คีวามหนา 9 เซนตเิมตร โดยการออกแบบจ าลองแบ่งเป็น 2 รูปแบบ (รูปที ่5 และ 6) 
พรอ้มทัง้ลกัษณะต่อประกอบแผน่ไมห้วัตดั และการก่อบลอ็กไม ้(รปูที ่7 และ 8) 

รปูท่ี 5 (ซา้ย) ผนงัก่อบลอ็กไม ้แบบที ่1  รปูท่ี 6 (ขวา) ผนงัก่อบลอ็กไม ้แบบที ่2 

รปูท่ี 7 (ซา้ย) แบบจ าลองการประกอบบลอ็กไม ้ รปูท่ี 8 (ขวา) แบบจ าลองการก่อผนงั 
 
4.3.3 สรุปผลการวเิคราะหร์ปูแบบการก่อสรา้งผนงัรบัน ้าหนกั 

จากการศกึษาระบบโครงสรา้ง และเทคนิคการก่อสรา้งผนังรบัน ้าหนัก ทีใ่ชว้สัดุจากไมเ้ป็นหลกัสามารถเปรยีบเทยีบ
ขอ้ด ีขอ้เสยี ไดด้งัน้ี  
ตารางท่ี 2 ตารางเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยีของโครงสรา้งผนงัรบัน ้าหนกั ระบบเฟรมมิง่และระบบการก่อ 
ระบบโครงสร้าง ข้อดี ข้อเสีย 

1. ระบบเฟรมม่ิง  
(Wall framing) 

- ผนงัมนี ้าหนกัเบา 
- การตดิตัง้ไดส้ะดวกและรวดเรว็  

- ไมท้ีน่ ามาใชต้อ้งมคีุณภาพเป็นจ านวนมากซึง่
หมายถงึอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงู ไมเ่หมาะกบัการน า
เศษไมม้าใช ้

- ตอ้งมวีสัดุหอ่หุม้โครงไมภ้ายในและไมส่ามารถ
เจาะชอ่งเปิดภายหลงัตามตอ้งการได ้

- ใชอุ้ปกรณ์ต่อยดึเป็นจ านวนมากและตอ้งอ
อาศยัชา่งทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

2.ระบบก่อ  
(Stack Wall) 

- การตดิตัง้งา่ยไมซ้บัซอ้น 
- ผนงัมคีวามแขง็แรงทนไฟและสภาพ

อากาศ 
- สามารถออกแบบเพือ่ชอ่งเปิดของผนงัได ้
- สามารถใชว้สัดุกอ่ไดห้ลากหลาย  

- ใชเ้วลาในการก่อนาน 
- ผนงัมคีวามหนาท าใหน้ ้าหนกัมาก 
- ใชว้สัดุก่อเป็นจ านวนมาก 
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จากการเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของระบบก่อสรา้ง 2 รปูแบบ สรุปไดว้า่ รปูแบบทีม่คีวามเหมาะสมกบัแนวทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมจากการน าเศษไมม้าใชเ้ป็นวสัดุก่อสรา้ง พบวา่ ระบบก่อ (Stack Wall) มคีวามเหมาะมากทีสุ่ดเน่ืองจาก 
เศษไมม้ปีรมิาณมาก หางา่ยและมมีลูค่าไมม่าก สามารถน ามาก่อสรา้งดว้ยเทคนิคทัง้แบบเปียกและแบบแหง้ไดโ้ดยไมต้อ้งผา่น
การแปรรปูทีซ่บัซอ้นหรอืใชพ้ลงัในการผลติต ่า นอกจากน้ียงัเป็นการน าเศษวสัดุเหลอืทิง้กลบัมาใชเ้ป็นทางเลอืกในการก่อสรา้ง
ดว้ยเทคนิคการก่อไดอ้กีดว้ย 

การเปรยีบเทยีบผนังรบัน ้าหนักจากการก่อดว้ยบลอ็กเศษไม ้เป็นลกัษณะการก่อแบบแหง้ เมือ่เทยีบกบัการก่อผนงัรบั
น ้าหนักในปัจจุบนัทีนิ่ยมก่อแบบเปียกดว้ยการใชซ้เีมนตท์ าหน้าทีเ่ป็นกาวยดึอฐิบลอ็ก โดยการก าหนดขนาดของผนัง กวา้ง 1.5 
เมตร สงู 2 เมตร และความหนา 10 เซนตเิมตร จงึไดท้ าการเปรยีบเทยีบ ระหวา่งแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมจากเศษ
วสัดุและการก่อสรา้งรปูแบบก่อทีนิ่ยมกนัในปัจจุบนั โดยใชเ้กณฑเ์รือ่งล าดบัขัน้ตอนและระยะเวลาการก่อสรา้ง ผลทีไ่ดค้อื การใช้
เศษไมห้วัตดัท าบลอ็กไมแ้ลว้ใชใ้นการก่อท าใหผ้นังมนี ้าหนักเบา มลี าดบัขัน้ตอนไม่ซบัซ้อน สามารถถอดประกอบได้ และใช้
ระยะเวลาในการก่อสรา้งทีส่ ัน้กว่าการก่อดว้ยอฐิทัว่ไป เน่ืองจากวสัดุทีเ่ป็นเศษไมจ้งึสามารถใชท้ดแทน อฐิหรอืคอนกรตีได ้ลด
การท าลายสิง่แวดลอ้มและการผลติวสัดุก่อทัว่ไปทีใ่ชพ้ลงังานมากรวมถงึแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิการใชท้รพัยากรไมอ้ย่าง
คุม้คา่  
 
4.3 การทดลองการก่อสร้างผนังรบัน ้าหนักในรปูแบบการก่อ 

จากการคดัเลอืกเศษไมท้ีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งผนงัรบัน ้าหนกัรปูแบบก่อ ไดน้ า เศษไมห้วัตดั ทีม่ลีกัษณะเป็นแผน่ไม้
หนาประมาณ 2 น้ิว กวา้งและยาว โดยเฉลีย่อยู่ที่ 6 น้ิว หรอื 15 เซนตเิมตร ซึง่เศษไมป้ระเภทน้ีมภีาพรวมคอืแต่ละชิน้ไมข้นาด
ไมเ้ท่ากนั การทดลองสรา้ง บลอ็กไมเ้พื่อก่อผนัง ขัน้ตอนแรกน าเศษไมห้วัตดั 3 ชิ้นมาประกบกนั มชีิ้นตรงกลางเหลื่อมขึน้มา
ประมาณ 5 เซนตเิมตร 2 ดา้น (รปูที ่) ท าหน้าทีเ่ป็นจุดต่อยดึ โดยสรา้งขึน้ จ านวน 8 บลอ็ก ขัน้ตอนต่อมาทดลองน ามาก่อเรยีง
กนัมลีกัษณะการต่อดงั (รปูที ่) พบวา่การต่อกนัของบลอ็กไมไ้มส่ามารถลงลอ็คกนัไดพ้อดเีน่ืองจากขนาดไมไ้มเ่ท่ากนั แต่กลบัมี
ความแน่นและแขง็แรง ผนังมคีวามหนาประมาณ 3 น้ิว สามารถก่อไดง้า่ย สะดวกและรวดเรว็ ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการทดลองเขา้
มมุผนงัดว้ยการสรา้งบลอ็กไมร้ปูแบบมุมขึน้ โดยใชแ้ผน่ไมห้วัตดั 4 ชิน้ ประกบสว่นสนัไมช้นกนั (รปูที ่) จากนัน้น าบลอ็กไมแ้ละ
สว่นมุมมาก่อรวมกนัเพือ่ดูภาพรวมการก่อผนังรบัน ้าหนัก พบวา่บลอ็กเรยีงตวักนัไม่เป็นระเบยีบแต่มคีวามแน่นสามารถรบัและ
ถ่ายน ้าหนกัได ้ซึง่การทดลองน้ีไดใ้ชอุ้ปกรณ์ เลือ่ย สวา่น และสกรุในการยดึแผน่ไมเ้ขา้ดว้ยกนั 

รปูท่ี 3 การประกบไมโ้ดยใหเ้ศษไมช้ิน้กลางเหลือ่มกนั รปูท่ี 4 การน าบลอ็กไมม้าต่อเรยีงกนั 2 กอ้น 

รปูท่ี 5 ภาพรวมการก่อผนงัจากบลอ็กไม ้
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5. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
เศษไม้ที่น ามาใช้ในการทดลองมีข้อจ ากัดที่ชิ้นมีขนาดไม่เท่ากัน และมีรอยต าหนิ ท าให้มีความยากในการจัด

องคป์ระกอบเพือ่ปรบัใชก้บัเป็นวสัดุก่อสรา้ง อยา่งไรกต็ามการน าเศษไมม้าทดลองกบัระบบโครงสรา้งผนงัรบัน ้าหนกัจากโครงไม ้
ซึง่เกดิการสิน้เปลอืงอุปกรณ์ต่อยดึอกีทัง้เศษไม้ไมม่คีวามแขง็แรงเทยีบเท่าไมท้ีม่คีุณภาพได ้ดงันัน้การน าเศษไมม้าทดลองกบั
ระบบการก่อ โดยใชเ้ทคนิคการประกบเศษไมเ้ป็นบลอ็กและยดึดว้ยสกรโูดยแต่ละบลอ็กมเีดอืยทีส่ามารถน าบลอ็กชิน้อื่นมาเสยีบ
แลว้สามารถก่อเรยีงขึน้เป็นผนัง และมเีทคนิคในการเชื่อมมุมผนังเขา้ดว้ยกนั ท าใหผ้นังมคีวามแขง็แรงตัง้อยู่ไดด้ว้ยตวัเอง ดงึ
ศกัยภาพของเศษไมม้าใชก้บังานก่อสรา้งสถาปัตยกรรม ซึง่โครงสรา้งผนงัจากการก่อไมม่คีวามซบัซอ้นของเทคนิคการท าบลอ็ก
จากเศษไมแ้ละส าหรบัก่อ สามารถท าได้โดยไม่ต้องใช้ช่างฝีมอืและขัน้ตอนการท าสะดวกใช้เวลาน้อยกว่างานก่อผนังทั ว่ไป 
รวมถงึวสัดุก่อสรา้งจากเศษไมเ้ป็นการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรไมอ้ยา่งคุม้คา่อกีดว้ย  
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บทคดัย่อ 

กระแสโลกาภวิตัน์ผลพวงจากววิฒันาการทางเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบวถิีชวีติก่อใหเ้กดิกลุ่มคน “ดจิทิลัโนแมด” 
(Digital Nomad) ซึง่มเีอกลกัษณ์การท างานโดยอาศยัเทคโนโลยแีละการด ารงชวีติทีแ่บบไมจ่บัจองพืน้ทีอ่ยา่งถาวร มกีารยา้ยถิน่
ฐานไปยงัสถานทีต่่าง ๆ ในชว่งปี พ.ศ. 2558 มกีารเขา้มาของกลุ่มคนดจิทิลัโนแมดแพรห่ลายในเมอืงเชยีงใหม ่สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิ
พืน้ทีชุ่มชนเตบิโตขึน้ อกีทัง้ผูป้ระกอบการในพืน้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นธุรกจิและพืน้ทีเ่พือ่ตอบรบักลุ่มคนเหล่าน้ีมากขึน้ งานวจิยัน้ี
มุง่ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิและองคป์ระกอบทางกายภาพของพืน้ทีข่องกลุ่มคนดจิทิลัโนแมดในบรบิทเมอืงเชยีงใหม่ โดยเกบ็ขอ้มลู
พฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีข่องกลุ่มคนดจิทิลัโนแมดในมติกิารอยู่อาศยั การท างาน และการพกัผอ่นหย่อนใจ (Live Work Play) ผา่น
การสมัภาษณ์เชงิลกึและการส ารวจกายภาพแวดลอ้มทีค่วามสมัพนัธต์่อการใชช้วีติของดจิทิลัโนแมด เพือ่หาขอ้สรุปของกายภาพ
แวดลอ้มในมติขิองพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีท่ างาน และพืน้ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจทีเ่หมาะสมส าหรบักลุ่มคนดจิทิลัโนแมด 

ค ำส ำคญั: ดจิทิลัโนแมด, พฤตกิรรมกำรใชพ้ืน้ที,่ กำยภำพแวดลอ้ม 
 
Abstract 

21st Century, the age of globalization and surge of information and technology has changed human behavior 
and lifestyle. A group of unique lifestyles had emerged, known as Digital Nomads. This term refers to a group of people 
who leverage internet technology to work while traveling. Within 2015-2017, there has recently a rapidly growing number 
of Digital Nomads in Chiang Mai city, resulting in local economic growth. This research aims to study the physical 
environment of Digital Nomads in Chiang Mai city. To collect data on spatial behavior in Live, Work, and Play dimensions 
of Digital Nomads, methods that be used are by Observation of the activities and In-depth interviews of Digital Nomads. 
In order to define the Physical environment for Digital Nomads in Chiang Mai city context - Living space, Workspace, 
and Recreation space. 

Keywords: Digital Nomad, Spatial Behavior, Physical Environment 
 
1 บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ววิฒันาการทางเทคโนโลยีส่งผลต่อวถิีชวีติของคน ดจิทิลัโนแมด (Digital Nomad) ค าเรยีกบุคคลที่ด าเนินชวีติอสิระและ
เลอืกที่เดนิทางท่องเที่ยวไปพร้อมกบัการท างานโดยอาศยัประโยชน์จากเทคโนโลยทีี่ผนัตามกระแสโลกาภวิตัน์ (Mouratidis, 
2018) ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมามกีารเขา้มาของกลุ่มคนดจิทิลัโนแมดจ านวนมากในจงัหวดัเชยีงใหม่ในฐานะนักท่องเทีย่วและมอีตัรา
เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัมจี านวนสงูถงึ 12,942 คน (พฤศจกิายน 2563) (NomadList, 2019) ซึง่รายไดจ้ากภาคการ
ท่องเทีย่วมอีตัราเพิม่สงูขึน้ถงึ 90.1 ลา้นบาท ขอ้มูลจาก Chiang Mai Ambassador และ Nomadlist กล่าวถงึเมอืงเชยีงใหม่ใน
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ฐานะ Digital Nomad Hub ปัจจยัดา้ยสภาพของเมอืง ธรรมชาต ิวฒันธรรมและสภาพสงัคมสง่ผลใหเ้ชยีงใหมก่ลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางของดจิทิลัโนแมดและศูนยก์ลางการรวมตวัของกลุม่คนดจิทิลัโนแมดจากทัว่โลกอยา่งต่อเนื่องในทุกปี (Nomadsummit, 
2019) สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิในพืน้เตบิโตขึน้รวมทัง้โอกาสในการพฒันาธุรกจิสตารท์อพัในพืน้ทีต่ามนโยบายประเทศไทย 4.0 ดา้น
การส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (ชนินทร เพญ็สตูร, 2561) จากการศกึษาพบว่าเมอืงเชยีงใหม่มศีกัยภาพในการพฒันาพืน้ทีส่ าหรบั
กลุ่มคนดจิทิลัโนแมด อกีทัง้ผูป้ระกอบการในอ าเภอเมอืงเชยีงใหมม่กีารปรบัเปลีย่นธุรกจิและพืน้ทีเ่พือ่รองรบักลุม่คนเหล่าน้ีมาก
ขึน้ พงศธร รกัถิน่ (สมัภาษณ์, 8 ตุลาคม 2563) แต่คุณลกัษณะของพืน้ทีใ่นปัจจุบนัยงัไมส่อดคลอ้งกบัลกัษณะและพฤตกิรรมการ
ด ารงชวีติของกลุ่มคนดจิทิลัโนแมด 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1.2.1 วเิครำะหแ์บบแผนกำรเกดิขึน้ของดจิทิลัโนแมด ในบรบิทเมอืงเชยีงใหม่ 
1.2.2 ส ำรวจแบบแผนกำรใชช้วีติของดจิทิลัโนแมดในบรบิทเชยีงใหม่ 
1.2.2.1 จ าแนกประเภทของลกัษณะของดจิทิลัโนแมดปัจจุบนัในบรบิทเชยีงใหม่ 
1.2.2.2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีข่องกลุ่มดจิทิลัโนแมดกบักายภาพแวดลอ้ม 
 
1.3 ขอบเขตงานวิจยั 
1.3.1 ขอบเขตกำรไดม้ำของขอ้มลู แนวคดิและทฤษฎ ีขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดจิทิลัโนแมดทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอืตลอดจนจำกสือ่ 
สิง่พมิพเ์ฉพำะทีม่กีำรเผยแพร ่
1.3.2 ขอบเขตดำ้นพืน้ทีก่ำรศกึษำ คอืพืน้ทีอ่ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่เนือ่งดว้ยพืน้ทีเ่กดิปรำกฏ-กำรณ์กำรเขำ้มำ
และอยูอ่ำศยัของกลุม่คนดจิทิลัโนแมดจนเกดิเป็นเครอืขำ่ยกลุ่มดจิทิลัโนแมดเชยีงใหม่ รวมทัง้มธีรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่ ำหรบั
ดจิทิลัโนแมดกระจุกตวัอยูบ่รเิวณดงักล่ำว 
1.3.3 ขอบเขตดำ้นกลุ่มประชำกร คอืกลุม่ดจิทิลัโนแมดทีอ่ำศยัในเขตอ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ชว่งเดอืนกนัยำยน 
พ.ศ.2562-มถุินำยน พ.ศ.2563 
 
2. ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ดิจิทลัโนแมด 
2.1.1 กำรเกดิขึน้ของดจิทิลัโนแมด 

ดจิทิลัโนแมด (Digital Nomad) ปรากฏครัง้แรกในหนงัสอืของ Tsugio Makimoto และ David Manners ในปี ค.ศ.1997 
ใชเ้รยีกกลุ่มบุคคลทีม่รีูปแบบการด ารงชวีติและการท างานทีม่เีอกลกัษณ์ผนัตามโลกาภวิตัน์ โดยมปัีจจยัดา้นความกา้วหน้าของ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ระบบดจิทิลั และเครอืข่ายการสื่อสารความเรว็สูงระยะไกล หรอือนิเทอร์เน็ต (Makimoto, 2013) และ
ด าเนินชวีติในลกัษณะเรร่อ่น อสิระจากขอ้จ ากดัทางดา้นสถานที ่
2.1.2 กระบวนทศัน์ Live Work Play 

จากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่กลุม่คนดจิทิลัโนแมดเกดิในชว่ง ค.ศ. 1980-2000 มลีกัษณะคลอ่งแคลว่ในดา้นเทคโนโลย ี
เป็นอสิระต่อการใชช้วีติ และจดัล าดบัความส าคญัเกีย่วกบัสมดุลของชวีติการท างาน (Work-life Balance) ซึง่ตรงกบัลกัษณะของ
กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) (TCDC, 2017) ดงันัน้จงึไดห้ยบิยกกระบวนทศัน์ของเจนเนอเรชัน่วายในมติขิอง Live 
Work Play เป็นหน่วยการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีแ่ละกายภาพแวดลอ้ม (CBRE,2016; Chulerk, 2019) สามารถแบ่งได ้
3 มติ ิคอื (1) การอยูอ่าศยั (2) การท างาน และ (3) การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 
2.2 การเลือกพืน้ท่ี 

จากกรอบแนวคดิความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มกายภาพและพฤตกิรรม (วมิลสทิธิ ์หรยางคก์ูร, 2541) 
พบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้มาอยู่ในพืน้ทีข่องดจิทิลัโนแมดสามารถแบ่งได ้2 มติ ิคอื (1)ปัจจยัภายใน: ซึง่เกดิ
จากความตอ้งการของตวับุคคลอนัไดแ้ก่ อสิระจากสถานทีท่ างาน ท่องเทีย่ว (2)ปัจจยัภายนอก: ลกัษณะทางกายภาพของเมอืง 
เงือ่นไขเมอืงและสภาพสงัคม 
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2.3 กายภาพแวดล้อม 
2.3.1 พืน้ทีพ่กัอำศยั 
โฮสเทลเป็นทีพ่กัแรมลกัษณะเป็นหอ้งพกัอาศยัรวม มพีืน้ทีส่ว่นกลางใชบ้รกิารรว่มกนัของพืน้ที่โคลฟิวิง่สเปซ (Co-Living Space)  
2.3.2 พืน้ทีท่ ำงำนและพืน้ทีพ่กัผอ่น 
ลกัษณะส าคญัของโคเวริค์กิง้สเปซ (Co-Working Space) คอืการสรา้งกลุ่มสงัคมใหเ้กดิปฏสิมัพนัธแ์ละการแลกเปลีย่นความคดิ
รวมถึงการแบ่งปันพื้นที่ท างานโดยคุณลกัษณะของพื้นที่ส าคญัประกอบด้วย (1)Stimulate: สภาวะส่งเสรมิให้เกิดการคดิค้น/
ความคดิสรา้งสรรค์ (2)Focus: สภาวะส่งเสรมิการใชส้มาธ ิ(3)Collaboration: สภาวะสง่เสรมิปฏสิมัพนัธท์างการท างานเป็นกลุ่ม 
(4)Play: สภาวะเอื้อแก่การผ่อนคลาย/ส่งเสรมิกจิกรรมสนัทนาการล (5)Learn: สภาวะส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู้ (Wurkon and 
Baramizi Lab, 2016) 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1 กำรคดัเลอืกกลุม่ตวัอยำ่งในกำรเกบ็ขอ้งมลูดำ้นกลุ่มประชำกร 

กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) โดยพจิารณาจากระยะเวลาใน
การอยู่ในพืน้ทีเ่มอืงเชยีงใหม่ จ าแนกกลุ่มตวัอย่างกลุ่มคนดจิทิลัโนแมดได ้3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวม 15 คน โดยการสมัภาษณ์
ในประเดน็ ลกัษณะของดจิทิลัโนแมดในบรทิบเมอืงเชยีงใหม่และพฤตกิรรมการใชช้วีติของดจิทิลัโนแมดในมติกิารอาอยู่อาศยั 
การท างาน และการพกัผอ่น  
3.1.2 กำรคดัเลอืกกลุม่ตวัอยำ่งในกำรเกบ็ขอ้งมลูดำ้นพืน้ทีศ่กึษำ 

กายภาพแวดลอ้มจ านวน 13 แห่ง แบ่งเป็นพืน้ที่พกัอาศยั 6 แห่งไดแ้ก่ประกอบดว้ยโฮสเทล โคลฟิวิง่สเปซ อพาร์ท
เมน้ทแ์ละคอนโดมเินียม โดยคดัเลอืกจากพืน้ทีพ่กัอาศยัทีก่ลุ่มตวัอย่างใชบ้รกิารช่วงเดอืนกนัยายน พ .ศ.2562-มถุินายน พ.ศ.
2563 และพืน้ทีท่ างานประเภทโคเวริค์กิ้งสเปซ 7 แห่งในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โดยคดัเลอืกจากพืน้ทีท่ างานทีก่ลุ่มตวัอย่าง
ดจิทิลัโนแมดทัง้ 15 คนเคยใชบ้รกิารช่วงเดอืนกนัยายน พ.ศ.2562-มถุินายน พ.ศ.2563 ประเดน็ในการส ารวจเกบ็ขอ้มลูกายภาพ
แวดลอ้มประกอบดว้ย คุณลกัษณะของพืน้ที ่พฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่

3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 
3.2.1 ศกึษำแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะและพฤตกิรรมกำรใชพ้ื้นทีข่องกลุ่มคนดจิทิลัโนแมดในบรบิท
เมอืงเชยีงใหม ่
3.2.2 จดัท ำแบบสมัภำษณ์กลุม่คนดจิทิลัโนแมด และแบบส ำรวจกำยภำพแวดลอ้ม 
3.2.4 วเิครำะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงพ้ืนทีข่องกลุ่มดิจิทลัโนแมดกบักายภาพแวดล้อม สรุปผลกำรวจิยั 
 
4. วิเคราะหข้์อมลูการวิจยั 
4.1 แบบแผนการเกิดขึน้ของดิจิทลัโนแมดในบริบทเมืองเชียงใหม่ 

กลุม่คนดจิทิลัโนแมดเกดิจากปัจจยั 3 ประการคอื (1)ววิฒันาการทางอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สง่ผลต่อเครือ่งมอืประกอบ
สมัมาอาชพี (2)ความก้าวหน้าระบบโทรคมนาคม ส่งผลต่อการสื่อสารและการเขา้ถงึขอ้งมูลข่าวสาร และ (3)เจนเนอเรชัน่ ซึ่ง
สง่ผลต่อแนวคดิ ทศันคต ิคา่นิยม พฤตกิรรมและวถิชีวีติในทศิทางเดยีวกนั โดยกลุ่มเหล่านี้เขา้มายงัพืน้ทีเ่มอืงเชยีงใหมใ่นฐานะ
นักท่องเทีย่วทีพ่ านักในพืน้ทีร่ะยะยาว (Long Stay) ช่วงเดอืนมถุินายน-กุมภาพนัธ์ มกีารกระจุกตวัอยู่บรเิวณเขตอ าเภอเมอืง
เชยีงใหม ่และเดนิทางเฉลีย่น 2-5 ประเทศต่อปี มพีฤตกิรรมการใชช้วีติในลกัษณะกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วายโดยอายุเฉลีย่ 23-37 
ปี ประกอบอาชพีอิสระและท างานระยะไกล (Remote Work) ในสายงาน Information technology หรอื IT เป็นส่วนใหญ่โดย
อาศยัเทคโนโลย ี 
4.2 พฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีของกลุ่มคนดิจิทลัโนแมด 

สามารถจ าแนกกลุ่มตวัอย่างดจิทิลัโนแมดได ้3 กลุ่มไดแ้ก่ (1)ดจิทิลัโนแมดกลุ่ม 1 ทีอ่ยู่ในพืน้ทีร่ะยะเวลา 1-3 เดอืน 
(2)ดจิทิลัโนแมดกลุม่ 2 อยู่ในพืน้ทีร่ะยะเวลา 4-6 เดอืน (3)ดจิทิลัโนแมดกลุม่ 3 ทีอ่ยู่ในพืน้ทีร่ะยะเวลา 7-9 เดอืน โดยทัง้ 3 กลุ่ม
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีท่ีต่่างกนัสามารถแบง่วเิคราะหแ์ละอภปิรายได ้3 มติ ิดงัน้ี 



การใชพ้ืน้ทีข่องกลุ่มคนดจิทิลัโนแมด ในมติขิองการอยูอ่าศยั การท างาน และการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Live Work Play)  
กรณศีกึษาพืน้ทีเ่มอืงเชยีงใหม ่
ชลธชิา วมิลชยัฤกษ ์และพรีดร แกว้ลาย 
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4.2.1 มติกิำรอยูอ่ำศยั (Live) 
ทีพ่กัอาศยัรปูแบบชัว่คราวรปูแบบการเช่าเป็นทีนิ่ยม โดยดจิทิลัโนแมดกลุ่มที ่1 เลอืกทีพ่กัอาศยัรปูแบบโฮสเทลและโค

ลฟิวิง่สเปซ ส่วนกลุ่มที ่2 เลอืกทีพ่กัอาศยัรูปแบบอพารท์เมน้ทแ์ละคอนโดมเินียม และกลุ่มที ่3 เลอืกทีพ่กัอาศยัรูปแบบทีม่คีวาม
เป็นสว่นตวั ไกลจากยา่นทอ่งเทีย่วของเมอืงไดแ้ก่ คอนโดมเินียมและทาวน์โฮมสท์ีอ่ยูใ่กลย้า่นชุมชนคนพืน้ โดยอาศยักบับุคคลอื่น 
4.2.1 มติกิำรท ำงำน (Work) 

ดจิทิลัโนแมดทัง้ 3 กลุ่มใชง้านพืน้ทีโ่คเวริค์กิ้งสเปซ (Co-Working Space) เพื่อท างาน โดยมองว่ารูปแบบวถิชีวีติทีต่อ้ง
เดนิทางไปยงัเมอืงต่าง ๆ และอยู่อาศยัในพืน้ทีอ่ยา่งไมถ่าวร ท าใหต้อ้งการพืน้ทีท่ างานแบบชัว่คราวและยดืหยุ่น มคีุณลกัษณะของ
พืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิพฤตกิรรมการท างานและการสรา้งปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นรวมทัง้ประกอบดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกในการท างาน 
4.2.3 มติกิำรพกัผอ่นหยอ่นใจ (Play) 

พฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีใ่นการพกัผ่อนหย่อนใจกลุ่มตวัอย่างดจิทิลัโนแมดทัง้ 3 กลุ่มต่างกนัในระดบักลุ่มและระดบัตวั
บุคคล จ าแนกโดยรวมได ้3 รปูแบบ (1)การพกัผอ่นอยู่ในพืน้ทีพ่กัอาศยั (2)พกัผอ่นภายนอกพืน้ทีพ่กัอาศยัโดยมปีฏสิมัพนัธก์บั
บุคคลอื่น อนัไดแ้ก่ออกไปพบปะสงัสรรคก์บับุคคล และ (3)การเดนิทางท่องเทีย่วโดยสามารถแยกย่อยไดแ้ก่ (3.1)ในพืน้ทีเ่มอืง
เชยีงใหม ่(3.2)นอกพืน้ทีเ่มอืงเชยีงใหม ่ 

4.3 กายภาพแวดล้อม 
จากการส ารวจและวเิคราะหก์ายภาพแวดลอ้มรวมถงึขอ้มลูพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ที ่สามารถจ าแนกกายภาพแวดลอ้มที่

สมัพนัธก์บัการด าเนินชวีติของดจิทิลัโนแมดได ้3 มติ ิดงัน้ี  
4.3.1 พืน้ทีพ่กัอำศยั 

ลกัษณะกายภาพของทีพ่กัอาศยัส าหรบัดจิทิลัโนแมดกลุ่มที ่1 มลีกัษณะเป็นหอ้งรวมทีม่พีืน้ที ่6-10 ตร.ม./คน และหอ้ง
สตูดโิอทีม่พีืน้ 2 สว่นคอื (1)พืน้ทีห่ลบันอน 15-20 ตร.ม. (2)พืน้ทีห่อ้งน ้าขนาด 2.4-3.6 ตร.ม. โดยจะมพีืน้ทีส่ว่นกลางทีใ่ชร้ว่มกนั
แบบโคลฟิวิง่สเปซอนัประกอบดว้ย ครวั หอ้งนัง่เล่น หอ้งท างาน กายภาพของทีพ่กัอาศยัของกลุม่ที ่2 และ 3 มคีวามเป็นสว่นตวั
รปูแบบ หอ้งพกั 1 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า มกีารแยกสดัสว่นพืน้ทีช่ดัเจน มพีืน้ทีม่มุท างานขนาด 1.2 ตร.ม./คน 
4.3.2 พืน้ทีท่ ำงำน 

ลักษณะกายภาพของพื้นที่ของโคเวิร์ควงสเปซที่ส่งเสริมพฤติกรรมการท างานของดิจิทัลโนแมดประกอบด้วย 
(1)Stimulate: ที่นั ง่คุย พื้นที่เห็นวิวภายนอก มุมหนังสือ (2)Focus: พื้นที่ท างานเดี่ยว มุมส่วนตัว ห้องท างานส่วนตัว 
(3)Collaboration: พืน้ทีท่ างานรวม หอ้งอเนกประสงคท์ีส่ามารถจุคนไดม้ากกวา่ 3 คนขึน้ไป โดยมอีงคป์ระกอบของพืน้ทีจ่ าเป็น
ต่อการท างานไดแ้ก่ (1)Wifi/Internet (2)Plug/Outlet (3)Ergonomic Furniture (3)Office equipment และ(4)Storage ในสว่นของ
พื้นที่สนับสนุนการท างานควรมี (1)Relaxing Area (2)Pantry (3)Café (4)Green Area/Outdoor Space (5)Restaurant เรียง
ตามล าดบัความส าคญั รปูแบบพืน้ทีท่ างานประกอบดว้ย (1)พืน้ทีท่ างานรวม (2)พืน้ทีท่ างานร่วม (3)พืน้ทีท่ างานสว่นตวั (4)หอ้ง
ท างานสว่นตวั (5)หอ้งท างานรวม เพือ่เป็นทางเลอืกในการใชง้านพืน้ที ่

รปูท่ี 1 รปูแบบของกายภาพพืน้ทีท่ างานจากการส ารวจกายภาพแวดลอ้มกลุม่ตวัอยา่งพืน้ทีโ่คเวริค์กิง้สเปซ ทีม่า: ผูว้จิยั 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020 
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4.3.3 พืน้ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 
กายภาพพืน้ทีพ่กัผ่อนจาก 3 รูปแบบพฤตกิรรมการพกัผ่อนสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี (1)พืน้ทีว่่างในทีพ่กัอาศยัส าหรบั

ประกอบกจิกรรมขนาด 2-4 ตร.ม./คน และหากเป็นอาคารพกัอาศยัรวมควรมพีืน้ทีส่่วนกลางส าหรบัประกอบกจิกรรมหมู่คณะที่
สามารถจุคนได้ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปขนาด 6-14 ตร.ม./คน (2)ดจิทิลัโนแมดจะมกีารพบปะสงัสรรค์กนัในสถานที่ที่มอีาหารและ
เครื่องดื่มใหบ้รกิารสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ในเวลานานตัง้อยู่ในย่านที่มสีิง่อ านวยความสะดวก (3)ดจิทิลัโนแมดนิยมท่องเที่ยว
บรเิวณย่านเมอืงเก่าดว้ยการเดนิเทา้ ดงันัน้กายภาพเมอืงทีส่่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชนเมอืงควรมทีางเดนิที่สนับสนุนการเดนิ 
โดยควรมคีวามกวา้งขัน้ต ่า 1.5 ม. เขตพืน้ทีด่า้นหน้าอาคารทีต่่อกบัทางเทา้ 0.7 ม. เขตพืน้ทีอุ่ปกรณ์ประกอบถนน 0.60-1.20 
กรณีปลกูตน้ไมใ้หร้ว่มเงา และขอบถนน 0.15 ม. รวมระยะ 2.99-3.55 ม. โดยรอบสถานทีท่อ่งเทีย่วในระยะเดนิ 500 ม. ควรมสีิง่
อ านวยความสะดวกส าหรบัหยุดพกัและใหร้่วมเงา โดยอ้างองิจากองค์ประกอบของทางเดนิเท้าที่สนับสนุนการเดนิ (NACTO, 
2013; รนิรดา ราชครี,ี 2015) 

 

5. การสรปุผล 
จากทีไ่ดม้กีารเกบ็ขอ้มลูและท าการวเิคราะหพ์บวา่ความตอ้งการกายภาพแวดลอ้มในมติกิารอยูอ่าศยัของกลุม่คนดจิทิลั

โนแมดมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ซึ่งปัจจยัทางดา้นระยะเวลาในการอยู่ในพื้นทีส่่งผลใหก้ายภาพและองค์ประกอบพืน้ที่
ต่างกนัออกไป ในมติกิารท างานพบว่ากลุ่มคนดจิทิลัโนแมดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามต้องการพืน้ทีท่ างานในลกัษณะแบบชัว่คราวและ
ยดืหยุ่น มกีารแบ่งปันพืน้ทีท่ างานหรอือยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัดจิทิลัโนแมดบุคคลอื่น ในมติกิารพกัผ่อนหย่อนใจพบว่าลกัษณะ
ของพืน้ที่พกัผ่อนหย่อนใจของทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนัโดยเป็นความต้องการของปัจเจกบุคคล แต่มคีวามต้องการพื้นที่
พกัผ่อนในพืน้ทีท่ างานทีค่ลา้ยคลงึกนั การเขา้มาของกลุ่มคนดจิทิลัโนแมดส่งผลต่อเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ทีเ่มอืงเชยีงใหม่ 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในรูปแบบสตารท์อพั ซึง่การพฒันาธุรกจิจ าเป็นตอ้งมทีรพัยากรบุคคล กลุ่มคนดจิทิลัโนแมดลว้น
แลว้ประกอบอาชพีโดยมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นดจิทิลัและเทคโนโลย ีอนัเป็นคุณสมบตัทิีเ่ป็นทีต่อ้งการในการขบัเคลือ่นธุรกจิ
สตารท์อพั โคเวริ์คกิ้งสเปซเป็นสถานทีท่ างานในลกัษณะการแบ่งปันพืน้ทีท่ างานร่วมกนั ท าใหเ้กดิเพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลรวมไปถงึความคดิสรา้งสรรค ์หากพฒันาพืน้ทีท่ างานทีเ่หมาะสมส าหรบัดจิทิลัโนแมดและพรอ้มทัง้
มคีุณลกัษณะทีเ่กดิการแบ่งปันพืน้ทีท่ างานร่วมระหว่างดจิทิลัโนแมดและสตารท์อพัในทอ้งถิน่ได ้จะสามารถเพื่อโอกาสส าหรบั
การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัและและธุรกจิอื่น ๆ ในเชยีงใหม่ 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัโลกไดเ้ผชญิกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหห้ลายประเทศตอ้งคุมเขม้พฤตกิรรม
ของประชาชนดว้ยมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ซึง่เป็นการรกัษาระยะหา่งระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 
เมตร เมื่อผูค้นตอ้งใชช้วีติบนหลกัการของการรกัษาระยะห่างระหว่างกนั รวมถงึการหลกีเลีย่งการใชพ้ืน้ทีส่่วนรวมแบบเดมิ จงึ
ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสงัคมในหลายมติิ รวมถึงรูปแบบการท างาน และธุรกิจ  Co-working Space หากแต่ว่ายงัมี
งานวจิยัทีศ่กึษาถงึผลกระทบต่อธุรกจิ Co-working Space ในประเทศไทยไมม่ากนกั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม ทีม่ตี่อ Co-working Space 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และการปรบัตวัของผูป้ระกอบการทีม่ตี่อมาตรการดงักล่าว ซึง่ผลการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวน
ลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั และตอ้งปิดพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารบางส่วนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม โดยสามารถ
แบง่การปรบัตวัของผูป้ระกอบการออกเป็น 2 ระยะ คอื 1) ในระยะสัน้ ผูป้ระกอบการเน้นผลติสือ่เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ดา้นความ
ปลอดภัยในพื้นที่ และปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการให้ยืดหยุ่นมากขึ้น 2) ในระยะยาว ผู้ประกอบการมองว่า ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดท าใหจ้ านวนผูใ้ชส้งัคมออนไลน์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยสื่อดงักล่าวสามารถสรา้งรายได ้
และต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ดังนัน้จึงมีแนวคิดจัดท าพื้นที่ รองรับการท างาน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมายใหมเ่หลา่น้ี 

ค ำส ำคญั: Co-working Space, Social Distancing, COVID-19, รปูแบบกำรท ำงำน, กรุงเทพมหำนคร 

 
Abstract 

With the current COVID-19 pandemic, one of the measures to prevent the spread of the disease is “social 
distancing” which means to keep physical distance of 2 meters between people. These social distancing measure has 
immediately changed consumption patterns and people’s behaviours. With social distancing, people need to keep a 
distance to each other and avoid using public or shared spaces. The measure has caused various dimensions of socio-
economic impacts, particularly working behaviors and a co-working industry. However, there are not many studies 
focusing on the impacts on co-working spaces in Thailand. 

The objective of this research is to examine the impact of social distancing on co-working space businesses 
in Bangkok, focusing on adaptations of these businesses to the social distancing measure. The results show that the 
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number of users in a co-working space reduces significantly, and some areas in a co-working space are closed in 
response to the social distancing measure. The adaptation of co-working businesses consists of short- and long-term. 
In a short term, the owner emphasizes on communications to customers, ensuring cleanliness of the place with flexibility 
service conditions. In a long term, with increase number of the internet users and higher level of media on the internet, 
co-working businesses may have to adjust to support these internet industries by providing production spaces because 
media on the internet can be an alternative source of revenue in the future. 

Keywords: Co-working Space, Social Distancing, COVID-19, Working behaviour, Bangkok 
 
1. บทน ำ 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีสง่ผลใหร้ปูแบบการใชช้วีติและการท างานเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ เมือ่สามารถท างานไดจ้าก
ทุกทีโ่ดยไม่จ าเป็นต้องเขา้ส านักงานดงัเดมิ พืน้ทีก่ารท างานร่วมกนัอย่าง Co-working Space จงึไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ โดย
สว่นมาก Co-working Space จะตัง้อยู่ในเมอืงทีเ่ป็นจุดเชื่อมต่อส าคญั หรอืศูนยก์ลางธุรกจิ และมบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวก
ด้านการท างานไม่ต่างจากส านักงานทัว่ไป แต่จะมคีวามผ่อนคลายและความยดืหยุ่นมากกว่า จากผลส ารวจของ Deskmag 
(2017) พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร Co-working Space เดมิเป็นผูท้ างานทีบ่า้น ส านกังาน และรา้นกาแฟ ตามล าดบั โดยปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการเขา้ใชบ้รกิาร คอื บรรยากาศทีส่นุกสนาน การเขา้สงัคม และความเป็นชุมชน ตามล าดบั 

Co-working Space แห่งแรกของโลกก่อตัง้ในปี 2548 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และมแีนวโน้มทีข่ยายตวัอย่างต่อเน่ืองทัว่
โลก โดยเพิม่ขึน้เป็น 75 แห่ง ในปี 2550 และเป็น 7,800 แห่ง ในปี 2558 นอกจากน้ียงัมกีารคาดการณ์วา่ในปี 2573 พืน้ที ่Co-
working Space จะมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีส่ านกังานทัว่โลก (JLL, 2561) ส าหรบัประเทศไทย Co-working Space 
แหง่แรกก่อตัง้ในปี 2555 และมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ืองเช่นเดยีวกนั โดยเพิม่เป็น 120 แหง่ ในปี 2559 และเป็น 154 แหง่ 
ในปี 2563 Co-working Space ในประเทศไทยส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นประมาณรอ้ยละ 60 และตามเมอืง
เศรษฐกจิ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ ขอนแก่น เป็นตน้ 

ปัจจุบนัโลกไดเ้ผชญิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหห้ลายประเทศตอ้งประกาศปิดเมอืง และคุม
เขม้พฤตกิรรมของประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั มาตรการหน่ึงที่ถูกน ามาใช ้คอื มาตรการเวน้ระยะห่างทาง
สงัคม (Social Distancing) โดยการเว้นระยะห่างระหว่างกันเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่
สาธารณะและพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกนั จากการทบทวนขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งพบว่า มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมดงักล่าวส่งผล
กระทบเชงิเศรษฐกจิและสงัคมในหลายมติ ิรวมถงึรูปแบบการท างาน และธุรกจิ Co-working Space หากแต่ว่ายงัมงีานวจิยัที่
ศกึษาถงึผลกระทบต่อธุรกจิ Co-working Space ในประเทศไทยไมม่ากนกั 

 
2. วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 เพือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมทีม่ตี่อธุรกจิ Co-working Space ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และการปรบัตวัของผูป้ระกอบการทีม่ตี่อมาตรการดงักล่าว  
 
3. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 ธรุกิจ Co-working Space 

Co-working Space เป็นการแบ่งปันพืน้ทีท่ างานของคนทีม่คีวามเชีย่วชาญจากหลากหลายสาขา (Gandini อา้งถงึใน Coll 
Martínez, Méndez-Ortega, 2019) เป็นรปูแบบการท างานทีม่อีสิระในการเลอืกสถานทีท่ างาน และคนรอบขา้ง (Palethorpe อา้ง
ถึงใน Coworker, 2018) เป็นสถานที่ที่ช่วยเพิม่โอกาสในการพบเจอกบับุคคลที่อาจมปีระโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยถูก
ออกแบบมาเพือ่กลุม่คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์และผูป้ระกอบธุรกจิทีต่อ้งการลดความโดดเดีย่ว และมองหาสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ต่อการมปีฏสิมัพนัธ์ และการท างานร่วมกนั (Moriset, 2014) Co-working Space พบมากในเมอืงสร้างสรรค์ทีม่คีวามก้าวหน้า
ทางเศรษฐกจิ มชีวีติชวีา มคีวามเป็นสากล เป็นทีด่งึดูดความรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์และแรงงานยุคดจิทิลั (Moriset, 2014) จาก



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020 

 

74 

การศกึษาของ Mariotti, Pacchi & Vita (2017) พบว่า รูปแบบของท าเลทีต่ัง้ Co-working Space ในเมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี
สว่นใหญ่จะอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นของการประกอบธุรกจิและประชากร อยูไ่มไ่กลจากสถาบนัการศกึษาหรอืการวจิยั และมี
ระบบขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ  

ในประเทศไทย Co-working Space แห่งแรกก่อตัง้ในปี 2555 ชื่อว่า HUBBA Coworking Space อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
และไมไ่กลจากสถานีรถไฟฟ้า เน่ืองจากผูก้่อตัง้มเีงือ่นไขหลกั คอื ท าเลทีต่ัง้ตอ้งสามารถเดนิทางเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก (Forbes 
Thailand, 2558) ซึง่สอดคลอ้งกบัมุมมองของ Jay Spencer ว่าท าเลทีต่ัง้ทีง่่ายต่อการเขา้ถงึ สิง่อ านวยความสะดวกทีน่่าดงึดูด 
และความสมัพนัธ์ในพื้นที่ เป็นปัจจยัชี้วดัความส าเร็จของ Co-working Space (โพสต์ ทูเดย์, 2558) นอกจากน้ีเมื่อท าการ
วเิคราะห์ท าเลที่ตัง้ของธุรกิจ Co-working Space ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระยะ 500 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาเดนิเท้าประมาณ 5-10 นาที และอยู่ในเขตกรุงเทพชัน้ในที่มคีวามหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คอ่นขา้งสงูอกีดว้ย ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 ธุรกจิ Co-working Space ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.2 มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม 

มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม เป็นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
(Maragakis, 2020) ซึง่ไดร้บัการพสิจูน์ว่ามปีระสทิธภิาพ ช่วยลดอตัราผูเ้สยีชวีติจากไขห้วดัใหญ่สเปน (Morse, 2007) ลดอตัรา
การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ (Chowell et al. อ้างถงึใน National Institutes of Health, 2011) ชะลอการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 (Kissler, Tedijanto, Lipsitch & Grad, 2020) และท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติลดลง (Zhang, Jiang, Yuan & Tao, 2020) โดย 
Centers for Disease Control and Prevention แนะน าว่าควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ในขณะที่ World 
Health Organization แนะน าว่าควรเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และควรใช้ค าว่าการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ (Physical 
Distancing) แทนการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม 
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ชว่งสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของไวรสั COVID-19 กรณศีกึษำกรงุเทพมหำนคร 
ธมวรรณ เรอืงกลิน่ และนิจ ตนัตศิรินิทร ์ 
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3.3 ผลกระทบจำกมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคมต่อรปูแบบกำรท ำงำน 

บรษิทัหลายแห่งก าหนดใหพ้นักงานท างานทีบ่า้นในช่วงของการแพร่ระบาด ซึง่ระหว่างน้ีบรษิทัอาจพบประสทิธภิาพของ
รูปแบบการท างานดงักล่าว และเปลีย่นใหพ้นักงานท างานทีบ่า้นอย่างถาวร (Lister อ้างถงึใน Rani Molla, 2020) ส่งผลต่อการ
เช่าพื้นทีอ่าคารส านักงาน (นรศิ เชยกลิน่ อ้างถึงใน กรุงเทพธุรกจิ, 2563) เป็นจุดเปลี่ยนของตลาดอาคารส านักงาน (กวนิทร์ 
เอี่ยมสกุลรตัน์ อ้างถึงใน กรุงเทพธุรกจิ, 2563) ซึ่งอาจเป็นโอกาสของ Co-working Space รอบนอก ที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมอืง 
(ภทัรชยั ทววีงศ์ อา้งถงึใน กรุงเทพธุรกจิ, 2563) ในขณะทีก่ารส ารวจผลกระทบต่อธุรกจิ Co-working Space กวา่ 14,000 แห่ง 
จาก 172 ประเทศทัว่โลก พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวนลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั การสมคัรสมาชกิใหม ่และการต่อสญัญาเช่ามจี านวน
ลดลง และพบผลกระทบต่อการใหบ้รกิาร เชน่ ถูกยกเลกิการจดักจิกรรม ยกเลกิหอ้งประชุม ยกเลกิสถานะสมาชกิ และธุรกจิตอ้ง
ปิดตวัลง (Coworker, 2020) 

 

4. วิธีกำรวิจยั 

งานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษารวบรวมแนวคดิ และทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และใช้วธิกีาร
สมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กบัผู้ประกอบธุรกิจ Co-working Space จ านวน 2 แห่ง คือ NapLab Chula และ 
NapLab WangLang ตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยั ได้แก่ จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร จ านวนสมาชกิ การต่อสญัญาเช่า การจดัประชุม และการ
จดักจิกรรม ซึง่ผลจากการวจิยัในบทความน้ีเป็นผลการวจิยัเบือ้งตน้ของผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม
ต่อธุรกจิ Co-working Space และแนวทางการปรบัตวัของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

5.1 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จำกมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม ต่อธรุกิจ Co-working Space 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ NapLab Chula และ NapLab WangLang พบว่าแมปั้จจุบนัจะเปิดใหบ้รกิารตามปกต ิแต่
สว่นของหอ้งประชุมและรา้นกาแฟยงัคงตอ้งปิดใหบ้รกิารชัว่คราว เน่ืองจากด าเนินการตามมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม และ
พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวนลดลงอย่างชดัเจน โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้หลกัทีม่าจากการเปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง เน่ืองจากประกาศสัง่
หา้มออกจากเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งค านึงถงึเวลาในการเดนิทางมากขึน้ นอกจากน้ีจากประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่องสัง่ปิดสถานทีช่ ัว่คราว (ฉบบัที่ 4) ก าหนดใหส้ถานที่ 34 ประเภท ตอ้งปิดกจิการชัว่คราวระหว่างวนัที ่31 
มนีาคม 2563 ถงึ 30 เมษายน 2563 ซึง่ไมม่ขีอ้บ่งชีช้ดัเจนต่อการด าเนินการธุรกจิ Co-working Space แต่ธุรกจิตอ้งปิดชัว่คราว
จากค าสัง่ของเจา้หน้าทีต่ ารวจ และเมื่อมมีาตรการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากส านักงานประกนัสงัคม พนักงานกลบัไม่ไดร้บั
เงนิเยยีวยาดงักล่าว เน่ืองจากธุรกจิ Co-working Space ไมไ่ดอ้ยูใ่นประเภทสถานทีต่ามประกาศสัง่ปิดชัว่คราว 
5.2 กำรปรบัตวัของผูป้ระกอบกำร ท่ีมีต่อมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม 

ผูป้ระกอบการเน้นการสรา้งความเชื่อมัน่ในด้านความปลอดภยั โดยผูใ้ชบ้รกิารต้องมอุีณหภูมริ่างกายไม่เกนิ 37.5 องศา
เซลเซยีส สวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาการใชบ้รกิาร ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีม่กีารเขา้-ออกพืน้ที ่เพิม่ความถีใ่น
การท าความสะอาด ลดความแออดัของพื้นที่ดว้ยการเวน้ระยะห่างระหว่างที่นัง่ทัง้พืน้ที่ท างาน และหอ้งทานอาหาร  ขอความ
รว่มมอืงดเปลีย่นโต๊ะระหวา่งการใชบ้รกิาร งดบรกิารแจกหมอนใหผู้ใ้ชบ้รกิารแบบรายครัง้ สว่นสมาชกิทีม่หีมอนสว่นตวัสามารถ
ใช้บรกิารได้ดงัเดมิ และ วางแผนเพิม่ระบบอตัโนมตัิเพื่อลดการสมัผสั เช่น ประตูห้องน ้า อ่างล้างมอื และมกีารปรบัเปลี่ยน
นโยบายการใหบ้รกิาร โดยสมาชกิสามารถหยุดนบัช่วงเวลาทีไ่มไ่ดใ้ชบ้รกิารได ้นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัมองวา่ มาตรการเวน้
ระยะห่างทางสงัคมท าใหจ้ านวนผูใ้ช้บรกิารสื่อทางสงัคมออนไลน์ เช่น YouTube TikTok มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ และสามารถท าเป็นอาชีพได้ แต่พื้นที่การท างานที่ เหมาะสมและ
ประกอบดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกอย่างครบถว้นนัน้ ตอ้งใชเ้งนิลงทุนคอ่นขา้งสงู ดงันัน้ จงึควรสรา้งพืน้ทีก่ารท างานทีส่ามารถ
ตอบรบักบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เหลา่น้ีได ้
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5.3 มมุมองของผูป้ระกอบกำร หลงัส้ินสดุมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม 

รายไดห้ลกัของธุรกจิ Co-working Space มาจากการใหเ้ช่าพืน้ที่ส านักงานส าเรจ็รูป (Service Office) แบบระยะยาว ส่วน
ผูใ้ช้บรกิารแบบรายครัง้มแีนวโน้มค่อนขา้งคงที่ ซึ่งหากในอนาคตมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมท าให้การท างานที่บ้านมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ธุรกิจ Co-working Space อาจไม่ได้รับผลในเชิงบวกมากนัก เน่ืองจากปัจจุบันผู้ใช้บริการมีทางเลือกที่
หลากหลาย ถา้เป็นการท างานทีไ่มต่อ้งใชห้อ้งประชุมหรอืบรรยากาศการท างานทีเ่งยีบสงบ รา้นกาแฟ หรอืรา้นอาหารทีม่ปีลัก๊ไฟ 
และ WIFI ใหบ้รกิารกเ็พยีงพอต่อการท างานของลูกคา้บางกลุ่มแลว้ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัมองว่าเป็นเรื่องยากหากธุรกจิ 
Co-working Space ยงัคงเน้นลกูคา้กลุ่ม Startup รายย่อยอยู่ เน่ืองจากมแีนวโน้มลดลง และไมส่ามารถแขง่ขนักบักลุ่ม Startup 
ทีแ่ยกมาจากกลุม่ธุรกจิรายใหญ่ทีม่เีงนิลงทุนมหาศาลได ้ 

 
6.  สรปุผล 

งานวจิยันี้น าเสนอผลศกึษาเบือ้งตน้ของผลกระทบจากมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมต่อผูป้ระกอบการธุรกจิ Co-working 
Space ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมที่มตี่อธุรกิจ Co-working Space ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 
ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวนลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั และตอ้งปิดพืน้ทีใ่หบ้รกิารบางสว่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการ เช่น พืน้ทีห่อ้งประชุม 
รา้นกาแฟ และสามารถแบง่การปรบัตวัของผูป้ระกอบการออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ในระยะสัน้ ผูป้ระกอบการเน้นผลติสื่อเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ดา้นมาตรการความปลอดภยัในพืน้ที ่เพิม่ความถี่ในการท า
ความสะอาด ปรบัเปลี่ยนนโยบายใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ โดยสมาชกิสามารถหยุดนับช่วงเวลาทีไ่ม่ไดใ้ชบ้รกิารไดช้ัว่คราว  
นอกจากน้ียงัมแีผนปรบัเปลีย่นพืน้ที ่เพิม่ระบบอตัโนมตัเิพือ่ลดการสมัผสั 

ในระยะยาว ผูป้ระกอบการมองวา่หากรปูแบบการท างานในอนาคตเปลีย่นเป็นการท างานทีบ่า้น ธุรกจิ Co-working Space 
อาจไม่ได้รบัผลเชงิบวกมากนัก เน่ืองจากปัจจุบนัผูใ้ชบ้รกิารมทีางเลอืกทีห่ลากหลาย ประกอบกบัมาตรการเวน้ระยะห่างทาง
สงัคม ท าให้จ านวนผู้ใช้สงัคมออนไลน์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้ใช้บรกิารสามารถสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ 
สามารถสรา้งรายไดแ้ละต่อยอดเป็นธุรกจิได ้ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึมแีนวคดิจดัท าพืน้ทีก่ารท างานรองรบัความตอ้งการ พรอ้ม
สิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเหลา่น้ี  

เนื่องจากผลการวจิยัน้ีเป็นผลการศกึษาเบือ้งตน้ ในงานวจิยัขัน้ต่อไปจะมกีารศกึษามติดิา้นท าเลทีต่ัง้ และความสามารถใน
การเขา้ถงึ รวมถงึสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกจิ Co-working Space เพิม่เตมิ เพือ่ใหผ้ลการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การตอบรบักบัธุรกจิ Co-working Space ไดม้ากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่มกีาร
ระบาดใหญ่ทัว่โลก (Pandemic)  นับเป็นภยัพบิตัโิรคระบาดทีไ่ม่เพยีงส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน แต่ยงัส่งผลต่อความไม่
มัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกิจทัง้ในระดบัโลกและในประเทศไทยด้วย รฐับาลในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ด าเนิน
มาตรการตอบสนองทางสาธารณสขุ เชน่ การจ ากดัการเดนิทาง การทอ่งเทีย่ว การกกัด่าน การหา้มออกจากเคหสถานในเวลาค ่า
คนื การยกเลกิการจดังาน การปิดพืน้ทีน่ัง่รบัประทานอาหารในรา้นอาหาร และการปิดสถานศกึษา เป็นตน้ มาตรการตอบสนอง
ทางสาธารณสขุเหล่าน้ีสง่ผลต่อการด าเนินชวีติ และการด าเนินธุรกจิต่าง ๆ ของประชาชนทุกคน 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจหน่ึงที่ได้ร ับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการตอบสนองทางสาธารณสุขของรฐับาล 
โดยเฉพาะรปูแบบของหาบเร่แผงลอยทีม่จี านวนมากในเมอืงจงึตอ้งมกีารปรบัตวัใหค้งอยู่ไดใ้นสถานการณ์ดงักล่าว บทความน้ีมี
จุดประสงค์หลกัเพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิหาบเร่แผงลอยในช่วงภยัพิบตั ิโดยศกึษาแนวคดิและ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิในการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิซึง่ประกอบดว้ย แนวคดิทุนทางสงัคม แนวคดิเมอืงยดืหยุ่น และ
แนวคดิแผนการจดัการธุรกจิในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทุนทางสงัคมมบีทบาทส าคญัต่อการ
เพิม่ความเขม้แขง็และสรา้งความยดืหยุ่นในการจดัการความต่อเน่ืองของธุรกจิในเมอืง ดงันัน้ในการศกึษาขัน้ถดัไปในบทบาท
ของทุนทางสงัคมกบัการด าเนินธุรกจิรา้นอาหารหาบเรแ่ผงลอยในพืน้ทีเ่ยาวราชในชว่งเวลาการระบาดของโรคโควดิ 19 จงึควรมี
การศกึษาอยา่งละเอยีดเพิม่ขึน้ 
ค ำส ำคญั: โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019,  ธุรกจิรำ้นอำหำรหำบเรแ่ผงลอย, ทุนทำงสงัคม, กำรด ำเนินธุรกจิ, เยำวรำช 

Abstract 
Novel Coronavirus or COVID-19 pandemic has affected people’s well-being as well as caused socioeconomic 

instability nationally and globally. In responses to the pandemic, many nations, including Thailand, have implemented 
several public health measures such as travel limitation, check point setup, curfew, event cancelations, in-restaurant 
dining prohibition, and school closing. These measures directly affect people’s way of life as well as business continuity. 

Restaurants are one of the businesses greatly affected by COVID-19 measures of the government. Especially 
the form of hawker stalls that have a many proportion in the city, so they need to adapt to survive in such situations. 
The main objective of this article is to examine the literature of business operation of food businesses during the disaster, 
consists of the social capital, a resilient city and area business continuity management. The results from literature 
reviews show that social capital plays an important role in strengthening resilience capacities and business continuity in 
a city. Thus, a further study on the role of social capital and business continuity of food vendors in Yaowarat District 
during the COVID-19 pandemic should be examined in greater details. 
Keywords: Coronavirus Disease 2019, Food Vendor Business, Social Capital, Business Continuity, Yaowarat 
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1. บทน า 

ภยัพบิตั ิเป็นสาธารณภยัที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้คนจ านวนมากทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม โรค
ระบาดถอืวา่เป็นหน่ึงในปัญหาภยัพบิตัทิีส่ง่ผลกระทบต่อเมอืง การอุบตัขิึน้ของโรคระบาดแต่ละครัง้สง่ผลกระทบต่อการด าเนินชวีติ
ของผูค้นจ านวนมากเน่ืองจากการตดิเชือ้ของโรคระบาดเกดิจากการตดิต่อกนัของกลุ่มคน ในอดตีทีผ่่านมาปัญหาโรคระบาดจาก
เชื้อไวรสัเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกจิจ านวนมาก เช่น การแพร่ของเชื้อโรคซาร์ส  (SARS) ที่พบในปี 2545 – 
2546 โรคเมอร์ส (MERS-CoV) ที่พบในปี 2558 (WHO, 2020)  และโรคไข้หวัดหมูเอชวนัเอ็นวัน (H1N1) หรือ Swine flu ที่
สามารถตดิต่อจากคนสู่คนไดด้ว้ยสารคดัหลัง่ (ส านักการแพทย์, 2552) ในการอุบตัขิองโรคเหล่านี้ส่งผลท าใหรู้ปแบบการด าเนิน
ชวีติเปลีย่นไปและมผีลต่อเศรษฐกจิของผูค้นทีเ่กีย่วขอ้ง ปัจจุบนัเกดิโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19) ซึง่เป็นโรคอุบตัใิหมท่ีเ่กดิขึน้ปลายปี 2562 และสง่ผลพระทบเรื่อยมาถงึปี 2563 อนัเนื่องมาจากอตัราการอยู่อาศยัใน
เขตเมอืง (Urbanization Rate) ทีส่งูขึน้ประกอบกบัการเป็นโลกโลกาภวิตัน์ทีส่ามารถเดนิทางถงึกนัไดอ้ย่างไรพ้รมแดนท าใหก้าร
แพร่กระจายของโรคระบาดครัง้น้ีเป็นวงกว้างทัว่โลกยากแก่การป้องกนัจนองค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ประกาศให้เป็นการ
ระบาดใหญ่ทัว่โลก (Pandemic) ทีส่่งผลกระทบต่อผูค้นในทุกประเทศทัว่ภูมภิาค โดยกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของผูค้นใน
เมอืงเป็นอย่างมาก (WHO, 2020) ในประเทศไทยการระบาดของโรค COVID-19 ได้ระบาดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 จากการที่มี
นักท่องเทีย่วและผูเ้ดนิทางเขา้ออกระหวา่งประเทศท าใหเ้ชือ้โรคไดแ้พร่กระจายจากแหล่งก าเนิดเขา้มายงัประเทศไทยโดยระบาด
รุนแรงในชว่งเดอืนมนีาคม 2563 เป็นตน้มา  

ภาครฐัไดอ้อกนโยบายเพือ่จดัการแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 โดยประกาศใหใ้ชม้าตรการต่าง ๆ เขา้มา
ควบคุมการด าเนินกจิกรรมของประชาชน โดยประกาศใชพ้รก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2563 และประกาศปิด
สถานทีบ่างแหง่ในกรุงเทพมหานครเป็นการชัว่คราว (Lockdown)  (ส านักขา่วไทย, 2563) โดยจดัรว่มกบันโยบายการเวน้ระยะหา่ง
ทางสงัคม (Social Distancing) เช่น มาตรการ “work from home” เป็นต้น ส่งผลกระทบในหลายมติทิัง้ดา้นพื้นที ่ด้านสงัคมและ
ดา้นเศรษฐกจิ พบวา่ พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัใินครัง้น้ีเป็นอย่างมาก คอื พืน้ทีใ่นเมอืง เน่ืองจากมปีระชากรอาศยัอย่าง
หนาแน่นท าใหเ้มอืงมทีีว่่างและระยะห่างจากกนัน้อย การแพร่ระบาดจงึเกดิขึน้ไดง้่าย ซึง่เหน็ไดช้ดัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่ ี
จ านวนประชากรอาศยัอยู่หนาแน่น ท าใหเ้กดิความหลากหลายของกจิกรรมในเมอืง เกดิธุรกจิภาคบรกิารจ านวนมาก เมือ่เกดิภยั
พบิตัโิรคระบาดภาคส่วนที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุดจงึเป็นภาคบรกิารโดยเฉพาะธุรกจิร้านอาหารที่มกีระจายอยู่ทัว่ไปในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีส่ าคญัในการใชด้ าเนินชวีติรวมถงึการประกอบอาหารจ าเป็นต้องใชว้ตัถุดบิทีห่ลากหลาย
จากพืน้ที่แหล่งต่าง ๆ ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานของธุรกจิร้านอาหาร การทีภ่าครฐัออกนโยบายใหปิ้ดการคา้และบรกิารบางพืน้ที่
ชัว่คราว สง่ผลต่อกจิกรรมทีม่คีวามเชื่อมต่อกนัเป็นระบบอย่างธุรกจิรา้นอาหารเป็นอย่างมาก และเมือ่พจิารณาถงึธุรกจิรา้นอาหาร
ทีไ่ดร้บัผลกระทบทีเ่หน็ไดช้ดั คอื กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่แผงลอย เพราะเป็นกลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเปราะบางผูป้ระกอบการสว่น
ใหญ่มตี้นทุนการประกอบธุรกจิต ่าและมคีวามมัน่คงในพืน้ทีน้่อยกว่ากลุ่มธุรกจิรา้นอาหารประเภทอื่น ๆ การประกอบธุรกจิของ
ผูป้ระกอบการประเภทหาบเร่แผงลอยจงึจ าเป็นตอ้งอาศยัความสมัพนัธท์างสงัคมในการด าเนินธุรกจิของตน โดยความสมัพนัธท์าง
สงัคมส่วนใหญ่จะท าให้เกิดเป็นทุนทางสงัคมในการช่วยเหลือ และเอื้ออาศยักนัของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งธุรกิจ
รา้นอาหารประเภทหาบเรแ่ผงลอยจ าเป็นตอ้งมเีพือ่เพิม่ความมัน่คงใหก้บัธุรกจิของตน  

การศกึษาเกีย่วกบัการรบัมอืกบัภยัพบิตัแิละการด าเนินธุรกจิในชว่งภยัพบิตัใินพืน้ทีเ่มอืงสว่นใหญ่จงึใชแ้นวคดิของเมอืง
ยดืหยุ่น (Resilient City) และแนวคดิแผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ซึ่งก่อใหเ้กดิเป็นแผนการ
จดัการธุรกจิในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง (Area-BCM) โดยการน าทุนทางสงัคมเขา้มาเป็นส่วนช่วยในการด าเนินกจิกรรมใหส้ะดวกมาก
ขึน้ เป็นเครื่องมอืในการปรบัใหเ้มอืงและธุรกจิสามารถทีจ่ะด าเนินกจิกรรมต่อไดใ้นช่วงเกดิภยัพบิตัซิึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเมอืง
ยดืหยุ่นทีม่คีวามไวต่อการตอบสนองและฟ้ืนคนืสูส่ภาวะปรกต ิดว้ยความร่วมมอืกนัดา้นทุนทางสงัคม เพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัทิีอ่าจ
เกดิมากและถีข่ ึน้ในอนาคต ทีจ่ะสง่ผลกระทบเช่นเดยีวกบัการเกดิโรคระบาด COVID-19 ได ้การประกอบธุรกจิในเมอืงทีส่ามารถ
เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาจะตอ้งมคีวามร่วมมอืช่วยเหลอืกนัทางสงัคม ซึง่แนวคดิเรื่องทุนทางสงัคมจงึเป็นตวัแปรหน่ึงทีใ่ชใ้นการ
วดัเมอืงยดืหยุ่น (Resilient City) และเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกจิการของกลุ่มธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ
อย่างต่อเนื่องได ้เมื่อน าทุนทางสงัคมมาวเิคราะหถ์งึความส าคญัในการสรา้งระบบเครอืขา่ยทีท่ าใหก้ารด าเนินธุรกจิไดใ้นพืน้ที่ จงึ
เป็นตวัชว่ยทีท่ าใหธุ้รกจิต่าง ๆ รวมถงึธุรกจิหาบเรแ่ผงลอยสามารถด าเนินกจิการของตนต่อไดห้ากเกดิภยัพบิตัใินอนาคต 
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บทความน้ีจงึเป็นบทความทีท่ าการรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปสู่การศกึษาของบทบาททุน
ทางสงัคมในการด าเนินธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่แผงลอยในช่วงภยัพบิตั ิเพื่อมุ่งหาความสมัพนัธข์องทุนทางสงัคมกบักลุ่มธุรกจิ
รา้นอาหารหาบเรแ่ผงลอยในบรบิทของเมอืงและการด าเนินธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุน่ไดใ้นชว่งเวลาไมป่รกตใินขัน้ต่อไป 
  
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ธรุกิจหาบเร่แผงลอย 
2.1.1 นิยำมของธุรกจิหำบเรแ่ผงลอย 

ธุรกจิหาบเร่แผงลอยเป็นกจิกรรมการคา้หน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาเมอืง มบีทบาทในการบรกิารชุมชนในพืน้ที่
เน่ืองจากเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีค่ล่องตวั สะดวกในการตัง้รา้น และผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เป็นผูม้ตีน้ทุนการประกอบธุรกจิที่
ต ่า โดยหาบเร่แผงลอยมกัจะกระจายอยู่ในพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นสญัจรอย่างหนาแน่น จงึท าใหเ้กดิการกระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ไป
ด้วย แต่การเกิดหาบเร่แผงลอยมผีลต่อสภาพพื้นที่นัน้ ๆ เน่ืองจากปัญหาการเดนิทางบนทางเท้าหรอืถนนที่ไม่สะดวก ปัญหา
สขุอนามยั รวมถงึปัญหาการจดัการขยะและของเสยีทีเ่กดิจากกจิกรรมหาบเร่แผงลอยทีถู่กจดัการอยา่งไมเ่หมาะสม (ส านกัผงัเมอืง
, 2555) ธุรกจิหาบเรแ่ผงลอยจงึควรไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม 
2.1.2 ผลกระทบของนโยบำยรฐัต่อธุรกจิหำบเรแ่ผงลอย 

การที่กรุงเทพมหานครมกีจิกรรมการค้าประเภทหาบเร่แผงลอยเป็นจ านวนมากส่งผลใหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ ตามมาทัง้
ปัญหาการจราจร ปัญหาทศันียภาพที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาด้านสิง่แวดล้อมในการจดัการขยะและของเสยีต่าง ๆ ท าให้
กรุงเทพตอ้งมนีโยบายในการควบคุมกจิกรรมหาบเร่แผงลอย โดยส่วนใหญ่จะออกนโยบายในการควบคุมและรกัษาสภาพแวดลอ้ม
และทศันียภาพของพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร จงึได้มกีารจดัท าจุดผ่อนผนัแบ่งจ านวนตามเขต  ดว้ยความดูแลของส านักเทศกจิ
กรุงเทพมหานคร การจดัการตามนโยบายของภาครฐัสง่ผลกระทบต่อหาบเรแ่ผงลอยเสมอมา รวมถงึการออกนโยบายแกปั้ญหาการ
แพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 ด้วยเช่นกนั เน่ืองจากหาบเร่แผงลอยเป็นหน่ึงในธุรกิจที่อยู่ในภาคการค้าและบรกิารที่
ใหบ้รกิารแก่คนเมอืงเป็นสว่นใหญ่ ท าใหเ้มือ่ภาครฐัมนีโยบายทีล่ดผลกระทบจากการแพรเ่ชือ้ COVID-19 ในการจดัระเบยีบการคา้
ใหม่ การสัง่ปิดรา้นคา้ชัว่คราว การเวน้ระยะห่างโดยลดการการนัง่รบัประทานในพืน้ทีร่วมถงึการประกาศปิดสถานประกอบการใน
ชว่งเวลา 22.00-04.00 น. ท าใหห้าบเรแ่ผงลอยไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 
2.1.3 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธุรกจิรำ้นอำหำรหำบเรแ่ผงลอยในเยำวรำช 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่แผงลอยทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการจดัระเบยีบพืน้ที ่รวมถงึผลกระทบจาก
การระบาด COVID-19 และมาตรการการป้องกนัการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่เห็นได้ชดัจะอยู่ในย่านเศรษฐกิจที่เป็นการ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยว เช่น ในพืน้ที่เยาวราช ซึ่งมจี านวนร้านหาบเร่แผงลอยมากและภาครฐัได้ผ่อนผนัใหเ้ป็นแหล่งการค้าเพื่อ
กระตุน้เศรษฐกจิ แต่เมือ่เกดิโรคคระบาด COVID-19 ท าใหก้จิกรรมการคา้ขายบรเิวณพืน้ทีเ่ยาวราชทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วน้ีซบเซา
ลง ประกอบกบัมาตรการลดการแพร่เชือ้ COVID-19 ประชาชนและนักท่องเทีย่วจงึไม่นิยมออกมาท่องเทีย่วในพื้นที ่ท าใหธุ้รกจิ
รา้นคา้จ านวนมากทีต่อ้งปิดตวัลงชัว่คราวจากสถานการณ์น้ี และเมื่อพจิารณาถงึความสามารถในการด าเนินธุรกจิหาบเร่แผงลอย
ในช่วงเวลาปรกติและช่วงเวลาไม่ปรกติ เช่น การเกิดภัยพิบัติโรคระบาดอาจมีการเข้าช่วยเหลือของคนในพื้นที่เอง ของ
ผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง รวมถงึจากภาครฐั ในการลดหย่อนภาษ ีลดค่าน ้าประปา ค่าเช่าพืน้ทีข่องหาบเร่แผงลอยลง เป็นตน้ ซึง่
เป็นความสมัพนัธท์างสงัคมในการชว่ยเหลอืดา้นการคา้ของหาบเรแ่ผงลอยทีเ่ป็นธุรกจิทีใ่ชต้น้ทุนและมคีวามมัน่คงต ่าได ้ 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวกบัหาบเร่แผงลอย จะพบว่า ธุรกจิหาบเร่แผงลอยเป็นธุรกจิทีต่้นทุนต ่าและมคีวาม
มัน่คงในพืน้ทีน้่อย เกดิขึน้บนพืน้ทีเ่มอืงและมคีวามสมัพนัธก์บัทัง้ภาครฐั ประชาชน และองคก์รต่าง ๆ ในการจดัการธุรกจิหาบเร่
แผงลอยในช่วงเวลาปรกต ิโดยเฉพาะพืน้ทีย่่านท่องเทีย่วอย่างเยาวราช ทีม่จี านวนหาบเร่แผงลอยมาก เมือ่เกดิโรคระบาดซึง่เป็น
ปัญหาภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาไม่ปรกต ิความสมัพนัธ์ทางสงัคมในพืน้ทีส่ามารถสรา้งเป็นเครอืข่ายเกดิเป็นทุนทางสงัคมให้
ธุรกจิหาบเรแ่ผงลอยในเยาวราชสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้
 
 
 
 



ทุนทำงสงัคมกบัธุรกจิรำ้นอำหำรหำบเรแ่ผงลอยในช่วงภยัพบิตั ิ
พรพมิล โสรกุีล  และสธุ ีอนนัตส์ุขสมศร ี
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.2.1 นิยำมและรำยละเอยีดของแนวคดิทุนทำงสงัคม (Social capital) 

แนวคดิทุนทางสงัคม มบีุคคลหลายกลุ่มไดพ้ยายามศกึษาความสมัพนัธข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั
โดยมแีนวคดิหลกั ไดแ้ก่ แนวคดิของ Boudieu (1986) ทีศ่กึษากระบวนทศัน์แบง่ไดเ้ป็นทรพัยากรทางวฒันธรรม (Culture capital) 
และทรัพยากรทางสินทรัพย์ (Financial capital) มีอ านาจและบทบาทมาเกี่ยวข้อง น าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางสังคมที่มี
ความสมัพนัธเ์ป็นปัจเจคบุคคล แนวคดิของ Coleman (1994) ศกึษาในการพึง่พาอาศยักนั เกดิเป็นเครอืขา่ยจากความเชื่อใจและ
คุณค่าทีใ่ชร้่วมกนั ประยุกตเ์ขา้กบัพฤตกิรรมมนุษย ์และระบบสงัคม แนวคดิของ Putnam (2000) เป็นการศกึษาทีเ่ป็นการมสีว่น
รว่มของประชาชน แบ่งกลุ่มคน 2 กลุม่ คอื กลุม่ Bridging social capital และ Bonding social capital และแบง่ไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 
ตนเองและครอบครวั ชุมชน และระดบัประเทศ เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางสงัคมจนกลายเป็นวฒันธรรมทางการเมอืง  (Civic 
Culture) และแนวคดิของ Woolclock (2001) ได้จดักลุ่มของผู้มบีทบาททุนทางสงัคมที่แตกต่างกนั ได้แก่ เชงิบุคคล (Bonding 
social capital) เชงิกลุ่มบุคคล (Bridging social capital) และเชงิสถาบนั (Linking social capital) เป็นความสมัพนัธ์ทีแ่ตกต่างกนั
ตามกลุ่มเป้าหมาย (ณปรนิทสทิธิ ์ปรชีาหาญ, 2561) นอกจากน้ีหากกล่าวถงึทุนทางสงัคมกบัภยัพบิตัไิดม้บีุคคลกล่าวไวต้่างกนั 
ตามแนวคดิของ Lin, Cook and Burt (2001) กล่าววา่ความสมัพนัธท์างสงัคมมปีระโยชน์ในการประสบความส าเรจ็ของการจดัการ
โดยเฉพาะหลงัจากเกดิภยัพบิตั ิแนวคดิของ Chamlee-Wright (2010) กล่าวถงึแนวคดิว่าครวัเรอืนและธุรกจิต่าง ๆ สามารถดงึ
ชุมชนและสถาบนัที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการอยู่รอด กู้คืนและการสร้ างความยืดหยุ่นได้ โดยจดัให้มีการสื่อสารสร้าง
ความสมัพนัธก์นัของผูม้สีว่นได ้สว่นเสยีกบัผูน้ าทีม่คีวามเขม้แขง็จะสง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพในการไดร้บัความชว่ยเหลอืในการเกดิ
ภยัพบิตั ิ(Torres et al., 2018)  

จากแนวคดิทุนทางสงัคมจะพบว่า ความสมัพนัธข์องกลุ่มบุคคลทัง้ในระดบัครอบครวั ชุมชน และภาครฐั จะช่วยใหเ้กดิ
เป็นความไวว้างใจ ความช่วยเหลอืเกือ้กูล ร่วมถงึเกดิเป็นเครอืขา่ยทางสงัคมซึง่ถอืเป็นทุนทางสงัคมของกลุ่มคนในการช่วยเหลอื
กนั สามารถน ามาพจิารณาไดท้ัง้ในช่วงเวลาปรกตแิละช่วงการเกดิภยัพบิตัทิีเ่ป็นช่วงเวลาไมป่รกตไิด ้ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและ
ช่วยใหพ้ื้นที่ฟ้ืนตวัไดเ้รว็หากเกดิปัญหาภยัพบิตั ิจงึถอืว่าทุนทางสงัคมมคีวามส าคญัในการพฒันาเมอืงและสร้างสงัคมการอยู่
รว่มกนัของบุคคลในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ได ้

  
2.2.2 นิยำมและรำยละเอยีดของแนวคดิของเมอืงยดืหยุน่ (Resilient City) 

แนวคดิทุนทางสงัคมเป็นส่วนหนึ่งทีใ่ชใ้นการวดัความเขม้แขง็ (Resilience) ของเมอืงและเป็นส่วนส าคญัในการด าเนิน
กิจการของกลุ่มธุรกิจ นิยามของเมอืงยดืหยุ่นในบทความน้ีจึงจะกล่าวถึงการเป็นเมอืงที่มพีลวตั  มคีวามไวต่อการตอบสนอง 
สามารถฟ้ืนฟูตวัเองได้เรว็จากการประสบปัญหาวกิฤตหิรอืภยัพบิตั ิโดยอาศยัความช่วยเหลอืและการรู้จกักนัของคนในละแวก
เดยีวกนัจากการอยู่อาศยัหรอืท ากจิกรรมร่วมกนั ซึ่งเป็นผลจากการมทีุนทางสงัคม เป็นไปตามแนวคดิเมอืงยดืหยุ่น (Resilient 
city) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างเมอืงที่เน้นศกัยภาพในการยดืหยุ่นสามารถปรบัตวัและฟ้ืนกลบัมาได้อย่างรวดเร็วจากการเกิด
ผลกระทบทีโ่ดนกระท า (ปิยะพงษ์ บุษบงก์, 2557) แนวคดิของความยดืหยุ่นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถของเมอืงเพือ่รบัมอื
และฟ้ืนตวัจากแรงกระแทกภายนอก ตอ้งมกีารออกแบบใหร้ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพของเมอืงเชื่อมโยงกบัระบบสงัคม
และสถาบนั โดยโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) เช่น ระบบถนน ระบบประปา การจดัการขยะ และพลงังาน 
เป็นต้น ส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางสงัคม (Soft Infrastructure) เช่น การมเีครอืข่ายทางสงัคมและการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
บุคคลและสถาบนั โดยพจิารณาทัง้ภายในและภายนอกชุมชน รวมเรยีกวา่ ทุนทางสงัคม เป็นตน้ (Giordano and Pagano, 2017)  

จากแนวคดิเมอืงยดืหยุ่นจะพบว่า ทุนทางสงัคมเป็นส่วนช่วยท าใหเ้กดิเมอืงยดืหยุ่น เมื่อพจิารณาถึงการร่วมมอืและ
ช่วยเหลอืกนัของบุคคลในชุมชนหรอืพืน้ที ่ในการกูค้นืและฟ้ืนกลบัมาของกจิกรรมในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤต ิใหส้ามารถ
ด าเนินกจิกรรมได้ตามปรกต ิซึ่งถือว่า ทุนทางสงัคมเป็นส่วนส าคญัทีช่่วยในการขบัเคลื่อนใหเ้มอืงมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ จาก
ความสมัพนัธ์ของบุคคลในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ร่วมกนั เช่น ความสมัพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มพืน้ทีอ่ยู่อาศยั พื้นทีพ่าณิชยกรรม หรอืพืน้ที่
อุตสาหกรรม เป็นตน้  
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2.2.3 นิยำมและรำยละเอยีดของแนวคดิแผนกำรจดักำรธุรกจิในพืน้ทีอ่ยำ่งต่อเนือ่ง (Area-Based Business Continuity 
Management) 

แนวคดิการด าเนินธุรกจิใหต้่อเน่ืองเมื่อเกดิวกิฤตติ่าง ๆ รวมถงึวกิฤตภิยัพบิตัโิรคระบาด COVID-19 ในครัง้น้ี ทีนิ่ยม
น ามาใช ้คอื แนวคดิการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (BCM) ซึง่เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาภยัคุกคามและการวางแนวทางในการ
สรา้งขดีความสามารถใหธุ้รกจิเกดิความยดืหยุ่นและสามารถด าเนินกจิกรรมต่อไดแ้มเ้กดิภยัคุกคาม ประกอบดว้ยแผนการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan, BCP) และแผนจดัการอุบตัิการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management Plans, IMP) 
(องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต,ิ 2556) ซึง่กระบวนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (BCM) เป็นปัจจยัภายในของแต่
ละองคก์รทีส่ามารถกระท าได ้และต้องมคีวามเชื่อมโยงกบัปัจจยัภายนอกทีส่ง่เสรมิใหก้ารด าเนินธุรกจิขององคก์รเหล่านัน้กระท า
ต่อได้ จงึน าไปสู่แนวคดิของแผนการจดัการธุรกจิในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง (Area-Based Business Continuity Management, Area 
BCM) ซึง่เป็นการท าความเขา้ใจความเสีย่งทีเ่กดิขึน้และการลดผลกระทบต่อภยัคุกคาม โดยความร่วมมอืของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
ไดแ้ก่ ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน เป็นตน้ (ณฏัฐ ์ลลีะวฒัน์, 2562)  

จากแนวคดิแผนการจดัการธุรกจิในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง (Area BCM) จะพบวา่ การด าเนินธุรกจิใหม้คีวามต่อเน่ืองจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อใหก้จิการสามารถด าเนินไปได ้โดยบุคคลภายในจะต้องมกีารวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์ให้ธุรกิจของตนได้รบัผลกระทบจากการเกิดวกิฤติน้อยที่สุด และบุคคลภายนอกอาจจะได้แก่ ภาครฐั องค์กร
เครอืข่าย ทีจ่ะเขา้มามบีทบาทและมสี่วนช่วยใหธุ้รกจิสามารถด าเนินได้ตามเป้าหมายทีธุ่รกจิตนวางไว ้ซึ่งเป็นการช่วยเหลอืกนั
ของกลุม่บุคคลทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัความสมัพนัธข์องทุนทางสงัคมได ้
 
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.3.1 งำนวจิยัเกีย่วขอ้งกบัทุนทำงสงัคม 

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทุนทางสงัคมมกีารศกึษาในหลายมติ ิรวมถงึการศกึษาทุนทางสงัคมกบัการรบัมอืภยัพบิตัดิว้ย 
โดยการศกึษาทีเ่กีย่วกบัทุนทางสงัคมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะศกึษาเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ยความร่วมมอืกนัของ
ชุมชนในพืน้ที ่แสดงใหเ้หน็ว่าคนในชุมชนสามารถน าชุมชนพน้วกิฤตกิารณ์ต่าง ๆ ได ้เช่น การศกึษาเรื่องการจดัการภยัพบิตัใิน
ส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นฐานที่ช่วยป้องกันและบรรเทาภัยพิบตัิได้จากความเข้มแข็งของชุมชน แต่
การศกึษาสว่นใหญ่จะเป็นเพยีงการกลา่วถงึการมสีว่นรว่มของประชาชนทีอ่าศยัในพืน้ทีเ่ดยีวกนัต่อการจดัการภยัพบิตัโิดยกลา่วถงึ
อุทกภยัเป็นหลกั เช่น การศกึษาเรื่อง การจดัการภยัพบิตัโิดยมชีุมชนเป็นฐาน กรณีศกึษา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ของ 
กมัปนาท วงษ์วฒันพงษ์ (2560) เครอืขา่ยองค์กรชุมชนเพื่อการจดัการภยัพบิตัใินคาบสมุทรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ของสายฝน 
แสงหริญั ทองประเสรฐิ (2558) เป็นตน้ ซึง่พบว่าการมสี่วนร่วมของประชาชนจะช่วยท าใหชุ้มชนสามารถจดัการและรบัมอืกบัภยั
พบิตัิได้ซึ่งเป็นทุนทางสงัคมของคนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่เดยีวกนั แต่มงีานวจิยับางส่วนได้ศึกษาความสมัพนัธ์รูปแบบอื่น เช่น 
การศกึษาความสมัพนัธ์ของทุนทางสงัคมกบัการเตรยีมตวัรบัมอืภยัพบิตัเิมืองของแรงงานต่างชาตทิกัษะสูง ของ ณปรนิทสทิธิ ์
ปรชีาหาญ (2561) ที่พบว่า ทุนทางสงัคมของคนกลุ่มน้ีจะอยู่ที่แหล่งงานมากกว่าทีอ่ยู่อาศยั เป็นต้น การศกึษาทุนทางสงัคมใน
ต่างประเทศจะมกีารศกึษาในมติขิองการรบัมอืจากภยัพบิตัขิองธุรกจิต่าง ๆ โดย พบว่า ในช่วงเกดิภยัพบิัตจิะมกีารปรบัตวัของ
ธุรกจิใหส้ามารถอยู่รอดได ้เช่น การศกึษาการจดัการและการกูค้นืวกิฤตรา้นอาหารในฮ่องกงทีต่อบสนองต่อโรคซารส์  ของ Alan 
C.B. Tse et al. (2006) เป็นตน้ และการศกึษาทีน่ าประเดน็ของทุนทางสงัคมมาใชใ้นการจดัการภยัพบิตัจิะเป็นการท าใหเ้กดิความ
ยดืหยุ่นของเมอืงหรอืกลุ่มธุรกจิได ้เช่น การศกึษาทุนทางสงัคมภายหลงัการปรบัตวัความยดืหยุ่นและประสทิธภิาพทางธุรกจิของ
องคก์รการทอ่งเทีย่วในไครสตเ์ชริช์นิวซแีลนด ์ของ Chowdhury et al. (2018) เป็นตน้  

 
2.3.2 งำนวจิยัเกีย่วขอ้งกบัหำบเรแ่ผงลอย 

ในสว่นการศกึษาธุรกจิรา้นอาหารประเภทหาบเร่แผงลอยในประเทศไทยสว่นใหญ่ทีเ่ป็นบรบิทของหาบเร่แผงลอยทัว่ไป 
จะท าการศกึษาเกีย่วขอ้งกบัทางกายภาพ ดา้นการจดัระเบยีบทางเทา้ ทางเศรษฐกจิ ในส่วนของรูปแบบประเภทอาหาร ความพงึ
พอใจของอาหาร รวมถงึทางดา้นสิง่แวดลอ้มของอาหารจากหาบเร่แผงลอยทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ เป็นต้น เมื่อพจิารณาถงึบรบิทใน
พืน้ทีเ่ยาวราชซึ่งเป็นพืน้ทีศ่กึษาในครัง้น้ี การศกึษาทีผ่่านมาจะศกึษาคล้ายกบัการศกึษาของบรบิทหาบเร่แผงลอยทัว่ไป และมี
การศกึษาเพิม่เตมิในสว่นภาคการคา้และบรกิารในรปูแบบของการทอ่งเทีย่ว รวมถงึการจดัการหว่งโซ่อุปทานของรา้นอาหารหาบเร่



ทุนทำงสงัคมกบัธุรกจิรำ้นอำหำรหำบเรแ่ผงลอยในช่วงภยัพบิตั ิ
พรพมิล โสรกุีล  และสธุ ีอนนัตส์ุขสมศร ี
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ในช่วงเวลาปรกต ิเช่น การศกึษาเรื่องโครงข่ายกจิกรรมของแผงลอยอาหาร กรณีศกึษาย่านเยาวราช ของเวสพล ตรธีาราทพิย์ 
(2559) ทีพ่บความสมัพนัธข์องโครง่ขา่ยกจิกรรมเชือ่มกนัในพืน้ทีเ่มอืง เป็นตน้  

ดงันัน้จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจะพบว่า การศกึษาของธุรกจิหาบเร่แผงลอยกบัทุนทางสงัคมในการด าเนิน
ธุรกิจร้านอาหารให้ต่อเน่ืองจากการเกิดปัญหาภยัคุกคาม โดยปัญหาภยัพบิตัิโรคระบาด COVID-19 เป็นเรื่องใหม่ที่ยงัไม่มี
การศึกษาในมติทิุนทางสงัคมที่เกิดขึ้นของร้านอาหารในเมอืงในช่วงภยัพบิตัิในบรบิทของประเทศไทยจงึเป็นที่มาในการมุ่ง
ท าการศกึษาทุนทางสงัคมกบัธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่แผงลอยในช่วงภยัพบิตั ิโดยใช้ธุรกจิร้านอาหารหาบเร่แผงลอยบนพืน้ที่
เยาวราชเป็นกรณีศกึษา 
 
3. สรปุและอภิปรายผล 

แนวคิดเรื่องทุนทางสงัคมเป็นตวัแปรหน่ึงที่ใช้ในการวดัความเข้มแขง็ของเมอืงที่มคีวามยืดหยุ่น (Resilient city) 
ในช่วงการเกิดภยัพบิตัิ เพื่อให้เมอืงฟ้ืนกลบัมาด าเนินกิจกรรมได้เป็นปรกติและได้รบัผลกระทบน้อยที่สุด โดยอาศยัความ
ช่วยเหลอืของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในพืน้ที ่ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มธุรกจิทีจ่ะตอ้งจดัท าแผนการจดัการธุรกจิ
ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง (Area BCM) เพื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินไดแ้มเ้กดิภยั การเกดิภยัพบิตัโิรคระบาด COVID-19 เป็นเรื่อง
ใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อทุกกจิกรรมในการด าเนินชวีติ จงึควรน ามาศกึษาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะการศกึษาผลกระทบต่อ
ธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่แผงลอยซึง่เป็นธุรกจิทีม่ตีน้ทุนต ่า มคีวามเปราะบางสงูและมจี านวนมากในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
กลุ่มหาบเร่แผงลอยทีอ่ยู่ในย่านส าคญั เช่น เยาวราช ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างเหน็ไดช้ดั การศกึษาทุนทาง
สงัคมจากปัญหาภยัพบิตั ิกรณีของโรคระบาด COVID-19 โดยน ากลุ่มธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่แผงลอยของพืน้ทีเ่ศรษฐกจิอย่าง
เยาวราชมาใชเ้ป็นกรณีศกึษาในการด าเนินธุรกจิจงึเป็นเรือ่งแปลกใหมแ่ละมคีวามส าคญัทีค่วรท าการศกึษาต่อไป  

บทความน้ีจงึเป็นการรวบรวมวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาบทบาทของทุนทางสงัคมกบัธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่
แผงลอยในช่วงภยัพบิตั ิทีผ่่านมา โดยศกึษาแนวคดิและทฤษฎซีึง่ประกอบดว้ย แนวคดิทุนทางสงัคม แนวคดิเมอืงยดืหยุ่น และ
แนวคดิแผนการจดัการธุรกจิในพื้นทีอ่ย่างต่อเน่ือง รวมถึงการศกึษานิยามของหาบเร่แผงลอยและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทุนทางสงัคมมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนใหเ้มอืงเป็นเมอืงยดืหยุ่นจากการช่วยเหลอืกนัและการมี
ความสมัพนัธก์นัทางสงัคมของกลุม่บุคคลในพืน้ทีโ่ดยสรุปไดจ้ากแนวคดิของทุนทางสงัคมและเมอืงยดืหยุน่ และสามารถเพิม่ความ
เขม้แขง็และสรา้งความยดืหยุ่นในการจดัการความต่อเน่ืองของธุรกจิในเมอืงได ้ทัง้น้ีจากการทบทวนวรรณกรรมของการศกึษาที่
ผ่านมายงัพบว่า การศกึษาทุนทางสงัคมกบัธุรกจิรา้นอาหารหาบเร่แผงลอยในเมอืงในช่วงการเกิดภยัพบิตัใินบรบิทของประเทศ
ไทยยงัมน้ีอย ประกอบกบัการศกึษาโดยใชก้รณีศกึษาจากภยัพบิตัโิรคระบาด COVID-19 ยงัเป็นเรื่องใหมท่ีย่งัไมไ่ดร้บัการศกึษา
จงึควรน ามาเป็นประเดน็ศกึษาต่อไป โดยอาจจะไดข้อ้สรุปทีส่อดคลอ้ง ขดัแยง้ หรอืแปลกใหมเ่พิม่มากขึน้ จากประเดน็การศกึษาที่
ผ่านมาของการศกึษาการจดัการภยัพบิตัริูปแบบอื่นกบัทุนทางสงัคม หรอืการด าเนินธุรกจิของหาบเร่แผงลอยได ้ดงันัน้ประเดน็
การศกึษาเรื่องทุนทางสงัคมกบัธุรกจิร้านอาหารหาบเร่แผงลอยในช่วงภยัพบิตัโิรคระบาด  COVID-19 ในพื้นที่เยาวราชจงึจะ
น าไปสูก่ารศกึษาเพิม่เตมิอยา่งละเอยีดในขัน้ตอนถดัไป 
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บทคดัย่อ 
 เมอืงอจัฉรยิะ (smart city) เป็นแนวคดิหน่ึงในการพฒันาเมอืงทีห่ลายฝ่ายเหน็ตรงกนัวา่สามารถมบีทบาทส าคญัในการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื (sustainable development) แต่ทว่านิยามของแนวคดิเรื่องเมอืงอจัฉรยิะนัน้ยงัขาดความชดัเจน โดยทัว่ไปผูค้น
มกัเขา้ใจว่าเทคโนโลยเีป็นแกนหลกัในการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ โดยความเขา้ใจดงักล่าวน้ีมกัสรา้งความสบัสนใหก้บัใจความ
ส าคญัของแนวคดิเมอืงอจัฉรยิะ ดงันัน้ความเขา้ใจที่ชดัเจนในนิยามของแนวคดิเรื่องเมอืงอจัฉรยิะจงึเป็นสิง่ส าคญัในการน า
แนวคดิน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการพฒันาเมอืงในอนาคต โดยเฉพาะในประเทศไทยทีม่กีารใชแ้นวคดิเมอืงอจัฉรยิะในการ
พฒันาในระดบัโครงการจนถงึระดบัเมอืง งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคห์ลกัในการวเิคราะหค์ าจ ากดัความของแนวคดิเมอืงอจัฉรยิะ 
ผ่านการทบทวนเอกสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเมอืงอจัฉรยิะจ านวน 4,410 บทความ จากฐานขอ้มูลบทความวชิาการ Web of 
Science ดว้ยวธิกีารวเิคราะหบ์รรณมติ ิ(Bibliometric) ผลของการศกึษาพบวา่ บทความวชิาการหลายบทความเหน็พอ้งตรงกนั
วา่ นิยามของเมอืงอจัฉรยิะยงัขาดความชดัเจน และพบวา่ “เมอืงอจัฉรยิะ” มนิียามทีห่ลากหลายภายใตบ้รบิทที่แตกต่างกนั จาก
ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ ค านิยามของเมอืงอจัฉรยิะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 แนวทางไดแ้ก่ เทคโนโลย ี(technology) ทรพัยากร
มนุษย์ (human resources) ชุมชน (community) และความร่วมมืออย่างเป็นระบบ (systematic collaboration) โดยแต่ละ
แนวทางยอ่มสง่ผลถงึแนวทางของนโบบายและแผนพฒันาเมอืงอจัฉรยิะทีแ่ตกต่างกนั 

ค าส าคญั: เมอืงอจัฉรยิะ, การพฒันาเมอืง, การวเิคราะหบ์รรณมติ,ิ ค าจ ากดัความ 
 
Abstract 
 Smart city is one of the urban development concepts many people agree that it can play a significant role in 
sustainable development. However, the definition of a smart city is still unclear. In general, people understand that 
technology is the core of smart city development. This understanding usually creates misinterpretation of the main 
concept of a smart city. Thus, the coherent understanding of the definition of smart city concept is necessary for the 
implementation of this concept of the main mechanism of urban development in the future, especially in Thailand, where 
many developments in project-level to city-level using the smart city concept as their main development guideline. This 
research aims to analyze the definition of smart city concept by reviewing 4,410 academic articles relating to the smart 
city concept on the Web of Science academic databases using bibliometric analysis. The result of the study finds that 
many academic articles agree that the definition of a smart city is ambiguous and observes that the definitions of the 
smart city are various depending on different contexts. The study summarizes that the concept of a smart city can be 
classified into four categories: technology, human resources, community, and systematic collaboration which may lead 
to differences in policy and development plan of a smart city.  

Keywords: Smart City, Urban Development, Bibliometric Analysis, Definition 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนั ประชากรกว่าครึ่งของโลกอาศยัอยู่ในพื้นที่เมอืง (urban area) และประชากรเมอืงมสีดัส่วนการบรโิภค

พลงังานคดิเป็นร้อยละ 60-80 ของโลก (UN-Habitat, 2007) เมอืงจงึกลายเป็นกลไกส าคญัในการสร้างความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ความรู ้และนวตักรรม โดยองคก์ารสหประชาชาตคิาดวา่ใน ค.ศ. 2050 ประชากรของโลกประมาณรอ้ยละ 70 จะอาศยั
อยู่ในพืน้ทีเ่มอืง (United Nations, 2018) ส่งผลใหบ้ทบาทของพืน้ทีเ่มอืงทวคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในดา้น
การบรโิภคทรพัยากรธรรมชาต ิ(input) และการปลอ่ยขยะและมลพษิ (output) ทีม่มีากขึน้ตามกจิกรรมทีเ่กดิเพิม่ขึน้ในพืน้ทีเ่มอืง 
ทว่าผลกระทบเชงิลบจากกจิกรรมเมอืงได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางกายภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้  จน
กลายเป็นอุปสรรคของการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในระดบัเมอืง ระดบัประเทศ และระดบัโลก ดงันัน้แนวคดิและการวางแผนการพฒันา
เมอืงทีส่ามารถรบัมอืกบัปัญญาอนาคตไดจ้งึเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ 

แนวคดิเมอืงอจัฉรยิะ (smart city) เป็นแนวคดิหน่ึงทีม่บีทบาทส าคญัในการพฒันาเมอืง โดยแนวคิดนี้เริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่
ช่วง ค.ศ. 1990 และในปัจจุบนัแนวคดิน้ีไดถู้กกล่าวถึงเป็นอย่างมากจากภาครฐั ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบั
นานาชาต ิวา่เป็นแนวทางการพฒันาเมอืงทีส่ามารถตอบโจทยก์ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื (sustainable development) แต่ทวา่นิยามของ
แนวคดิเรื่องเมอืงอจัฉรยิะยงัขาดความชดัเจน โดยทัว่ไปแนวคดิเรื่องเมอืงอจัฉรยิะมกัจะถูกน าไปเชื่อมโยงกบัประเด็นด้าน
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ( information and communication technology, ICT) วา่เทคโนโลยี
เป็นแกนหลกัในการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ โดยความเขา้ใจดงักล่าวน้ี มกัสรา้งความสบัสนใหก้บัใจความส าคญัของแนวคดิเมอืง
อจัฉรยิะ และอาจจะก่อใหเ้กดิความไมช่ดัเจนกบัแนวทางการวางนโยบายและแผนสนบัสนุนการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ ดงันัน้ความ
เขา้ใจทีช่ดัเจนในนิยามของแนวคดิเรื่องเมอืงอจัฉรยิะจงึเป็นสิง่ส าคญั โดยเฉพาะการน าแนวคดิน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการ
พฒันาเมอืงในอนาคต โดยวตัถุประสงคห์ลกัของบทความคอื การคน้หานิยามของ “เมอืงอจัฉรยิะ” จากเอกสารทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัเรื่องเมอืงอจัฉรยิะ โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหบ์รรณมติ ิ(bibliometric analysis) จากเอกสารในฐานขอ้มลูเอกสารวชิาการ Web of 
Science Core Collection (WOS) และ Scopus  
 
2. การวิเคราะหบ์รรณมิติ 
2.1 ความหมายและรปูแบบของบรรณมิติ 

การวเิคราะหบ์รรณมติเิป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิคุณภาพของเอกสารผา่นการวเิคราะหท์างคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ
โดยรูปแบบของผลลพัธ์จะแสดงถึงคุณลกัษณะของเอกสาร เช่น จ านวนการได้รบัการอ้างองิ (number of citations) จ านวน
ตีพมิพ์ (number of publications) ฯลฯ และรูปแบบผลลพัธ์ยงัแสดงถึงค่าความสมัพนัธ์ (degree) ระหว่างเอกสาร เช่น การ
วเิคราะหก์ารอา้งองิ (citation analysis) (ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต,ิ ม.ป.ป.) คา่ความสมัพนัธด์งักล่าว
สามารถใช้ประเมนิความความสมัพนัธ์ของเอกสารต่อเอกสารอื่นในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง โดยวธิกีารวเิคราะห์การอ้างอิงแบ่ง
ออกเป็น 3 วธิหีลกัด้วยกนัคอื 1.การอ้างอิงโดยตรง (direct citation) 2.การจบัคู่อ้างองิ (bibliographic coupling) และ 3.การ
อา้งองิรว่ม (co citation analysis)  
 

2.1.1 การอา้งองิโดยตรง 
การประเมนิความสมัพนัธร์ะหวา่งเอกสารผา่นการอา้งองิทางบรรณานุกรมโดยตรง กล่าวคอื หากเอกสาร A มเีอกสาร 

B อยูใ่นบรรณานุกรม อนุมาณไดว้า่เอกสาร A และเอกสาร B เป็นเอกสารในชุดเดยีวกนัหรอืมคีวามสมัพนัธก์นัในหวัขอ้ใดหวัขอ้
หน่ึง (รปูที ่1(ก))  
 

2.1.2 การจบัคูอ่า้งองิ 
Kessler (1962) ไดเ้สนอว่าเอกสารทีม่คี่าความสมัพนัธ์ใกลก้นัในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงควรมเีอกสารในบรรณาณุกรมที่

คลา้ยกนั กล่าวคอื หากเอกสาร A และเอกสาร B ต่างไม่เคยอา้งองิถึงกนัมาก่อน แต่มเีอกสาร C ในบรรณณุกรมเหมอืนกนั ท า
ให้อนุมาณได้ว่า เอกสาร A และเอกสาร B มคีวามสมัพนัธ์กนัในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง โดยระดบัความสมัพนัธ์จะมากขึ้นตาม
จ านวนเอกสารทีอ่า้งองิเหมอืนกนั (รปูที ่1(ข)) 
 

2.1.3 การอา้งองิรว่ม  
Small (1973) ไดเ้สนอแนวคดิการประเมนิความสมัพนัธข์องเอกสารต่างจาก Kessler คอื เอกสารทีม่คี่าความสมัพนัธใ์กล้

กนัในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงควรจะถูกอา้งองิรว่มกนัจากเอกสารอื่นในหวัขอ้นัน้ กลา่วคอื เอกสาร B และเอกสาร C ต่างไมเ่คยอา้งองิกนั
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มาก่อน แตเ่อกสารทัง้สองถูกอา้งองิโดยเอกสาร A ท าใหอ้นุมาณไดว้า่ เอกสาร B และเอกสาร C มคีวามสมัพนัธก์นัในหวัขอ้ใดหวัขอ้
หน่ึง โดยระดบัความสมัพนัธจ์ะมากขึน้ตามจ านวนเอกสารทีน่ าเอกสาร B และ เอกสาร C มาอา้งองิรว่มกนัดงัรปูที ่1(ค)  
 

 
                                              รปูท่ี 1 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องเอกสารผา่นการอา้งองิ 
                                      ทีม่า: ดดัแปลงจาก Vogel and Güttel (2013)   
 

จากความแตกต่างของวธิกีารวเิคราะห์น ามาซึ่งความแตกต่างของผลลพัธ์ค่าความสมัพนัธ์ Boyack and Klavans 
(2010) ระบุว่าในด้านความแม่นย า การอ้างองิโดยตรงมคีวามแม่นย าต ่าที่สุด ส่วนการจบัคู่อ้างองิและการอ้างองิร่วมมคีวาม
แมน่ย าในการจดัชุดเอกสารทีใ่กลก้นั ทวา่ 

ผลลพัธข์องชุดเอกสารมคีวามแตกต่างกนั กลา่วคอืการจบัคูอ่า้งองิค่าความสมัพนัธท์ีม่คีา่สงูจะตกไปอยูก่บัเอกสารใหม่
ทีต่พีมิพม์าไมน่านน้ี (research front) จงึเหมาะส าหรบัจดัชุดเอกสารในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่งเพือ่ส ารวจหาแนวโน้ม (trends) ของ
เอกสาร ส าหรบัการอา้งองิร่วมค่าความสมัพนัธท์ีม่คี่าสงูจะตกไปอยู่กบัเอกสารทีต่พีมิพม์าไดร้ะยะเวลาหนึ่ง (knowledge base) 
จงึเหมาะส าหรบัการจดัชุดเอกสารที่เป็นรากฐานในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง (Vogel & Güttel, 2013) บทความน้ีจงึได้เลอืกใช้การ
วเิคราะหอ์า้งองิร่วมส าหรบัวดัและประเมนิเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงอจัฉรยิะเพือ่ศกึษานิยามจากเอกสารทีอ่นุมาณ
ไดว้า่เป็นรากฐานดา้นเมอืงอจัฉรยิะ 
 
2.2 การวิเคราะหอ้์างอิงร่วม 

ส าหรบัในบทความน้ีการวเิคราะหอ์า้งองิร่วมไดแ้บ่งขัน้ตอนการท างานออกเป็น 4 ขัน้ตอนส าคญัไดแ้ก่ 1.การสบืคน้
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 2.การเตรยีมขอ้มลู 3.การวเิคราะหข์อ้มลู และ 4.การแสดงผล โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
2.2.1 การสบืคน้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสบืค้นเอกสารทางวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัเมอืงอจัฉรยิะได้ใช้ค าว่า “smart city” หรอื “smart cities” ที่ปรากฏใน
หวัขอ้ (title) หรอื ค าส าคญั (keyword) หรอื บทคดัย่อ (abstract) บนฐานขอ้มลู WOS และ Scopus ในช่วงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 
2562 พบวา่มเีอกสาร 4,410 เอกสารจาก WOS และ 19,368 เอกสาร จาก Scopus แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของการดงึฐานขอ้มลูมาใช้
จาก Scopus ทีจ่ ากดัอยู่ที ่2,000 เอกสาร การวเิคราะหอ์า้งองิร่วมในบทความน้ีจงึไดด้งึขอ้มลูจากฐาน WOS เพยีงฐานเดยีวใน
รปูแบบของตวัอกัษร (plain text) 
 
2.2.2 การเตรยีมขอ้มลู 

เอกสารทางวชิาการจ านวน 4,410 เอกสารจาก WOS ถูกน ามาเตรยีมขอ้มูลผ่านโปรแกรม BibExcel โดยการเตรยีม
ขอ้มลูโปรแกรมจะสรา้งรหสัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ต าแหน่งมาเกบ็รายละเอยีดขอ้มูลของแต่ละเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่อกัษร 
“CD” ที่เก็บเอกสารอ้างองิ เมื่อน าไปวเิคราะห์รายการอ้างองิพบว่ามเีอกสารอ้างองิทัง้หมด 122,852 เอกสาร โดยเอกสารที่ถูก
อ้างอิงมากที่สุดเป็นงานเขยีนของ Caragliu, Del Bo & Nijkamp (2011) จ านวน 382 ครัง้ ทัง้น้ีโปรแกรม BibExcel เป็นระบบ
โอเพนซอรส์ โดยสามารถเขา้ถงึค าอธบิายการท างานเพิม่เตมิของโปรแกรมไดใ้นเอกสาร Persson, Danell, and Schneider (2009) 
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2.2.3 การวเิคราะหข์อ้มลู        
เอกสารจ านวน 783 เอกสารจาก 122,852 เอกสารถูกน าไปวเิคราะหอ์า้งองิรว่ม โดยชุดเอกสารดงักล่าวมคีา่เปอรเ์ซน็ต์

ไทล์ที่ 99 และเป็นเอกสารที่ถูกอ้างอิงตัง้แต่ 8 ครัง้ขึ้นไป ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ท าให้แต่ละเอกสารมคี่าความสมัพนัธ์ที่
สามารถใชว้ดัและประเมนิความส าคญัของแต่ละเอกสารในชุดเอกสารได ้(Trujillo & Long, 2018)  
 
2.2.4 การแสดงผล 

ความสมัพนัธ์อ้างองิร่วมของ 783 เอกสารถูกน าไปแสดงความสมัพนัธ์ผ่านโปรแกรม Gephi ดงัรูปที ่2 โดยจุดหรอื
วงกลม (node) หมายถงึเอกสาร เสน้ (edge) หมายถงึความสมัพนัธข์องเอกสารทัง้สองทีถู่กอา้งองิร่วม ส ี(color) แสดงการจดั
กลุม่สาขาการวจิยั (research areas) ของแต่ละเอกสาร จากหมวดหมูข่องเอกสารทีถู่กแบง่โดย WOS และขนาด (size) สือ่ถงึค่า
ความสมัพนัธ์ของเอกสาร ทัง้น้ีโปรแกรม Gephi เป็นระบบโอเพนซอร์ส โดยสามารถเขา้ถงึค าอธบิายการท างานเพิม่เตมิของ
โปรแกรมไดใ้นเอกสาร Bastian, Heymann, and Jacomy (2009) 

 
                                       รปูท่ี 2 ความสมัพนัธก์ารวเิคราะหอ์า้งองิรว่มของ 783 เอกสาร  
 

จากรูปที ่2 เอกสารทีม่คี่าความสมัพนัธ์มากทีสุ่ดคอื บทความเรื่อง Smart Cities in Europe โดย Andrea Caragliu, 
Chiara Del Bo, และ Peter Nijkamp ตพีมิพใ์นวารสาร Journal of Urban Technology ในปี ค.ศ. 2011 มวีตัถุประสงคห์ลกัของ
บทความคอืการหานิยามของเมอืงอจัฉรยิะ และได้สรุปนิยามเมอืงอจัฉรยิะไวว้่า “เมอืงอจัฉรยิะเป็นเมอืงที่มกีารลงทุนในทุน
มนุษยแ์ละทุนทางสงัคม ในโครงสรา้งพืน้ฐานแบบดัง้เดมิ (เช่น การคมนาคม) และการสือ่สารแบบใหม ่(เช่น ICT) เพื่อเป็นพลงั
ในการขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนให้สูงขึ้น โดยมกีารจดัการทรพัยากร
ธรรมชาตอิยา่งชาญฉลาด ผา่นการก ากบัดแูลอยา่งมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น”  
 
3. ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาจากบทความน้ีมาจากการทบทวนเอกสารวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัเมอืงอจัฉรยิะ 30 เอกสาร จาก 783 
เอกสาร โดยชุดเอกสารดงักล่าวตกอยูใ่นชว่งคา่เบีย่งเบนมาตรฐานทีม่ากกวา่ 2.5 เมือ่เรยีงล าดบัดว้ยคา่ความสมัพนัธ ์
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3.1 ความครอบคลมุของเอกสาร 
จากการทบทวนรายชือ่ของเอกสารทัง้ 30 เอกสารพบวา่ ชุดเอกสารน้ีไดค้รอบคลุมไปถงึเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืง

อจัฉรยิะ 9 ใน 10 ทีม่จี านวนอา้งองิสงูสดุบนฐานขอ้มลู Scopus ดว้ยเชน่กนั กลา่วไดว้า่การวเิคราะหอ์า้งองิรว่มจากฐานขอ้มลู 
WOS สามารถครอบคลุมเอกสารทีไ่ดร้บัการอา้งองิในจ านวนมากจากฐานขอ้มลูอื่นดว้ยเชน่กนั 
 
3.2 นิยาม “เมืองอจัฉริยะ” 

จากการทบทวนเอกสารทัง้ 30 เอกสารเพือ่หาค านิยามของ “เมอืงอจัฉรยิะ” พบวา่มเีพยีง 12 เอกสารทีไ่ดเ้สนอนิยาม ”
เมืองอัจฉริยะ” ไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถแยกนิยามของเมืองอัจฉริยะออกเป็น 4 แนวทางด้วยกันคือ 1. เทคโนโลยี 
(technology) 2. ทรพัยากรมนุษย ์(human resources) 3. ชุมชน (community) และ 4. ความรว่มมอือยา่งเป็นระบบ (systematic 
collaboration) โดยมรีายละเอยีดของแต่ละแนวทางดงัน้ี 
 
3.2.1 เทคโนโลย ี

ในแนวทางน้ีมองว่าเมอืงอจัฉรยิะจะเกดิขึน้ไดจ้ากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มาท างานร่วมกนักบั
โครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืงในระดบัครวัเรอืนไปจนถงึระดบัเมอืง ผ่าน 3 กระบวนการหลกัอย่าง 1.การไดม้าของขอ้มูล 2.การ
วเิคราะห์อย่างบูรณาการ และ 3.การวางแผนอย่างชาญฉลาด อนัจะน าไปสู่การใช้ทรพัยากรในการบรหิารจดัการเมอืงที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน (Angelidou, 2014; Bakici, Almirall, & Wareham, 2013; Batty 
et al., 2012; Harrison et al., 2010; Townsend, 2013; Zanella, Bui, Castellani, Vangelista, & Zorzi, 2014) 
 
3.2.2 ทรพัยากรมนุษย ์ 

ในแนวทางน้ีมองวา่เมอืงอจัฉรยิะจะเกดิขึน้ไดน้ัน้มาจากคุณภาพของประชากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะขบัเคลื่อน
เมอืงไปในทางทีด่ขี ึน้ การด าเนินนโยบายของเมอืงอจัฉรยิะกลุ่มน้ีจงึเน้นไปทีก่ารลงทุนดา้นทรพัยากรคนเป็นส าคญั ผ่านการ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้การสรา้งนวตักรรม เช่น การตัง้มหาวทิยาลยั เพื่อดงึดูดกลุ่มคนทีจ่บมหาวทิยาลยัหรอื
กลุม่ชนชัน้สรา้งสรรค ์(Meijer & Boliver, 2015) 
 
3.2.3 ชุมชน 

ในแนวทางน้ีการสรา้งเมอืงอจัฉรยิะนัน้เกดิจากความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั (community driven) ผ่านการสรา้ง
ความร่วมมอืจากหลากหลายภาคสว่นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพืน้ที ่โดยมภีาครฐัระดบัทอ้งถิน่เป็นตวัประสานงาน ร่วมกนัระบุ
ปัญหา ก าหนดแนวทางการพฒันาเมอืง จนเกดิการวจิยั หรอืการสรา้งนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาในพืน้ทีข่องตวัเองเป็นหลกั โดย
กลุ่มของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีมกัจะประกอบไปดว้ย ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และภาคประชาชน (Lazaroiu & Roscia, 
2012; Lee, Hancock, & Hu, 2014) 
 
3.2.4 ความรว่มมอือยา่งเป็นระบบ 

ในแนวทางน้ีมองว่าความส าเรจ็ของเมอืงอจัฉรยิะนัน้ไม่สามารถเกดิจากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง แต่เกดิจากการท างาน
ร่วมกันของหลากหลายภาคส่วน ทัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม ตัง้แต่การลงทุนด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลย ีการออกกฎหมาย การวางแผนและนโยบาย และการมสีว่นรวมของภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม (Caragliu, Del 
Bo & Nijkamp, 2011; Giffinger et al., 2007; Nam & Pardo, 2011) 
 
4.การอภิปรายผลการศึกษา 

จากความแตกต่างของแนวคดิเกีย่วกบัเมอืงอจัฉรยิะขา้งตน้กลา่วไดว้า่ แต่ละแนวทางของเมอืงอจัฉรยิะมผีลโดยตรงต่อ
การออกนโบยาย การวางแผน และการลงทุนพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ แต่ไมว่่าจะเป็นการพฒันาในแนวทางไหนกย็่อมสง่ผลถงึการ
พฒันาทีม่ากขึน้ของเมอืง แต่อยา่งไรกต็ามแนวคดิการพฒันาเมอืงนัน้ยอ่มมขีอ้พพิาท ส าหรบัในเรือ่งของการเป็นเมอืงอจัฉรยิะก็
เช่นกนั โดยเฉพาะมุมมองด้านความเท่าเทยีมในการเขา้ถึงเทคโนโลยหีรอืการได้รบัประโยชน์จากความอัจฉรยิะของเมอืงที่
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เกดิขึน้ไดอ้ย่างเท่าเทยีมทุกคนหรอืไม ่รวมไปถงึปัญหาทีย่งัคงเป็นขอ้ถกเถยีงส าคญัอย่าง ความปลอดภยัของขอ้มลู และความ
เป็นสว่นตวั เป็นตน้ 
 
5. บทสรปุ 

จากความตอ้งการแนวทางในการพฒันาเมอืงทีส่ามารถตอบโจทยห์รอืแกปั้ญหาของเมอืง จนน ามาสูแ่นวคดิการพฒันา
เมอืงทีเ่รยีกว่า “เมอืงอจัฉรยิะ” แต่ดว้ยนิยามของแนวคดิยงัคงมคีวามไม่ชดัเจน อนัส่งผลต่อแนวทางของนโยบายของภาครฐั 
หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง บทความน้ีจงึวเิคราะหค์ านิยามจากเอกสารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงอจัฉรยิะผา่นการวเิคราะหบ์รรณมติ ิ
โดยผลการศกึษาพบวา่ นิยามของ “เมอืงอจัฉรยิะ” สามารถแบง่ออกเป็น 4 แนวทางดว้ยกนัคอื 1. เทคโนโลย ี2.ทรพัยากรมนุษย ์
3. ชุมชน และ 4. ความร่วมมอือย่างเป็นระบบ แตกต่างกนัออกไปตามบรบิท อาจกล่าวไดว้่าคงไม่มนิียามเฉพาะใดทีส่ามารถ
อธบิายแนวคดิเมอืงอจัฉรยิะไดท้ัง้หมด ทัง้น้ีภาครฐัและเอกชนที่มสีว่นเกีย่วขอ้งจ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางการเป็น
เมอืงอจัฉรยิะและบรบิทของพืน้ทีข่องตวัเอง เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และการด าเนินงาน ใหต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ 
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บทคดัย่อ 
 บทความชิน้นี้เป็นศกึษาแนวทางการก าหนดเรขาคณิตของเมอืงทีเ่หมาะสมต่อการลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืง
ทีร่ะดบัชัน้บรรยากาศระดบัชัน้เรอืนยอดของเมอืง โดยท าการศกึษาผา่นพืน้ทีหุ่บเขาถนนของเมอืงดว้ยการใชข้อ้มลูจากผงัเมอืง
รวมกรุงเทพมหานคร ร่วมกบักฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวขอ้งมาสร้างหุ่นจ าลองเรขาคณิตของเมอืงที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน
อนาคตกรณีทีม่กีารก่อสรา้งอาคารตามขอ้ก าหนดสูงสุด โดยเลอืกพื้นทีก่รณีศกึษาทีเ่ป็นตวัแทนพื้นที่เมอืงทีม่คีวามหนาแน่น
แตกต่างกนัจ านวน 4 พืน้ที ่และ ตวัแทนพืน้ทีช่นบทจ านวน 1 พืน้ที ่เพือ่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบ จากนัน้ใชโ้ปรแกรม Envi-met ท า
การจ าลองสภาพแวดลอ้มของพื้นทีก่รณีศกึษา แล้วเก็บค่าเฉลีย่อุณหภูมอิากาศทีร่ะดบัความสูง 1.50 เมตร เหนือพืน้ผวิ โดย
การศกึษาจะพจิารณาการเกดิเกาะความรอ้นเมอืงดว้ยการเปรยีบเทยีบอตัราการเกดิความเยน็ ในช่วงเวลากลางคนื และท าการ
วเิคราะหแ์นวทางการลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืง ผลการศกึษาพบวา่ พืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวามหนาแน่นสงูทีสุ่ดมโีอกาสเกดิ
ปรากฏการณ์เกาะความรอ้นทีช่ ัน้บรรยากาศในชว่งเวลากลางคนืมากกวา่รปูแบบอื่น โดยแนวทางการลดความหนาแน่นของพืน้ที่
เมอืงดว้ยการเพิม่ความกวา้งของถนน และ ลดความสงูของอาคารในพืน้ทีหุ่บเขาถนนของเมอืง โดยก าหนดใหอ้ตัราสว่นความสงู
ต่อความกวา้งของหุบเขาถนนมคีา่ประมาณ 1.5 – 1.6 สามารถชว่ยใหอ้ตัราการลดลงของค่าอุณหภูมอิากาศในชว่งเวลากลางคนื
เพิม่ขึน้ เป็นแนวทางทีจ่ะสามารถชว่ยลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืงได ้

ค ำส ำคญั: ปรำกฏกำรณ์เกำะควำมรอ้นเมอืง, เรขำคณิตของเมอืง, หุบเขำถนนของเมอืง, อุณหภมูอิำกำศ, อตัรำกำรเกดิควำมเยน็ 

 
Abstract 

This paper investigates and propose a guideline for urban geometry in order to lessen the effect of urban heat 
island at the canopy level. The investigation is done using Bangkok as a case study. Models of four areas representing 
urban areas and another one to represent a countryside, for the benefit of comparison, are built following building codes 
and regulations to its maximum allowance capacity. These models were simulated using Envi-met program to envision 
the climatic effects of the studied areas. Average temperature at 1.5 meters above the surface are examined and 
compared with the cooling rate at nighttime. The results show that the urban area with high-density of buildings are likely 
to suffer from urban heat island at the canopy level than others. Therefore, a reduction on urban density through lowering 
the height of the building as well as increasing the width of the street within the canyon whereas the ratio between the 
height and width of the street canyon is around 1.5-1.6 would increase the night time cooling rate which plays a major 
role in lessening the impact urban heat island in urban areas. 

Keywords: Urban heat island phenomenon, Urban geometry, Urban street canyon, Air temperature, Cooling rate 
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1. บทน า 
ปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืง (Urban Heat Island) คอื ปรากฏการณ์ทีพ่ืน้ทีเ่มอืงมคี่าเฉลีย่อุณหภูมสิูงกว่าพืน้ที่

โดยรอบที่เป็นพื้นที่ชนบท (Oke, 1987) ซึ่งความแตกต่างของค่าอุณหภูมริะหว่างพื้นที่เมอืงกบัพื้นที่ชนบทเรยีกว่า ค่าความ
เขม้ขน้ของเกาะความรอ้นเมอืง (Urban heat island intensity : UHII) โดยความรุนแรงของปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืงขึน้
อยูก่บัชว่งเวลา ทีว่า่ง ปัจจยัดา้นสภาพอากาศ ทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์และ ลกัษณะทางกายภาพของเมอืง ซึง่การเกดิเกาะความรอ้น
เมอืงในชัน้บรรยากาศจะแสดงออกชดัเจนในช่วงเวลาหลงัจากพระอาทติย์ตกดนิ เน่ืองจากการปลดปล่อยมวลความร้อนจาก
พืน้ผวิของสิง่ปลกูสรา้งสามารถท าไดช้า้ ท าใหพ้ืน้ทีเ่มอืงมอีตัราการเยน็ตวั (Cooling rate) น้อยกวา่พืน้ทีช่นบท และยิง่แสดงออก
ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ในสภาวะทีไ่มม่เีมฆปกคลุม และลมสงบ (United States Environmental Protection Agency, 2008)  

ส าหรบักรุงเทพมหานครซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความรอ้นของเมอืง 
(Arifwidodo, 2015; Boonjawat, Niitsu, & Kubo, 2000) ไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัการเกดิเกาะความรอ้นเมอืงในกรุงเทพมหานคร
หลายการศกึษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ตวับ่งชี้สณัฐานวทิยาของเมอืงที่แสดงออกด้วยอตัราส่วนพืน้ที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดนิ 
(Floor area ratio : FAR) และ อตัราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดนิ (Building coverage ratio : BCR) เป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อ
การเกิดเกาะความร้อนเมอืงทัง้ในระดบัพื้นผวิ และ ระดบัชัน้บรรยากาศ (Keeratikasikorn & Bonafoni, 2018, Pakarnseree, 
Chunkao, & Bualert, 2018) ซึง่ปัจจยัดา้นเรขาคณิตของเมอืง (Urban geometry) จะเป็นตวับง่ชีค้วามหนาแน่นของเมอืงจากค่า 
FAR และ อตัราส่วนที่ว่างต่อพืน้ทีอ่าคารรวม (Open space ratio : OSR) โดยการศกึษาเกี่ยวกบัเรขาคณิตของเมอืงจะศกึษา
ผ่านพืน้ที่หุบเขาถนนของเมอืง (Urban street canyon) ทีแ่สดงออกดว้ยอตัราส่วนความสูงของอาคารต่อความกวา้งของถนน 
(Height to width ratio : H/W) รวมถงึปัจจยัดา้นการหนัทศิทางของหุบเขาถนน (Orientation) ลกัษณะความแตกต่างของหุบเขา
ถนนต่าง ๆ ท าใหภู้มอิากาศจุลภาค (Microclimate) ในพืน้ทีหุ่บเขาถนนแต่ละแห่งแตกต่างกนั (Oke, 1987) ซึง่มกีารศกึษาการ
เกดิเกาะความรอ้นเมอืงของกรุงเทพมหานครผ่านพืน้ทีหุ่บเขาถนนของเมอืง ผลการศกึษาพบว่า ค่า H/W ของหุบเขาถนน กบั 
UHII มคีวามสมัพนัธก์นัประมาณ 45 ถงึ 50% ในช่วงฤดูหนาว และ ฤดูฝน ตามล าดบั (Takkanon, 2016) ทัง้น้ี ในพืน้ทีหุ่บเขา
ถนนทีอ่ยู่ในเขตเมอืงหนาแน่นสงู ในช่วงเวลากลางวนัพืน้ทีด่งักล่าวมคีวามรอ้นน้อยกว่า และ มแีนวโน้มเกดิสภาวะน่าสบายได้
มากกวา่หุบเขาถนนทีอ่ยูใ่นเขตชนบท แต่มกีารสะสมความรอ้นมากกวา่ในช่วงเวลากลางคนืจนเป็นสาเหตุของการเกดิเกาะความ
ร้อนที่ชัน้บรรยากาศระดบัชัน้เรือนยอดของเมอืง ดงันัน้ การท าให้ค่า Cooling rate ในช่วงเวลากลางคนืมคี่าสูงขึ้นด้วยการ
ก าหนดเรขาคณิตของเมอืงทีเ่หมาะสม จงึเป็นประเดน็ทีค่วรท าการศกึษา โดยเฉพาะการเกดิเกาะความรอ้นเมอืงในอนาคตใน
กรณีทีค่าดการณ์ว่ามกีารก่อสรา้งอาคารตามขอ้ก าหนดสงูสุดทีส่ามารถสรา้งไดจ้ากขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ซึง่มคีวาม
เป็นไปไดส้งูในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ และ การขาดแคลนพืน้ทีด่นิในปัจจุบนั  

บทความชิน้น้ีจงึมจีุดมุ่งหมายในการหาแนวทางการก าหนดเรขาคณิตของเมอืง เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้น
เมอืง โดยในกระบวนการศึกษาจะท าการคดัเลอืกตวัแทนพื้นที่เมอืงที่มคีวามหนาแน่นสูง และ พื้นที่ชนบท ตามผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 น ามาวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งหุน่จ าลองเรขาคณิตของเมอืง ทัง้น้ี ในกระบวนการศกึษา
จะใชโ้ปรแกรม Envi-met 4-Lite V.4.4.4 Winter 19/20 ซึง่เป็นโปรแกรมส าหรบัการจ าลองสภาพแวดลอ้มเพือ่วเิคราะหภ์มูอิากาศ
จุลภาค (Bruse, 2013) มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรา้งหุน่จ าลองเรขาคณิตของเมอืง และ จ าลองสภาพแวดลอ้ม แลว้เกบ็คา่เฉลีย่
อุณหภูมอิากาศ เพื่อหาค่า Cooling rate ส าหรบัการวเิคราะหแ์นวทางการก าหนดเรขาคณิตของเมอืงต่อการลดปรากฏการณ์
เกาะความรอ้นเมอืงต่อไป 
 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 การพิจารณาพืน้ท่ีกรณีศึกษาเรขาคณิตของเมือง 

พจิารณาเลอืกพื้นที่กรณีศึกษาที่เป็นตวัแทนพื้นที่เมอืงกบัพื้นที่ชนบทจากแผนผงัการใช้ประโยชน์ที่ดนิ โดยเลอืก
ตวัแทนพืน้ทีเ่มอืง 4 พืน้ที ่ทีม่คีวามหนาแน่นแตกต่างกนัจากคา่ FAR และ OSR ไดแ้ก่ พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (สแีดง-พ๕) ทีม่คีวาม
หนาแน่นสงูทีสุ่ด และ พืน้ทีพ่กัอาศยัหนาแน่น 3 พืน้ที ่(สนี ้าตาล-ย๑๐ ย๙ และ ย๘) ทีม่คีวามหนาแน่นแตกต่างกนั สว่นตวัแทน
พืน้ทีช่นบท 1 พืน้ที ่ไดแ้ก่ พืน้ทีเ่กษตรกรรม (สเีขยีว-ก๔) ซึง่เกณฑก์ารเลอืกพืน้ทีก่รณีศกึษาแต่ละพืน้ทีจ่ะก าหนดใหต้ัง้อยู่ตาม
แนวถนนสายหลกัทีห่นัทศิทางตะวนัออก-ตะวนัตก (E–W) เช่นเดยีวกนัทุกพืน้ทีก่รณีศกึษา เน่ืองจากทศิทางดงักล่าวมแีนวโน้ม
ไดร้บัความรอ้นจากแสงอาทติยม์ากทีสุ่ด (Oke, 1988) และมแีนวถนนสายรองทีห่นัทางทศิเหนือ-ใต ้(N-S) ตัง้ฉากกบัแนวถนน
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สายหลกั โดยเริม่ตน้จากการวเิคราะหข์นาดอาคารเพื่อสรา้งพืน้ทีหุ่บเขาถนนของเมอืงตามแนวถนนสายหลกั โดยใชข้อ้มลูจาก
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ทีส่ านกังานผงัเมอืงกรุงเทพมหานครไดจ้ดัท าขึน้บนระบบเครอืขา่ย (ส านกัผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร, 
2549) ประกอบกบัขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และ วเิคราะหป์ระเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได้
สงูสุด ร่วมกบัการใชพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารเพือ่หาความกวา้งของถนน และ ความสงูของอาคาร จากนัน้หาค่า H/W และ
หาค่าระยะของความขรุขระ (Roughness length : Z0) ของพืน้ทีหุ่บเขาถนนของเมอืง ทีจ่ะเป็นตวับ่งชีค้วามหนาแน่นของเมอืง 
โดยคา่ Z0 สามารถหาไดด้งัน้ี (Nakata-Osaki, Souza, & Rodrigues, 2018) 
𝑍0 = 0.5𝐻(𝐴∗ 𝐴′⁄ )       (1)   
เมือ่ 𝑍0 คอืคา่ระยะของความขรุขระ (m)  
 𝐻 คอื คา่เฉลีย่ความสงูของอาคารตามแนวหบุเขาถนน 
 𝐴∗ คอื คา่เฉลีย่พืน้ผวิทางแนวตัง้ของอาคารทีอ่ยูต่ามแนวหุบเขาถนน 
 𝐴′ คอื คา่เฉลีย่พืน้ทีอ่าคารปกคลุมพืน้ทีด่นิของอาคารแต่ละหลงัตามแนวหุบเขาถนนของเมอืง 
ทัง้น้ี สามารถสรุปพืน้ทีก่รณีศกึษาทีเ่ป็นตวัแทนพืน้ทีเ่มอืงกบัพืน้ทีช่นบท และ สรุปเรขาคณิตของหุบเขาถนนทีแ่สดงดว้ยค่า 
H/W และ Z0 ของพืน้ทีก่รณีศกึษาทัง้ 5 พืน้ทีไ่ดด้งัน้ี (ตารางที ่1) 
 
ตารางท่ี 1 สรุปพืน้ทีก่รณีศกึษาเรขาคณิตของเมอืง 

พืน้ทีก่รณีศกึษา 
ถนน E-W 

(เมตร) 
ถนน N-S 
(เมตร) 

H/W  
(E-W) 

H/W  
(N-S) 

Z0 

(E-W) 
Z0 

(N-S) 
ถนนเพชรบุร ี(FAR=10 , OSR=3) 30 7 1.7 3.6 37.97 64.8 

ถนนจนัทร ์(FAR=8 , OSR=4) 23 12 1.59 2 29.05 27.9 

ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั (FAR=7 , OSR=4.5) 14 7 1.53 2.1 17 17.6 
ถนนวงัหลงั (FAR=6 , OSR=5) 16 4 1.6 3.1 13.78 50.1 
ถนนสวุนิทวงศ ์(FAR=1 , OSR=40) 50 8 0.2 0.5 0.46 0.8 

 
2.2 การจ าลองสภาพแวดล้อมด้วยโปรแกรม Envi-met 

ท าการสร้างหุ่นจ าลอง และการจ าลองสภาพแวดลอ้มของพื้นทีก่รณีศกึษาทัง้ 5 พื้นที่ ดว้ยโปรแกรม Envi-met โดย
ก าหนดขอบเขตขนาดพืน้ที ่กวา้ง x ยาว x สงู เท่ากบั 250 x 250 x 200 เมตร และมคีวามละเอยีดชอ่งตารางเท่ากบั 5 เมตร ท า
การจ าลองจากขอ้มลูสภาพอากาศยอ้นหลงั 10 ปี (พ.ศ. 2551-2560) ทีว่ดัจากสถานีอุตุนิยมวทิยากรุงเทพมหานคร (ศนูยป์ระชุม
แหง่ชาตสิริกิติิ)์ ก าหนดเป็นค่าเริม่ตน้ส าหรบัการจ าลองสภาพแวดลอ้ม โดยเลอืกวนัทดสอบในช่วงฤดูรอ้น ไดแ้ก่ เดอืนเมษายน 
ซึ่งเป็นเดอืนที่มคี่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศสูงที่สุด (35.9°C) ก าหนดระยะเวลาในการทดสอบ 28 ชัว่โมง หลงัจากจ าลองสภาพ 
แวดลอ้มแลว้ ท าการเกบ็ขอ้มลูค่าเฉลีย่อุณหภูมอิากาศบรเิวณกึง่กลางพืน้ทีท่ดสอบทีเ่ป็นหุบเขาถนนสายหลกั และ สายรอง เพือ่
น าขอ้มลูมาศกึษาเปรยีบเทยีบกนัในกรณีทีเ่รขาคณิตของหุบเขาถนน และ การหนัทศิทางของแนวถนนแตกต่างกนั 
 
2.3 การหาค่า Cooling rate  
 ท าการหาค่า Cooling rate ของพืน้ทีก่รณีศกึษาทัง้ 5 แหง่ บรเิวณแนวถนนสายหลกั และสายรอง ของฤดรูอ้น ในช่วง
เวลาก่อนพระอาทติยต์กดนิจนถงึช่วงเวลาก่อนพระอาทติยข์ึน้ (18.00–06.00 น.) โดยสามารถแสดงตวัอย่างการหาค่า Cooling 
rate ไดด้งัน้ี (Chow & Svoma, 2011) 
𝝁∆𝑻 = (∆𝑻𝟏𝟖−𝟏𝟗+. . +∆𝑻𝟎𝟓−𝟎𝟔)/𝒕

       (2)   
เมือ่ 𝑡  คอื จ านวนชัว่โมงในชว่งเวลากลางคนื 
 𝜇∆𝑇 คอื Cooling rate 
 𝑇18  คอื  คา่เฉลีย่อุณหภมูอิากาศเวลา 18.00 น. 
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3. ผลการศึกษา และ การอภิปรายผล 
 ผลการหาคา่เฉลีย่อุณหภมูอิากาศตลอดทัง้วนั และ คา่ Cooling rate ของพืน้ทีก่รณีศกึษาทัง้ 5 พืน้ที ่ตามแนวถนนสาย
หลกั (E–W) และ สายรอง (N-S) สามารถแสดงไดด้งัน้ี (ตารางที ่2) 
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉลีย่อุณหภมูอิากาศตลอดทัง้วนัและคา่ Cooling rate ของพืน้ทีก่รณีศกึษาทัง้ 5 พืน้ที ่

พืน้ทีก่รณีศกึษา 
คา่เฉลีย่อุณหภมูอิากาศ Cooling rate 

E-W (C°) N-S (C°) E-W (C°h-1) N-S (C°h-1) 
ถนนเพชรบุร ี(FAR=10 , OSR=3) 31.39 31.25 0.43 0.42 
ถนนจนัทร ์(FAR=8 , OSR=4) 31.80 31.58 0.44 0.43 
ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั (FAR=7 , OSR=4.5) 31.49 31.37 0.45 0.43 
ถนนวงัหลงั (FAR=6 , OSR=5) 31.52 31.26 0.47 0.46 
ถนนสวุนิทวงศ ์(FAR=1 , OSR=40) 31.97 31.96 0.52 0.49 

 
จากการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่อุณหภูมอิากาศของพืน้ทีก่รณีศกึษาพบว่า ค่าความแตกต่างของค่าอุณหภูมอิากาศ

ของพืน้ทีก่รณีศกึษาแต่ละแห่งมคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย โดยมคีวามแตกต่างไม่ถงึ  1 °C ซึ่งหุบเขาถนนตามแนว
ถนนสายหลกั และสายรองมแีนวโน้มของค่าอุณหภูมอากาศเช่นเดียวกนั โดยพืน้ทีก่รณีศกึษาถนนสุวนิทวงศ์ซึง่มคี่า H/W 
ของหุบเขาถนนน้อยทีสุ่ด (H/W = 0.2) มแีนวโน้มค่าเฉลีย่อุณหภูมอิากาศสงูกว่าพืน้ทีก่รณีศกึษาหุบเขาถนนทีเ่ป็นตวัแทน
พืน้ทีเ่มอืงทุกพืน้ที ่(H/W มากกวา่ 1.5)  

ผลการหาค่า Cooling rate พบว่า พื้นที่กรณีศึกษาถนนสุวนิทวงศ์ที่เป็นตวัแทนพื้นที่ชนบทมคี่า Cooling rate 
มากทีสุ่ด ซึง่แนวถนนสายหลกั และ สายรอง มคี่าเท่ากบั 0.52°C h-1และ 0.49°C h-1 ตามล าดบั รองลงมาคอื ถนนวงัหลงั 
ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั ถนนจนัทร ์และ ถนนเพชรบุร ีตามล าดบั โดยถนนเพชรบุรีมคี่า Cooling rate น้อยทีสุ่ด โดยแนวถนน
สายหลกั และสายรอง มคี่าเท่ากบั 0.43°C h-1และ 0.42°C h-1 ตามล าดบั ท าใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้่า พืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวาม
หนาแน่นสงูมโีอกาสเกดิปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืงทีร่ะดบัชัน้บรรยากาศในช่วงเวลากลางคนืของฤดูรอ้นได ้จากนั ้น
ท าการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ดว้ยวธิคีวามถดถอยเชงิเสน้ของค่า Cooling rate กบัค่า Z0 และ H/W ของหุบเขาถนน โดย
ก าหนดระดบันัยส าคญั (α) เท่ากบั 0.05 ท าใหร้ะดบัความเชื่อมัน่มคี่า 95% ผลการวเิคราะห์ แสดงในตารางที ่3 พบวา่ ค่า 
P-value ของ Z0 และ H/W ของหุบเขาถนน มคี่าเท่ากบั 0.043 และ 0.012 ตามล าดบั ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญัทีก่ าหนด 
(α = 0.05) จงึวเิคราะหไ์ดว้า่ ค่า Cooling rate ขึน้อยูก่บัคา่ Z0 และ H/W ของหุบเขาถนน และสามารถแสดงสมการถดถอย
ของค่า Z0 และ H/W ของหุบเขาถนน ไดใ้นสมการที ่(3) และ (4) ตามล าดบั ซึ่งเครื่องหมายของสมัประสทิธิค์วามถดถอย
เป็นลบ หมายถึงมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม โดยระดบัความสมัพนัธ์สามารถดูได้จากค่า R2 ซึ่งค่า R2 ของ Z0 
เท่ากบั 0.449 สามารถวเิคราะหไ์ดว้่า ความผนัแปรของค่า Cooling rate ขึน้อยู่กบั ค่า Z0 เท่ากบั 44.9% และ ค่า R2 ของ 
H/W เท่ากบั 0.508 สามารถวเิคราะห์ได้ว่า ความผนัแปรของค่า Cooling rate ขึ้นอยู่กบั ค่า H/W เท่ากบั 50.8% ท าให้
สามารถสรุปไดว้า่ การลดความหนาแน่นของเมอืงดว้ยการลดค่า Z0 และ H/W ของหุบเขาถนน มแีนวโน้มท าให้ค่า Cooling 
rate ในชว่งเวลากลางคนืมคีา่เพิม่ขึน้ได ้

 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเสน้ของคา่ Cooling rate กบัคา่ Z0 และ H/W 
เรขาคณิตของ
หุบเขาถนน 

สมการความถดถอย 
จ านวน

Observations 
P-value R2 

Z0 Y = 0.4797 - 0.001 (Z0)     (3)     10 0.0.3* 0...0 
H/W Y = 0.492 - 0.0213 (H/W)      ).(  10 0.0.0* 0.500 

Y คอื คา่ Cooling rate (C°h-1) 
* ระดบันยัส าคญั (α) ทีก่ าหนด เท่ากบั 0.05  
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4. บทสรปุ 
บทความชิน้น้ีมุง่เน้นการลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืงทีร่ะดบัชัน้บรรยากาศชัน้เรอืนยอดของเมอืงดว้ยการท า

ใหค้่า Cooling rate ในช่วงเวลากลางคนืมคี่าเพิม่ขึน้ ซึง่จากผลการศกึษาพบวา่ การลดความหนาแน่นของกลุ่มอาคารในพืน้ที่
เมืองด้วยการลดค่า Z0 และ H/W ของหุบเขาถนน สามารถท าให้ค่า Cooling rate ในช่วงเวลากลางคืนมีค่าเพิ่มขึ้นได้ 
ยกตวัอย่างพืน้ทีก่รณีศกึษาตามแนวถนนสายหลกัของถนนจนัทร ์(H/W = 1.59) กบัพืน้ทีก่รณีศกึษาถนนวงัหลงั (H/W = 1.6) 
ซึง่พืน้ทีท่ ัง้สองทีม่คี่า H/W ของหุบเขาถนนใกลเ้คยีงกนั แต่มคี่า Z0 แตกต่างกนั ซึง่มคี่าเท่ากบั 17 และ 13.7 เมตร ตามล าดบั 
พบว่าค่า Cooling rate ของถนนวงัหลงัมคี่าสงูกว่าถนนจนัทร ์แสดงใหเ้หน็ว่า การลดความหนาแน่นของเมอืงตามแนวหุบเขา
ถนนของเมอืงทีเ่ป็นถนนสายหลกัดว้ยการลดความสงูของอาคาร หรอื เพิม่ความกวา้งของถนนเพยีงเลก็น้อย ซึง่ท าให ้H/W มี
ค่าคงที ่แต่ท าใหก้ลุ่มอาคารมคีวามหนาแน่นน้อยลง กส็ามารถช่วยใหค้่า Cooling rate มแีนวโน้มสงูขึน้ได ้ในขณะทีค่่า H/W 
ของหบุเขาถนนในพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีา่ประมาณ 1.5 - 1.6 มคีวามเหมาะสมทีท่ าใหม้แีนวโน้มเกดิสภาวะน่าสบายไดม้ากกวา่หบุเขา
ถนนในเขตพืน้ทีช่นบทดว้ย 

ทัง้น้ี แนวทางการลดความหนาแน่นของกลุ่มอาคารในพืน้ทีเ่มอืงขึน้อยู่กบัค่า FAR และ OSR ซึ่งผลการศกึษาของ
บทความชิน้น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่พืน้ทีเ่มอืงทีม่กีลุ่มอาคารหนาแน่นสงู (FAR มคี่าสงู) จากขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามผงั
เมอืงรวมกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัส่งผลใหเ้กดิปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืงทีร่ะดบัชัน้บรรยากาศ ดงันัน้ ประเดน็ของ
การก าหนดเรขาคณิตของเมอืงโดยการก าหนดค่า FAR ที่เหมาะสม เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมอืงที่ระดบัชัน้
บรรยากาศน่าจะเป็นประเดน็หนึ่งในการพจิารณาส าหรบัการปรบัปรุงผงัเมอืงในอนาคต อกีทัง้ยงัสามารถใชแ้นวทางน้ีกบัพืน้ที่
เมอืงอื่น ทีม่ลีกัษณะภูมอิากาศคลา้ยกบักรุงเทพมหานคร หรอืพืน้ทีเ่มอืงทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปรากฏการณ์ เกาะความรอ้น
เมอืงดว้ย 
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บทคดัย่อ 

การเตรียมการรบัมอืกบัภยัพบิตัิเป็นการลดความเสี่ยงและสามารถบรรเทาความเสยีหายจากภยัพบิตัิได้ เพื่อให้
ประชาชนมสีถานทีพ่กัพงิและหลบภยั ศูนยพ์กัพงิชัว่คราวในสถานการณ์ภยัพบิตัทิีไ่ดม้าตรฐานเป็นสิง่จ าเป็น โดยเฉพาะระบบ
สาธารณูปโภคที่มคีวามพร้อม แหล่งพลงังานส ารองที่ เพยีงพอเป็นหน่ึงในสาธารณูปโภคที่มคีวามส าคญัที่ท าให้ศูนย์พกัพงิ
สามารถขบัเคลือ่นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชวีติและเสรมิสรา้งความปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิ สถานศกึษาเป็นหน่วยงานหนึ่งทีส่ามารถเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินเมือ่เกดิภยัพบิตัไิด ้เน่ือง 
จากนักศกึษา บุคลากร และประชาชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมคีวามคุน้เคยกบัสถานศกึษานัน้ๆ อกีทัง้สถาน ศกึษายงัมอีาคาร พืน้ที่
โล่งและระบบสาธารณูปโภคทีม่คีวามพรอ้มส าหรบัใหค้วามช่วยเหลอื โครงการวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาการจดัระบบสาธารณูปโภค
จากเกณฑม์าตรฐานองคก์ารสหประชาชาต ิร่วมกบัการศกึษาพืน้ทีศ่นูยพ์กัพงิชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบอุทกภยั โดยพืน้ทีต่น้แบบ
ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นศูนย์พกัพงิชัว่คราวส าหรบั 400-600 คน สามารถพกัอาศยัได ้30 วนั มกีารจดัพืน้ทีส่ าหรบักจิกรรม 
รวมไปถงึการวางแผนการจดัระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในอาคารและทีต่้องตดิตัง้ใหม่ เพื่อน าผลทีไ่ดม้าเป็นแนว
ทางการจดัระบบสาธารณูปโภคส าหรบัศนูยพ์กัพงิชัว่คราวผูป้ระสบอุทกภยัในสถานศกึษา 

ค าส าคญั: ภยัพบิตั,ิ ระบบสาธารณูปโภค, ศนูยพ์กัพงิชัว่คราว, อุทกภยั, พลงังานไฟฟ้าส ารอง 
 
Abstract 

To deal with disaster situation, the contingency plans can reduce risk and damage from disaster. Temporary 
shelters which have quality and standards especially the utility systems are needed. Sufficient backup power are one of 
the important utilities that enable the shelter to be driven efficiently. It help facilitate life and enhance safety. The institution 
is an organization that can prepare to handle an emergency situation during the disaster situation, because the people 
in nearby areas are familiar with that institute. In addition, the institute also has buildings, open spaces and utilities that 
are ready to assist. This research has conducted a study of public utilities for the temporary shelter in the institute to 
handle floods. Together with United Nations standards, the prototype shelter is temporary shelter for 400 - 600 people 
with a period stay of 30 days will be studied. Including the planning of the utility systems in the building. According to 
the analysis results, we provided the guideline of the utilities management for flood to prepare for the disaster situation.  

Keywords: disaster, public utility, emergency power, temporary shelter, flood 
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1. การเตรียมการรบัมือกบัภยัพิบติั 
ภยัธรรมชาตมิากมายหลายประเภทเกดิขึ้นอย่างบ่อยครัง้ในประเทศไทยตัง้แต่อดตีถึงปัจจุบนั จากขอ้มูลโดยกรม

อุตุนิยมวทิยาพบว่าภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ เช่น พายุหมุนเขตรอ้น พายุฝนฟ้าคะนอง หรอืพายุฤดูรอ้น คลื่นพายุซดัฝัง่ ดนิโคลน
ถล่ม อุทกภยั ภยัแลง้ ไฟป่าและหมอกควนั แผ่นดนิไหว และคลื่นสนึาม ิโดยภยัธรรมชาตเิหล่าน้ีส่งผลกระทบทัง้ในดา้นชวีติ 
ทรพัย์สนิ และเศรษฐกจิของประเทศ ในการบรรเทาความเสยีหายจากภยัพบิตัติ่างๆนัน้ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเตรยีม
แผนการรบัมอืส าหรบัภยัพบิตัปิระเภทนัน้ๆ รวมไปถงึการใหค้วามร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆ ดงันัน้ประชาชนในทุกภาคสว่นจงึ
ควรมกีารเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ในพืน้ทีข่องตน  

มาตรการหรอืการปฏบิตัติ่างๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่รกัษาชวีติ และใหค้วามช่วยเหลอืบรรเทาทุกขใ์นขัน้พืน้ฐานแก่ประชาชนที่
ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากเหตุการณ์ภยัพบิตั ิเชน่ การกูช้พี กูภ้ยั การปฐมพยาบาล การแจกถุงยงัชพีรวมไปถงึสิง่ของบรรเทาทุกข ์
การบญัชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพือ่ล าเลยีงผูป่้วย การบรหิารจดัการศนูยอ์พยพ ลว้นแลว้แต่มคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งใชร้ะบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพือ่อ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือ และการใชช้วีติของประชาชนใน ช่วงเกดิและหลงั
เกดิเหตุการณ์ภยัพบิตั ิ
 
2. ศนูยพ์กัพิงชัว่คราว 

ศนูยพ์กัพงิชัว่คราวเป็นสถานทีท่ีถู่กน ามาใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวส าหรบัชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ภยั
พบิตั ิสถานศกึษาเป็นหน่ึงในตวัเลอืกอนัดบัต้นๆ ทีนิ่ยมจดัตัง้เป็นศูนย์พกัพงิชัว่คราว เน่ืองจากมสีถานศกึษาเป็นจ านวนมาก 
ตัง้อยู่ใกลก้บัชุมชนดัง้เดมิของผูพ้กัพงิ ภายในสถานศกึษามอีาคารหลายอาคารซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารหลายชัน้ ท าใหส้ามารถ
รองรบัผูป้ระสบภยัไดม้าก อกีทัง้ยงัมโีครงสรา้งระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานรองรบั และมโีครงสรา้งบรหิารจดัการทีช่ดัเจน 

การเลอืกสถานทีส่ าหรบัจดัตัง้เป็นศูนยพ์กัพงิชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบอุทกภยันัน้ ควรพจิารณาถงึหลายปัจจยั ปัจจยั
ส าคญัคอื ตอ้งเป็นสถานทีท่ีม่พีืน้ทีก่วา้ง สามารถบรรจุคนไดจ้ านวนมาก รวมไปถงึตอ้งค านึงถงึสภาพภมูศิาสตรข์องพืน้ทีต่ ัง้วา่ไม่
เป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิน ้าท่วมซ ้า มพีืน้ทีอ่ยู่เหนือระดบัน ้าทะเลอย่างน้อย 4 เมตร หรอืเป็นอาคารหลายชัน้เพื่อรองรบัการพกั
อาศยัในกรณีทีเ่กดิน ้าทว่มชัน้ลา่ง โดยเวน้การใชพ้ืน้ทีช่ ัน้ลา่งไว ้มพีืน้ทีโ่ล่งส าหรบัจดักจิกรรมต่างๆ องคก์ารสห ประชาชาตมิกีาร
ก าหนดมาตรฐานการจดัตัง้ศูนย์พกัพงิไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของศูนย์พกัพงิต่างๆ โดยเหมาะสมส าหรบัรองรบั
ผูป้ระสบภยัคอื 3.5 ตารางเมตรต่อคน และควรมกีารจดัการระบบรองรบัทีเ่หมาะสมทัง้ระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภยั 
และระบบการจดัการ 

การที่ผูป้ระสบภยัมาพกัรวมกนัที่ศูนย์พกัพงิชัว่คราวนัน้ท าใหก้ารดูแลเรื่องความปลอดภยัเป็นไปไดง้่ายทัง้ในระดบั
ชุมชนและครวัเรอืน การจดัการเรื่องสวสัดกิาร อาหาร สุขาภบิาลและความเป็นอยู่มคีวามสะดวก สามารถรบัการรกัษาพยาบาล
และการควบคุมป้องกนัโรคทีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้นื่องจากสถานการณ์ภยัพบิตัิเป็นไปไดอ้ยา่งทัว่ถงึ อกีทัง้การตดิต่อขอความช่วยเหลอื
และการขอการสนบัสนุนจากภายนอกเป็นไปไดง้า่ยกวา่การแยกกนัอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย 
 
3. ระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นส าหรบัศนูยพ์กัพิงชัว่คราว 

ระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นส าหรบัศนูยพ์กัพงิชัว่คราว ประกอบดว้ยหลายระบบ ในการศกึษาวจิยันี้จะเน้นทีร่ะบบการ
ส ารองไฟฟ้า และระบบน ้าและระบบสุขาภบิาล ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานทีม่คีวามส าคญัทีจ่ะท าใหศ้นูยพ์กัพงิชัว่คราวสามารถ
ด าเนินงานได ้

 
3.1 ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคทีส่ าคญั ทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนศูนยพ์กัพงิชัว่คราวใหส้ามารถด าเนินงานได ้ในกรณี
ของศูนยพ์กัพงิชัว่คราวส าหรบัเหตุอุทกภยั ระบบไฟฟ้าภายในศูนยพ์กัพงิ ตอ้งถูกออกแบบใหส้ามารถตดักระแสไฟฟ้าชัน้ล่างได ้
เพือ่ความปลอดภยัหากเกดิน ้าทว่มศนูย ์และตอ้งจดัใหม้ไีฟฟ้าส ารองในกรณีทีม่กีารตดัการจา่ยกระแสไฟจากการไฟฟ้า 
อาคารส่วนมากในสถานศกึษามกีารตดิตัง้ระบบส ารองพลงังานหรอืระบบไฟฟ้าส ารองส าหรบัในกรณีฉุกเฉินไวอ้ยู่แลว้ ระบบที่
นิยมใชก้นัคอืการตดิตัง้เครื่องปัน่ไฟฟ้าส ารอง (generator) ส าหรบัผลติไฟฟ้าส ารองเมื่อเกดิไฟดบั หากปรบัเปลีย่นการใชง้าน
อาคารเป็นศูนยพ์กัพงิชัว่คราว ปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละวนัอาจมมีากเกนิกวา่ทีเ่ครื่องปัน่ไฟฟ้าส ารองทีไ่ดต้ดิตัง้ไว้
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จะผลติได ้ดงันัน้จงึควรมกีารเตรยีมแผนการส ารองพลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังานฉุกเฉินในกรณีน้ีไว ้โดยระบบไฟฟ้าส ารอง  หรอื
พลงังานฉุกเฉินทีส่ามารถใชไ้ดใ้นกรณีทีก่ารไฟฟ้าตดัการจา่ยกระแสไฟ ไดแ้ก่ 
 
3.1.1 เครือ่งปัน่ไฟฟ้าส ารอง (Generator) 

จากทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ อาคารสว่นใหญ่จะมกีารผลติไฟฟ้าส ารองดว้ยการใชเ้ครื่องปัน่ไฟฟ้าส ารอง  ในกรณีทีจ่ะใช้
เครื่องปัน่ไฟฟ้าส ารองเป็นแหล่งพลงังานหลกัส าหรบัศูนยพ์กัพงิชัว่คราวนัน้ ควรใชเ้ครื่องปัน่ไฟขนาด 4 กโิลวตัต์ (ค านวณจาก
ศูนย์ทีม่ผีูพ้กัอาศยั 400 คน) ซึ่งจะใชน้ ้ามนัประมาณชัว่โมงละ 1 ลติร คดิเป็น 24 ลติรต่อวนั หากเปิดใชอ้าคารเป็นศูนยพ์กัพงิ
ชัว่คราวนาน 30 วนั จะตอ้งเตรยีมน ้ามนัใหเ้พยีงพอส าหรบัใชผ้ลติไฟฟ้าอยา่งน้อย 720 ลติร หากพืน้ทีจ่ดัเกบ็น ้ามนัส ารองส าหรบั
ใชก้บัเครื่องปัน่ไฟฟ้ามไีมเ่พยีงพอ อาจแบ่งการส ารองน ้ามนัเป็นสองรอบ รอบละ 15 วนั แต่จะตอ้งมกีารจดัเวรตรวจเชค็ปรมิาณ
น ้ามนัส ารองทุกวนัเพือ่ตรวจเชค็ความปลอดภยั และป้องกนัความผดิพลาดในกรณีทีเ่ครือ่งปัน่ไฟฟ้าใชน้ ้ามนัเกนิจากทีก่ าหนดไว้ 

 
รปูท่ี 1 การท างานของเครือ่งปัน่ไฟฟ้าส ารอง 

 
ในกรณีทีศู่นย์พกัพงิมขีนาดไม่ใหญ่ จ านวนผูใ้ชง้านมไีม่มาก และมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัเฉพาะไฟส่องสว่าง 

สามารถใชเ้ครื่องยนตก์ารเกษตรขนาด 15 แรงมา้ ประกอบกบัไดนาโม 3-5 กโิลวตัต ์เป็นแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าส ารองได ้ทัง้น้ี
ทัง้นัน้ควรค านวณปรมิาณน ้ามนัส ารองส าหรับใชก้บัเครื่องยนต์การเกษตรไวใ้หเ้พยีงพอส าหรบัระยะเวลาทีต่้องการผลติไฟฟ้า
ดว้ย เพือ่ใหส้ามารถผลติไฟฟ้าไดต้่อเนื่องและเพยีงพอต่อความตอ้งการ  
 
3.1.2 แผงโซล่าเซลล ์

โซล่าเซลลเ์ป็นอกีหนึ่งทางเลอืกส าหรบัการผลติพลงังานไฟฟ้าส ารอง แต่ขอ้จ ากดัของโซล่าเซลลค์อืการอาศยัพลงังาน
แสงอาทติย์ในการผลติไฟฟ้าจงึไม่สามารถผลติไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้หากตอ้งการน าระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใชเ้ป็น
พลงังานหลกัแลว้ ตอ้งค านึงถงึการเกบ็พลงังานไฟฟ้าเพือ่ใชง้านในชว่งกลางคนืหรอืชว่งไมม่แีสงแดดดว้ย โดยทัว่ไปอุปกรณ์ทีใ่ช้
จดัเกบ็พลงังานไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากโซลา่เซลลก์ค็อืแบตเตอรี ่

ระบบของโซล่าเซลลท์ีเ่หมาะส าหรบัใชเ้ป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าหลกัของศูนยพ์กัพงิชัว่คราวควรจะเป็นระบบอ๊อฟกรดิ 
(off grid) หรอืแบบอสิระ (stand alone) ทีไ่มเ่ชื่อมต่อกบัระบบไฟของการไฟฟ้า วธิกีารท างานของระบบน้ีคอืการน ากระแสไฟฟ้า
ทีไ่ดจ้ากแผงโซล่าเซลลม์าชารจ์เกบ็ไวใ้นแบตเตอรี ่แลว้จงึน าไฟฟ้าทีไ่ดม้าแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั AC (Alternating Current) 
ส าหรบัใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร เน่ืองจากไฟฟ้าทีไ่ด้จากแผงโซล่าเซลลเ์ป็นไฟฟ้ากระแสตรง หรอื DC (Direct Current) ซึง่
ขอ้ดขีอ้ระบบน้ีคอืแบตเตอรีส่ามารถเกบ็ประจุไฟฟ้าทีผ่ลติไดไ้วใ้ชง้านในกรณีทีไ่มม่แีสงอาทติย ์หรอืใชไ้ฟฟ้าในเวลากลางคนืได ้
แต่ระบบน้ีกม็ขีอ้เสยีคอื ตอ้งค านวณปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าใหถู้กตอ้งเพือ่จะไดจ้ดัเตรยีมแบตเตอรีใ่หเ้พยีงพอส าหรบัการใชไ้ฟฟ้าได้
ต่อเนื่อง 

ขอ้ควรระวงัส าหรบัระบบไฟฟ้าส ารอง คอื การเดนิระบบไฟฟ้าส ารองควรแยกระบบออกจากไฟปกต ิเดนิสายไปใน
ลกัษณะปลอดภยัทัง้ไฟส่องสว่างในพืน้ที่พกั พื้นทีท่ างาน พื้นที่เปลีย่วและเสีย่งภยั ควรมกีารตดิตัง้ปลัก๊ไฟส าหรบัพดัลมและ
ส าหรบัชารจ์โทรศพัทม์อืถอืในหอ้งพกัทุกหอ้ง 
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รปูท่ี 2 การท างานของโซลา่เซลลร์ะบบอ๊อฟกรดิ 
 
3.2 ระบบน ้าและระบบสขุาภิบาล 
3.2.1 ระบบน ้า 

น ้ามคีวามจ าเป็นส าหรบัการอุปโภคบรโิภค ในศูนย์พกัพงิชัว่คราวต้องมรีะบบส ารองน ้าทีส่ะอาดและปลอดภยัแมใ้น
เวลาทีน่ ้าท่วมศูนยแ์ลว้ โดยทีอ่งคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดใหม้นี ้าสะอาด ทัง้ส าหรบัดื่มและใชอ้ย่างน้อยคนละ 5 ลติรต่อวนั แต่
หากอยู่ในพื้นที่วิกฤตอาจเหลือเพียง 3 ลิตรต่อคนต่อวนั นอกจากน้ียังจ าเป็นต้องมีระบบกรองน ้ าเพื่อให้ได้น ้ าสะอาดถูก
สุขลกัษณะ น ้าใช้อาจใช้น ้าธรรมชาตมิากรองแบบการแกว่างสารสม้ หรอืกรองด้วยผ้าสะอาดแล้วเติมคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อโรค 
ส าหรบัน ้าดื่มอาจใช้วธิีการแกว่งสารส้มหรอืต้มสุก แต่หากจ าเป็นอาจต้องมกีารจดัหาการสนับสนุนน ้าสะอาดจากภายนอก 
 
3.2.1 ระบบสขุาภบิาล 

ศูนย์พกัพงิชัว่คราวควรจดัใหม้สีุขา 1 หอ้งต่อ 50 คน และสรา้งเพิม่ใหไ้ด ้1 หอ้งต่อ 20 คนโดยเรว็ โดยทีต่ัง้ของสุขาไม่
ควรหา่งไกลจากทีพ่กัเกนิ 50 เมตร ควรมรีะบบการจดัการขยะ การคดัแยกขยะภายในศูนยพ์กัพงิ โดยปรมิาณการเกบ็รวมรวมขยะ
ค านวณจาก 40 คนต่อถุงด า 100 ลติรต่อวนั ส าหรบัขยะเปียกหรอืเศษอาหาร ควรมขีนาด 50 -100 ลติร ต่อผูพ้กัอาศยั 12 – 15 คน 
และตอ้งมฝีาปิดมดิชดิ  

ส าหรบัสตัว์เลี้ยง ควรจดัหาสถานที่ที่แยกออกจากบรเิวณที่คนพกัอาศยั จดัหาที่โล่งมอีากาศถ่ายเทได้ด ีและแยก
ประเภทสตัวพ์รอ้มมกีารจดัเตรยีมกรงสตัวใ์หพ้รอ้ม 

 
ตารางท่ี 1 มาตรฐานศนูยพ์กัพงิ ตามก าหนดขององคก์ารสหประชาชาต ิ

รายการ จ านวน/ประชากร 
สขุา 1:20 

น ้าสว่นตวั 15-20 ลติร/คน/วนั 
น ้าส าหรบัครวัในศนูย ์ 20-30 ลติร/คน/วนั 

น ้าส าหรบัหน่วยแพทย/์พยาบาล 40-60 ลติร/คน/วนั 
พืน้ที ่ 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพืน้ทีศ่นูย ์ 30 ตารางเมตร/คน 
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3.3 ระบบติดต่อส่ือสาร 
ควรจดัระบบการตดิต่อประสานงานส าหรบัทัง้การตดิต่อภายในศนูยแ์ละจากภายนอกศูนย ์เพือ่ขอการสนับสนุนและขอ

ความช่วยเหลอืเมื่อเกดิเหตุจ าเป็น ภายในศูนยพ์กัพงิควรจดัหาพืน้ทีส่ าหรบัประชาสมัพนัธข์า่วสารเพือ่แจง้ใหทุ้กคนรบัทราบถงึ
สถานการณ์ภายนอกและเขา้ถงึความช่วยเหลอืดา้นต่างๆ ไดส้ะดวก ทุกศูนย์ควรมรีะบบวทิยุสื่อสารเพื่อใชใ้นยามจ าเป็น เมื่อ
ระบบสือ่สารสญัญาณโทรศพัทล์่ม ควรตดิธงหรอืสญัลกัษณ์ทีร่ะบุวา่สถานทีแ่หง่นัน้เป็นศูนยพ์กัพงิผูป้ระสบภยัใหช้ดัเจน เพือ่ให้
ความช่วยเหลอืทางอากาศเขา้ถงึไดง้า่ย 

 
3.4 ระบบขนส่ง 

ศูนย์พกัพงิชัว่คราวควรมกีารจดัระเบยีบการ จราจรและเสน้ทางคมนาคมส าหรบัเขา้ – ออกพื้นที่อพยพ ควรจดัหา
พาหนะอย่างน้อย 1 คนั ตลอด 24 ชัว่โมง ส าหรบัขนสง่สิง่ของ รวมถงึกรณีฉุกเฉิน เช่น การขนสง่ผูป่้วย และควรมกีารตรวจตรา
ผูท้ีผ่า่นเขา้ออกศนูยพ์กัพงิ และจดัระบบการรกัษาความปลอดภยัและความสงบเรยีบรอ้ยในพืน้ทีอ่พยพ 
 
4. สรปุและขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศกึษาการจดัการระบบสาธารณูปโภคส าหรบัศูนยพ์กัพงิชัว่คราวเพือ่ผูป้ระสบอุทกภยัสะทอ้นใหเ้หน็วา่ศูนย์
พกัพงิชัว่คราวจะขบัเคลื่อนไปไดน้ัน้จะตอ้งอาศยัระบบสาธารณูปโภคทีพ่รอ้มเพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันัน้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้น้ีการวางแผนการจดัการระบบสาธารณูปโภคมคีวามส าคญัอย่างยิง่ การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัเหตุภยัพบิตัิ
ประเภทต่างๆ มคีวามจ าเป็น เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสะดวก 
ผลการศกึษาครัง้น้ี ควรน าไปบรูณาการกบัการเรยีนการสอนของสถานศกึษาในทอ้งถิน่ รวมไปถงึการเสรมิสรา้งความเขา้ใจและ
ความรว่มมอืกนัของบุคลากรภายในสถานศกึษา น าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการวางแผนเตรยีมการรบัมอืกบัเหตุภยัพบิตัลิ่วงหน้า เพือ่
บรรเทาความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการชว่ยเหลอืชุมชน บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ทีอ่กีดว้ย 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทีส่นับสนุนทุนการวจิยัครัง้น้ี ขอขอบคุณคณะผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์นกัศกึษา ทีใ่หข้อ้มลูในการวจิยั ท าใหง้านวจิยัครัง้น้ีส าเรจ็ตามวตัถุประสงคเ์ป็นอยา่งดี  
 
6. รายการอ้างอิง 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย. (2554). คูม่อืการบรหิารจดัการศนูยพ์กัพงิชัว่คราว. สบืคน้เมือ่ 4 

มกราคม 2563, จาก http://www.disaster.go.th/dpm/flood/news/book/book_ immigrantion%20center.pdf  
สมเดช นิลพนัธุ ์และ หทยัชนก บวัเจรญิ. (2558). การศกึษาระบบการจดัการศนูยพ์กัพงิผูป้ระสบอุทกภยั ณ ศนูยพ์กัพงิชัว่คราว 

มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม. วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร,์ 23(1), 89-113. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาสงัคมและ เศรษฐกจิแหง่ชาต.ิ (2554). รายงานการศกึษาเบื้องตน้การจดัการภยัพบิตัแิละการฟ้ืนฟู

บรูณะหลงัการเกดิภยั กรณีศกึษาในประเทศและตา่งประเทศ. กรุงเทพฯ: บรษิทัศนูยก์ารพมิพเ์พชรรุง่จ ากดั.  
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2011). Shelter safety handbook: Some important 

information on how to build safer. Retrieved February 22, 2020, from http://www.ifrc.org 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

102 

 
การอพยพกรณีเกิดแผน่ดินไหวในยคุ “ชีวิตวิถีใหม่”  

Earthquake Evacuation in “New Normal” Era 
 

ฐติยา สารฤทธิ ์
Faculty of Architecture, Chiangmai University  

 
บทคดัย่อ 

ภยัพบิตัใินโลกนัน้สามารถแบ่งทีม่าออกเป็นสองประเภทหลกั คอืภยัพบิตัธิรรมชาตแิละภยัพบิตัจิากน ้ามอืมนุษย ์โดย
ในการเกดิภยัพบิตันิัน้บางครัง้มโีอกาสเกดิภยัพบิตัขิึน้ซ ้าซอ้นได ้ในยุคปัจจุบนัน้ีมกีารแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 ซึง่ถอืว่า
เป็นภยัพบิตัธิรรมชาตริปูแบบหน่ึงเรยีกวา่ ภยัพบิตัทิางชวีภาพ (Biological Disaster) โรคระบาดการแพร่เชือ้เหล่าน้ีสง่ผลใหเ้กดิ
ความเสยีหายทางชวีติมนุษย์และเศรษฐกิจของโลก พร้อมทัง้ท าใหว้ถิีชวีติของประชาชนรวมถึงพฤตกิรรมการใช้งานอาคาร
เปลี่ยนไปและหากว่าในสภาวะที่เกิดภัยพิบตัิทางชีวภาพปัจจุบนัแต่มีการเกิดภัยพิบตัิธรรมชาติอื่นซ ้าซ้อน เช่น การเกิด
แผน่ดนิไหวในระหวา่งทีเ่กดิการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะท าใหก้ารบรรเทา การจดัการ การอพยพและการรบัมอืกบัภยัพบิตัิ
ตอ้งเปลีย่นไป โดยงานวจิยัน้ีตอ้งการ 1.อธบิายลกัษณะของการอพยพแผน่ดนิไหวในอาคารโดยจะใชก้รณีศกึษาเป็นอาคารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่2.เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมและประเมนิความเสีย่งของการอพยพแผน่ดนิไหวหลงัจากปรบัชวีติ
วถิีใหม่เพื่อรบัมอืกบัการระบาดของ Covid-19 โดยงานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อมกีารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเพื่อป้องกนัการ
ระบาดของ Covid -19 มขีัน้ตอนในการปฏบิตัติวั เชน่ การรกัษาระยะหา่งระหวา่งบุคคล (Social distancing)  การซอ้มอพยพเมือ่
เกดิเหตุฉุกเฉิน แต่ในขณะเดยีวกนัตอ้งเฝ้าระวงัการตดิต่อของ Covid-19 อาจท าใหเ้กดิการกดีขวางหรอืลดช่องทางในการอพยพ
จนเป็นอุปสรรคเมือ่อพยพแผน่ดนิไหวได ้

ค ำส ำคญั: กำรอพยพ, กำรลดควำมเสีย่งในกำรเกดิภยัพบิตั,ิ โควดิ-19, แผน่ดนิไหว, กำรรกัษำระยะหำ่งทำงกำยภำพ 
 

Abstract 

Disaster can be separate into two significant types “Natural disaster” and “Man-made disaster” and it possible 
to occur together. Chiang Mai province also in high-risk locates in the Earthquake risk zone of Thailand this city could 
have “Double strike” from Natural disaster together with Biological disaster like Covid-19. This study aims to 1. Illustrate 
Earthquake evacuation plan from case study; Faculty of Architecture Chiang Mai University and evacuation practice for 
all first-year students. 2. Compare the situation in disaster and building evacuation that complicated since not only to 
survive the Earthquake but people have to concern on safe-habit since the spread of the coronavirus. This research aim 
to focus on Mass-evacuation under the situation of Covid-19 crisis the new normal of Risk perception toward the distance, 
evacuation root and safe-habit, all could help in the decision made to evacuate.  

Keywords: Evacuation, Disaster risk reduction, Covid-19, Earthquake, Social Distancing 
 
1.สถานการณ์การเกิดโรคอบุติัใหม่จากเช้ือไวรสั Covid -19 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 ยงัเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทีต่อ้งเฝ้าระวงัในหลายประเทศ
ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทย โดยมคีวามเป็นไปไดท้ีใ่นระหว่างทีแ่ต่ละประเทศยงัอยู่ในสถานกาณ์ ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดน้ี 
อาจจะเกดิ ภยัพบิตัซิ ้าซอ้นขึน้ได ้เชน่ แผน่ดนิไหว น ้าทว่ม หรอืพายุได ้ยกตวัอย่างเช่นในกรณีของประเทศ โครเอเชยี วนัที ่22 
มนีาคม 2563 ทีม่แีผน่ดนิไหวขนาดแมกนิจดู 5.3 ตามมาตรารกิเตอรเ์กดิขึน้ สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายต่ออาคารและมผีูเ้สยีชวีติ 
27 คน ในขณะเดยีวกบัทีป่ระเทศโครเอเชยีกเ็ป็นอกีหน่ึงประเทศก าลงัเผชญิสภาวะการแพรร่ะบาดของ Covid-19 โดยในปัจจุบนั
ยงัมรีายงานจ านวนผูต้ดิเชือ้และผูเ้สยีชวีติ เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดย ณ เวลาน้ียงัไมม่วีคัซนีป้องกนั  
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1.1 โรคโควิด-19 หรือ COVID-19 
Covid- 19 ย่อจาก Coronavirus disease 2019 เป็นโรคทีเ่กดิจากไวรสัโคโรนา การไดร้บัเชือ้นัน้เกดิไดท้ัง้จากการตดิ

เชือ้ทางระบบทางเดนิหายใจ การสมัผสั หรอืใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้ ทัง้การสมัผสัสารคดัหลัง่ (น ้าลาย เสมหะ น ้ามกู) หรอือาจเขา้สู่
รา่งกายโดยทางปาก จมกู ตา การแพรเ่ชือ้สามารถตดิต่อจากคนสูค่นโดยละอองฝอย (droplet) จากการหายใจ การสมัผสับรเิวณ 
พืน้ผวิ สิง่ของ วตัถุอื่นๆ โดยเฉพาะการสมัผสัโดยมอื โรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ตามนิยามขององคก์ารอนามยัโลก หมายถงึโรคตดิต่อ
ทีเ่กดิจากเชือ้ใหม ่โดยใน ปี พ.ศ.2563 (2020) น้ีประชากรโลกไดพ้บกบัภาวะ Pandemic คอืการกระจายตวัเป็นวงกวา้งขัน้สงูสดุ
ของเชือ้ไวรสั Covid-19 ซึง่สามารถตดิต่อไดท้างอากาศและมผีลใหเ้กดิภาวะตดิเชือ้ทางระบบทางเดนิหายใจ รวมไปถงึอาการไข ้
และอาการขา้งเคยีงอื่นๆ ปัจจุบนัในไทย (พ.ค. 2563) มผีูป่้วยสะสมอยูท่ี ่3,045 รายและมผีูเ้สยีชวีติ 57 ราย 

 
1.2 การเว้นระยะห่างทางสงัคมและการรบัมือกบั Covid-19   

เน่ืองจากไวรสั Covid-19 มกัเกดิจากการสมัผสัร่างกาย จงึมคี าแนะน าจากองค์การอนามยัโลกใหเ้วน้ระยะห่างทาง
สงัคมระหว่างมนุษย์ประมาณ 2 เมตร หรอืเทยีบได้กบัระยะประมาณ 3 ก้าว ควรเว้นระยะห่างบนรถโดยสารสาธารณะ ใน
ส านักงาน ในรา้นคา้ต่างๆเมื่อซื้อสนิคา้ไม่ควรรุมซื้อหรอืเบยีดเสยีด เวน้ระยะห่างบนโต๊ะอาหาร เป็นตน้ การเวน้ระยะห่างทาง
สงัคมดงักล่าวมกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัในสงัคมในช่วงเวลาเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดน้ี ควบคู่ไปกบัการรณรงคเ์รื่ องการรกัษา
ความสะอาดเช่นการลา้งมอื การฉีดและฆา่เชือ้บนพืน้ผวิ การป้องกนัดว้ยอุปกรณ์เช่นหน้ากากอนามยั และการอยู่บา้นหยุดเชือ้ 
เพือ่ลดโอกาสการเดนิทางมาท างานและออกมาใชช้วีติขา้งนอกบา้นระยะหา่งทางสงัคมเป็นวธิหีนึ่งในมาตรการทีท่ ามาใช ้รวมถงึ
มกีารคดักรองผูเ้ขา้ใช้งานอาคาร การวดัอุณหภูมแิละเพิม่ลดทางเขา้ออกอาคาร เพื่อง่ายต่อการลงทะเบยีนและบนัทกึเวลาเขา้
ออกอาคาร  

การก าหนดระยะห่างทางสงัคม หรอื Social Distancing หรอื physical distancing  เป็นมาตรการทีห่ลกีเลีย่งหรอืลดการ
ตดิต่อสมัพนัธข์องคนในชุมชน ในหลายประเทศมกีารใชม้าตรการ  Social Distancing อย่างเขม้งวด เช่นจนี โดยจ ากดัใหค้นอยู่
ภายในทีอ่ยู่อาศยัเพือ่ลดโอกาสเสีย่งในการตดิเชือ้ หรอืมกีารปิดโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั เช่นในประเทศอติาล ีญีปุ่่ น และไทย 
โดยส่วนใหญ่ในหลายประเทศนัน้ ประชาชนยงัสามารถเดนิทางออกนอกทีอ่ยู่อาศยัไปท าธุระหรอืไปท างานไดบ้า้ง แต่มขีอ้ควร
ปฏบิตัดิงัน้ี 

1. หลกีเลีย่งกลุม่คน หรอืแหล่งชุมนุมขนาดใหญ่ ทีย่ากแก่การรกัษาระยะกบับุคคลอื่นได ้ 

2. หลกีเลีย่งการชุมนุมเลก็ ๆ ในสถานทีปิ่ด เชน่ งานปารต์ี ้งานรวมญาต ิงานประชุมในหอ้งปิด 

3. รกัษาระยะหา่งจากบุคคลอื่นประมาณ 2 เมตร เมือ่อยูท่ีส่าธารณะ หากตอ้งท างานรว่มกบับุคคลอื่นเวน้ระยะประมาณ 1 เมตร 

4. หลกีเลีย่งการสมัผสัรา่งกายกนั เชน่ จบัมอื กอด  

5. ไมร่บัประทานอาหารรว่มกนั  

6. หลกีเลีย่งการไปเยีย่มบุคคลทีม่คีวามเสีย่ง เชน่ คนชรา เดก็แรกเกดิ 

7. ลา้งมอือยา่งถูกวธิอียา่งน้อย 20 วนิาท ีดว้ยสบูห่รอืเจลลา้งมอื และการลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล์ 

8. หลกีเลีย่งการไอ จาม ในทีส่าธารณะโดยไมม่กีารป้องกนั 

 

2. ภยัพิบติัธรรมชาติ 
ภยัพบิตัธิรรมชาตนิัน้ตรงขา้มกบัภยัพบิตัทิีเ่กดิจากน ้ามอืมนุษยจ์ าพวก สงคราม การก่อการรา้ย การระเบดิ เป็นต้น 

แต่ภยัพบิตัธิรรมชาตเิป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิเมือ่เกดิขึน้แลว้จะส่งผลใหเ้กดิอนัตรายและเกดิความสญูเสยีทัง้ชวีติ
และทรพัยส์นิต่างๆ โดยตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย “กำรมุง่เน้นกำรลดควำม
เสีย่งจำกสำธำรณภยั (Disaster Risk Reduction : DRR) กำรบูรณำกำร กำรจดักำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรฟ้ืนฟูอย่ำงยัง่ยนื (Build Back Better and Safer) และกำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในกำร
จดักำรควำมเสีย่งจำกสำธำรณภยั” ซึง่ภยัพบิตัทิางธรรมชาตนิัน้สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกัๆ คอื ภยัพบิตัทิางชวีภาพ 
ธรณีพบิตั ิอุทกภยั ภยัทางอุตุนิยมฯ และในประเทศไทยนัน้ภยัพบิตัทิีม่คีวามเสีย่งในการเกดิสงูคอื 1.น ้าท่วม 2.พายุ 3.ภยัแลง้  
4.แผน่ดนิไหว 
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2.1 แผน่ดินไหว  
อยู่ในกลุ่มทีเ่รยีกไดว้า่ ธรณีพบิตั ิโดยเป็นภยัทางธรรมชาตทิีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรุนแรงและสง่ผลกระทบได้

เป็นวงกวา้ง โดยแผ่นดนิไหวนัน้เทคโนโลยใีนปัจจุบนัท าไดเ้พยีงแต่คาดการณ์โอกาสเกดิความเสยีหาย หรอืจดัท าแผนความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิ แต่ยงัไมส่ามารถพยากรณ์เวลาการเกดิหรอืแจง้เตอืนล่วงหน้าได ้แผน่ดนิไหวเกดิจากการสัน่สะเทอืนอย่างรุนแรง
ใตพ้ืน้ดนิในช่วงเวลาหนึ่ง ภายใตผ้วิโลก โดยเกดิตามรอยเลื่อนของเปลอืกโลกทีม่พีลงังาน ซึง่รอยเลื่อนเหล่าน้ีมทีัง้ในไทย และ
ประเทศเพือ่นบา้น สามารถสง่ผลใหป้ระชาชนรบัรูถ้งึการสัน่ไหวได ้ 

โดยในภาคเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศไทยนัน้ ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่สีย่งภยัพบิตัปิระเภท แผน่ดนิไหวเพราะอยู่ใน
แนวรอยเลื่อนมพีลงั และยงัมรีายงานการเกดิแผ่นดนิไหวบ่อยครัง้โดยแผ่นดนิไหวทีเ่กดิจากรอยเลื่อนมพีลังของไทย สามารถ
สรา้งความเสยีหายใหแ้ก่อาคารบา้นเรอืน และทรพัยส์นิของประชาชน ไดด้งัเช่น กรณีจงัหวดัเชยีงราย เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 
2557 ความรุนแรงขนาด 6.3 รวมทัง้เกดิแผน่ดนิไหวตาม (aftershock) อกีหลายพนัครัง้ 

 
2.2 การแบง่ระดบัความรนุแรงของแผน่ดินไหว 

การทีท่ราบถงึลกัษณะความรุนแรงของแผน่ดนิไหวในแต่ละระดบัจะช่วยใหแ้ยกแยะไดแ้ละสามารถรบัมอืแผ่นดนิไหว
ในแต่ละรปูแบบได ้โดยสว่นมากแผน่ดนิไหวทีเ่คยพบในไทย มขีนาดมากสุดทีเ่คยจดบนัทกึคอืแมคนิจดู 6.3  
ตารางท่ี 1 ระดบัของการสัน่สะเทือน 

ขนาด  
(มาตราริกเตอร)์ 

ความสมัพนัธข์องขนาดโดยประมาณกบัความสัน่สะเทือนใกลศ้นูยก์ลาง 

0-2.9 เกดิการสัน่ไหวเลก็น้อย ผูค้นเริม่มคีวามรูส้กึถงึการสัน่ไหว บางครัง้ รูส้กึเวยีน ศรีษะ 

3-3.9 เกดิการสัน่ไหวเลก็น้อย ผูค้นทีอ่ยูใ่นอาคารรูส้กึเหมอืนรถไฟวิง่ผา่น 

4-4.9 เกดิการสัน่ไหวปานกลาง ผูท้ีอ่าศยัอยูท่ ัง้ภายในอาคาร และนอกอาคาร รูส้กึถงึการ สัน่สะเทอืน 
วตัถุหอ้ยแขวนแกวง่ไกว 

5 Lower เกดิการสัน่ไหวรนุแรงเป็นบรเิวณกวา้ง เครือ่งเรอืน และวตัถุมกีารเคลือ่นที ่

5 upper ยากทีจ่ะทรงตวั ผนงั หลงัคากระเบือ้งอาจเริม่พงัเสยีหาย 

6 lower ไมส่ามารถเดนิได ้อาจถูกเหวีย่งขึน้ลง เกดิการแตกขนาดใหญ่บนพืน้ดนิ อาจเกดิดนิถลม่ 

6 upper เกดิการสัน่ไหวรา้ยแรง อาคาร สิง่ก่อสรา้งมคีวามเสยีหายอยา่งมาก แผน่ดนิแยก วตัถุทีอ่ยูบ่นพืน้
ถูกเหวีย่งกระเดน็ 

7.0 ขึน้ไป เกดิความเสยีหายขนาดใหญ่ต่ออาคาร แมแ้ต่อาคารสงูทีถู่กสรา้งมาเพือ่รบัแรงสัน่สะเทอืนกอ็าจ
พงัทลาย 

 
3. การรบัมือกบัแผน่ดินไหวในอาคาร: กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร,์ มช 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึง่ตัง้อยู่ในเขตภาคเหนือจดัว่าเป็น จงัหวดัทีม่คีวามเสีย่ง โดย จ.เชยีงใหมเ่องยงัมรีอยเลื่อนมี
พลงัพาดผ่านอีกด้วย จงึมคีวามเป็นไปได้ภยัพบิตัิแผ่นดนิไหวที่มขีนาดรุนแรงในอนาคต การให้ความรู้ทุกคนในชุมชนหรอื
องค์กร มคีวามตระหนักอย่างต่อเน่ืองยงัเป็นสิง่ส าคญัเพิม่ทกัษะใหแ้ก่นักศกึษาโดยเป็นทกัษะอย่างหน่ึงทีม่ปีระโยชน์ต่อการ
ด ารงชวีติ โดยทางคณะจดัใหม้กีารท าแผนทีเ่สีย่งและเสน้ทางอพยพของอาคาร การซอ้มรบัมอืกบัแผน่ดนิไหวของ นศ.ชัน้ปีที ่1 
(ภาพท่ี 1)  และการแจกสือ่สิง่พมิพเ์พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นภยัพบิตัิ พรอ้มทัง้จดัท าแผนทีเ่สีย่ง  Risk map  โดยในแผน
ทีเ่สีย่งนัน้มกีารแบ่งระดบัความเสีย่งดงัเช่นใน (ภาพท่ี 2) 1) ระดบัที ่1 สเีหลอืง ความหนาแน่นของผูใ้ชง้านอาคารน้อย ทางออก
มมีากกวา่หน่ึง 2) ระดบัที ่2 สสีม้ความหนาแน่นของผูใ้ชง้านอาคารปานกลาง ทางออกม ี1 หรอืตอ้งใชท้างออกรว่มกบัหอ้งอื่น 3) 
ระดบัที่ 3 สแีดงความหนาแน่นของผูใ้ชง้านอาคารปานกลาง ทางออกม ี1-2 ทางออก 4) ระดบัที ่4 สมี่วงความหนาแน่นของ
ผูใ้ชง้านอาคารมาก ทางออกมเีพยีง 1 หรอืตอ้งใชท้างออกร่วมกบัหอ้งอื่น 5)พืน้ทีว่กิฤต พืน้ทีท่ีเ่ป็นส่วนเชื่อม ส่วนต่อเตมิทีย่ื่น
จากอาคาร ซึ่งมกัอนัตรายและง่ายต่อการเกดิความเสยีหายเมื่อเกดิแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่ ไม่แนะน าใหใ้ชเ้ป็นเสน้ทางอพยพ 
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(เหลอืงคาดด า)และแสดงจุด  รวมตวั (Assembly point)  A1/A2 พรอ้มจุดตดัสนิใจ พรอ้มประเมนิความเสีย่งจากสิง่กดีขวาง วสัดุ
อนัตรายและขนาดของเสน้ทาง 

 
ภาพท่ี 1 คลปิวดีโีอบนัทกึการอพยพเมือ่เกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัอิอกจากหอ้ง 2001 

 
ภาพท่ี 2  Risk map แผนทีเ่สีย่งส าหรบัการอพยพ กรณีแผน่ดนิไหวในอาคาร:  

ผงัชัน้ 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่
 

 
ภาพท่ี 3 ซอ้มรบัมอืเมือ่เกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัติามขัน้ตอนคอืการ Drop Cover และ Hold on 

1

2
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ภาพท่ี 4 ประเมนิระดบัความเขา้ใจ 

 
3.1 ขัน้ตอนการปฏิบติัตวัเม่ือเกิดแผน่ดินไหว  

1. ตรวจสอบเสน้ทางอพยพเวลาเกดิเหตุฉุกเฉินเชน่เพลงิไหม ้ในแผนผงัอาคารเป็นประจ าในทุกอาคารทีใ่ชง้าน เลอืกทีจ่ะ
ไมใ่ชเ้สน้ทางทีเ่ป็นรอยตอ่ตวัเชือ่มต่างๆ 

2. อยูใ่หห้า่งจากกระจกหน้าต่างและระวงักระจกตกใสห่รอืเศษกระจกบาดตวั 
3. อยูใ่นอาคารจนกวา่การสัน่ไหวจะหยุดลง มกีาร Drop Cover และ Hold on 
4. หากแน่ใจวา่ปลอดภยัแลว้ทีจ่ะออกจากอาคาร หากจ าเป็นตอ้งออกจากอาคารใหใ้ชบ้นัไดแทนลฟิตห์รอืทางลาดเพราะ

ในกรณี Aftershock โครงสรา้งทีต่่อเตมิของทางลาดอาจเกดิความเสยีหายไดง้า่ย 
5. ไปทีจุ่ดปลอดภยั ทางออกอาคาร และตรวจสอบหรอืแจง้ชือ่ หรอืนบัจ านวนวา่มผีูต้ดิคา้งอยูใ่นอาคารหรอืไม่ 

 
 
3.2 พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ของผูใ้ช้งานอาคาร เม่ือเกิดการซ้อมอพยพแผน่ดินไหว 

จากการตอบแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลพฤตกิรรมของการอพยพนัน้ เริม่ตัง้แต่การซกัซ้อมท าความเขา้ใจ อธบิาย
เสน้ทางดว้ยแผน่พบัและสไลด ์แนะน าวธิปีฏบิตัติวั และเริม่จบัเวลาหลงัใหส้ญัญานการอพยพ โดยนักศกึษาใชเ้วลาเฉลีย่ในการ
อพยพจากพืน้ทีห่อ้งเลกเชอร์ 2001 ออกมาถงึ Assembly point 2 เป็นเวลาโดยเฉลีย่ 3:35 นาท ีAssembly point 1 เป็นเวลา
โดยเฉลี่ย 4.20 นาที  โดยนับจากเวลาที่นักศึกษาคนสุดท้ายถึงจุดนัดหมาย เวลาดังกล่าวมีการถ่วงเวลาเพิ่มเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์จรงิ +1/ -1 นาท ีโดยการล่าชา้มกัเกดิขึน้เมื่อม ี1.กำรเกดิควำมแออดัตรงประตูเขำ้ออก 2.จุดตดัสนิใจซึง่คอืจุดทีม่ ี
เสน้ทำงใหเ้ลอืกมำกกวำ่หนึง่ทำง ทำงแยก บนัได ทำงลำด 3.ควำมเป็นหว่งในสมัภำระผูเ้ขา้รว่มการซอ้มอพยพแผน่ดนิไหว จาก 
ภาพท่ี 4เกบ็ขอ้มลู โดยเป็นชาย 240 (35.5%) หญงิ 432 (63.8%) และไม่ระบุ 5 (0.7%)แสดงใหเ้หน็แนวโน้มการใชง้านอาคาร 
ความเข้าใจพฤติกรรมในการอพยพภยัพบิตัิ โดยผู้ใช้งานอาคาร 92% เป็นนักศึกษา และมกีารใช้งานพื้นที่ในอาคารคณะ
สถาปัตยกรรม คอืหอ้งบรรยายรวม มากทีสุ่ดถงึ 84.9 % โดยเมื่อประเมนิดา้นความเขา้ใจ และความพรอ้มในการรบัมอืกบัภยั
พบิตั ิจากการสรุปแบบสอบถาม ผูใ้ชง้านอาคารมแีนวโน้มการเขา้ใจเสน้ทางอพยพ ปานกลาง-มาก โดยมเีพยีงแค่รอ้ยละ 10.4 
เท่านัน้ทีป่ระเมนิวา่มคีวามเขา้ใจ น้อย – น้อยมาก และยงัไมท่ราบวา่ควรไปในเสน้ทางไหนหรอืไมค่วรไปในเสน้ทางใดเมือ่เกดิ
แผน่ดนิไหว 

 
4. เปรียบเทียบขัน้การรบัมือกบัแผน่ดินไหวเพ่ิมเติมเพ่ือระวงัการแพร่ระบาดของ Covid-19  

ขัน้ตอนรบัมือกับแผ่นดินไหวนัน้ จะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเมื่อเทียบกับขัน้ตอนที่ต้องใช้ความระมดัระวงัในการ
แพรก่ระจายของ Covid-19 โดยมสีิง่ทีต่อ้งใหค้วามส าคญัเพิม่ ดงัน้ี 

 
 
 
 

11

59

215

268

123

ทราบวา่ควรอพยพไปไหนเมือ่เกดิแผน่ดนิไหว

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ
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ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมและประเมนิความเสีย่งของการอพยพ 
Evacuation solution Before Covid-19 New normal  
1.เสน้ทางอพยพ เสน้ทาง-เขา้ออก  2 path 

 2 gate 
1 path 
1 gate 

2.ระยะหา่งบุคคลในการอพยพ  
0.3-0.8 m 

 
1 m up. 

3.วสัดุสิง่กดีขวาง เวลา 
- Point 1 
- Point 2 

 
16 /4.20min 
4 /3.35 min 

 
20 />8.00min 
N/A 

4.ความหนาแน่นของผูใ้ชง้านในหอ้ง 100% 50% 
5.การตรวจสอบหลงัสามารถมาถงึจุดรวมตวัไดแ้ลว้ Counting Online safety checked 

 
4.1.เส้นทางเข้าออก  

จาก ตาราง 2 การตรวจสอบคนเขา้มาใชง้านอาคารและออกจากอาคารในปัจจุบนัตกึคณะสถาปัตยกรรม ม.เชยีงใหม ่
ลดทางเขา้ออกเพื่อใหง้่ายต่อการตรวจวดัอุณภูม ิซึ่งการจดัจุดตรวจน้ีต้องไม่ควรกดีขวางทางเขา้ออกหลกั เมื่อเกดิเหตุการ
แผ่นดินไหว อาจจะเกิดความแออัดและเพิ่มระยะเวลาที่จะสามารถหลบออกจากอาคารได้  โดยจุด assembly 2 และเส้น
ทางเขา้ออก 2 จะไม่สามารถใชง้านได้(มกีารปิดทางออกาง) และ assembly 1 มกีารกัน้ช่องทางดว้ยสิง่กดีขวาง ระยะเวลาและ
ระยะทางจงึจะเพิม่ขึน้เป็นอกีเทา่ตวั จงึอาจใชเ้วลาถงึ 8.00 นาทขีึน้ไปในการอพยพจรงิในชว่งโควดิ 
4.2 การลดการสมัผสั เพ่ิมจดุเชค็ และเพ่ิมระยะห่าง  

ระยะหา่งในการนัง่เรยีนหรอืท างานตามขอ้ปฏบิตัขิอง New normal ควรมรีะยะ ประมาณ 1 เมตร หรอือย่างน้อย 1 ช่วง
แขนเมือ่อพยพ ซึง่ค่อนขา้งยากทีจ่ะรกัษาระยะทางเมือ่มเีหตุการณ์แผน่ดนิไหว นอกจากน้ีขัน้ตอนการปฏบิตั ิทีม่กัจะให ้Drop-กม้
ตวั cover-คลุมตวั hold on-จบัยดื เพือ่สรา้งความปลอดภยัและลดโอกาสทีจ่ะถูกวสัดุต่างๆตกลงมาใส ่ควรท าดว้ยความระมดัระวงั 
หากสามารถน าหน้ากากอนามยัขึ้นมาใส่ได้ด้วยก็จะช่วยลดความเสีย่งในการติดเชื้อหรอืแพร่เชื่อ ไม่กรดีร้อง ตะโกนเมื่อต้อง
เคลือ่นยา้ย และเมือ่ตอ้งจบัยดืวสัดุรอบๆเพือ่ความมัน่คง สามารถท าได ้แต่ควรระมดัระวงัไมใ่หม้อืสมัผสัหน้าในระหวา่งทีจ่บัยดึสิง่
เหล่านัน้ หากประตูของหอ้งทีม่คีนใชง้านจ านวนมาก สามารถเปิดไดอ้ตัโนมตั ิหรอืสามารถผลกัหรอืดนัดว้ย เทา้ แขน หรอื ศอกก็
อาจจะชว่ยลดการสมัผสัทีฝ่่ามอืซึง่มคีวามเสีย่งในการแพรเ่ชือ้สงูกวา่ได ้
4.3 การตรวจสอบหลงัสามารถมาถึงจดุรวมตวัได้แล้ว  

ในอดตีใช้วธิรีวมตวักนัเพื่อตรวจสอบความปลอดภยั นับจ านวนผูสู้ญหาย และรอเช็คชื่อหรอืจดชื่อ ซึ่งจะเป็นการ
รวมกลุ่มในระยะเวลานานและเกดิความเบยีดเสยีดใกลช้ดิกนั อาจปรบัเปลีย่นเป็นการเชค็ปลอดภยัออนไลน์ได ้ยกตวัอย่างเช่น
ทาง Social network ซึง่เมือ่มเีหตุการภยัพบิตัขิึน้จะมกีารแจง้ขา่วและสามารถเชค็สถานะไดว้่ายงัปลอดภยัหรอืไม่ ควรตดิตาม
และอพัเดทใหแ้อพลเิคชัน่ต่างๆสามารถเขา้ถงึไดส้ าหรบัผูใ้ชง้านอาคารหรอืคนในชุมชน 

 
5.สรปุและข้อเสนอแนะ 

จะเหน็ไดว้า่ความแออดัเป็นปัจจยัหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิความล่าชา้ และความเสีย่งทีจ่ะมกีารสมัผสัตวั เพราะในเหตุการณ์ภยั
พบิตั ิผูใ้ชง้านอาคารไมส่ามารถรกัษาระยะหา่งจากกนัได ้แต่ทุกคนรกัษาระยะหา่งตามระบบของ Physical distancing จะท าใหล้ด
ความแออดัและสามารถค่อยๆเคลื่อนตวั โดยที่เมื่อพบจุดตดัสนิใจ (ทางแยก บนัได) การรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social 
distancing)  ไมไ่ดท้ าใหก้ารอพยพลา่ชา้จนเกดิอนัตราย ยงัอยูใ่นระยะเวลาไมถ่งึ 10 นาท ีสอดคลอ้งกบัการรกัษาระยะระหวา่งกลุ่ม
เพื่อความปลอดภยัในการเคลื่อนตวัของกลุ่มคน แต่การลดเสน้ทางเขา้ออกท าใหก้ารอพยพมคีวามล่าชา้และมคีวามเสีย่งมากขึน้
โดยการอพยพหรอืเส้นทางอพยพที่ลดลง ควรเป็นขอ้มูลที่ผู้ใช้งานอาคารรบัทราบตรงกนั ทัง้จากแผนผงัของอาคาร ป้ายบอก
ทางออก รวมถงึการซอ้มอพยพเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน แต่ในขณะเดยีวกนัเมือ่อยู่ในภาวะการเฝ้าระวงัการตดิต่อของ Covid-19 ท าให้
มกีารลดจ านวนทางเขา้ออกหรอืเพิม่อุปกรณ์กัน้เสน้ทาง เขา้ออกของอาคารเพือ่เป็นจุดตรวจอุณหภูมแิละคดักรอง Covid –19 นัน้ 
ท าใหเ้กดิการกดีขวางหรอืลดชอ่งทางในการอพยพ อาจเป็นอุปสรรคเมือ่อพยพแผน่ดนิไหวได ้
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บทคดัย่อ 

ร่างโครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4) จะประกาศใชป้ลายปี 2563 เป็นเครื่องมอื
ในการพฒันาและด ารงรกัษากรุงเทพฯ ในอนาคต 20 ปี มกีารเพิม่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 6 ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พือ่รองรบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ในขณะทีย่า่นเจรญิกรุง มนีโยบายการพฒันายา่นสรา้งสรรคน์ าโดยส านกังานสง่เสรมิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยมเีป้าหมายเพือ่ขยายผลการพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ทยไปสู่ระดบัโลก หน่ึงในแนวทางทีส่ าคญั 
คอื  “การสนับสนุนใหพ้ืน้ทีเ่จรญิกรุงเป็นศูนยก์ลางของการ คดิ - ผลติ - ขาย ส าหรบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์” แต่ทว่าในร่างผงั
เมอืงรวมกรุงเทพฯ ย่านเจรญิกรุงกลบัถูกใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ. 8 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสริมศูนยก์ลาง
พาณิชยกรรมหลกัของเมือง (CBD – Central Business District) ไม่ได้ระบุถึงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในที่ดิน
ประเภท พ. 6 แต่อย่างใด ดงันัน้วตัถุประสงคง์านวจิยัจงึตอ้งการทบทวนรายละเอยีดขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ (ปรบัปรุง
ครัง้ที่ 4) ในการใช้ที่ดนิประเภทพาณิชยกรรมระหว่าง พ. 6 (Creative District) กบั ที่ดนิประเภทพาณิชยกรรม พ. 8 (CBD) 
การศกึษาความแตกต่างร่างขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิระหว่าง พ. 6 กบั พ. 8 จงึทบทวนการเปรยีบเทยีบขอ้ก าหนดและ
การวเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) จากนัน้จึงน าผลที่ได้ไปสอบถามความคิดเหน็จากตวัแทนผู้ประกอบการสร้างสรรค์
ดา้นอญัมณีและเครือ่งประดบัในย่านเจรญิกรุง จ านวน 3 ทา่นตามกระบวนหว่งโซ่คุณคา่ (คดิ – ผลติ – ขาย) ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการผงัเมอืง จ านวน 1 ท่าน โดยใช้เครื่องมอืการสมัภาษณ์และสรุปผลการศึกษาโดยการพรรณนาบรรยาย (Analytical 
Description) ผลการศกึษา พบว่า ขอ้ก าหนดทีด่นิประเภท พ. 8 ทีบ่งัคบัใช้ย่านเจรญิกรุงเอื้อใหเ้กดิกจิกรรมการคดิ – ผลติ – 
ขาย มากกวา่ทีด่นิประเภท พ. 6 ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็จากผูป้ระกอบการสรา้งสรรคว์า่ย่านเจรญิกรุงสามารถท ากจิกรรมบน
ทีด่นิประเภท พ. 8 ไดทุ้กประเภท แมแ้ต่การผลติอย่างโรงงานหล่ออญัมณีในตกึแถว โดยผูเ้ชีย่วชาญทางผงัเมอืงไดต้อกย ้าว่า 
รายละเอยีดขอ้ก าหนดผงัเมอืงไทยมเีงือ่นไขทีย่ดืหยุ่นอย่างมาก อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการท ากจิกรรมไดอ้ย่างหลากหลายอนัจะ
เป็นผลบวกต่อตวัผูป้ระกอบการสรา้งสรรคใ์นยา่นเจรญิกรุงยิง่กวา่ผูป้ระกอบการในทีด่นิ พ. 6 เสยีดว้ยซ ้า เน่ืองจากทีด่นิประเภท 
พ. 8 สามารถก่อสรา้งอาคารตัง้แต่ขนาดเลก็ไปจนใหญ่ไดม้ากกวา่ และสามารถท ากจิกรรมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีห่ลากหลายได้
สะดวกกวา่ 

ค าส าคญั: ยา่นสรา้งสรรค,์ เศรษฐกจิสรา้งสรรค,์ ยา่นเจรญิกรุง, ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
The Bangkok Comprehensive Plan (4th Revision) initially coming into effect mid-2020, has laid down Bangkok’s 

development and management scheme for the next 20 years. In this revision, a new land use entitled “Creative District”, 
has been established under the category “Commercial Land Use Type 6 (พ.6)”. The Charoenkrung area in Bangrak 
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District is not placed under such category and remains as a “Commercial Land Use Type 8 (พ.8)”, or CBD – Central 
Business District land use, despite the efforts and policy of Thailand Creative Economic Agency (CEA) to promote this 
area as “The First Creative Industry Hub” of Bangkok. This article aims to revisit the purpose that led to such discrepancy 
by the policy maker of Bangkok Comprehensive Plan (4th Revision) and to understand the details of both land use types 
along with the potential impact on its residents. The differences in the land use types “พ.6” and “พ.8” were compared 
through textual analysis of its urban planning policies and regulations. The findings were then consulted with three 
creative entrepreneurs from local jewelry and accessories businesses in Charoenkrung area and one professional urban 
planner through interviews and concluded with analytical description. Through this methodology, the author has found 
that the policies and restriction of land use type “พ.8” are more supportive to the needs of local businesses than those 
of land use type “พ.6”. The collective consensuses of the local business entrepreneurs and professional urban planner 
have shown that both land use types are supportive of wide range of business activities but do not have significant 
effects on their creative thinking and production. 

Keywords: Creative District, Creative Economy, Charoenkrung District, Bangkok Comprehensive Plan 
  
 
1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

จากการศกึษาร่างผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ (ปรบัปรุงครัง้ที ่4) พบว่า ส านักผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร มกีารเพิม่การใช้
ประโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ. 6 วตัถุประสงค์ ‘เพื่อรองรบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (Creative District)’ (Plan4Bangkok, 
2017) ในขณะทีย่่านเจรญิกรุง มนีโยบายการสนับสนุนใหเ้ป็นศูนย์กลางคดิ - ผลติ - ขาย ส าหรบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ โดย 
ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(CEA) (TCDC, 2017) 

แต่ทวา่หากกลบัไปศกึษาร่างผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ ทีก่ าลงัจะประกาศใชป้ลายปี 2563 พบวา่ ยา่นเจรญิกรุงกลบัถูกใช้
เป็นทีด่นิ พ. 8 ซึง่มวีตัถุประสงค ์‘เพือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นศูนยพ์าณิชยกรรมหลกั (CBD)’ ไมไ่ดถู้กระบุถงึการเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
สรา้งสรรคป์ระเภท พ. 6 แต่อยา่งใด 

จงึเกดิเป็นค าถามของงานวจิยัว่า “ความไม่สอดคลอ้งระหว่าง 2 องคก์รของภาครฐั ภาพความฝันของย่านสรา้งสรรค์
เจรญิกรุงกบัการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทพาณิชยกรรมที่แตกต่างกนัระหว่าง พ. 6 กบั  พ. 8 จะมผีลอย่างไรกบั
ผูป้ระกอบการสรา้งสรรคใ์นยา่นเจรญิกรุง” 

  
1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
1. เพื่อทบทวนรายละเอยีดขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที่ 4) ในการใช้ที่ดนิประเภทพาณิชยกรรม
ระหวา่ง พ. 6 (Creative District) กบั ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ. 8 (Central Business District) 
2. เพื่อวิเคราะห์มุมมองของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุงตามห่วงโซ่คุณค่าต่อข้อก าหนดผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4) 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ก าหนดขอบเขตพืน้ทีต่ามนโยบายการพฒันาย่านสรา้งสรรค์เจรญิกรุง เขตบางรัก ของส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
(CEA) ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 0.807 ตารางกโิลเมตร (ประมาณ 504 ไร)่ (TCDC, 2017) 
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รปูท่ี 1 ขอบเขตอาณาบรเิวณศกึษา (CEA, 2020) 

 
1.4 วิธีด าเนินการศึกษา 
1. ทบทวนนโยบายการพฒันาย่านสรา้งสรรคเ์จรญิกรุง  จากส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(CEA) และทบทวนโครงการ
วางและจดัท าผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4) จากส านกัผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร 
2. รวบรวมขอ้มูลเอกสารทัง้จากหน่วยงานราชการ ผลงานวจิยัในประเดน็การพฒันาย่านสรา้งสรรค์ (Creative District) ระดบั
สากล รวมถงึเกบ็ขอ้มลูจากการลงส ารวจภาคสนามพืน้ทีเ่จรญิกรุง 
3. วเิคราะหผ์ลการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมทิีโ่ดยเฉพาะขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุง
ครัง้ที ่4) โดยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรมระหวา่ง พ. 6 และ พ. 8  
4. น าขอ้มลูการวเิคราะหไ์ปสอบถามผูป้ระกอบการสรา้งสรรคด์า้นอญัมณีและเครื่องประดบัตามห่วงโซ่คุณค่า (ผูค้ดิ – ผูผ้ลติ –
ผูข้าย) ในยา่นเจรญิกรุงเพือ่ทราบมมุมองต่อขอ้ก าหนดการประโยชน์ทีด่นิในผงัเมอืงรวม  
5.สรุปผลการวิจยัโดยการน าผลวิเคราะห์มุมมองของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไปฉายภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผงั
เมอืงไทย  
 
2. นโยบายการพฒันาย่านสร้างสรรค ์
2.1 นโยบายการพฒันาย่านสร้างสรรคจ์าก ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(CEA) 

การด าเนินการยา่นสรา้งสรรคส์รา้งสรรคเ์จรญิกรุง อยู่ภายใตภ้ารกจิของส านักงานสง่เสริมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(CEA) 
โดย 1 ใน แนวทางพฒันาที่ส าคญั คอื ‘การสนับสนุนให้พื้นท่ีเจริญกรุงเป็นศูนยก์ลาง (Hub) ของการคิด - ผลิต - ขาย 
ส าหรบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค’์ เช่น การจดัเตรยีมพืน้ทีร่องรบั การสรา้งกจิกรรมสรา้งสรรค ์การพฒันาธุรกจิสนบัสนุนเพือ่ให้
ย่านด ารงอยู่ไดด้ว้ยเศรษฐกจิของตวัย่านเอง เพื่อหวงัใหย้่านเจรญิกรุงเกดิการพฒันาและการใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีเ่มอืงอย่าง
สงูสุดทัง้ดา้นเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติและเป็นพืน้ทีต่น้แบบแห่งแรกและใชเ้ป็นโมเดลกระจายไปยงัย่านสรา้งสรรคใ์นภูมภิาค
อื่น ๆ ทัว่ประเทศไทย (ส านกังานเลขาธกิารสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ, 2560) 
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รปูท่ี 2 เป้าหมายการพฒันาประเทศ วสิยัทศัน์ 20 ปี: “ประเทศไทยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์และนวตักรรมของโลก ” 
(ส านกังานเลขาธกิารสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ, 2560) 
 
2.2 นโยบายการพฒันาย่านสร้างสรรคจ์ากส านักผงัเมือง กรงุเทพมหานคร 

การศกึษาแผนผงัและขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในร่างกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุง
ครัง้ที ่4)  พบวา่  ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ. 6 ทีก่ าหนดไวเ้ป็นสแีดงมวีตัถุประสงคเ์พือ่ “ใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นศูนยพ์าณิชยก
รรมของเมอืง เพือ่รองรบัการประกอบกจิกรรมทางธุรกจิ การคา้ การบรกิาร และนันทนาการทีเ่ป็นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ ” โดยถูก
จ าแนกยอ่ยเป็นอกี 2 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณ พ. 6 – 1 (ยา่นสามยา่น) และบรเิวณ พ. 6 – 2 (ยา่นเจรญินคร)  

 
รปูท่ี 3 แผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณชิยกรรม พ. 6 (Plan4Bangkok, 2017) 

 
จะเห็นว่า แม้ผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ จะมกีารจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท พ. 6 ในวตัถุประสงค์ส่งเสริม

เศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 แต่ยา่นเจรญิกรุง ซึง่ก าลงัจะถูกผลกัดนัใหเ้ป็นเป็นศนูยก์ลาง คดิ – ผลติ – 
ขาย ส าหรบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ กลบัไม่ไดถู้กก าหนดใหใ้ช้ประโยชน์ทีด่นิ พ. 6 แต่อย่างใด  แต่กลบัถูกใช้ประโยชน์ทีด่นิ
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ประเภท พ. 8 ซึง่มวีตัถุประสงค ์“เพือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นศนูยพ์าณิชยกรรมหลกัเพือ่สง่เสรมิความเป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิ การคา้ 
การบรกิาร นันทนาการ และการทอ่งเทีย่วในระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” 

 
รปูท่ี 4 แผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณชิยกรรม พ. 8 (Plan4Bangkok, 2017) 

 
จะเหน็ว่า ย่านเจรญิกรุงไม่ได้ถูกควบรวมในการประกาศของผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ ฉบบัใหม่ใหเ้ป็นย่านเศรษฐกจิ

สรา้งสรรคเ์หมอืนกบัยา่นสามย่านและยา่นเจรญินคร จงึเป็นทีม่าของวตัถุประสงคเ์พือ่ทบทวนรายละเอยีดขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวม
กรุงเทพฯ ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรมระหวา่ง พ. 6 กบั พ. 8  

 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรมระหวา่ง พ. 6 กบั พ. 8 

ประเภทกิจกรรม 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 
พ.6 พ.8 

ท่ีอยู่อาศยั 
บา้นเดีย่ว/ ตกึแถว  ✓ (สรา้งไดไ้มม่เีงือ่นไข) 
อาศยัรวม พืน้ที1่0,000  ตร.ม. ขึน้ไป ✓สรา้งได ้(ภายใต ้4เงือ่นไข) ✓ (สรา้งไดไ้มม่เีงือ่นไข) 

พาณิชย ์
ตกึแถว ✓ (สรา้งไดไ้มม่เีงือ่นไข) 
พืน้ที1่0,000 ตร.ม. ขึน้ไป ✓สรา้งได ้(ภายใต ้4เงือ่นไข) 

ส านักงาน 

ตกึแถว ✓ (สรา้งไดไ้มม่เีงือ่นไข) 
พืน้ทีไ่มเ่กนิ 10,000 ตร.ม. ✓สรา้งได ้(ภายใต ้4เงือ่นไข) ✓ (สรา้งไดไ้มม่เีงือ่นไข) 
พืน้ที1่0,000 ตร.ม. ขึน้ไป ✓สรา้งได ้(ภายใต ้4เงือ่นไข) ✓สรา้งได ้(ภายใต ้2เงือ่นไข) 

โรงแรม 80 หอ้ง ขึน้ไป  ✓สรา้งได ้(ภายใต ้4เงือ่นไข) ✓สรา้งได ้(ภายใต ้2เงือ่นไข) 

อาคาร
สาธารณะ 

อาคารแสดงนิทรรศการ ✓สรา้งได ้(ภายใต ้4เงือ่นไข) ✓สรา้งได ้(ภายใต ้4เงือ่นไข) 

สถานบรกิาร ✓ (สรา้งไดไ้มม่เีงือ่นไข) 
โรงมหรสพ ✓ (สรา้งไดไ้มม่เีงือ่นไข) 

โรงงาน 
หอ้งแถว ตกึแถว ✓ สรา้งไดบ้างอุตสาหกรรม ✘ (ไมอ่นุญาต) 
พืน้ทีไ่มเ่กนิ 500 ตร.ม. ✓สรา้งไดบ้างอุตสาหกรรม 

ป้ายโฆษณา ✓สรา้งได ้(ภายใตเ้งือ่นไขเรือ่งทีต่ ัง้) 
FAR 7 : 1 10 : 1 
OSR 4.5 % 3 % 

ทีม่า: จาก PLAN4BANGKOK. ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั, 2562. 
4. อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
4.1 ทบทวนข้อก าหนดท่ีดิน พ. 6 และ พ. 8 

ความแตกต่างของรายละเอยีดเงื่อนไขตอกย ้าวตัถุประสงคข์องส านักผงัเมอืงทีก่ าหนดพืน้ทีย่่านเจรญิกรุง (พ.8) 
เป็น CBD เน่ืองจากเงื่อนไขมกีารผ่อนปรนประเภทกจิกรรมอนุญาตสรา้งไดม้ากกว่าและยดืหยุ่นมากกว่าการใชป้ระโยชน์
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ทีด่นิประเภท พ. 6 โดยผูว้จิยัไดท้ าแบ่งกจิกรรมการใชป้ระโยชนทีด่นิตามประเภทคดิ – ผลติ – ขาย ไดด้งัต่อไปน้ี (ศูนย์
ออกแบบและพฒันาเมอืง, 2558) 

กิจกรรมประเภทคิด – ไดแ้ก่ กจิกรรมประเภททีอ่ยูอ่าศยัทุกประเภท พ. 8 อนุญาตใหส้รา้งโดยไมม่เีงือ่นไขใดมา
ก ากบัเช่นเดยีวกบักจิกรรมประเภทส านักงาน หรอืแมก้ระทัง่กจิกรรมประเภทส านักงาน (ขนาด 10,000 ตร.ม. ขึน้ไป) และ
อาคารสาธารณะอย่างอาคารแสดงนิทรรศการ เงื่อนไขขอ้ก าหนดทีด่นิประเภท พ. 8 กรณีต่าง ๆ มคีวามเขม้งวดน้อยกว่า
ทีด่นิประเภท พ. 6  

กิจกรรมประเภทผลิต –  ไดแ้ก่ กจิกรรมประเภทคลงัขนส่งสนิคา้ ประเภทสถานีขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ และประเภท
สถานศกึษา เงือ่นไขขอ้ก าหนดทีด่นิ พ. 6 และ พ. 8 มเีงือ่นไขทีเ่ขม้งวดเหมอืนกนัทุกประการ เวน้แต่ประเภทโรงงานซึง่ถอืไดว้า่
มคีวามพเิศษและเป็นจุดเดน่ของทีด่นิ พ.6 เน่ืองจากทีด่นิ พ. 6 อนุญาตใหส้รา้งโรงงานหอ้งแถว ตกึแถวได ้ในขณะทีด่นิประเภท 
พ. 8 ไมอ่นุญาตใหส้รา้งโรงงานหอ้งแถว ตกึแถว แต่อนุญาตใหส้รา้งโรงงานขนาดพืน้ที ่500 ตร.ม. ได ้ 

กิจกรรมประเภทขาย - ไดแ้ก่ กจิกรรมพาณิชยกรรมทุกประเภท  ตลาด ป้ายโฆษณา เงือ่นไขขอ้ก าหนดที่ดนิ พ. 6 
และ พ. 8 มเีงือ่นไขทีเ่ขม้งวดเหมอืนกนัทุกประการ เวน้แต่ประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ (มากกวา่ 80 หอ้งพกัขึน้ไป) ทีด่นิประเภท 
พ. 8 เงือ่นไขมคีวามเขม้งวดน้อยกวา่ทีป่ระดนิประเภท พ. 6 ซึง่เอือ้ใหเ้กดิโรงแรมขนาดใหญ่ไดต้อกย ้าวตัถุประสงคข์องส านกัผงั
เมอืงทีก่ าหนดใหท้ีด่นิ พ. 8 เป็นพืน้ทีก่ารทอ่งเทีย่วในระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
จะเหน็ไดว้า่ ทีด่นิ พ. 8 มลี าดบัศกัดิข์องยา่นพาณิชยกรรมสงูกวา่ประเภท พ. 6 เน่ืองจากใน พ. 8 มเีงือ่นไขการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ประเภทการคดิ – ผลติ – ขาย ทีเ่อือ้ใหน้กัลงทุนก่อสรา้งไดง้า่ยกวา่ทีด่นิประเภท พ. 6 ยกเวน้กจิกรรมการผลติเดยีว คอื โรงงาน
หอ้งแถว ตกึแถว ทีไ่มส่ามารถสรา้งบนพืน้ที ่พ. 8 ได ้แต่ถงึอยา่งไรกต็าม พ. 8 ยงัสามารถสรา้งโรงงานไดใ้นประเภทพืน้ทีข่นาด 
0 – 500 ตร.ม. ทีม่ใิช่ในลกัษณะอาคารตกึแถว จงึกล่าวไดว้า่ทีด่นิประเภท พ. 8 มขีอ้ก าหนดในการสง่เสรมิความเป็นศูนยก์ลาง
พาณิชยกรรม หรอื CBD เตม็รปูแบบมากกวา่  

ดงันัน้การทีย่า่นเจรญิกรุงถูกใชเ้ป็น CBD จงึมเีงือ่นไขทีย่ดืหยุน่มากกวา่ทีด่นิประเภท พ. 6 และมากกวา่ทีด่นิประเภท
พาณิชยกรรมทัง้หมด ในผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ (พ. 1 – 7) ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการสรา้งสรรคจ์ะสามารถสรา้งอาคารในกจิกรรม
ประเภทคดิ – ผลติ – ขาย ไดอ้ย่างสะดวกสบายและไม่ตอ้งพจิารณาถงึเงื่อนไขขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใดใด เน่ืองจาก
ทีด่นิประเภท พ. 8 เป็นขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเชงิพาณิชยกรรมสงูทีส่ดุในผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครอยูแ่ลว้ 
 
4.2 มมุมองผูป้ระกอบการสร้างสรรคแ์ละผูเ้ช่ียวชาญด้านการผงัเมืองไทย 

แมว้่าผงัเมอืงรวมฯ จะมกีารก าหนดขนาดกจิกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดนิอนุญาตให้สร้างได้หรอืไม่ตามขนาดพื้นที่ 
(หน่วย: ตารางเมตร)  แต่ผูป้ระกอบการสรา้งสรรคใ์นพืน้ทีเ่จรญิกรุงกลบัไม่ไดใ้หค้วามสนใจมติขินาดของพืน้ทีว่า่ ขนาดตาราง
เมตรเทา่ใดสามารถอนุญาตใหส้รา้ง ขนาดตารางเมตรเทา่ใดไมอ่นุญาตใหส้รา้ง เนื่องจาก  
1) ผูป้ระกอบการสรา้งสรรค์เป็นระดบัครวัเรอืนขนาดเลก็ – กลาง (SME) ซึ่งขนาดพื้นที่ตารางเมตรบงัคบัใชใ้นที่ดนิประเภท
พาณิชยกรรม พ. 8 ทีไ่มอ่นุญาตใหส้รา้งลว้นแลว้แต่อยู่นอกขอบเขตสถานประกอบการ เพราะตอ้งเป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่มาก เช่น 
ตอ้งเป็นพืน้ทีต่ ัง้แต่ 10,000 ตร.ม. ขึน้ไป ในมติน้ีิจงึไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัในการพจิารณาของผูป้ระกอบการในยา่นเจรญิกรุงแมแ้ต่น้อย    
2) หากผูป้ระกอบการสรา้งสรรค์มคีวามตอ้งการจะสรา้งพืน้ทีท่ีม่ขีนาดตารางเมตรใหญ่ แต่สุดทา้ยแลว้เงื่อนไขยกเวน้พเิศษใน
กรณีต่าง ๆ ของขอ้ก าหนดในผงัเมอืงรวมทีย่ดืหยุน่ไดอ้นุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถสรา้งไดใ้นทุกขนาด  

สอดคลอ้งกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านการผงัเมอืงไทยใหค้วามเหน็ว่า “ผงัเมอืงไทยมคีวามยดืหยุ่นอย่างมาก (Super Mixed 
Use) อนัจะเป็นผลบวกต่อตวัผูป้ระกอบการสรา้งสรรคใ์นยา่นเจรญิกรุงยิง่กวา่ผูป้ระกอบการในทีด่นิ พ. 6 เสยีดว้ยซ ้า” เนื่องจาก
ผูป้ระกอบการในเขตทีด่นิประเภทพ. 8 สามารถก่อสรา้งอาคารตัง้แต่ขนาดเลก็ไปจนใหญ่ไดม้ากกวา่ และสามารถท ากจิกรรมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิที่หลากหลายทัง้ประเภทคดิ – ผลติ – ขาย ได้สะดวกกว่านอกจากนัน้ผูป้ระกอบการสร้างสรรค์อญัมณีและ
เครื่องประดบั มคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า “ไม่ได้มคีวามต้องการใหย้่านเจรญิกรุงมกีจิกรรมการผลติและกจิกรรมการขายไปมาก
กวา่เดมิอกี” เหตุผลคอื ยา่นเจรญิกรุงมคีวามครบครนัทีเ่พยีบพรอ้มทัง้ดา้นผลติ คอื โรงงานอญัมณีและเครื่องประดบัขนาดเลก็ที่
แอบแฝงตวัอยู่ในหอ้งแถว ตกึแถวจ านวนมากกระจายตวัทัว่ทัง้ย่าน และดา้นขาย คอื มขีนาดสถานประกอบการของตนเองที่
รองรบัลกูคา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย อกีทัง้ในภาพใหญ่คอื ยา่นเจรญิกรุงมศีนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่รองรบัอยูแ่ลว้ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
คุณค่าศกัยภาพของย่านเจรญิกรุงและพืน้ทีต่่อเน่ืองทีเ่ป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิ (CBD) ใกลแ้หล่งธุรกจิการเงนิ ส านักงานและมี
ความเป็นนานาชาตขิองแรงงานทีม่ทีกัษะฝีมอื  



การวเิคราะหม์ุมมองดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของยา่นสรา้งสรรคเ์จรญิกรุงใน (รา่ง) ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ฉบบัปรบัปรงุครัง้ทีส่ ี ่
เบญจมนิทร ์ปันสน และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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5. บทสรปุ 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภท พ. 8 เอื้อใหเ้กดิกจิกรรมประเภทคดิ (ทีอ่ยู่อาศยั ส านักงาน อาคารแสดงนิทรรศการ) 

และเอื้อใหเ้กดิกิจกรรมประเภทขาย (ศูนย์พาณิชยกรรม โรงแรมขนาดใหญ่) ได้มากกว่าที่ดนิประเภท พ. 6 ในทุกกจิกรรม 
ยกเวน้กจิกรรมเดยีว คอื ประเภทผลติ (โรงงานหอ้งแถว ตกึแถว) ทีอ่นุญาตใหส้รา้งบนทีด่นิประเภท พ. 6 แต่ไมอ่นุญาตสรา้งบน
พืน้ที ่พ. 8  

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การปรบัปรุงกฎหมาย พระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2562) ท าใหส้ดุทา้ยแลว้ผูป้ระกอบการสรา้งสรรคใ์นทีด่นิ พ. 8 ทีม่โีรงงานหอ้งแถว ตกึแถวและก าลงัหลบหลกีจาก
สายตาภาครฐัในการตรวจสอบสามารถจะตัง้โรงงานได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องอยู่ภายใต้การก ากบัของกฎหมายโรงงานอกีต่อไป 
หมายความว่า ย่านเจรญิกรุง แมไ้ม่ไดถู้กส านักผงัเมอืงก าหนดเป็นย่าน Creative District (พ.6) แต่ยงัสามารถพฒันาเป็นได้
มากกวา่ Creative District 

ดงันัน้ที่ดนิประเภท พ. 8 ไม่ได้มคีวามดอ้ยศกัยภาพในเชงิการสนับสนุนใหเ้ป็นศูนย์กลางคดิ – ผลติ – ขายส าหรบั
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์มแ้ต่น้อย ในทางกลบักนัผลการศกึษาไดส้ะทอ้นวา่ ทีด่นิประเภท พ. 6 ไมไ่ดม้คีวามโดดเด่นของการใช้
ประโยชน์ที่ดนิทีเ่จาะจงพเิศษไปมากกว่าย่านเศรษฐกจิทัว่ไปอย่างมนีัยยะส าคญั ไม่ไดม้กีารใหส้ทิธพิเิศษ ไม่ไดส้รา้งเงื่อนไข
สง่เสรมิการลงทุนแก่ผูป้ระกอบการสรา้งสรรค ์(BOI – Board of Investment) โดยอา้งวา่ “ตอ้งการก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ทีเ่สมอภาคกนั” (ส านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง กรุงเทพมหานคร, 2562) 

จงึเป็นไปไดว้า่ ส านกัผงัเมอืง อาจแคร่ะบุค าวา่ “เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์ เพือ่ใหผ้งัเมอืงฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4 น้ีสอดคลอ้ง
ตามกระแสนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครฐัเทา่นัน้ เทา่กบัวา่การทีส่ านักผงัเมอืง กทม. เพิม่ขอ้ก าหนดทีด่นิประเภทพาณิชยก
รรม พ. 6 ขึน้มาใหม่ในผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ (ปรบัปรุงครัง้ที ่4) ท าไดเ้พยีงเพื่อทลายเงื่อนไขขอ้จ ากดัการพฒันาจากผงัเมอืง
รวมกรุงเทพฯ เดมิ (ปรบัปรุงครัง้ที ่3) และเพือ่เปิดพืน้ทีใ่หพ้ฒันาไดม้ากขึน้ใน 2 บรเิวณเทา่นัน้ คอื  

1) ย่านสามย่าน จากเดมิใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ. 3 (ศูนย์พาณิชยกรรมของเมอืง เพือ่บรกิารแก่
ประชาชนโดยทัว่ไป) 

2) ยา่นเจรญินคร จากเดมิใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ย. 8 (รองรบัการอยูอ่าศยั)  
จะเหน็ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิจากประเภท พ. 3 และ ย. 8 จากผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ ฉบบัเก่า 

แกไ้ขเป็น ทีด่นิประเภท พ. 6 ในผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ ฉบบัใหมจ่ะท าใหน้ักลงทุนสามารถพฒันาทีด่นิไดม้ากขึน้และเอือ้ใหพ้ฒันา
อาคารไดม้ขีนาดใหญ่มากขึน้ (Up Zone) โดยส านกัผงัเมอืงใหเ้หตุผลถงึการไมไ่ดก้ าหนดใหย้า่นเจรญิกรุงใชท้ีด่นิประเภท พ. 6 วา่ 
“แมย้่านเจรญิกรุงจะเริม่โดดเด่นในเรือ่งนวตักรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์แต่เราไมไ่ดก้ าหนดเป็นทีด่นิประเภท พ.6 เพราะจะเป็น 
Down Zone จากทีด่นิ พ.8 มาเป็นทีด่นิ พ.6 จะเป็นการลดบทบาทของย่าน CBD เดมิ ซึง่ย่านเจรญิกรุง เขตบางรกั เราก าหนดเป็น 
CBD ตัง้แต่แรกทีม่ผีงัเมอืงเอาไว ้หากก าหนดเป็น พ.6 การพฒันาทีด่นิจะถกูลดลงจากคา่ FAR 10:1 เป็นคา่ FAR 7:1”  

เหตุผลจากส านักผงัเมอืงไดก้ลายเป็นอุปสรรคต่อนโยบายการพยายามใหย้่านเจรญิกรุงเป็นย่านสรา้งสรรค์ต้นแบบ
แหง่แรกในหลกัวธิคีดิอนัยอ้นแยง้ของภาครฐั 2 องคก์รเท่านัน้ เพราะผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบระหวา่งทีด่นิประเภทพาณิช
ยกรรม พ. 6 กบั พ. 8 ในหลกัการปฏบิตับิงัคบัใชไ้ดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่ ทีด่นิ พ. 8 ไมไ่ดม้คีวามแตกต่างไปจากทีด่นิ พ. 6  
หากพื้นที่เมอืง เดมิทถีูกใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภท พ. 8 อนัมศีกัยภาพในการพฒันา สร้างกจิกรรมได้มากกว่า จงึไม่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งลดระดบัลงมาใชท้ีด่นิ พ. 6 และเชน่เดยีวกนัหาก CEA ตอ้งการจะสนบัสนุนยา่นเจรญิกรุงใหเ้ป็นศนูยก์ลางคดิ – ผลติ 
– ขาย ส าหรบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ทีด่นิ พ. 8 ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไดเ้อือ้ต่อกจิกรรมการคดิ – ผลติ – ขายในทุกประเภทอยูแ่ลว้ 
ไม่จ าเป็นต้องให้ย่านเจรญิกรุงพึ่งพาอาศยัวตัถุประสงค์ของผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ เป็น “ที่ดนิประเภท พ. 6 – พื้นที่รองรบั
เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์  

ฉะนัน้ในเชงิหลกัปฏบิตับิงัคบัใช ้ส านักผงัเมอืงควรจ าแนกการใชท้ีด่นิประเภท พ. 6 ใหม้คีวามชดัเจนขึน้ในเรื่องการ
สง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เช่น การใหส้ทิธพิเิศษแก่ผูป้ระกอบการ เพือ่ยกระดบัการพฒันาไดม้ากขึน้จากผงัเมอืงรวมฉบบัเดมิ 
และอาจ “สง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์หม้คีวามพรอ้มต่อการลงทุนในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนัได้” ตามแนวทางทีจ่ะใชผ้งัเมอืงรวม
เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาและด ารงรกัษากรุงเทพฯ ในอนาคต 20 ปี 
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บทคดัย่อ 

กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีอาคารและย่านพื้นที่ที่มี
ความส าคญัและคุณค่าทางมรดกวฒันธรรมเป็นจ านวนมาก ทีค่วรไดร้บัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูใหค้งอยู่คู่กรุงรตันโกสนิทร์ ดงันัน้ 
การน าระบบสารสนเทศภูมศิาสตรม์าออกแบบโครงสรา้งและจดัท าระบบฐานขอ้มลูทางมรดกวฒันธรรม รว่มกบัการส ารวจขอ้มลู
ภาคสนาม และวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์เชงิพื้นที่ (Potential Surface Analysis : PSA) ร่วมกบัเทคนิคการซ้อนทบั
ขอ้มลู (Overlay) ดว้ยกลุ่มปัจจยัขอ้มลูอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ขอ้มลูดา้นชุมชนและลกัษณะกายภาพทัว่ไป ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมร่วมสมยั และขอ้มลูดา้นนโยบายและแผนงาน เพือ่วเิคราะหห์าพืน้ทีศ่กัยภาพส าหรบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงเก่า ผล
การศกึษาพบวา่ พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ แบง่เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 1) พืน้ทีศ่กัยภาพระดบัสงูมพีืน้ที ่2.03 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 
18.05 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด สว่นใหญ่อยู่บรเิวณกรุงรตันโกสนิทรช์ัน้ใน มอีาคารและย่านหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าทางมรดกวฒันธรรม 44 
แห่ง 2) พื้นที่ศกัยภาพระดบัปานกลาง มพีื้นที่ 2.56 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ 22.80 ของพื้นที่ทัง้หมด พบบรเิวณกรุง
รตันโกสนิทรช์ัน้นอกมากทีส่ดุ มอีาคารและยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 152 แหง่ และ 3) พืน้ทีศ่กัยภาพระดบัต ่า มี
พืน้ที่ 6.65 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 59.15 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ส่วนใหญ่อยู่บรเิวณพืน้ทีต่่อเน่ืองกรุงรตันโกสนิทร์ชัน้นอก
และพืน้ทีฝั่ง่ธนบุรตีรงขา้มกรุงรตันโกสนิทร์ พบอาคารและย่านหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 190 แหง่ ซึง่ฐานขอ้มลูน้ี
เป็นแหล่งขอ้มลูสารสนเทศภูมศิาสตร์พืน้ฐาน ส าหรบัการวางแผนด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์ พฒันา และฟ้ืนฟูเมอืงไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ค าส าคญั : พืน้ทีศ่กัยภาพ, อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืง, กรุงรตันโกสนิทร,์ มรดกวฒันธรรม 

Abstract 
The Rattanakosin Bangkok is a historic city. The city has old buildings and old districts, which are valuable of 

cultural heritage until Ayutthaya period to Thonburi period. They should be conserved and restored. Therefore, GIS can 
create data structures and cultural heritage database systems with data collecting from field survey. And analyze by the 
Spatial Surface Analysis (PSA) together with the overlay analysis with a group of factors: physical characteristics of 
buildings, community elements and general physical characteristics, economic and social components and policy and 
plan of the Rattanakosin. To evaluate potential areas for conservation and revitalize of the old town. The study revealed 
that 3 potential levels as follows: 1) high potential area with a total area of 2.03 square kilometers (18.05%), mostly in 
the area of inner Rattanakosin found 44 places of buildings and areas with cultural heritage. 2 )  Moderate potential of 
2.56 square kilometers (22.80%), found outside the Rattanakosin area the most. And there are 152 buildings and areas 
with cultural heritage and 3) low potential of 6.65 square kilometers (59.15%), the most of them are in the continuous 
area of outer Rattanakosin and Thonburi opposite, 190 places of buildings and areas with cultural heritage. This 
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database is a geoinformatics source for researching and public relations of operations in terms of conservation, 
revitalization and rehabilitation of the city efficiently. 

Keywords: Potential Area, Conservation and Revitalization, Rattanakosin, Cultural Heritage 

 
1. บทน า 

1.1 ภมิูหลงั 
“พืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร์” เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอดความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศลิปวฒันธรรมอนัยิง่ใหญ่ของ

ประเทศ ทัง้เป็นเมอืงที่มลีกัษณะพเิศษเฉพาะแห่งสบืต่อมาตัง้แต่อดตี หรอืมเีอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท้องถิน่ และมรีูปแบบ
ผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น มลีกัษณะของรูปแบบววิฒันาการทางสงัคมที่สบืต่อมาของยุคต่างๆ ซึ่งมคีุณค่าในทาง
ศลิปะ สถาปัตยกรรม โบราณคด ีและประวตัศิาสตร์ และยงัมกีารใชส้อยในลกัษณะเมอืงที่ยงัมชีวีติอย่างต่อเน่ืองจากอดตีถึง
ปัจจุบนั (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2550) ปัจจุบนัพืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร ์กรุงเทพมหานคร 
ไดถู้กความเจรญิและการขยายตวัของตวัเมอืงอย่างไรท้ศิทาง มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีห่ลากหลายกจิกรรม เกดิความหนาแน่น
แออดัของอาคารสถานทีแ่ละการจราจร สง่ผลใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การเปลีย่นแปลงสภาพภูมทิศัน์ และวถิชีวีติของชุมชน ท า
ใหคุ้ณค่าของเมอืง องค์ประกอบเมอืงเก่า และเอกลกัษณ์ความเป็นเมอืงเก่าถูกท าลายและลดความส าคญัลง อกีทัง้หน่วยงาน
ทอ้งถิน่คอื กรุงเทพมหานคร รวมถงึภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้มลูบรบิทของพืน้ที่ และแนวทางไมช่ดัเจน
และไมท่ัว่ถงึกระบวนการผลกัดนัและช่องทางการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การด าเนินงานระหวา่งพืน้ที่ และเครอืขา่ยการ
อนุรกัษ์และพฒันาเมอืงเก่ายงัมน้ีอย รวมถงึยงัไม่มฐีานขอ้มูลเมอืงเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์  และขาดระบบการจดัเกบ็และ
รวบรวมขอ้มลูดา้นกายภาพ ในพืน้ทีเ่มอืงเก่า ดงันัน้ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของเมอืงเก่า พืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร์ จงึเหน็
ควรศึกษา รวบรวม และจดัเก็บชัน้ขอ้มูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เกี่ยวกบัอาคารหรอืย่านพื้นที่ชุมชนที่มคีุณค่าทางมรดก
วฒันธรรมและรายละเอยีดประกอบชัน้ขอ้มลูดงักล่าวของเมอืงเก่า พืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร ์กรุงเทพมหานคร เพือ่เป็นแหล่งขอ้มลู
ภูมสิารสนเทศ ในการค้นควา้ สบืค้นและประชาสมัพนัธ์ พร้อมทัง้สร้างความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลบรบิทพื้นที่เมอืงเก่า และ
แนวทางการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบัพืน้ที่ 

1.2 ความมุง่หมายของการวิจยั 
1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวมและส ารวจขอ้มูลระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์พื้นฐานและรายละเอียดประกอบชัน้ข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางภมูศิาสตรท์ีม่คีวามจ าเป็นของขอ้มลูเมอืงเก่า เพือ่งานดา้นการอนุรกัษ์ พฒันา และฟ้ืนฟูเมอืง 
1.2.2 เพื่อวเิคราะห์หาพื้นที่หรอืย่านที่มศีกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงเก่า  ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) รว่มกบัเทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่(Potential Surface Analysis : PSA) 

1.3 ความส าคญัของการวิจยั 
มฐีานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์พื้นฐานของขอ้มูลเมอืงเก่า ส าหรบัการบรหิารจดัการ และวางแผนแก่

หน่วยงานทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 1) กรุงเทพมหานคร โดยส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง เพื่อใชใ้นการวางแผน และ
จดัท าผงัแนวความคดิ ผงัแมบ่ท ผงัรายละเอยีด ตลอดจนแนวทางในการปรบัปรุงมาตรการทางผงัเมอืง เพื่อใหเ้กดิความสมดุล
ระหว่างการรกัษาประวตัศิาสตร์ กบัการพฒันาสมยัใหม่ในพืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร์ใหม้ปีระสทิธภิาพ 2) ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่จดัท าแผนพฒันาและอนุรกัษ์ยา่นเมอืงเก่า หรอืจดักจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 3) 
กรมศลิปากร สามารถน าฐานขอ้มลูมาซอ้นทบักบัฐานขอ้มลูอื่นๆ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานสนบัสนุนวเิคราะหก์ารด าเนินงานดา้น
การอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูเมอืง เป็นตน้ 

1.4 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 
พืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร์ ครอบคลุมขอบเขตกรุงรตันโกสนิทร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 พืน้ที ่ไดแ้ก่ กรุงรตันโกสนิทรช์ัน้ใน 

กรุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอก ฝัง่ธนบุรตีรงขา้มกรุงรตันโกสนิทร ์และบรเิวณพืน้ทีต่่อเนื่องกรุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอก 
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1.5 วิธีการด าเนินการ 
1.5.1 ศกึษา และรวบรวมขอ้มลูทุตยิภมู ิฐานขอ้มลูเดมิ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.5.2 ก าหนดเกณฑพ์จิารณา ว่าอาคารนัน้มคีุณค่าระดบัมาก ปานกลาง และน้อย โดยใชห้ลกัเกณฑ ์5 ขอ้ ประกอบดว้ย อายุ
สมยั สนุทรยีภาพ ลกัษณะแหง่การก่อสรา้ง ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ีและดา้นการประโยชน์ใชส้อย  
1.5.3 จดัท าแบบส ารวจขอ้มลูอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีม่คีุณค่า ทีแ่สดงถงึทีต่ ัง้ ลกัษณะและรายละเอยีดของขอ้มลู และความมี
คุณคา่ทางมรดกวฒันธรรมตามเกณฑพ์จิารณาทีก่ าหนดไว ้และด าเนินการส ารวจขอ้มลูภาคสนาม  
1.5.4 ประเมนิคุณค่าอาคารและย่านหรอืพื้นที่ที่มคีุณค่าทางมรดกวฒันธรรม โดยการประเมนิคุณค่าแต่ละเกณฑ์แบ่งคุณค่า
ออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัน้อย ปานกลาง และมาก โดยทีค่า่ต ่าสุดถงึคะแนนสงูสดุแต่ละเกณฑเ์ทา่กบั 1-3 คะแนน 

ตารางท่ี 1 รายละเอยีดของเกณฑก์ารประเมนิ 

เกณฑก์าร
พิจารณา 

รายละเอียด เงื่อนไข 
ค่า

คะแนน 
1.1 อายุสมยั พจิารณาวา่อาคารนัน้สรา้งเมือ่ใด มี

รปูแบบในยุคสมยัใด ตามปกตจิะใช้
กบัอาคารทีม่อีายุ 50 ปี ขึน้ไป 

ยุคก่อนอทิธพิลตะวนัตกและตามชาตพินัธุ ์(ร.๕) 3 
ยุคหวัเลีย้วหวัต่อกบัยุคสมยัใหม ่(ร.๖ - ร.๗) 2 
ยุคสมยัใหมห่รอืโมเดริน์ (ร.๘ - พ.ศ.๒๕๐๐) 1 

1.2 เทคโนโลยแีละ
วทิยาศาสตร ์ 

พจิารณาอาคารนัน้มกีารก่อสรา้ง หรอื
ใชว้สัดุ หรอืมนีวตักรรม ทีแ่สดงออก
ถงึความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยขีองยุคนัน้ 

การใชว้สัดุเดมิหรอืเหมอืนของเดมิมาก 3 
การใชว้สัดุเดมิหรอืเหมอืนของเดมิปานกลาง 2 

การใชว้สัดุเดมิหรอืเหมอืนของเดมิน้อย 1 

1.3 ศลิปกรรม พจิารณาในดา้นความงามของอาคาร 
ซึง่อาจพบไดท้ีโ่ครงสรา้ง รปูแบบ
โดยรวม หรอืรายละเอยีด
เครือ่งประดบัตกแต่ง 

อาคารทีม่คีวามงดงามของรปูแบบสถาปัตยกรรมมาก 3 
อาคารทีม่คีวามงดงามของรปูแบบสถาปัตยกรรมปานกลาง 2 

อาคารทีม่คีวามงดงามของรปูแบบสถาปัตยกรรมน้อย 1 

1.4 ประวตัศิาสตร์
และโบราณคด ี

พจิารณาอาคารนัน้มคีวามเกีย่วพนั
กบัเหตุการณ์ หรอืบุคคลส าคญัใน
อดตี ซึง่ไดม้กีารบนัทกึไว ้

มากกวา่ 100 ปี 3 
50 - 100 ปี 2 
น้อยกวา่ 50 ปี 1 

1.5 การประโยชน์ 
ใชส้อย 

พจิารณาอาคารหรอืทีต่ ัง้ของอาคาร
นัน้ มสีภาพในปัจจบุนั ลกัษณะความ
เสือ่มสภาพ ขนาดของแหล่งมรดก/
กลุ่มอาคาร 

ประเภทศาสนสถาน 3 
ประเภททีอ่ยูอ่าศยั พาณชิยกรรม สภานทีร่าชการ 2 

ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม โกดงั 1 

 

1.5.5 ออกแบบโครงสรา้งขอ้มลู (Data Structure) และจดัท าฐานขอ้มลูอาคารและยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 
1.5.6 วเิคราะหห์าพืน้ทีห่รอืยา่นทีม่ศีกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงเก่า ดว้ยเทคนิคการซอ้นทบัขอ้มลู (Overlay) ของ
ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์รว่มกบัเทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่(Potential Surface Analysis : PSA) 

1.5.6.1 ก าหนดปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ของการวจิยั และเกณฑ์พจิารณาปัจจยั โดยพจิารณาจากปัจจยัหลกัที่
เกีย่วขอ้ง จากการทบทวนวรรณกรรมและสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ย กลุม่ปัจจยัขอ้มลูอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ขอ้มลูดา้น
ชุมชนและลกัษณะกายภาพทัว่ไป ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจและสงัคมร่วมสมยั และขอ้มูลด้านนโยบายและแผนงาน และก าหนด
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการอนุรกัษ์ พฒันา และฟ้ืนฟูเมอืง ซึง่เป็นขา้ราชการจากกรมศลิปากร ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง กรุงเทพมหานคร และสถาบนัการศึกษา จ านวน
ทัง้หมด 20 ทา่น 

1.5.6.2 น าเขา้ขอ้มลูปัจจยัและจดัเกบ็ขอ้มลูในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ ดว้ยโปรแกรม ArcGIS 10.4 และแปลง
ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบของราสเตอรห์รอืตารางกรดิขนาด 4x4 เมตร 

1.5.6.3 ก าหนดค่าน ้าหนัก (Weighting) และค่าความส าคญั (Rating) ของแต่ละปัจจยั โดยจากการหาค่าเฉลี่ย
คะแนนของคา่น ้าหนกัและคา่ฐานนิยมของคา่ความส าคญัจากผูเ้ชีย่วชาญ รายละเอยีดดงัตารางที ่2 
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1.5.6.4 ค านวณหาคา่คะแนนของขอ้มลูในแต่ละชัน้ปัจจยัและค่าคะแนนรวมจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคการ
ซอ้นทบัขอ้มลูจากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ มคี่าคะแนนต ่าสุดที่ 0.12 คะแนน และคะแนนสงูสุด 1.5 คะแนน รายละเอยีดดงั
ตารางที ่2 

1.5.6.5 จดัระดบัพื้นที่ทีม่ศีกัยภาพ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (𝑥) 0.9 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.45 
คะแนน เป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห ์ซึง่แบง่พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพออกเป็น 3 ระดบั คอื 

พืน้ที/่ยา่นทีม่ศีกัยภาพต ่า  𝑆 ≤ 𝑥 − 𝑆𝐷  มคีา่คะแนน =< 0.45 คะแนน 
พืน้ที/่ยา่นทีม่ศีกัยภาพปานกลาง 𝑥 − 𝑆𝐷 ≤ 𝑆 ≤ 𝑥 + 𝑆𝐷 มคีา่คะแนน 0.46-1.34 คะแนน 
พืน้ที/่ยา่นทีม่ศีกัยภาพสงู  𝑆 ≥ 𝑥 + 𝑆𝐷  มคีา่คะแนน >= 1.35 คะแนน 

 
ตารางท่ี 2 คา่น ้าหนกัคะแนนความเหมาะสมของปัจจยั (Weighting) และคา่คะแนนของปัจจยั (Rating) 

ปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห ์ เงื่อนไข ค่า Wi ค่า Ri WiRi 
1. ด้านข้อมูลอาคารและส่ิงปลูก
สร้าง  
1.1 ประเภทอาคาร  

ประเภทวงั ศาสนสถาน 

0.28 

5 1.4 
ประเภทป้อม ก าแพงเมอืง สะพาน อนุสาวรยี ์ 5 1.4 
ประเภทตกึแถว หอ้งแถว บา้นเดีย่ว 2 0.56 

1.2 อาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีุณคา่ อาคารทีม่คีุณคา่มาก 5 1.4 
อาคารทีม่คีุณคา่ปานกลาง 4 1.12 
อาคารทีม่คีุณคา่น้อย 3 0.84 

1.3 โบราณสถาน โบราณสถานทีข่ ึน้ทะเบยีน 5 1.4 
โบราณสถานทีร่อขึน้ทะเบยีน 4 1.12 
พืน้ทีอ่ืน่ ๆ 1 0.28 

1.4 แหลง่มรดกทางวฒันธรรม 
แหลง่มรดกทางวฒันธรรมทีม่คีุณคา่มาก 5 1.4 
แหลง่มรดกทางวฒันธรรมทีม่คีุณคา่ปานกลาง 4 1.12 
แหลง่มรดกทางวฒันธรรมทีม่คีุณคา่น้อย 2 0.56 

2. ด้านชุมชนและลกัษณะกายภาพ
ทัว่ไป 
2.1 อายุสมยัของชุมชน 

มากกวา่ 100 ปี 

0.3 

5 1.5 
50-100 ปี 4 1.2 
น้อยกวา่ 50 ปี 3 0.9 

2.2 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิปัจจุบนั พืน้ทีอ่นุรกัษ์เพือ่ศลิปะ และวฒันธรรมไทย, สถาบนัศาสนา 5 1.5 
สถาบนัราชการ ทีอ่ยูอ่าศยั พาณิชยกรรม 3 0.9 
อืน่ ๆ  1 0.3 

2.3 แมน่ ้า และคคูลอง แมน่ ้าและคคูลองทีม่คีณุคา่ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 4 1.2 
แมน่ ้าและคคูลองทีไ่มม่คีุณคา่ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 1 0.3 

2.4 เสน้ทางคมนาคม  ถนนทีม่คีุณคา่ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 3 0.9 
ถนนทีไ่มม่คีุณคา่ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 1 0.3 

2.5 ขอ้มลูพืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีโ่ลง่ทีม่คีุณคา่ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 3 0.9 
พืน้ทีโ่ลง่ทีไ่มม่คีุณคา่ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 1 0.3 

2.6 ขอ้มลูพืน้ที/่ยา่นทีม่คีวาม
เกีย่วเน่ืองกบัการปฏริปูระบอบการ
ปกครองและเหตุการณ์การเมอืง 

พืน้ที/่ยา่นทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกบัการปฏริปูระบอบการปกครองและเหตุการณ์การเมอืง 3 0.9 
พืน้ที/่ยา่นทีไ่มม่คีวามเกีย่วเนื่องกบัการปฏริปูระบอบการปกครองและเหตุการณ์
การเมอืง 

1 0.3 

3. ด้านเศรษฐกิจและสงัคมร่วมสมยั 
3.1 รายได ้(เฉลีย่บาทต่อเดอืน) 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

0.3 

5 1.5 
25-50 ลา้นบาท 4 1.2 
น้อยกวา่ 25 ลา้นบาท 3 0.9 

3.2 จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว                       
(เฉลีย่คนต่อเดอืน) 

มากกวา่ 5 ลา้นคน 5 1.5 
2.5 – 5.0 ลา้นคน 4 1.2 
น้อยกวา่ 2.5 ลา้นคน 3 0.9 

 

 
 



การวเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กัยภาพส าหรบัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูเมอืงเก่าดว้ยระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ 
จตุพร วระภูม,ิ สรวศิ สุภเวชย ์และสธุาทพิย ์ชวนะเวสสกุล 
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ตารางท่ี 2 คา่น ้าหนกัคะแนนความเหมาะสมของปัจจยั (Weighting) และคา่คะแนนของปัจจยั (Rating) 
ปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห ์ เงื่อนไข ค่า Wi ค่า Ri WiRi 

3.3 พืน้ทีย่า่นการคา้ลกัษณะพเิศษที่
สบืทอดจากอดตีถงึปัจจุบนั 

มยีา่นการคา้ลกัษณะพเิศษทีส่บืทอดจากอดตีถงึปัจจุบนั 

0.3 

3 0.9 
ไมม่ยีา่นการคา้ลกัษณะพเิศษทีส่บืทอดจากอดตีถงึปัจจุบนั 1 0.3 

3.4 สถานที/่แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั มสีถานที/่แหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั ณ ปัจจุบนั 3 0.9 
ไมม่สีถานที/่แหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าคญั ณ ปัจจุบนั 1 0.3 

4. ด้านนโยบายและแผนงาน 
4.1 ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 

ทีด่นิประเภทอนุรกัษ์เพือ่สง่เสรมิเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมไทย 0.12 3 0.36 
ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยั,พาณิชยกรรม,สถานทีร่าชการ  2 0.24 
ทีด่นิประเภทอืน่ ๆ   2 0.24 

4.2 แผนการ/โครงการทีม่แีผนอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูของอาคารหรอืพืน้ที/่ยา่น 

มากกวา่ 10 ปี  5 0.6 
5-10 ปี  3 0.36 
น้อยกวา่ 5 ปี หรอืก าลงัจะมใีนอนาคต  1 0.12 

 

2. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดการประเมินคณุค่า 

การพจิารณาคุณค่าอาคารและย่านหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณค่า เป็นประเดน็ส าคญัของการอนุรกัษ์ พฒันา และฟ้ืนฟูเมอืงซึ่ง
การพจิารณาคุณค่าของมรดกวฒันธรรม โดยดร.ยงธนิศร ์พมิลเสถยีร (2556) ไดแ้บ่งเกณฑค์ุณคา่พืน้ฐานในการวเิคราะหค์ุณค่า
ความส าคญัของมรดกวฒันธรรมออกเป็น 5 ขอ้ คอื ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีลกัษณะแห่งการก่อสรา้ง สุนทรยีภาพ และอายุ 
รว่มกบัเกณฑค์ุณคา่ทางเศรษฐกจิรว่มสมยั ประกอบดว้ย คุณคา่ทางเศรษฐกจิ คุณคา่ดา้นประโยชน์ใชส้อย คุณคา่ทางการศกึษา 
คุณค่าทางสงัคม และคุณค่าทางการเมอืง ทัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชเ้กณฑค์ุณค่าพืน้ฐาน น ามาเป็นเกณฑพ์จิารณาเพื่อประเมนิคุณค่า
อาคารและยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม  

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟ ู
2.2.1 การอนุรกัษ์ (Conservation) หมายถงึ การดแูลรกัษาเพือ่ใหค้งคุณค่าไว ้โดยการอนุรกัษ์แหล่งมรดกวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งแต่
ละแหล่งนัน้อาจท าได้ดว้ยการป้องกนั การบูรณะ การปฏสิงัขรณ์ หรอืการประยุกต์การใชส้อย การอนุรกัษ์มวีธิกีารในระดบัที่
แตกต่างกนัแลว้แต่สถานการณ์และปัจจยัอื่นๆ ในแต่ละกรณี โดยอาจจะใชว้ธิกีารใดวธิกีารหน่ึงหรอืหลายวธิรีว่มกนั และใหห้มาย
รวมถึงการอนุรักษ์เพื่อฟ้ืนฟูเพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์  และการสืบสานให้ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วย (ICOMOS 
Thailand,2554) 

2.2.2 การฟ้ืนฟูเมอืง (Revitalization) หมายถงึ กระบวนการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของเมอืงหรอืสว่นของเมอืงทีเ่กดิความเสยี
กาย เสือ่มโทรม หรอืเสือ่มถอย ใหม้สีภาพทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมรว่มสมยั 
(ยงธนิศร์ พมิลเสถยีร,2556) ดงันัน้การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืง หมายถงึ การสงวนรกัษา ดูแล ป้องกนั และปรบัปรุงเมอืงหรอื
บรเิวณทีม่กีารตัง้ถิน่ฐาน ทีม่ลีกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และกายภาพ ของแต่ละแหง่ใหย้งัคงเอกลกัษณ์เฉพาะ รวมถงึการเปิด
โอกาสใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารพฒันาทีอ่ยา่งยัง่ยนื โดยดุลยภาพทีเ่หมาะสม ทัง้กายภาพ เศรษฐกจิและสงัคม โดยเน้นให้
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาและเขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผน เพื่อใหแ้นวทางในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงมคีวาม
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและความตอ้งการของคนในเมอืงมากทีส่ดุ 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัเกี่ยวกบัการจดัท าฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ได้ศกึษางานวจิยัของทตันรนิทร์ อิ่มสมบูรณ์ (2551) การจดัท า

ฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรส์ าหรบัอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมบนถนนเจรญิกรุงตอนบน กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ตกึแถวบรเิวณย่านถนนเจรญิกรุงตอนบนเป็นอาคารทีม่คีุณค่าจากเกณฑก์ารประเมนิคุณค่าทางดา้นสุนทรยีภาพ คุณค่า
ทางประวตัศิาสตร์ คุณค่าทางวทิยาการและการศกึษา คุณค่าทางดา้นสงัคม และคุณภาพของโครงสรา้งและวสัดุ อยู่ในเกณฑท์ี่
เป็นมรดกทางวฒันธรรมระดบัท้องถิน่และระดบัจงัหวดั และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ สามารถระบุ
ต าแหน่งของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม และอาคารทีม่คีวามเสีย่งต่อการทีจ่ะถูกท าลายจากโครงการรถไฟฟ้าใตด้นิสายสี
น ้าเงนิ ซึง่ฐานขอ้มลูน้ีจะเป็นขอ้มลูขา่วสารส าหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประชาชนเพือ่ใหส้ามารถรบัรูถ้งึคุณค่าของอาคารที่
เป็นมรดกทางวฒันธรรมโดยทัว่ถึง และประพทัธ์พงษ์ อุปลา และคณะ (2551) การวเิคราะห์ศกัยภาพเชงิพื้นที่ส าหรบัการ
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วางแผนพฒันาทีอ่ยู่อาศยั: กรณีศกึษา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นการประเมนิศกัยภาพเชงิพืน้ที่ PSA โดยใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะห์แบบซ้อนทบัแผนที่ (Overlay) จากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยใช้กลุ่มปัจจยั 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย ลกัษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ในการปลูกสร้างอาคาร ความสามารถในการเขา้ถึงบรกิารชุมชน โอกาสการพฒันาตามขอ้ก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ กรรมสทิธิท์ี่ดนิและพืน้ที่ว่างที่ไม่ได้รบัการพฒันา และการรองรบัและคุณภาพการใช้อาคารและที่ดนิปัจจุบนั 
พบว่า บรเิวณที่ศกัยภาพเหมาะสมที่สุดส าหรบัการพฒันาเป็นที่อยู่อาศยั  ได้แก่ พื้นที่ทางด้านใต้ของเทศบาลเมอืงอโยธยา 
(ต าบลไผ่สงิ และต าบลคลองสวนพลู) พืน้ที่บรเิวณทางหลวงหมายเลข 3056 (บรเิวณต าบลคุ้งลาน) พื้นที่ทางด้านเหนือของ
เทศบาลเมอืงอโยธยา (ต าบลหนัตรา) เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีส่ะดวกในการคมนาคม โดยสามารถเขา้ถงึไดจ้ากทางหลวงสายเอเชยี
และถนนโรจนะ และใกลย้่านพาณิชยกรรมใหม่และศูนยร์าชการแห่งใหม่ นอกจากนัน้ยงัอยู่ใกลก้บัแหล่งงานและยงัไม่มคีวาม
หนาแน่นมาก 

 
3. ผลการวิจยั 

ผลการศกึษา รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิากรายงาน เอกสาร และเวบ็ไซต์ และขอ้มูลปฐมภูมจิากการส ารวจภาคสนาม 
และใชเ้กณฑด์า้นอายุสมยั ศลิปกรรม และเทคโนโลยเีป็นหลกัในการส ารวจเพื่อประเมนิคุณค่าขอ้มลูอาคารและพืน้ทีท่ีม่คีุณค่า
ทางมรดกวฒันธรรม ส าหรบัจดัท าฐานขอ้มูลอาคารและย่านหรอืพื้นที่ที่มคีุณค่าทางมรดกวฒันธรรม พื้นที่กรุงรตันโกสนิทร์ 
พบว่า แหล่งมรดกวฒันธรรม ทัง้หมด 386 แห่ง ซึ่งแบ่ง 2 ประเภท คือ มรดกวฒันธรรมที่จบัต้องได้ 349 แห่ง และมรดก
วฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้37 แหง่ ดงัตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 ขอ้มลูประเภทมรดกวฒันธรรม 

พืน้ท่ี 
มรดกวฒันธรรม 
จบัต้องได้ (แห่ง) 

มรดกวฒันธรรม 
จบัต้องไม่ได้ (แห่ง) 

1. กรุงรตันโกสนิทรช์ัน้ใน 40 4 

2. กรุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอก 142 10 

3. พืน้ทีต่่อเนื่องบรเิวณกรุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอก 144 18 
4. ฝัง่ธนบุรตีรงขา้มบรเิวณกรุงรตันโกสนิทร ์ 23 5 

รวม 349 37 
 
3.1 มรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องได้  

ในพืน้ทีศ่กึษาพบมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้ทัง้หมด 349 แหง่ ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 1) พระราชวงั
และวงั 25 แหง่ เชน่ พระบรมมหาราชวงั วงัทา่พระ เป็นตน้ 2) วดั 64 แหง่ เชน่ วดัอรุณราชวราราม วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม เป็น
ตน้ 3) ตกึแถว 107 แหง่ เชน่ ตกึแถวถนนบ ารุงเมอืง ตกึแถวแพรง่ภธูร เป็นตน้ 4) อาคารพาณิชย ์55 แหง่ เชน่ กระทรวงกลาโหม 
ประปาแมน้ศร ีเป็นตน้ 5) เทวสถาน มสัยดิ โบสถแ์ละศาลเจา้ 28 แหง่ เชน่ เทวสถานโบสถพ์ราหมณ์ มสัยดิจกัรพงษ ์วดัซางตาครูส้ 
ศาลเจา้พอ่เสอื เป็นตน้ 6) บา้นพกัอาศยั 20 แหง่ เช่น บา้นเจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตร ีบา้นพระยาอมเรศรสมบตั ิเป็นตน้ 7) แมน่ ้า คู
คลอง และสะพาน 27 แหง่ เช่น แมน่ ้าเจา้พระยา คลองรอบกรุง เป็นตน้ 8) ป้อมและก าแพงเมอืง 8 แหง่ เช่น ป้อมพระสเุมรุ แนวคลอง
คเูมอืงเดมิ เป็นตน้ 9) อนุสาวรยี ์13 แหง่ เช่น อนุสาวรยีปื์นใหญ่ อนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย เป็นตน้ และ10) พืน้ทีโ่ล่ง 3 แห่ง เช่น 
สนามหลวง สวนเจา้เชตุ เป็นตน้ แสดงดงัรปูที ่1 (ก) และรปูที ่2 (ก) ตามล าดบั 

3.2 มรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้  
วถิชีวีติและกจิกรรมทางวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมาอย่างยาวนาน ซึง่สะทอ้นถงึความรุ่งเรืองของวถิชีวีติและสงัคมใน

อดตีทีม่พีฒันาการอยา่งต่อเน่ืองมาถงึปัจจุบนั มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดใ้นพืน้ทีศ่กึษาจะแทรกตวัอยูร่ว่มกบัแหลง่มรดก
วฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้มทีัง้หมด 37 แหง่ จ าแนกได ้5 สาขา (กรมสง่เสรมิวฒันธรรม,2558) คอื 1). สาขาวรรณกรรมพืน้บา้นและ
ภาษา 2 แห่ง เช่น ต านานพืน้บา้นของยกัษ์วดัโพธิแ์ละวดัแจง้ ของชุมชนท่าเตยีน 2) สาขาศลิปะการแสดง 7 แห่ง เช่น ละคร
ชาตรบีางกอกถิน่สนามควาย คณะครจูงกล เป็นตน้ 3) แนวปฏบิตัทิางสงัคม พธิกีรรม ประเพณี และเทศกาล 9 แหง่ เชน่ งานทุ่ง
พระเมรุทอ้งสนามหลวง พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เป็นตน้ 4) ความรูแ้ละการปฏบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล 8 
แหง่ เช่น ขา้วตม้น ้าวุน้ของชุมชนวดัสามพระยา ลกูประคบและยานวด ยาแผนโบราณของชุมชนท่าพระจนัทรแ์ละท่าเตยีน เป็น



การวเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กัยภาพส าหรบัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูเมอืงเก่าดว้ยระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ 
จตุพร วระภูม,ิ สรวศิ สุภเวชย ์และสธุาทพิย ์ชวนะเวสสกุล 

 

125 

ตน้ และ 5) งานช่างฝีมอืดัง้เดมิ 11 แห่ง เช่น งานแทงหยวก ชุมชนบางล าพูและชุมชนวดัใหม่อมตรส การท าบาตรของชุมชน
บา้นบาตร ชา่งทองของชุมชนมสัยดิจกัรพงษ์ เป็นตน้ แสดงดงัรปูที ่1 (ข) และรปูที ่2 (ข) ตามล าดบั 

 

  
ก) มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้           ข) มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้

รปูท่ี 1 ประเภทมรดกวฒันธรรม 

 

 
 

 

ก) แผนทีแ่สดงต าแหน่งมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้  ข) แผนทีแ่สดงต าแหน่งมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้

รปูท่ี 2 แผนทีแ่สดงต าแหน่งมรดกวฒันธรรม 

 

3.3 ผลการประเมินคณุค่ามรดกวฒันธรรม 
จากการประเมนิคุณค่ามรดกวฒันธรรม พบว่า ผลของค่าคะแนนรวมของเกณฑ์พจิารณาอยู่ระหว่าง 5-15 คะแนน 

(คะแนนต ่าสุด-คะแนนสงูสุด) เมือ่น ามาจดัระดบัคุณค่ามรดกวฒันธรรมแลว้ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม แสดงต าแหน่งดงัรปูที ่
3 ดงัน้ี 

- แหลง่มรดกวฒันธรรมทีม่คีุณคา่มาก มคีา่คะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบั 12 คะแนน ม ี39 แหง่ 
- แหลง่มรดกวฒันธรรมทีม่คีุณคา่ปานกลาง มคีา่คะแนนอยูร่ะหวา่ง 8-11 คะแนน ม ี134 แหง่ 
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- แหลง่มรดกวฒันธรรมทีม่คีุณคา่น้อย มคีา่คะแนนน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 7 คะแนน ม ี176 แหง่ 
 

 
รปูท่ี 3 แผนทีแ่สดงระดบัคุณคา่มรดกวฒันธรรม 

3.4 ฐานข้อมลูมรดกวฒันธรรม 
ฐานขอ้มลูอาคารและย่านหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าทางมรดกวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1) ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่(Spatial Data) ชัน้

ขอ้มลูมรดกวฒันธรรม (Culture Heritage) ชื่อแฟ้มขอ้มลู CULTURE_HRT ประเภทขอ้มลูเป็นพืน้ที ่(Area หรอื Polygon) ใชช้ัน้
ขอ้มลูแปลงทีด่นิเป็นขอ้มลูเชงิพืน้ทีใ่นเรือ่งทีต่ าแหน่งทีต่ัง้ และ 2) ขอ้มลูคุณลกัษณะของแหล่งมรดกวฒันธรรม (Attribute Data) 
ซึง่ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิและการส ารวจภาคสนามในแบบส ารวจอาคารและสิง่ก่อสรา้งทีม่คีุณค่าทางมรดกวฒันธรรม 
และไดเ้พิม่ชัน้ขอ้มลูดา้นคุณค่าอาคารในเชงิมรดกวฒันธรรมจ านวน 4 ชัน้ขอ้มลูย่อย คอื อายุสมยั ศลิปกรรมดา้นความงามของ
อาคาร ประเภทและความส าคญั ความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลและเหตุการณ์ส าคญั ผู้วิจยัได้ก าหนดโครงสร้างชัน้ข้อมูลมรดก
วฒันธรรม ดงัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งโครงสรา้งฐานขอ้มลูอาคารและยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 
ตารางข้อมูล (Data) ประเภทข้อมูล (Type)  ค าอธิบาย (Description) 

HRT_ID Integer รหสัมรดกวฒันธรรม 

HRT_NAME Character (150) ชือ่มรดกวฒันธรรม 
HRT_CLASS Integer ประเภทมรดกวฒันธรรม 

1 = จบัตอ้งได ้/ 2 = จบัตอ้งไมไ่ด ้
HRT_AGE Character (5) อายอุาคารหรอืสิง่ปลุกสรา้งทีม่คีุณคา่ 

1 = มากกวา่ 100 ปี / 2 = 50 - 100 ปี / 3 = น้อยกวา่ 50 ปี 

9998 = อืน่ ๆ /ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 
HRT_CATE Character (5) ระดบัความส าคญั 

  C = contributing building (อาคารสง่เสรมิยา่น) 

  H = heritage building (อาคารอนุรกัษ์) 
HRT_ASSO Character (150) ความเกีย่วขอ้งกบับุคคลและเหตุการณ์ส าคญัของสิง่ก่อสรา้งทีม่คีุณคา่ 

  0 = ไมเ่กีย่วขอ้ง / 3=เกีย่วขอ้ง (ระบุ) 
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ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งโครงสรา้งฐานขอ้มลูอาคารและยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 
ตารางข้อมูล (Data) ประเภทข้อมูล (Type)  ค าอธิบาย (Description) 

HRT_TECH Character (5) คุณคา่ดา้นศลิปกรรมและเทคนิคของสิง่ก่อสรา้งทีม่คีุณคา่ 

1 = น้อย / 2 = ปานกลาง / 3 = มาก 
HRT_USE Integer การใชป้ระโยชน์อาคาร 

อา้งองิรหสัจากมาตรฐานแผนทีเ่ชงิเลขกรุงเทพมหานคร (DATADICT) 

HRT_MATE Character (2) การใชว้สัดุเดมิหรอืเหมอืนของเดมิ 

  1 = น้อย / 2 = ปานกลาง / 3 = มาก 
HRT_CONDITIONS Character (20) สภาพอาคาร 

GOOD = ด ี/ FAIR = ปานกลาง / POOR = ทรุดโทรม 

UNDER REPAIR = ก าลงับรูณะ : ซ่อมแซม / N/A = ไมท่ราบ 

HRT_PHOTO Character (180) รปูภาพ 
HRT_DATE Character (15) วนั/เดอืน/ปี ส ารวจ 

 
3.5 ผลการวิเคราะหพื์น้ท่ีหรอืยา่นท่ีมีศกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟเูมืองเก่า 

พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงเก่า พบวา่ พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงู คดิเป็นพืน้ที ่2.03 ตารางกโิลเมตร 
คดิเป็นร้อยละ 18.05 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพปานกลาง คดิเป็นพืน้ที่ 2.56 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ 22.80 
ของพื้นที่ทัง้หมด และพื้นที่ที่มีศักยภาพน้อย คิดเป็นพื้นที่ 6.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 59.15 ของพื้นที่ทัง้หมด 
รายละเอยีดดงัตารางที ่5 และรปูที ่4 
 
ตารางท่ี 5 พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูเมอืงเก่า 

ท่ี พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ พืน้ท่ี (ตร.กม.) พืน้ท่ี (ไร่) ร้อยละ 
1 พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงู 2.03 1268.59 18.05 
2 พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพปานกลาง 2.56 1602.13 22.80 
3 พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพต ่า 6.65 4156.28 59.15 

รวม 11.24 7027.01 100.00 
 

 
รปูที ่4 แผนทีพ่ืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูเมอืงเก่า 
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จากการพจิารณาต าแหน่งขอ้มลูแหล่งมรดกวฒันธรรม ผลการประเมนิคุณคา่มรดกวฒันธรรม และผลการประเมนิพืน้ที่
ศกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู รายพืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร ์พบวา่ 
 1. บรเิวณกรุงรตันโกสนิทรช์ัน้ใน มพีืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงูมากทีสุ่ด คดิเป็นพืน้ที ่0.80 ตารางกโิลเมตร เน่ืองจากมอีาคาร
และย่านหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าทางมรดกวฒันธรรมกระจายตวัอยู่หนาแน่นมากและมคีวามเขม้ขน้ของการซอ้นทบัขอ้มลูปัจจยัมาก
ที่สุด รองลงมาพื้นที่ที่มศีกัยภาพต ่า คดิเป็นพื้นที่ 0.60 ตารางกโิลเมตร และพื้นที่ที่มศีกัยภาพปานกลาง คดิเป็นพื้นที่ 0.14 
ตารางกโิลเมตร จงึควรใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเป็นหลกัและจ ากดัการพฒันาทีอ่าจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของ
อาคารและยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรมในพืน้ทีอ่ยา่งจรงิจงั 
 2. บรเิวณกรุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอก มพีืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพปานกลางมากทีสุ่ด คดิเป็นพืน้ที ่1.22 ตารางกโิลเมตร รองลงมา
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพต ่า คดิเป็นพืน้ที ่0.86 ตารางกโิลเมตร และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงู คดิเป็นพืน้ที ่0.39 ตารางกโิลเมตร เน่ืองจากมี
อาคารและย่านหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าทางมรดกวฒันธรรมกระจายตวัอยู่หนาแน่นปานกลาง จงึต้องใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟู แต่ยอมใหม้กีารพฒันาในระดบัทีเ่หมาะสม ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อคุณค่าของอาคารและย่านหรอืพื้นทีท่ีม่คีุณค่าทาง
มรดกวฒันธรรม 
 3. พื้นที่ต่อเน่ืองบรเิวณกรุงรตันโกสนิทร์ชัน้นอก พื้นที่ที่มศีกัยภาพต ่ามากที่สุด คดิเป็นพื้นที่ 3.77 ตารางกิโลเมตร 
รองลงมาพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพปานกลาง คดิเป็นพื้นที่ 0.97 ตารางกโิลเมตร และพืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพสูง คดิเป็นพื้นที่ 0.53 ตาราง
กิโลเมตร เน่ืองจากมอีาคารและย่านหรือพื้นที่ที่มคีุณค่าทางมรดกวฒันธรรมกระจายตวัอยู่หนาแน่นน้อย  แต่มแีหล่งมรดก
วฒันธรรมทีม่คีวามเชื่อมโยงดา้นพฒันาการของพืน้ทีแ่ละมคีวามส าคญัในฐานะเป็นฉากหลงัของบรเิวณฝัง่ธนบุรตีรงขา้มกรุง
รตันโกสนิทร์ จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู แต่ควรใหม้กีารพฒันาในระดบัทีเ่หมาะสม ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อ
คุณคา่ของอาคารและยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 
 4. บรเิวณฝัง่ธนบุรตีรงขา้มกรุงรตันโกสนิทร์ มพีื้นที่ที่มศีกัยภาพต ่ามากที่สุด คดิเป็นพื้นที่ 1.41 ตารางกโิลเมตร 
รองลงมาพื้นที่ทีม่ศีกัยภาพสูง คดิเป็นพืน้ที่ 0.31 ตารางกโิลเมตร และพื้นที่ทีม่ศีกัยภาพปานกลาง คดิเป็นพื้นที่ 0.23 ตาราง
กิโลเมตร เน่ืองจากมอีาคารและย่านหรือพื้นที่ที่มคีุณค่าทางมรดกวฒันธรรมกระจายตัวอยู่หนาแน่นปานกลาง  จึงต้องให้
ความส าคญักบัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู แต่ยอมใหม้กีารพฒันาในระดบัทีเ่หมาะสม ไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อคุณค่าของอาคารและย่าน
หรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 
 

4. สรปุและขอ้เสนอแนะ 
4.1 สรปุ 

1. ฐานขอ้มูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เกี่ยวกบัขอ้มูลอาคารและย่านพืน้ทีชุ่มชนทีม่คีุณค่าทางมรดกวฒันธรรมแบ่ง  2 
ประเภท คอื 1) มรดกวฒันธรรมทีจ่บัต้องได้ ไดแ้ก่ พระราชวงัและวงั วดั มสัยดิ โบสถ์ และศาลเจา้ อาคารทีพ่กัอาศยั ตกึแถว 
อาคารพาณิชย์ อนุสาวรีย์ แม่น ้ า คูคลองและสะพาน ป้อมและก าแพงเมืองเดิม และพื้นที่โล่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุง
รตันโกสนิทรช์ัน้ในและชัน้นอก 182 แห่ง รองลงมา พืน้ทีต่่อเน่ืองบรเิวณกรุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอก 144 แหง่ และพืน้ทีฝั่ง่ธนบุรี
ตรงขา้มบรเิวณกรุงรตันโกสนิทรน์ัน้ 23 แหง่ และ 2) มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด้ 37 แหง่ สว่นใหญ่แทรกตวัอยู่ร่วมกบัแหล่ง
มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้

2. การประเมนิคุณค่ามรดกวฒันธรรม พบว่า พบแหล่งมรดกวฒันธรรมทีม่คีุณค่าน้อยมากทีสุ่ด (176 แหง่) สว่นใหญ่
กระจายตวัอยูท่ ัว่พืน้ทีต่่อเนื่องกรุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอก รองลงมา คอื แหลง่มรดกวฒันธรรมทีม่คีุณคา่ปานกลาง (134 แหง่) สว่น
ใหญ่กระจายอยู่ทัว่พื้นที่ศึกษา โดยพบมากที่สุดบริเวณพื้นที่กรุงรตันโกสนิทร์ชัน้นอก และอนัดบัสุดท้าย คือ แหล่งมรดก
วฒันธรรมทีม่คีุณคา่มาก (39 แหง่) สว่นใหญ่กระจุกตวับรเิวณพืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทรช์ัน้ในมากทีส่ดุ 

3. พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพส าหรบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงเก่า กรุงรตันโกสนิทร ์ดว้ยเทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่PSA 
และการซ้อนทบัขอ้มูลจากระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสูง คดิเป็นพืน้ที่ 
2.03 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 18.05 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพปานกลาง คดิเป็นพืน้ที ่2.56 ตารางกโิลเมตร คดิ
เป็นรอ้ยละ 22.80 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพน้อย คดิเป็นพืน้ที่ 6.65 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 59.15 ของ
พืน้ทีท่ ัง้หมด 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ขอ้จ ากดัในการจดัท าฐานขอ้มูลมรดกวฒันธรรมด้วยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์  เป็นเพยีงการประเมนิ

คุณค่าความส าคญัของมรดกวฒันธรรมจากผูว้จิยั ซึ่งมโีอกาสเกิดความโน้มเอียงของขอ้มูล ดงันัน้ควรให้มกีารประเมนิจาก
ผูเ้ชีย่วชาญของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2.2 การส ารวจพืน้ทีอ่าจไม่สามารถไดข้อ้มลูตามเกณฑก์ารพจิารณาทัง้หมด โดยเฉพาะขอ้มลูในดา้นประวตัศิาสตร์
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บทคดัย่อ 

การท่องเทีย่วเป็นหนึ่งในกจิกรรมทางเศรษฐกจิหลกัของประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วสามารถสรา้งรายได้
จ านวนมากใหก้บัประเทศและมแีนวโน้มของรายไดเ้พิม่ขึน้ ในปัจจุบนักจิกรรมของนักท่องเทีย่ว ไมไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะพืน้ทีเ่มอืงหลกั 
พืน้ทีท่างวฒันธรรม หรอืพืน้ทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตเิท่านัน้ การท่องเทีย่วในสวนสนุกเป็นอกีรูปแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วทีม่ ี
บทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมากขึน้ โดยจ านวนของสวนสนุกเพิม่ขึน้ทัง้ในพืน้ทีเ่มอืงหลกัและกระจายตวัอยู่ในพืน้ทีเ่มอืง
รอง สวนสนุกกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิโดยพืน้ทีท่ีม่กีารกระจุกตวัของสวน
สนุกจ านวนมาก คอื อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีและอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์งานวจิยัน้ีศกึษาการเปลีย่นแปลงการ
ใชท้ีด่นิและผลกระทบจากธุรกจิสวนสนุก (Amusement Park) ในชะอ าและหวัหนิ โดยมุ่งเน้นผลกระทบของโครงการสวนสนุกต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพืน้ทีโ่ดยรอบของสวนสนุก โดยใช้ขอ้มูลจากชุดภาพถ่ายทางอากาศในหลายช่วงเวลาในการ
วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและผลกระทบจากธุรกจิสวนสนุก ผลของการศกึษาจะสามารถใชเ้ป็นส่วนหนึ่ง ในแนวทาง
การรองรบัผลกระทบของการขยายตวัของธุรกจิสวนสนุกในพืน้ทีช่ะอ าและหวัหนิ รวมถงึในพืน้ทีจ่งัหวดัอื่น ๆ  

ค ำส ำคญั: ธุรกจิสวนสนุก, การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ, ชะอ า, หวัหนิ 
 
Abstract 

Tourism is one of the main economic activities in Thailand. Tourism industry creates large amount of incomes 
for the country, and the trend has been risen. Recently, the activities of tourists are not only limited within major cities, 
cultural areas, or natural sites, but also in amusement parks, which currently play a significant role in the tourism 
industry. The number of amusement parks have been gradually increased in both primary and secondary cities. 
Amusement parks have become alternative destinations for both local and foreign tourists. The areas with the high 
cluster of amusement parks are the district of Cha Am, Phetchaburi Province and the district of Hua Hin, Prachuap Khiri 
Khan Province. This research studies land use changes and the impacts of amusement park business in Cha Am and 
Hua Hin by focusing on the impacts of amusement park developments on physical changes in the areas around the 
developments, using time series of aerial orthophotos for the analysis of land use changes and impact of amusement 
park industry. The result of this study can be used as a part of guideline to mitigate the impacts of amusement park 
business expansion in Cha Am and Hua Hin as well as in other provinces. 

Keywords: Amusement Park Business, Land Use Change, Cha Am, Hua Hin 
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1.บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในเศรษฐกิจหลกัของประเทศ  แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมกีารท่องเที่ยวหลากหลาย
ประเภท เช่น แหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมประเพณี แหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ฯลฯ โดยใน
ปัจจุบนัแหล่งการท่องเทีย่วทีเ่ขา้มามบีทบาทในการท่องเทีย่วไทย  คอื แหล่งท่องเทีย่วสวนสนุก โดยสวนสนุกสามารถจ าแนก
ออกได้หลายประเภท โดยในบทความน้ีจะแบ่งประเภทของสวนสนุก ออกเป็น 2 ประเภทที่ส าคญั ไดแ้ก่ (1) สวนสนุกทัว่ไป 
(Amusement Park) คือ สถานที่ที่มกีิจกรรมและเครื่องเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนาน (2) สวนสนุกรูปแบบเฉพาะ (Theme 
Parks) หรอืสวนสนุกทีถู่กดดัแปลงจากสวนสนุกทัว่ไป โดยมกีารสรา้งบรรยากาศจ าลอง หรอืรปูแบบต่าง ๆ (Theme) ขึน้ในพืน้ที ่
เพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่รวมถงึสวนสนุกประเภทสวนน ้าดว้ย 

สวนสนุกในประเทศไทยมกีารกระจุกอยู่ในจงัหวดัหลกั เช่น กรุงเพทมหานคร ชลบุร ีและกระจายตวัอยู่ในจงัหวดัรอง
อื่น ๆ แต่พืน้ทีห่น่ึงทีม่กีารจุกตวัและการลงทุนธุรกจิสวนสนุกเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ คอื พืน้ทีอ่ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี
และ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ฐานและมคีวามส าคญัทางดา้นการท่องเทีย่ว โดยในปัจจุบนัสวน
สนุกไดเ้ขา้มามบีทบาททางเศรษฐกจิในพืน้ทีม่ากขึน้ นับตัง้แต่การเปิดใหบ้รกิารของสวนสนุกแหง่แรกในปี 2552 คอื เพลนิวาน 
ซึง่เป็นสวนสนุกรปูแบบเฉพาะ (Theme park) และในปีต่อมาไดม้กีารเปิดใหบ้รกิารสวนสนุกเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยมสีวนสนุก
ประเภทสวนน ้าเกดิขึน้ในพืน้ทีแ่ห่งแรกในปี 2554 และมสีวนสนุกรูปแบบอื่น ๆ เกดิขึน้ตามมา โดยในปัจจุบนัในพืน้ทีช่ะอ า -หวั
หนิ มจี านวนสวนสนุกทัง้หมด 6 แหง่ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีวนสนุกกระจุกตวัสงูทีส่ดุในประเทศไทย 

ธุรกจิสวนสนุกในพืน้ทีช่ะอ า-หวัหนิ มกีารขยายตวัมากขึน้ ส่งผลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการท่องเทีย่ว โดยการทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่คอืการเปลีย่นแปลงทางกายภาพในพืน้ทีร่อบสวนสนุก 
การศกึษาครัง้น้ีมุ่งเน้นการวเิคราะหภ์าพถ่ายทางอากาศและการลงส ารวจพืน้ที่ภาคสนาม เพื่อศกึษาถึงการเปลีย่นแปลงของ
พืน้ทีโ่ดยรอบสวนสนุกทัง้ 6 แห่ง ในพืน้ทีช่ะอ าหวัหนิ โดยผลการศกึษาน้ีจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางในการวางแผน
และรบัมอืการขยายตวัของธุรกจิสวนสนุกทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ในอนาคต  

2.  สวนสนุกในอ าเภอชะอ า และ อ าเภอหวัหิน 

พืน้ทีช่ะอ าหวัหนิเป็นเขตตดิต่อทีม่คีวามส าคญัดา้นการท่องเทีย่ว โดยนอกเหนือจากชายหาดทีไ่ดร้บัความนิยม ชะอ า
และหวัหนิยงัเป็นทีต่ัง้ของสวนสนุกจ านวนมาก ประกอบไปดว้ย สวนสนุก 6 แห่ง เป็นสวนสนุกรูปแบบเฉพาะ ซึ่งรวมถงึสวน
สนุกประเภทสวนน ้า อยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอชะอ า 3 แหง่ และในพืน้ทีอ่ าเภอหวัหนิ 3 แหง่ โดยล าดบัของการเปิดกจิการของสวนสนุก
เหลา่น้ี มดีงัรปูที ่1  

 
รปูท่ี 1 แสดงระยะเวลาการเปิดใหบ้รกิารของสวนสนุกในพืน้ทีช่ะอ า หวัหนิ (ทีม่า: ผูเ้ขยีน) 

 
สวนสนุกแห่งแรกเกดิขึน้ในปี 2552 เป็นสวนสนุกรูปแบบเฉพาะแห่งแรกในพืน้ที ่ตัง้อยู่ในอ าเภอหวัหนิ ไดแ้ก่ เพลนิ

วาน ถดัมาในปี 2554 ไดเ้กดิสวนสนุกแหง่ที่ 2 ซึง่เป็นสวนน ้าแหง่แรก ไดแ้ก่ Black mountain ในเขตอ าเภอหวัหนิเช่นเดยีวกนั 
ถดัมาในปี 2555-2556 สวนสนุกรปูแบบเฉพาะไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 2 แหง่ในอ าเภอชะอ า ไดแ้ก่ Santorini Park และ The Venezie 
ถดัมาในปี 2557 มกีารเปิดใหบ้รกิารสวนสนุก 2 แห่ง ไดแ้ก่ สวนน ้า Vana Nava Water Jungle ในเขตอ าเภอหวัหนิ และ สวน
สนุกรูปแบบเฉพาะ Camel Republic ในเขตอ าเภอชะอ า และสวนสนุกล่าสุดทีเ่ปิดใหบ้รกิารเมื่อปี 2558 ไดแ้ก่ Santorini Park 
Waterventures ในเขตอ าเภอชะอ า ซึง่เป็นการขยายตวัจากความประสบความส าเรจ็ในธุรกจิสวนสนุกรูปแบบเฉพาะ Santorini 
Park ทีเ่คยเปิดใหบ้รกิารไปก่อนหน้าน้ี  (แสดงในภาพที ่1) 
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3.  การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีรอบสวนสนุก 
ในการวเิคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ วธิกีารเปรยีบเทยีบภาพถ่ายทางอากาศเป็นวธิพีื้นฐานที่สามารถสงัเกตการ

เปลีย่นแปลงทางกายภาพได ้โดยภาพถ่ายทางอากาศเป็นระบบบนัทกึภาพระยะไกล  (Remote Sensing) ถูกใชป้ระโยชน์อย่าง
กวา้งขวางโดยเฉพาะในการท าแผนที ่(ทบทอง ชัน้เจรญิ, 2558) การศกึษาการเปลีย่นแปลงพืน้ทีโ่ดยภาพถ่ายทางอากาศดว้ยตา
เปล่า เป็นหนึ่งในวธิกีารศกึษาการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง โดยมวีธิกีารแปลความหมายหรอืตคีวามภาพถ่ายดว้ยตาเปล่า 
ประกอบดว้ย การแปลความหมายองค์ประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) โทนส ี(2) ลายผวิ (3) เงา (4) รูปแบบ (5) รูปร่าง (6) ขนาด 
และ (7) ถิน่ทีต่ ัง้ การวางต าแหน่ง และการรวมกลุ่ม ประกอบกบัการลงส ารวจขอ้มลูภาคสนาม เพือ่ตรวจสอบพืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถ
วเิคราะห์ได้จากภาพถ่ายโดยตรง อาจมกีารส ารวจและการสมัภาษณ์ผูอ้ยู่อาศยัในพื้นที่ถึงความเปลี่ยนแปลงในอดตี ผลการ
ส ารวจดงักล่าวสามารถน ามาวเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้มลูการวเิคราะหก์่อนหน้าเพือ่ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและแมน่ย ามากขึน้  (ส านัก
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั, 2563) 

ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิและผลกระทบจากธรกิจสวนสนุกในบทความน้ี มสีมมุติฐานว่า การเปิด
กจิการของธุรกจิสวนสนุกในพืน้ทีช่ะอ าหวัหนิ สง่ผลใหก้ารเกดิการเปลีย่นแปลงตามมา โดยการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถสงัเกตได้
อยา่งชดัเจนคอื การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะพืน้ทีร่อบสวนสนุก ซึง่สวนสนุกแต่ละแหง่มกีารเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่าง
กนัตามขนาดพืน้ทีใ่หบ้รกิาร จ านวนนักท่องเทีย่ว และปัจจยัอื่น ๆ โดยขอ้มลูภาพถ่ายทางอากาศทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารศกึษา
ครัง้น้ี เป็นภาพถ่ายของพืน้ที ่โดยภาพถ่ายทางอากาศทีน่ ามาศกึษาขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของฐานขอ้มลูจาก Google Earth Pro ซึง่
อาจมรีะยะเวลาทีไ่ม่ตรงกนั ผูเ้ขยีนจงึเลอืกใชภ้าพถ่ายทางอากาศในแต่ละพืน้ที ่ในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนและหลงัการ
เปิดใหบ้รกิารสวนสนุก มมีุมมองความสงู 500 เมตรจากพืน้ดนิ รวมถงึมกีารส ารวจขอ้มลูภาคสนามเพื่อประกอบการวเิคราะห ์ 
โดยรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงมดีงัน้ี  

 
3.1 เพลินวาน เปิดใหบ้รกิารในปี 2551 เป็นสวนสนุกรูปแบบเฉพาะ ตัง้อยู่รมิถนนเพชรเกษม ในอ าเภอหวัหนิ โดยสวนสนุกมี
รปูแบบยอ้นยุค มพีืน้ทีพ่าณิชยกรรม ทีพ่กั และเครื่องเล่น เช่น ชงิชา้สวรรค ์โดยเพลนิวานไดใ้หป้ระสบการณ์แปลกใหมแ่ก่ผูม้า
เยีย่มเยยีนในแง่ของการออกแบบยอ้นยุคแห่งแรก ๆ ในประเทศ ส่งผลใหเ้พลนิวานเป็นหน่ึงในทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม
อยา่งมากโดยเฉพาะในชว่งแรกของการเปิดใหบ้รกิาร (คมชดัลกึ, 2562) 

 
รปูท่ี 2 แสดงพืน้ทีโ่ดยรอบเพลนิวาน (ทีม่า: Google Earth Pro) 

 
จากการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางพืน้ทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศในปี 2549 (2 ปีก่อนเปิดใหบ้รกิาร) และ 2557 (6 

ปีหลงัเปิดใหบ้รกิาร) และการลงส ารวจภาคสนาม พบว่า การเปิดกจิการสวนสนุกเพลนิวานส่งผลใหเ้กดิอาคารโดยรอบมากขึน้  
ทัง้อาคารเพื่อพกัอาศยัและอาคารพาณิชยกรรม มกีารพฒันาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเป็นทีจ่อดรถเพื่อรองรบันักท่องเทีย่ว และมกีารตั ้ง
รา้นคา้เพิม่ขึน้บรเิวณใกลก้บัสวนสนุก 

 
3.2 สวนน ้าแบลค็ เม้าเทนน์ (Black Mountain) เปิดใหบ้รกิารในปี 2554 ถอืเป็นสวนน ้าแห่งแรกในพืน้ที ่ตัง้อยู่ในต าบลหนิ
เหล็กไฟ อ าเภอหวัหนิ ซึ่งมทีี่ตัง้ห่างไกลจากเขตชุมชน โดยสวนน ้าแห่งน้ีมขีนาด 4 ,000 ตารางเมตร และยงัคงมกีารเปิด
ใหบ้รกิารจนถงึปัจจุบนั (thailandtourismdirectory, 2563) 
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รปูท่ี 3 แสดงพืน้ทีโ่ดยรอบสวนน ้า Black Mountain (ทีม่า: Google Earth Pro) 

 
จากการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางพืน้ทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศในปี 2551 (3 ปีก่อนเปิดใหบ้รกิาร) และ ปี 2558 

(4 ปีหลงัเปิดใหบ้รกิาร) และการลงส ารวจภาคสนาม พบว่า ระยะเวลาก่อนการเปิดใหบ้รกิารพืน้ทีโ่ดยรอบส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีท่ี่
ไม่ได้รบัการพฒันาและมโีครงการที่ก าลงัอยู่ในช่วงการก่อสร้าง หลงัจากการเปิดให้บริการสวนน ้า 4 ปีถัดมา พื้นที่บรเิวณ
โดยรอบที่เคยเป็นพืน้ที่รกร้างมกีารตัง้ถิน่ฐานและสร้างอาคารทีอ่ยู่อาศยั ทัง้บ้านเดี่ยวและโครงการบา้นจดัสรร รวมถึงมกีาร
ขยายถนนบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้สวนสนุกใหม้ขีนาดกวา้งขึน้ 

 
3.3 เดอะ เวเนซีย (The Venezia) เปิดใหบ้รกิารในปี 2556 ตัง้อยูร่มิถนนเพชรเกษม ในอ าเภอชะอ า เป็นสวนสนุกทีม่กีารจ าลอง
พืน้ทีเ่ลยีนแบบเมอืงเวนิส (Venice) ในประเทศอติาล ีโดยโครงการมพีืน้ทีข่นาดใหญ่ 46 ไร่ ภายในโครงการประกอบดว้ยพืน้ที่
พาณิชยกรรม พพิธิภณัฑ ์และกจิกรรมสรา้งความบนัเทงิ เชน่ การนัง่เรอืหรอืการนัง่รถไฟชมโครงการ (bdmuseum, 2563)  

 
รปูท่ี 4 แสดงพืน้ทีโ่ดยรอบ The Venezia (ทีม่า: Google Earth Pro) 

 
จากการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางพืน้ทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศในปี 2551 (5 ปีก่อนเปิดใหบ้รกิาร) และ ปี 2560 

(4 ปีหลงัเปิดใหบ้รกิาร) และการลงส ารวจภาคสนาม พบว่า ก่อนเปิดใหบ้รกิาร พืน้ทีโ่ดยรอบสวนสนุกส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่กรา้ง 
และ 4 ปีหลงัจากเปิดใหบ้รกิาร พบว่า มกีารตัง้ถิน่ฐานและสรา้งอาคารทีอ่ยู่อาศยั ทัง้บา้นเดีย่วและโครงการบา้นจดัสรรบรเิวณ
รอบสวนสนุก  

 
3.4 สวนน ้าวานานาวา วอเตอร ์จงัเก้ิล (Vana Nava Water Jungle) เปิดใหบ้รกิารในปี 2557 ตัง้อยู่รมิถนนเพชรเกษม ใน
อ าเภอหวัหนิ มพีืน้ทีป่ระมาณ 20 ไร่ โดยสวนน ้าอยู่ในพืน้ทีโ่ครงการโรงแรม Holiday Inn ซึง่เป็นโครงการมกิซย์สู (Mixed-use) 
หรอืโครงการทีม่กีารรวมแหลง่ทอ่งเทีย่ว คอนโด และโรงแรม อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัเพือ่ความบนัเทงิครบวงจร (ขา่วสด, 2560)] 
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รปูท่ี 5 แสดงพืน้ทีโ่ดยรอบสวนน ้า Vana Nava Water Jungle (ทีม่า: Google Earth Pro) 

 
จากการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางพืน้ทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศในปี 2554 (3 ปีก่อนเปิดใหบ้รกิาร) และ ปี 2561 

(4 ปีหลงัเปิดใหบ้รกิาร) และการลงส ารวจภาคสนาม พบว่า บรเิวณโดยรอบสวนน ้ามกีารเปลีย่นแปลงจากทีด่นิรกรา้งเป็นทีด่นิ
เพือ่รองรบัการพฒันา บรเิวณโดยรอบมกีารเกดิขึน้ของอาคารพาณิชยกรรม รวมถงึมกีารตดัและขยายถนนทางเขา้หน้าโครงการ 

 
3.5 คาเมล รีพบับริค (Camel Republic) เปิดใหบ้รกิารในปี 2557 ตัง้อยู่รมิถนนเพชรเกษม ในอ าเภอชะอ า เป็นสถานทีท่ีร่วม
สวนสตัวแ์ละสวนสนุกเขา้ดว้ยกนั โดยภายในโครงการมกีารออกแบบในรูปแบบโมรอ็คโก ประกอบดว้ยส่วนของพาณิชยกรรม 
สวนสตัว ์และเครือ่งเลน่หลากหลายชนิด (travel.trueid, 2561) 

 
รปูท่ี 6 แสดงพืน้ทีโ่ดยรอบ Camel Republic (ทีม่า: Google Earth Pro) 

 
จากการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางพืน้ทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศในปี 2555 (2 ปีก่อนเปิดใหบ้รกิาร) และ ปี 2562 

(5 ปีหลงัเปิดใหบ้รกิาร)  และการลงส ารวจภาคสนาม พบวา่ บรเิวณโดยรอบสวนสนุกมกีารเปลีย่นแปลงทีด่นิวา่งเปล่าเป็นอาคาร
พาณิชยกรรมและทีอ่ยู่อาศยั มกีารเปิดกจิการปัม๊น ้ามนั และมแีหล่งท่องเทีย่ว เช่น สวนสตัว ์รา้นกาแฟ หา้งสรรพสนิคา้ขนาด
เลก็ โรงแรมขนาดเลก็ เกดิขึน้บรเิวณโดยรอบ รวมทัง้มกีารเปลีย่นพืน้ทีร่กรา้งเป็นพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการพฒันา 
 
3.6 ซานโตรีนี พารค์ (Santorini Park) และ สวนน ้าซานโตรินีพารค์ วอเทอรเ์วนเจอร ์(Santorini Park Waterventures) 
ในสว่นของสวนสนุกรปูแบบเฉพาะ หรอื ซานโตรนีี พารค์ (Santorini Park) เปิดใหบ้รกิารในปี 2555 ตัง้อยูร่มิถนนเพชรเกษม ใน
อ าเภอชะอ า ภายในมตีกแต่งสถานทีเ่ลยีนแบบ เมอืงซานโตรนีิ (Santorini) ในประเทศกรซี ประกอบดว้ยพื้นที่พาณิชยกรรม 
กจิกรรมสรา้งความบนัเทงิ รวมถึงเครื่องเล่น ระยะแรกของโครงการมเีพยีงส่วนของเมอืงจ าลองทีก่ล่าวไปขา้งต้น ถดัมาในปี 
2558 สวนสนุกซานโตรนีิ พารค์ มกีารพฒันาและต่อยอดความส าเรจ็ โดยการสรา้งสวนสนุกอกีหนึ่งประเภท ไดแ้ก่ สวนน ้าซาน
โตรินีพาร์ค วอเทอร์เวนเจอร์ (Santorini Park Waterventures) รวมถึงยงัมกีารสร้างที่พกัภายในโครงการ เพื่อรองรบัการ
ทอ่งเทีย่วแบบเตม็รปูแบบ (โพสตท์เูดย,์ 2560) 
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รปูท่ี 7 แสดงพืน้ทีโ่ดยรอบ Santorini Park และสวนน ้า Santorini Park Waterventures (ทีม่า: Google Earth Pro) 

 
จากการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางพืน้ทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศในปี 2551 (4 ปีก่อนเปิดใหบ้รกิาร) และ ปี 2562 

(7 ปีหลงัเปิดใหบ้รกิาร)  และการลงส ารวจภาคสนาม พบวา่ บรเิวณโดยรอบสวนสนุกและสวนน ้าซานโตรนีิ พารค์ มกีารเพิม่ขึน้
ของอาคารพาณิชยกรรม หา้งสรรพสนิค้าขนาดเลก็ โรงแรมขนาดเลก็ ร้านค้า และมกีารตัง้ถิ่นฐานโดยมกีารสร้างที่อยู่อาศยั
ประเภทบา้นเดีย่ว รวมถงึมกีารสรา้งอุโมงคก์ลบัรถบรเิวณหน้าโครงการเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่ม
ชมโครงการอกีดว้ย 

4.สรปุ 

การท่องเที่ยวเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศไทย หน่ึงในพื้นทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมในแหล่งท่องเทีย่ว 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่วชายหาด คอื อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีและอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยในปัจจุบนั 
พืน้ทีแ่ห่งน้ีเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารกระจุกตวัของสวนสนุกมากถงึ 6 แห่ง ซึง่นับว่ามกีารกระจุกตวัของสวนสนุกมากเป็นอนัดบั 1 ของ
ประเทศ และสวนสนุกไดก้ลายเป็นหน่ึงในกจิกรรมทางการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของพืน้ที ่ 

การเปิดบรกิารของธุรกจิสวนสนุกส่งผลกบัพื้นที่ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ ทัง้ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสงัคม 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงทางกายภาพบรเิวณรอบโครงการสวนสนุก ซึง่การศกึษาครัง้น้ีไดท้ าการศกึษาการเปลีย่นแปลงโดยรอบ
พืน้ทีส่วนสนุก 6 แหง่ในชะอ า-หวัหนิ จากภาพถ่ายทางอากาศและการลงส ารวจพืน้ที ่พบวา่ สวนสนุกแต่ละแหง่ในพืน้ทีช่ะอ าและ
หวัหนิ ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการใชท้ี่ดนิ มกีารเกดิขึน้ของอาคารพาณิชยกรรม หา้งสรรพสนิค้าขนาดเลก็ รา้นอาหาร 
รา้นคา้ และการเปลีย่นแปลงทีด่นิรกรา้งเป็นทีด่นิเพือ่รองรบัการพฒันาหรอืการลงทุน รวมถงึมกีารตดัถนน ขยายถนน และการ
สรา้งอุโมงคเ์พื่อกลบัรถเขา้สู่โครงการ  การศกึษาครัง้น้ีสามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการรองรบัการพฒันาและสามารถใชใ้นการ
วางแผนเพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิสวนสนุกทีม่แีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ป็นนโยบายหนึ่งทีไ่ดร้บัการผลกัดนัและขบัเคลื่อนในประเทศไทย เป็นแนวคดิ
ในการพฒันาเศรษฐกจิทีม่กีารน าความรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคม์าต่อยอดพฒันาโดยมอีงคป์ระกอบของวฒันธรรมและเศรษฐกจิ
ของพืน้ทีม่าใชใ้นการสรา้งสรรคน์วตักรรม โดย “เชยีงใหม”่ เป็นเมอืงหน่ึงทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิโดยการพฒันาเศรษฐกจิดว้ยแนวคดิ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยการพฒันาเป็นเมอืงสรา้งสรรค์ เมอืงแห่งศลิปะและการออกแบบ นอกจากน้ียงัมนีโยบายส่งเสรมิให้
เชยีงใหมเ่ป็นเมอืงแหง่กาแฟ โดยมกีารจดัท าร่างยุทธศาสตรก์าแฟจงัหวดัเชยีงใหมปี่ 2561-2565 มเีป้าหมายใหเ้ป็นเมอืงกาแฟ
ตัง้แต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง มหีวัใจหลกัในการเป็นศนูยก์ลางเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคน์วตักรรมการผลติและบรโิภคกาแฟ
คุณภาพดเียีย่ม ในปัจจุบนัพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-working space) ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในการพฒันาธุรกจิและสรา้งสรรค์
นวตักรรม โดยเฉพาะธุรกจิวสิาหกจิเริม่ต้น (Startup) เมอืงเชยีงใหม่เป็นเมอืงหน่ึง นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ที่มกีาร
พฒันาธุรกจิวสิาหกจิเริม่ตน้และรา้นกาแฟเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะรา้นกาแฟทีม่ลีกัษณะเป็นพืน้ทีท่ างานรว่มกนั งานวจิยันี้จงึ
มจีุดประสงค์ในการศกึษาบทบาทและความสมัพนัธ์เชงิพืน้ทีข่องรา้นกาแฟกบัการพฒันาธุรกจิวสิาหกจิเริม่ต้นและการพฒันา
เศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นเมอืงเชยีงใหม ่ดว้ยวธิเีกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามและประมวลขอ้มลูดว้ยสถติเิชงิบรรยาย และวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยการแจกแจงความถีแ่บบสองทางหรอืการวเิคราะหต์ารางไขว้เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้
ไป เพือ่หาความสมัพนัธข์องรา้นกาแฟและธุรกิจวสิาหกจิเริม่ตน้ ผลของการวจิยัน้ีจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเมอืง
และเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นเชยีงใหมไ่ด ้
ค าส าคญั: รา้นกาแฟ, วสิาหกจิเริม่ตน้, เศรษฐกจิสรา้งสรรค,์ การพฒันาเมอืง   
 
Abstract 

Creative economy is one of the economic development policies in Thailand that utilizes knowledge and 
creativity with cultural and local value to drive the economy. Chiang Mai is one of the cities that its economy has been 
driven by creative economy, known as a creative city or arts and designs city. In addition, Chiang Mai has been promoted 
as a city of coffee; its provincial coffee strategy for 2018-2022 has been drafted, aiming to promote the entire spectrum 
of the coffee market in Chiang Mai, from the coffee production processes to coffee consumption, as well as serving as 
a learning center for high-quality coffee production. Currently, co-working spaces have played an increasing role in 
business and innovation development, particularly for startups. Besides Bangkok, Chiang Mai is one of the cities with 
many startups and coffee shops, especially coffee shops in co-working spaces. This research aims to examine the role 
and spatial relation of coffee shops and startups in the development of the creative economy in Chiang Mai. By collecting 
data from questionnaires and processing data with descriptive statistics and analyze the data by using two-way frequency 
distribution or cross-table analysis to find the relationship between 2 or more variables in order to find the relationship 
between the coffee shop and Startup. The results can be used as a development guideline for Chiang Mai creative city.  
Keywords: Coffee Shop, Startup, Creative Economy, Urban Development 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

138 

1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัมกีารส่งเสรมิและผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกจิโดยใชร้ะบบเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นประเทศไทยในหลายพืน้ที ่
ตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 ซึง่ “จงัหวดัเชยีงใหม่” กเ็ป็นเมอืงหนึ่งที่
ไดร้บันโยบายสง่เสรมิใหเ้กดิการกระจายความเจริญสู่ภูมภิาค ตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิภาคเหนือใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 โดยการพฒันาเศรษฐกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค ์มกีารมุ่งเน้นในการเป็นเมอืงสรา้งสรรค ์เมอืงแห่งศลิปะและการออกแบบ รวมทัง้มนีโยบายส่งเสรมิใหเ้ชยีงใหม่เป็น
เมอืงแหง่กาแฟตัง้แต่ตน้ทาง จนถงึปลายทาง โดยมกีารจดัท ารา่งยุทธศาสตรก์าแฟจงัหวดัเชยีงใหมปี่ 2561-2565 มหีวัใจหลกัใน
การเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้และสรา้งสรรค์นวตักรรมการผลติและการบรโิภคกาแฟ ดงันัน้จงัหวดัเชยีงใหม่ในฐานะเมอืงที่มี
เป้าหมายในการพฒันาเมอืงด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมนีโยบายสนับสนุนการเป็นเมอืงแห่งกาแฟจงึมธีุรกจิร้านกาแฟที่
สนับสนุนเศรษฐกจิสรา้งสรรคอ์ยู่มาก ซึง่เศรษฐกจิสรา้งสรรคค์อืระบบเศรษฐกจิทีม่กีารน าความรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคม์าต่อ
ยอดพฒันาโดยมอีงคป์ระกอบของวฒันธรรมและเศรษฐกจิ โดยทีพ่ืน้ทีเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นปัจจุบนัไมไ่ดเ้กดิขึน้เพยีงแคใ่นหอ้ง
วจิยั หรอืในหอ้งสีเ่หลีย่ม แต่สามารถเกดิขึน้ไดใ้นพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มในการสื่อสารและการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต เป็นพืน้ทีท่ีเ่กิ ด
การใชง้านแบบผสม และมคีวามสะดวกในการคมนาคมขนส่งทีเ่อื้อใหผู้้ใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์เช่น นักคดิ นักวจิยั และมวลชน
สร้างสรรค์อื่น ๆ สามารถท างานในบริเวณใกล้เคียงกนัได้ ซึ่งร้านกาแฟคือพื้นที่หน่ึงที่เกิดการท างานร่วมกนัของมวลชน
สรา้งสรรค(์Bookman, 2014) โดยระบบเศรษฐกจิสรา้งสรรคม์กัจะขบัเคลื่อนดว้ยกลุ่มคนทีเ่รยีกวา่ มวลชนสรา้งสรรค ์(Creative 
Class) และจากบทความต่าง ๆ ที่เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ของร้านกาแฟกบักลุ่มมวลชนสร้างสรรค์นัน้เป็นการศกึษาโดย
ภาพรวมของมวลชนสรา้งสรรค ์และอยู่ในบรบิทของต่างประเทศ ซึง่กลุ่มมวลชนสรา้งสรรคท์ีส่นใจศกึษาคอืกลุ่มวสิาหกจิเริม่ตน้ 
(Startup) และกลุม่วสิาหกจิเริม่ตน้ (Startup) น้ีมบีทบาทส าคญัในการเป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กดิความกา้วหน้าในทุก ๆ ระบบเศรษฐกจิ 
ช่วยกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิ และยกระดบัคุณภาพชวีติ ความเป็นอยู่ การท างาน และอื่น ๆ ในสงัคม จงึเกดิค าถามว่า
ส าหรบัร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่นัน้เป็นพื้นที่ท างานของวสิาหกจิเริม่ต้น (Startup) เหมอืนที่มกีารกล่าวในบทความจรงิ
หรอืไม ่และลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีร่ะหวา่งรา้นกาแฟกบัวสิาหกจิเริม่ตน้ในเมอืงเชยีงใหมน่ัน้มลีกัษณะอยา่งไร เชน่ มกีาร
ตัง้รา้นกาแฟตามย่านการท างานของวสิาหกจิเริม่ตน้ หรอืกลุม่วสิาหกจิเริม่ตน้เป็นฝ่ายเขา้ไปใชพ้ืน้ทีต่ามย่านทีม่รีา้นกาแฟเยอะ 
เป็นตน้ 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.2.1 เพื่อศกึษาบทบาทและความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีข่องรา้นกาแฟกบัการพฒันาธุรกจิวสิาหกจิเริม่ต้นและการพฒันาเศรษฐกจิ
สรา้งสรรคใ์นเมอืงเชยีงใหม ่บรเิวณเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครเชยีงใหม ่

1.2.2 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของร้านกาแฟและธุรกิจวสิาหกิจเริม่ต้น และแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเมอืง
เชยีงใหม ่

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะท าการศกึษาในการวจิยัน้ีคอื กลุ่มประชากรที่ใช้บรกิารร้านกาแฟ โดยไม่มกีารจ ากดัเพศ ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึเลอืกการก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรของ Cochran ในการค านวณขนาดตวัอย่างโดยก าหนดใหย้อมรบัความ
คลาดเคลือ่นในขอบเขตรอ้ยละ 5 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงัน้ี 

 N = (Z^2 pq)/e^2                      (1) 

การแทนคา่  N = [(1.96)^2 (0.2)(0.8)]/(0.0025)^2     (2) 

 N = 245.86 
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จากผลการค านวณควรเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 246 ชุด เพือ่ความถูกเหมาะสมของการไดม้าซึง่จ านวนของ
แบบสอบถามใหม้ากพอทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร ในการเกบ็แบบสอบถามผูว้จิยัจะเกบ็แบบสอบถามจ านวน 260 ชุด 
โดยมกีารส ารองประมาณ 5% 

1.3.2 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา 

เขตเทศบาลนครเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่มพีืน้ทีป่ระมาณ 40.22 ตารางกโิลเมตร โดยมกีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 4 เขตการ
ปกครอง ดงัน้ี แขวงนครพงิค ์แขวงศรวีชิยั แขวงกาวลิะ และแขวงเมง็ราย 

รปูท่ี 1 แผนผงัแบง่แขวงเทศบาลนครเชยีงใหม ่ทีม่า: ผูว้จิยั 

1.4 วิธีการด าเนินการวิจยั 

1.4.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและกรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และวสิาหกจิเริม่ตน้ 
1.4.2 เกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยขอ้มลูทุตยิภมู ิทัง้ดา้นกายภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 
1.4.3 ลงพืน้ทีศ่กึษาเพือ่เกบ็ขอ้มลูปฐมภมูผิูเ้กีย่วขอ้งดว้ยชุดแบบสอบถาม ในบรเิวณเขตเทศบาลนครเชยีงใหม ่ 
1.4.4 รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้มลูปฐมภมูแิละทุตยิภมูเิพือ่ตอบค าถามงานวจิยัดว้ยเครือ่งมอืทางสถติิ 
1.4.5 ยนืยนัผลการศกึษาดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัตวัแทนกลุม่วสิาหกจิเริม่ตน้ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
1.4.6 สรุปผลการวจิยั และเสนอแนวทางการต่อยอดศกึษา 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 วฒันธรรมกาแฟ (Coffee Culture) 

กาแฟเป็นเครื่องดื่มทีม่คีวามเป็นมาอย่างยาวนานแพร่กระจายจากเอธโิอเปียสูค่าบสมุทรอาระเบยีกลายเป็นเครื่องดื่มในศาสนา
อสิลามต่อมาแพร่หลายสูยุ่โรปกลายเป็นเครื่องดื่มทีม่บีทบาททางสงัคมจนถงึปัจจุบนั กล่าวไดว้า่กาแฟมกีารพฒันาจากการเป็น
เครื่องดื่มทางศาสนาจนเกดิเป็นการดื่มกาแฟชัน้ดเีพื่อแสดงออกทางอตัลกัษณ์ในรา้นกาแฟ และเกดิสิง่ทีเ่รยีกว่า “วฒันธรรม
กาแฟ” ขึน้ เป็นการใชเ้วลาในการดื่มกาแฟในรา้นกาแฟอย่างมจีุดประสงคอ์ื่น ๆ เช่น การพดูคุย การพบปะผูค้น เป็นตน้ ซึง่ใน
บรบิทของไทยนัน้วฒันธรรมกาแฟมหีลกัฐานมาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา จนกระทัง้มาถงึปัจจุบนัทีว่ฒันธรรมกาแฟกลายเป็น
สถานทีใ่นการแสดงอตัลกัษณ์ของคนรุน่ใหม ่(Mr.QC., 2547) 

2.2 มวลชนสร้างสรรค ์(Creative Class) 

มวลชนสรา้งสรรค ์คอื ทรพัยากรมนุษยท์ีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ของการสรา้งสรรค ์เป็นกลุม่คนทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
ซึ่งเศรษฐกจิสรา้งสรรค์เป็นระบบเศรษฐกจิที่เชื่อมโยงเศรษฐกจิทัง้ระบบ และมคีวามครอบคลุมทัง้ดา้นสงัคม วฒันธรรม การ
ท่องเทีย่ว และการพฒันาเทคโนโลย ีซึง่ก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งรายได ้และส่งเสรมิการสง่ออก โดยมวลชนสรา้งสรรคน้ี์คอื
กลุม่คนทีอ่อกแบบสนิคา้ บรกิาร และการคดิคน้สิง่ใหมใ่นดา้นอื่น ๆ ซึง่เป็นแนวคดิของ รชิารด์ ฟอรดิา (Florida, 2005) 
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ดงันัน้หากเมอืงใดต้องการขบัเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรดึงดูดกลุ่มมวลชนสร้างสรรค์ด้วยพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง
ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative center) ประกอบดว้ย 3T ไดแ้ก่ ทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ (Talent) สาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นต่อ
ภาคเศรษฐกจิ (Technology) และชุมชนทีห่ลากหลายมเีอกลกัษณ์ (Tolerance) (Tomaz, 2011) 

2.3 วิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 

วสิาหกจิเริม่ตน้ หมายถงึ การเริม่ตน้ธุรกจิทีส่รา้งผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารทีส่รา้งสรรคแ์นวใหม ่เป็นสิง่ทีย่งัไมเ่คย
มใีครท ามาก่อน หรอืสิง่นัน้มกีารต่อยอดจากเดิมโดยเพิม่เติมนวตักรรมใหม่เข้าไปจนไม่มใีครเหมอืน ไม่จ าเป็นต้องมแีบบ
แผนการท าธุรกจิทีช่ดัเจนมากนัก และไดผ้ลตอบแทนแบบกา้วกระโดด มลีกัษณะเด่นคอืตอ้งใชไ้อเดยีใหม่ นวตักรรมใหม่เป็น
จุดเด่น ใช้ก าลังคนและเงินลงทุนน้อย ต้องใช้เวลาเพื่อให้คนรู้จ ักและเข้าใจผลิตภัณฑ์นาน และระยะเริ่มต้นอาจยังไม่มี
ผลตอบแทนแต่เมือ่ไดผ้ลตอบแทนแลว้จะไดร้บัแบบกา้วกระโดด  (ณฐัพล ประดษิฐผลเลศิ, 2560)   

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีพกัใจ (Third Place) 

จากการศกึษาของ Bookman (2014) โดยมกีรณีศกึษาเป็นแบรนดก์าแฟ Starbucks และ Second Cup ในเมอืงโตรอน
โตและเมอืงแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 3 ปี พบว่าภายในรา้นใชก้ารตกแต่งภายในใหม้บีรรยากาศทีผ่่อนคลายใน
ขณะเดยีวกนัก็สะท้อนอตัลกัษณ์ของแบรนด์ให้สมัผสัได้อย่างชดัเจนผ่านจานและแก้วกาแฟ นอกจากน้ียงัมกีารตกแต่งเพื่อ
สง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม เชน่ การจดัเกา้อีแ้ละโต๊ะเพือ่เป็นพืน้ทีส่ าหรบัการพดูคุย และยงัมกีารใชแ้นวคดิ Third Place 
ของ Oldenburg (1989) เป็นหลกัการในการใหบ้รกิาร ซึง่ Oldenburg ไดใ้หค้วามหมายของ Third Place วา่เป็นสถานทีชุ่มนุมที่
ไมเ่ป็นทางการระหวา่งสถานทีท่ างานและทีบ่า้น ซึง่ผูค้นพบและมสีว่นร่วมในช่วงปฏสิมัพนัธท์างสงัคมจากการแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กบัการสนทนา ด าเนินการเป็นพืน้ทีส่าธารณะคลา้ยกบัจตุัรสักลางเมอืงซึง่ผูค้นสามารถตดิต่อและเชื่อมโยงกบัทีอ่ยู่อาศยั
นอกบา้นได ้เป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหภ้ายในชุมชนมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนั  

นอกจากน้ี Thibodeaux (2018) ยงัไดร้วบรวมขอ้มลูและสรุปขอ้ดใีนการท างานในรา้นกาแฟซึง่เป็นพืน้ที ่Third Place 
รวม 6 ขอ้ดงัน้ี 

1) ระดบัเสยีงในรา้นกาแฟสง่ผลดตี่อการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์  
2) สามารถหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมต่าง ๆ ของเพือ่นรว่มงานได ้ 
3) พนกังานสามารถแสดงใหเ้หน็วา่สามารถท างานไดน้อกส านกังาน  
4) ในบรรยากาศการเหน็ผูอ้ื่นท างานสง่ผลใหเ้กดิแรงกระตุน้ในการท างาน  
5) เกดิความไวว้างใจซึง่กนัและกนัระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง  
6) กระตุน้การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ 

3. วิธีการวิจยั 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

สถานทีท่ี่ใชแ้จกแบบสอบถามคอืรา้นกาแฟภายในเทศบาลนครเชยีงใหม่โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 4 พืน้ทีต่ามการแบ่งการ
ปกครองของเทศบาลนครเชยีงใหมท่ีแ่บ่งไดเ้ป็น 4 แขวง และจากการค านวนจ านวนประชากรตัวอย่างในขอ้ 1.3.1 ผูว้จิยัจะเกบ็
แบบสอบถามจ านวน 260 ชุด เฉลีย่เกบ็ขอ้มลูแขวงละ 65 ชุด กระจายเฉลีย่แขวงละ 13 รา้น โดยเลอืกรา้นกาแฟประเภทอสิระ 
(Stand-Alone) ขนาด 50 ตารางเมตรขึน้ไป หรอืมโีต๊ะประมาณ 15 โต๊ะ มพีนักงานอย่างน้อย 2 คน และมเีครื่องท ากาแฟอย่าง
น้อย 1 เครือ่ง โดยสุม่เกบ็ขอ้มลูในชว่งวนัธรรมดา และวนัเสาร-์อาทติย ์ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 20.00 น. 

3.2 การวิเคราะหข้์อมลู 

ประมวลขอ้มลูดา้นจ านวนผูใ้ชบ้รกิารดว้ยสถติเิชงิบรรยาย ไดแ้ก่ ความถี ่และรอ้ยละ และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการแจก
แจงความถี่แบบสองทางหรือการวเิคราะห์ตารางไขว้เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึ้นไป โดยเลือก
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรอืปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งต่อการเลอืกท างานในร้านกาแฟของผู้ใช้บรกิารร้านกาแฟ  เช่น 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีของผูใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ความสมัพนัธข์องต าแหน่งทีต่ัง้รา้น
กาแฟกบัการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ เป็นตน้ เมือ่ไดผ้ลลพัธจ์ะสามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งได ้  

4. ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 4.1 อาชพีของผูใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟ 

 จ านวน ร้อยละ 
อาชพีอสิระ 27 10.40 
ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 29 11.20 
ธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 38 14.60 
นกัเรยีน / นักศกึษา 97 37.30 
วา่งงาน 26 10.00 
พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 30 11.50 
อื่น ๆ 13 5.00 
รวม 260 100.00 

 

ตารางท่ี 4.2 จุดประสงคใ์นการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ 

 
ท างานนอก
สถานที ่

เจรจา
ธุรกจิ 

นดัพบปะ
สงัสรรค ์

ใชพ้ืน้ทีใ่นการ
อา่นหนงัสอื 

ใชบ้รกิาร Internet 
WiFi ฟร ี

ตดิใจในรสชาติ
เครือ่งดืม่ 

พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

อาชพีอสิระ 13.50 16.70 0.00 5.00 28.20 12.50 8.20 

ขา้ราชการ / 
รฐัวสิาหกจิ 

11.50 16.70 13.50 20.00 5.10 10.90 15.50 

ธุรกจิสว่นตวั / 
คา้ขาย 

21.20 24.90 8.10 7.50 15.40 12.50 13.40 

นกัเรยีน / นกัศกึษา 36.50 16.70 54.10 62.50 35.90 36.00 39.20 

วา่งงาน 5.80 0.00 8.10 0.00 5.10 7.80 13.40 

พนกังาน / ลกูจา้ง
บรษิทัเอกชน 

11.50 25.00 8.10 5.00 7.70 12.50 7.20 

อืน่ ๆ 0.00 0.00 8.10 0.00 2.60 7.80 3.10 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ตารางท่ี 4.3 ปัจจยัดา้นทีต่ัง้รา้นทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ 

 
อาชพี
อสิระ 

ขา้ราชการ / 
รฐัวสิาหกจิ 

ธุรกจิ
สว่นตวั / 
คา้ขาย 

นกัเรยีน / 
นกัศกึษา 

วา่งงาน 
พนกังาน / ลกูจา้ง
บรษิทัเอกชน 

อืน่ ๆ 

ท าเลทีต่ ัง้อยูใ่กลท้ีท่ างาน / 
สถานศกึษา 

14.30 15.60 11.10 20.80 18.60 17.90 25.80 

ทีต่ัง้รา้นหาไดง้า่ย 31.00 24.40 24.10 22.30 20.90 22.4 22.60 

มทีีจ่อดรถสะดวกเพยีงพอ 14.30 20.00 22.20 19.20 23.30 19.40 19.40 

มหีลายสาขาใหเ้ลอืกใช้
บรกิาร 

16.70 20.00 20.40 19.20 18.60 14.90 12.90 

เป็นทางผา่นทีใ่ชป้ระจ า 23.80 20.00 22.20 18.50 18.60 25.40 19.40 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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จากการศกึษาเบือ้งตน้ในตารางที ่4.1, 4.2 และ 4.3 พบวา่กลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นกลุม่นกัเรยีน / นกัศกึษาซึง่มจี านวน
ถงึรอ้ยละ 37.30 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างทีส่นใจซึง่กค็อืกลุ่มอาชพีอสิระมจี านวนเพยีงรอ้ยละ 10.40 โดยกลุ่มทีม่จีุดประสงคเ์พื่อ
ท างานนอกสถานที่มากที่สุดคอืกลุ่มนักเรยีน / นักศึกษาคดิเป็นร้อยละ 36.60 ของผู้ที่มจีุดประสงค์เพื่อท างานนอกสถานที่
ทัง้หมด ในขณะทีจุ่ดประสงคเ์พือ่การเจรจาธุรกจิมากทีส่ดุคอืพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชนคดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และรองลงมา
คอืกลุ่มธุรกจิส่วนตวั / คา้ขายคดิเป็นรอ้ยละ 24.90 ของผูท้ีม่จีุดประสงค์เพื่อการเจรจาธุรกจิทัง้หมด และปัจจยัดา้นที่ตัง้ร้าน
กาแฟทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารมากทีสุ่ดส าหรบัอาชพีส าหรบัอาชพีส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อาชพีอสิระ , ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ, 
ธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย, นกัเรยีน / นกัศกึษาคอืทีต่ัง้รา้นหาไดง้า่ย  

5. อภิปรายและสรปุผล 

จากการศกึษาเบือ้งตน้จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ทีใ่ชบ้รกิารรา้นกาแฟคอืกลุ่มนักเรยีน / นักศกึษา และ
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ทีม่จีุดประสงคก์ารใชบ้รกิารรา้นกาแฟเพือ่ท างานนอกสถานทีก่ค็อืกลุ่มนักเรยีน / นักศกึษาเช่นกนั 
ไม่ใช่กลุ่มวสิาหกจิเริม่ตน้ตามทีต่ัง้สมมตฐิาน จงึวเิคราะหไ์ดว้่ากลุ่มวสิาหกจิเริม่ตน้ ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงเชยีงใหมไ่ม่ไดใ้ช้
พืน้ทีใ่นรา้นกาแฟเป็นพืน้ทีเ่พือ่การท างานนอกสถานทีเ่ป็นหลกั และกลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่เลอืกปัจจยัดา้นทีต่ัง้รา้นกาแฟทีม่ผีลต่อ
การเลอืกใชบ้รกิารร้านกาแฟคอืที่ตัง้รา้นหาได้ง่าย จงึวเิคราะหไ์ดว้่าปัจจยัดา้นท าเลทีต่ัง้ทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายเป็นปัจจยัหลกัในการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ซึง่ไมส่มัพนัธก์บัระยะทางระหวา่งต าแหน่งทีต่ัง้รา้นกาแฟกบัต าแหน่งทีต่ัง้ทีท่ างานหรอืสถานศกึษา 

ดงันัน้จงึตอบค าถามการวจิยัเบือ้งตน้ไดว้า่รา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหมไ่มไ่ดเ้ป็นพืน้ทีท่ างานวสิาหกจิเริม่ตน้ และไมม่ี
ลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีร่ะหวา่งรา้นกาแฟกบัวสิาหกจิเริม่ตน้ในเมอืงเชยีงใหม ่แต่เพือ่ความแมน่ย าในการตอบค าถามวจิยั
น้ี สิง่ที่ควรท าต่อคอืการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัตวัแทนกลุ่มวสิาหกจิเริม่ต้นในจงัหวดัเชยีงใหม่ถึงมุมมอง และพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นกาแฟทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรค์งานของวสิาหกจิเริม่ตน้ซึง่เป็นสิง่ทีผู่ว้จิยัก าลงัด าเนินการ ซึง่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการ
สรุปประเดน็ในการสมัภาษณ์ และตดิต่อขอสมัภาษณ์ในขัน้ตอนต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การจดัตัง้พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นหน่ึงในกลไกส าคญัทีห่ลายประเทศทัว่โลกนิยมใชใ้นการพฒันาเชงิเศรษฐกจิ 
โดยเริม่พฒันาจากรูปแบบของเขตเศรษฐกจิพเิศษเพื่อการส่งออกไปสู่รูปแบบการพฒันาทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ รฐับาลไทยไดใ้ช้
นโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นเครื่องมอืหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกจิที่สอดคล้องกบันโยบายการค้าเสรขีองกลุ่ม
ประเทศสมาชกิอาเซียนด้วย โดยเฉพาะการพฒันาพื้นที่ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน 
เน่ืองจากทีต่ัง้ของประเทศไทยถอืเป็นศูนยก์ลางของภูมภิาคอนิโดจนีและกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนทีม่ชีายแดนเชื่อมโยงทาง
บกกบักลุ่มประเทศเพื่อนบา้นในภูมภิาค ไดแ้ก่ มาเลเซยี เมยีนมา ลาว และกมัพูชา ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่าน้ีไดม้กีารจดัตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษขึน้บรเิวณพืน้ทีช่ายแดนเช่นกนั พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทัง้ในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบา้น
เหล่าน้ีสว่นใหญ่มศีกัยภาพทางการคา้ชายแดนทีม่แีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่ทวา่การพฒันาเมอืงและการพฒันาเศรษฐกจิ
ของเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนบางพืน้ทีใ่นประเทศไทยยงัมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งสงู งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
รูปแบบและองค์ประกอบของการพฒันาเมอืงและการพฒันาเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนในประเทศไทยและ
ประเทศเพือ่นบา้นดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัเชงิกรณีศกึษา โดยผลของการศกึษาจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการและวางแผน
เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตได ้
ค าส าคญั: เขตเศรษฐกจิพเิศษ, การคา้ชายแดน, การพฒันาเมอืง, ประเทศไทย, อนิโดจนี 
 
Abstract 

Establishing a special economic zone (SEZ) is one of the major mechanisms for economic development in 
many countries. The development of SEZ first started as a special area for exporting and later into several development 
schemes. Thai government has implemented the SEZ policy as one of the tools for economic development in response 
to ASEAN’s free trade policy. The development has been focused on border cities as special border economic zones 
due to the strategic location of Thailand as the center of Indochina and ASEAN. Thailand shares land borders with 
Malaysia, Myanmar, Laos, and Cambodia which also have their special economic zones in the border cities. Most of 
special border economic zones in Thailand and neighboring countries have high potential in cross border trade with 
continuously growing trade value. However, there is high discrepancy in urban and economic developments in some 
special border economic zones in Thailand. This study aims to examine patterns and factors of urban and economic 
development of special border economic zones in Thailand and neighboring countries using a case study research 
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methodology. The result of this study can be used as planning and management guidelines for special border economic 
zones, at present and for the future.  
Keywords: Special Border Economic Zone, Cross Border Trade, Urban Development, Thailand, Indochina 
 
1. บทน า 

การจดัตัง้พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ เป็นหน่ึงในกลไกส าคญัทีห่ลายประเทศทัว่โลกนิยมใชใ้นการพฒันาเชงิเศรษฐกจิ 
ทัง้ในแงก่ารเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัทางการคา้ในตลาดโลก และการปรบัปรุงโครงสรา้งเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ ทัง้น้ี
การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษไดถู้กพฒันาขึน้จากฐานแนวคดิของท่าเรอืการคา้เสร ี(Free-Trade Port) ทีม่มีาแต่อดตี (Mekong 
Institute, 2018) ซึ่งเน้นการใชม้าตรการทางภาษีเพื่อการคา้การส่งออกเป็นหลกั ต่อมาแนวคดิการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
สมยัใหม่ไดเ้ริม่ขึน้ครัง้แรกในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) เมื่อปี ค.ศ. 1959 โดยเขตเศรษฐกจิพเิศษแหง่แรกน้ีชื่อว่า "Shannon 
Free Zone" มวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการลงทุนไปยงัตลาดยุโรป โดยมอีงคป์ระกอบส าคญัทีเ่ป็นแรงจงูใจทางดา้นภาษ ีดา้น
การพฒันาทกัษะแรงงาน และภาคบรกิารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Facility for Investment Climate Advisory Services: FIAS, 2008) 
ภายหลงั ประเทศต่าง ๆ ไดม้กีารพฒันาต่อยอดรูปแบบของเขตเศรษฐกจิพเิศษจนมคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยมกีารวาง
ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาทีซ่บัซอ้นขึน้กวา่การเป็นเพยีงเขตเศรษฐกจิเพือ่การสง่ออกแบบทีนิ่ยมในอดตี มกีารค านึงถงึการพฒันา
เมอืง รวมถึงมกีารสนับสนุนบรรษทัขา้มชาตใินการลงทุนด้านต่าง ๆ เพิม่ขึ้น (FIAS, 2008) กระทัง่น าไปสู่การพฒันาความ
รว่มมอืบรเิวณชายแดนของหลายประเทศในยุโรป เชน่ ประเทศฝรัง่เศส-เบลเยีย่ม และประเทศเดนมารก์-สวเีดน ทีม่คีวามรว่มมอื
ซึง่ประสบความส าเรจ็จ านวนมาก (Mekong Institute, 2018) 

ปัจจุบนัแนวคดิในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอาจมรีูปแบบและนิยามทีแ่ตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคก์าร
น าไปใชข้องแต่ละประเทศ ทัง้น้ีธนาคารโลก (World Bank) ไดศ้กึษาเขตเศรษฐก์จิพเิศษหลายแหง่ทัว่โลก และใหค้ าจ ากดัความ
ของเขตเศรษฐกจิพเิศษไวว้า่ “พืน้ทีซ่ึง่มกีารก าหนดขอบเขตทางภมูศิาสตรภ์ายในเขตแดนของประเทศ ซึง่กฎเกณฑท์างธุรกจิจะ
แตกต่างจากทีอ่ื่นในประเทศ ทัง้ในแงข่องเงือ่นไขการลงทุน การคา้และศุลกากรระหวา่งประเทศ การจดัเกบ็ภาษแีละกฎระเบยีบ
ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมแีนวโน้มเชงินโยบายที่เป็นอสิระ และมกีารบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพสูงกว่า ” 
(Farole & Akinci, 2011) โดยภายใต้บรบิทของประเทศไทยนัน้ได้มุ่งเน้นเรื่องการกระจายการพฒันามากยิง่ขึน้ (วนัวภิา สุข
สวสัดิ,์ 2558 และ ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2557) 

ทัง้น้ี การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในกลุม่ประเทศพฒันาแลว้ สว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั
เฉพาะทางทีภ่าครฐัใหก้ารสนับสนุน ในขณะทีก่ลุ่มประเทศก าลงัพฒันา เช่น ประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพือ่นบา้นในอาเซยีน 
มกัอาศยัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นเครื่องมอืเชงินโยบายในการกระตุน้ระบบเศรษฐกจิ เพือ่สรา้งงานและเพิม่มลูค่าการ
สง่ออก โดยอาศยัการดงึดดูการลงทุนจากต่างชาตเิป็นหลกั (ASEAN Economic Ministers, 2016) โดยเฉพาะพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พเิศษบรเิวณชายแดนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ที่ในอดตีต้องเผชญิปัญหาความมัน่คงในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านบ่อยครัง้ 
กระทัง่รฐับาลไทยไดผ้ลกัดนันโยบายการเปลีย่นสนามรบเป็นสนามการคา้ เพือ่สนบัสนุนความมัน่คงและการคา้การลงทุนในกลุ่ม
ตลาดอนิโดจนี (อดศิร หมวกพมิาย, 2559) ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเมอืงและเศรษฐกจิในระยะต่อมา  

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียน 
ประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซยีนจดัเป็นประเทศก าลงัพฒันา ซึง่เหมาะกบัการน าแนวคดิการพฒันาพืน้ทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษชายแดนมาใช ้เพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและเชื่อมโยงระบบเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคตาม
แนวทางของอาเซยีน (ปวรศิร เลศิธรรมเทว ีและคณะ, 2560) โดยกลุม่อาเซยีน (ASEAN) ไดก้ าหนดประเดน็ความรว่มมอืในการ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษระหว่างประเทศสมาชกิไวอ้ย่างชดัเจนภายใตก้รอบยุทธศาสตรข์อง “ASEAN Guideline for Special 
Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration” (2016) ดงัน้ี (1) ก าหนดยุทธศาสตรท์ีช่ดัเจน (2) ก าหนดบทบาท
ภาครฐั (3) แบ่งความรบัผดิชอบและร่วมมอืของสมาชกิ (4) สรา้งศกัยภาพการแขง่ขนั (5) สนับสนุนความร่วมมอืในการพฒันา
เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2557) 

จากแนวโน้มการเปิดประตูการคา้ของกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกจิระดบั
ภูมภิาค และการเปิดเสรทีางการค้าดงักล่าว ท าใหก้ารพฒันาพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเขา้มามีบทบาทส าคญัในการ



รปูแบบของการพฒันาเมอืงและการพฒันาเศรษฐกจิของเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น 
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ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยทีม่ยีุทธศาสตรท์ีต่ ัง้เป็นศูนยก์ลางทีม่ชีายแดนเชื่อมโยงกบัหลาย
ประเทศในภูมภิาคอนิโดจนี โดยกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นในอาเซยีนทีม่ชีายแดนตดิต่อกบัประเทศไทยทางบก ไดแ้ก่ มาเลเซยี 
เมยีนมา สปป.ลาว และกมัพชูา ไดม้กีารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้บรเิวณพืน้ทีช่ายแด น และสว่นใหญ่มศีกัยภาพทางการคา้
ชายแดนทีม่แีนวโน้มสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง (สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา, 2559) ดงันัน้การศกึษาเชื่อมโยงถงึ
รปูแบบและองคป์ระกอบของการพฒันาเมอืงและการพฒันาเศรษฐกจิของเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศเพือ่นบา้น ไดแ้ก่ มาเลเซยี เมยีนมา สปป.ลาว และกมัพชูา (รปูที ่1) ดว้ยระเบยีบวจิยัเชงิกรณีศกึษา จะสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการและวางแผนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตได ้โดยมรีายละเอยีดการศกึษาดงัน้ี 

 
รปูท่ี 1 ทีต่ ัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนประเทศไทยและกลุม่ประเทศเพือ่นบา้นทีต่ดิกนั 

(ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั) 
 
2.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในประทศไทย 

ประเทศไทยไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) .ขึน้ในปี 2557 และมกีารก าหนด
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษขึ้น 10 แห่งในปี 2558 ได้แก่ จงัหวดัตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตราด หนองคาย เชียงราย 
นครพนม กาญจนบุร ีและนราธวิาส (ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพฒันาพืน้ที่, 2559) โดยพบว่าด่านแม่สอดในพืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตากมีอัตราการเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ยสูงสุดที่ 35.3 ในช่วงปี 2554 -2558 (ส านัก
ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาพืน้ที,่ 2559) 

กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัตาก (Tak’s Special Economic Zone): มแีนวทางการพฒันาเพื่อเชื่อมโยง
ประตูการคา้กบัเขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวดีของประเทศเมยีนมา โดยในภาคการผลติไดเ้น้นการพฒันาอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงาน
เขม้ขน้  เช่น อุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง ซึ่งมกีารใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรการผลติและการเคลื่อนยา้ย
แรงงานระหวา่งประเทศ รวมถงึการผอ่นปรนเงือ่นไขการท างาน (พทิยา สวุคนัธ ์และคณะ, 2559) นอกจากน้ี แมร้ฐัจะไมอ่นุญาต
ใหจ้ดัตัง้บ่อนการพนัน (casino) พื้นทีอ่ าเภอแม่สอดยงัมงีานภาคบรกิารที่รองรบัธุรกจิบ่อนการพนันในประเทศเมยีนมา เช่น 
บรกิารรถตู้รบั-ส่งนักพนัน เป็นต้น (วศนิ ปัญญาวุธตระกูล, 2560) ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาครฐัมแีผนพฒันาถนนสาย
ส าคญัต่าง ๆ เชน่ ทางหลวงหมายเลข 12 และพฒันาสถานีขนสง่สนิคา้ในระยะยาวต่อไป 
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2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศมาเลเซียท่ีติดกบัประเทศไทย 
ประเทศมาเลเซยีไดจ้ดัตัง้ “หน่วยงานพฒันาการลงทุนแห่งมาเลเซยี” (Malaysian Investment Development Authority: 

MIDA) ขึน้ในปี 2510 เพื่อส่งเสรมิการลงทุนแบบยัง่ยนืในปัจจุบนั ทดแทนอุตสาหกรรมที่อาศยัแรงงานเขม้ขน้ (ยุทธศกัดิ ์คณา
สวสัดิ,์ 2555) โดยมกีารก าหนดพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิไวท้ัง้หมด 5 ภูมภิาคทัว่ประเทศ และมเีขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทีส่ าคญั 
ไดแ้ก่ เขตเศรษฐกจิพเิศษบกูติกายฮูติมั (Bukit Kayu Hitum SEZ) ทีม่มีลูคา่การคา้ชายแดนกบัประเทศไทยสงูสดุ  

กรณีศกึษา เขตเศรษฐกจิพเิศษบูกติกายูฮติมั (Bukit Kayu Hitum Special Economic Zone): มทีีต่ ัง้อยู่ในรฐัเกอดะฮ ์
ซึ่งเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกจิ โดยไดเ้ปิดประตูการคา้เชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทยที่
อ าเภอสะเดาจงัหวดัสงขลาเป็นหลกั ในภาคการผลติไดเ้น้นการพฒันาอุตสาหกรรมหนกั เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์รวมถงึการ
ส่งออกชิ้นส่วนคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์โดยได้มกีารจดัตัง้ศูนย์บรกิารในบรเิวณพื้นทีด่่านชายแดนเพื่อรองรบั 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT, 2014) นอกจากน้ี  ในพืน้ทีย่งัคงมบีอ่นการพนนัแบบเคลือ่นทีร่องรบั
นักท่องเที่ยวบริเวณชายแดน (รติมา คชนันทน์ , 2557) ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการพฒันาเส้นทางคมนาคมที่ดีเพื่อ
เชือ่มโยงสูเ่มอืงหลวงของรฐัเกอดะฮใ์นแนวเหนือ-ใต ้(North-South Expressway)  

2.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเมียนมาท่ีติดกบัประเทศไทย 

เมยีนมาไดป้ระกาศใชก้ฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นครัง้แรกเมือ่ปี 2554 เพือ่รองรบัโครงการท่าเรอืน ้าลกึทวายเป็น
หลกั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) โดยในปี 2557 รฐับาลเมยีนมาไดป้ระกาศใชก้ฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษฉบบัใหม่ขึน้ 
โดยใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาตมิากยิง่ขึน้ (ฝ่ายวจิยัธุรกจิ EXIM Thailand, 2557) ทัง้น้ีเมยีนมามเีขต
เศรษฐกิจพเิศษชายแดนที่ส าคญัคือเขตเศรษฐกิจพเิศษเมยีวด ี(Myawaddy SEZ) ซึ่งมอีตัราการเติบโตสูงเชื่อมโยงกบัเขต
เศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากในไทย 

กรณีศกึษา เขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวด ี(Myawaddy Special Economic Zone):ไดร้บัการสง่เสรมิจากภาครฐัของเมยีน
มาเพือ่เชื่อมโยงฐานเศรษฐกจิการผลติกบัประเทศไทย โดยไดร้่วมกนัสนับสนุนอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้เป็นหลกั รวมถงึ
การแลกเปลีย่นสนิคา้อุปโภคบรโิภค ทีส่ามารถเคลือ่นยา้ยสนิคา้ต่อเน่ืองไปยงัเมอืงยา่งกุง้ทีเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของ
เมยีนมาได ้(EXIM Thailand, 2557) นอกจากน้ี ยงัพบการจดัตัง้บ่อนการพนัน (Casino) ในพืน้ที ่ ในรูปแบบทีเ่ป็นสถานบรกิาร
แบบครบวงจรหรอืคอมเพลก็ซ ์(วศนิ ปัญญาวุธตระกูล, 2560) สว่นดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ไดม้กีารสรา้งเสน้ทางเชื่อมโยงจากแม่
สอดจงัหวดัตากไปยงัเมยีวดเีพื่อขนส่งสนิคา้ แต่ในพืน้ทีข่องเขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวดยีงัคงมรีะบบสาธารณูปโภคทีไ่ม่พรอ้ม
รองรบัการลงทุนมากนกั (พทิยา สวุคนัธ ์และคณะ, 2559)  

2.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศลาวท่ีติดกบัประเทศไทย   
ในปี 2554 รฐับาล สปป.ลาวไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้ ตามแนวทางของแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที ่7 และกฎหมายสง่เสรมิการลงทุนปี 2552 ทีเ่น้นพฒันาพืน้ทีห่า่งไกล พืน้ทีช่ายแดน และพืน้ทีเ่กษตร
เพื่อการส่งออก (ศูนย์ขอ้มูลธุรกจิไทยในลาว, 2559) โดยมเีขตเศรษฐกจิทีส่ าคญัหลายแห่งอยู่ทีเ่วยีงจนัทน์ และเขตเศรษฐกจิ
พเิศษสะหวนั-เซโน (Savan-Seno SEZ) ทีเ่ชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัมุกดาหาร ซึง่มอีตัราการเตบิโตของมลูค่า
การคา้ชายแดนระหวา่งไทย-สปป.ลาวสงูสดุ (2554-2558)  

กรณีศกึษา เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั-เซโน (Savan-Seno Special Economic Zone): จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี 2546 โดยมกีารลงทุน
ทีห่ลากหลายจากต่างประเทศ เช่น โรงงานผลติชิน้สว่นอุปกรณ์กลอ้งถ่ายรูป อุตสาหกรรมผลติเบาะและอุปกรณ์บนเครื่องบนิ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ภาครฐัยงัได้ร่วมทุนกบัภาคเอกชนพฒันาโครงการ "สะหวนั เวกสั" (Savan-Vegas) ขึน้ในปี 2552 หลงัการเปิดสะพาน
มติรภาพแหง่ที ่2 เพือ่รองรบัการท่องเทีย่วในรูปแบบของบ่อนการพนัน (Casino) โดยมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละทีด่นิในการดงึดูด
นกัลงทุนต่างชาต ิ(กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ, 2561)  สว่นดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ปัจจุบนัยงัคงมไีมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ
ของนกัลงทุน โดยเฉพาะน ้าประปาและไฟฟ้าทีย่งัตอ้งบรหิารจดัการเพิม่เตมิ 
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2.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศกมัพชูา ท่ีติดกบัประเทศไทย 

รฐับาลกมัพูชาได้เริม่ออกกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนในปี 2537 เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน, 2554) และได้ออกกฤษฎีกาย่อยว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพเิศษเมื่อปี 2548  ซึ่งก าหนดให้มี
คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษ บรหิารจดัการพื้นที่ ทัง้น้ีกมัพูชามเีขตเศรษฐกจิที่มศีกัยภาพสูงเพยีงไม่กี่แห่ง โดยมเีขต
เศรษฐกจิพเิศษทีส่ าคญั ไดแ้ก่ เขตเศรษฐกจิพเิศษปอยเปต-โอเนียง (Poipet O’Neang SEZ):ซึ่งตดิต่อกบัไทยผ่านด่านอรญั-
ประเทศ (ส านกัยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาพืน้ที,่ 2557)  

กรณีศกึษา เขตเศรษฐกจิพเิศษปอยเปต-โอเนียง (Poipet O’Neang Special Economic Zone): มทีีต่ ัง้เชือ่มต่อกบัเขต
เศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัสระแก้วของประเทศไทยตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และ
อุตสาหกรรมสิง่ทอเครือ่งนุ่งหม่เป็นหลกั ซึง่มกีารใหส้ทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ทัง้ทางภาษีและทีด่นิ (ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน, 2554) นอกจากน้ี ประเทศกมัพชูายงัไดม้นีโยบายเปิดบ่อนการพนนัอยา่งถูกกฎหมายเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัรฐัตัง้แต่ปี 
2540 จนก่อใหเ้กดิการไหลเวยีนของเงนิลงทุนจ านวนมาก (นกัรบ เถยีรอ ่า, 2560) สว่นดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน นักลงทุนจะไดร้บั
การสนับสนุนจากภาครฐัในเรื่องของเครอืขา่ยถนน ระบบการบ าบดัน ้าเสยี และไฟฟ้า (ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันา
พืน้ที,่ 2557)  

3. ผลการศึกษา  

จากกรณีศกึษาขา้งตน้และการคน้ควา้เกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทัง้หมดของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
เพือ่นบา้นทีต่ดิกนั ร่วมกบัแหล่งขอ้มลูจากหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษของ
ประเทศไทย หน่วยงานพฒันาการลงทุนแหง่มาเลเซยี กฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษของเมยีนมา แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเขต
เศรษฐกจิพเิศษของ สปป.ลาว และคณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษของกัมพชูา สามารถจ าแนกและสรุปองคป์ระกอบส าคญัใน
การพฒันาได ้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบของเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนประเทศไทยและกลุม่ประเทศเพือ่นบา้นทีต่ดิกนั 
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ประเทศไทย            
เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก                     

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัมกุดาหาร                     

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลา                    

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสระแกว้                   

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตราด                    

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัหนองคาย                     

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัเชยีงราย                    

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดันครพนม                     

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดักาญจนบุร ี                    

เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดันราธวิาส                    
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ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบของเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนประเทศไทยและกลุม่ประเทศเพือ่นบา้นทีต่ดิกนั (ต่อ) 

(ทีม่า: สรุปเรยีบเรยีงจากแหลง่ขอ้มลูภาครฐัต่าง ๆ โดยผูว้จิยั) 
 
4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

จากมลูค่าการคา้ชายแดนของประเทศไทยปี 2554-2558 พบว่าด่านแม่สอดในเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากมอีตัรา
การเตบิโตเฉลีย่สงูสุดที ่35.3% โดยมอีงคป์ระกอบส าคญัจากฐานการคา้ชายแดนเดมิทีเ่ชือ่มโยงกบัเมอืงใหญ่ในประเทศเมยีนมา 
และได้รบัการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลกัและหน่วยบรกิารจากภาครฐัอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กรณีศกึษาอกีแห่งที่มมีูลค่า
การค้าชายแดนกบัไทยสูงที่สุดถงึ 324,934 ล้านบาท (ด่านสะเดา ปี 2558) คอืเขตเศรษฐกจิพเิศษบูกติกายูฮติมัของประเทศ
มาเลเซยี :ซึง่แมจ้ะมอีตัราการเตบิโตทีล่ดลงบา้ง แต่ความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเชื่อมโยงเมอืงหลกั รวมถงึการสนับสนุน
นวตักรรมและอุตสาหกรรมชัน้สงูของประเทศ ยงัคงสง่ผลใหเ้ขตเศรษฐกจิพเิศษแหง่น้ีประสบความส าเรจ็ ส่วนเขตเศรษฐกจิใน 
สปป.ลาว และกมัพชูานัน้ แมม้ลูค่าการคา้ชายแดนจะยงัไมส่งูเท่า แต่มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ทีส่งูพอสมควร โดย สปป.ลาวมเีขต
เศรษฐกจิพเิศษสะหวนั-เซโนเป็นแหล่งพฒันาการคา้และการพนันทีส่ าคญั โดยอาศยัความส าเรจ็ในการพฒันาสะพานมติรภาพ
เชื่อมโยงกบัประเทศไทย เช่นเดยีวกบัประเทศกมัพชูาและเมยีนมาทีม่ธีุรกจิการพนันเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกับรเิวณชายแดนใน
ระยะแรก ขณะทีก่ารพฒันาดา้นอื่น ๆ ยงัคงขาดความพรอ้มทัง้ดา้นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

5. บทสรปุ 
รูปแบบการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีองค์ประกอบด้านสทิธิ

ประโยชน์และมาตรการสง่เสรมิการลงทุนต่าง ๆ ทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยปัจจุบนัพืน้ทีซ่ึง่มศีกัยภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิชายแดนที่
สงูมกัจะมคีวามพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบร่วมทีส่ าคญั นอกจากน้ี หลายประเทศยงักระตุน้เศรษฐกจิการ
ลงทุนระยะแรกด้วยการอนุญาตจดัตัง้บ่อนการพนันบรเิวณเมอืงชายแดน โดยมกีารเชื่อมโยงเครอืข่ายภาคธุรกิจและบรกิารที่
เกี่ยวขอ้งกบัประเทศขา้งเคยีง ทัง้น้ีประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมภิาค จงึมอิาจหลกีเลีย่งผลกระทบทัง้เชงิ
บวกและเชงิลบจากการพฒันาเหล่านี้ได ้ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีภ่าครฐัต้องเร่งด าเนินการศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัรูปแบบและ
ผลกระทบดงักล่าว เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการพจิารณาในการวางแผนนโยบายรว่มกบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน
ในดา้นอื่น ๆ ต่อไป 
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ประเทศมาเลเซีย            
เขตเศรษฐกจิพเิศษบกูติกายฮูติมั                       
ประเทศเมียนมา             
เขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวด ี                    
ประเทศลาว            
เขตเศรษฐกจิพเิศษบงึธาตุหลวง                      
เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั-เซโน                      
ประเทศกมัพชูา            
เขตเศรษฐกจิพเิศษปอยเปต-โอเนียง                      
เขตเศรษฐกจิพเิศษเกาะกง                     
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 บทคดัย่อ 
   อ าเภอศรรีาชาตัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุรแีละเป็นหน่ึงในพืน้ทีส่ าคญัส าหรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

(EEC) โดยเฉพาะดา้นการเป็นศูนยก์ลางการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบทีเ่น้นการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการขนส่ง ซึง่อาจท าใหเ้กดิการขยายตวัของเมอืงตามเสน้ทางการคมนาคมขนส่งไปรุกล ้าพืน้ทีเ่กษตรกรรมหรอืพืน้ทีท่ีไ่ม่
เหมาะสม การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่จ าลองพลวตัการพฒันาทีด่นิในอ าเภอศรรีาชา และคาดการณ์รปูแบบการเปลีย่นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดนิในปี พ.ศ. 2569 ภายใต้สถานการณ์ตามแนวโน้มในอดตี จากปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 โดยอาศยั
แบบจ าลอง CA-Markov ผลจากการศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 2559 พบวา่ พืน้ทีเ่มอืงที่
เพิม่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เบ็ดเตล็ด และผลจากการคาดการณ์การ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยค่าความถูกตอ้ง (Overall Accuracy) อยูท่ีร่อ้ยละ 89.967 
และค่าสมัประสทิธิแ์คปปา (Overall Kappa) เท่ากบัร้อยละ 92.28 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดนิแต่ละ
ประเภทและมคีวามแตกต่างกนัทัง้ขนาดพืน้ทีแ่ละต าแหน่งทีป่รากฏบนพืน้ที ่โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่ระเภทพืน้ที่ เมอืง 
และพืน้ทีเ่กษตรกรรม นอกจากน้ีผลการศกึษาจากการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการ
วางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของเมอืงในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 ค าส าคญั: การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, รปูแบบของชว่งเวลาในเชงิพืน้ที,่ แบบจ าลอง CA-Markov, อ าเภอศรรีาชา 
 

 Abstract 
   Si Racha District is located on Chonburi province and it is the one of important areas for the development of the 

Eastern Economic Corridor (EEC), especially as a multimodal transportation hub that focuses on industrial development 
and transportation infrastructure. The above developments may cause the urban expansion along the transportation 
routes to invade agricultural or unsuitable areas. The objective of this study is to be simulating the land development 
dynamics in Si Racha District and predict the land-use change patterns in 2026 under scenario was set as follows: 
history change from 2006 to 2016, by using CA-Markov model. Changes in land use from 2006 to 2016 showed that 
most of the increased urban areas were changed from agricultural and miscellaneous areas. The results of predicting 
land use changes with the accuracy value at 89.967 percent and the Kappa's coefficient equal to 92.28 percent found 
that types of land use changes are different, in terms of size and location, especially in urban and agricultural areas. In 
addition, the result of predicting land use model can be used to make appropriate decisions in future urban land use 
planning. 
Keywords: Land use change, Spatio-temporal pattern, CA-Markov model, Si Racha distric 
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1. บทน า 

 สถานการณ์ของการกลายเป็นเมอืง (Urbanization) เกดิขึน้ในหลายพืน้ทีท่ ัว่โลก อนัมสีาเหตุมาจากการเปลีย่นแปลงของ
ประชากรโลก จากรายงานของสหประชาชาต ิ(United Nations, 2018) พบวา่ ประชากรโลกทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืงคดิเป็นรอ้ยละ 
55 ของประชากรทัง้หมด และคาดวา่จะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 68 ในปี ค.ศ. 2050 แสดงใหเ้หน็วา่ ประชากรทัว่โลกทีอ่าศยัในชนบท
จะเขา้สูเ่มอืงเพิม่ขึน้ประมาณ 2.5 พนัลา้นคน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการเพิม่ขึน้น้ี กวา่รอ้ยละ 90 จะเกดิขึน้ในทวปีเอเชยีและ
ทวปีแอฟรกิา เน่ืองจากในหลายประเทศใน 2 ภมูภิาคน้ีเป็นประเทศก าลงัพฒันาจงึมกีารขยายตวัของเมอืงและประชากรมากเป็น
พเิศษ  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศทีก่ าลงัพฒันาที่อยู่ในทวปีเอเชยี ซึ่งก าลงัประสบการเพิม่ขึน้ของประชากรเมอืงอย่าง
รวดเรว็ โดยไทยมปีระชากรเมอืงคดิเป็นรอ้ยละ 50 โดยประมาณ (World bank, 2018) และมแีนวโน้มจะเพิม่สงูขึ้น อนัจะสง่ผล
ต่อการขยายตวัของเมอืงโดยเฉพาะเมอืงขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นเมอืงหลวงของประเทศ จงึเป็นศูนยก์ลางความ
เจรญิหลายดา้น รวมถงึมนีโยบายและโครงการพฒันาพืน้ทีข่องภาครฐัมากมาย สง่ผลใหเ้มอืงมคีวามเป็นแหลง่งาน และโครงสรา้ง
พืน้ฐานต่าง ๆ ทีค่อยอ านวยความสะดวก เป็นเหตุใหก้รุงเทพฯ มกีารดงึดูดคนจากชนบทใหก้ารยา้ยถิน่ฐานเขา้สู่พืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ 
เมือ่ประชากรทีเ่ขา้สูเ่มอืงมมีากขึน้ เมอืงจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งขยายตวัออกไปเพือ่รองรบัประชากรที่เพิม่ขึน้ ซึง่การขยายตวัของ
พืน้ทีเ่มอืงในแนวราบจะเป็นการรุกล ้าพืน้ทีส่เีขยีว ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีป่่าไม ้พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีส่วนสาธารณะ อนัเป็นปอด
ของเมอืง แหลง่ผลติอาหาร พืน้ทีส่ าหรบักจิกรรมนนัทนาการ พกัผอ่นหยอ่นใจ เนื่องดว้ยพืน้ทีเ่หลา่น้ีไมส่ามารถสรา้งมลูคา่ทีเ่ป็น
เมด็เงนิทางเศรษฐกจิได้เทยีบเท่าพืน้ที่เมอืง เช่น อาคารอยู่อาศยั ย่านการคา้ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม เป็นต้น จงึเป็นเหตุใหพ้ืน้ที่
เหลา่น้ีคอ่ยๆ ลดลง และเปลีย่นรปูแบบการใชป้ระโยชน์พืน้ทีเ่ป็นเมอืง  

 นอกจากกรุงเทพมหานครยงัมพีืน้ทีอ่ื่น ๆ ทีม่แีนวโน้มจะเกดิการขยายตวัของเมอืงสงูอยา่งพืน้ที่โครงการพฒันาเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก หรอื EEC (Eastern Economic Corridor) ที่รฐับาลก าลงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเป็นอย่างมากเพื่อ
เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัเศรษฐกจิของประเทศ ซึ่ง EEC จะครอบคลุมพืน้ที ่3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ชลบุร ีและระยอง โดยมโีครงการน ารอ่งหรอืโครงการหลกัทีต่อ้งด าเนินการในขัน้ตน้ อยา่งเชน่ โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม 3 
สนามบนิ (ดอนเมอืง สุวรรณภูม ิอู่ตะเภา) โครงการรถไฟทางคู่เชื่อมแหล่งอุตสาหกรรมกบัท่าเรอื  โครงการสรา้งมอเตอรเ์วย ์3 
เสน้ทาง โครงการพฒันาเขตนวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละลงทุนกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีพืน้ทีโ่ครงการ EEC 
จงึมแีนวโน้มที่จะเกดิการขยายตวัของเมอืงตามโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างมาก ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาการ
ขยายตวัของเมอืง โดยใชแ้บบจ าลองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิมาศกึษาอ าเภอศรรีาชาทีเ่ป็นหน่ึงในพืน้ทีโ่ครงการ EEC ทีม่คีวาม
หลากหลายทางดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และมกีารมุ่งเน้นการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งอนัเป็นปัจจยั
ส าคญัในการขยายตวัของเมอืง เพือ่เป็นแนวทางการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคตงานวจิยัจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่จ าลอง
พลวตัการพฒันาทีด่นิหรอืศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และคาดการณ์การขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงในอนาคต เพื่อ
น ามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการวางแผนดงักล่าว 

2. วิธีด าเนินงานวิจยั 

2.1 พืน้ท่ีศึกษา 
อ าเภอศรรีาชาตัง้อยูต่ดิชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยและอยูต่อนกลางของจงัหวดัชลบุร ีมพีืน้ทีป่ระมาณ 697 ตารางกโิลเมตร (รปูที ่1) 

 
รปูท่ี 1 ขอบเขตของพืน้ทีศ่กึษา 



การจ าลองพลวตัชว่งเวลาในเชงิพืน้ทีข่องการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของอ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ชวณฐัร ์เกลีย้งแกว้, มานสั ศรวีณชิ และนิต ิเอีย่มชืน่ 
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2.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

2.2.1 การเตรยีมขอ้มลู 
 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยขอ้มลูเชงิพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิจาก
กรมพฒันาทีด่นิ (Land Development Department, LDD) พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 มาใชร้่วมกบัเครื่องมอืทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) ที่ใช้ในการจดัเตรียมข้อมูลดงักล่าว เพื่อน ามาเข้าสู่
แบบจ าลอง CA-Markov และเครื่องมือทางสถิติเพื่อวิเคราะห์สมการถดถอยทางโลจิสติกส์ ส าหรบัน าไปคาดการณ์การใช้
ประโยชน์ทีด่นิในอนาคตต่อไป 

2.2.2 เครือ่งมอื 
 แบบจ าลองมาร์คอฟเซลลูลาร์ออร์โตมาตา (Markov Cellular Automata, MCA) เป็นแบบจ าลองที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ระหว่างแบบจ าลอง Cellular Automata และ Markov Chain ผ่านโปรแกรม IDRISI ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการรบัรู้จาก
ระยะไกลส าหรบัการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่ซึ่งใชใ้นการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคต โดยแบบจ าลอง Markov Chain 
ท าหน้าทีเ่ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงในเชงิปรมิาณ โดยแสดงใหเ้หน็ถงึความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลง
การใชท้ีด่นิจากช่วงเวลาหน่ึง (t1) ไปยงัช่วงเวลาถดัไป (t2) โดยการสรา้งเมทรกิซ์โอกาสในการเปลีย่นแปลงระหวา่ง t1 และ t2 
ซึง่องคป์ระกอบของเมทรกิซ์จะแสดงถงึความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลงจากหมวดหมูห่น่ึงไปอกีหมวดหมูห่นึ่ง (Tajbakhsh, 
2016 อา้งถงึใน Markov, 1971) และแบบจ าลอง Cellular Automata ท าหน้าทีว่เิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งเซลลร์อบขา้งที่
มผีลต่อสถานะของเซลลต์รงกลาง ซึง่ CA filter จะเคลือ่นทบัขอ้มลูในปีทีเ่ริม่ศกึษาไปทีล่ะเซลลจ์นครบพืน้ทีศ่กึษา จากนัน้จะเริม่
เคลื่อนทีซ่อ้นทบัทลีะเซลลอ์กีครัง้ และเคลื่อนทีว่นเซลลไ์ปจนครบตามจ านวนรอบเท่ากบัช่วงเวลาทีต่อ้งการศกึษา กระบวนการ
พจิารณาจะท าการวนซ ้าจนครบรอบก าหนดการเปลีย่นแปลงตามทฤษฎ ีGame of Life โดยสรุปคอื Markov Chain จะท าหน้าที่
วเิคราะหก์สนเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ที ่และ Cellular Automata ท าการแบง่สรรพืน้ทีเ่หลา่นัน้ในต าแหน่งต่าง ๆ  

 2.2.3 วธิกีารศกึษา 
 ในการศกึษาการศกึษาคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อดูแนวโน้มการขยายตวัของพืน้ที่เมอืงศรรีาชา มขี ัน้ตอนการ
วเิคราะหด์งัน้ี 
 1. จดัเตรยีมขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิ (LDD) ปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 โดยจ าแนก
ในระดบัที ่1 ออกเป็น 5 ประเภทหลกัคอื พืน้ทีเ่กษตรกรรม (Agriculture land, A) พืน้ทีป่่าไม ้(Forest land, F) เบด็เตลด็อื่น ๆ 
(Miscellaneous land, M) พืน้ทีเ่มอืง (Urban area, U) และพืน้ทีแ่หลง่น ้า (Water body, W)  
 2. ก าหนดเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในแต่ละประเภท โดยก าหนดใหพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้และ
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ สามารถเปลีย่นแปลงไปเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอื่น ๆ ไดทุ้กประเภท สว่นพืน้ทีเ่มอืงและพืน้ทีแ่หล่งน ้าไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงเป็นพืน้ทีอ่ื่น ๆ 
 3. ก าหนด Code ใหก้บั Land Use เพื่อน าไปใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการเปลีย่นแปลงประโยชน์ที่ดนิ 
โดยก าหนดให ้Code 1 คอื พืน้ทีเ่กษตรกรรม (A) Code 2 คอื พืน้ทีป่่าไม ้(F) Code 3 คอื พืน้ทีเ่บด็เตลด็ (M) Code 4 คอื พืน้ที่
เมอืง (U) และ Code 5 คอื พืน้ทีแ่หลง่น ้า (W) 
 4. ใชเ้ครื่องมอืเครื่องมอืทางระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการแปลงขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2559 ใหอ้ยูใ่นรปูแบบขอ้มลู raster โดยมขีนาดของเซลล ์40*40 เมตร (1 ไร)่ และแปลงขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบรปูภาพ
หรอื IMG Data 
 5. น าขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 มาจ าลองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2559 ผา่นแบบจ าลอง 
CA – Markov แลว้ใชข้อ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิ พ.ศ. 2559 มาท าการพจิารณาความถูกตอ้ง โดยตอ้งมคี่า
ความถูกตอ้งหรอืค่าสมัประสทิธิ ์Kappa มากกวา่รอ้ยละ 80 จากนัน้น าขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากแบบจ าลองมาคาดการณ์
อกีครัง้ในอกี 10 ปีขา้งหน้า หรอื พ.ศ. 2569  
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3. ผลการศึกษา 

3.1 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 
 ตัง้แต่ช่วง พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้มีโครงการพฒันาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขึ้นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัประเทศ โดยยกระดบัอุตสาหกรรมและการขนสง่เชื่อมโยงกลุ่มธุรกจิในต่างประเทศและทวปีอื่น 
ๆ ซึง่จะเป็นการพฒันาในเชงิกายภาพทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาขอ้มลูการใช้
ประโยชน์ที่ดนิของช่วงเวลาในอดตี เพื่อน าไปวเิคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิในอนาคตส าหรบัน าไป
ประกอบการวางแผน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชงิพื้นที่ได้อย่างชดัเจนคอื 10 ปี ดงันัน้  ช่วงเวลา
ส าหรบัน ามาใชศ้กึษาแนวโน้มในอดตีจงึอยูใ่นชว่ง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 

การเปลี่ยนแปลงการใช้โยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 ของอ าเภอศรีราชา พบว่า พื้นที่ที่มีส ัดส่วนการ
เปลีย่นแปลงมากทีสุ่ดคอื พืน้ทีเ่มอืงทีเ่พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 39.40 หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 45,419 ไร่ อนัเน่ืองมาจากในช่วงเวลา
ดงักล่าวพืน้ทีศ่กึษามกีารขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืง ทัง้ในภาคภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกจิอื่น ๆ อย่างเช่น การท่องเทีย่ว 
ส่งผลให้ท าให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศยั และโครสร้างพื้นฐานมารองรบัการพฒันามากขึ้น พื้นที่ที่มกีารเปลี่ยนแปลง
รองลงมาคอืพืน้ทีเ่บด็เตลด็ทีม่กีารลดลง 16,036 ไร ่หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 38.59 โดยการใชป้ระโยชน์ทีด่นิสว่นใหญ่ในพืน้ที่
เบด็เตลด็จะเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม และพืน้ทีชุ่มชนเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นน้อยโดยสาเหตุของการเปลีย่นแปลงคอืมกีารพฒันา
พืน้ทีส่่วนน้ีใหก้ลายเป็นพืน้ที่เมอืงทีม่คีวามเขม้ขน้ของการพฒันามากยิง่ขึน้ เช่น พฒันาเป็นทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามหนาแน่นของ
จ านวนอาคารมากขึน้ พฒันาเป็นพืน้ที่อุตสาหกรรมมากขึน้ เป็นต้น ถดัมาคอืพืน้ทีเ่กษตรกรรมมกีารเปลีย่นแปลงโดยมพีืน้ที่
ลดลง 27,228 ไร่ หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 17.45 ซึ่งพืน้ที่ลดลงดว้ยสาเหตุการเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นพืน้ทีเ่มอืงที่
สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิไดม้ากกว่า ซึ่งผลการเปลีย่นแปลงใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 ของอ าเภอศรี
ราชา แสดงดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2549 (ไร)่ พ.ศ. 2559 (ไร)่ การเปลีย่นแปลง (ไร)่ การเปลีย่นแปลง (%) 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 156,022 128,794 -27,228 -17.45 
พืน้ทีป่่าไม ้ 57,885 54,365 -3,520 -6.08 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 41,555 25,519 -16,036 -38.59 
พืน้ทีเ่มอืง 115,289 160,708 45,419 39.40 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 19,083 20,448 1,365 7.15 

  เมื่อแสดงผลการใช้ประโยชน์ที่ดนิในรูปแบบของแผนที่เปรยีบการใช้ประโยชน์ที่ดนิระหว่าง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 
2559 ดงัรปูที ่2 แสดงใหเ้หน็วา่พืน้ทีเ่มอืง (สดี า) ในชว่งระยะเวลา 10 ปี มกีารเปลีย่นแปลงโดยเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั ในขณะที่
พืน้ทีเ่กษตรกรรม (สขีาว) และพืน้ทีเ่บด็เตลด็ (สเีทา) มกีารลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั โดยถูกเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นพืน้ที่
เมอืง และพืน้ทีเ่มอืงทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่จะเพิม่ขึน้บรเิวณโดยรอบหรอืเชือ่มต่อกบัพืน้ทีเ่มอืง 
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ชวณฐัร ์เกลีย้งแกว้, มานสั ศรวีณชิ และนิต ิเอีย่มชืน่ 
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รปูท่ี 2 เปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิระหวา่ง (ซา้ย) พ.ศ. 2549 และ (ขวา) พ.ศ. 2559 

3.2 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2569 
การศึกษาน้ีได้มกีารน าผลจากการจ าลองการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูล การใช้
ประโยชน์ทีด่นิในปีเดยีวกนัจากกรมพฒันาทีด่นิ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง โดยก าหนดคา่ความถูกตอ้งรวมของ
แบบจ าลองใหม้คี่ามากกวา่รอ้ยละ 80 เพือ่ใหน้ าผลไปคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2569 เมือ่น าผลการเปรยีบเทยีบ ดงั
ตารางที่ 2 มาค านวณพบว่า มีความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากบัร้อยละ 89.967 และค่าสมัประสทิธิแ์คปปา 
(Overall Kappa) เทา่กบัรอ้ยละ 92.28  
 นอกจากน้ีไดแ้สดงผลในรปูของแผนที ่เพือ่ใหเ้หน็ถงึความเหมอืนหรอืแตกต่างของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปีทีม่กีารตรวจสอบ 
พบว่า รูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ พ.ศ. 2559 ระหว่างระหว่างแบบจ าลอง CA-Markov และกรมพฒันาที่ดนิ มคีวาม
ใกลเ้คยีงกนั ดงัรปูที ่3 

ตารางท่ี 2 ผลเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2559 ระหวา่งแบบจ าลอง CA-Markov และกรมพฒันาทีด่นิ 

ประเภท 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิ 

รวม 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้ พืน้ทีเ่บด็เตลด็ พืน้ทีเ่มอืง พืน้ทีแ่หลง่น ้า 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 112,222 1,932 2,107 9,035 96 125,392 
พืน้ทีป่่าไม ้ 109 50,519 166 61 - 50,855 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 235 - 17,181 1,101 35 18,552 
พืน้ทีเ่มอืง 16,186 1,914 5,489 150,491 9 174,089 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 42 - 576 19 20,308 20,991 

รวม 128,794 54,365 25,519 160,708 20,448 389,833 
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รปูท่ี 3 การเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2559 ระหวา่งกรมพฒันาทีด่นิ (ซา้ย) และแบบจ าลอง CA-Markov (ขวา) 

 หลงัจากมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง และน าผลไปคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2569 พบว่า ผล
การคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีไ่ดจ้ าลองแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โดยพืน้ทีท่ีม่สีดัส่วนการ
เปลีย่นแปลงมากทีส่ดุยงัคงเป็นพืน้ทีเ่บด็เตลด็ทีม่พีืน้ทีล่ดลง 8,180 ไร ่หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 32.05 รองลงมาคอื พืน้ทีเ่มอืง
ทีม่พีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 35,120 ไร่ หรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 21.85 และพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่พีืน้ทีล่ดลง 23,667 หรอืลดลงประมาณ
ร้อยละ 18.38 ดงัตารางที่ 3 และเมื่อพจิารณาแผนที่เปรยีบเทยีบกบัการใช้ระโยชน์ที่ดนิ พ.ศ. 2559 และ  พ.ศ. 2569 ที่ได้
คาดการณ์ไว ้ดงัรูปที ่4 พบว่าพืน้ทีเ่มืองได้มกีารเตบิโตและขยายไปรุกล ้าพืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีเ่บด็เตลด็เป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ีเมือ่เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่มอืงทัง้ 2 ปี พบวา่ พืน้ทีเ่มอืงทีเ่พิม่ขึน้ในช่วง 10 ปี นัน้ จะเพิม่ขึน้บริเวณ
สว่นทีเ่ชือ่มต่อกบัพืน้ทีเ่มอืงเดมิ และบรเิวณพืน้ทีเ่มอืงทีอ่ยูต่ามแนวเสน้ทางคมนาคม 

ตารางท่ี 3 ผลการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2569 และเปรยีบเทยีบกบัการใชร้ะโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2559  
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้ พืน้ทีเ่บด็เตลด็ พืน้ทีเ่มอืง พืน้ทีแ่หล่งน ้า รวม 

พ.ศ. 2559 128,794 54,365 25,519 160,708 20,448 389,834 
พ.ศ. 2569 (คาดการณ์) 105,127 50,532 17,339 195,828 21,008 389,834 
การเปลีย่นแปลง (ไร)่ -23,667 -3,833 -8,180 35,120 560  
การเปลีย่นแปลง (%) -18.38 -7.05 -32.05 21.85 2.74  

 

 
รปูท่ี 4 การคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2569 (ซา้ย) และเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่มอืง (ขวา) 

 



การจ าลองพลวตัชว่งเวลาในเชงิพืน้ทีข่องการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของอ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ชวณฐัร ์เกลีย้งแกว้, มานสั ศรวีณชิ และนิต ิเอีย่มชืน่ 
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4. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศกึษาการจ าลองพลวตัช่วงเวลาในเชงิพืน้ทีห่รอืการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในช่วง พ.ศ. 2549 - 
พ.ศ. 2559 พบว่า การเปลีย่นแปลงของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภท มกัจะถูกเปลีย่นเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภท
พืน้ทีเ่มอืง และจากการคาดการณ์โดยอาศยัแบบจ าลอง CA-Markov พบวา่ เมือ่น าผลการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 
2559 มาเปรยีบเทยีบกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากการแปลขอ้มลูของกรมพฒันาทีด่นิในปีเดยีวกนั มคีวามถูกตอ้งและสามารถ
ยอมรบัได ้จงึน าไปสูก่ารคาดการณ์แบบจ าลองในชว่งระยะอกี 10 ปี ซึง่ผลการคาดการณ์แสดงถึงรปูแบบการเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิทีม่คีวามสมเหตุสมผล โดยพืน้ทีเ่มอืงทีเ่พิม่หรอืขยายตวัขึน้มานัน้ ไดเ้พิม่ในบรเิวณทีม่คีวามเชือ่มต่อกบัพืน้ทีเ่มอืง
เดมิ และไมไ่ดไ้ปรุกล ้าพืน้ทีท่ีม่กีารสงวนรกัษาไวอ้ยา่ง พืน้ทีป่่าไม ้และพืน้ทีแ่หลง่น ้า 

  ในการศกึษาการจ าลองพลวตัช่วงเวลาในเชงิพืน้ทีข่องการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของ
อ าเภอศรรีาชา โดยใชแ้บบจ าลอง CA-Markov ยงัพบขอ้จ ากดัของการศกึษา โดยแบง่เป็นประเดน็พรอ้มขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1) แบบจ าลอง CA-Markov ไม่สามารถน าเขา้ปัจจยัอื่น ๆ ที่เป็นปัจจยัขับเคลื่อนการเตบิโตของเมอืงหรอืเป็นตวัแปรในการ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิมาใชใ้นวเิคราะห ์จงึไมส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ปัจจยัใดทีส่ง่ผลต่อเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ หากตอ้งการผลการวเิคราะหท์ีม่คีวามละเอยีดยิง่ขึน้ จะตอ้งเพิม่ประเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหม้ากยิง่ขึน้ 
โดยการศกึษาน้ีใชใ้นระดบัที ่1 ซึ่งมคีวามละเอยีดน้อยทีสุ่ด มเีพยีง 5 ประเภทเท่านัน้ นอกจากน้ี อาจน าแบบจ าลองอื่น ๆ มา
ประยุกตใ์ชร้ว่มดว้ย เพือ่ใหส้ามารถอธบิายถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิได้ 
2) การก าหนดขนาดของเซลลท์ีใ่ชใ้นการประมวลผลและแสดงผลขอ้มลู อยู่ทีข่นาด 1 ,600 ตารางเมตร หรอื 1 ไร่ ส่งผลใหเ้กดิ
การแสดงผลการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่คีวามหลากหลายในพืน้ทีเ่ซลลผ์ดิพลาด เน่ืองจาก 1 เซลลแ์สดงไดเ้พยีง 1 ประเภทการใช้
ประโยชน์เทา่นัน้ ซึง่สามารถแกไ้ขไดโ้ดย ปรบัขนาดของเซลลใ์หม้ขีนาดเลก็ลงหรอืใหม้คีวามละเอยีดมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
กำรระบุขอบเขตสภำวะสบำยเชงิควำมรอ้นภำยนอกอำคำรส ำหรบัภูมอิำกำศเขตรอ้นก ำลงัเป็นประเดน็ปัญหำทีส่ ำคญั 

โดยงำนวจิยัน้ีมุ่งเน้นกำรทบทวนดชันีควำมสบำยเชงิควำมรอ้นและช่วงควำมสบำยเชงิควำมรอ้น ทีไ่ดม้กีำรศกึษำในภูมอิำกำศ
เขตรอ้นชืน้ตำมกำรจ ำแนกสภำพภูมอิำกำศแบบเคพิเพน (Köppen climate classification) ดว้ยกำรใชค้ ำส ำคญัไดแ้ก่ “thermal 
comfort” และ “tropical climate” ในกำรสบืค้นผ่ำนเว็บไซด์วำรสำรวชิำกำรที่มมีำตรฐำนในฐำนข้อมูล Scopus เพื่อสรุปเป็น
แนวทำงในกำรเลอืกดชันีที่เหมำะสมในกำรประเมนิสภำวะสบำยเชงิควำมร้อนภำยนอกอำคำรส ำหรบัภูมอิำกำศร้อนชื้น พบ
กำรศกึษำงำนวจิยั 9 เรื่องดำ้นพฒันำดชันีควำมสบำยเชงิควำมรอ้นทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำกำรพจิำรณำเลอืกใชด้ชันี นอกจำกเงื่อนไข
ของทีต่ัง้ทำงภูมศิำสตร ์พำรำมเิตอร ์วธิกีำรส ำรวจ กำรตัง้ค่ำเครื่องมอื ยงัตอ้งพจิำรณำปัจจยัดำ้นบุคคลทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมกำร
ปรบัตวั ซึง่มผีลต่อควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งพำรำมเิตอรก์ำรตอบสนองต่อควำมรอ้น 

ค ำส ำคญั: กำรรบัรูเ้ชงิควำมรอ้น, เขตอำกำศเขตรอ้นชื้น 
 

Abstract 

Identifying the domain of outdoor thermal comfort for tropical climate regions has been a crucial topic of 
discussion. The current study reviews the outdoor thermal comfort index and the thermal comfort rage derived from the 
studies in tropical climate regions following Köppen climate classification. The broad search terms: “thermal comfort” 
and “tropical climate” were used on online academic journal sites in Scopus Database in an attempt to summarize the 
guidelines for selecting suitable indexes for outdoor thermal comfort assessments in tropical climate regions. Nine studies 
were found addressing the developing of thermal comfort indexes. According to the results, apart from geographical 
conditions, parameters, survey methodologies, and equipment settings, demographic factors relating to adaptive behavior 
affecting the interplay between the parameters and the response to heat must be taken into account.   

Keywords: thermal perceptions, tropical climate 
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1. ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นเขตภูมอิำกำศร้อนชื้น ซึ่งเป็นภูมภิำคที่ผูค้นมกัมปัีญหำควำมเครยีดจำกควำมร้อน ขอ้มูลจำกกรม
อนำมยั พบว่ำ มอีตัรำป่วยดว้ยโรคจำกควำมรอ้นเพิม่ขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 จำก 1.76 ต่อแสนประชำกร ในปี พ.ศ.2553 
เป็น 4.24 ต่อแสนประชำกร ในปี พ.ศ.2556 ดงันัน้กำรออกแบบเมอืงเพื่อลดอุณหภูมจิงึประเดน็ทำ้ทำ้ย ในช่วงแรกของกำรศกึษำ
พื้นที่เมอืงได้รบัควำมสนใจเป็นล ำดบัแรก เน่ืองจำกปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนที่พื้นที่ในมหำนครมอุีณหภูมสิูงกว่ำบริเวณ
โดยรอบอย่ำงมนีัย หลำยประเทศในภูมอิำกำศเขตรอ้น จงึไดม้แีนวทำงกำรออกแบบลดอุณหภูมเิพือ่สรำ้งสภำวะสบำยใหก้บัคนใน
เมอืง ดงันัน้จงึมคีวำมสนใจเกีย่วกบักำรศกึษำกำรรบัรูเ้ชงิควำมรอ้นภำยนอกอำคำร ทีผ่ำ่นมำกำรศกึษำสภำวะสบำยเชงิควำมรอ้น
พื้นที่ภำยนอกอำคำร (Outdoor thermal comfort) ส ำหรบัภูมอิำกำศเขตร้อนถูกประเมนิโดยดชันีสภำวะสบำย ซึ่งปัจจุบนัมกีำร
พฒันำดชันีสภำวะสบำยหลำยตวัเพือ่ใชป้ระเมนิควำมสบำยเชงิควำมรอ้น จำกกำรศกึษำกำรรบัรูเ้ชงิควำมรอ้นม ี6 ตวัแปรหลกัทีม่ ี
อทิธพิลต่อกำรประเมนิดชันีเหล่ำน้ี ไดแ้ก่ ควำมชืน้สมัพทัธ ์ควำมเรว็ลมอุณหภูมอิำกำศ อุณหภูมกิำรแผ่รงัส ีระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ 
อตัรำกำรเผำผลำญพลงังำน เมื่อเปรียบเทียบผลกำรศึกษำกำรรบัรู้เชิงควำมร้อนของชำวตะวนัตกและชำวเอเชียในฤดูร้อน
เหมอืนกนั ตวัอย่ำง เช่น ในองักฤษ มอุีณหภูมคิวำมสบำยที่ 21.2 °C (Caroline Hughes, 2019) ในขณะที่ประเทศเอเชยีอย่ำง 
ประเทศไทยอยู่ที ่29 °C (Sumavalee, 2016) เซีย่งไฮ ้20.6 - 31.7 °C (Yu Jiao, 2020) ฮ่องกง 28 °C (Zueng Tan, 2018) ท ำให้
พสิูจน์ไดว้่ำเงื่อนไขทีต่ัง้ทำงสภำพภูมอิำกำศทีแ่ตกต่ำงกนัมผีลต่อควำมรูส้กึสบำยเชงิควำมรอ้น นอกจำกนี้ระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ที่
แตกต่ำงกัน ลกัษณะเฉพำะบุคคล ปัจจยัเหล่ำน้ีส่งผลต่อควำมรู้สึกเชิงควำมร้อน บทควำมน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงของงำนวิจยัมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ท ำกำรเปรยีบเทยีบดชันีสภำวะสบำยทีเ่หมำะสมส ำหรบัภูมอิำกำศเขตรอ้น เพื่อน ำมำใชเ้ป็นเครื่องมอืทำงในกำร
ประเมนิค่ำอุณหภูมคิวำมสบำยและใชเ้ป็นค่ำมำตรฐำนเพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและออกแบบเมอืงส ำหรบัภูมอิำกำศเขต
รอ้นต่อไป  
 
2. วิธีการศึกษา 

ผูท้ ำกำรวจิยัไดท้ ำกำรทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมรูส้กึเชงิควำมรอ้น ปัจจยัดำ้นบุคคลทีม่ผีลต่อกำรประเมนิ
ดชันีสภำวะสบำย (Outdoor thermal indices) ด้วยกำรใช้ค ำส ำคญัไดแ้ก่ “thermal comfort” และ “tropical climate” ในกำรสบืค้น
ผ่ำนเวบ็ไซด์วำรสำรวชิำกำรที่มมีำตรฐำนในฐำนขอ้มูล Scopus เพื่อสรุปเป็นแนวทำงในกำรเลอืกดชันีที่เหมำะสมของผูสู้งอำยุ
ส ำหรบัภูมอิำกำศเขตร้อน โดยสรุปผลกำรศกึษำรวมทัง้ศกึษำขอ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละดชันี และท ำกำรเปรยีบเทยีบ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรเลอืกดชันีทีเ่หมำะสมต่อกำรน ำมำใชใ้นงำนวจิยั โดยท ำทบทวนวรรณกรรมจำกเอกสำรงำนวจิยัและงำนเขยีน 

 
3. ผลการศึกษา  

ในกำรพัฒนำดัชนีสภำวะสบำยของมนุษย์ที่ผ่ำนถูกประเมินโดยเงื่อนไขด้ำนสภำพแวดล้อมและด้ำนบุคคล  
6 ปัจจยัหลกั ได้แก่ อุณหภูมอิำกำศ (Air temperature, Ta) ควำมชื้นสมัพทัธ์ (Relative humidity, RH)  ควำมเร็วลม (Wind 
velocity, V) อุณหภูมกิำรแผ่รงัส ี(Mean radiant temperature, Tmrt) ระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ (Clothing insulation, Clo) และอตัรำ
กำรเผำผลำญ (Metabolic rate, Met) ซึ่งจะถูกน ำมำค ำนวณ ผลลพัธ์ที่ไดค้อืสำมำรถท ำนำยดชันีสภำวะสบำย ซึ่งในปัจจุบนัมี
ดชันีหลำยตวัทีถู่กพฒันำขึน้มำ เชน่ Predict mean vote (PMV), Effective temperature (ET), Standard effective temperature 
(SET), Physiologically Equivalent Temperature (PET), Universal thermal climate index (UTCI) ในงำนวจิยัเลอืกเปรยีบเทยีบ 
2 ดชันี ไดแ้ก่ PET และ UTCI เนื่องจำกเป็นดชันีทีถู่กพฒันำส ำหรบัพืน้ทีภ่ำยนอกอำคำรและใชศ้กึษำในเขตรอ้นจ ำนวนมำก 

3.1.1 อุณหภมูสิมดุลทำงสรรีวทิยำ (physiological equivalent temperature, PET)  
ดชันี PET ถูกพฒันำมำเพือ่ประเมนิควำมเครยีดเชงิควำมรอ้น (Thermal stress) โดยค ำนวณผำ่นแบบจ ำลอง Rayman 

model ซึง่เป็นซอฟต์แวรท์ีถู่กพฒันำโดยสถำบนัอุตุนิยมวทิยำ มหำวทิยำลยั Freiburg ประเทศเยอรมนี (VDI 3787, 2008) จำก
กำรทบทวนวรรณกรรมทีด่ ำเนินกำรวจิยัในเขตภูมอิำกำศรอ้นชืน้ช่วงฤดูรอ้นทีส่่วนใหญ่มอุีณหภูมเิฉลีย่มำกกว่ำ 30 °C โดยใช้
ดชันี PET (ตำรำงที ่1) ศกึษำในเขตภมูอิำกำศแบบทุง่หญำ้สะวนันำ (Aw) ภมูอิำกำศแบบมรสมุเขตรอ้น (Am) ภมูอิำกำศแบบป่ำ
ดบิชื้น (Af) และภูมอิำกำศแบบอบอุ่นชื้น (Cwa) จ ำนวนของผูต้อบแบบสอบถำม 296 ชุด ถงึ 1,942 ชุด มเีพยีง (Sumavalee, 
2016) ทีจ่ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมน้อยกวำ่ 200 ชุด กำรศกึษำในเชยีงใหม ่และฮอ่งกง พบวำ่ดชันี PET ในสภำพพืน้ทีภ่ำยนอก
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อำคำรขึ้นอยู่กบั Tmrt Ta และ V (Zueng Tan, 2018) (𝑹𝟐 = 0.98) ในขณะที่พื้นที่กึ่งภำยนอกอำคำรขึ้นอยู่กบั Ta ตวัเดียว 
(𝑹𝟐 = 0.979) (มำนัส ศรวีณิช, 2015) ในขณะที่ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงดชันี PET และ TSV ในพื้นที่กึ่งภำยนอกอำคำรที่ Ta 
มำกกว่ำ 30 °C มนีัยส ำคญัทำงสถติมิำกกว่ำพืน้ทีภ่ำยนอกอำคำร อำจจะเน่ืองมำจำก Ta มอีทิธพิลมำกต่อกำรรบัรูข้องผูต้อบ
แบบสอบถำมเมือ่อยูใ่นพืน้ทีก่ึง่ภำยนอกอำคำรซึง่ขึน้อยูก่บั V และ Tmrt สว่นปัจจยัดำ้นบุคคลภำยใตอ้ตัรำกำรเผำผลำญ 1.2 – 2 
met พบวำ่ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งดชันี PET และ ค่ำกำรลงคะแนนเลอืกควำมรูส้กึเชงิควำมรอ้นเฉลีย่ MTSV มนีัยส ำคญัทำงสถติ ิ
(𝑹𝟐 = 0.82) ซึง่มำกกวำ่ UTCI (Lucchese, 2016) 
 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบกำรประเมนิผลของดชันี PET ในเขตภมูอิำกำศรอ้นชืน้ 

 มำนสั ศรวีณิช (2015) Zueng Tan (2018) Mochamad (2013) 
เมอืง เชยีงใหม ่ ฮอ่งกง จำกำตำ้ 

ประเทศ ไทย สำธำรณรฐัประชำชนจนี อนิโดนีเซยี 
กำรแบง่เขตภมูอิำกำศ Aw Cwa Am 

พำรำมเิตอร ์ Ta = 34.8, V = 0.69,  
RH = 40.7, Tg = 40.3 

Ta = 34.9, V = 0.9,  
RH = 55, Tg = 39.1 

Ta = 30.7, V = 1.7,  
RH = 63, Tg = 57.7 

อตัรำกำรเผำผลำญ นัง่ 1.2 ยนื 1.4 met ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ
ระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ 0.55 ผูห้ญงิ 0.32 ผูช้ำย 0.29 0.49 
จ ำนวนแบบสอบถำม 296 ชุด 1,942 ชุด ไมร่ะบ ุ

    

 Amirhosein (2014) Sumavalee (2016) Lucchese (2016) 
เมอืง กวัลำลมัเปอร ์ กรุงเทพ, เชยีงใหม ่ คมัโป กรนัเด 

ประเทศ มำเลเซยี ไทย บรำซลิ 
กำรแบง่เขตภมูอิำกำศ Af Aw Aw 

พำรำมเิตอร ์
 

Ta = 24.3, V = 1.1,  
RH = 63, Tg = 57.7 

Ta = 35.43, V = 0.7,  
RH = 49.41, Tg = 35.97 

Ta = 30.7, V = 1.4,  
RH = 49.41, Tg = 32.1 

อตัรำกำรเผำผลำญ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ 1.1 met 
ระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ 0.6 ผูห้ญงิ 0.42 ผูช้ำย 0.33 0.5 
จ ำนวนแบบสอบถำม ไมร่ะบ ุ 135 ชุด 428 ชุด 

Ta = air temperature, Tg = globe temperature, RH: relative humidity, V: wind speed 

 
3.1.2 ดชันีควำมรอ้นอำกำศสำกล (Universal Thermal Climate Index, UTCI)  

ดชันี UTCI เป็นดชันีทีถู่กพฒันำมำเพือ่ประเมนิควำมเครยีดเชงิควำมรอ้นเช่นเดยีวกบัดชันี PET ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลำย
ปัจจยั รวมถงึปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มและดำ้นบุคคล 

 
ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบกำรประเมนิผลของดชันี UTCI ในภมูอิำกำศเขตรอ้น 

 Jianong Li (2020) Fang (2018) Watanabe (2014) 
เมอืง ฮอ่งกง กวำ่งโจว นำโกยำ่ 

ประเทศ สำธำรณรฐัประชำชน สำธำรณรฐัประชำชนจนี ญีปุ่่ น 
กำรแบง่เขตภมูอิำกำศ Cwa Cfa Cfa 

พำรำมเิตอร ์ Ta = 27.5, V = 1.1,  
RH = 48.5, Tg = 34.2 

Ta = 29 , V = 2,  
RH = , Tg = 33 

Ta = 32.6, V = 0.56, RH = 
51.4, Tg = 35 

อตัรำกำรเผำผลำญ 2.3 met 1–2.6 met 2.3 met 
ระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ 0.53 0.42 0.31 
จ ำนวนแบบสอบถำม 1,638 ชุด ไมร่ะบ ุ 385 

Ta = air temperature, Tg = globe temperature, RH: relative humidity, V: wind speed 



กำรรบัรูเ้ชงิควำมรอ้นภำยนอกอำคำรและกำรประเมนิสภำวะสบำยส ำหรบัภมูอิำกำศเขตรอ้นชื้น 
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จำกกำรทบทวนวรรณกรรมทีด่ ำเนินกำรวจิยัในเขตภมูอิำกำศรอ้นชว่งฤดรูอ้น โดยใชด้ชันี UTCI (ตำรำงที ่2) ศกึษำใน
เขต Cfa Cwa จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 385 ชุด ถึง 1,638 ชุด กำรศึกษำในฮ่องกง (Jianong Li, 2020) เพื่อศึกษำ
ควำมสมัพนัธเ์ปรยีบเทยีบระหวำ่งดชันี UTCI และ MTSV บน Ta พบวำ่ ดชันี UTCI มนียัส ำคญัทำงสถติ ิ(R2 = 0.956) มำกกวำ่
ค่ำกำรลงคะแนนเลอืกควำมรู้สกึเชิงควำมร้อนเฉลี่ย MTSV (R2 = 0.495) แต่เมื่อ Ta มำกกว่ำ 30 °C กำรใช้ MTSV กลบัมี
นยัส ำคญัทำงสถติมิำกกวำ่ UTCI เนื่องจำกกลุ่มตวัอย่ำงอ่อนไหวกบัตวัแปร V ทีอุ่ณหภมูสิงู แสดงวำ่กำรเปลีย่นแปลง V มผีลท ำ
ให้กำรประเมนิโดย UTCI ลดลง ส่วนตวัแปรระดบัฉนวนเสื้อผ้ำไม่มผีลต่อ Ta ในช่วงฤดูร้อน (Clo 0.42) (Fang, 2018) และ
ภำยใตอ้ตัรำกำรเผำผลำญ 2.3 met พบวำ่ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งดชันี UTCI และ ค่ำกำรลงคะแนนเลอืกควำมรูส้กึเชงิควำมรอ้น
เฉลีย่ MTSV มนียัส ำคญัทำงสถติ ิ(R2 = 0.74) (Lucchese, 2016) แสดงใหเ้หน็วำ่เมือ่อตัรำกำรเผำผลำญสงูขึน้ (มำกกวำ่ 2 met) 
จะท ำใหค้วำมแมน่ย ำในกำรประเมนิดชันี UTCI ลดลง 

จำกกำรสบืคน้วำรสำรวชิำกำรทีม่มีำตรฐำนในฐำนขอ้มลู Scopus เพื่อสรุปเป็นแนวทำงในกำรเลอืกดชันีทีเ่หมำะสม
ส ำหรบัภูมอิำกำศเขตร้อนชื้น เน่ืองจำกดชันี PET เป็นดชันีที่นิยมใช้อย่ำงแพร่หลำยที่สุดส ำหรบัภูมอิำกำศเขตร้อนชื้น และ
ครอบคลุมกำรศึกษำแต่ละเขต (Af Am Aw Cwa) ส ำหรบัภูมิอำกำศเขตร้อนตำมแบบเคิพเพิน (Köppen-Geiger's climate)  
มำกกวำ่ ในขณะทีก่ำรศกึษำทีใ่ชด้ชันี UTCI ในเขตภมูอิำกำศเขตรอ้นคอ่นขำ้งน้อย (Cfa Cwa) ดชันี PET มคีวำมสมัพนัธก์บั V 
มำกกวำ่ UTCI ซึง่ V เป็นตวัแปรส ำคญัทีม่อีทิธพิลต่อกำรรบัรูข้องผูต้อบแบบสอบถำม  

 
4. สรปุผลการศึกษา 

กำรประเมนิค่ำกำรรบัรู้เชิงควำมร้อนนัน้ (Thermal sensation) ขึ้นอยู่กำรศึกษำเชงิประจกัษ์ที่ถูกด ำเนินกำรผ่ำน
แบบจ ำลองสมดุลพลงังำนของมนุษย ์(The human energy balance model) ทีไ่ดร้บักำรพฒันำเป็นดชันีสภำวะสบำย (Thermal 
comfort indices) ซึ่งดชันี PET และ UTCI เป็นทีนิ่ยมใช้อย่ำงแพร่หลำยส ำหรบัพืน้ทีภ่ำยนอกอำคำรในภูมอิำกำศเขตรอ้นชื้น 
ควำมเหมำะสมของดชันีขึน้อยูก่บั 4 ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้ม (environmental parameters) และ 2 ปัจจยัดำ้นบุคคล (Personal 
parameters) ในกำรศกึษำทีผ่่ำนมำพบวำ่กำรเปลีย่นแปลง 6 ปัจจยัน้ี มผีลต่อควำมแม่นย ำในกำรประเมนิดชันี PET และ UTCI 
โดยเฉพำะปัจจยัดำ้นบุคคล อตัรำกำรเผำผลำญ (Metabolic rate) ทีท่ ำใหค้วำมแมน่ย ำในกำรประเมนิดชันี UTCI ลดลงมำกกวำ่
ดชันี PET ดงันัน้จำกผลกำรศกึษำพบว่ำกำรเลอืกใชด้ชันี PET นัน้ครอบคลุมกบั 6 ตวัแปรทีม่ผีลต่อกำรประเมนิค่ำกำรรบัรูเ้ชงิ
ควำมร้อนได้ดกีว่ำดชันี UTCI อีกทัง้งำนจำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ ดชันีน้ีมคีวำมเหมำะสมของแบบจ ำลองส ำหรบั
ภมูอิำกำศรอ้นชืน้เนื่องจำกเป็นเพรำะใชต้วัแปรระดบัฉนวนของเสือ้ผำ้ (Clo) และระดบักจิกรรม (Activity) ทีม่มีำตรฐำนคลำ้ยคลงึ
กนัทีส่ำมำรถพบไดใ้นภูมอิำกำศ ขอ้ควรระวงัของดชันี PET คอื ผลกระทบของตวัแปรดำ้นบุคคล ไดแ้ก่ อตัรำกำรเผำผลำญและ
ระดบัฉนวนของเสือ้ผำ้เน่ืองจำกคำ่ระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ทีต่่ำงกนัจะท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรค ำนวนลดลง ดงันัน้กำรเลอืกค่ำเฉลีย่
ระดบัฉนวนเสือ้ผำ้ และกำรเปรยีบเทยีบดชันี PET กบัผลลพัธจ์ำกแบบจ ำลองเพือ่สะทอ้นผลกระทบของปัจจยัดำ้นบุคคล จงึควร
ถูกพจิำรณำเชน่กนั 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัอุทกภยัเป็นภยัธรรมชาตทิีท่ าใหเ้กดิอนัตรายและความเสยีหายทัง้ทางดา้นกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคมซึ่ง
อุทกภยัเกดิไดเ้กอืบทุกพืน้ทีโ่ดยเฉพาะพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเล พืน้ทีร่าบ และบรเิวณทีไ่ม่มทีางระบายน ้าออกมากพอส าหรบัพืน้ทีน่ัน้ 
ในอดตีการเกดิอุทกภยัมสีาเหตุจากธรรมชาตแิต่ในปัจจุบนัอุทกภยัสว่นใหญ่มสีาเหตุสว่นหน่ึงมาจากการกระท าของมนุษย ์เช่น 
การก่อสรา้งกดีขวางล าน ้า การเปลี่ยนแปลงทศิทางการไหลของน ้าด้วยสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ การใชท้รพัยากรน ้าและป่าไมเ้กนิขดี
ความสามารถในการจดัการของธรรมชาต ิท าใหว้ฏัจกัรของน ้าสญูเสยีสมดุลและมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิอุทกภยัขึน้บอ่ยครัง้และทวคีวาม
รุนแรงเพิม่มากขึน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนป้องกนัอย่างเหมาะสม   โดยแนวคดิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ-สเีขยีว
เป็นหน่ึงในแนวคดิการพฒันาพืน้ที่ทีส่ามารถบรรเทาภาวะภยัได ้การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่ อหาพืน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ-สเีขยีว โดยมพีืน้ทีใ่นลุ่มแมน่ ้ายอ่ยทะเลสาบสงขลาเป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบ
ปัญหาอุทกภยับอ่ยครัง้ โดยการศกึษาวเิคราะหห์าเกณฑใ์นการหาพืน้ทีเ่หมาะสมจะใช้การตดัสนิใจแบบพจิารณาหลายเกณฑ ์ผล
การศกึษาพบวา่ พืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวจะอยู่ดา้นทศิตะวนัตก มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 1,454.43 ตร.กม. 
คดิเป็นรอ้ยละ 46.52 ของพืน้ที ่การศกึษาครัง้น้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ-สเีขยีว เพือ่
บรรเทาอุทกภยัภายในพืน้ทีใ่นอนาคตได ้

ค าส าคญั: โครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ-สเีขยีว, อุทกภยั, ลุม่แมน่ ้ายอ่ยทะเลสาบสงขลา 
 

Abstract 
Flooding is one of the natural disasters that can cause damages to properties physically, economically, and 

socially. Floods can frequently occur in the waterfront, flat lands, or poor drainage areas. In the past, floods may occur 
from natural causes; today, floods tend to occur because of man-made interventions, for example, constructions that block 
water drainage paths, overuse of water and natural resources that disrupts water cycle, and deforestation. As a result, 
the incidence of flood has occurred more frequently with higher intensity. Therefore, it is essential to plan for flood 
prevention in the high-risk areas. The blue and green infrastructure is one of the new concepts in physical development 
to alleviate flood disasters. This study aims to examine suitable areas for the development of the blue and green 
infrastructure for flood prevention, using the Songkhla Lake Sub-basin as a case study because the area has been 
frequently flooded. The study employs multi-criteria decision making and identifies criteria for suitable areas and 
appropriate weighting schemes. The results show that suitable areas for blue and green infrastructure are in the west of 
the study area, covering 1,454.43 square kilometre or 46.52 percent of the study area. The results can be applied to 
physical development of the blue and green infrastructure for flood disaster alleviation. 

Keywords: Blue and green infrastructure, Flood, Songkhla Lake Sub-basin 
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1. บทน า 

อุทกภยัเป็นภยัธรรมชาตทิีท่ าใหเ้กดิอนัตรายและมกัเกดิขึน้อยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเล พืน้ทีร่าบ และ
บรเิวณที่ราบน ้าล้นตลิง่หรอืไม่มทีางระบายน ้าออกมากพอ ในอดตีนัน้เราเขา้ใจว่าการเกดิอุทกภยัมสีาเหตุจากธรรมชาต ิแต่
นักวชิาการทีศ่กึษาอุทกภยัส่วนใหญ่กล่าวว่าแทจ้รงิแลว้อุทกภยัในปัจจุบนัมสีาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น 
การก่อสรา้งกดีขวางล าธาร การเปลีย่นแปลงทศิทางการไหลของน ้าดว้ยสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ การใชท้รพัยากรน ้า และป่าไมท้ีเ่กนิ
ขดีความสามารถในจดัการของธรรมชาต ิท าใหว้ฏัจกัรของน ้าสญูเสยีสมดุลจงึเกดิภาวะอุทกภยัสลบักบัภยัแลง้โดยสาเหตุของการ
เกิดอุทกภยัที่เกิดจากน ้าท่วมนัน้ส่วนหน่ึงเกิดจากการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมถึงการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ (กรมทรพัยากรน ้า, 2550) 

 พืน้ทีลุ่่มน ้าย่อยทะเลสาบสงขลา มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นทีร่าบลุ่มแอ่งกระทะอยู่ไม่ไกลจากเขตชายแดนและทะเลอ่าว
ไทย มคีลองอู่ตะเภาไหลผ่านตวัเมอืงหาดใหญ่และยงัมคีลองน้อยใหญ่ในพืน้ทีโ่ดยลกัษณะภูมปิระเทศของพืน้ทีท่ าใหเ้กดิปัญหา
อุทกภัยอยู่เสมอ ซึ่งในปี พ.ศ.2555-2557 ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่จ านวน 92 ครัง้ มีครวัเรือนที่ได้รบัความเสียหายจ านวน 
182,356 ครวัเรอืน มมีูลค่าความเสยีหายถงึ 63,189,500 บาท (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสงขลา, 2557) 
และเน่ืองจากพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อยทะเลสาบสงขลามลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีลุ่่มต ่าท าใหเ้กดิน ้าหลากในช่วงฤดฝูนมวลน ้าจะไหลบ่าลงสูพ่ืน้ที่
ต ่ากลางน ้าก่อนจะไหลรวมสู่ท้ายน ้าและไหลออกทะเลสาบสงขลาต่อไป ซึ่งภายในพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อยทะเลสาบสงขลามพีืน้ทีอ่ าเภอ
หาดใหญ่ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ อุทกภยัจงึกลายเป็นปัญหาทีส่รา้งความเสยีหายทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
ประชาชนทัง้ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สภาพแวดลอ้ม การคมนาคม และระบบนิเวศในพืน้ทีน่ัน้ๆ อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อดา้นการ
เกษตรกรรม และดา้นเศรษฐกจิโดยรวม เพื่อลดปัญหาอุทกภยัในพืน้ที ่กรมชลประทานไดม้กีารขุดลอกคูคลองเพื่อใหน้ ้าสามารถ
ระบายไดม้ากขึน้ หากแต่วา่รปูแบบของคลองยงัไมไ่ดค้ านึงถงึความเชือ่มต่อกบัระบบนิเวศทางธรรมชาตมิากนกั 

นอกจากน้ีอกีปัญหาหน่ึงที่พบในพื้นที่ คอื ไม่มพีื้นที่สเีขยีวอยู่ภายในพื้นที่เมอืง (ปุณยนุช รุธริโก , 2557) ซึ่งท าให้
ประชาชนในพืน้ทีต่อ้งขบัรถออกไปขา้งนอกเมอืงเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจและท ากจิกรรมนันทนาการต่างๆ ดงันัน้การมพีืน้ทีส่เีขยีว
ในพืน้ทีใ่หม้ากขึน้ นอกจากจะท าใหเ้ป็นสว่นช่วยในการบรรเทาอุทกภยัภายในพืน้ที ่และยงัชว่ยรกัษาภูมทิศัน์ของเมอืงใหค้นใน
เมอืงมพีืน้ทีส่เีขยีว ทัง้ยงัปรบัปรุงและสง่เสรมิแนวทางในการจดัการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอยา่งยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

การศกึษาในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่หาพืน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ-สเีขยีว (Blue-Green 
Infrastructure) ในพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อยทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการแกปั้ญหารวมถงึการบรรเทาภาวะปัญหาอุทกภยัที่
ย ัง่ยนื และยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมโดยการเพิม่พื้นที่สเีขยีวในเมอืงเพื่อท าใหน้ ้าสามารถไหลซมึลงดนิได้อย่างรวดเรว็ และเป็น
แนวทางในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวความคิดโครงสร้างพืน้ฐานสีน ้าเงิน 

โครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ คอื พืน้ทีแ่หล่งน ้าทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัเป็นเครอืข่าย ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยฟ้ืนฟูและจดัการในดา้น
ทรัพยากรน ้ า โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสีน ้ าเงินต้องมีการออกแบบเพื่อช่วยจัดการพื้นที่แหล่งน ้ าให้ดีขึ้นและให้
ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มในเมอืง รวมถงึสามารถฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกีย่วขอ้งกบัน ้า การป้องกนัการเกดิอุทกภยั และการ
แพร่กระจายของสารปนเป้ือนในน ้า โครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัคอื พืน้ทีท่างน ้าขนาดใหญ่ 
(Large Watercourses) พืน้ทีช่อ่งทางน ้าหลาก (Stormwater Channels) และ พืน้ทีชุ่ม่น ้า (Wetland) (Meredith, 2016) เนื่องจาก
องค์ประกอบเหล่านี้จะสามารถช่วยส่งเสรมิน ้าใหไ้หลเขา้สู่ระบบนิเวศ สามารถเพิม่พืน้ทีร่บัน ้าและระบายน ้าไดม้ากขึน้จงึมคีวาม
สอดคลอ้งกบัพืน้ทีศ่กึษา 

2.2 แนวความคิดโครงสร้างพืน้ฐานสีเขียว 

 โครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีว คอื พืน้ทีส่เีขยีวหรอืพืน้ทีแ่หล่งน ้าทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัเป็นเครอืขา่ยทีม่กีารออกแบบวางผงัและ
การจดัการคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาต ิและความสมัพนัธข์องระบบนิเวศเมอืง  โดย Benedict และ McMahon (2006)  ใหค้ า
จ ากดัความค าว่า “Green Infrastructure” หรอื “โครงสรา้งพืน้ฐานเขยีว” คอื “เครอืขา่ยความสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองถงึกนัของพืน้ที่
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ธรรมชาตแิละพื้นที่เปิดโล่งอื่นๆ ที่ท าหน้าที่รกัษาคุณค่าและประโยชน์ใช้สอยของระบบนิเวศอนัมผีลอย่างกวา้งขวางต่อการ
ด ารงชวีติของมนุษย ์และการคงอยูข่องสตัวพ์ืน้ถิน่” ในระบบของโครงสรา้งพืน้ฐานเขยีวนัน้จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 
คอื “พืน้ทีห่ลกั (Hub)” คอื พืน้ทีท่ีม่คีุณคา่เหมาะแก่การอนุรกัษ์ ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีเ่ป็นแหลง่อาศยัของสตัว ์พืน้ถิน่ทีส่ าคญั พืน้ทีป่่าไม้
ของชุมชน พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ “ทีต่ัง้ (Site)” คอื พืน้ทีว่่างหรอืพืน้ที ่สเีขยีวขนาดเลก็ ไดแ้ก่ สนามกฬีา พืน้ทีโ่ล่งขนาดเลก็ รวมไปถงึ
สวนภายในบา้นทัว่ไป “เสน้ทางเชื่อมต่อ (Link)” คอื เสน้ทางเดนิทีม่พีชืพรรณ หรอืระบบนิเวศต่อเน่ืองกบัพืน้ทีห่ลกัเป็นเสน้ทาง
ส าหรบัการหาอาหารของสตัวพ์ืน้ถิน่หรอืเป็นเสน้ทางสญัจรส าหรบัคนทัว่ไป 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

โครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบน ้าและธรรมชาตเิขา้ดว้ยกนัในพืน้ทีเ่มอืง 
เพือ่ป้องกนัน ้าทว่มและผลกระทบอื่นๆ Kapetas and Fenner (2020) ท าการศกึษาการบรูณาการโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ สเีขยีว 
และสเีทาเพือ่ลดปัญหาน ้าทว่ม ผลการศกึษาพบวา่ การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวสามารถลดและจดัการปัญหาน ้า
ท่วมได ้และพบว่าการมสี่วนร่วม เงนิทุน และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษานัน้มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพการ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วม และยงัท าให้ผู้อาศัยในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Gehrels (2016) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานสเีขยีวและ สนี ้าเงนิเพื่อสนับสนุนการใชช้วีติในเมอืงทีม่สีุขภาพด ีผลการศกึษาพบว่า การพฒันาแนวคดิและ
หลกัการออกแบบส าหรบัโครงสร้างพื้นฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวที่ไม่เพยีงแต่ท าให้เมอืงมกีารตอบรบักับการเปลี่ยนแปลงของ
ภมูอิากาศ แต่ยงัน าไปสูส่ภาพแวดลอ้มในเมอืงทีม่สีขุภาพดแีละน่าอยู ่ 

ส าหรับด้านตัวแปรที่เหมาะสมในการศึกษา Kazakis, Kougias and Patsialis (2015) ได้เสนอการใช้ดัชนีหลาย
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิพืน้ทีอ่นัตรายน ้าท่วมในระดบัภูมภิาค ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาขอ้มลูทัง้ 7 มติ ิคอื การสะสมไหล, 
ระยะทางจากเครอืข่ายการระบายน ้า, ความสูง, ความลาดชนั, การใช้ประโยชน์ที่ดนิ, ปริมาณน ้าฝน และธรณีวทิยา ซึ่งได้
ก าหนดค่าน ้าหนักและน าไปค านวณโดยกระบวนการวเิคราะห์ล าดบัชัน้และน ามาท าแผนที่เสีย่งน ้าท่วม ส าหรบังานวจิยัใน
ประเทศไทยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและ สเีขยีว ภาวณิี อนิชมภู (2558) ไดท้ าการศกึษาเรื่องผงัแม่บทโครงขา่ยพืน้ทีส่ ี
เขยีวในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่หาทางเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและเชื่อมพืน้ทีส่เีขยีวทีม่อียู่เพือ่บรรเทาปัญหาสิง่แวดลอ้มและมลภาวะ
ของเมอืง โดยผลการวจิยัไดน้ าเสนอการเชือ่มโยงองคป์ระกอบสเีขยีวหลกั 3 องคป์ระกอบหลกั คอื พืน้ทีส่วนสาธารณะ พืน้ทีว่า่งสี
เขยีว ถนน และคลองในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เขา้ดว้ยกนั หากแต่วา่การศกึษาในเรือ่งโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวใน
ประเทศไทยยงัไม่มจี านวนมากนัก งานทีพ่บส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และยงัไมพ่บการศกึษาในพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อย
ทะเลสาบสงขลา 

 
3. วิธีการวิจยั 
  การศึกษาครัง้ น้ีได้ใช้การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making: MCDM) โดย
ท าการศกึษาและรวบรวมปัจจยัและน ามาใหค้่าคะแนนและคา่ถ่วงน ้าหนัก และน ามาวเิคราะหซ์อ้นทบั (Overlay) รว่มกนัในระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตรเ์พือ่หาพืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีว และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ ทีส่ง่เสรมิ
พืน้ทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวในพืน้ทีลุ่ม่น ้ายอ่ยทะเลสาบสงขลา 

  การวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาขอ้มลูทางทฤษฎขีองโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ-สเีขยีว (Blue-Green Infrastructure) เพือ่ให้
ไดปั้จจยัในการวเิคราะห ์ซึง่ไดก้ าหนดค่าคะแนนและค่าถ่วงน ้าหนักแต่ละปัจจยัมคี่าคะแนนทีเ่ท่ากนัแลว้น ามาวเิคราะหซ์อ้นทบั 
(Overlay) ร่วมกนัในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์เพื่อหาพืน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ -สี
เขยีว (Blue-Green Infrastructure) ในพืน้ทีลุ่่มน ้ายอ่ยทะเลสาบสงขลา ซึง่ก าหนดใหม้คีวามเกณฑร์ะดบัความเหมาะสมจากน้อย
ทีส่ดุไปจนถงึมากทีสุ่ด โดย คา่คะแนน 1 หมายถงึ ความเหมาะสมน้อยทีส่ดุ และคา่คะแนน 5 หมายถงึ ความเหมาะสมมากทีสุ่ด 
(ตารางที ่1) ยกตวัอย่างเชน่ โครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ ปัจจยัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พืน้ทีแ่หลง่น ้ามคีา่คะแนนเทา่กบั 5 เนื่องจาก
มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ และพืน้ทีเ่มอืงมคีา่คะแนนเทา่กบั 1 เนื่องจากมคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 1 ตวัแปรในการวเิคราะหโ์ครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ-สเีขยีว (Blue-Green Infrastructure) 
โครงสร้างพืน้ฐานสีน ้าเงิน โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียว 

พืน้ท่ีทางน ้าขนาดใหญ่ (Large Watercourses) 
1. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (พืน้ทีเ่มอืง = 1, พืน้ทีแ่หล่งน ้า = 5)       
2. ลกัษณะของคลอง (การระบายน ้าไมด่ ี= 1, การระบายน ้าด ี= 5)  
3. การระบายน ้าของคลอง (ขนาด 14 ม. = 1, ขนาด 40 ม. = 5) 
 
พืน้ท่ีช่องทางน ้าหลาก (Stormwater Channels) 
1. ความหนาแน่นของอาคาร (หนาแน่นมาก = 1, หนาแน่นน้อย = 5)         
2. ความลาดชนั (มากกวา่ 25% = 1, น้อยกวา่ 5% = 5)       
3. ลกัษณะของดนิ (การระบายน ้าไมด่ ี= 1, การระบายน ้าด ี= 5)    
พืน้ท่ีชุ่มน ้า (Wetland) 
1. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (พืน้ทีเ่มอืง = 1, พืน้ทีป่่าไม ้= 5) 
2. ป่าชายเลน (นอกพืน้ที ่= 1, ในพืน้ที ่= 5) 
3. ลกัษณะของดนิ (การระบายน ้าไมด่ ี= 1, การระบายน ้าด ี= 5) 

พืน้ท่ีหลกั (Hub) 
1. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (พืน้ทีเ่มอืง = 1, พืน้ทีส่เีขยีว = 5)          
2. แหล่งน ้า (แหล่งน ้าขนดเลก็ = 1, แหล่งน ้าขนาดใหญ่ = 5)  
3. การระบายน ้าของดนิ (การระบายน ้าไมด่ ี= 1, การระบายน ้าด ี= 5)  
4. ความลาดชนั (มากกวา่ 25% = 1, น้อยกวา่ 5% = 5) 
พืน้ท่ีตัง้ (Site) 
1. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (พืน้ทีเ่มอืง = 1, พืน้ทีส่เีขยีว = 5)             
2. ความลาดชนั (มากกวา่ 25% = 1, น้อยกวา่ 5% = 5) 
พืน้ท่ีตัง้ (Site) 
3. การระบายน ้าของดนิ (การระบายน ้าไมด่ ี= 1, การระบายน ้าด ี= 5) 
พืน้ท่ีเช่ือมต่อ (Link) 
1. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (พืน้ทีเ่มอืง = 1, พืน้ทีส่เีขยีว = 5)          
2. คลองระบายน ้า (ขนาด 14 ม. = 1, ขนาด 40 ม. = 5) 
3. ความลาดชนั (มากกวา่ 25% = 1, น้อยกวา่ 5% = 5)             

 
4. ผลการศึกษาเบือ้งต้น 

4.1 โครงสร้างพืน้ฐานสีน ้าเงิน  

ผลการศกึษาเบือ้งตน้ของการวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิ (รปูที ่1) พบวา่ 
  1. พืน้ทีเ่หมาะสมของพืน้ทีท่างน ้าขนาดใหญ่ (Large Watercourses) พบวา่ พืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมมากทีส่ดุ
สว่นใหญ่จะอยู่บรเิวณ   ทศิเหนือและทศิตะวนัตกของพืน้ทีลุ่ม่น ้ายอ่ยทะเลสาบสงขลา พืน้ทีด่งักล่าวมลีกัษณะการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิประเภทพืน้ทีป่่าไม ้และพืน้ทีน่ ้า  
  2. พื้นทีเ่หมาะสมของพืน้ที่ช่องทางน ้าหลาก (Stromwater Channels) พบว่า พื้นที่ทีม่รีะดบัความเหมาะสมมาก
ทีสุ่ดส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณตอนล่างของพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อยทะเลสาบสงขลา พืน้ทีด่งักล่าวมลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภท
พืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้พืน้ทีส่ ิง่ปลกูสรา้ง  
 3. พืน้ทีเ่หมาะสมของพืน้ทีชุ่่มน ้า (Wetland) พบว่า พืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ดส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณ
ทศิตะวนัตกและทศิใตข้องพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อยทะเลสาบสงขลา พืน้ทีด่งักล่าวมลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีป่่าไม ้ทัง้ 
2 บรเิวณ  
 

4.2. โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียว 

ผลการศกึษาเบือ้งตน้ของการวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีว (รปูที ่2) พบวา่ 
 1. พืน้ทีเ่หมาะสมของพืน้ทีห่ลกั (Hub) พบวา่ พืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ดสว่นใหญ่จะอยู่บรเิวณทศิทศิใต้
ของพืน้ทีลุ่ม่น ้ายอ่ยทะเลสาบสงขลา พืน้ทีด่งักล่าวมลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีน่ ้า  
 2. พืน้ทีเ่หมาะสมของพืน้ทีต่ ัง้ (Site) พบว่า พืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ดส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณตรงกลาง
ของพืน้ทีลุ่ม่น ้ายอ่ยทะเลสาบสงขลา พืน้ทีด่งักล่าวสว่นใหญ่มลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม  
 3. พืน้ทีเ่หมาะสมของพืน้ทีเ่ชื่อมต่อ (Link) พบว่า พืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ดส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณทศิ
ตะวนัตกและทศิเหนือของพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อยทะเลสาบสงขลา พืน้ทีด่งักล่าวมลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีป่่าไม ้และ
พืน้ทีน่ ้า  
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4.3 พืน้ท่ีเหมาะสมของโครงสร้างพืน้ฐานสีน ้าเงินและสีเขียว 

 จากการวเิคราะห์โครงสร้างพื้นฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวโดยน าตวัแปรมาซ้อนทบั (Overlay) กนัพบว่า โครงสร้างพื้นฐาน         
สนี ้าเงนิและสเีขยีวจะอยูท่ศิตะวนัตก ซึง่เป็นบรเิวณการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม และพืน้ทีป่่าไม ้เน่ืองจาก
เป็นพืน้ทีอุ่ทยานเขตหา้มลา่สตัวป่์า และเพาะปลกูพชืสวนพชืสวน ทัง้ยางพารา ปาลม์ นาขา้ว และอยูใ่กลก้บับรเิวณแหลง่น ้า (รปูที ่3) 

4.4 พืน้ท่ีเหมาะสมของโครงสร้างพืน้ฐานสีน ้าเงินและสีเขียว 

 จากการวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีว (Blue-Green Infrastructure) พบวา่ พืน้ทีเ่หมาะสม
ของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวจะอยูใ่นบรเิวณทศิตะวนัตก ซึง่พืน้ทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิมพีืน้ทีร่อ้ยละ 39.44 ของพืน้ที่
ทัง้หมด และพืน้ทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวมพีืน้ทีร่อ้ยละ 34.71 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด โดยมพีืน้ทีท่ีใ่ชเ้ชื่อมต่อกบัพืน้ทีอ่ื่น คอื คลองอู่
ตะเภาทีส่ามารถใชพ้ฒันาเป็นแกนหลกัในการเชือ่มต่อกบัพืน้ทีท่ ัง้โครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวอื่นๆ ได้ (รปูที ่4) 

 
รปูท่ี 1 แสดงแผนทีร่ะดบัเหมาะสมของพืน้ทีท่างน ้าขนาดใหญ่ พืน้ทีช่อ่งทางน ้าหลาก และพืน้ทีชุ่ม่น ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รปูท่ี 2 แสดงแผนทีร่ะดบัเหมาะสมของพืน้ทีห่ลกั พืน้ทีต่ ัง้ และพืน้ทีเ่ชือ่มต่อ 
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รปูท่ี 3 แสดงแผนทีค่วามเหมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีว   รปูท่ี 4 แสดงแผนทีพ่ืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้า
เงนิและสเีขยีว 
 

5. การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา  

 งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาหาพืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีว โดยใชเ้กณฑแ์บบพจิารณาหลายเกณฑ ์
(MCDM) ซึ่งเป็นการให้ค่าคะแนนและค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจัยและน ามาค านวณหาพื้นที่เหมาะสม โดยสามารถสรุปผล
การศกึษาไดว้่า พืน้ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวส่วนใหญ่จะอยู่ในทางดา้นทศิตะวนัตก มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 
1,454.43 ตร.กม. คดิเป็นรอ้ยละ  46.52 ของพืน้ที ่ซึง่จะเป็นบรเิวณการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภท พืน้ทีป่่าไม ้พืน้ทีช่นบทและ
เกษตรกรรม และพืน้ทีน่ ้า โดยมพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อคอืคลอง อู่ตะเภาเป็นแกนกลาง ซึง่พืน้ทีด่งักลา่วมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาพฒันา
เป็นพืน้ทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิสเีขยีวในอนาคต นอกจากจะช่วยลดภาวะภยัน ้าท่วมยงัช่วยใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่คีุณภาพ
ชวีติดขีึ้น ซึ่งผลการวเิคราะห์สามารถน าไปเสนอแนวทางใหแ้ก่หน่วยงานท้องถิ่นที่รบัผดิชอบให้มกีารจดัการและฟ้ืนฟูพื้นที่
ดงักล่าวตามแนวทางโครงสรา้งพืน้ฐานสนี ้าเงนิและสเีขยีวในอนาคต  
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัและในปีที่ผ่านมาประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากจ านวนประชากร
ผูส้งูอายุในประเทศไทย  พ.ศ. 2560 ทีม่จี านวนมากถงึ 10 ลา้นคน (คดิเป็นรอ้ยละ 15) ดงันัน้การทอ่งเทีย่วส าหรบัผูส้งูอายุจงึเริม่
เป็นที่นิยมและมกีารแข่งขนัสูง แรงจูงใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจึงเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาการท่องเที่ยว เมอืง
เชยีงรายเป็นจงัหวดัทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วผูส้งูอายุ จงึเป็นทีม่าของวตัถุประสงค์การวจิยัน้ี มุ่งเน้นที ่การศกึษาแรงจูงใจ
และความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ แนวทางการออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวและการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปวฒันธรรมเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  โดยวธิดี าเนินงานวจิยั ม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี 1.การสอบถามความต้องการและ
แรงจูงใจของกลุ่มผูสู้งอายุ 2.การประเมนิสถานที่ท่องเที่ยวดว้ยกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ  3.การ
จดัท าแผนทีท่อ่งเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรมส าหรบักลุ่มผูส้งูอายุ 4.การออกแบบปรบัปรุงสถานทีท่อ่งเทีย่วใหอ้ านวยความสะดวกแก่
กลุ่มผูส้งูอายุ ผลการวจิยัทีน่่าสนใจ ได้แก่ การเกบ็ขอ้มลูเรื่องแรงจงูใจของกลุ่มผูส้งูอายุ ไดพ้บวา่ช่วงอายุ 60 ถงึ 70 ปี เป็นช่วง
อายุที่ผู้สูงอายุมาท่องเที่ยวมากที่สุด และสถานที่ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสามอนัดบั คอื วดัพระแก้ว พระสงิห์ วดัพระธาตุดอย
จอมทอง  แรงจงูใจทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด คอื คุณค่าทางศลิปวฒันธรรม ความตอ้งการพเิศษในการปรบัปรุงพืน้ที ่3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
หอ้งน ้า  ที่จอดรถ และทางลาด และผลที่น่าสนใจอกีประเดน็ คอื ความต้องการการออกแบบแผนทีท่่องเทีย่วส าหรบัผูสู้งอายุ 
ไดแ้ก่ แผนทีก่ารท่องเทีย่วภายใน 1 วนั การเพิม่เน้ือหาเรื่องระยะทางเดนิ เวลาในการเดนิ และสุดทา้ยคอื การแบ่งแยกเสน้ทาง
ประวตัศิาสตรข์องวดัและเสน้ทางอาคารสาธารณะทีม่ปีระวตัศิาสตร ์ 

ค ำส ำคญั นกัทอ่งเทีย่วผูส้งูอำยุ แรงจงูใจของผูส้งูอำยุ สถำนทีท่อ่งเทีย่วศลิปวฒันธรรม 
 
Abstract 

  The population of Thai elderly has grown dramatically in the past few years. The elderly population was over 
11  million in 2018  ( 16% of the total population). As a result, tourism for the elderly is increasingly popular with high 
competition. The motivation of elderly tourists has become the main factor for tourism development in Chiang Rai 
Province because Chiang Rai is the tourism city for elderly tourists. Therefore, the purposes of this study are to examine 
the motivation and needs of elderly tourists and design tourism maps and improve tourist attractions to serve the needs 
of elderly tourists. This study had four procedures for data collection including 1) asking the needs and motivation of the 
elderly people; 2) evaluating the tourism sites according to Thailand’s Rights of Persons with Disabilities and the Elderly 
Act of 2 0 0 5 ; 3 )  designing tourism maps of cultural heritage for elderly people, and 4 )  improving and renovating the 
facilities at the tourist attractions to serve the needs of elderly tourists. Results of the study revealed that the elderly 
ages ranged between 60–70 were the majority of the elderly tourists. The three most popular tourist attractions of cultural 
heritage for them were Wat Phra Kaew temple, Wat Phra Singh, and Wat Phra That Doi Jom Thong. The most powerful 
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motivation which led those elderly tourists to visit these places where the cultural heritage values. In terms of the facilities, 
there were special needs for the improvement of the physical features of the cultural heritage sites including toilets, 
parking areas, and slope areas. The most important finding of this study was the requirement of the elderly tourists' map 
for one day trip, distance and times estimated for the trip, and the separating between the historical routes of the temples 
and the building map which contains historical information of the tourist attractions. 

Keywords: tourism for elderly, motivation of elderly tourists, cultural heritage 

 
1. บทน า 

เชยีงรายเป็นจงัหวดัที่มอีตัราการเตบิโตของนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จากสถิตจิ านวนนักท่องเที่ยวเชยีงรายปี พ.ศ. 
2560 มจี านวน 6,884,324 คน คดิเป็นรอ้ยละ16 จากจ านวนนกัท่องเทีย่วทัง้หมดของประเทศไทย พ.ศ.2560 ทีม่จี านวน 48 ลา้น
คน (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและการกฬีา. 2560) ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื ในกลุม่นกัท่องเทีย่วทัง้หมดน้ีมจี านวนนกัทอ่งเทีย่วผูอ้ายุ
ถงึรอ้ยละ 10 ซึง่ปรากฏการณ์น้ี เป็นไปตามแนวทางการเพิม่ของประชากรผูส้งูอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ทีม่จี านวนมาก
ถงึ 11 ลา้นคน จากประชากรไทยทัง้หมด 66 ลา้นคน คดิเป็น รอ้ยละ 16 (กรมกจิการผูส้งูอายุ. 2560)  
ดงันัน้ท าใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วส าหรบักลุ่มผูส้งูอายุขึน้ ลกัษณะการทอ่งเทีย่วส าหรบัผูส้งูอายุเป็นการทอ่งเทีย่วทีม่คีุณภาพ มคีวาม
ใกลช้ดิธรรมชาต ิเรยีนรูว้ฒันธรรม ซมึซบัประวตัศิาสตร ์และไม่เร่งรบี(slow tourism) (นรนิทร์ สงัขร์กัษาและคณะ. 2559) จาก
รปูแบบการท่องเทีย่วดงักล่าวท าใหจ้งัหวดัเชยีงรายเป็นจงัหวดัทีม่จีุดดงึดดูส าหรบันักท่องเทีย่วผูส้งูอายุ เน่ืองจากเชยีงรายเป็น
เมอืงเก่าทางประวตัศิาสตรท์ีม่ปีระวตัยิาวนานถงึ 700 ปี และมสีถานทีท่่องเทีย่วศลิปวฒันธรรมทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้อาคาร
ทางศาสนาและอาคารสาธารณะทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์(อภชิติ ศริชิยั. 2559) ดงันัน้การศกึษาการพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว
ศิลปวฒันธรรมเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มขี้อจ ากดัทางด้านร่างกาย และการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ จงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ส าหรบัการพฒันาการท่องเที่ยว (จริาวดี รตันไพฑูรย์ชยั . 2557) และเป็นที่มาของ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัในครัง้น้ี ไดแ้ก่ การศกึษาแรงจงูใจของนกัทอ่งเทีย่วผูส้งูอายุ และการพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่วศลิปวฒันธรรม
ยา่นเมอืงเก่าเชยีงราย ใหอ้ านวยความสะดวกส าหรบันกัทอ่งเทีย่วผูส้งูอายุ  
 
2. นิยามศพัธ ์

แนวคดิหลกัในการท าวจิยั คอื คณุค่าทางศิลปวฒันธรรม โดยเร่ิมจาก ค าว่า ศิลปะ เกีย่วขอ้งกบัความงาม ประณีต 
บรรจง ละเอยีดอ่อน สุนทร ีและค าวา่ วฒันธรรม เป็นความดงีาม ความเป็นธรรมชาต ิความเป็นธรรมดา เกีย่วขอ้งกบัชวีติ วถิี
ธรรม  ศาสนา เมื่อรวมค าแล้ว “ ศิลปวฒันธรรม ” เป็นรากฐานของการด ารงชีวิต คุณภาพชีวิต และสนัติสุข (วริุณ ตัง้
เจรญิ.2552) (สมศกัดิ ์ธรรมเวชวถิ.ี2559) กล่าวว่า คณุค่าทางวฒันธรรม ประกอบดว้ย  บนัทกึทางประวตัศิาสตร์ ความเป็น
ประวตัิศาสตร์  คุณค่าในเชงิโบราณคด ีความมอีายุขยั ความเป็นของหายาก ความมสีุนทรยีภาพ และความมีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม จากที่มาดังกล่าว งานวิจัยช้ินน้ีได้นิยามค าว่า “ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม  ” เป็นคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมและประเพณีดัง้เดิมของย่านเมืองเก่าเชียงราย เนื่องจากการเขา้ร่วมกจิกรรมประเพณีของผุส้งูอายุ ท าใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคมในด้านการสบืสานวฒันธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมปัิญญาด้านศิลปวฒันธรรมที่ผู้สูงอายุเข้าถึงได้โดยง่าย 
(ชลาลยั วงศอ์ารยี.์2561) โดยประเพณีดัง้เดมิของยา่นเมอืงเก่าเชยีงราย ทีท่างเทศบาลนครเชยีงรายสนบัสนุน ไดแ้ก่ ประเพณีป๋า
เวณีปีใหมเ่มอืง  ประเวณียีเ่ป็งลอยกระทง ประเพณีอญัเชญิพระพุทธรูปแวดเวยีงเชยีงราย งานตานหาพญามงัราย ประเพณีแห่
โคมไฟไหดอก ประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ ด (ตกับาตรเทีย่งคนื) ประเพณีตกับาตรเทโหรนะ โดยทัง้ 7 ประเพณีไดด้ าเนินการทีว่ดั
ส าคญั 10 วดัในย่านเมอืงเก่าเชยีงราย ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของการเลอืกสุม่ประชากร เป็น นักทอ่งเทีย่วผูส้งูอายุทีม่าเทีย่วอาคารที่
มคีุณค่าทางศลิปวฒันธรรม ไดแ้ก่วดัทีส่ าคญั 9 วดัและอาคารประวตัศิาสตร ์1 หลงั ในย่านเมอืงเก่าเชยีงราย (ศูนยบ์รกิารขอ้มลู
การทอ่งเทีย่ว. 2559) 
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3.  วิธีด าเนินงานวิจยั มขีัน้ตอนการท าวจิยัดงัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1 แผนภาพวธิดี าเนินงานวจิยั 
 
4.  ประชากร แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นประชากรท่ีท าแบบสอบถามแรงจงูใจของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ ไดท้ าการ
สุม่การเลอืกสถานทีจ่าก ผงัการท่องเทีย่วย่านเมอืงเก่าของเทศบาลนครเชยีงราย ทีเ่ป็นอาคารศาสนา(วดั) มทีัง้หมด 9 วดัและ
อาคารประวตัศิาสตร์ (ศาลากลางเก่า) 1 หลงั ไดท้ าการสุ่มประชากรแบบตอ้งประสงค์ (Purposive samples) จ านวน 200 คน 
อา้งองิจาก สถตินิกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุทีม่ากทีสุ่ดต่อวนัของวดัพระแกว้  (ศนูยบ์รกิารขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว.2559) และท าการสุม่ใน
อตัราส่วนทีเ่ท่ากนัคอื รอ้ยละ 10 กบัจ านวนวดั 10 สถานทีใ่นย่านเมอืงเก่า กลุ่มท่ีสองเป็นประชากรท่ีท าแบบสอบถามการ
ออกแบบแผนท่ีท่องเท่ียวส าหรบัผู้สูงอายุ ใชก้ารสุ่มแบบบ Accidental Samples ในบรเิวณวดัทีน่ักท่องท่องเทีย่วผูสู้งอายุ
นิยมมากทีสุ่ด 4 อนัดบัในอตัราส่วนทีเ่ท่ากนั รอ้ยละ 25 ไดแ้ก่ วดัพระแก้ว วดัพระสงิห ์วดัพระธาตุดอยจอมทอง และวดักลาง
เวยีง ตามล าดบั 
 
5.  ผลการวิจยั   

ผลการส ารวจแผนทีแ่ละสถานทีท่อ่งเทีย่วศลิปวฒันธรรม ยา่นเมอืงเก่าเชยีงราย พบวา่เมอืงเชยีงรายมปีระวตัศิาสตรท์ี่
ส าคญัในช่วงยุคฟ้ืนฟู สมยัรตันโกสนิทร์ พ.ศ. 2386 – 2448 จากร่องรอยประวตัศิาสตรม์กีารสนันิษฐานว่าสะดอืเมอืงแห่งแรก
ตัง้อยู่ทีว่ดัพระธาตุดอยจอมทอง สมยัพญามงัราย และไดม้กีารยา้ยสะดอืเมอืงตามการตัง้ถิน่ฐาน ซึง่การฝังสะดอืเมอืงครัง้ทีส่อง
ใชก้ารรงัวดัแบบ “กองไขว ้ทีจุ่ดศนูยก์ลางเมอืง คอื วดักลางเวยีงปัจจุบนั และเมอืงเชยีงรายมปีระตเูมอืงทัง้หมด 12 ประตู ดงัรปู
ที ่2 ช่วงประวตัศิาสตรท์ีโ่ดดเด่นอกีสมยั คอื สมยั นายแพทย ์ดร.วลิเลีย่ม เอ บรกิส ์เป็นยุคเริม่พฒันา พ.ศ.2440 – 2463 ท่าน
เป็นผูอ้อกแบบสรา้งศาลากลางจงัหวดั และสถานทีร่าชการอื่น ๆ ทีส่ าคญั (อภชิติ ศริชิยั.2558 ) 

 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจสถานท่ี
ศิลปวฒันธรรม 

ย่านเมืองเก่าเชียงราย 

สอบถามแรงจงูใจ
ผูส้งูอาย ุ สอบถามการ

ออกแบบแผนท่ีท่องเท่ียว
ผูส้งูอาย ุ

ประเมินสถานท่ีท่องเท่ียว
ศิลปวฒันธรรม 

วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข้์อมูล 

ศกึษาประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงราย 
เสน้ทางทอ่งเทีย่ว 

แบบสอบถามแรงจงูใจแบบมี
โครงสรา้ง check list Purposive 

Samples 200 คน แบบสอบถามแผน
ที ่Check list Accidental Samples 

100 คน 
 

แบบประเมนิ Universal Design 
10 สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 

แผนท่ีท่องเท่ียวผู้สงูอาย ุ
การปรบัปรงุสถานท่ีท่องเท่ียว

ศิลปวฒันธรรม 
 



แรงจงูใจของนกัท่องเทีย่วผูส้งูอำยุทีส่ง่ผลต่อกำรพฒันำสถำนทีท่อ่งเทีย่วศลิปวฒันธรรม ยำ่นเมอืงเก่ำเชยีงรำย 
ศศชิา สุขกาย, ทพิา ตนัเจรญิรตัน์ และรชันิกร  กุสลานนท ์
 

173 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 2 ขอบเขตยา่นเมอืงเก่าเชยีงราย ทีม่สีถานทีท่อ่งเทีย่วศลิปวฒันธรรม 10 สถานที ่ 
ทีม่า : ส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม.2552 
 

ผลการประเมนิสถานทีท่่องเทีย่วศลิปวฒันธรรม ย่านเมอืงเก่าเชยีงราย ดว้ยการเลอืกสถานทีต่ามเสน้ทางท่องเทีย่ว
ของเทศบาลนครเชยีงราย ม ี10 สถานที่ และใช้เกณฑป์ระเมนิตามกฎกระทรวง ฯ พบว่าทัง้ 7 สถานทีไ่ม่มกีารออกแบบเพื่อ
รองรบัผู้สูงอายุ มเีพยีง 3 สถานที่ท่องเที่ยวที่มกีารออกแบบตามเกณฑ์กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั
ผูส้งูอายุและผูทุ้พลภาพ พ.ศ.2548 ไดแ้ก่ วดัพระแกว้ วดัพระสงิห ์วดัพระธาตุดอยจอมทอง แต่ระยะและพืน้ทีไ่มถู่กตอ้งตามกฎ
กระทรวงฯ   

ผลวจิยัจากการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามเรือ่งแรงจงูใจนกัทอ่งเทีย่วผูส้งูอายุ 200 คน พบวา่ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีผู่ส้งูอายุ
ตอ้งการไปมากทีส่ดุ สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วดัพระแกว้ รอ้ยละ 56 วดัพระสงิห ์รอ้ยละ 30 วดัพระธาตุดอยจอมทอง รอ้ยละ 14 ดงั
รปูที ่4  แรงจงูใจทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วสามอนัดบั ไดแ้ก่ คุณคา่ทางศลิปวฒันธรรม รอ้ยละ 48 การ
เดนิทางทีส่ะดวก รอ้ยละ 28 การออกแบบทีส่ะดวกต่อผูส้งูอายุ รอ้ยละ 14 ความสวยงามและความนิยมของสถานที ่รอ้ยละ 10 
เมื่อทราบผลแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุแล้ว ผู้วจิยัได้สอบถามถึงล าดบัการปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบั
ผูส้งูอายุในสถานทีท่อ่งเทีย่วศลิปวฒันธรรม สรุปผลเป็นคา่เฉลีย่ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความตอ้งการใหป้รบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ 
อนัดบัที ่ ความตอ้งการใหป้รบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ อนัดบัเฉลีย่ 

1 ปรบัปรุงหอ้งน ้าส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิาร 1.79 
2 ปรบัปรุงทีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 2.31 
3 ปรบัปรุงใหม้ทีางลาด 2.31 
4 ปรบัปรุงสว่นบรกิารสอบถามขอ้มลู 3.58 

 

 
ผลของขอ้มลูความตอ้งการใหป้รบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกพบว่า ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการให้ปรบัปรุงพืน้ทีอ่ านวย

ความสะดวกมากที่สุดตามล าดบัค่าเฉลี่ยได้แก่ ส่วนบรกิารขอ้มูล ที่จอดรถ ทางลาด และห้องน ้า ดงันัน้ผู้วจิยัจงึน าผลวจิยั
ดงักล่าวมาออกแบบปรบัปรุงสถานทีท่่องเทีย่วศลิปวฒันธรรมตามกฎกระทรวง ฯ (ไตรรตัน์ จารุทศัน์และคณะ. 2559) กบัสาม
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยมของผูส้งูอายุ 3 ล าดบั ดงัน้ี  
5.1 วดัพระแก้ว มกีารจดัสภาพแวดล้อมพื้นที่ภายในวดัให้มคีวามร่มรื่นด้วยต้นไม ้เพื่อใหผู้สู้งอายุได้นัง่พกัผ่อนและรองรบั
กจิกรรมประเพณีอญัเชญิพระพุทธรูปแวดเวยีงเชยีงราย ดงัรูปที่ 3 และมกีารออกแบบตามเกณฑ์กฎสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรบัผูส้งูอายุ ฯ ดงัรปูที ่4 มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
5.1.1 เพิม่ทางลาดตรงทางเขา้ดา้นขา้งหน้าวหิารวดัพระแกว้                                                         
5.1.2 เพิม่ทีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุ ดา้นขา้งอาคารอ านวยการ                                                      
5.1.3 ปรบัปรุงบรเิวณบรกิารขอ้มลู ใหผู้ส้งูอายุสามารถเขา้ถงึเคาน์เตอรไ์ดส้ะดวก                               
5.1.4 เพิม่ทางลาดและยา้ยต าแหน่งหอ้งน ้าผูส้งูอายุเพือ่ใหผู้ส้งูอายเุขา้ถงึไดส้ะดวก 

1.วดัพระธาตุดอยจอมทอง (สะดอืเมอืง 1) 
2.วดัดอยง าเมอืง 
3.วดัพระแกว้ 
4.วดัพระสงิห ์
5.วดัมงุเมอืง 
6.วดัมิง่เมอืง 
7.วดักลางเวยีง (สะดอืเมอืง 2) 
8.วดัศรบีุญเรอืง 
9.วดัศรเีกดิ 
10.ศาลากลางเกา่ 
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รปูท่ี 3 ผงับรเิวณทีป่รบัปรุงพืน้ทีเ่พือ่ผูส้งูอายุและการปลกูตน้ไมเ้พิม่ความรม่รืน่ในวดัพระแกว้ 
 
 

 
 

   

    
 

รปูท่ี 4 รปูภาพก่อนและหลงัจากการพฒันาวดัพระแกว้เพือ่รองรบัผูส้งูอายุ 
 
5.2 วดัพระสิงห ์ไดท้ าการจดัปรบัปรุงทางเทา้ระหวา่งทางเขา้วดัพระสงิหแ์ละวดัพระแกว้ใหม้คีวามรม่รืน่และใชว้สัดุพืน้ทีไ่มล่ืน่ 
พืน้ทีก่วา้งมากกวา่ 1.50 เมตร เพือ่ผูส้งูอายเุดนิไดส้ะดวก ในการเขา้รว่มประเพณีดงัรปูที ่5  และท าการออกแบบตามเกณฑก์ฎ
สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ ฯ ดงัรปูที ่6 มรีายละเอยีดต่อไปน้ี                                                                                                                   
5.2.1 การปรบัปรุงอาคารจ าหน่ายของทีร่ะลกึ เป็น อาคารทีบ่รกิารขอ้มลูแกผู่ส้งูอายุ                                     
5.2.2 ท าสญัลกัษณ์ทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิาร ผูบ้กพร่องทางการเคลือ่นไหวเพิม่ตรงบรเิวณทางเขา้                                         
5.2.3 ปรบัใหม้ทีางลาดไดม้าตราสว่น 1:12 และการปรบัต าแหน่งอุปกรณ์ในหอ้งน ้าใหส้ะดวกแก่ผูส้งูอายุ 
 

 
 

รปูท่ี 5 ผงับรเิวณทีป่รบัปรุงพืน้ทีเ่พือ่ผูส้งูอายุและการปรบัทางเทา้ใหร้ม่รืน่กบัเสน้ทางเชือ่มตอ่ระหวา่งวดั 

BEFORE 

AFTER 
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ลานประเพณี 

ต้นไม้ร่มรื่น 

1 

2 3 

วดัพระสิงห ์ วดัพระแก้ว 

ทางเท้าร่มร่ืนท่ีเช่ือมต่อวดั 
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รปูท่ี 6 รปูภาพก่อนและหลงัจากการพฒันาวดัพระสงิหเ์พือ่รองรบัผูส้งูอายุ 
 

5.3 วดัพระธาตดุอยจอมทอง ไดท้ าการจดัพืน้ทีว่า่งตรงลานหน้าวหิารวดัใหส้ะดวก และกวา้งขวางเพือ่จดักจิกรรมประเพณีงาน
ตานหาพญามงัราย เนื่องจากวดัน้ีเป็นทีต่ัง้ของสะดอืเมอืงเชยีงราย สมยัพญามงัราย (อภชิติ ศริชิยั.2558) ดงัรปูที ่7 และไดท้ า
การปรบัพืน้ทีต่ามกฎสิง่อ านวยความสะดวก ฯ ดงัรปูที ่8 มรีายละเอยีดดงัน้ี                                                                                                                    
5.3.1 เพิม่การออกแบบทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ                                                    
5.3.2 การปรบัปรุงพืน้ทีถ่วายสงัฆทาน ใหเ้ป็นสว่นบรกิารขอ้มลู                                               
5.3.3 การปรบัทางเดนิเขา้หอ้งน ้าใหเ้รยีบตดิตัง้แผน่เตอืนพืน้ต่างระดบั เพือ่ผูส้งูอายใุหม้คีวามปลอดภยั 
 

 
รปูท่ี 7  ผงับรเิวณทีป่รบัปรุงพืน้ทีเ่พือ่ผูส้งูอายุและการปรบัพืน้ทีล่านหน้าวหิารเพือ่จดัประเพณี 
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รปูท่ี 8  รปูภาพก่อนและหลงัจากการพฒันาวดัพระธาตุดอยจอมทองเพือ่รองรบัผูส้งูอายุ 

 
ผลการเกบ็ขอ้มลูเรื่องการออกแบบแผนทีส่ าหรบัผูส้งูอายุ พบวา่ ขอ้เสนอแนะในดา้นเน้ือหาของนักท่องเทีย่วผูส้งูอายุ 

100 คน มคีวามตอ้งการให ้เพิม่เน้ือหา การแยกเสน้ทางตามประเภทอาคาร รอ้ยละ 43 เรื่องระยะทางและเวลาในการเดนิ รอ้ย
ละ 22 เวลาที่ท าการของสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 19 รหสั QR Code รายละเอยีดประวตัศิาสตร์ ร้อยละ 16 และผลการเก็บ
ขอ้มลูกราฟิกของแผนทีท่อ่งเทีย่วไดผ้ลดงัตางรางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 กราฟิกแผนทีท่อ่งเทีย่วส าหรบัผูส้งูอายุ 

กราฟิกส าหรบัแผนท่ี หวัข้อ ร้อยละมากท่ีสดุ 
ขนาดของแผนที ่ ขนาด A3 85 
สใีนแผนที ่ สเีขยีว 78 
ขนาดตวัอกัษรในแผนที ่ ฟอนต ์20-24  82 
รปูแบบสไตลข์องแผนที ่ ลายเสน้ภาพวาด 89 

จากผลการเกบ็ขอ้มูลเรื่องการออกแบบกราฟิกแผนทีท่่องเทีย่วส าหรบัผูส้งูอายุดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหแ์ละ
จดัท าแนวทางการออกแบบแผนทีท่อ่งเทีย่วส าหรบัผูส้งูอายุยา่นเมอืงเก่าเชยีงรายดงัรปูที่ 9 

 
รปูท่ี 9 แผนทีท่อ่งเทีย่วศลิปวฒันธรรมส าหรบัผูส้งูอายุ ยา่นเมอืงเก่าเชยีงราย 
 

BEFORE 

AFTER 
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6.  สรปุ                                                                                                                                       
จากวตัถุประสงคง์านวจิยั แรงจงูใจของนักท่องเทีย่วผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ การปรบัปรุงอาคารสถานทีท่่องเทีย่วใหด้ ารง

คุณคา่ทางศลิปวฒันธรรม  และการปรบัปรุงสถานทีท่อ่งเทีย่วใหอ้ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอายุ ตามกฎกระทรวงฯ เพิม่การ
พฒันาสถานทีท่่องเทีย่วศลิปวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบกจิกรรมประเพณีพืน้ถิน่ของย่านเมอืงเก่าเชยีงราย ซึง่
ทัง้สองปัจจยั สามารถใช้เป็นแรงดึงดูดที่ส าคญัให้แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตดัสนิใจเดินทางมาท่องเที่ยวย่านเมอืงเก่า
เชยีงรายมากขึน้ ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีเป็นแนวทางการพฒันาใหห้น่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและชุมชน  ไดค้ านึงถงึ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุ และได้ตระหนักถึงการปรบัปรุงพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดังาน ประเพณี
ดัง้เดมิของยา่นเมอืงเก่าเชยีงรายต่อไป  
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บทคดัย่อ 

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิปัจจยัทีส่ง่ผลต่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของเกษตรกร ต าบลแพรกศรี
ราชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท ผา่นกระบวนการแลกเปลีย่นความรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยวธิกีารวเิคราะหช์ุมชนแบบมสีว่นรว่ม 
(Participatory Rural Appraisal, PRA) และระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยการสมัภาษณ์ขอ้มลูจากกลุ่มเกษตรกรจ านวน 30 คนที่
สมคัรใจเขา้รว่มกจิกรรมในการวจิยัเพือ่น าผลขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการประเมนิศกัยภาพความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลง
ในแผนที่ที่จ ัดท าด้วยโปรแกรม QGIS โดยใช้เกณฑ์วัดระดับความเหมาะสมที่ประยุกต์จากองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(FAO) ร่วมกบัการวเิคราะหโ์ดยกระบวนการ PRA ผลการวจิยัพบว่า นอกจากปัจจยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่ผล
ต่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของเกษตรกรตามเกณฑ ์FAO แลว้ปัจจยัทางเศรษฐกจิและสงัมซึง่คน้พบจากกระบวนการ 
PRA ของงานวจิยัน้ี ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ต้องค านึงถึงในการเพิม่ศกัยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดนิของเกษตรกรผ่านแนวทางการ
เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์การท าการเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ ที ่ตลอดจนการลดภาระหน้ีสนิของเกษตรกรซึง่เป็นตวัแปรทาง
สงัคมและเศรษฐกจิทีส่ าคญัทีใ่นการสรา้งศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงเพือ่เพิม่ผลผลติและก าไรต่อปีของเกษตรกร 

ค ำส ำคญั: กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิรำยแปลง, กำรประเมนิ, เกษตรกร, วธิกีำรวเิครำะหช์ุมชนแบบมสีว่นรว่ม 

 

Abstract 

The objective of this study was to assess factors that affect parcel land use potentials of farmers in Preak-
Sriracha Sub-district, Sankhaburi Ditrict, Chainat Province through knowledge sharing process using Participatory Rural 
Appraisal (PRA) and Geographic Information System methods. The study procedure involved interviewing a sample of 
30 farmers who voluntarily participated the research activities in order to obtain data for the evaluation of suitability of 
parcel land use potentials based on a map developed by QGIS. The results found besides physical environmental factors 
affecting parcel land Use potentials of farmers as cited in Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
criteria, social and economic factors obtained by PRA process of this research were also crucial factors that should 
consider for improving the potential use of farmers’ lands through approaches related to creation of knowledge and 
experiences on new agricultural patterns, as well as reduction of farmers’ debt burden regarded as major social and 
economic variables in developing parcel land use potentials that would lead to increase annual crop production and 
profit margin of farmers. 

Keywords: parcel land use, assessment, farmer, Participatory Rural Appraisal 
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1 บทน า 

อ าเภอสรรคบุร ีเป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัชยันาททีพ่บว่า มเีกษตรกรขาดความรูใ้นการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ซึง่เป็นทุนและเครื่องมอืกลไกในการขบัเคลื่อนกระบวนการปรบัตวัของชาวนาและเกษตรกรในการสรา้งผลผลติ สรา้งรายได ้ซึง่
จะท าใหล้ดปัญหาหน้ีสนิของเกษตรกร นอกจากนี้ จากการลงสมัภาษณ์เกษตรกรรายย่อยเบือ้งตน้ท าใหไ้ดพ้บวา่ ต าบลแพรกศรี
ราชาขาดการจดัการปัญหาดา้นการการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและไมส่อดคลอ้งกบัสภาพ
พืน้ทีส่ง่ผลต่อผลผลติต่อไรแ่ละรายไดเ้กษตรกรในพืน้ที ่(ลมลู  จนัทรว์งค์, สมัภาษณ์ 24 สงิหาคม 2562) ทัง้น้ีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิรายแปลงมคีวามจ าเป็นต่อการเพิม่ผลผลติต่อไร่ ซึง่ต้องอาศยัขอ้มูลจากการประเมนิศกัยภาพการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิรายแปลงเป็นพืน้ฐาน รวมทัง้มกีารด าเนินการอย่างมสีว่นร่วมโดยมอีงคก์รชุมชนเป็นแกนน าหลกัในการจดัการร่วมกนั โดย
การประเมนิศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นไปตามเกณฑก์ารใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนื (กองบรหิารจดัการทีด่นิ ส านักนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2562) ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการใชท้ีด่นิของชุมชนทอ้งถิน่อย่างมี
สว่นรว่ม   

   ในการศกึษาวจิยัน้ี ผูว้จิยัมคีวามสนใจประเมนิปัจจยัทีส่ง่ผลต่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของเกษตรกร 
ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาทผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นความรูข้องผูม้สี่วนไดเ้สยีดว้ยวธิกีารวเิคราะห์
ชุมชนแบบมสีว่นรว่ม และระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พือ่น าขอ้มลูมาวางแผนระบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของเกษตรกร 
ตามความเหมาะสมของสภาพกายภาพของพืน้ทีแ่ละบรบิทของชุมชน 

 

2. วิธีการด าเนินการวิจยั 

2.1 พ้ืนทีศึ่กษา 

พืน้ทีศ่กึษาของการวจิยัคอื ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท ซึง่ลกัษณะกายภาพทัว่ไปมลีกัษณะ
เป็นพืน้ทีร่าบลุม่ มแีมน่ ้าน้อยซึง่แยกมาจากแมน่ ้าเจา้พระยาทางไหลผา่นชุมชนเมอืง สว่นดา้นทศิตะวนัตกและทางทศิใตม้คีลอง
ชลประทานขนาดเลก็ไหลผ่าน (ส านักงานเทศบาลต าบลแพรกศรรีาชา , 2562) ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีนิ่ยมท าการเกษตรกรรมเป็นหลกั 
โดยต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีมเีกษตรกรทัง้สิน้ 3,828 คน มพีืน้ที ่46,560 ไร่ (กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2562) โดยการศกึษาครอบคลุมพืน้ทีห่มู่ 8, 9 และ10 ของต าบลบา้นแพรกศรรีาชาซึง่เป็นพืน้ทีก่ารเกษตรทัง้หมด 30 
แปลงของกลุ่มเกษตรกรทัง้ 30 คนที่ได้รบัคดัเลอืกเป็นกลุ่มเกษตรกรน าร่องในการพัฒนาโดยเกษตรอ าเภอสรรคบุรรี่วมกบั
ผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้  

2.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

ประชากร คอื กลุ่มเกษตรกร ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท โดยกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัในการสมัภาษณ์ผ่านการจดัเวทชีุมชนดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน โดยเกษตรอ าเภอร่วมกบัประธานศูนย์
เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) กลุม่เป็นผูค้ดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเกษตรกรอาสาสมคัรเพือ่เขา้รว่มการวจิยั  

2.3 การรวบรวมข้อมลู 

การศกึษาเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ของขอ้มลูจากเอกสารงานวจิยัและวทิยานิพนธ์ รวมทัง้แหล่งขอ้มลูจากหน่วยงาน หนังสอื
และอนิเตอรเ์น็ตเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนจดัท าแผนทีด่จิติอลเพื่อวางแผนการส ารวจพืน้ทีท่ีด่นิรายแปลงของเกษตรกรเพื่อ
ประกอบการสมัภาษณ์เกษตรกรผ่านกระบวนการวเิคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal, PRA) ดว้ย
การจดัเวทชีุมชนและการสนทนากลุ่มระหว่าง สงิหาคม – พฤศจกิายน พ.ศ.2562 และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าประเมนิศกัยภาพความ
เหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลง          
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2.4 การวิเคราะหข้์อมลู 

2.4.1 วธิกีำรวเิครำะหช์ุมชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal, PRA) 

การศกึษาประยุกต์ PRA ในการวเิคราะหข์อ้มลูร่วมกบัอาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญผ่านกระบวนการเสวนากลุ่ม 
ทัง้น้ีผูศ้กึษาจะมบีทบาทเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในกระบวนการเสวนา ตามประเดน็สมัภาษณ์ (Chambers, 1994)  

2.4.2 กำรน ำเขำ้ขอ้มลูปรภิมู ิ(Digitize) 

การน าเขา้ขอ้มลูปรภิูมเิป็นการน าเขา้ขอ้มลูของทีด่นิแต่ละแปลง (Attribute) โดยอา้งองิขอ้มลูจากกรมพฒันาทีด่นิของ
ต าบลแพรกศรรีาชา ซึง่ประกอบดว้ยขนาดพืน้ทีแ่ละจุดทีต่ัง้ของแปลงเกษตรกร ทัง้น้ี ชัน้ขอ้มลู (Layers) ขนาดพืน้ทีแ่ละจุดทีต่ัง้
ของแปลงเกษตรจะถูกท าการวเิคราะหโ์ดยโปรแกรม QGIS (สถานภมูภิาคเทคโนลอีวกาศและภูมสิารสนเทศ ภาคเหนือตอนลา่ง 
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2562) และแสดงผลในลกัษณะของภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแสดงขอบเขตของที่ดินรายแปลงและจุด
ต าแหน่งทีต่ัง้ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทัง้น้ี ผลการวเิคราะหท์ีด่นิรายแปลงทีไ่ดจ้ากเครื่องมอื QGIS จะถูกน าไปใชว้เิคราะหพ์ืน้ที่
รว่มกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจ ซึง่เป็นการก าหนดต าแหน่งการใชง้านพืน้ทีด่ว้ยการสเกต็ภาพและการสมัภาษณ์เจา้ของทีด่นิ 

2.4.3 เกณฑร์ะดบัควำมเหมำะสมของกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่กำรเกษตร 

     การศกึษาประยุกตเ์กณฑร์ะดบัความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่การเกษตรขององคก์ารอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations,  FAO) ร่วมกับการวิจัยแบบ PRA ในการ
ประเมนิความเหมาะสมของการใชท้ีด่นิของเกษตรกร โดยมกีารก าหนดการใหค้ะแนนเป็นตวัเลข 1-3 ตามระดบั ดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ระดบัความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่การเกษตร 

เกณฑร์ะดบั 
ความเหมาะสม 

ค าอธบิาย 

S1 เหมาะสมมาก 
(คะแนน 2.01-3.00) 

 

ทีด่นิทีไ่ม่มขีอ้จ ากดัมคีวามส าคญัต่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนืมขีอ้ก าหนดเลก็น้อยเพื่อทีจ่ะ
ไมล่ดประสทิธภิาพความส าคญัหรอืลดประโยชน์ลงเเละตน้ทุนการผลติต ่าหรอืไมม่ากเกนิไป 

S2 เหมาะสมปานกลาง 
(คะแนน 1.01-2.00) 
 

ที่ดินที่มีขีดจ ากัดมีความเหมาะสมต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจะส่งเสริมให้ผลผลิตหรือ
ผลประโยชน์งอกงามตามความตอ้งการในขอบเขตแต่อาจจะประเมนิทีด่นิไดด้อ้ยกวา่ s1 
 

S3 เหมาะสมน้อย 
(คะแนน 0-1.00)  
          

ที่ดินที่มีข้อจ ากัดมีความรุนแรงส าหรับการใช้งานและจะลดประสิทธิภาพการท างานหรือ
ผลประโยชน์หรอืเพิม่ปัจจยัการผลติทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารใชจ้่ายน้ีเป็นเพยีงเหตุผลเพยีงเลก็น้อย
เทา่นัน้  

ทีม่า: ดดัแปลงจาก FAO (2007) 

ทัง้น้ี การประเมนิการประเมนิความเหมาะสมของการใช้ทีด่นิของเกษตรกรในการศกึษาน้ี จะประเมนิครอบคลุมถึง
ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิทีไ่ดจ้ากกระบวนการ PRA ซึง่เพิม่เตมิจากปัจจยัของ FAO ทีเ่น้นการประเมนิปัจจยัทางกายภาพ
ดา้นกายภาพ 

3. ผลการศึกษา 

3.1 ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรอาสาสมคัร 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูร้ว่มด าเนินการวจิยักลุม่ตวัอยา่งเกษตรกรจ านวน 30 คน พบวา่กลุม่เกษตรกรรอ้ยละ 
80 เป็นผู้หญิง อายุเฉลี่ย 57.66 ปี หรอืร้อยละ 73.33 มรีะดบัการศึกษาตัง้แต่ประถมศึกษาไปจนถึงมธัยมศึกษา ประชากร
ทัง้หมดท าอาชีพเกษตรกร มีสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อครอบครวั 4,500 – 12,000 บาท รายได้ต่อแปลงของการท า
การเกษตรต่อปี 2,000 – 150,000 บาท และเกษตรกรในต าบลแพรกศรรีาชาเป็นหน้ีจากการกูย้มืเงนิจากส านกังานเกษตรอ าเภอ
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สรรคบุรเีพือ่มาลงทุนท าการเกษตร มาซือ้อุปกรณ์การเกษตร ในต าบลแพรกศรรีาชาสว่นใหญ่จะท าการเกษตรเชงิเดีย่ว คอืการ
ท านาขา้วเพยีงอย่างเดยีว เนื่องจากปีทีผ่า่นมามนี ้าปรมิาณไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรเกดิจากภยัแลง้ การท านา
ขา้วในแต่ละปีจะเริม่ท าช่วงมกราคมไปจนถงึมนีาคม จากนัน้เกษตรกรไดท้ าการปลกูถัว่เขยีวพืน้ทนแลง้เป็นรายไดเ้สรมิ เพือ่ รอ
การปลกูขา้วในปีถดัไป เกษตรกรสว่นใหญ่จะใชปุ้๋ ยเคมใีนการท าการเกษตรเน่ืองจากหาซือ้ไดง้า่ยและเกษตรกรไมต่อ้งเสยีเวลา
ในการท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอกเอง เพราะการท าปุ๋ ยเองนัน้ใชร้ะยะเวลาในการท าค่อนขา้งมาก 

3.2 ปัจจยัทีส่่งผลต่อศกัยภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่นรายแปลงของกลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง         

  จากการศึกษาองค์ประกอบด้านกายภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ผ่านการสนทนากลุ่มและการ
สมัภาษณ์เชงิลกึตามกระบวนการ PRA ผา่นเวทชีุมชนและการสนทนากลุ่ม พบว่า บรบิทลกัษณะกายภาพสิง่แวดลอ้มของ
พืน้ทีท่ีส่่งผลต่อศกัยภาพทีด่นิในการเพิม่ผลผลติทีส่ าคญัในสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ประเดน็ความเพยีงพอการจดัการน ้าของ
ชลประทานและการจดัสรรน ้าเขา้แปลง คุณภาพน ้า และคุณภาพดนิ ทีใ่ชใ้นการเพาะปลกู ส่วนประเดน็ปัจจยัอื่น ๆ ทีส่ง่ผล
ต่อผลผลติรายปี อาท ิผลกระทบภยัแลง้  ผลกระทบอุทกภยั และผลกระทบจากการแพรข่องวชัพชืและแมลง  

จากการสนทนากลุ่มยงัพบปัจจยัดา้นสงัคมทีส่ าคญัต่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลง ไดแ้ก่ ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ของเกษตรกรในดา้นการท าเกษตรในดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ การใชปุ้๋ ย ฯลฯและการพึง่พงิทางดา้นแรงงาน
ในชุมชน นอกจากน้ี การศกึษาพบวา่ มปัีจจยัทางเศรษฐกจิทีส่ าคญั 3 ปัจจยั ทีอ่าจส่งผลต่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ใหเ้กดิผลผลติสงูสดุ ไดแ้ก่ ภาระหน้ีสนิ กรรมสทิธิท์ีด่นิ และคา่เชา่ทีด่นิ 

3.3ผลการประเมินศกัยภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่นรายแปลงของกลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง 

ผลการประเมนิศกัยภาพความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของเกษตรกรจ านวน 30 แปลง ในการให้
คะแนน และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เพื่อแบ่งระดบัความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โดยมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ มผีลประเมนิดงัน้ี    

3.3.1 ผลประเมนิปัจจยัดำ้นกำยภำพ 

ในการศกึษานี้องคป์ระกอบดา้นกายภาพของการประเมนิศกัยภาพความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลง 
ผ่านการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชงิลกึตามกระบวนการ PRA แลว้น ามาท าการประเมนิพบว่าเกษตรกรไม่มปัีญหาดา้น
คุณภาพของแหล่งที่มาของน ้าใช้เน่ืองจากส่วนใหญ่แปลงเกษตรกรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตชลประทานท าให้มีน ้าใช้ในการ
เพาะปลกูตลอด ไดใ้ชน้ ้าจากเขตชลประทานมเีพยีงบางแปลงเกษตรเทา่นัน้ทีอ่ยูห่า่งไกลแลว้น ้าจากชลประทานไปไมถ่งึ(คา่เฉลีย่
เท่ากบั 1.62 และ1.43 ตามล าดบั) สว่นลกัษณะของดนิในแต่ละแปลงเป็นดนิเหนียวซึง่มคีวามเหมาะสมในการเพาะปลกูอยู่แลว้ 
(คา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.19)  

3.3.2 ผลประเมนิปัจจยัดำ้นสงัคม 

ในการศกึษาน้ีองคป์ระกอบดา้นสงัคมของการประเมนิศกัยภาพความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลง ผา่น
การสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชงิลกึตามกระบวนการ PRA พบว่าเกษตรกรหลายรายยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและและ
ประสบการณ์ของเกษตรกรในดา้นการท าเกษตรในดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ การใชปุ้๋ ย ฯลฯ ในหลายแปลงพืน้ที ่ท าใหเ้กดิการ
การใชศ้กัยภาพของทีด่นิไดไ้มเ่ตม็ที ่จงึท าใหม้รีายไดจ้ากผลผลติของแปลงเกษตรของตนเองไดน้้อยกวา่ทีค่วร 
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รปูท่ี 1 ผลการประเมนิปัจจยัดา้นกายภาพของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของ 

ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอ สรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 
 

 
 

รปูท่ี 2 ผลการประเมนิปัจจยัดา้นสงัคมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของ 
ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอ สรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 
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รปูท่ี 3 ผลการประเมนิปัจจยัดา้นเศรษฐกจิของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของ 

ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอ สรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 
 
3.3.3 ผลประเมนิปัจจยัดำ้นเศรษฐกจิ 

ในการศกึษาน้ีองคป์ระกอบดา้นเศรษฐกจิของการประเมนิศกัยภาพความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลง 
ผ่านการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชงิลกึตามกระบวนการ PRA พบว่า กรรมสทิธิท์ีด่นิ และค่าเช่าทีด่นิ ไม่สรา้งปัญหาใน
ดา้นศกัยภาพการใช้ประโยชน์ทีด่นิมากนัก ขณะทีภ่าระหน้ีสนิ เช่น จากการกู้มาซื้อปุ๋ ย และเครื่องมอืทางการเกษตรมผีลต่อ
ศกัยภาพของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหเ้กดิผลผลติสงูสดุในแปลงเกษตรกรที ่2,3,4,5,20 และ 30 

 

4. สรปุและอภิปรายผล 

ในการประเมนิปัจจยัทีส่ง่ผลต่อศกัยภาพความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงของเกษตรกร ต าบลแพรก
ศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท โดยกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรจ านวน 30 คน แลว้พบว่าระดบัความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ทีด่นิเพื่อการเกษตรในปัจจยัดา้นกายภาพมคีวามเหมาะสมปานกลาง เน่ืองจากพืน้ทีข่องแปลงเกษตรกรส่วนใหญ่นัน้
อยู่ใกลก้บับรเิวณเขตชลประทานท าใหม้แีหล่งน ้าและมปีรมิาณน ้าใชท้ีเ่พยีงพอต่อการท าการเกษตร ทัง้ยงัมนี ้าใชจ้ากน ้าฝนตาม
ฤดูกาลและมกีารขุดบ่อบาดาลไว้เพื่อส ารองน ้าใช้ แต่ยงัคงมบีางแปลงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเขตชลประทาน เช่น แปลงที่ 
18,19,21 และ 22 กจ็ะประสบกบัปัญหาปรมิาณน ้าทีใ่ชใ้นการท าการเกษตรไมเ่พยีงพอ ในบางพืน้ทีแ่ปลงเกษตรยงัพบปัญหาใน
ปัจจยัดา้นสงัคม เน่ืองจากเกษตรกรบางรายยงัขาดความรูแ้ละประสบการณ์ในการใชน้วตักรรมทางการเกษตร ซึง่ปัจจุบนัยงัท า
การเกษตรแบบดัง้เดมิ ทัง้น้ี ปัจจยัทางดา้นสงัคมเป็นปัจจยัทีค่น้พบจากกระบวนการ PRA ซึ่งต่างจากปัจจยัของ FAO ทีก่าร
วเิคราะหศ์กัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิมุง่เน้นการประเมนิปัจจยัทางกายภาพ นอกจากน้ี กระบวนการ PRA ยงัพบวา่ปัจจยัดา้น
เศรษฐกจิเรื่องของภาระหน้ีสนิ จากการกู้เพื่อการเกษตรยงัส่งผลต่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในบางแปลงของเกษตรกร
เนื่องจากสง่ผลใหไ้ดผ้ลผลติน้อยและคุณภาพของผลผลติอาจไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการซือ้-ขายในทอ้งตลาด  

การศกึษาวจิยัสะท้อนใหเ้หน็ว่านอกจากปัจจยัสิง่แวดล้อมทางกายภาพที่มอีทิธพิลต่อการวางแผนการใช้ที่ดนิทาง
เกษตรตามเกณฑ ์FAO แลว้ปัจจยัทางเศรษฐกจิและสงัคมซึง่คน้พบจากกระบวนการ PRA ของงานวจิยัน้ี ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่
ตอ้งค านึงถงึในการเพิม่ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของเกษตรกรในพืน้ทีศ่กึษา ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดั
ชยันาท ดงันัน้ การเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจแก่เกษตรกรในดา้นนวตักรรมการเกษตร การสรา้งเสรมิประสบการณ์การท า
การเกษตรรปูแบบใหม ่ๆ ทีเ่ป็นปัจจยัทางสงัคมทีส่ าคญั ตลอดจนการลดภาระหนี้สนิของเกษตรกรในการท าการเกษตร จะเป็น
ตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กษตรกรสรา้งศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในแปลงของตนเพือ่เพิม่ผลผลติและก าไรต่อปีมากขึน้  



กำรประเมนิปัจจยัทีส่ง่ผลต่อศกัยภำพกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิรำยแปลงของเกษตรกร 
ต ำบลแพรกศรรีำชำ อ ำเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันำท  
ดวงพร กาซาสบ,ิ ปรณิภา มัง่ม,ี ชมพนุูช คงพนุพนิ, มานสั ศรวีณชิ และ ทรงศกัดิ ์วชิุมา 
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บทคดัย่อ 

ชุมชนตลาดใหญ่หรอืย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่า ในอดตีเป็นเมอืงท่าจอดเรอืทีเ่ป็นศูนย์กลางทางดา้นการคา้ทีส่ าคญัมาก
ที่สุดแห่งหน่ึง แต่ในปัจจุบนักลบัซบเซาลง ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่เริม่ทรุดโทรมลง บทความ น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ออกแบบสถาปัตยกรรมบนพืน้ทีจ่ ากดัใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบเชงิภูมสิงัคม 2) เพื่อเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูสถาปัตยกรรม 
และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมในยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่า  

บทความน้ีเป็นการฟ้ืนฟูเชงิพื้นทีท่ี่โดยใช้แนวคดิภูมสิงัคมในการเก็บขอ้มูลของพื้นทีม่าวเิคราะห์เพื่อสรา้งประเภท
กจิกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม เพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมทีน่่าสนใจและสอดคลอ้งกบัพืน้ทีย่า่นเมอืงเก่า 

การออกแบบสถาปัตยกรรมได้ออกแบบอาคารต้นแบบในหลายๆ รูปแบบ มีทัง้การปรบัปรุงอาคารเก่า และการ
ออกแบบบนพืน้ทีว่่าง เพื่อสนับสนุนทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรมทีม่อียู่เดมิ และน าสิง่ทีห่ายไปกลบัคนืมา โดยเริม่ต้นจาก
พืน้ทีข่นาดเลก็หลายๆ จุดทีเ่ชื่อมโยงกนัในพืน้ทีข่องเมอืงเก่าเพื่อเกดิเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแบบครบวงจร สามารถ
สรา้งรายไดเ้ขา้สู่ชุมชน ปลูกฝังใหค้นในชุมชนตระหนักเหน็คุณค่าของสถาปัตยกรรมและย่านเมอืงเก่า ท าใหเ้มอืงเก่าตะกัว่ป่า
กลบัมามชีวีติ 

ค ำส ำคญั: ยำ่นเมอืงเก่ำ, กำรออกแบบสถำปัตยกรรม, กำรฟ้ืนฟูเมอืง, กำรออกแบบเชงิภมูสิงัคม, ตะกัว่ป่ำ 
 

Abstract 

        In the past, the marina of TAKUAPA old town was the most important economic center. Nowadays, the old 
town has been abandoned, architecture has deteriorated. This paper has objectives: 1) To design Architecture base on 
geosocial. 2) To develop and promote cultural tourism in the TAKUAPA old town area. 

      This article is a spatial reconstruction which uses geo-social concepts to collect data of the area for analysis in 
order to create activity types and architectural designs for interesting activities that are consistent with the old town area. 

 Architectural design designed the original building in many types, including renovating old buildings and 
designing spaces. To support social capital existing cultural capital and recovering lost things, starting from many small 
spaces. The connecting point in the area of the old town in order to become a full cultural tourist attraction which can 
generate income into the community, cultivate the people in the community to realize the value of architecture and the 
old town bringing the TAKUAPA old town of back to life 

Keywords: The old town district, Architecture design, restoration, geosocial, Takuapa 
 



กำรออกแบบสถำปัตยกรรมผำ่นกระบวนกำรออกแบบเชงิภมูสิงัคม  
วทิยา ดวงธมิา, จุฑารตัน์  ทศัการ, พนัธศ์กัดิ ์ภกัด,ี อรทยั มิง่ธพิล, พชิญาภา ธมัมกิะกุล และปิยะนุช เจดยีย์อด 

 

187 

บทน า 

เมอืงเก่าตะกัว่ป่าซึ่งเคยเป็นเมอืงที่มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมยัโบราณ เป็นที่รู้จกัของชนหลายเชื้อชาตทิัง้จนี 
อนิเดยี อาหรบั ในชื่อเมอืงตะโกลา (Takola) เน่ืองจากเป็นเมอืงท่าจอดเรอื เป็นศูนย์กลางการคา้ขาย และเป็นเสน้ทางลดัขน
สนิค้าข้ามคาบสมุทรมลายูจากฝัง่ทะเลอันดามนัไปยงัอ่าวไทย ในสมยัรตันโกสินทร์ ตะกัว่ป่ายงัคงมคีวามส าคญัทางด้าน
เศรษฐกจิ สามารถผลติแร่ดบีุกไดม้ากทีสุ่ดตลอดมา สุดทา้ยดว้ยเหตุผลทางดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง ตะกัว่ป่าจงึถูกลดฐานะ
จากจงัหวดัตะกัว่ป่าลงเป็นอ าเภอหนึ่งและรวมเขา้กบัจงัหวดัพงังาจนถงึปัจจุบนั ในปัจจุบนัพืน้ทีชุ่มชนเมอืงเก่าตะกัว่ป่ า (ชุมชน
ตลาดใหญ่) ตัง้อยู่รมิคลองตะกัว่ป่า โดยมถีนนศรตีะกัว่ป่า เป็นถนนสายหลกั และเป็นศูนยก์ลางทีต่ัง้ของชุมชนมอีาคารรปูแบบชิ
โน-โปรตุกสี อยู่อย่างหนาแน่นและค่อนขา้งสมบูรณ์ตลอดแนวยาวรมิถนนอุดมธาราและบนถนนสายน้ียงัเป็นทีต่ัง้ของ "ก าแพง
คา่ยเมอืงตะกัว่ป่า" ซึง่เป็นโบราณสถานทีส่ าคญั โดยอยูใ่นการดแูลของกรมศลิปากร (ส านกังานเทศบาลเมอืงตะกัว่ป่า, 2557) 

ในย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่ายงัมสีถานทีส่ าคญัอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วดัทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัโบราณ ศาลเจา้ทีไ่ดร้บั
อทิธพิลจากคนจนีที่อพยพมาอยู่ในยุคเหมอืงแร่เฟ่ืองฟู บ้านของขุนอินทร์ซึ่งเป็นบ้านโบราณของบุคคลส าคญัในยุคนัน้ และ
สะพานเหลก็ซึง่เป็นสะพานเก่าแก่ทีใ่ชข้า้มแมน่ ้าตะกัว่ป่าในอดตี ฯลฯ จงึท าใหปั้จจุบนัเมอืงเก่าตะกัว่ป่าไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
ชุมชนอนุรกัษ์ โดยส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรสิง่แวดลอ้มประเภทชุมชนตลาด-การคา้ อกีดว้ย (ส านกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2559) 

ทางผูจ้ดัท ามองเหน็ถงึศกัยภาพของพืน้ที ่และพลงัของคนในชุมชน ท าใหเ้กดิเป็นโครงการพฒันาชุมชนท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่า ซึง่จดัท าขึน้เพือ่ใหเ้มอืงเก่าตะกัว่ป่ากลบัมามชีวีติชวีาขึน้อกีครัง้ โดยตวัโครงการจะเป็นสถานที่
รองรบันักท่องเที่ยว มทีี่พกัให้บริการ ให้ความรู้ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาหารการกิน วถิีชีวติของคนท้องถิ่น 
กจิกรรมต่างๆ ทีน่่าสนใจในยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่า และเชือ่มโยงสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัในยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่า เพือ่ชว่ยใหก้าร
เขา้ถึงได้ง่ายขึ้น เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนและคนภายนอกได้ตระหนักถึงเรื่องราวความส าคญัในอดตีที่ส าคญั ได้เรยีนรู้
ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของเมอืงตะกัว่ป่า ท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่ว และมรีายไดเ้ขา้มาในชุมชน ท าใหเ้มอืงเก่าตะกัว่
ป่าสามารถดูแลตนเองไดแ้ละมคีวามมัน่คงอย่างยัง่ยนื โดยโครงการจะเน้นการใชท้รพัยากรทีม่อียู่เดมิ เช่น อาคารเก่าทีม่สีภาพ
ทรุดโทรม พืน้ทีว่่างเปล่า สภาพแวดลอ้ม บรบิทโดยรอบใหเ้กดิประโยชน์และมคีุณค่าสูงสุด ไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อคนภายใน
ชุมชน วถิชีวีติ วฒันธรรม ประเพณี หรอืโบราณสถานยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่า 

 
รปูท่ี 1 เมอืงเก่าตะกัว่ป่า ทีม่า :  (Neju11, 2558) 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่ออกแบบสถาปัตยกรรมบนพืน้ทีจ่ ากดัใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบเชงิภมูสิงัคม  
 2. เพือ่เป็นแนวทางการฟ้ืนฟู และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมในยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่า 
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วิธีการศึกษา 

 การศกึษาเริม่จากประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงในเชงิพืน้ที่ โดยพืน้ทีศ่กึษาไดถู้กก าหนดเป็นย่าน
เมอืงเก่าตะกัว่ป่า และเป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย ทีม่กีารเปลีย่นแปลงมายาวนาน 
แต่ขาดการพฒันาเชงิพืน้ที ่การจดัการการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์หากสถาปัตยกรรมสามารถพฒันาส่งเสรมิพืน้ทีท่ีม่อียู่จ ากดั  
วธิกีารศกึษาจงึไดน้ ากระบวนการออกแบบมาใช้ในการศกึษา จงึเป็นวธิกีารศกึษาเพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหา โดยใชว้ธิกีารปฏบิตักิาร
ออกแบบ การร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ และสร้างแนวทางการออกแบบที่ด ารงอยู่ได้แบบยัง่ยืนโดยน าต้นทุนวฒันธรรม 
ประวตัศิาสตรท์ีม่ ีมาเผยแพรใ่หก้วา้งขวางออกไปในรปูแบบการทอ่งเทีย่ววฒันธรรมเชงิวฒันธรรมทีด่ าเนินกจิกรรมดว้ยประเภท
กจิกรรมการร าลกึประวตัศิาสตร ์การลงมอืท างานฝีมอืจากภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของชาวบา้น การสมัผสักบัวถิชีวีติแบบจนี และการ
เดนิชมตกึแถวบา้นเรอืนทีม่เีอกลกัษณ์แบบสถาปัตยกรรมชโินโปรตุกสี และพฒันาไปในแนวทางอนาคต สามารถแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูอตัลกัษณ์ของยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่าทีก่ าลงัจะหายไปตามยุคสมยั ใหก้ลบัมาเจรญิรุง่เรอืง มชีวีติ  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดภมิูสงัคม  

การพฒันาเชิงพื้นที่โดยยึดหลกัภูมสิงัคมจะต้องยึดหลกัการพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและการมสีว่นร่วมของคนใชพ้ืน้ที ่มคีวามพรอ้มในทุกๆ ดา้น จงึสามารถสรา้งแรงผลกัดนัใหเ้กดิการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนืไดใ้นทีส่ดุ (ภวูเดช, 2561) ขัน้ตอนทีส่ าคญัทีส่ดุในกระบวนการพฒันาเชงิพืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยนืคอื การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูของชุมชนหรอืพืน้ทีท่ีต่อ้งการพฒันา เพื่อน ามาวเิคราะห์และสรา้งแนวทางในการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาและบรบิท
ของพื้นที่ จ าเป็นต้องสร้างแนวทางการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงที่มาของปัญหาว่าเกิดผลกระทบด้านการ
เปลีย่นแปลงจากภายนอกหรอืภายในชุมชน 

เกณฑพ์จิารณาขัน้เฉพาะ 

เน่ืองจากลกัษณะโครงการเป็นโครงการทีต่อ้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน โดยการพฒันาเชงิพืน้ที ่และต้องการ
สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่า เพื่อใหผู้ค้นตระหนักถงึประวตัศิาสตรแ์ละคุณค่าของย่านเมอืงเก่า
ตะกัว่ป่า จงึใชห้ลกัเกณฑก์ารเลอืกทีต่ัง้โครงการดงัต่อไปน้ี เพือ่วเิคราะหพ์ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ ดงัน้ี 

1.) ความส าคญัทางประวติัศาสตร ์

พืน้ทีชุ่มชนตลาดใหญ่ หรอืย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่า เป็นพืน้ทีเ่ก่าแก่ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ พ.ศ.500 เคยเป็นทัง้เมอืงท่าจอดเรอื
และศูนยก์ลางการคา้กบัคนหลายชนชาต ิจงึท าใหพ้ืน้ทีชุ่มชนตลาดใหญ่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละมคีวามหลากหลาย
ทางดา้นวฒันธรรมมากมาย 

2.) ความเป็นเอกลกัษณ์ด้านวิถีชีวิต ภมิูปัญญา และองคค์วามรู้  

 จากอดตีเมอืงเก่าตะกัว่ป่าทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงดา้นธุรกจิเหมอืงแร่ เป็นเมอืงท่าจอดเรอื และศูนยก์ารคา้กบัคนหลายชนชาต ิ
จนถงึปัจจุบนัน้ีท าใหย้า่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่ายงัคงเหลอืรอ่งรอยของวถิชีวีติ ภมูปัิญญาดัง้เดมิของคนในพืน้ทีไ่ว้ 

3.) อาคารท่ีมีคณุค่าทางสถาปัตยกรรม  

 ชุมชนตลาดใหญ่ยงัคงมตีกึแถวรูปแบบชโินโปรตุกีส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวนัตกและตะวนัออก ซึ่งได้รบั
อทิธพิลจากการเขา้มาคา้ขายของชนหลายชาตใินอดตี และยงัมกี าแพงค่าย จวนเจา้เมอืง ซึง่เป็นโบราณสถานทีม่สีรา้งมาตัง้แต่ในอดตี 
และมเีหตุการณ์ประวตัศิาสตรท์ีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่
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4.) ความสะดวกในการเข้าถึงโครงการ  

 การเดนิทางเขา้มายงัย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่า (ชุมชนตลาดใหญ่) สามารถเดนิทางโดยรถโดยสาร รถบสั รถโพถ้อง และรถ
สว่นตวั ถนนสว่นใหญ่เป็นถนนแบบวิง่รถสองทางสวนกนัได ้ยกเวน้ถนนมนตร ี2 และถนนกลัน่แกว้ จะเป็นถนนวิง่รถทางเดยีว 

5.) ความหลากหลายของกิจกรรม 

 ในพืน้ทีชุ่มชนตลาดใหญ่มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม สง่ผลใหก้จิกรรมภายในชุมชนทีม่คีวามหลากหลายตามดว้ย ซึง่
กิจกรรมภายในชุมชนตลาดใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี กิจกรรมค้าขาย 
กจิกรรมการเรยีนรู ้และกจิกรรมนนัทนาการ 

6.) ความปลอดภยั  

 ในพืน้ทีชุ่มชนตลาดใหญ่มหีน่วยงานรกัษาความปลอดภยั ไดแ้ก่ สถานีต ารวจ และสถานีดบัเพลงิ ท าใหเ้หน็ถงึระบบความ
ปลอดภยัของชุมชน และต าแหน่งของหน่วยงาน 

 

ผลการศึกษาวิจยั 

จากการวเิคราะหจ์ากเกณฑพ์จิารณาขา้งตน้ท าใหท้ราบถงึศกัยภาพของแต่ละพืน้ที ่ดงัน้ี 

Zone A เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามชดัเจนดา้นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมมากทีสุ่ด เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารจดังานเทศกาลกนิผกั
ทุกๆปี เนื่องจากมศีาลเจา้อยูห่ลายแหง่บนถนนเสน้น้ี และพืน้ทีน้ี่เคยเป็นยา่นเศรษฐกจิของในอดตีอกีดว้ย เรยีกวา่ “เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม” อยูบ่นถนนเสน้หลกั เขา้ถงึไดง้า่ย 

Zone B เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในย่านประวตัศิาสตร ์ใกลโ้บราณสถาน ในพืน้ทีน้ี่ใชเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะของชุมชน ใชเ้ป็นลาน
จอดรถในวนัทีม่กีารจดังานถนนสายวฒันธรรม และใชเ้ป็นลานขายสนิคา้ในงานเทศกาลลอยกระทง 

Zone C เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในย่านการคา้ขาย มทีัง้ตลาดสดเทสโก ้โลตสั รา้นขายของช า และรา้นอาหาร เน่ืองจากพืน้ที่
ย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่าเป็นชุมชนทีม่พีืน้ทีจ่ ากดั มพีืน้ทีว่่างขนาดเลก็ จงึจ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีว่่าง พืน้ทีอ่าคารเก่าทัง้หมด โดยใช้
ศกัยภาพของแต่ละพื้นที่มาปรบัปรุงและพฒันา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และสามารถส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมในยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่าไดด้ว้ย 
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รปูท่ี 2 สรุปประเดน็วเิคราะหท์ีต่ ัง้โครงการ 

 
รปูท่ี 3 การวเิคราะหปั์จจยัการเปลีย่นแปลงยา่นเมอืงเก่าตะกัว่ป่า 

 

การประยกุตแ์นวความคิดสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรม 

เมื่อได้วเิคราะห์กจิกรรมที่เหมาะสมกบัพื้นทีแ่ล้ว จงึใช้แนวความคดิ เ(ห)มอืง เพื่อฟ้ืนฟูเรื่องราวในอดตี และสร้าง
เรือ่งราวในอนาคตของพืน้ทีผ่า่นงานสถาปัตยกรรม โดยการปรบัปรุงบรรยากาศของยา่นเมอืงเก่าทัง้ทางทศันียภาพและกจิกรรม
ที่จะช่วยสนับสนุนทุนทางสงัคมและวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูเมอืง อีกทัง้ชุมชนมโีอกาสในการสร้างธุรกิจเพื่อพฒันาพื้นที่
ทางดา้นเศรษฐกจิ ท าใหเ้มอืงเก่าตะกัว่ป่ากลบัมามชีวีติอกีครัง้ 
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กระบวนการการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

 
รปูท่ี 4 กระบวนการการออกแบบสถาปัตยกรรม 
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การพฒันาการออกแบบขัน้สมบรูณ์ 

แนวทางการพฒันาการเช่ือมต่อโครงการภายในย่าน 

 เน่ืองจากการออกแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ทีโ่ครงการมกีารกระจายไปตามจุดต่างๆ ของยา่น จงึมกีารเชือ่มต่อโครงการแต่ละ
จุดดว้ยกจิกรรมทีช่ว่ยสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วของย่าน มทีัง้ใหเ้ดนิเลน่ ซือ้ของ ถ่ายภาพ กนิอาหาร เวริค์ช๊อป ชมโบราณสถานและงาน 
street art รวมไปถงึมทีีพ่กัรองรบันักท่องเทีย่ว โดยเมือ่เดนิทางผา่นถนนแต่ละเสน้ของย่านกจ็ะพบกบักจิกรรมทีห่ลากหลาย ไมซ่ ้ากนั 
เกดิประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว และสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนได ้

 
รปูท่ี 5 การเชือ่มต่อโครงการภายในยา่น 

 
รปูท่ี 6 แบบขัน้สมบรูณ์ของภาพรวมโครงการ 
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สรปุผลการศึกษา 

จากปัญหาดา้นความซบเซาของย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่า สู่การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีร่่วมกบัขอ้มลูจากสื่อต่าง ๆ แลว้
น ามาพฒันาโดยประยุกต์ใชก้บัแนวคดิภูมสิงัคมและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง ท าใหเ้กดิแนวคดิการออกแบบทีต่อบสนองทัง้ทางดา้น
ประเภทกจิกรรมและสถาปัตยกรรมทีเ่อื้ออ านวยใหก้บัผูใ้ชง้านทีม่คีวามตอ้งการทีห่ลากหลายและชุมชนยงัไดเ้หน็ถงึโอกาสใน
การพฒันายา่นอยา่งยัง่ยนื 

ดงันัน้หากการออกแบบสถาปัตยกรรมผา่นกระบวนการออกแบบเชงิภูมสิงัคม เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาชุมชนท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมย่านเมอืงเก่าตะกัว่ป่าน้ีสามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ โดยโครงการจะกระจายไปตามจุดต่างๆ ของพื้นทีย่่านเมอืงเก่า
ตะกัว่ป่า จะชว่ยใหด้งึดดูนกัทอ่งเทีย่วไดท้ัว่ทัง้ยา่น ไดร้บัประสบการณ์ทีด่ ีและสรา้งแรงผลกัดนัใหค้นในชุมชนเหน็ถงึการพฒันา
ย่านให้สามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จ ัก และช่วยสร้างพื้นที่สีเขยีวให้เมืองน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย อีกทัง้การใช้
แนวความคดิการน าสิง่ที่หายไปกลบัคืนมา และสนับสนุนทุนทางสงัคมและวฒันธรรมที่มอียู่เดมิ ยงัท าให้คนในชุมชนและ
นกัทอ่งเทีย่วไดเ้หน็คุณคา่ของเมอืง  

 
เป็นการอนุรกัษเ์มอืงเก่าเพือ่ใหรุ้่นลกูรุ่นหลานไดส้บืทอดและศกึษาต่อไปจนถงึอนาคต และสามารถน าแนวความคดินี้

มาประยุกตใ์ชแ้ละออกแบบใหก้บัเมอืงเก่าทีอ่ื่นๆ หรอืบรเิวณทีข่ ึน้ชือ่ทางดา้นวฒันธรรม 
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บทคดัย่อ 

โครงการก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการตุลาการบรเิวณอ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นประเดน็สิง่แวดลอ้มและสงัคม
วฒันธรรมทีไ่ดร้บัความสนใจจากประชาชนทัว่ประเทศไทย ทีถู่กขบัเคลื่อนผ่านประชาสงัคมคนเชยีงใหม่ เพื่อรอ้งขอใหม้กีาร
ตดิตามประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบนิเวศสิง่แวดลอ้มของพืน้ทีป่่าซึง่เป็นสว่นหน่ึงป่าดอยสุเทพ
ปยุ  บทความทางวชิาการฉบบัน้ี  ใชแ้นวทางการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มหลงัการก่อสรา้งโครงการ หรอืทีเ่รยีกวา่  Post EIA 
ซึง่เกดิจากการเรยีบเรยีง รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิ การใชเ้ทคนิคดว้ยแผนทีเ่ชงิซอ้น  การใชแ้บบจ าลองทางอุทกวทิยา
และสิง่แวดล้อม ตลอดจนหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดนิ  วธิกีารวจิยัและเรยีบเรยีงที่มาจาก
ประสบการณ์ของคณะท างาน ทัง้น้ีการส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลในพื้นที่โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ด้วยเงื่อนไขด้าน
กฎหมาย  มผีลการศกึษาและขอ้คน้พบทีส่ามารถน าเสนอ ดงัน้ี การขดุตดัชัน้ดนิเพือ่ปรบัความลาดชนั และเปลีย่นทางน ้า  มผีล
ใหเ้น้ือดนิถูกชะลา้งในช่วงเวลาทีม่ฝีนตกหนัก เน่ืองจากความสามารถในการยดึเกาะของมวลดนิมคี่าเขา้ใกลศ้นูย ์ ยิง่ไปกวา่การ
ตดัชัน้ดนิและชัน้หนิเพือ่เพิม่เพิม่มุมมองและลดการบดบงัสายตาระหวา่งบา้นพกัระดบัเหนือสุดและระดบัดว้ยการขดุและปาดชัน้
ดนิ จนถงึชัน้หนิผุ มผีลใหค้วามลาดชนัเพิม่มากขึน้ ซึง่ไปเพิม่ความเรว็ของน ้าบ่าไหลหลาก  และก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อการเกดิ
ดนิถล่มและปัญหาดนิทรุดตวัแน่นอน ยิง่ไปกวา่นัน้ ยงัเพิม่ปรมิาณน ้าบ่าไหลหลากขึน้จากสภาพธรรมชาตถิงึ  5 – 10 เท่าตาม
ปรมิาณน ้าฝนสงูสุด ปรมิาณน ้าหลากดงักล่าวคอืตวัอย่างส าคญัทีก่ดัเซาะพดัพามวลดนิ ทางน ้า โครงสรา้ง ถนน  และไหลหลาก
ลงสูพ่ืน้ทีโ่ครงการตอนลา่ง 

ค าส าคญั: โครงการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั,ระบบนิเวศลุม่น ้า, อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
 
Abstract  

The Judicial Housing Construction Project in Mae Rim District, Chiang Mai Province is an environmental, social 
and cultural issue that has encountered the attention from people throughout Thailand, which has been driven through civil 
society from the people of Chiang Mai Province to recommend for monitoring and assessment of the environmental impact 
(EIA). Especially the impact on the ecology and environment of forest areas, which are part of forests in Doi Suthep - Pui 
National Park. This academic article uses guidelines for studying the environmental impacts after construction of the project, 
also known as Post EIA, which is caused by collecting and analyzing secondary data, using overlapping maps and using 
hydrological and environmental models, as well as empirical evidence from aerial photography and terrestrial imagery. 
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Furthermore, research methods and data compilation are conducted in accordance with the experience of the research 
team. However, surveys and data collection in the project area cannot be carried out, because of regulation under the non-
alternative circumstances.   The results of the study and important findings under the limitations of the research process 
are as follows:  1 )  Excavation of soil layers to adjust the slope and changing floodways resulting in the soil erosion during 
heavy rain, because the adhesion ability of the soil mass was close to zero.  Moreover, increasing the perspective and 
reducing the obstruction between the highest and lowest level houses by digging and scraping the topsoil to the weathered 
rock layer (C-horizon) resulting in increased slopes and led to increase the velocity of surface runoff. There was at risk of 
landslides and soil subsidence and 2) the significant impact of the Judicial Housing Construction Project is that the amount 
of surface runoff increases from natural conditions up to 5-10 times according to the maximum rainfall.  The increasing of 
surface runoff is an important example of erosion and transportation of soil mass, floodways, structures and the roads flow 
into the lower project area. 

Keywords: residential construction project, watershed ecosystem, Mae Rim District, Chiang Mai Province 
 
1. ความน่าสนใจของประเดน็ศึกษา 

ส านักงานศาลยุติธรรมได้ด าเนินการก่อสร้างที่ท าการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพกัฝ่ายข้าราชการตุลาการศาล
ยุตธิรรมในพืน้ทีร่าชพสัดุซึง่อยู่ในความครอบครองของกองทพับก ตัง้อยู่ในต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ เมือ่การ
ก่อสรา้งด าเนินไปและชดัแจง้ขึน้ ประชาชนชาวเชยีงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คยีง ความไม่เหน็ดว้ยเริม่เคลื่อนไหวคดัคา้นในสื่อสงัคม
เมือ่ตน้ปี พ.ศ.2561 น าโดยเครอืขา่ยขอคนืพืน้ทีป่่าดอยสุเทพกระทัง่มปีระชาชนประมาณ 5,000 คนรวมตวัแสดงความไมเ่หน็ดว้ย 
ในวนัที ่29 เมษายน 2561 นายกรฐัมนตรพีลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ด ารใิหม้กีารด าเนินการแก้ไขปัญหา ดว้ยขอ้เทจ็จรงิ ขอ้
กฎหมาย รวมทัง้จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูทางวชิาการในการตดัสนิใจ  เพือ่วเิคราะหแ์ละเสนอแนะแนวทางด าเนินการในสว่นของสิง่
ปลูกสร้างและฟ้ืนฟูสภาพป่าต่อนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตร ีเพื่อพจิารณาต่อไป ประเด็นปัญหาทางวชิาการคอืการศึกษา
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มมขีอ้จ ากดัหลายมติ ิเน่ืองจากเป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้ถงึ รอ้ยละ 75 ดงันัน้แนวทางศกึษาผลกระทบ
สิง่แวดล้อมด้วยการประเมนิ ติดตามตรวจสอบปัญหาและผลกระทบมติิทางนิเวศวทิยาสิง่แวดล้อม ด้วยหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
(Evidence based)  หรอืทีเ่รยีกว่า POST EIA เพราะมคีวามเชื่อมัน่ว่า ผลการศกึษาช่วยใหม้องปัญหาที่เกี่ยวขอ้งไดก้วา้งขวาง
ยิง่ขึน้ รวมทัง้มกีารพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ นอกเหนือจากการมองเฉพาะผลประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกจิในระยะสัน้
อย่างที่เคยปฏบิตัมิา ก าหนดมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และใช้ในการประกอบการตดัสนิใจการพฒันา
โครงการ สามารถน ามาสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาชนผูม้รีายไดน้้อย ซึง่ไดร้บัผลกระทบกระเทอืนจาก
โครงการหรอืกิจการนัน้โดยตรง ก็จะได้รบัการพจิารณาการชดเชย และ/หรือลดผลเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นได้ (United Nations 
Commission on Sustainable Development  ,1995) บทความวจิยัฉบบัน้ี  เรยีบเรยีงจากการรวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิการ
ใชเ้ทคนิคดว้ยแผนทีเ่ชงิซ้อน การใชแ้บบจ าลองทางอุทกวทิยาและสิง่แวดล้อม ตลอดจนหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากภาพถ่ายทาง
อากาศและภาคพืน้ดนิ วธิกีารวจิยัและเรยีบเรยีงทีม่าจากประสบการณ์ของคณะท างาน ทัง้น้ีการส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูในพืน้ที่
โครงการไมส่ามารถด าเนินการได ้ดว้ยเงือ่นไขดา้นกฎหมาย  

2. พืน้ท่ีโครงการ 

โครงการบา้นตุลาการเป็นพืน้ทีต่่อเน่ืองลงมาจากเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยสเุทพ-ปยุ ลกัษณะพืน้ทีเ่ดมิสว่นใหญ่เป็นป่า
เต็งรงั ซึ่งเป็นลกัษณะของระบบนิเวศที่มกัพบในพื้นที่ราบจนถึงพื้นที่ภูเขาที่มรีะดบัความสูงประมาณ 800 -900 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล สงัคมพชืในป่าเตง็รงัโดยทัว่ไปมคีวามสมบรูณ์น้อยกวา่ป่าเบญจพรรณทีพ่บบรเิวณใกลล้ าน ้า อุทยานแหง่ชาตดิอย
สุเทพ-ปุย จงึถอืเป็นแหล่งอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพทีส่ าคญัของเชยีงใหม่และในขณะเดยีวกนัอุทยานแห่งน้ีถอืว่ามี
ความเสีย่งต่อการรบกวนและถูกบุกรุกพืน้ทีส่งูเนื่องจากมพีืน้ทีต่ดิกบัตวัเมอืง ป่าบรเิวณใกลเ้ชงิเขาทีใ่นพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ของ
ทหารและหน่วยงานราชการท าหน้าทีเ่สมอืนกบัแนวกนัชน (buffer zone) ทีส่ าคญัทีป้่องกนัการรุกรานของมนุษยต์่อระบบนิเวศ
ของดอยสเุทพ  
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รปูท่ี 1 พืน้ทีโ่ครงการก่อสรา้งบา้นพกัฝ่ายขา้ราชการตุลาการศาลยุตธิรรม   ท่ีมา : อรทยัและยศสรลั (2561) 

 
พืน้ทีโ่ครงการมากกว่ารอ้ยละ 80 ถูกเปิดหน้าดนิและปรบัแต่งลกัษณะภูมปิระเทศส าหรบัการก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้งที่

เป็นอาคาร และระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน และระบบระบายน ้า เป็นต้น เป็นผลใหส้ภาพภูมปิระเทศดัง้เดมิแบบภูเขาถูก
ปรบัเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิเพือ่รองรบัการก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัของโครงการฯ  และจากรปูที ่2 แสดงการตดัภูมปิระเทศแบบ
ภูเขาทางดา้นทศิตะวนัตกของโครงการออกในระดบัทีล่กึมากจากผวิภูมปิระเทศเดมิเพื่อปรบัพืน้ทีส่ าหรบัการสรา้งถนนส าหรบั
การเขา้ถงึอาคารทีพ่กัจ านวน 7 หลงั จากรปูที ่1 แสดงใหเ้หน็ลกัษณะทางน ้าธรรมชาตทิี่ถูกปรบัเปลีย่นทัง้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การก่อสรา้งอาคารโดยรอบ และการตดัถมเพือ่ก่อสรา้งอาคารระบบระบายน ้า ท าใหล้กัษณะทางน ้าธรรมชาตทิีม่คีวามลาดชนัและ
ลกัษณะภูมปิระเทศทีม่คีวามสมดุลทางธรรมชาตติ่อสภาพอากาศและน ้าในพืน้ทีถู่กปรบัเปลีย่นไปท าใหล้กัษณะภูมปิระเทศขาด
สมดุล ซึ่งสิง่ที่จะตามมาคอืการปรบัสภาพของพื้นที่เพื่อเขา้สู่สมดุลใหม่ตามธรรมชาต ิซึ่งแน่นอนว่าลกัษณะภูมปิระเทศที่ถูก
ปรบัเปลีย่นใหม้คีวามลาดชนัสูงกว่าเดมิ รวมถึงสภาพการจดัการพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม ย่อมจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่าง
รุนแรงและรวดเรว็ในพืน้ทีเ่พือ่ท าใหล้กัษณะภมูปิระเทศเขา้สูส่มดุลทางธรรมชาตใิหม่ 
 

 
รปูท่ี 2 Timeline การเปลีย่นแปลงพืน้ที ่โครงการก่อสรา้งบา้นพกัฝ่ายขา้ราชการตุลาการศาลยุตธิรรม 

ท่ีมา: อรทยัและยศสรลั (2561) 
 
หมายเหต ุ: ประยุกตใ์ชฐ้านขอ้มลูของ GISTDA (2561) ขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทยีว Worldview-3 รายละเอยีดภาพส ี
(Multispectral) ระยะ 124 เมตร  
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3. ผลการประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ่มน ้า 

3.1  ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี ตาม พรก.ชัน้คณุภาพลุ่มน ้า  
พจิารณาชัน้คุณภาพลุ่มน ้าทีค่รอบคลุมพืน้ทีโ่ครงการฯ  พบว่า (รูปที ่3) พืน้ทีโ่ซน 1 อาคารชุดและโซนที ่2 บา้นพกั

และอาคารชุด 54 หลงั บรเิวณตอนล่าง อยู่ในเขตชัน้คุณภาพลุ่มน ้าที ่4 ตามมต ิคณะรฐัมนตรกี าหนดใหส้ามารถใช้พื้นที่ทุก
กจิกรรมพืน้ทีโ่ครงการโซนที ่2 ตอนบน อยูใ่นเขตชัน้คุณภาพลุม่น ้า ชัน้ที ่3 

ตามมตคิณะรฐัมนตรกี าหนดใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่นกจิกรรมป่าไม ้เหมอืงแร่ กสกิรรม หรอืกจิการอื่น ๆ แต่ตอ้งมกีารควบคุม
วธิกีารปฏบิตัอิยา่งเขม้งวดใหเ้ป็นไปตามหลกัอนุรกัษ์ดนิและน ้า สว่นพืน้ทีโ่ครงการโซนที ่3 เตรยีมการก่อสรา้ง อยูใ่นชัน้คุณภาพ
ลุ่มน ้าที ่2 การใชท้ีด่นิเพื่อการปลูกป่าหรอืไมย้นืตน้เชงิพาณิชย ์กจิกรรมทางดา้นการเกษตรกรรมประเภท ควรหลกีเลีย่งอย่าง
เดด็ขาด หากใชพ้ืน้ทีใ่นกจิกรรมเกษตรกรรมประเภทไมผ้ล ปลกูป่าไม ้เหมอืงแร ่แต่ตอ้งควบคุมวธิกีารปฏบิตัใินการใชท้ีด่นิอยา่ง
เขม้งวดกวดขนั  มาตรการดงักล่าวขา้งตน้ อยู่ภายใตส้ภาพพื้นที ่ทีม่กีารใชป้ระโยชน์มาก่อนหน้าแลว้  ในกรณีพืน้ทีด่งักล่าวปก
คลุมดว้ยป่าธรรมชาต ิอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ควรก าหนดใหอ้ยูใ่นชัน้คุณภาพลุม่น ้าชัน้ 1A และหากอยูใ่นสภาพฟ้ืนฟูควรก าหนดให้
อยูใ่นชัน้คุณภาพลุม่น ้า 1B   
 

 
รปูท่ี 3 เงือ่นไข พรก.ชัน้คุณภาพลุม่น ้าครอบคลมุพืน้ทีโ่ครงการ 

ท่ีมา : อรทยัและยศสรลั (2561) 

 
รปูท่ี 4  คณุสมบตัขิองชัน้น ้าใตด้นิ ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ 

ท่ีมา : อรทยัและยศสรลั (2561) 

 
รปูท่ี  5 ระดบัความเสีย่งการเกดิไฟป่า 

ท่ีมา: อรทยัและยศสรลั (2561) 
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3.2 ผลกระทบต่อชัน้น ้าใต้ดิน  
จากรปูที ่4 ชัน้น ้าใตด้นิครอบคลุมพืน้ทีม่สีองประเภท พืน้ทีต่อนบนเป็นชัน้น ้าใตด้นิสะสมในชัน้ดนิแขง็ ทีร่ะดบัความ

ลกึ 20-50 เมตร โดยท าหน้าทีร่ะบายน ้าใหก้บัชัน้น ้าใตด้นิในชัน้หนิร่วน ทีส่ามารถใหผ้ลผลติน ้าบาดาล 2- 10 ลกูบาศก์เมตรต่อ
ชัว่โมง  ปรมิาณสารละลายในน ้าต ่ากวา่ 500 มลิลกิรมัต่อลติร  อยูใ่นเกณฑค์ุณภาพน ้าบาดาลดมีาก  โครงการก่อสรา้งทีม่กีารขดุ
ชัน้หนิ ชัน้ดนิตะกอนและการปรบัแต่งความลาดเท  มผีลกระทบต่อศกัยภาพของในการซมึน ้า กรองน ้า และ กกัเกบ็น ้าของ ชัน้
หนิแขง็ ชัน้หนิตะกอน ผลทีต่ามมาคอืปรมิาณน ้าใตด้นิทีห่ล่อเลีย้งชุมชนพืน้ทีต่อนลา่งลดลง ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 

3.3  ความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า  
 ขอ้มลูของ GISTDA (2561) ทีไ่ดบ้นัทกึและตดิตามการเกดิไฟป่า ผนืป่าบรเิวณเชงิเขาดอยสุเทพ ปุย ถูกท ามาสรา้ง
เป็นแผนทีอ่ธบิายความเสีย่งต่อการเกดิไฟฟ้า ดงัรปูที ่5 อธบิายไดว้า่ โครงการก่อสรา้งฯ เป็นพืน้ทีเ่สีย่งการเกดิไฟป่าระดบัปาน
กลาง ภาวะเสีย่งดงักล่าวเป็นเงือ่นไขส าคญัในการอยูอ่าศยัของ รวมทัง้แผนการฟ้ืนฟูพืน้ทีท่างนิเวศของพืน้ทีลุ่ม่น ้า   

4. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีโครงการ  
4.1 เงือ่นไขด้านความลาดชนัในเขตก่อสร้าง 

การก่อสรา้งอาคาร และระบบสาธารณูปโภค นัน้จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นความลาดเท โดยเฉพาะอาคารเดีย่วทีใ่ชแ้บบ
ก่อสร้างแบบเดยีวกนัทัง้หมด ซึ่งเป็นอาคารแบบสองชัน้มพีื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตร.ม. ท าให้อาคารแต่ละหลงัต้องมกีาร
ก่อสรา้งโครงสรา้งเสรมิค่อนขา้งมาก ท าใหพ้ืน้ที่ทีเ่หลอืส่วนโดยรอบอาคารถูกปรบัมคีวามลาดชนัสงูมากจากทัง้การตดัและถม
พืน้ที ่ดงัแสดงในรปูที ่6 

 

 
รปูท่ี 6  ปรบั ตดัความลาดชนัเพือ่เตรยีมการกอ่สรา้ง มผีลกระทบต่อทางน ้าธรรมชาตแิละเพิม่ความลาดเทมากขึน้ 

ท่ีมา: พงศกร (2561)      หมายเหต:ุ ภาพถ่ายดว้ยอากาศยานขนาดเลก็ 
 

 
รปูท่ี 7  พืน้ทีโ่ครงการจ าแนกตามระดบัความลาดชนั 

ท่ีมา : อรทยัและยศสรลั (2561) 
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ตามหลกัการดา้นอนุรกัษ์ดนิและน ้า โครงการก่อสรา้งอาคารเพื่อใชป้ระโยชน์ประเภทใดๆ ในพืน้ทีป่่าธรรมชาต ิหรอื
เขตภูมกิายภาพพเิศษ ควรพจิารณาพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัตัง้แต่ 0 – 12 เปอรเ์ซน็ต ์หากพืน้ทีด่งักล่าว มคีวามลาดชนัมากกว่า 
12 เปอรเ์ซน็ต ์ควรหลกีเลีย่งการใชป้ระโยชน์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงพืน้ที ่ดว้ยตดัตน้ไม ้การตดัปรบั ขดุถมพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงสภาพ
กายภาพ ระบบทางน ้า ชัน้หน้าดนิ ชัน้หนิ ในกรณีของโครง การก่อสรา้งบา้นพกัฯ  ผลการวเิคราะหค์วามลาดชนัตามธรรมชาต ิ
และความเหมาะสมของพืน้ทีโ่ครงการ พบว่าพืน้ทีโ่ครงการระยะที ่2 ครอบคลุมพืน้ทีล่าดชนัสงูและไม่เหมาะสมกบังานก่อสรา้ง
ถงึ 25.63 ไร ่(รปูที ่6 – 7 และตารางที ่1)  

 
ตารางท่ี 1 ระดบัความลาดชนัของเขตก่อสรา้งโครงการ ในแต่ละพืน้ทีลุ่ม่น ้า 

ระดบัความ 
ลาดชนั 

ลุ่มน ้าห้วยชะเยือ้ง ลุ่มน ้าห้วยแม่หยวก พืน้ท่ีโครงการ 
ตร.กม. ไร ่ ตร.กม. ไร ่ ตร.กม. ไร ่

0-10 % 0.62 387.50 1.41 881.25 0.151 23.75 
10-12 % 0.18 112.50 0.39 243.75 0.043 26.88 
12-15 % 0.22 137.50 0.45 281.25 0.017 10.63 
15-20 % 0.27 168.75 0.4 250.00 0.02 12.50 
>20 % 1.82 1,137.50 2.8 1,750.00 0.004 2.50 
รวม 3.11 1,943.75 5.45 3,406.25 0.235 146.88 

หมายเหต ุ: อกัษรคาดสเีทา  เขตก่อสรา้งโครงการทีม่คีวามเสีย่งดว้ยปัจจยัความลาดชนั 
 
 4.2 ความเส่ียงทางธรณีท่ีมีผลต่อการเกิดแผน่ดินถล่ม 

ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษาคือชัน้ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเป็นตะกอนที่สะสมในยุคควอเทอร์ นารี 
(Quaternary sediments) ประกอบด้วยตะกอนทรายปนโคลน ทราย ทรายแป้ง มสีนี ้าตาลถึงสสี้ม มกีารยดึเกาะกนัของตะกอน
คอ่นขา้งเหนียว มขีนาดตะกอนปานกลางถงึหยาบ โดยทีต่ะกอนชัน้บนมเีน้ือหยาบ และตะกอนชัน้ลา่งมเีน้ือละเอยีด  

 
หนิฐานรากใตช้ัน้ดนิ ส่วนมากเป็นหนิพุระดบั 5-6 ซึง่การวางฐานรากบนชัน้หนิผุดงักล่าวจะสง่ผลใหเ้กดิแผน่ดนิถล่มได ้

เน่ืองจากตน้ไมท้ีช่ว่ยดดูซบัน ้าฝนในดนิลดลงจากการปรบัพืน้ทีก่่อสรา้ง ปรมิาณน ้าทีเ่หลอืจะไหลสูพ่ืน้ทีโ่ครงการและซมึลงชัน้หนิผุ 
โดยในสภาพพืน้ทีต่ามธรรมชาต ิถ้ามปีรมิาณน ้าฝนทีต่ก 200 มลิลเิมตรต่อชัว่โมง (ซึง่ยงัไม่มกีารบนัทกึขอ้มลูยอ้นหลงั 30 ปีใน
เขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่และอ าเภอแม่รมิ) จะส่งผลใหเ้กดิเกดิชัน้หนิและโคลนไหล (Landslide) แต่ถ้าพืน้ทีบ่รเิวณนี้ถูกขุดปรบั
พืน้ทีถ่งึชัน้หนิผุ เป็นขัน้บนัได ถา้มปีรมิาณน ้าฝนทีต่กเพยีง 70 มลิลเิมตรต่อชัว่โมง หรอืในสถานการณ์ทีม่ปีรมิาณน ้าฝนตกสะสม 
120 มลิลเิมตรในชว่งเวลา 2 วนั จะสง่ผลใหเ้กดิเกดิชัน้หนิและโคลนไหลไดง้า่ยขึน้ 
 

 

 
รปูท่ี 8 ลกัษณะทางธรณีวทิยาบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ท่ีมา : อรทยัและยศสรลั (2561) 



ผลกระทบของโครงการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั ต่อระบบนิเวศลุ่มน ้า 
กรณศีกึษาโครงการก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่
อรทยั มิง่ธพิล, ยศสรลั ศรสีุข, วทิยา ดวงธมิา, ศริชิยั หงษว์ทิยากร และท าเนียบ อุฬารกุล 
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รปูท่ี 9 ชัน้หนิผขุองหนิยุคคารบ์อนิเฟอรสั และชัน้ทรายใตฐ้านรากสิง่ก่อสรา้ง 

ลกัษณะเป็นชัน้หนิตะกอนไมแ่ขง็ตวั เป็นดนิตะกอนทราย ไมอุ่ม้น ้า ไมย่ดึเกาะตวั งา่ยต่อการทรุดตวัและเลือ่นไหล 
ท่ีมา: อรทยัและยศสรสั (2561) 

หมายเหต:ุ ภาพถ่ายจากพืน้ทีโ่ครงการก่อสรา้ง บนัทกึ วนัที ่22 กรกฎาคม 2561 
 

ผลการประเมนิความเสีย่งภาวะlandslide โดยการประยุกตแ์บบจ าลองการประเมนิของ Tamontin (1978) พบวา่พืน้ที่
โครงการมคีวามเสีย่งระดบัปานกลาง (ตารางที ่2) ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อระดบัความเสีย่งเกดิดนิถล่ม คอืการเปลีย่นพืน้ทีป่่าเป็น
พืน้ทีก่่อสรา้ง ดว้ยการปรบัระดบัความลาดชนั และลดความสามารถในการยดึเกาะมวลดนิ รวมทัง้การขุดฐานธรณีทีม่สีภาพผุ
กรอ่นโดยธรรมชาต ิ 
 
ตารางท่ี 2 ความเสีย่งต่อการเกดิภาวะดนิถลม่ 

ดชันี คา่ถ่วงน ้าหนกั คา่คะแนน ผลประเมนิดชันี 
ความลาดชนั (Degree of slope) 3 10 30 
การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ (LU) 5 9 45 
คุณสมบตัใินการยดึเกาะตวัของดนิ(Soil property) 4 8 32 
ลกัษณะทางธรณ ี(Geologic characteristics) 4 7 28 
ระดบัความสงู (Altitude)  2 6 12 
ทศิดา้นลาด (Aspect) 3 5 15 
ปรมิาณน ้าฝน (Rian fall) 1.05 4 4.2 
ระดบัความเสีย่ง ปานกลาง 166.2 

ท่ีมา : อรทยัและยศสรลั (2561) 

4.3 ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะน ้าหลาก  
ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิภาวะน ้าบ่าไหลหลาก คอืปรมิาณความหนาแน่นของน ้าฝนต่อชัว่โมงหรอืต่อวนั และปรมิาณน ้าฝน

สะสมหลายวนัทีต่กตดิต่อกนั โดยเฉพาะพื้นทีล่าดเท เพราะดนิทีล่าดเชงิเขามคีวามสามารถในการกกัเกบ็น ้าต ่า  ลกัษณะดนิ
ทรายปนร่วน  มผีลใหม้วลน ้าบ่าไหลหลาก (Overland flow) เพิม่ปรมิาณและความเรว็เพิม่ขึน้ จนกลายเป็นตวัการหลกักดัเซาะ
ดนิที่ถมฐานราก และเพิม่ความเสีย่งต่อดนิโคลนถล่ม หากพื้นที่นัน้ๆ ถูกตดัฟันต้นไมแ้ละขุดปรบัชัน้ดนิจนถึงฐานหนิผุ ตาม
ลกัษณะด้อยทางธรณีสณัฐาน จากการประเมนิความเสี่ยง ด้านน ้าบ่าไหลหลาก ด้วยข้อมูลปริมาณน ้าฝนสะสมสูงสุด 20 ปี 
ยอ้นหลงั (ตารางที ่3) ปรมิาณน ้าหลากสงูสุดทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีลุ่่มน ้าทัง้สองภายใตส้ภาพป่าเตง็รงัธรรมชาต ิ โดยปัจจยัปรมิาณ
น ้าฝนสะสมทีเ่คยเกดิใน 8-17 ก.ย. 2547 , 2-13 ส.ค. 2553 และ 15-18 พ.ค. 2562 พบวา่ มปีรมิาณน ้าหลากประมาณ  5,000 – 
9,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อชัว่โมงในพืน้ทีลุ่ม่น ้าหว้ยหยวก และ  9,000 – 16,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อชัว่โมงในพืน้ทีลุ่ม่น ้าหว้ยชะเยอืง  
โดยล าหว้ยสาขาของลุ่มน ้าทัง้สองต้องรบัภาระในการระบายจากล าหว้ยทัง้สองถงึ  300 – 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง  ทัง้น้ี
พืน้ทีภ่ายใตโ้ครงการก่อสรา้งฯ สามารถเพิม่ปรมิาณน ้าบ่าไหลหลากขึน้จากสภาพป่าเตง็รงัธรรมชาตถิงึ  5-10 เท่าตามปรมิาณ
น ้าฝนสงูสดุ ปรมิาณน ้าหลากดงักล่าวคอืตวัอยา่งส าคญัทีก่ดัเซาะพดัพามวลดนิ ทางน ้า โครงสรา้ง ถนน และไหลหลากลงสูพ่ืน้ที่
โครงการโซนที ่1   

 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

202 

ตารางท่ี 3 ชว่งเวลาทีม่ปีรมิาณน ้าหลากสงูสดุ ยอ้นหลงั 20 ปี (2542-2561) 

ชว่งเวลาทีม่ปีรมิาณน ้าฝนสงู 
ปรมิาณน ้าฝน ปรมิาณน ้าหลากสงูสดุ : Qp (ลบ.ม./ชัว่โมง) 

สะสม 
(มม.) 

สงูสดุรายชัว่โมง 
(มม./ชม.) 

ลุม่น ้า 
หว้ยชะเยือ้ง 

ลุม่น ้า 
หว้ยหยวก 

พืน้ทีโ่ครงการ 

8-17 ก.ย. 2547 292.1 39.93 8,631.39 15,125.75 471.81 
2-13 ส.ค. 2553 231.8 23.53 5,086.61 8,913.84 278.05 

15-18 พ.ค. 2562 208.5 43.33 9,366.28 16,413.58 511.98 
  Qp ในสภาพปัจจบุนัหลงัการก่อสร้าง 2,632.20 

ตารางท่ี 4  ปรมิาณน ้าหลากสงูสดุ 

ข้อมลูอทุกวิทยา 
ลุ่มน ้า 

ห้วยชะเยอืง 
ลุ่มน ้าห้วย
หยวก 

พืน้ท่ีโครงการ 

ขนาดลุม่น ้า (ตร.กม.) 3.11 5.45 0.23 
ความยาวล าหว้ยสายหลกั (กโิลเมตร) 3.91 5.42 - 
ปรมิาณน ้านองสงูสดุ : Qp (ลบ.ม./ชัว่โมง) 9,366.28 16,413.58 สภาพธรรมชาต ิ511.98 

ปัจจุบนั 2,632.20 
ชว่งเวลาความเขม้ฝน : Tc (ชัว่โมง) 0.24 0.28 - 
ระยะเวลาเกดิน ้าทา่สงูสดุ : Tp (ชัว่โมง) 1.55 1.59 - 

 
4.4 ผลกระทบต่อระบบระบายน ้าธรรมชาติ 

หากพจิารณาพืน้ทีโ่ครงการทีแ่ยกการก่อสรา้งออกเป็นสามระยะ ดงัรูปที ่10 โดยวเิคราะหผ์ลกระทบของโครงการต่อ
ระบบทางน ้าธรรมชาต ิ 4 สายย่อย ฝัง่ลุ่มน ้าหว้ยชะเยอืง  ทีไ่หลลงล าน ้าสายหลกั กรณีการก่อสรา้งโซนบา้นพกัและอาคารชุด 
54 หลงั  มกีารขดุตดัชัน้ดนิเพือ่ปรบัความลาดชนั และเปลีย่นทางน ้า  ยอ่มมผีลใหเ้นื้อดนิถูกชะลา้ง ช่วงเวลาทีม่ฝีนตกหนัก (รปู
ที ่11)  เนื่องจากความสามารถในการยดึเกาะของมวลดนิมคีา่เขา้ใกลศ้นูย ์ จงึมผีลใหต้ะกอนหลากลงสูล่ าน ้ายอ่ย และไหลลงสูล่ า
หว้ยชะเยือ้ง  หากล าหว้ยย่อยไม่สามารถระบายมวลน ้าและตะกอนลงหว้ยหลักได ้เน่ืองจากความขน้ของตะกอนกบัน ้า ทางน ้า 
จะสญูเสยีความสามารถในการระบายน ้าและกลายเป็นล าหว้ยตืน้เขนิ  เชน่เดยีวกบัล าหว้ยสาขายอ่ย ฝัง่หว้ยหยวกทีต่อ้งรบัภาระ
ระบายน ้าหลากและตะกอนจากพืน้ทีโ่ครงการลงสู่อ่างเกบ็น ้า นวมนิทร์  ส่งผลใหอ้่างเกบ็น ้าตื้นเขนิ คุณภาพน ้า ไม่เหมาะเพื่อ
อุปโภค บรโิภคของชุมชนใกลเ้คยีง  

 
 

รปูท่ี 10  ล าหว้ยสาขายอ่ยทีต่อ้งรบัภาระระบายน ้าและตะกอนออกจากพืน้ทีโ่ครงการ ท่ีมา: อรทยั และยศสรลั (2561) 



ผลกระทบของโครงการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั ต่อระบบนิเวศลุ่มน ้า 
กรณศีกึษาโครงการก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่
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รปูท่ี 11 ภาพหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ดนิทรุดตวัและปรมิาณน ้าป่าไหลหลากมากขึน้กดัเซาะทางน ้าและโครงสรา้งทางระบายน ้า 
ท่ีมา: ศนูยภ์ยัพบิตัธิรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2561) 

 
4.5 ความสญูเสีย ความสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนและความสามารถในการผลิตออกซิเจน  
ความสญูเสยี ความสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนและความสามารถในการผลติออกซเิจน ซึง่เป็นบทบาทส าคญัของปอด

เชยีงใหม ่ป่าใกลเ้มอืง  จากการศกึษาเปรยีบเทยีบการสะสมคารบ์อนของป่าเตง็รงัและป่าเตง็รงัสะสมเบญจพรรณของ ในพืน้ทีลุ่ม่น ้า
เชงิเขาหว้ยโจ ้(อรทยั และคณะ ,2561) ลุ่มน ้าแมอ่อน (อรทยั และคณะ ,2560) ลุ่มน ้าแมท่า  (อรทยั และคณะ, 2559) พบวา่คา่เฉลีย่  
ปรมิาณการสะสมคารบ์อนดบิสงัคมป่าประเภทน้ี สามารถสะสมไดถ้งึ 10.24  ตนัคารบ์อนต่อไร่ต่อปี  เป็นมลูค่า 330.28 บาทต่อไร่ 
(ราคา 32.24 บาทต่อตนั /15.11 ดอลล่าส)์  ตวัเลขดงักล่าว หากน าตวัเลขมาอา้งองิในพืน้ทีโ่ครงการฯ ทีล่กัษณะสงัคมเป็นป่าเตง็รงั 
และบางบรเิวณผสมเบญจพรรณคลา้ยกนั พอประเมนิการสญูเสยี 1,504.67 ตนัคารบ์อนต่อปี มลูค่า 48,510.48 บาทต่อปี   ทัง้น้ีไม่
รวมถงึการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพของป่า และคุณภาพของป่าดา้นนิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้ม  

 

5. อภิปรายผลการประเมินผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศลุ่มน ้า 
การก่อสรา้ง ท าใหล้กัษณะภมูกิายภาพเปลีย่นแปลง ทัง้ 1) การปรบัตดัความลาดเทธรรมชาต ิ2) การตดัชัน้ดนิและชัน้

หนิเพื่อเพิม่เพิม่มุมมองและลดการบดบงัสายตาระหว่างบา้นพกัแถวที ่1 เหนือสุดและ แถวทีส่อง จงึใชว้ธิกีารปรบัระดบัลาดเท 
ใหต้ ่าลงไป บา้นแถวที ่2 ดว้ยการขดุและปาดชัน้ดนิ จนถงึชัน้หนิผุ อนัมผีลใหค้วามลาดชนัเพิม่มากขึน้ ซึง่ไปเพิม่ความเรว็ของ
น ้าบ่าไหลหลากทีเ่กดิขึน้แน่นอนในช่วงเวลาฝนตกหนักหรอืตกตดิต่อกนัหลายวนั  และก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อการเกดิดนิถล่ม
และปัญหาดนิทรุดตวัแน่นอน 3)การเปลีย่นทศิ ขนาดและและความลาดเททางน ้า  

  การป้องกนัและฟ้ืนฟูระบบทางน ้า รวมทัง้มวลดนิที่อาจถูกกดัเซาะพดัพา จากปรมิาณน ้าหลากที่เพิม่ขึน้ เป็นงาน
เร่งด่วนทีต่้องรบีด าเนินการ  ดว้ยสถานการณ์ ดงัน้ี 1) ทางน ้าทีถู่กเปลีย่นทศิทางระบายและและขุดขยายโดยขาดการจดัการ
ความมัน่คงของพืน้ทีต่ลิง่ (stream bank stability ) ถูกกดัเซาะ และทรุดตวั  กลายเป็นทางน ้าทีต่ืน้เขนิ  ไม่สามารถระบายมวล
น ้าหลากทีเ่พิม่ขึน้ได ้ 2) โครงสรา้งระบายน ้าของโครงการฯ ไม่สามารถรองรบัปรมิาณน ้าหลากสงูสุดได ้โครงสรา้งดงักล่าวอาจ
ถูกกดัเซาะ กลายเป็นสิง่กดัขวางทางน ้า   3) การสร้างฝายชะลอน ้าในล าหว้ยย่อย  อาจเป็นการขดัขวางทางน ้าหลาก และ
กลายเป็นขยะล าน ้าในอนาคตได ้ 4) อาคารสิง่ก่อสรา้งบางสว่นทีว่างบนฐานหนิผุ อาจทรุดตวัลง  5) มวลดนิและมวลหนิผุทีก่อง
กระจายในพืน้ทีโ่ครงการหลายแห่ง เกดิการทรุดตวัและเลื่อนไหล ใน กรณีฝนตกหนักหรอืฝนตกสะสมตดิต่อกนั ส่วนแนวทาง
การป้องกนัและฟ้ืนฟูเพื่อบรรเทาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและลดผลกระทบทางสงัคมต่อกลุ่มประชาสงัคม    และป้องกนัภยัพบิตัิ
แบบเร่งด่วน  มแีนวทางดงัน้ี 1)การฟ้ืนฟูและป้องกนัพืน้ทีใ่นฤดฝูน ดว้ยการลดมวลน ้าบ่าไหลหลาก เพื่อลดปัญหาการกดัเซาะ
ดนิและความเสีย่งต่อดนิถล่มแบบโคลนไหล (Mudflow) และฐานหนิผุทรุดตวั 2) การปกคลุมผวิหน้าดนิ ดว้ย Geo Textile fabric 
จากเสน้ใยธรรมชาต ิเช่นกระสอบป่านปักหมุดด้วยไผ่  เพื่อเก็บมวลดนิ รกัษาหน้าและรกัษาความชื้นในดิน ใหก้บัต้นไมเ้ป็น
วธิกีารทีส่ามารถจดัการไดใ้นฤดฝูน  ทัง้น้ีกระบวนการดงักล่าวควรใหป้ระชาสงัคมมสีว่นรว่มในการแสดงความเหน็และร่วมฟ้ืนฟู 
น่าจะเป็นลดความตงึเครยีดจากสถานการณ์ปัญหาไดม้าก 
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6. เอกสารอ้างอิง 

พงศกร แสงสวุรรณ .2561. ภาพบนัทกึการก่อสรา้งดว้ยอากาศยานขนาดเลก็  ในภาคผนวก รายการศกึษาผลกระทบระบบนิเวศ
สิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั กรณีศกึษาโครงการก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ   อ าเภอแมร่มิ จงัหวดั
เชยีงใหม ่เสนอต่อคณะกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการในสว่นของสิง่ปลกูสรา้งเพือ่ใหพ้ืน้ทีเ่ป็นป่าสมบรูณ์ 
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มหาวทิยาลยั ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษา 70 แหง่ “สรา้งสรรคว์ชิาการ สบืสานกระบวนไทย งานวจิยั
ระดบัชาต”ิ ระหวา่งวนัที ่8 - 10 กุมภาพนัธ ์2559 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 
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มกราคม 2560  ณ หอประชุมพญางาเมอืง มหาวทิยาลยัพะเยา. ISBN : 978-616-7820-46-0 

อรทยั มิง่ธพิล ยุทธภมู ิเผา่จนิดา ยศสรลั ศรสีขุและสรุะพงษ ์เตชะ.2561. พืน้ทีเ่สีย่งภาวะน ้าทว่มและภาวะแหง้แลง้ เขตอ าเภอ
สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่. ใน การประชุมวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิยั ครัง้ที ่7 ระหวา่งวนัที2่5-26 มกราคม 2561  ณ 
หอประชุมพญาง าเมอืง มหาวทิยาลยัพะเยา. ISBN : 978-616-7820-58-3 

อรทยั มิง่ธพิล และยศสรสั ศรสีขุ.2562. รายการศกึษาผลกระทบระบบนิเวศสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั กรณีศกึษา
โครงการก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ   อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่เสนอตอ่คณะกรรมการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการในสว่นของสิง่ปลกูสรา้งเพือ่ใหพ้ืน้ทีเ่ป็นป่าสมบรูณ์ 

ศนูยภ์ยัพบิตัธิรรมชาต ิ.2561. รายงานการศกึษาภยัพบิตั ิโครงการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั กรณศีกึษาโครงการก่อสรา้งบา้นพกั
ขา้ราชการตุลาการ   อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่เสนอตอ่คณะกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการในสว่นของสิง่
ปลกูสรา้งเพือ่ใหพ้ืน้ทีเ่ป็นป่าสมบรูณ์ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาฐานขอ้มูลภูมสิารสนเทศสนับสนุนการปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและ
ระบบนิเวศสิง่แวดลอ้ม ลุ่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ การวจิยัใชก้ารมสี่วนร่วมกบักลุ่มผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี และการน าฐานขอ้มลูมาจดัระบบเป็นชุดสารสนเทศเชงิพืน้ที ่เพื่อน าไปสู่การประเมนิสถานภาพ ศกัยภาพ ขอ้จ ากดั 
และระบุปัจจยับ่งชีท้ีส่มัพนัธก์บัความมัง่คงของความหลากหลายทางชวีภาพและภูมนิิเวศ ผลการศกึษา พบว่า พืน้ทีป่่าต้นน ้า
สามารถผลติน ้าท่าถงึ 2.35 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี สรา้งรายได้ในชุมชนปีละประมาณ 2,000,000 บาท และมกีารใชป้ระโยชน์
ดา้นกจิกรรมนันทนาการเพื่อการอนุรกัษ์และศกึษาวจิยั ทศิทางตรงขา้มปัจจยับ่งชี้ที่มคีวามเสีย่ง คอืการเก็บหาของป่าอย่าง
เขม้ขน้และกิจกรรมนันทนาการที่ขาดการควบคุม ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณค่าและความมัน่คงของระบบนิเวศลุ่มน ้าอยู่ใน
สถานภาพ “เขา้สูภ่าวะถดถอย (Regression stage)” ดงันัน้ แนวทางอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และดแูลรกัษาพืน้ทีป่่า จงึใชห้ลกัการจดัการ
ลุ่มน ้าแบบบูรณาการและการใช้ทรพัยากรธรรมชาติแบบยัง่ยนื ด้วยการก าหนดเขตปกปักรกัษาที่ต้องสงวนไว้มใิห้มกีารใช้
ทรพัยากร  เขตอนุรกัษ์ และเขตการพฒันา ภายใต้ฐานขอ้มลูสารสนเทศทางภูมศิาสตรท์ีเ่ชื่อมโยงกบัการแสดงผลบนภาพถ่าย
จากดาวเทยีมผา่นโปรแกรม Google Earth ซึง่งา่ยต่อการวางแผนบรหิารจดัการเชงิพืน้ที ่

ค าส าคญั: ฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศ, ปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ, ลุม่น ้า 
 
Abstract  
 The aim of this research was to develop a GIS database to support biodiversity and ecosystem protection the study 
site lay on Huai Jo Watershed, Tambon Paphai, Amphoe Sansai, Chiangmai Province. The research methodology started 
with generating spatial information for the evaluation of the current situation, capability, limitation of biological factors, and 
specify indicating factors related to the sustainability of biodiversity and geo-ecology. The results showed that the upstream 
forest provided 2.35 million cubic meters/year of water supply for agriculture, which also provides income-generating activities 
to local at 2 million baht/year approximately. On the other hand, key indicators that drove risky force to sustainability state are 
that inappropriate way of collecting non-timber forest products by forest burning in summer, and uncontrolled activities of 
recreation. It can mention that the sustainability state of Huai Jo Low Hill Watershed is in “Regression Stage”. The concept of 
conservation in practices by Land Zoning should be applied more effectively for determining sustainable resource utilization. 
i.e. protection area was demarcated conservation and development area, including the launching of law, prohibition, and 
standard practice by conducting GIS database consisting of physical characteristics and geo-location of area management 
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and utilization which can display database on Google Earth program linked via real-time satellite data, which is easy for 
research presentation to the community, researchers as well as administration platform. 

Keywords: Geographic Information System, Biodiversity Protection, Watershed  
 
1. ความน่าสนใจของประเดน็วิจยั  
 พืน้ทีลุ่ม่น ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้อยูภ่ายใตโ้ครงการอนุรกัษ์ ศกึษา และพฒันา ป่าบา้นโปง ตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวัฯ ใหม้หาวทิยาลยัแม่โจอ้นุรกัษ์ ศกึษา และพฒันาพืน้ทีป่่าตน้น ้า โดยมเีงื่อนไขว่า “การศกึษาวจิยันัน้ตอ้งรบกวน
สภาพป่าธรรมชาตใิหน้้อยทีสุ่ด” รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ก่ราษฎรใหใ้ชป้ระโยชน์และเหน็คุณค่าของทรพัยากรป่าไม ้ดนิ และแหล่งน ้า 
ฝัง่ตะวนัออกของลุ่มน ้าเป็นพืน้ทีศ่กึษาโครงการอนุรกัษ์พนัธุพ์ชื โดยพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีโดยมหาวทิยาลยัแมโ่จไ้ดส้นองพระราชด าร ิกจิกรรมดา้นปกปักพนัธุกรรมพชื ส ารวจเกบ็รวบรวม ปลกูรกัษา อนุรกัษ์ ใช้
ประโยชน์พนัธุกรรมพชื และสร้างจติส านึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื เพื่อให้เกิดการบรหิารจดัการความหลากหลายทาง
ชวีภาพและระบบนิเวศระดบัทอ้งถิน่ ดว้ยการรบัรูเ้ขา้ใจสถานการณ์ปัญหาและเกดิการจดัการแบบองคร์วมทุกภาคสว่นในทอ้งถิน่
นัน้ โครงการวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์คือ การพฒันาการพฒันาฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปกปักรกัษาความ
หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศลุม่น ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้ โดยเน้นใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั  อนัประกอบไป
ดว้ย องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชุมชนทอ้งถิน่ องคก์รพฒันาเอกชน และมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ ดว้ยแนวคดิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทฤษฎกีารพฒันาฟ้ืนฟูป่าไมอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ หลกัๆ สามทฤษฎ ีประกอบดว้ย 1) ทฤษฎกีารปลกูป่าโดยไมต่อ้งปลูก
ตามหลกัการฟ้ืนฟูสภาพป่าดว้ยวฏัจกัรธรรมชาต ิ(Natural Reforestation) 2) ทฤษฎกีารพฒันาป่าไมโ้ดยการใชท้รพัยากรน ้าให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ ในการสรา้งแนวป้องกนัไฟเปียก (Wet Fire Break)”  และ3) ทฤษฎกีารสรา้งความชุม่ชืน้ใหป่้าดว้ยฝายชะลอ
น ้า (Increasing forest moisture by Check Dam) โดยปฏบิตักิารทางวนวฒันวธิแีละการจดัการลุม่น ้า  (ส านกังานคณะกรรมการ
พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก พระราชด าร,ิ 2536)  
 การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศระดบัท้องถิ่น จ าเป็นต้องมเีครื่องมอืคอืฐานขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ เพื่อใหร้บัรูเ้ขา้ใจสถานการณ์ปัญหาและการจดัการแบบองคร์วมทุกภาคสว่นในทอ้งถิน่ เป้าหมายของโครงการวจิยัการ
พฒันาฐานขอ้มลูภูมสิารสนเทศทีท่นัสมยั เพือ่สนับสนุนการปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศ ทีส่ามารถ
ขบัเคลือ่นแผนงานและโครงการทีม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั อนัประกอบดว้ย ชุมชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถาบนัการศกึษา
ในพืน้ทีเ่ป็นกลไกขบัเคลือ่นการปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพของลุม่น ้าเชงิเขาหว้ยโจ้ 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1 ประเมนิสถานภาพ ศกัยภาพ และขอ้จ ากดัปัจจยัทางกายภาพ ชวีภาพ การใชป้ระโยชน์และการจัดการเพื่อระบุปัจจยั
บง่ชีท้ีส่มัพนัธก์บัความมัง่คงของความหลากหลายทางชวีภาพและภมูนิิเวศลุม่น ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้ 
2.2 พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศทีส่ามารถน าไปก าหนดแผนงาน และแผนกจิกรรมการปกปักรกัษาความหลากหลายทาง
ชวีภาพและความมัน่คงของระบบนิเวศลุม่น ้าเชงิเขาหว้ยโจต้อนบน  
 
3. วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 
 ประเมนิสถานภาพ ศกัยภาพ และขอ้จ ากดัปัจจยัทางกายภาพ ชวีภาพ ไดป้ระยุกตท์ัง้การวเิคราะหร์ะบบนิเวศลุม่น ้า การ
วเิคราะหค์วามเสีย่งทางธรรมชาตทิัง้ภาวะแหง้แลง้ ไฟป่า การประเมนิการกกัเกบ็คารบ์อน   รวมทัง้การศกึษาวเิคราะหท์างวน
ศาสตร์ เพื่อตอบโจทยว์จิยัระหวา่งการน าปัญหาทีน่่าสนใจศกึษา ความน่าสนใจและความส าคญัเชงิพืน้ที ่(problem based and 
area based) โดยก าหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน ้าเป็นโครงสร้างทางกายภาพ ส่วนเชงิสงัคมคอืชุมชนที่อยู่อาศยัและใช้ประโยชน์
ทรพัยากรความหลากหลายชวีภาพล้อมรอบพื้นที่ วธิกีารวจิยัจงึมลีกัษณะพเิศษ คอื มจีุดเน้นที่กระบวนการเรยีนรู้มากกว่า
ระเบยีบวธิวีจิยัทีเ่ป็นวทิยาศาสตรท์ีม่กีฎเกณฑต์ายตวั งานวจิยัน้ีจงึเป็นวธิกีารวจิยัทีค่ณะผูว้จิยัปรบัวธิกีารใหเ้ขา้กบัปัญหา ใ ช้
วธิกีารวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม การรว่มวเิคราะหส์ถานการณ์ และสรา้งแนวทางอนุรกัษ์ปกปักรกัษาทรพัยากรร่วมกบักลุ่ม
ผูม้สี่วนไดเ้สยี  ดงันัน้วธิกีารวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยบีางอย่างตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัภูมปัิญญาและขอบเขตการมสี่วน
รว่มของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี เป็นตน้ กระบวนการด าเนินงานวจิยั ดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 กระบวนการศกึษาวจิยั 

 
4. ผลการศึกษาวิจยั 
4.1 ปัจจยับง่ช้ีด้านภมิูอากาศและลกัษณะทางกายภาพ 
 1) ปัจจยัด้านลกัษณะภมิูอากาศประจ าถ่ิน 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสภาพภูมอิากาศ ระยะเวลา 15 ปี ตัง้แต่ปีพ.ศ.2546-2559 ซึง่ประกอบดว้ย อุณหภูม ิการ
ระเหย ความชืน้สมัพทัธ ์ความเรว็ลม ทศิทางลม และปรมิาณรงัสดีวงอาทติยไ์มแ่สดงถงึความแปรปรวนในขัน้วกิฤต และไมเ่ป็น
ปัจจยัเสรมิหรอืเร่งใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง แต่ทัง้น้ีจ านวนวนัฝนตกและปรมิาณน ้าฝนทีม่แีนวโน้มต ่าลงตัง้แต่ปีพ.ศ.2555-2560 
และลดลงอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลต่ออุณหภูมแิละการคายระเหยที่สูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน ปรมิาณน ้าฝนที่เพิม่ขึ้นเลก็น้อย ไม่
สามารถชดเชยการสญูเสยีน ้าจนท าใหค้วามชืน้สมัพทัธล์ดลงในชว่งฤดฝูน ซึง่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของกลา้ไมล้ะลกูไมใ้นพืน้ที่
โครงการ โดยเฉพาะ ปีพ.ศ.2558 เกิดภาวะแห้งแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน ้าเชงิเขาห้วยโจ้ ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานในฤดูฝน 
ปรมิาณน ้าในล าหว้ยสายหลกัทีเ่คยไหลตลอดทัง้ปีกลบัแหง้ขอด ไมม่นี ้ากกัเกบ็ในอ่างเกบ็น ้าหว้ยโจ ้จนสง่ผลต่อปลาทีอ่ยู่ในอ่าง
เกบ็น ้า ชาวบา้นตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยการน าปลาทัง้หมดในบอ่ออกจ าหน่าย ซึง่พฤตกิรรมการตกของฝนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเกดิ
ภาวะฝนแลง้ทีย่าวนานสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน ้าในระดบัรุนแรง  
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 2) ปัจจยัด้านลกัษณะกายภาพและลกัษณะทางอทุกวิทยาลุ่มน ้า 
 พืน้ทีลุ่่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจแ้ละโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืป่าบา้นโปง เป็นพืน้ทีร่บัน ้าในกลุ่มภูเขารอบนอกของแนว
เทอืกเขา จงึมคีวามสงูและความลาดชนัไมม่าก (รูปที ่2) มลี าน ้าหว้ยโจเ้ป็นล าหว้ยสายหลกั และมลี าหว้ยสาขาสายสัน้ๆ 7 สาย 
(รูปที่ 3) ทีม่อีตัราการไหลของน ้าที่แตกต่างกนัตามลกัษณะความลาดชนั และเป็นเพยีงล าน ้าสายสัน้ๆ และแคบ ท าใหร้ะบบ
ระบายน ้าในแต่ละลุ่มน ้าย่อยค่อนข้างดแีละระบายน ้าลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว ซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดภาวะฝนตกหนัก 
ปรมิาณน ้าไหลบา่ตามลาดผวิดนิมคีวามเรว็และแรง เกดิการชะลา้งหน้าดนิสงู สว่นฤดแูลง้มนี ้าไหลในล าธารน้อยหรอืไมม่นี ้าไหล
ตลอดฤดูแลง้ เน่ืองจากพืน้ทีป่่าตน้น ้าทีส่ว่นใหญ่ปกคลุมดว้ยป่าเตง็รงัซึง่ผา่นการสมัปทาน ท าใหม้ศีกัยภาพในการซมึซบัน ้าฝน
ไดน้้อยและปลดปลอ่ยน ้าลงสูล้ าหว้ยไดน้้อยในชว่งฤดแูลง้ 

 

 

 
รปูท่ี 2 ระดบัความลาดชนัของพืน้ที ่

ทีม่า: อรทยัและคณะ (2562) 
 รปูท่ี 3 โครงขา่ยระบบน ้า 

ทีม่า: อรทยัและคณะ (2562) 
 

 ส าหรบัล าหว้ยสาขาที่ส าคญัในเขตพื้นที่ป่าต้นน ้า  ได้แก่  หว้ยต้นกอก ห้วยมะปราง ห้วยส่างมณฑา และหว้ยน ้าขุ่น 
ปรมิาณน ้าทัง้หมดจะไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าห้วยโจ้ โดยพื้นที่เหนืออ่างเก็บน ้าเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาแคบๆ ซึ่งมคีวามกว้าง 
ประมาณ 200-500 เมตร แอ่งทีร่าบบรเิวณน้ีเป็นพืน้ทีส่ะสมตะกอนต่อเน่ืองจากพื้นทีล่าดเชงิเขาและสนัเขา เมื่อฝนตกลงมา
มากกวา่ความสามารถในการซมึซบัน ้าของดนิบรเิวณลาดเชงิเขาและสนัเขา จงึเกดิน ้าไหลบ่าเหนือดนิลงสูบ่รเิวณทีร่าบระหวา่ง
หุบเขา ปรมิาณน ้าน้ีจะถูกกกัเกบ็ไวโ้ดยตะกอนบรเิวณทีร่าบก่อนระบายสูอ่่างเกบ็น ้าหว้ยโจ้ 
จากการค านวณปริมาณน ้ าท่าเฉลี่ยรายปี ตัง้แต่ปีพ.ศ.2540-2560 พบว่า ล าห้วยสายหลักทัง้ 4 สาย ในพื้นที่ต้นน ้ ามี
ความสามารถในการผลติน ้าค่อนขอ้งสงู โดยเฉพาะหว้ยตน้กอก สามารถผลติน ้าทา่ไดม้ากถงึ 1.81 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สว่นหว้ย
น ้าขุ่น หว้ย ส่างมณฑา และหว้ยมะปราง ผลติน ้าได้ 0.71 0.68 และ 0.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ทัง้น้ี เมื่อพจิารณา
ปรมิาณน ้าท่าสะสมในปี พ.ศ.2554 ซึง่เป็นช่วงทีเ่กดิภาวะฝนตกหนักในพืน้ทีลุ่่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้ณ ช่วงเวลาดงักล่าว ล าหว้ย
สายหลกั 4 สาย ผลติน ้าไดม้ากถงึ 2.53 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซึง่เกนิความสามารถในการรบัน ้าของอ่างเกบ็น ้าหว้ยโจ ้ทีส่ ามารถ
เกบ็น ้าไดเ้พยีง 1.2 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มวลปรมิาณมากจงึไหลลน้ผ่านสปิงเวย ์เขา้ท่วมบา้นเรอืนและพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีลุ่่มต ่า
ทางตอนล่างจนไดร้บัความเสยีหาย กล่าวได้ว่าปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพและลกัษณะทางอุทกวทิยาลุ่มน ้าส่งผลโดยตรงต่อ
ระดบัความรุนแรงของภาวะน ้าทว่มและภาวะแหง้แลง้ 
  
 3) ปัจจยัด้านพืน้ท่ีเส่ียง 
 พืน้ทีลุ่่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจแ้ละโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืป่าบา้นโปง เป็นพืน้ที่เสีย่งต่อการเกดิไฟป่าทีเ่กดิขึน้เป็น
ประจ าทุกปี ชาวบ้านทัง้ในและนอกพื้นที่เชื่อว่าการเผาพื้นป่าช่วยเร่งการเพิม่ปรมิาณผลผลติของป่า จนเกิดไฟลุกลามที่ไม่
สามารถควบคุมได ้ผลจากการเกดิไฟป่าคอืสารอนิทรยีต์่างๆ กลัน่ลงดนิ เกดิเป็นชัน้กนัการซมึน ้าลงสูช่ ัน้ใตด้นิ เมือ่ฝนตกลงมา
ท าใหด้นิไมส่ามารถซมึน ้าลงสูช่ ัน้ใตด้นิได ้ท าใหเ้กดิน ้าไหลบา่หน้าดนิ ชะลา้งธาตุอาหารทีต่น้ไมใ้หญ่ใชเ้พือ่การเจรญิเตบิโต สว่น
ไม้พื้นล่างที่เป็นลูกไม้ของไม้ใหญ่และไม้พุ่มตายจะไฟป่าเผาไหม้ ท าให้ความหนาแน่นของไม้พื้นล่างมน้ีอยและไม่สามารถ
เจรญิเตบิโตทดแทนไมใ้หญ่ได ้อกีทัง้ยงัส่งผลใหคุ้ณค่าและความหลากหลากของระบบนิเวศลุ่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจแ้ละโครงการ
อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืป่าบา้นโปง อยู่ในสถานภาพ “เขา้สูภ่าวะถดถอย (Regression stage)” 
 
 



การพฒันาฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศเพือ่ปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศสิง่แวดลอ้ม ลุ่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้ 
อรทยั มิง่ธพิล, ยศสรลั ศรสีุข, ศริชิยั หงสว์ทิยากร, อุดมลกัษณ์ ธรรมปัญญา, พทิกัษพ์งศ ์แบง่ทศิ และปรญิญา ปฏพินัธกานต ์
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4.2 ปัจจยับง่ช้ีด้านคณุค่าและความเส่ียงต่อความหลากหลายทางชีวภาพระดบัลุ่มน ้าย่อย 
 สถานภาพด้านคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพของลุ่มน ้าย่อยในพื้นทีโ่ครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื ยงัคงอยู่ใน
ระดบัสงู แต่ระดบัขัน้การพฒันาและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ อยู่ใน “ภาวะถดถอย”  เน่ืองจากความเสีย่ง จากการใช้
ประโยชน์และการจดัการทีข่ดัแยง้กบัการอนุรกัษ์ สว่นลุม่น ้าย่อยในพืน้ทีลุ่ม่น ้าหว้ยโจต้อนบนยงัคงแสดงบทบาทหลกัในการผลติ
น ้าท่าใหก้บัอ่างเกบ็น ้าหว้ยโจ ้ไดด้เีพราะมนี ้าไหลในล าหว้ยสายหลกัตลอดปี   เช่นเดยีวกบัคุณค่าทางเศรษฐกจิ จากของป่าที่
สรา้งรายไดแ้ก่ชุมชนบา้นโปงตลอดทัง้ปี    

  อย่างไรก็ตาม พืน้ที่ลุ่มน ้าหลกั ระดบัขัน้การพฒันาและ
ฟ้ืนฟูพืชพนัธุ์  “เข้าสู่ภาวะถดถอย (Regressing  stage)  ทัง้จาก
กิจกรรมนันทนาการที่ไม่เหมาะสม  และการเก็บหาของป่าอย่าง
เขม้ขน้ (รปูที ่4) โดยขาดกฎระเบยีบควบคุมการใชป้ระโยชน์  ดงันัน้ 
สถานภาพของความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ระดบัลุ่มน ้าห้วยโจ้ 
ระดับสงัคมพืชและระดบัลุ่มน ้ าย่อย จึงอยู่ใน “ภาวะถดถอย” จึง
จ าเป็นต้องมกีารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทัง้ในระดบัลุ่มน ้าย่อยและระดบั
สงัคมพชืในพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อย ดงักล่าว ขณะเดยีวกนั บทบาทโดดเด่น
และเป็นปัจจยับ่งชีท้ศิทางบวกเพือ่การอนุรกัษ์และพฒันาผนืป่าบา้น
โปงลุ่มน ้าห้วยโจ้ มคีวามส าคญักบัชุมชนเมอืงในฐานะเป็นพื้นที่สี
เขยีวผลติอากาศบรสิุทธิ ์(Green area) พืน้ทีศ่กึษาเรยีนรูธ้รรมชาติ
ของเยาวชนและกจิกรรมนนัทนาการแก่ผูใ้หญ่  ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
 ตารางท่ี 1 ปัจจยับง่ชีส้ถานภาพทศิทางบวก ระดบัลุม่น ้าหว้ยโจ ้

ปัจจยับง่ช้ีทิศทางบวก สถานภาพ 
1. คุณคา่ทางชวีภาพ 
 1.1 ความหลากหลาย

ของสงัคมพชื  
 

1. สงัคมป่า 5 ประเภท ประกอบดว้ยป่าเตง็รงัฟ้ืนฟู ป่าเตง็รงัแคระ ป่าเบญจพรรณรุน่สอง  ป่าเบญจ
พรรณชืน้ และ Transition zone ระหวา่งป่าเบญจพรรณชืน้และป่าเตง็รงั  
2. สงัคมพชืพเิศษ ทีม่ลีกัษณะแบบ pure stand  ประกอบดว้ย ดงตะเคยีน  ดงรกัหลวง ยางนา  และไม้
ฝาง สงัคมป่ารมิหว้ยทีม่พีนัธุไ์มท้ีม่คีุณคา่ เชน่ มะไฟ อบเชย สะหลดีง ไมโ้ชคและดงด า ซึง่เป็นพนัธ์
ไมห้ายาก   
3. ป่าหวัโปง ซึง่เป็นระบบนิเวศพืน้ทีป่่าชุม่น ้า ประเภท Palustrine  subclass: Forested wetland  
4. กลุ่มพชืสมนุไพรทีส่ามารถจ าแนกคุณคา่การใชป้ระโยชน์ถงึ 54 ชนิด โดยเฉพาะสมนุไพรประเภทชู
ก าลงั  

 1.2 คุณคา่การเป็นป่าตน้
น ้า 

1. ผลติน ้าทา่รายปี ไดม้ากถงึ 2.35 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  โดยอ่างเกบ็น ้าหว้ยโจ ้มคีวามจุ 1.2 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร  ปรมิาณน ้าประมาณ 1 ลา้นลกูบาศกเ์มตรถูกระบายสง่ไปยงัอ่างเกบ็น ้าหว้ยฮกัและ
หว้ยเกีย๋งซึง่เป็นชมุชนเขตแหง้แลง้ตอนล่าง  
2. ล าหว้ยสายหลกัในพืน้ทีลุ่่มน ้าหว้ยโจ ้มนี ้าไหลตลอดทัง้ปี  

 1.3 พืน้ทีก่กัเกบ็คารบ์อน ปรมิาณการกกัเกบ็คารบ์อนเหนือผวิดนิ ทัง้พืน้ทีลุ่่มน ้าตอนบน 190,380 ตนั  มลูคา่  92,728,715  
บาท โดยคา่เฉลีย่ปรมิาณการกกัเกบ็คารบ์อนเหนือผวิของสงัคมป่าทุกประเภท สงูกวา่คา่เฉลีย่ของป่า
เบญจพรรณและป่าเตง็รงัภาคเหนือ 

 1.4 คุณคา่ทางเศรษฐกจิ  การเกบ็หาของป่าสรา้งรายไดใ้หชุ้มชนบา้นโปงและชุมชนใกลเ้คยีงถงึ 9,567.56 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี   
 1.5 คุณคา่ดา้นสงัคม

วฒันธรรม 
สบืทอดประเพณรีกัษาป่าตน้น ้า ผา่นพธิกีรรมไหวเ้จา้พอ่ป่าหวัโปง รวมทัง้ประเพณบีวชป่า ทุกปี  

 1.6 คุณคา่ดา้นการเรยีนรู้
และงานวจิยั 

ด าเนินการตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัราชการที ่9 โดยมโีครงการศกึษาวจิยั
ดา้นทรพัยากรกายภาพ ชวีภาพและการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ ถงึ 42 โครงการ 
และเป็นพืน้ทีศ่กึษาเรยีนรูธ้รรมชาตแิละการอนุรกัษใ์หก้บัเยาวชนในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่รวมทัง้
กจิกรรมนนัทนาการผา่นศกึษาธรรมชาตแิละภมูปัิญญาแก่กลุ่มผูส้งูอายุ  

 

 

 
รปูท่ี 4 เสน้ทางจกัรยานยนตว์บิากและพืน้ทีก่จิกรรม

นนัทนา 
ทีม่า: อรทยัและคณะ (2562) 
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ตารางท่ี 1 ปัจจยับง่ชีส้ถานภาพทศิทางบวก ระดบัลุม่น ้าหว้ยโจ ้(ต่อ) 
ปัจจยับง่ช้ีทิศทางบวก สถานภาพ 

2. ขอบเขตพืน้ที ่และการใช้
ประโยชน์ 

1. การใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าเป็นไปตามเงือ่นไขของสว่นจดัสรรทีด่นิป่าไม ้ส านกังานป่าไมจ้งัหวดั
เชยีงใหม ่คอืการศกึษาและวจิยัเพือ่การพฒันา 
2. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของชุมชนโดยรอบไมส่ง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ่มน ้าหว้ยโจต้อนและโครงการ
อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื ดา้นการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูและทีอ่ยูอ่าศยั ในระดบัลุ่มน ้า และไมพ่บปัญหา
การบุกรกุขยายตวัชองชุมชนเขา้สูเ่ขตป่า 

3. การชะลา้งพงัทลายของ
ดนิ 

ปรมิาณการชะลา้งทะลายหน้าดนิ (Onsite erosion) ต ่าทัง้ในระดบัพืน้ทีลุ่่มน ้า 354.06 ตนัต่อปี หรอื 
0.035 ตนัต่อไรต่่อปี  

4. การสญูเสยีธาตุอาหาร ปรมิาณการสญูเสยีธาตุอาหารหลกั (Nutrient loss, N-P-K) ต ่าเพยีง 25.89 ตนัต่อปี หรอื 2.54 กโิลกรมั
ต่อไรต่่อปี  

 
 ทศิทางตรงขา้ม ปัจจยับ่งชีห้ลกัทีเ่สีย่งต่อความมัน่คงของความหลากหลายทางชวีภาพ คอืการใชป้ระโยชน์ทีเ่ขม้ขน้ทัง้
การเกบ็หาของป่า (Non timber forest collection) โดยเฉพาะความเชื่อว่าการเผาพืน้ป่าช่วยเร่งการเพิม่ปรมิาณผลผลติของป่า 
ยิง่ไปกว่านัน้กจิกรรมนันทนาการทีไ่มเ่หมาะสมและขาดการควบคุม เช่นการขบัจกัรยานยนตว์บิาก จกัรยานภูเขา รวมทัง้การขี่
มา้และปัญหาขยะทีส่รา้งผลกระทบ ทัง้การพงัทลายของรอ่งน ้า การชะลา้งหน้าดนิ ซึง่สถานการณ์ปัญหาดงักล่าวสรา้งผลกระทบ
ทีรุ่นแรงต่อคุณค่าการเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร คุณค่าทางนิเวศวทิยา เศรษฐกจิ สงัคมและการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันา ยิง่ไปกวา่นัน้
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในระดบัโลก มผีลใหค้วามแหง้แลง้รุนแรงและยาวนานขึน้ เป็นปัจจยัเสรมิต่อการทดแทนและฟ้ืนฟู
โดยธรรมชาต ิดา้นพชืพนัธุแ์ละคุณสมบตัขิองดนิ  นอกจากนัน้การบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีไ่ม่ไดร้บัการช่วยเหลอืจากหน่วยงาน
ภาครฐั ทัง้ดา้นการวางแผนหรอืก าหนดแนวทางการจดัการป่าอย่างยัง่ยนื ส่งผลใหคุ้ณค่าและความมัน่คงของระบบนิเวศลุ่มน ้า
เชงิเขาหว้ยโจแ้ละโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื อยู่ในสถานภาพ “เขา้สู่ภาวะถดถอย (Regression stage)”  โดยเฉพาะการ
ถดถอยของบทบาททางอุทกวทิยา รวมทัง้บทบาททางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ซึง่กล่าวไดว้่าระบบนิเวศลุ่มน ้าเชงิเขา
หว้ยโจ ้อยูใ่น “ระดบัเตอืนภยั (Warning level)” ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยับง่ชีส้ถานภาพทศิทางลบระดบัลุม่น ้าหว้ยโจ ้

ปัจจยั สถานภาพ 
1. ขอบเขตพืน้ทีเ่พือ่การปกปัก
รกัษา และการใชป้ระโยชน์ 

1. พืน้ทีป่่าบา้นโปง มไิดก้ าหนดขอบเขตพืน้ทีป่กปักรกัษา พืน้ทีอ่นุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์ที่
ชดัเจน  ปัจจบุนัชุมชนก าหนดขอบเขตและระเบยีบการใชข้ึน้โดยการรบัรูภ้ายในชุมชน แต่กลุ่ม
คนภายนอกไมร่บัรูแ้ละขาดการมสีว่นรว่มจดัการ  
2. การเขา้มาเกบ็หาของป่าเพือ่รายไดจ้ากกลุ่มคนภายในและภายนอกชุมชนแบบเขม้ขน้ และไม่
เหมาะสมตามวธิกีารใชป้ระโยชน์เชงิอนุรกัษ ์โดยเฉพาะฤดเูกบ็เหด็ถอบ (Dried mushroom; 
Astraeus hygrometricus Diplocystaceae) ซึง่เป็นตน้ฤดฝูน ทีล่กูไมแ้ละกลา้เพิง่ฟ้ืนฟูจากการ
ไดร้บัฝนแรก  
3. ปัญหาการเผาป่านอกพืน้ทีโ่ครงการอนุรกัษ ์พนัธุกรรมพชื ลามเขา้สูพ่ ืน้ทีทุ่กสงัคมป่าไดร้บั
ผลกระทบจากปัญหาเผาป่าจากพฤตกิรรมการเกบ็หาของป่า 
4. กจิกรรมนนัทนาการหลายประเภท ไมเ่หมาะสม  

2. การบรหิารจดัการ 1. ขาดระเบยีบกฎเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าไมท้ีบ่ญัญตัขิึน้ตามขัน้ตอนของกฎหมายโดยการ
อา้งองิกฎหมายหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ขาดการบรหิารจดัการรว่มระหวา่งสว่นจดัการทีด่นิป่าไม ้มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้เทศบาลต าบลป่า
ไผ ่ แต่บทบาทหลกัในการดแูลรกัษาป่า เป็นของชุมชนบา้นโปง  
3. แนวกนัไฟ มไีมค่รอบคลุมพืน้ทีเ่สีย่งไฟป่า    
4. ฝายชะลอน ้าเดมิ เป็นฝายหนิผสมคอนกรตี  ไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะภมูกิายภาพและรอ่งน ้า มี
ปัญหาฝายพงัหลายแหง่และกลายเป็นขยะรอ่งน ้า กดีขวางการไหลของน ้าในฤดฝูน แต่ไม่
สามารถชะลอน ้า และเพิม่ความชืน้ ใหก้บัพืน้ทีป่่ารมิน ้า  ได ้ สรา้งปัญหารอ่งน ้าและพืน้ทีป่่า
รมิน ้าถกูกดัเซาะ   



การพฒันาฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศเพือ่ปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศสิง่แวดลอ้ม ลุ่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้ 
อรทยั มิง่ธพิล, ยศสรลั ศรสีุข, ศริชิยั หงสว์ทิยากร, อุดมลกัษณ์ ธรรมปัญญา, พทิกัษพ์งศ ์แบง่ทศิ และปรญิญา ปฏพินัธกานต ์
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ตารางท่ี 2 ปัจจยับง่ชีส้ถานภาพทศิทางลบระดบัลุม่น ้าหว้ยโจ ้(ต่อ) 
ปัจจยั สถานภาพ 

3. ปัจจยัดา้นกายภาพ 
1.1 ลกัษณะอากาศประจ าถิน่ 

 พืน้ทีลุ่่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้อยูใ่นเขตแหง้แลง้ของจงัหวดัเชยีงใหม ่มปีรมิาณน ้าฝนรายปีต ่า  สว่น
การกระจายของฝนรายเดอืนปรากฎชว่งแหง้ฝนหลายชว่ง ซึง่มผีลต่อ 
1. ปัญหาไฟป่าคอ่นขา้งรนุแรง ในปีทีส่ภาพอากาศแหง้แลง้ ดงัเชน่ปี พ.ศ. 2562   
2. อตัราการรอดการทดแทนของไมห้นุ่ม กลา้ไมแ้ละลกูไม ้ โดยเฉพาะป่าเตง็รงัแคระและป่าเตง็รงั
รุน่สอง 

 3.2 สภาพดนิ  กลุ่มชุดดนิ ที ่62 มากถงึรอ้ยละ 60 ครอบคลุมพืน้ทีลุ่่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจต้อนบนและบางสว่น
ของพืน้ทีโ่ครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ   ลกัษณะดนิลกูรงั (Lateritic soil) ชัน้ดนิบาง ปรมิาณ
การสะสมอนิทรยีวตัถุและการหมนุเวยีนธาตุอาหาร ต ่า ความหนาแน่นสงู  มผีลใหค้วามสามารถ
ในการซมึน ้าและสะสมความชืน้ต ่า การชะลา้งพงัทลาย (soil erosion) คอ่นขา้งสงู  โดยเฉพาะ
สงัคมป่าเตง็รงัแคระและป่าเตง็รงัรุน่สอง  และมปัีญหาต่อเนื่อง คอื 1) ไฟป่ารนุแรง เพราะดนิขาด
ความชืน้ ในฤดแูลง้ 2) อตัราการรอดของ ไมห้นุ่ม ลกูไมแ้ละกลา้ไมต้ ่ามาก  

 3.3 ลกัษณะทางอุทกล าน ้า ล าหว้ยทุกสายมคีวามลาดเทสงู  น ้าในล าหว้ยหลากในฤดฝูนและแหง้แลง้ในฤดแูลง้   
 
4.3 ปัจจยับง่ช้ีด้านการใช้ประโยชน์และการบริหารจดัการ 
 การพฒันาและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพอยู่ใน “ภาวะถดถอย”  เน่ืองจากความเสีย่งจากการใชป้ระโยชน์ทัง้
ดา้นกจิกรรมนันทนาการทีไ่มเ่หมาะสม และการเกบ็หาของป่าอย่างเขม้ขน้ รวมไปถงึการจดัการทีข่ดัแยง้กบัการอนุรกัษ์ทีม่กีาร
ก าหนดขอบเขตพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ ป่าวฒันธรรม และป่าใชส้อยอยา่งชดัเจน แต่ขาดกฎระเบยีบควบคุมการใชป้ระโยชน์ โดยเฉพาะ
กิจกรรมเส้นทางจกัรยานยนต์วบิากที่มหีลายเส้นทางอยู่ในเขตพื้นที่ ป่าต้นน ้า ซึ่งควรค่าแก่การอนุรกัษ์โดยมผีู้ใดเข้าไปใช้
ประโยชน์ เน่ืองดว้ยรูปแบบการบรหิารจดัการทีไ่ม่ชดัเจน ท าใหข้าดการสรา้งเครอืขา่ยการบรหิารจดัการความหลากหลายทาง
ชวีภาพรว่มกนัระหวา่งชุมชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยภาครฐัในพืน้ที่ 
 
4.4 แนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ 
  จากการซอ้นทบัขอ้มลูเชงิพืน้ทีท่างดา้นกายภาพ กบัสถานการณ์การใชป้ระโยชน์และสถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ
จากการส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่จงึคน้พบปัจจยับง่ชีค้วามมัน่คงและความเสีย่งต่อความหลากหลายทางชวีภาพเชงิพืน้ที่
ทีน่ าไปสูแ่นวทางอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และดแูลรกัษาพืน้ทีป่่า ใหค้งศกัยภาพในการเป็นป่าตน้น ้า รวมทัง้การเพิม่คุณคา่การใชป้ระโยชน์
ทางเศรษฐกจิและสงัคมแก่ชุมชนลุ่มน ้าหว้ยโจแ้ละใกลเ้คยีง  ด้วยหลกัการจดัการลุ่มน ้าแบบบรูณาการ โดยมแีนวคดิการก าหนด
พืน้ทีใ่หม้กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตแิบบยัง่ยนื ตามหลกัการอนุรกัษ์เชงิปฏบิตัดิว้ยการก าหนดเขตทีด่นิเป็นเขตๆ เช่น เขตปก
ปักรกัษา ทีต่อ้งสงวนไวม้ใิหม้กีารใชท้รพัยากร เขตอนุรกัษ์และการพฒันา อกีทัง้ควรมกีฎหมาย ข้อหา้ม ระเบยีบปฏบิตั ิทัง้น้ี 
แนวทางการปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพเชงิพืน้ทีแ่ละการวจิยัและพฒันาพืน้ทีลุ่่มน ้าหว้ยโจแ้ละโครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชืฯ มาบูรณาการร่วมในพืน้ที่ จงึมไิดส้รา้งเป็นแผนแบบเหมารวมทัง้พืน้ทีลุ่่มน ้า (Lump sum model)  แต่พจิารณา
จากตวัชีว้ดัทางกายภาพ สถานภาพดา้นคุณค่าและความเสีย่ง  ตลอดจนสถานการณ์ปัญหา เป็นปัจจยับ่งชีห้ลกัทีพ่จิารณา เพือ่
พฒันาแนวทางจดัการลุม่น ้าหว้ยโจใ้หย้ัง่ยนืต่อไป   
 แนวทางอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูระดบัลุม่น ้ายอ่ยและสงัคมพชื ดว้ยวนวฒันวทิยาของป่าธรรมชาตดิ าเนินการไดโ้ดยการ
ป้องกนัไฟป่า การปลกูเสรมิตามทฤษฎกีารฟ้ืนฟูป่าตามศาสตรพ์ระราชา และใชห้ลกัวนศาสตรช์ุมชนและระบบวนเกษตรสรา้งป่า
แนวกนัชน พรอ้มกบังานวจิยัเพือ่ฟ้ืนฟูและพฒันาป่าบา้นโปงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 
ใหไ้วก้บัมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 
 ส าหรบัแผนปฏบิตักิารเชงิพืน้ทีเ่พือ่ปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ และความมัน่คงของระบบนิเวศลุม่น ้าเชงิ
เขาหว้ยโจต้อนบน มดีงัน้ี 
 1) การจดัท าแนวเขตปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ ไดแ้ก่ เขตปกปักรกัษาพืน้ทีป่่าตน้ตามสถานภาพและ
ศกัยภาพของป่า เขตฟ้ืนฟูเรง่ด่วน เขตจดัการเพือ่ใชป้ระโยชน์ เชงิอนุรกัษ์ แนวเขตกจิกรรมนนัทนาการแบบ active/passive 
และเขตอนุรกัษพ์ืน้ทีร่มิน ้าหว้ยโจ ้ใตอ้่างเกบ็น ้ากอ่นเขา้สูเ่ขตชุมชน (รปูที ่5 และ 6) 
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รปูท่ี 5 เขตอนุรกัษ์ (conservation zone) และ

สงัคมพชืเดน่ 
ทีม่า: อรทยัและคณะ (2562) 

 รปูท่ี 6 เขตอนุรกัษ์ (conservation zone) และ
ฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าตน้น ้า 

ทีม่า: อรทยัและคณะ (2562) 
 

 2) แผนปกปักรกัษา อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู ตามสถานภาพและศกัยภาพของป่า 
  2.1) แผนปกปักรกัษาคุม้ครองพืน้ทีป่่าตน้น ้าและสงัคมพชืพเิศษเพือ่รกัษา  
  2.2) แผนการอนุรกัษ์เพิม่ศกัยภาพระบบนิเวศป่าตน้น ้า ใหส้ามารถดดูซบัน ้า กกัเกบ็น ้าในฤดฝูน และปลดปล่อย
น ้าในฤดแูลง้ใหม้ปีรมิาณมากขึน้  
  2.3) แผนการฟ้ืนฟูสงัคมป่าเสือ่มโทรม/ลุม่น ้ายอ่ยดว้ยการสรา้งความชุม่ชืน้ใหก้บัป่าเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการทดแทน
ของไมห้นุ่มและลกูไม ้และเพิม่ศกัยภาพของป่าผลติอาหารใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์ เพยีงพอต่อการใชป้ระโยชน์ของคนในชุมชน 
  2.4) แผนการฟ้ืนฟูล าหว้ยสายหลกัทีไ่หลลงสูอ่่างเกบ็น ้าหว้ยโจ้เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติและกกัเกบ็น ้าของพืน้ที่
ตน้น ้า ฟ้ืนฟูนิเวศตน้น ้าในเรื่องการชะลอการไหลของน ้าในช่วงหน้าฝน และท าใหน้ ้าฝนมโีอกาสกกัเกบ็ไวใ้นดนิมากขึน้และเกดิ
ความสามารถในการปลดปล่อยน ้าในชว่งฤดแูลง้มากขึน้ 
  2.5) แผนการฟ้ืนฟูทีป่่าชุมชน และป่ารอยต่อระหว่างพืน้ทีท่ ากนิและป่าเพือ่ใหป่้าชุมชนฟ้ืนฟู มปีระโยชน์ต่อการ
รกัษาระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า และเพิม่ความชุ่มชื้นตลอดจนการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ  และการใชป้ระโยชน์
ดา้นอาหาร 
 3) แผนพฒันาศกัยภาพชุมชนและกลุ่มท้องถิ่นในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การจดัตัง้กลุ่ม
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า การจดัตัง้กองทุนฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าต้นน ้า การฟ้ืนฟูระบบความเชื่อป่าหวัโปง และสร้างกลุ่มเยาวชน
อาสาสมคัรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 4) พฒันากลุ่มนักวิจัยในเครือข่ายโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) เพื่อการขบัเคลื่อนขยายผลต่อในอนาคต หากทางเครอืข่ ายปกปักรกัษาความ
หลากหลายทางชวีภาพและลุ่มน ้าหว้ยโจ้ เหน็ตามขอ้พจิารณาทัง้ในส่วนของการก าหนดแนวทางการพฒันาและการน าแผน
บรหิารจดัการสูแ่ผนปฏบิตัเิชงิพืน้ที ่ทีต่อ้งอาศยักลไกขบัเคลื่อนทีม่ศีกัยภาพและความรูค้วามสามารถตามแนวทางดงักลา่ว ควร
จะจดัใหม้ทีมีวชิาการ (Catalyst) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เครอืขา่ยขึน้ โดยมกีารอบรมเชงิปฏบิตักิารอยา่งเขม้ขน้ และท า
การทดลองขบัเคลือ่นจรงิในพืน้ที ่
 
5. สรปุและวิจารณ์ผลการวิจยั 
  ขอ้คน้พบทีอ่าจมสีว่นต่อการน าไปออกแบบแผนพฒันางานวจิยัดา้นการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพที่
เอือ้ประโยชน์ ตรงตามบรบิทของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิเศรษฐกจิ สงัคมและการบรหิารจดัการของทอ้งถิน่ ดงัน้ี   
  5.1 การประยุกตใ์ชต้วัชีว้ดัและวธิปีระเมนิ ควรพจิารณาปัจจยัทางธรรมชาต ิและสถานการณ์การใชป้ระโยชน์และ
บรหิารจดัการพืน้ที ่ดว้ยการเรยีงล าดบัความส าคญัของตวัชีว้ดั การก าหนดค่าถ่วงน ้าหนักตามล าดบัความส าคญั ทัง้น้ีเพือ่ใหผ้ล
การประเมนิสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่เกดิขึน้จรงิในพืน้ที ่ ขณะเดยีวกนัตวัชี้วดัและวธิปีระเมนิ สามารถใช้ ร่วมกบัขอ้มูลภูมิ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร ์โดยการก าหนดพืน้ทีป่ระเมนิเป็นลุ่มน ้าย่อยและระดบัสงัคมพชืเพื่อใหผ้ลการประเมนิมคีวามละเอยีด
และชดัเจนยิง่ขึน้ในพืน้ที ่
  5.2 วธิกีารวจิยั ดว้ยจุดเน้นทีก่ระบวนการเรยีนรูม้ากกว่าระเบยีบวธิวีจิยัทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์  มกีฎเกณฑต์ายตวั  
แต่ควนปรบัวธิกีารวจิยัทีผู่ว้จิยัปรบัวธิกีารใหเ้ขา้กบัปัญหา  (Adaptive  Methodology)  เช่น  ใชว้ธิกีาร  PAR  (Participatory  



การพฒันาฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศเพือ่ปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศสิง่แวดลอ้ม ลุ่มน ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้ 
อรทยั มิง่ธพิล, ยศสรลั ศรสีุข, ศริชิยั หงสว์ทิยากร, อุดมลกัษณ์ ธรรมปัญญา, พทิกัษพ์งศ ์แบง่ทศิ และปรญิญา ปฏพินัธกานต ์
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Action  Research)  การร่วมวเิคราะหปั์ญหา  หาทางแก้ร่วมกบัชุมชน กลุ่มท้องถิน่  วธิกีารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บางอย่างตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัภูมปัิญญา  และการรบัรูข้องชาวบา้นเป็นตน้  สว่นการวจิยัระดบัสงูใชเ้ทคนิควธิกีารระดบัสงู  จะถูก
น ามาใชใ้นกรณีทีเ่กดิความตอ้งการรว่มกนัวา่ตอ้งการความรูท้ีเ่ฉพาะดา้นทีล่กึซึง้มากขึน้ 
  5.3 การวเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลูทีเ่หน็ภาพของสถานการณ์ปัญหาแบบเชื่อมโยง ก่อใหเ้กดิผลกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทีต่รง
ใจ ตรงประเดน็ ตรงขอ้เทจ็จรงิ ไม่มคีวามรูส้กึ Subjectivity น าไปสู่การชีเ้ป้าการจดัการ  แต่ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้นัน้ จะ
เป็นเรื่องของการน าเอาขอ้มูลมาชี้ใหเ้หน็สถานการณ์ปัญหานัน้ มบีางขอ้มูลที่จ าเป็นอยู่บางตวัแต่ไม่ได้อยู่ในฐานขอ้มูล เช่น 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการท ามาหากนิ ฯลฯ เพราะฉะนัน้ ถงึแมจ้ะมกีารวเิคราะหแ์บบเชื่อมโยงตามทีย่กตวัอย่างมาแลว้กด็ ีแต่การลง
ลกึจรงิๆ ในขัน้นี้จงึไมส่ามารถจะท าเกดิขึน้ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานประสานงานโครงการวิจยัการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชวีภาพ ปีพ.ศ.2561 
 
7. เอกสารอ้างอิง   
ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชด าร.ิ 2536.ทฤษฎกีารพฒันาฟ้ืนฟูป่าไม ้           

อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ.ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชด าร ิ   
[ระบบออนไลน์]. แหลง่ทีม่า www.Rdpb.go.th (วนัที ่25 พฤษภาคม 2563)  . 

อรทยั มิง่ธพิล ยศสรลั ศรสีขุ อุดมลกัษณ์ ธรรมปัญญา และศริชิยั หงษว์ทิยากร. 2562. รายงานฉบบัสมบรูณ์ การพฒันา
ฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการปกปักรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศลุม่น ้าเชงิเขาหว้ยโจ ้
เสนอต่อ ส านกังานประสานงานโครงการวจิยัการพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ. กรุงเทพฯ. 
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บทคดัย่อ 
มะขามหวานเป็นพชืทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัและนิยมปลูกกนัอย่างแพร่หลายในจงัหวดัเพชรบูรณ์  แต่ดว้ยสภาพเศรษฐกจิ

ตกต ่าจงึเกดิปัญหาทีท่ าใหเ้กษตรกรหลายรายละทิง้การประกอบอาชพีท าสวนมะขามหวานเป็นจ านวนมาก และหนัไปเพาะปลกูพชื
ชนิดอื่นแทน จากปัญหาดงักล่าว ท าใหเ้กดิความสนใจในประเดน็ทีว่า่ “ตน้มะขาม 1 ตน้สามารถเป็นอะไรไดบ้า้ง” หรอื “เป็นอะไร
ได้มากกว่าที่คิด” น าไปสู่การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวนววถิีชุมชนเกษตรเพื่อพฒันาคุณภาพการผลิตมะขามหวาน และเป็น
ศูนยก์ลางของชุมชนทัง้ในดา้นการแลกเปลีย่นวตัถุดบิ ความรูป้ระสบการณ์ในการพฒันาตลอดจนต่อยอดผลติภณัฑใ์หม่ ๆ จาก
ส่วนต่าง ๆ ของมะขาม เกดิเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรใหผู้ค้นได้มาสมัผสักบับรรยากาศความเป็นวถิชีวีติในมุมใหม่ของสวน
มะขาม ดงันัน้สถาปัตยกรรมทีส่ามารถดงึดูดใหผู้ค้นเขา้มาใชเ้วลาฝังตวัอยู่ในพืน้ทีน่านขึน้จะท าใหค้นค่อย ๆ เหน็ถงึคุณค่าของ
ทรพัยากรและพืน้ทีม่ากขึน้ จากการไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในขัน้ตอนและกระบวนการผลติ ผ่านกิจกรรมและพืน้ทีต่่าง ๆ ภายใน
โครงการ 

ค ำส ำคญั: กำรออกแบบสถำปัตยกรรม, สวนมะขำมหวำน, กำรทอ่งเทีย่ว, เพชรบรูณ์ 
 

Abstract 
Sweet tamarind is of great importance to Phetchabun, as it is an important and widely grown economic plant, 

but with the economic downturn, some problems cause many farmers to abandon the farming profession of sweet 
tamarind plantations and turn to other cash crops. This is an architectural interesting point that "one tamarind tree can 
be anything more than you think" or "is more than expected", Community Agricultural Tourist for Learning Sweet 
Tamarind. Knowledge of the development experience and addition of new products from different parts of tamarind. It's 
an agricultural attraction for people to experience the atmosphere of the way of life in the new corner of Tamarind 
Orchard. The architecture that can attract people to spend longer will give people more value to resources and space. 
From being part of the process and production process through activities and areas within the project. 

Keywords : Architectural Design, Sweet Tamarind Orchard, Tourism, Phetchabun 

 

บทน า 
จงัหวดัเพชรบรูณ์มพีืน้ทีป่ลกูมะขามหวานทัว่จงัหวดัประมาณ 49,945 ไร ่ใหผ้ลผลติราว 47,000 ตนั คดิเป็นมลูค่าราว 

1,400 ล้านบาท แต่ด้วยปัจจุบนักลุ่มผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป ท าใหต้ลาดมะขามหวานตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภค
น้อยลง อกีทัง้ปัญหาเรื่องตน้ทุนการผลติทีส่งูขึน้ ความเลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิเป็นเหตุใหค้นรุน่ใหมใ่นพืน้ทีต่่างพากนัออกจากถิน่

mailto:muthita.sermsri.21@gmail.com
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ที่อยู่อาศยัเดมิไปประกอบอาชีพในเมอืงมากขึ้น ท าให้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะการท าสวนมะขามหวานมปีริมาณที่ลดลง 
เกษตรกรหลายรายทิ้งอาชพีการปลูกมะขามไปปลูกพชืชนิดอื่นมากขึน้ ส่งผลใหพ้ื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลติลดลงทุกปี เกดิปัญหา
พชืผลทางการเกษตรไมไ่ดคุ้ณภาพ ปัญหาเศรษฐกจิตกต ่า และปัญหาการวา่งงานอาจสง่ผลท าใหเ้กดิปัญหาทางสงัคม เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มตามมา 

ในประเทศญีปุ่่ นไดม้กีารพยายามแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกจิระดบัชุมชนทีป่ระสบความส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพไดร้บั
การยอมรบัคอื OVOP (One Village, One Product) หรอืทีป่ระเทศไทยใชค้ าว่า OTOP "หน่ึงผลติภณัฑ ์หน่ึงต าบล" วสิาหกจิ
ชุมชนของประเทศญี่ปุ่ นนัน้มลีกัษณะพเิศษหรอืเสน่ห์เฉพาะตวัของแต่ละชุมชน โดยมแีนวคดิมาจากการน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพยีงเขา้มาปรบัใช้เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นชุมชนยัง่ยนื สามารถพึง่พาตนเองได้ กล่าวคอื การท าเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองเป็นหลกั เพิม่ยุทธศาสตรก์ารบรูณาการเพือ่การแลกเปลีย่นกบัผูอ้ื่น ส าหรบัสนิคา้ทีไ่มส่ามารถผลติเองไดเ้กดิ
เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มทีส่ามารถพฒันาเป็นเครอืข่ายหรอืทีเ่รยีกว่า “เศรษฐกจิพอเพยีงแบบก้าวหน้า” (จกัรสนิ, 2551) จาก
แนวทางการพฒันาชุมชนขา้งตน้ จงึมองเหน็ปัญหาและโอกาสทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิของเมอืงหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมี
มะขามหวานเป็นตวัขบัเคลื่อน เน่ืองจากมะขามหวานเป็นพชืเศรษฐกจิหลกัของชุมชนและยงัมวีถิชีวีติดัง้เดมิทีส่อดคลอ้งคอืการ
ท าสวนมะขามอยูเ่ป็นจ านวนมากในพืน้ที ่นอกจากน้ียงัมปัีจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเอือ้ต่อการปลกูมะขามหวานพนัธุด์ี
ทีสุ่ดในประเทศไทยจนไดร้บัตราสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ (Geographical Indications หรอื GI) (กรมทรพัย์สนิทางปัญญา, 2562) 
แต่ยงัขาดความคดิสรา้งสรรค ์การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนกระบวนการผลติและแปรรปูเพื่อน ามาต่อยอดและพฒันาเป็นชุมชน
ยัง่ยนืทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จากปัญหาขา้งต้นจงึมแีนวคดิที่จะออกแบบโครงการแหล่งท่องเที่ยวนววถิีชุมชนเกษตรเพื่อพฒันาคุณภาการผลติ
มะขามหวาน อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นพืน้ทีใ่หค้นเขา้มาเรยีนรู ้พกัผ่อน สมัผสักบัธรรมชาตแิละการประกอบ
อาชพีท าสวนมะขามหวานแบบใหม่ อกีทัง้การใหค้นได้เขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่กระบวนการผลติไปจนถึงกระบวนการแปรรูป
ผลติภณัฑอ์ยา่งสรา้งสรรคส์อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน ซึง่จะท าใหเ้กดิการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เกดิการหวงแหนและ
ใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า น าไปสูก่ารยกกระดบัชวีติเกษตรกรและสง่เสรมิรายไดใ้หก้บัชุมชน ตลอดจนการช่วยพฒันาเศรษฐกจิ
ในชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื ชุมชนเป็นทีรู่จ้กัจากการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทัง้น้ีวงการสถาปัตยกรรมในปัจจุบนัไดใ้ห้
ความสนใจในเรือ่งสิง่แวดลอ้มมากขึน้ กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไดค้ านึงถงึระบบนิเวศน์ สิง่แวดลอ้ม และความยัง่ยนื
ของธรรมชาต ิโดยมเีป้าหมายในการออกแบบทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด พรอ้มทัง้สรา้งสภาพแวดลอ้มทีน่่าอยูส่ง่ผล
ดตี่อสุขภาพของผู้อยู่อาศยั กล่าวได้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมท าให้เกิดความสมดุลขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม 
เศรษฐกจิ และสงัคม นัน่เอง 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกบับรบิทของพื้นที่สามารถยกระดบั และสร้างคุณค่าของสวนมะขามหวานแก่
เกษตรกรและนกัทอ่งเทีย่ว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
2. เพือ่ออกแบบพืน้ทีเ่ชงิทอ่งเทีย่วนววถิชีุมชนเกษตรเพือ่พฒันาคุณภาการผลติมะขามหวาน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 

วิธีวิจยั  
ศึกษา และวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรม เริ่มด้วยสถานการณ์ปัญหาการผลิต 

คุณภาพผลผลติมะขาม และการแปรรปู เน่ืองมะขามเพชรบรูณ์ไดร้บัการจดัล าดบัใหเ้ป็นดชันีบ่งชีท้างภูมศิาสตรด์า้นผลผลติการ
เป็น (Geographical Indication) จงึจ าเป็นต้องศกึษา ดชันีบ่งชีด้งักล่าว ประกอบดว้ย  ความเหมาะสมของภูมศิาสตรต์ าแหน่ง
ทีต่ัง้(สภาพอากาศ ดนิ แหลง่น ้า ) กลุม่เกษตรทีเ่พาะปลกูมะขามหวาน  กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ ์ เสน้ทางเชือ่มต่อแหลง่ทอ่งเทีย่ว
และสิง่อ านวยความสะดวก สว่นกระบวนการศกึษาและออกแบบทางสถาปัตยกรรม ดงั รปูที ่1  
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รปูท่ี 1 กระบวนการศกึษาและออกแบบทางสถาปัตยกรรม    
ทีม่า: มทุติา เสรมิศร ี

จากทีป่ระเทศไทยเริม่ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่ พ.ศ.2504 เป็นตน้มา ไดท้ าใหป้ระเทศไทยมี
การขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก ผลพวงจากการขยายตวัอย่างกา้วกระโดดของเมอืง ไดก้่อใหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ เกดิขึน้
จากการพฒันาอยา่งรบีเรง่จนเกนิกวา่จะรบัมอืไดท้นั ซึง่จากการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่ ในปัจจุบนัชุมชนเมอืงของไทยมแีนวโน้มที่
จะปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์การพฒันา จากการพฒันาทีอ่งิระบบเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมมาเป็นการพฒันาตามแนวทางของ
การพฒันาอย่างยัง่ยืนโดยค านึงถึงเรื่องสิง่แวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทัง้กระแสเรื่องความเป็นท้องถิ่นและการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน สงัเกตไดจ้ากนโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกจิฯตัง้แต่ฉบบัที ่8 เป็นตน้มาจะใหค้วามส าคญักบัประเดน็เหลา่น้ีมากขึน้ 
โดยจะเป็นกระแสหลกัของการพฒันาที่มอีิทธพิลระดบัโลกในช่วงศตวรรษที่ 21 น้ี และจะส่งผลต่อการพฒันาชุมชนเมอืงใน
สงัคมไทยในอนาคตดว้ย (จกัรสนิ, 2551) 

การท่องเที่ยวนววิถีชุมชนเกษตรจึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวค านึงถึงความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
วฒันธรรม ก าหนดทศิทางโดยชุมชน กลา่วไดว้า่เป็นการบรูณาการการพฒันาและการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเขา้กบัการพฒันาและ
สง่เสรมิการตลาดสนิคา้ OTOP ในชุมชน เพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน โดยทีอ่ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ มศีกัยภาพ
ของพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการพฒันา เพิม่รายได้จากการท่องเทีย่ว เพิม่รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีผ่ลติโดยสมาชกิในชุมชน ใช้
วตัถุดบิทีม่อียู่ในชุมชน ใชภู้มปัิญญาของคนในชุมชน เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิชุมชน และสรา้งความสมดุลในการดงึ
ทรพัยากรธรรมชาตมิาใชง้าน เป็นกลไกส าคญัในการแกไ้ขปัญหาอนัจะน าไปสู่ “ความยัง่ยนื” ทีแ่ทจ้รงิ จงึน าไปสู่การออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพือ่ยกระดบัพืน้ที ่และสามารถสรา้งคุณคา่ของสวนมะขามหวาน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์  
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ผลการศึกษาวิจยั 
1. ปัญหาท่ีพบจากในกระบวนการผลิตและแปรรปูมะขามหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2 กระบวนการผลติและแปรรปูมะขามหวาน 

จากการศกึษากระบวนการผลติมะขามหวานแปรรปูเป็นสนิคา้ OTOP ของอ าเภอหล่มเก่า จะเหน็ไดว้า่ ตัง้แต่ข ัน้ตอน 
กระบวนการผลติ(ตน้น ้า) พบวา่ ปรมิาณการเกบ็เกีย่วและพืน้ทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติทีน้่อยลงเรือ่ย ๆ เนื่องจากพืน้ทีเ่พาะปลกูมะขาม
หวานลดลง เป็นเหตุใหผ้ลผลติไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูบ้รโิภค อกีทัง้ตวัผลผลติทีไ่ม่ไดม้าตรฐานจนท าใหร้าคาของ
สนิคา้ตกต ่า ต่อมาเขา้สู่กระบวนการแปรรูป(กลางน ้า) โดยโรงงานแปรรูปตามทีต่่าง ๆ เพื่อแปรรูปสนิค้าใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการในตลาด แต่มุ่งมัน่สรา้งรายไดเ้พื่อตอบสนองกลุ่มคนภายนอกมากเกนิไป อกีตวัสนิคา้ไม่แสดงถงึอตัลกัษณ์ของพืน้ที่ 
การใช้เทคโนโลยทีี่ไม่มปีระสทิธภิาพท าใหส้นิค้ามคีุณภาพที่ไม่สม ่าเสมอ เกิดขยะจากกระบวนการแปรรูปอีกมากมาย เช่น 
เปลอืก รกหุม้เน้ือ และเมลด็ของมะขาม ส่งผลกระทบต่อการท าตลาด (ปลายน ้า) ทีส่ ินคา้ไม่มคีุณภาพและเป็นคู่แขง่การตลาด
กนัเอง เน่ืองจากการผลติทีไ่ม่มเีอกลกัษณ์ เหมอืนหรอืซ ้ากนั อกีทัง้ยงัไม่สามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ไดเ้น่ืองจาก
ตามเทรนดผ์ูบ้รโิภคไม่ทนั จงึเป็นสาเหตุทีต่อ้งเขา้ไปแกไ้ขปัญหากระบวนการผลติอย่างสรา้งสรรคใ์หส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ป็นคนรุน่ใหม ่พรอ้มทัง้ชว่ยสง่เสรมิศกัยภาพและยกระดบัผลติภณัฑท์ีม่าจากมะขามอกีดว้ย 
 
2. การคดัเลือกพื้นท่ีออกแบบ ทีต่ ัง้ส าหรบัโครงการแหล่งท่องเทีย่วนววถิชีุมชนเกษตรและพฒันาคุณภาพการผลติมะขาม
หวานครบวงจร จะตัง้อยู่ในพื้นทีอ่ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ เน่ืองจาก จงัหวดัเพชรบรูณ์เป็นแหล่งก าเนิดตน้พนัธุม์ะขาม
หวานพนัธุ์แรก ที่อ าเภอหล่มเก่า อกีทัง้พื้นที่ดงักล่าวมศีกัยภาพในการปลูกมะขามหวานสูง โดยการคดัเลอืกพื้นที่ออกแบบ 
พจิารณาจากสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรไ์ด ้ 3 พืน้ที ่และท าการกลัน่กรอง เหลอืเพยีง 1 พืน้ที่ ดว้ยแนวคดิในการออกแบบตามบรบิท
ของพืน้ที ่ ดว้ยผลการพจิารณา 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

 
รปูท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์ุณสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั ดชันีบง่ชีท้างภมูศิาสตร์ 
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จากรูปที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์คุณสมบตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบั ดชันีบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ โดยค านึงถึงต าแหน่งที่ตัง้และ
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการเพาะปลูกมะขามหวานใหไ้ดผ้ลผลติทีด่มีคีุณภาพ พจิารณาจากเกณฑข์ึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้าง
ภมูศิาสตรม์ะขามหวานเพชรบรูณ์ เพือ่ใหไ้ดคุ้ณสมบตั ิชือ่เสยีง และคุณลกัษณะเฉพาะของสนิคา้ รว่มกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพ
ผลผลติอื่น ๆ ซึง่สามารถสรุปลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่หมาะสมไดด้งัน้ี 

1. ความลาดชนัทีเ่หมาะสม ในการเพาะปลกูมะขาม  5% - 25% 
2. สภาพดนิทีเ่หมาะสม เป็นดนิรว่นหรอืดนิเหนียวปนทราย 
3. ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ทัง้ปี 1,300 มลิลเิมตร 
4. อุณหภมูอิากาศทีเ่หมาะสม 20-35 องศา ในชว่งฤดหูลงัเกบ็เกีย่ว 
5. ใกลก้บัแหล่งน ้าตามธรรมชาต ิเพราะดนิจะมคีวามอุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุทีเ่ป็นสารอาหารของพชื ท า
ใหผ้ลผลติมคีุณภาพ 

ทัง้น้ีพืน้ทีต่ ัง้โครงการ A, B, C มคีวามใกลเ้คยีงกนัของลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่หมาะสมจงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาคุณสมบตัิ
อื่นประกอบรว่มดว้ย 

 
รปูท่ี 4  ผลการวเิคราะห ์องคป์ระกอบทางภูมสิถาปัตยกรรมการเกษตร 

จากรปูที ่4 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะห ์องคป์ระกอบทางภูมสิถาปัตยกรรมการเกษตรพบวา่ การเพาะปลกูแบบไร่
ผสมถอืเป็นขอ้ดขีองพืน้ทีเ่น่ืองจากการปลูกมะขามเพยีงชนิดเดยีวไม่สามารถอยู่ไดต้ลอดทัง้ปี มเีพยีง 4 -6 เดอืนทีส่ามารถเกบ็
เกีย่วผลผลติได ้จงึตอ้งการปลกูพชืชนิดอื่นทีส่ามารถน ามาแปรรปูร่วมกบัมะขามได ้เกดิเป็นสนิคา้ทีม่คีวามแปลกใหม ่แตกต่าง
จากสนิคา้อื่น และยงัเป็นการหมุนเวยีนวตัถุดบิ เพิม่กจิกรรมใหน้ักท่องเทีย่วสามารถมาใชง้านและเรยีนรูไ้ดต้ลอดทัง้ปี จงึมกีาร
น าเรื่องความหลากหลายของการเพาะปลกูมาพจิารณา ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสวนแบบไร่นาสวนผสมทีน่อกจากมะขาม
หวานพบวา่ 

1. พืน้ที ่A : มกีารปลกูขา้ว และเลีย้งปลา 
2. พืน้ที ่B : มกีารปลกูขา้ว ปลกูกลว้ย และเลีย้งปลา 
3. พืน้ที ่C : ไมม่กีารท าสวนแบบไรน่าสวนผสม เพาะปลกูเพยีงมะขามทีไ่มส่ามารถใหผ้ลผลติได ้เนื่องจากสวนมะขาม
น้ีมอีายุมากกวา่ 30 ปีและไมม่กีารเพาะปลกูเพือ่ทดแทน 
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รปูท่ี 5 การเขา้ถงึพืน้ทีโ่ครงการ 

เน่ืองจากการเขา้ถงึโครงการเป็นอกีหน่ึงปัจจยัส าคญัทีจ่ะน ามาพจิารณาในการเลอืกทีต่ัง้ดงัรูปที ่5 พบว่าสภาพ ถนน
และขนาดของถนนมผีลต่อการเขา้ถงึของนักท่องเทีย่วและการขนส่งหรอืล าเลยีงทรพัยากรเขา้ออกภายในโครงการทีต่อ้งขนส่ง
โดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ การวเิคราะหส์ภาพและขนาดถนนเขา้พืน้ทีโ่ครงการทัง้ 3 ทีต่ัง้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. พืน้ที ่A : สภาพถนนเป็นดนิลกูรงัขนาด 3 เมตร ไมส่ามารถสวนกนัได ้
2. พืน้ที ่B : สภาพถนนลาดยางขนาด 6 เมตร สามารถสวนกนัได ้
3. พืน้ที ่C : สภาพถนนลาดยางขนาด 10 เมตร สามารถสวนกนัได ้

จากการพจิารณาทีต่ัง้ส าหรบัโครงการแหลง่ท่องเทีย่วนววถิชีุมชนเกษตรและพฒันาคุณภาพการผลติมะขามหวานครบ
วงจร โดยไดค้ดัเลอืกพืน้ที ่A ,B และ C อ้างองิจากพืน้ทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสมโดยการใหค้่าคะแนนจากเกณฑก์ารใหค้ะแนน ประเดน็
การเลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการนัน้รวมทัง้หมด 100 คะแนน โดยพืน้ที ่C ไดร้บัคะแนนค่าน ้าหนักมากทีสุ่ดคอื 75 คะแนน ดงัตารางที ่
1 

ตารางท่ี 1 สรุปคะแนนเลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
สรปุคะแนนเลือกพืน้ท่ีตัง้โครงการ 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ค่าน ้าหนัก 
SITE 

A 
ค่าน ้าหนัก
รวม A 

SITE 
B 

ค่าน ้าหนัก
รวม B 

SITE 
C 

ค่าน ้าหนัก
รวม C 

1.ลกัษณะชุมชนโดยรอบ 5 1 5 2 10 5 25 
2.ลกัษณะทางกายภาพของสิง่บง่ชีท้าง
ภมูศิาสตร(์GI) 

5 4 20 5 25 2 10 

3.เกษตรกรผูท้ าสวนมะขามหวาน 4 2 8 1 4 4 16 
4.การแปรรปูผลติภณัฑจ์ากมะขามหวาน 3 5 15 5 15 3 9 
5.ลกัษณะสวนมะขามหวาน 2 3 6 2 4 5 10 
6.ความกวา้งของถนนเขา้พืน้ทีโ่ครงการ 1 2 2 4 4 5 5 
รวม   56  62  75 

 
3. ความลงตวัของแนวคิด ปรชัญา และพืน้ท่ีตัง้โครงการ สู่การออกแบบสถาปัตยกรรม 

กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาจากแนวความคดิการเรยีกคนืคุณค่า เป็นการฟ้ืนฟูและปรบัปรุงพืน้ทีจ่ดัการกบั
ระบบการผลติใหม ่จากกระบวนการผลติ : ตน้น ้า ตอ้งการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง คน-พืน้ที ่โดยดงึศกัยภาพเดมิของพืน้ทีม่า
ใชใ้นการออกแบบเพือ่เชื่อมโยงผูค้นกบัธรรมชาต ิสรา้งมุมมองทีแ่ตกต่างเผยใหเ้หน็คุณคา่ในพืน้ที ่สูก่ระบวนการแปรรปู : กลาง
น ้า เป็นการน าผลผลติทีไ่ดจ้ากตน้น ้ามาเพิม่มลูค่ามากขึน้ผ่านการน ามาแปรสภาพทีห่ลากหลายและการท ากจิกรรม Workshop 
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เพื่อเรยีนรูป้ระโยชน์จากส่วนต่าง ๆ โดยก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง คน-คน มากขึน้ผ่านกจิกรรมและการเปลีย่นมุมมองของ
การเคลือ่นทีข่องผูใ้ชง้านเพือ่สรา้งความเพลดิเพลนิและสอดแทรกการเรยีนรู ้ใหเ้กดิความน่าสนใจโดยทีย่งัสอดคลอ้งกบัพืน้ทีต่น้
น ้า กระบวนการท าตลาด : ปลายน ้า การสรา้งทีพ่กัและบรกิารส าหรบันักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมและสมัผสักบับรรยากาศของสวน
มะขามรปูแบบใหม่ผา่นการน าทุนทางวฒันธรรมของพืน้ทีม่าใชค้อื มะขาม มาเป็นสว่นหนึ่งของการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
ดว้ยวธิกีารประยุกตแ์ละผสมผสานวสัดุพืน้บา้นกบัเทคนิคการก่อสรา้งแบบใหม ่เพือ่ยกระดบัชุมชนและสรา้งแหลง่ท่องเทีย่วใหม่
ใหจ้งัหวดัเพชรบรูณ์ 

รปูแบบการความสมัพนัธร์ะหวา่ง คน - พืน้ที ่– สถาปัตยกรรม จะค านึงถงึการใชโ้ยชน์สงูสดุของทัง้พืน้ทีแ่ละทรพัยากร ดอก 
ใบ ผล ล าต้น ราก นัน่คอืการน าเอาส่วนทุกส่วนมาสรา้งใหเ้กดิคุณค่าดว้ยการเพิม่มลูค่าออกมาเป็นสนิคา้ (ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
การแปรรปู) และบรกิาร (การ Workshop) เช่นเดยีวกนั รูปแบบการใชพ้ืน้ทีจ่ะค านึงถงึการใชป้ระโยชน์สงูสุด เพือ่ยกระดบั และ
สรา้งคุณคา่ของพืน้ที ่

 

4. การออกแบบองคป์ระกอบของโครงการท่ีเหมาะสม   
จากแนวคดิการเรยีกคนืคุณคา่สูพ่ืน้ที ่หรอื การสรา้งคุณคา่ใหเ้กดิแก่พืน้ที ่เป็นการท าความเขา้ใจระบบเพือ่เชื่อมโยงผูค้นกบั

ธรรมชาตใินขณะทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง เพื่อรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน และรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าใหค้นได้
เรยีนรูแ้ละเหน็คุณค่าต่อทรพัยากรมากยิง่ขึน้ จงึเป็นแนวคดิหลกัของโครงการทีจ่ะน ามาพจิารณาการจดัวางองค์ประกอบของ
โครงการทีเ่หมาะสม  

4.1 การจดัวางองคป์ระกอบในพืน้ท่ี 
จากการวเิคราะหพ์ืน้ทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสม น าไปสูก่ารพจิารณาศกัยภาพของพืน้ทีภ่ายในโครงการโดยท าการแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 

สว่น คอื พืน้ทีต่น้น ้า (Zone A) พืน้ทีก่ลางน ้า (Zone B)  และพืน้ทีป่ลายน ้า (Zone C)  ในอดตีบรเิวณพืน้ทีต่น้น ้า (Zone A) เป็น
พื้นที่สูงมกันิยมเพาะปลูกมะขามหวานมากที่สุด  เน่ืองจากปัญหาการระบายน ้า แต่ปัจจุบนัด้วยเทคโนโลยสีามารถปลูกได้
ผลผลติดทีุกพืน้ที ่ดงันัน้จงึเลอืกเกบ็ตน้มะขามหวานเดมิไว ้พรอ้มทัง้ปลูกตน้มะขามหวานเพิม่ในบางส่วนตามความเหมาะสม 
สว่นพืน้ทีก่ลางน ้า (Zone B)  จากการวเิคราะหส์ามารถอยู่ไดทุ้กพืน้ทีใ่นโครงการ แต่ตอ้งค านึกถงึผลกระทบต่อพืน้ทีบ่รเิวณอื่น  
สุดทา้ยพืน้ทีป่ลายน ้า (Zone C) จะตอ้งค านึงถงึการใชง้านของผูใ้ชง้านเป็นหลกั โดยโครงการมผีูใ้ชง้าน 2 ส่วนคอืโดยพืน้ที ่C1 
เป็นพืน้ทีส่ าหรบัผูท้ีม่าแวะชมหรอืมาเทีย่วแบบไมน่อนคา้งคนืจะอยูบ่รเิวณหน้าโครงการเพือ่การเขา้ถงึงา่ยและสะดวก สว่นพืน้ที ่
C2 คอืพืน้ทีเ่ฉพาะผูท้ีม่าเทีย่วแบบนอนคา้งคนื จะอยูด่า้นในเพือ่ใหเ้กดิความเป็นสว่นตวัและมพีืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรมมากขึน้  
 
4.2 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม    
4.2.1 พืน้ทีใ่ชส้อย (Function)  

- พืน้ทีใ่หค้วามรู ้แนะน าแนวทางการศกึษาการประกอบอาชพีการท าสวนมะขามอยา่งยัง่ยนืเพือ่เป็นแรงจงูใจใหก้บัเกษตรกรและ
บุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการศกึษาหาความรู ้เกดิความรกัและหวงแหนในพืน้ทีแ่ละทรพัยากรทีต่นเองอาศยัอยู่ 
- พืน้ทีเ่วริค์ชอ็ป เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วเกดิประสบการณ์และความรูน้ าไปต่อยอดสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑจ์ากมะขามไดด้ว้ยตนเอง 
- พืน้ทีใ่หบ้รกิารส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว เชน่ ทีพ่กั รา้นคา้ รา้นอาหาร สปา เพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วมาพกัผอ่น ไดส้มัผสัวถิชีวีติและ
ใกลช้ดิธรรมชาต ิ 
 
4.2.2 เสน้ทำงสญัจร (Circulation)  
- ออกแบบทางสญัจรทีท่ าใหส้ามารถเรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัมะขามตัง้แต่ ราก ล าตน้ ผล ดอก ใบ ทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมภายใน
โครงการ โดยออกแบบใหท้างเดนิเชื่อมสามารถเชื่อมจากทีพ่กัสู ่Workshop และ Workshop สู ่Workshop กระตุน้การรบัรูผ้่าน
การเดนิและการเปลีย่นมมุมอง 

4.2.3 รปูทรงอำคำร (Form) 
- น าองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมในพืน้ที ่(สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่) มาปรบัใชก้บัรปูแบบสถาปัตยกรรมโมเดริน์เพือ่ใหเ้กดิความ
น่าสนใจและไมข่ดักบับทรบิทของชุมชน  



กำรออกแบบสถำปัตยกรรม สวนมะขำมหวำนเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว อ ำเภอหล่มเก่ำ จงัหวดัเพชรบรูณ์  
มุทติา เสรมิศร,ี พชิญาภา ธมัมกิะกุล,  ดศิสกุล อึง้ตระกลู, พนัธศ์กัดิ ์ภกัด ีและปนวฒัน์ สุทธกุิญชร 
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4.2.4 วสัดุทีใ่ชก้่อสรำ้งอำคำร (Material)  
- ใชว้สัดุทีผ่ลติเอง และหาไดใ้นทอ้งถิน่ เป็นการใชท้รพัยากรทีม่ใีนพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด เช่น อฐิผสาน ไมไ้ผ่ ไมม้ะขาม 
หลงัคาหญา้หรอืดนิเผา เป็นตน้ 
- วสัดุทีเ่สรมิสรา้งความแขง็แรงใหก้บัอาคาร ดทูนัสมยัและยดือายุการใชง้าน เชน่ ไมเ้ทยีม เหลก็ คอนกรตี และกระจก เป็นตน้ 

 

5. รปูแบบของสถาปัตยกรรม  
รูปแบบของสถาปัตยกรรม เกิดจากแนวคดิในการออกแบบเพื่อเขา้ไปฟ้ืนฟูและพฒันาพื้นที่พร้อมกบัการปรบัปรุง

กระบวนการผลติมะขามหวานจงึวเิคราะหแ์ละน ามาตคีวามหมายผา่น 3 ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีค่อืระหวา่ง คนกบัคน คน
กบัธรรมชาต ิและคนกบัสถาปัตยกรรม ผ่านกิจกรรมโดยแสดงให้เหน็กระบวนการผลติมะขามที่ใช้เทคโนโลยมีาเพื่อพฒันา
คุณภาพของผลผลติจากตน้มะขามไปพรอ้มกบัการน าเสนอเรื่องราวผ่านส่วนต่าง ๆ ทีช่าวบา้นน ามาใชใ้นการด าเนินชวีติเพื่อ
เพิม่มูลค่าใหด้บัสนิค้าและบรกิาร ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกออกแบบการเรยีนรู้ผ่านความสมัพนัธ์น้ีได้เองท าให้โครงการ
น่าสนใจมากขึน้จงึเกดิเป็นแนวคดิ Concept : การเรยีกคนืคุณคา่สูพ่ืน้ที ่

5.1 ประยกุตส์ถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินผสมผสานสถาปัตยกรรมเขตร้อน 
แนวคดิสถาปัตยกรรมเขตรอ้น (Tropical Architecture) เน้นใหอ้าคารเป็นส่วนหน่ึงกบัธรรมชาตแิละตอ้งการความร่ม

รื่นจากเงาไม ้มทีัง้แสงและลมพดัผ่านเขา้มาได้เกอืบทุกมุม ดงันัน้การออกแบบจงึค านึงถงึการระบายความร้อนและความชื้น 
ทศิทาง ต าแหน่งและขนาดของช่องเปิดทีส่มัพนัธก์บัการเดนิทางของแสงและลม สรา้งพืน้ทีโ่ปร่งโล่งขนาดใหญ่เป็นปรมิาณมาก
เชื่อมต่อจากพืน้ทีภ่ายในและภายนอกเขา้ด้วยกนั วสัดุทีใ่ชไ้ม่ดูดซบัความรอ้นมากและระบายความร้อนได้ด ีทีจ่ะน ามาใชใ้น
โครงการจะเป็นวสัดุก่อสรา้งทีคุ่น้เคย อย่างคอนกรตีเปลอืยผวิ อฐิ ไม ้และเหลก็ โครงสรา้งหลกัเป็นไมแ้ละเหลก็ มพีืน้ทีส่เีขยีว
และตน้ไมค้อยใหร้ม่เงา ขดุบ่อน ้าเพือ่สรา้งบรรยากาศการใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอกีทัง้ยงัไดร้บัไอเยน็จากบ่อน ้าเขา้สูภ่ายใน
อาคารเกดิสภาวะน่าสบายใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน  

สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ของไทยถูกออกแบบมาจากสภาพแวดลอ้มของภูมปิระเทศทีแ่ตกต่างกนัไปตามสภาพภูมศิาสตร ์
โดยสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ทีโ่ดดเด่นของจงัหวดัเพชรบรูณ์คอืสถาปัตยกรรมเรอืนยองหนิไทหล่มบา้นแก่งโตน มลีกัษณะเป็นเรอืน
ยกใตถุ้นสงูไมเ่กนิ 2 เมตร หลงัคาจัว่มคีวามลาดชนั จดัวางตวัเรอืนตามแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก โดยมดีา้นหน้าเรอืนอยู่ทศิ
เหนือ ลกัษณะของเสาตัง้อยู่บนหนิธรรมชาตขินาดย่อม วสัดุก่อสรา้งจากไมจ้รงิทีห่าไดใ้นพืน้ที่ มุงหลงัคาดว้ยแผน่สงักะสหีรอืมี
หญา้คาผสมอยูด่ว้ยกนั มชีอ่งลมทีต่เีป็นไมร้ะแนงเวน้รอ่งเพือ่ใหเ้กดิการระบายอากาศภายในเรอืน  

การจดัวางพืน้ทีภ่ายในเรอืน พืน้ทีใ่ตถุ้นเรอืนสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้เนกประสงคใ์นอดตีใชเ้ป็นคอกสตัว ์แต่ต่อมาวถิี
ชวีติเปลีย่นไปมกีารดดัแปลงพืน้ทีใ่ตถุ้นไปท าหน้าทีท่ีห่ลากหลาย เชน่ เกบ็อุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นพืน้ทีเ่ปิดโลง่เพือ่เกบ็กอง
ไมฟื้น พืน้ทีเ่กบ็ผลผลติทางการเกษตร พืน้ทีน่ัง่เล่นพกัผ่อนคลายรอ้นช่วงเวลากลางวนั เป็นต้น พืน้ทีภ่ายในเรอืนถูกแบ่งเป็น
ระดบัการเขา้ถงึ เพือ่แยกการใชง้านและกัน้ความเป็นสว่นตวัไว ้5 ระดบัดงัรปู 10 (ขนิษฐา, 2559) 

จากการวเิคราะหร์ูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถิ่นและสถาปัตยกรรมเขตรอ้น พบว่ามคีวามใกลเ้คยีงกนัจากปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการออกแบบและการเขา้ไปใชง้านในพืน้ที ่อกีทัง้การน าเอาพืน้ทีส่เีขยีวหรอืธรรมชาตเิขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงในสถาปัตยกรรม เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงกลมกลนืและเขา้กบับรบิท จงึมแีนวคดิทีจ่ะประยุกตก์ารออกแบบสถาปัตยกรรม
ใหม้คีวามน่าสนใจจากการดงึเอารูปทรงและพืน้ทีใ่ชง้านทีเ่หมาะสมของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัรูปแบบความ
ทนัสมยัของสไตล์โมเดริ์นทรอปิคอล ที่ผสมผสานระบบโครงสร้างและวสัดุไวด้้วยกนัอย่างลงตวัจากวสัดุที่สามารถหาได้จาก
ทอ้งถิน่ เพิม่ช่องเปิดเพื่อสอดรบักบัมุมมองจากภายนอกสูภ่ายในโครงการ มกีารเพิม่พืน้ทีส่วนและบ่อน ้าเพือ่ใชใ้นการผลติและ
สรา้งบรรยากาศทีด่ ีน าไปสูก่ารเกดิสภาวะน่าสบายใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั  
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5.2 การออกแบบขัน้สมบรูณ์ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีต่ ัง้ น าไปสูก่ระบวนการออกแบบโดยสรา้งใหเ้กดิคุณคา่ในทุก ๆ สว่นตัง้แต่ ราก ล าตน้ ผล ดอก และใบ
ของมะขามหวาน ผ่านกจิกรรมเพื่อใหค้นได้มปีฏสิมัพนัธ์ต่อพื้นที่ เขา้มาเรยีนรู้คุณค่าเหล่านัน้ผ่านพื้นที่ในกระบวนการผลติ 
กระบวนการแปรรปูของมะขามหวาน 

 
รปูท่ี 6 ผงับรเิวณขัน้สมบรูณ์ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 7 ทศันียภาพของโครงการ 
 

 



กำรออกแบบสถำปัตยกรรม สวนมะขำมหวำนเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว อ ำเภอหล่มเก่ำ จงัหวดัเพชรบรูณ์  
มุทติา เสรมิศร,ี พชิญาภา ธมัมกิะกุล,  ดศิสกุล อึง้ตระกลู, พนัธศ์กัดิ ์ภกัด ีและปนวฒัน์ สุทธกุิญชร 
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1. พัฒนาพื้นที่ Workshop แทรกไปทัว่พื้นที่ของสวนมะขาม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้และมี
ปฏสิมัพนัธก์บับรบิทของพืน้ทีร่ะหวา่งทาง 
2. เชือ่มทางเดนิหลายจุดใหส้ามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้  
3. ปรบัทีพ่กับางสว่นใหอ้ยู่ใกลพ้ืน้ที ่Workshop สามารถรบัรูก้จิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลา เพือ่สรา้งการเกดิ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคน 
4. เพิม่พืน้ทีนิ่ทรรศการใหค้วามรู ้และกจิกรรม Workshop ระยะสัน้ส าหรบัผูท้ีส่นใจ 
5. ปรบัพื้นที่เพาะปลูกไร่นาสวนผสมให้มคีวามลื่นไหลไปกับ Contour line สร้างบรรยากาศให้เชื่อมโยงกบัส่วน
รา้นอาหารและสว่นคาเฟ่ 
 

สรปุผลการออกแบบโครงการ 
โครงการแหล่งท่องเที่ยวนววถิีชุมชนเกษตรเพื่อพฒันาคุณภาพการผลติมะขามหวาน ก่อตัง้ขึน้จากปัญหาผลผลติ

ตกต ่าและพืน้ทีเ่พาะปลกูของมะขามหวานในพืน้ทีล่ดลง เน่ืองจากเศรษฐกจิต ่าตกเพือ่เป็นศนูยก์ลางการสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน
และยกระดบัผลติภณัฑ์ที่มาจากมะขามหวาน รวมถึงกระตุ้นให้คนเหน็คุณค่าในพื้นที่และทรพัยากรการเกษตรที่ส าคญัของ
จงัหวดัเพชรบรูณ์   

โดยการน ามะขามหวานทีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิหลกัมาสรา้งใหเ้กดิคุณค่าในทุก ๆ สว่นตัง้แต่ ราก ล าตน้ ผล ดอก และใบของ
มะขามหวาน เกดิเป็นกจิกรรมใหค้นเขา้มาเรยีนรูคุ้ณค่าเหล่านัน้ผา่นพืน้ทีใ่นกระบวนการผลติ กระบวนการแปรรปู ตลอดจนพืน้ที่
พกั รา้นอาหาร และรา้นคา้ผลติภณัฑท์ีน่ าเอาวตัถุดบิมาจากภายในโครงการและชุมชนโดยรอบ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของคนใน
ชุมชนกบักลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านพื้นที่แปลกเปลี่ยนเรยีนรู้เชงิปฏบิตัิการอย่างพื้นที่ Workshop ให้ส าหรบักลุ่มคนที่สนใจทัว่ไป
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และ Workshop พเิศษส าหรบักลุ่มคนทีส่นใจต่อยอดทางธุรกจิ ซึง่เป็นโอกาสในการขยายฐานการตลาด และ
การสรา้งแบรนดท์ีเ่ขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

แนวความคดิในการวางผงัและเชื่อมโยงกจิกรรม เกดิจากการวเิคราะห์สภาพภูมปิระเทศ ต าแหน่งอาคาร รูปแบบ
กจิกรรมภายในโครงการเดมิ รว่มกบัสภาพแวดลอ้มและบรบิทภายในกบัภายนอกพืน้ที ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั ท าใหไ้ดล้กัษณะ
ของสถาปัตยกรรมทีม่าจากการแกปั้ญหาเชงิพืน้ที ่รองรบัการท ากจิกรรมทีห่ลากหลายและสง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธท์ัง้กบัคนและ
ธรรมชาต ิ

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพิม่ความน่าสนใจใหก้บัโครงการผ่านการออกแบบทีพ่กัทีม่คีวามหลากหลาย ตอบสนองต่อกลุ่มผูใ้ชง้านทีม่หีลาย
ประเภท และครอบคลุมมากขึน้ 

2. สนับสนุนใหก้ระจายคนไปสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ภายในชุมชนมากขึน้ เพื่อเป็นการเพิม่โอกาสการสรา้งรายได้
ใหก้บัชุมชน และท าใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสับรรยากาศของวถิชีวีติชุมชมไดโ้ดยตรง 

3. ค านึงถงึการออกแบบสถาปัตยกรรมใหก้ลมกลนืกบับรบิทและสภาพแวดลอ้มมากทีสุ่ด และออกแบบเพือ่รองรบักบั
การเตบิโตของตน้ไมใ้นอนาคตทีอ่าจมกีารปลกูทดแทนจะกระทบต่อผงัเดมิหรอืไมอ่ยา่งไร 

4. น าการวเิคราะหศ์กัยภาพดา้น Landscape มาช่วยในการวางต าแหน่งกลุ่มสวน (พืน้ทีเ่พาะปลูก) ต าแหน่งอาคาร 
และเสน้ทางเดนิใหส้มัพนัธก์บัแนวคอนทวัรเ์พือ่ป้องกนัปัญหาน ้าลาก เสน้ทางถูกตดัขาด และการซ่อมแซมในอนาคต 

5. พจิารณาพืน้ที ่และการจดัโซนต่าง ๆ ในโครงการใหม้คีวามยนืหยุน่ เพือ่รองรบัการขยายตวัของโครงการในอนาคต
ที่จะเชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบ สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน ตลอดจนน าไปสู่การสร้างพื้นที่ที่มีความสัมพนัธ์ต่อ
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคมอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการค้นหา 

ทุนทางวฒันธรรมเชิงพืน้ท่ีเพ่ือสร้างการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
Architecture Design through the process of searching for spatial cultural capital to create 

sustainable development.  
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บทคดัย่อ 

ชุมชนบา้นซ าจ าปา ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแก่น เป็นพืน้ทีท่ีใ่นอดตีเคยอุดมสมบรูณ์ผ่านการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้าอยา่งเป็นระบบ ทัง้จากความร่วมมอืของชุมชนภาครฐัและโครงการหลวง แต่ดว้ยสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นไป ท าใหใ้นปัจจุบนัเป็นพืน้ทีป่ระสบปัญหาดา้นทีด่นิท ากนิ ความแหง้แลง้ ตลอดจนการยา้ยถิน่ทีอ่ยูข่องคนใน
ชุมชนออกไปนอกถิน่เกดิ  

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประยุกต์กระบวนการค้นหาทุนทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่สู่การออกแบบ
สถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งกบับรบิทเฉพาะพืน้ที ่2) เพื่อพฒันาการเรยีนรูด้า้นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเพื่อพฒันาเชงิ
พืน้ทีแ่ละการพฒันาอย่างยัง่ยนื ระเบยีบวธิวีจิยั ในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาควบคู่ไปกบัวธิแีปล
ขอ้มลูสูก่ารสรา้งแผนทีท่างวฒันธรรม จากการรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่เพือ่น าไปสูก่ารสรา้งเครื่องมอืทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม พบว่า a) ปัญหาดงักล่าวเกดิจากการเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิจากสงัคมเกษตรสู่เศรษฐกจิแบบทุน
นิยม ท าให้ผู้คนต่างใช้พื้นที่ท ากินของตนและทรพัยากรน ้าอย่างไม่ยัง้คิด b) การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงเสนอแนะการ
ออกแบบพืน้ทีร่องรบักจิกรรม 3 สว่น ทีต่อบรบักบัการเปลีย่นแปลงของระดบัน ้าในพืน้ทีผ่า่นวธิกีาร Metaphors Object tectonics 
รปูร่างรูปทรงของอุปกรณ์หาปลาทีส่มัพนัธก์บัระดบัน ้าและลกัษณะของพืน้ที ่ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ส าหรบัพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมกบั
ช่วงเวลาน ้าท่วมพืน้ทีทุ่่งนา ส่วนที ่2 ส าหรบัพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมกบัช่วงเวลาน ้าหลากบนพืน้ลานหนิ และส่วนที ่3 ส าหรบั
พืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมกบัชว่งเวลาน ้าขงัพืน้ทีน่ ้าซบั c) เพือ่ใหเ้กดิพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมทีต่อบรบัการใชง้าน การเคลือ่นทีข่อง
แต่ละกจิกรรมตลอดทัง้ปีของผูค้นในชุมชน และแสดงออกถงึการอยู่รว่มกนัระหวา่งมนุษย ์กจิกรรม ธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม
อยา่งยัง่ยนื 

ค าส าคญั: ทุนทางวฒันธรรม, การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที,่ การออกแบบสถาปัตยกรรม,การพึง่พาตนเอง, การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 
Abstract 
 In the past, Sum-Jum-Pa district, Tombon Donglan, Amphur Srichompu, Khonkhan province, Thailand was 
abundant through water resources management by the communities and government sector. Nowadays, the 
communities have been abandoned, relocation problems, and arid because of socio  - cultural and economic 
transformation. 
 This study aimed to 1) apply the process of searching for spatial cultural capital to create the architecture 
design process and 2) to develop the architectural design learning process for spatial development and sustainable 
development. The methodology of this study is qualitative research using the content analysis methodology alongside 
creating cultural mapping. The study found that a) the spatial problems are caused by the socio-cultural and economic 
transformation from an agricultural society to a capitalist. b) The suggestion of architectural design is activities space 
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design consist of 3 zones consist of, 1st Ricefield zone in flooding period, 2nd Stone courtyard zone in the drought 
period, and 3rd water liner zone in the drought, through design form and design space with metaphors method (Shape, 
form, and material of the local fishing equipment) relate to the water level and natural landform. c) The expected impact 
of architectural design that is relating to movement, and functional of yearly local activities and show that coexistence 
between human, natural, and architecture by sustainable development. 

Keywords: Cultural capital, Spatial analysis, Architecture design, Self-reliance, Sustainable development 
 
บทน า 

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นกบัพืน้ทีเ่พื่อใหส้ามารถ “เขา้ใจ” ถงึปัญหาและโอกาสเชงิพืน้ที ่ในการเลอืก
น าพาองค์ความรูแ้ละแนวทางในการแกปั้ญหาให ้“เขา้ถงึ” ผูค้นและพืน้ทีอ่ย่างถูกตอ้ง เพื่อก าหนดแนวทางในการ “พฒันา”ได้
อย่างสอดคล้องกบับรบิทของพื้นที่ได้นัน้ ต้องปรบัฐานการมองความสมัพนัธ์ดงักล่าวสู่ความเขา้ใจแบบ พื้นที่ทางวฒันธรรม 
(ศรศีกัร วลัลโิภดม 2560) ซึง่กค็อืพืน้ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธท์างสงัคม วฒันธรรม สถานที ่ประเพณี ตลอดจนชว่งเวลาอยา่งแยกออก
จากกนัมไิด ้เป็นพืน้ทีค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาต ิและคนกบัสิง่ทีอ่ยู่เหนือธรรมชาต ิทีท่ าใหเ้กดิส านึกของ
การอยู่ร่วมกนัของกลุ่มคนภายใต้ความเชื่อ วฒันธรรมหรอืจุดมุ่งหมายร่วมบางประการ ซึ่งสามารถแบ่งระดบัการรบัรู้ในเรื่อง
พืน้ทีว่ฒันธรรมทีผู่ค้นใชช้วีติในพืน้ทีไ่ด ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ภูมวิฒันธรรม (Cultural Landscape) คอืการรบัรูข้องพืน้ทีว่ฒันธรรม
ระดบัทีม่ขีอบเขตกวา้งขวาง เช่น ระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาคหรอืระดบัจงัหวดั 2) นิเวศวฒันธรรม (Cultural Ecology) คอืการ
รบัรูข้องพืน้ทีว่ฒันธรรมระดบัระดบักลางอนัเป็นทอ้งถิน่ทีผู่ค้นหลายกลุ่มหรอืหลายชาตพินัธุเ์ขา้มาตัง้ถิน่ฐานเป็นชุมชนเกดิขึน้ 
เช่นพืน้ทีว่ฒันธรรมในระดบัอ าเภอหรอืต าบล และ 3) ชวีติวฒันธรรม (Culture Life) คอืการรบัรูข้องพืน้ทีว่ฒันธรรมระดบัเลก็ ที่
สามารถมองเหน็ผูค้น วถิชีวีติทีม่คีวามรูส้กึร่วม สอดคลอ้งทีส่ามารถรบัรูไ้ดถ้งึการถูกผกูโยงความรูส้กึเขา้กบัอะไรบางอย่างใน
ชุมชน เชน่พืน้ทีว่ฒันธรรมในระดบัชุมชน หมูบ่า้นหรอืระดบัเครอืญาต ิเป็นตน้ 

ชุมชนบ้านซ าจ าปา ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เป็นพื้นที่ชีวติวฒันธรรม (Culture Life) ที่มขี้อ
ได้เปรียบด้านทรพัยากรธรรมชาติ เน่ืองจากมพีื้นที่ภูเขาและล าธารไหลผ่านหมู่บ้าน จงึในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มคีวามอุดม
สมบูรณ์และพบว่ามกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าดว้ยกิจกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมมาชา้นาน ท าใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะแก่
การเกษตรเป็นอยา่งมาก โดยในปี พ.ศ. 2507 กลุ่มแนวร่วมคอมมวินิสต ์กไ็ด้เลง็เหน็ศกัยภาพเชงิพืน้ทีด่งักล่าว และไดเ้ขา้มาใช้
วธิกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อควบคุมการชลประทานในพื้นทีด่งักล่าวเพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิยุทธศาสตร์ (อกัษรศร ี
2553) ท าใหเ้กดิเป็นวฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกจิแบบกึง่สงัคมนิยมภายในพืน้ที ่
 

 
ภาพท่ี 1 ชุมชนบา้นซ าจ าปา ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแกน่ 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า, 2562) 
 

หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าว ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นการเมอืงทีส่่งผลกระทบต่อพืน้ทีชุ่มชนบา้นซ าจ าปา ต าบลดง
ลาน อ าเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแก่น อนัเนื่องมาจากนโยบายปรายปรามคอมมวินิสต ์66/2523 สง่ผลกระทบส าคญัต่อวถิชีวีติของ
ผูค้นภายในชุมชน โดยภาครฐักลบัเขา้มาช่วยฟ้ืนฟูวถิชีวีติ วฒันธรรมและความเชื่อเชงิพื้นทีใ่หก้ลบัมา พรอ้มกบัแผนพฒันา
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ชนบท และระบบชลประทานน ้าชุมชน ท าใหเ้กดิชุมชนทีช่ดัเจนขึน้ ชุมชนเริม่มกีารรวมกลุ่ม มกีารยา้ยถิน่ฐานของผูค้นเขา้มาใน
พืน้ทีม่ากขึน้ จนท าใหชุ้มชนหนักลบัมาใสใ่จใน วฒันธรรมพืน้ถิน่กนัมากขึน้ เกดิเป็นชุมชนเกษตรอกีครัง้ 

ในภายหลงัปี พ.ศ. 2540 ชุมชนซ าจ าปา ขยายออกเป็น 4 หมู่บา้น เกดิการสรา้งถนนและสะพานขา้มแม่น ้าพอง การ
คมนาคมขนสง่สะดวกสบายมากขึน้ พืน้ทีก่ารเกษตรถูกพฒันามากขึน้เพือ่การพานิชย ์ท าใหเ้กดิน าระบบเกษตรเชงิเดีย่วเขา้มาใช้
ในพืน้ที่มากขึน้ ใชก้ารตลาดน าการผลติ เปลีย่นพืน้ทีท่ านาสู่ไร่อ้อย ขา้วโพด ส่งผลใหร้ะบบบรหิารทรพัยากรน ้าแบบดัง้เดมิถูก
ท าลาย แหง้แลง้ ผูค้นเริม่ขาดรายไดแ้ละเกดิพพิาทเรื่องน ้าใชส้ง่ผลใหเ้กดิการยา้ยออกนอกพืน้ที ่ท าใหปั้จจุบนัชุมชนบา้นซ าจ าปา 
ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแก่นกลายเป็นชุมชนผูส้งูอายุและทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรมลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน  

หากวเิคราะหข์อ้มลูชุมชนบา้นซ าจ าปา ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแก่น อย่างเป็นระบบภายใตแ้นวคดิภูมิ
สงัคม (สุเมธ ตนัตเิวชกุล 2554) จะท าใหเ้รามองเหน็การเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม วฒันธรรม ตลอดจนพืน้ทีส่าธารณะอย่าง
เป็นพลวตั กล่าวคอื การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีต่ามแนวคดิภูมสิงัคม มองท าการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ โดย
แบง่ขอ้มลูเชงิพืน้ทีอ่อกเป็น 3 สว่นดว้ยกนั (เกรยีงศกัดิ ์2560) ประกอบดว้ย  

1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) เป็นขอ้มูลเชงิกายภาพของพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งเป็นไปได้ทัง้ในรูปแบบขอ้มูลของ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ภูมปัิญญา ในความหมายของปัจจยัเชิงบวกที่เสามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้และ
ขอ้จ ากดัเชงิพืน้ที ่ในรปูแบบของปัญหาเฉพาะจุด ปัญหาเฉพาะชุมชน 

2. ปัจจยัภายนอก (External Factor) ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นผลกระทบทีม่าจากการเปลีย่นแปลงภายนอกทีเ่ขา้มากระทบต่อ
ปัจจยัภายใน ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นต่าง ๆ หรอืเป็นปัจจยัทีเ่กดิจากสิง่เรา้ภายนอกทีค่นภายในชุมชนมใิช่เป็นผูส้รา้ง
ขึน้มาเอง 

3. ผลกระทบ (Impact) ไดแ้ก่ ผลลพัธจ์ากปัจจยัภายนอกกระท าต่อปัจจยัภายใน ทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ
ภายในชุมชน 

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมด จะเหน็ไดว้่า ชุมชนซ าจ าปาเปลีย่นแปลง ไปตามปัจจยัภายนอก และภายใน ในแต่ละช่วงเวลา 
ซึง่ทัง้หมดลว้นสง่ผลต่อตน้ทุนทางวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึวถิกีารด าเนินชวีติของคนในชุมชน ดงันัน้
จงึตอ้งการสรา้งพืน้ทีก่ารมปีฏสิมัพนัธท์างดา้นสงัคมและวฒันธรรมผ่านกจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์ในรูปแบบของ “องคก์รทางดา้น
สงัคมและวฒันธรรม” ทีน่ าทุนทางวฒันธรรมของพืน้ทีชุ่มชนบา้นซ าจ าปา ซึง่สอดคลอ้งกบับรบิทและปัญหาเฉพาะที ่โดยน าไป
ปรบัใชใ้นการออกแบบและสรา้งโอกาสและช่องทางในการพฒันาอาชพี อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรกรรม ถอืเป็นการสรา้ง
ชุมชนทีย่ ัง่ยนือยา่งสรา้งสรรค ์และสรา้งชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็อนั เป็นรากฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื\ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพือ่ประยุกตก์ระบวนการคน้หาทุนทางวฒันธรรมเชงิพืน้ทีสู่ก่ารออกแบบสถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งกบับรบิทเฉพาะพืน้ที่ 
2) เพือ่พฒันาการเรยีนรูด้า้นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเพือ่พฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 
วิธีวิจยั 

โดยการศกึษาในครัง้น้ี เป็นพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมทีป่ระยุกตใ์ชแ้นวคดิภูมิ
สงัคมในการวิเคราะห์ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาต้นทุนทางวฒันธรรมและน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม เพื่อสรา้งพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมทีส่อดคลอ้งกบับรบิทเชงิพืน้ทีเ่ฉพาะ ระเบยีบวธิวีจิยั ในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิ
คุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาควบคู่ไปกับวิธีแปลข้อมูลโดยการสร้างแผนที่ทางวฒันธรรม  ของงานวิจยัเรื่อง การ
ประยุกต์ใชแ้นวคดิภูมสิงัคมส าหรบัการเรยีนการสอนวชิาออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพฒันาเชงิพืน้ทีด่งัแสดงในภาพที่  2 
(ภวูเดช และ ดศิสกุล 2562) 
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รปูท่ี 2 กระบวนการวจิยั 

ทีม่า : (ภวูเดช และ ดศิสกุล 2562) 
 
ผลการศึกษาวิจยั 
การเลือกพืน้ท่ีตัง้โครงการ 

ชุมชนบา้นซ าจ าปา ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแก่น มลี าธารไหลผา่นจากภเูขาไหลผา่นทุง่นา ลานหนิและ
พืน้ทีซ่บัน ้า ไปจนถงึแม่น ้าดา้นหลงัหมูบ่า้น ซึง่เป็นเสน้ทางหลกัของชาวบา้นในการประกอบอาชพีและกจิกรรมเป็นประจ า เช่น 
การน าววัควายไปเลีย้งชว่งหน้าแลง้ การท านาและการหาปลา 
 
สรปุประเดน็การเลือกพืน้ท่ีตัง้โครงการและทุนทางวฒันธรรมเชิงพืน้ท่ี 

จากการสรุปขอ้มลูเชงิพืน้ทีพ่บวา่ ทุนทางวฒันธรรมเชงิพืน้ทีข่องชาวบา้นชาวซ าจ าปาไดแ้ก่ พืน้ทีท่างสงัคมวฒันธรรม 
วถิชีวีติ ฤดูกาล ระดบัน ้า และเครื่องมอืหาปลาเฉพาะพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ที ่3  Zone ไดแ้ก่ พืน้ทีทุ่่งนา พืน้ทีล่านหนิ
และพืน้ทีน่ ้าซบั ซึง่วถิชีวีติเกีย่วโยงไปถงึระดบัน ้าทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาลสง่ผลถงึการสรา้งเครือ่งมอืหาปลาใหส้อดคลอ้งกบัระดบั
น ้าทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสถานที ่ไดแ้ก่ หลี ่ส าหรบัพืน้ทีย่ามน ้าท่วมทุ่งนา เยาะ ส าหรบัพืน้ทีน่ ้าหลากบรเิวณลานหนิ และ
โต่ง ส าหรบัพืน้ทีน่ ้าซบัชว่งฤดแูลง้ 
 
การพฒันาทุนทางวฒันธรรมเชิงพืน้ท่ีสู่กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 

จากทุนทางวฒันธรรมเชงิพืน้ทีด่า้นพืน้ทีท่างสงัคมวฒันธรรม วถิชีวีติฤดกูาล ระดบัน ้าและเครือ่งมอืหาปลาเฉพาะทีพ่บ
ในพืน้ทีชุ่มชนซ าจ าปา ผูจ้ดัท าจงึไดน้ าอุปกรณ์หาปลาเฉพาะพืน้ทีน้ี่ น ามาผ่านกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมดว้ยวธิกีาร 
Metaphor Object tectonic ดว้ยการแปลรูปร่างรูปทรงของอุปกรณ์หา ทีเ่ชื่อว่า เป็นสิง่ทีส่นิทกบัพืน้ที ่ภูมปิระเทศ วถิชีวีติและ
บรบิทของพืน้ทีช่วีติวฒันธรรมซ าจ าปาไดอ้ยา่งไมรู่ส้กึแปลกปลอม แสดงในภาพที ่3 
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รปูท่ี 3 วธิกีาร Metaphors Object tectonics รปูรา่งรปูทรงของอุปกรณ์หาปลา ทีเ่หมาะกบัพืน้ที ่
ทีม่า : (ผูจ้ดัท า, 2562) 

 
พื้นที่โครงการได้รบัการออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรบักิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสรมิกบัวถิีชีวติ บรบิทพื้นที่และ

กจิกรรมประจ าของชาวชุมชนซ าจ าปา โดยแบง่พืน้ทีข่องโครงการออกเป็น 3 สว่นไดแ้ก่  
พืน้ท่ีท่ี 1 พืน้ทีบ่รเิวณทุง่นา ออกแบบพืน้ทีร่องรบักจิกรรมส าหรบับง่บอกเรือ่งราวของความส าคญัของพืน้ทีแ่ละน ้าต่อ

ชาวชุมชนซ าจ าปาและนักท่องเทีย่วใหต้ระหนักถงึภูมปัิญญาของถิน่ที ่ผ่าน Function การใชง้านของ Water monument ผ่าน
วธิกีาร Metaphor Object tectonic เครือ่งมอืหาปลาทีช่ือ่วา่ หลี ่

พื้นท่ีท่ี 2 พื้นที่บรเิวณลานหนิ ออกแบบพื้นที่รองรบักจิกรรมตามวถิีชวีติประจ าของชาวชุมชนซ าจ าปา ที่ใช้พื้นที่
บริเวณดงักล่าวเป็นแหล่งพกัยามน าสตัย์เลี้ยงออกหาหญ้า พกัผ่อน และใช้เป็นพื้นที่หาปลาตามโขดหนิยามน ้าแล้ง ผ่าน 
Function การใชง้านของโรงเรอืนทางการเกษตร ผา่นวธิกีาร Metaphor Object tectonic เครือ่งมอืหาปลาทีช่ือ่วา่ เยาะ 

พื้นท่ีท่ี 3 พืน้ที่บรเิวณน ้าซบั ออกแบบพืน้ทีร่องรบักจิกรรมทางสงัคมวฒันธรรม และความเชื่อของชุมชนซ าจ าปา 
เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีใ่ชส้ าหรบัการบชูา สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์และหาปลาตลอดทัง้ปี เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่นี ้าขงัตลอดทัง้ปี ผา่น 
Function การใช้งานของแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ ตลอดจนเป็นลานกิจกรรมทางสงัคมวฒันธรรมของชุมชน ผ่านวิธีการ  
Metaphor Object tectonic เครือ่งมอืหาปลาทีช่ือ่วา่ โต่ง 

โดยเชื่อมโยงทัง้สามพืน้ทีเ่ขา้ดว้ยกนัผา่นเถยีงนา ท าใหพ้ืน้ทีท่ ัง้สาม เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและรองรบักจิกรรมทางงั
คมวฒันธรรม ตลอดจนวถิชีวีติอนัดขีองชาวชุมชนซ าจ าปาตลอดทัง้ปี ดงัแสดงในภาพที ่4 
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รปูท่ี 4 การพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สมบรูณ์ 
ทีม่า : (ผูจ้ดัท า, 2562) 

 
สรปุผลการศึกษา 

โครงการ “ศูนย์วถิวีฒันธรรม ชุมชนซ าจ าปา”เป็นโครงการน าร่องเพื่อแก้ไขปัญหาสิง่ทีก่ าลงัเลื่อนหายของภูมปัิญญาและ
ความยัง่ยนืทางวถิชีวีติคนในชุมชนปัจจุบนั ก่อใหเ้กดิพื้นที่ใช้สอย ในกิจกรรมที่ยงัคงหลงเหลอือยู่ ใหม้คีวามยัง่ยนืและเป็นพืน้ที่ที่
เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์วฒันธรรมวถิชีวีติของชุมชน ซึง่ท าใหเ้หน็คุณคา่ในตวักจิกรรมวถิชีวีติทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนัและฟ้ืนฟูกลิน่อายความ
เป็นอดตี เพือ่บอกเลา่ทีม่าของวถิชีวีติชุมชนน าไปสูคุ่ณภาพชวีติทีม่คีวามยัง่ยนืและ จติส านึกในการรกัถิน่ทีข่องตนเอง 

แนวความคดิในการออกแบบโครงการ เกดิจากการมองชุมชนแบบคนในพืน้ที ่โดยใช ้แนวทางภูมสิงัคม มาวเิคราะห ์ขอ้มลู
เชงิพื้นทีเ่พื่อที่จะได้รู้ถงึเหตุผลของการเปลีย่นแปลงและบางสิง่หลงเหลอือยู่และสงัเกตปรากฎการณ์วทิยา ที่เกดิขึน้จากบรบิทของ
สภาพแวดล้อม วถิีชวีติ น ามาสู่รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่จะช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติและวฒันธรรมภูมปัิญญาในอดตี โดยที่ไม่
ขดัแยง้กบัการเปลีย่นแปลงในสงัคมยุคปัจจุบนัโดยการถ่ายทอดผา่นสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่รว่มสมยัแบบเฉพาะทีชุ่มชนซ าจ าปา 
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ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากกระบวนการออกแบบโครงการ  “ศูนย์วถิีวฒันธรรม ชุมชนซ าจ าปา ” ในครัง้น้ี เป็นการพฒันากระบวนการ
เรยีนรู้ ที่น าแนวทางการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพื้นที่ภายใต้แนวคดิภูมสิงัคม มาประยุกต์ใช้ส าหรบัการหาทุนทาง
วฒันธรรมเชงิพื้นที่เฉพาะ และน าไปสู่การสร้างกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมทีมุ่่งหวงัใหเ้กดิการออกแบบพื้นที่รองรบั
กจิกรรมทางสงัคมวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบับรบิทเชงิพืน้ทีเ่พื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาดว้ยการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื ของ
ชุมชนบา้นซ าจ าปา ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแก่น ผูจ้ดัท าเหน็ว่า กระบวนการออกแบบในครัง้น้ี โครงการน้ีเพื่อ
เป็นต้นแบบทีจ่ะทดลองการออกแบบทีบ่อกเล่าเรื่องราวเอกลกัษณ์เฉพาะทีข่องชุมชนผ่านสถาปัตยกรรมพฒันาและ ยกระดบั
คุณภาพวถิชีุมชนอย่างลงตวัและไม่ขดัแยง้กบับรบิทสภาพแวดลอ้ม แนวคดิในการออกแบบโครงการน้ีจงึเป็นประโยชน์ในการ
สรา้งพืน้ทีแ่ละต่อยอดเอกลกัษณ์ทีเ่พิม่คุณคา่ใหก้บัชุมชนในอนาคต 
 
เอกสารอ้างอิง 
เกรยีงศกัดิ ์ศรเีงนิยวง, สมัภาษณ์โดย ภวูเดช วงศโ์สม. 2560. แนวคดิภมูสิงัคม .15 มกราคม 2560 
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แนวทางการพฒันาย่านนวตักรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา ย่านกล้วยน ้าไท 

Development guideline for innovation district development in Thailand  
case study Kluaynamthai district 

 
สขุสนัติ ์ ชื่นอารมณ์ 

SUKSAN CHUNARROM 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ  

ทีอ่ยู ่9/1 หมู ่5 ถนนพหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120,  suksan.c@bu.ac.th 
  

บทคดัย่อ 
นานกว่า 5 ทศวรรษ ที่ย่านกล้วยน ้าไทมีบทบาทส าคญัทัง้ในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และพืน้ทีส่่งเสรมิกาเรยีนรูท้ีส่ าคญัระดบัประเทศ อาทเิช่น ดา้นการขนส่ง (ท่าเรอื
คลองเตย) ดา้นสือ่วทิยุ-โทรทศัน์ (ไทยทวีสีชีอ่งสาม) และดา้นวทิยาศาสตรด์าราศาสตร ์(ทอ้งฟ้าจ าลอง) เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามใน
ปัจจุบนัยา่นกลว้ยน ้าไทไดร้บัความสนใจน้อยลงเมือ่เทยีบกบัยา่นอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ทัง้ในดา้นการรปูแบบการการใชช้วีติ 
การลงทุน และการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิรปูแบบใหม่ๆ ในพืน้ที ่อนัเน่ืองมาจากความนิยมต่ออุตสาหกรรมหลกัในอดตีเริม่
ถดถอย ดว้ยสาเหตุจากการเปลีย่นแปลงบรบิททางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยนีัน้เกดิขึน้อย่างรวดเรว็จนอุตสาหกรรม
เดมิที่เน้นการผลติจ านวนมากๆ และแข่งขนัด้านราคาต่างปรบัตวัไม่ทนั สูญเสยีศกัยภาพในการแข่งขนั ดงันัน้โครงการย่าน
นวตักรรมกลว้ยน ้าไท มแีนวคดิและทศิทางทีมุ่ง่หวงัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและพฒันาพืน้ทีท่ ัง้ในระดบัย่านสูก่ารพฒันาในระดบั
เมอืง ดว้ยการพฒันาระบบเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในพื้นทีบ่นฐานของเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
รวมถงึการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในย่านโดยไมล่ะทิง้เอกลกัษณ์เชงิพืน้ที ่ทกัษะดัง้เดมิ ภูมปัิญญา ธุรกจิดั ้งเดมิ และชุมชน
ในพืน้ทีเ่พื่อการสรา้งรูปแบบการพฒันาทีม่คีวามยัง่ยนื มากไปกว่านัน้เมื่อมองในระดบัเมอืง ย่านกลว้ยน ้าไทซึง่ตัง้อยู่บนถนน
พระราม 4  และเชื่อมโยงกบัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ เช่น โครงการ One Bangkok, Siamyan 
Midtown, FYI- building, K village และ W district ตลอดจนในสว่นพืน้ทีก่ารศกึษา เชน่ ยา่นนวตักรรมสยาม และยา่นนวตักรรม
ปทุมวนั โดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่การเชือ่มโยงย่านและโครงการต่าง ๆ บนถนนเสน้น้ีจะน ามาสูแ่นวทางการพฒันาพืน้ที่
และเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของเมือง ดงันัน้แนวทางการวางแผนพฒันาย่านนวตักรรมที่เหมาะสมศักยภาพเชิงพื้นที่นัน้มี
ความส าคญั และจ าเป็นตอ้งด าเนินการประเมนิระบบนิเวศเชงินวตักรรม คน้หาศกัยภาพเชงิพืน้ที ่และวางแผนการลงทุนพฒันา
สนิทรพัยเ์ชงิระบบนิเวศนวตักรรมดา้นต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ค ำส ำคญั: ยำ่นนวตักรรม, ระบบนิเวศเชงินวตักรรม, กำรพฒันำนวตักรรมเชงิพืน้ที ่
 
Abstract 

For more than 5 decades, the Kluaynamthai area has played an important role in economic, social and cultural 
continuity. Especially being an original industrial area and important learning areas such as transportation (Khlong Toei 
Port), entertainment media, television (Thai TV Channel 3 )  and astronomy science (Planetarium) are located in the 
area. However Nowadays, Kluaynamthai district is gradually receiving less attention as compared to other areas in 
Bangkok. This situation include lifestyle, investment and the development of new economic activities in the area. Due 
to the popularity of the main industries in the past, gradually declined. Due to changes in economic, social and 
technological contexts that occur so quickly that the original industries that focuses on mass production and price 
competition do not adjust in time and lack of competitiveness. Therefore the Kluaynamthai Innovation district, there are 
concepts and directions that aim to change and develop the area from the district level to the urban development. By 
developing an economy that is driven by innovation, linking the industry in the area based on innovative technology. 
Including the development neighborhoods quality of life without abandoning their spatial identity, traditional skills, 
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traditional business wisdom and the local community for creating long-term sustainable development models. Moreover, 
when looking at the urban scale Kluaynamthai district is locate on Rama 4 Road and link to many large-scale real estate 
projects such as One Bangkok, Siamyan Midtown, FYI, K village and W district. As well as, in education sector such as 
the Siam Innovation District and Pathumwan Innovation District By Chulalongkorn University. To link all neighborhoods 
and projects on this road will lead to new economic corridor and area based development of city. By the way, Planning 
for innovation district development that appropriate with local potential is important and necessary to evaluate the 
innovation ecosystem, to find out district potential and to create investment plan to improve local assets in innovation 
ecosystem effectively. 
Keyword: Innovation district, Innovation ecosystem, Area based innovation development 

 

1. บทน า 
แนวคดิหลกัในการพฒันาย่านนวตักรรมบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ในพื้นที่นัน้ สิง่ส าคญัที่ต้อง

ด าเนินการประเมนิศกัยภาพดา้นระบบนิเวศเชงินวตักรรม ไดแ้ก่ สนิทรพัยด์า้นกายภาพ สนิทรพัยด์า้นเศรษฐกจิ  และสนิทรพัย์
ดา้นเครอืข่าย จากการเก็บขอ้มูลโดยการลงพื้นที่ส ารวจและประเมนิศกัยภาพเชงิพื้นที่ในย่านระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2562 นัน้  ไดผ้ลการประเมนิศกัยภาพสนิทรพัย์ทัง้ 3 ดา้น ดงัน้ี ประการทีห่น่ึง จากการพฒันาฐานขอ้มูลย่านนวตักรรมระบบ
ดจิติอล(Digital Platform) พบสนิทรพัยเ์ชงิกายภาพภายในย่าน ในทัง้ 4 กลุ่มตวัชีว้ดัตามทฤษฎรีะบบนิเวศเชงินวตักรรม คอื 1) 
เป็นพื้นที่เมอืงที่มขีนาดไม่ใหญ่เกนิไปและมีขนาดหรอืขอบเขตไม่ชดัเจน โดยมขีนาดพื้นที่กรณีศกึษาประมาณ 1 - 6 ตาราง
กโิลเมตร และมกีารก าหนดกรอบการศกึษาจากระยะทีม่นุษย์สามารถเดนิเทา้ คอื ระยะทางประมาณ 1.6 กโิลเมตรเมตร โดย
ภายในย่านกลว้ยน ้าไท ก าหนดพืน้ทีก่ารศกึษาไวท้ี ่7.2 ตารางกโิลเมตร 2) ภายในย่านมคีวามสามารถในการเขา้ถงึจากระบบ
ขนส่งมวลในหลากหลายรูปแบบ 3) มลีกัษณะการใช้พื้นที่แบบผสมผสานที่ทัง้พื้นที่อยู่อาศยั / พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่
นนัทนาการ และ 4) มโีครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เชน่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต 4G LTE ครอบคลุมทัง้พืน้ที ่เป็นตน้ 

ประการทีส่อง สนิทรพัยด์า้นเศรษฐกจิ ถอืเป็นองคป์ระกอบส าคญั เพือ่ใหส้ามารถระบุเอกลกัษณ์และธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ
พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการพฒันาในภาคธุรกจินัน้ๆ ตัง้แต่การจดัอบรม ใหค้วามรูก้ารพฒันาธุรกจิดว้ยเทคโนโลยแีละการส่งเสรมิการ
สร้างนวตักรรมเชงิพื้นที่ ภายในย่านกลว้ยน ้าไทมสีนิทรพัย์เดมิ คอื กลุ่มธุรกจิและอุตสาหกรรมเดมิในพื้นที่ซึ่งส ารวจพบกว่า 
2,000 ธุรกจิ และมสี่วนผสมขององค์กรส าคญัที่ขบัเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกจิของย่านที่มคีวามหลากหลาย สอดคล้องกบั
ตวัชีว้ดั คอื มหีน่วยงานสรา้งองคค์วามรู ้และศูนยว์จิยัขนาดใหญ่ในพืน้ที ่เช่น มหาวทิยาลยักรุงเทพ และศูนย์วจิยัและส่งเสรมิ
การปฏริูปอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ซอยตรมีติร เป็นตน้ มสีว่นผสมของผูป้ระกอบการธุรกจิภายในพืน้ทีท่ ัง้ธุรกจิ
ขนาดใหญ่ เช่น การท่าเรอืแห่งประเทศไทย กลุ่มบรษิทั BEC WORLD กลุ่มบรษิทั Esso Thailand เป็นต้น โดยส ารวจกลุ่ม
บรษิทัขนาดใหญ่กวา่พบ 979 อาคาร มกีลุม่บรษิทัขนาดกลาง และเลก็กวา่ 625 อาคาร และมหีน่วยงานสง่เสรมิการบม่เพาะ และ
พฒันาธุรกจิ กวา่ 20 อาคารใชพ้ืน้ทีก่วา่ 400,000 ตารางเมตร ตลอดจนพืน้ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูท้ีม่กีารใชพ้ืน้ทีอ่าคารภายในยา่น
กว่า 54 อาคาร ใชพ้ืน้ทีก่ว่า 236,105 ตารางเมตร แต่ยงัมจี านวนผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ตน้ (STARTUP) ในพืน้ทีค่่อนขา้ง
น้อยคดิเป็นรอ้ยละ 1.72 ของธุรกจิทีพ่บในพืน้ที ่ 

ประการทีส่าม การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในพืน้ทีเ่ป็นสว่นส าคญั และมคีวามจ าเป็นในการสรา้งการรบัรูก้บัผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีภายในย่านฯ ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของยา่น เหน็ประโยชน์และเป้าหมายร่วมในการพฒันายา่นนวตักรรมรว่มกนั ซึง่เป็น
จุดเริม่ต้นของความเขม้แขง็ให้เกดิการรวมกลุ่มผ่านการท ากจิกรรมที่ส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกจิใหก้บัพืน้ทีไ่ดใ้นอนาคต โดยในปัจจุบนัพบเครอืขา่ยทีเ่กดิจากการรว่มกลุม่ของหน่วยงาน และผูป้ระกอบการเชงิพืน้ทีท่ี่
น่าสนใจ คอื กลุม่เครอืขา่ยดา้นอุตสาหกรรม เชน่ ศนูยว์จิยัในซอยตรมีติร กลุ่มอุตสาหกรรมขนสง่ กลุม่อุตสาหกรรมสือ่ และกลุ่ม
กจิกรรมและธุรกจิภายในย่าน เช่น เครอืข่ายศษิย์เก่ามหาวทิยาลยักรุงเทพ เครอืข่ายกลุ่มผูป้ระกอบการ Maker Space และ
เครอืขา่ยชุมชนทา่เรอื เป็นตน้ 

ดงันัน้เป้าหมายหลกัในการเริ่มต้นพฒันาย่านนวตักรรม มเีป้าหมายส าคญั คอื 1) การดึงดูดกลุ่มวสิาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขบัเคลื่อนธุรกิจด้วยนวตักรรมเข้าสู่พื้นที่ 2) การพฒันาและ
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ยกระดบัคุณภาพชวีติภายในย่านเพือ่รองรบัรปูแบบการใชช้วีติและกจิกรรมใหม่ๆ  และ 3) การสง่เสรมิศกัยภาพในการสรา้งและ
พฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที ่โดยเป้าหมายในการพฒันาย่านนวตักรรมนัน้จ าเป็นตอ้งมุ่งสรา้งระบบนิเวศเชงินวตักรรมภายในย่าน
ใหส้มบูรณ์ และส่งเสรมิใหเ้กดิการใชง้านพืน้ที ่ซึง่ตอบสนองวถิชีวีติสงัคมยุคใหม่ในลกัษณะ 24 ชัว่โมง 7 วนั โดยสามารถแบ่ง
กจิกรรมหลกัๆ ในย่านออกเป็น 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 1) พืน้ทีท่ างานและสรา้งสรรคน์วตักรรม (Innovative Industries Work place: 
WORK) 2) พืน้ทีร่องรบัการด าเนินชวีติ (Services and Support Areas: LIVE) 3) พืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีก่จิกรรมนันทนาการ 
(Park and Recreation Facilities: PLAY) 4) พืน้ทีเ่รยีนรู ้เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั(Learning and Skill Improvement Facilities: 
LEARN)  โดยการด าเนินกจิกรรมทัง้หมดนัน้มคีวามจ าเป็นตอ้งเตรยีมโครงสรา้งพืน้ฐานและการดงึดดูกลุม่บุคลากรเป้าหมายเขา้
มาใชช้วีติและสรา้งกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิเชงินวตักรรมในยา่น รวมทัง้สรา้งการรบัรูแ้ละการลงทุนในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการพฒันานวตักรรมในพืน้ที ่เชน่ การสง่เสรมิการพฒันาและบม่เพาะกลุม่วสิาหกจิเริม่ตน้ การพฒันาพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาไม่
สงูเกนิไป และการพฒันาพืน้ทีท่ างานเชงินวตักรรมในพืน้ทีต่ลอดจนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยกีารสือ่สาร  

นอกเหนือจากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานแลว้นัน้ยงัจ าเป็นตอ้งสรา้งกจิกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่ส่งเสรมิการรบัรูก้ารพฒันา
ยา่นนวตักรรม คอื 1) การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการพฒันายา่นนวตักรรม (District Committees) เพือ่เป็นคณะกรรมการ
สรา้งความร่วมมอืในการพฒันาย่านนวตักรรมอย่างมสี่วนร่วม  2) สรา้งการรบัรูถ้งึแนวทางการพฒันาและการเปลีย่นแปลงของ
ย่านในวงกวา้ง (Innovation District Awareness) เพื่อประชาสมัพนัธแ์นวคดิการพฒันาย่านนวตักรรมสู่กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย
เพื่อดงึดูดกลุ่มธุรกิจเขา้มาเริม่ต้นกิจการในพื้นที่ 3) การส่งเสรมิการพฒันาธุรกจิเชงินวตักรรมในพื้นที่ (Startup Strengthen 
Program) เป็นการส่งเสรมิกลุ่มผูป้ระกอบการเดมิใหบุ้คคลทีส่นใจเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัดา้นธุรกจิเชงินวตักรรม เช่น การ
ผลติสมยัใหม ่สือ่สมยัใหม ่การพฒันาการคา้ออนไลน์ เป็นตน้ และประการสดุทา้ย การพฒันาฐานขอ้มลูสง่เสรมิยา่นนวตักรรมใน
ดา้นต่าง ๆ (District Data Warehouse) เพื่อเป็นฐานขอ้มลูในการสรา้งการรบัรู ้และสง่เสรมิการวางแผนและตดัสนิใจเพื่อดงึดูด
กลุม่วสิาหกจิเริม่ตน้ กลุม่ธุรกจิเชงินวตักรรม และสง่เสรมิความรว่มมอืในระดบัพืน้ทีใ่นการจดัตัง้กลุ่มธุรกจิรายใหม่ๆ  ได ้ 

2. บทสรปุศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาย่าน 

 
รปูท่ี 1 แนวคดิการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิเชงินวตักรรม ถนนพระรามที ่4 และถนนสขุมุวทิ 

2.1 ศกัยภาพเชิงกายภาพ “แนวคิดการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจเชิงนวตักรรม ถนนพระรามท่ี 4 และถนนสขุมุวิท” 
จากรปูที ่1 แสดงแนวคดิการสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีข่องย่านนวตักรรมบนถนนพระรามที่ 4 และ ถนนสุขมุวทิ ซึง่

เป็นถนนสายเศรษฐกจิส าคญัของกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนัพืน้ทีร่มิถนนทัง้สองสายมกีารเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีเ่พือ่พฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่ ทัง้จากการลงทุนของภาครฐัและเอกชน อาทเิช่น โครงการพฒันาพื้นที่ของส านักงาน
ทรพัยส์นิจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โครงการวนัแบงค์คอ็ก (One Bangkok) และการพฒันาพืน้ทีศู่นย์การประชุมขนาดใหญ่ใน
พืน้ทีโ่รงงานยาสบู ตลอดจนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารใชง้านแบบผสม และมุง่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีก่ารสรา้ง
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ธุรกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี เช่น ทรูดจิติอล พาร์ค)True digital park) ภายในโครงการวสิดอม วนัโอวนั 
(Wisdom 101) บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าปุณณวถิี ดงันัน้ในการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิเชงินวตักรรม ถนนพระรามที่ 4 และถนน
สุขุมวทิ นัน้ ประกอบไปดว้ย 1) พืน้ทีย่่านนวตักรรมปทุมวนั ซึง่ปัจจุบนัไดว้างแผนการลงทุนในการพฒันาพืน้ทีโ่ดย ส านักงาน
ทรพัยส์นิจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 2) พืน้ทีย่า่นกลว้ยน ้าไท ซึง่เป็นพืน้ทีร่อยต่อระหวา่งพืน้ทีเ่ศรษฐกจิบรเิวณ ถนน
พระรามที ่4 และถนนสขุมุวทิ ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาพืน้ทีต่ลอดแนวเสน้ทาง  

โดยการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาย่านนวตักรรมกลว้ยน าไทนัน้จ าเป็นตอ้งสรา้งจุดเด่นและศกัยภาพหลกัในการ
พฒันาธุรกจิและนวตักรรมเชงิพืน้ทีซ่ึ่งมคีวามยัง่ยนื สอดคล้องกบัความต้องการและแนวทางการพฒันาเมอืง ในพืน้ที่ระเบยีง
นวตักรรมพระราม  และแนวทางการสรา้งระบบนิเวศเชงินวตักรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทภายในย่าน เพื่อเป็นการสรา้งโอกาส 4
 ถ้าย่านนวตักรรมปทุมวนัเป็นพื้นที่สร้างและบ่มเพาะกลุ่มวสิาหกิจเริ่มต้น  เช่น (Startup) ด้านเทคโนโลยีที่มศีกัยภาพใน
ระดบัอุดมศกึษาแลว้สามารถต่อยอดการพฒันาธุรกจิสู่การเริม่ตน้บ่มเพาะธุรกจิในย่านกลว้ยน ้าไทโดยขอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิระบบ
นิเวศทีเ่หมาะสมในการพกัอาศยั และมคี่าครองชพีต ่ากว่าย่านศูนยก์ลางธุรกจิ (Center Business District)  ตลอดจนสามารถ
ยกระดบัการพฒันาธุรกจิโดยอาศยัโครงสรา้งสนิทรพัยเ์ชงินวตักรรมและเครอืขา่ยในพืน้ที ่จนกระทัง่ธุรกจิเตบิโตแขง็แรงสามารถ
ขยายธุรกจิในระดบันานาชาตไิดน้ัน้ จงึขยบัขยายธุรกจิสูก่ลุ่มเป้าหมายในระดบันานาชาตทิีท่รดูจิติอล พารค์ (True digital park)  
ในยา่นปุณณวถิเีป็นตน้  

 
รปูท่ี 2 แสดงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทีอ่ยูภ่ายในยา่นกลว้ยน ้าไท 

2.2 ศกัยภาพด้านสินทรพัยเ์ชิงเศรษฐกิจเดิมในย่านกล้วยน ้าไท 

จาก รปูที ่2 แสดงถงึกลุ่มธุรกจิส าคญัภายในพืน้ทีย่า่นกลว้ยน ้าไททีก่ระจายตวัในพืน้ที ่ประกอบดว้ยองคก์รสือ่สมยัใหม่
หรอือุตสาหกรรมโทรทศัน์ (New Media) พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมท่าเรอื ภายในพืน้ทีท่า่เรอืกรุงเทพเป็นพืน้ทีก่ระจุกตวัของกลุ่มธุรกจิ
เกี่ยวเน่ืองกบัการขนส่งและการกระจายสนิคา้ (E-Port/Logistic) ส่วนธุรกจิเกี่ยวกบัศลิปะและการสร้างสรรค์ (Art Thinking) 
บรเิวณแยกพระโขนง และพืน้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Museum) บรเิวณสถานี BTS เอกมยั 
สนิทรพัยเ์ชงิเศรษฐกจิเดมิเหล่าน้ีลว้นมสีว่นส าคญัต่อกลไกการพฒันาย่านฯ สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ในการพฒันาย่านนวตักรรม
กลว้ยน ้าไท ทีม่มีหาวทิยาลยักรุงเทพเป็นตวักลางการเชื่อมโยงสรา้งความร่วมมอื สง่เสรมิใหเ้กดิเป็นเครอืขา่ยในการพฒันาย่าน 
พรอ้มทัง้ท าหน้าทีด่งึดดูบุคลากรทีม่ทีกัษะความสามารถในการพฒันาธุรกจิและนวตักรรม สนบัสนุนสง่เสรมิการผลตินวตักรจาก
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การต่อยอดสนิทรพัย์ทางเศรษฐกจิ กายภาพ และเครอืข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมเชงินวตักรรมในพืน้ที่ ตลอดจนส่งผลทัง้การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพของพื้นที่  เพื่อสนับสนุนรูปแบบการใช้พื้นที่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงและสง่เสรมิการสรา้งระบบนิเวศเชงินวตักรรมใหส้มบรูณ์ 

2.3 ศกัยภาพด้านสินทรพัยด้์านเครอืข่ายเดิมในย่านกล้วยน ้าไท 

เครอืขา่ยหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชนทีม่บีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนย่านนวตักรรม ภายใน
พืน้ทีก่รณีศกึษาย่านกลว้ยน ้าไท ไดเ้ริม่ด าเนินการสรา้งเครอืขา่ยเบือ้งตน้จากการจดัการเสวนากลุม่ยอ่ย(Focus Group) และการ
น าเสนอแนวทางการพฒันาย่านนวตักรรมกบัหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที ่และด าเนินการสรา้งความร่วมมอืทัง้ในดา้นวชิาการและ
การด าเนินการจดักจิกรรมสรา้งการรบัรูเ้ชงินวตักรรมในย่านอย่างต่อเน่ือง อาท ิเช่น การท่าเรอืแห่งประเทศไทย กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมซอยตรมีติร บรษิทัแมกโนเลยี ควอลติี ้ดเีวลอ็ปเมนต ์(MQDC) ศูนยส์ง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์ทอ้งฟ้าจ าลอง) 
และกลุ่มเครอืข่ายพื้นที่ท างานสร้างสรรค์(Co-working & Maker Space) และนอกจากนัน้ยงัด าเนินการน าเสนอแนวคดิการ
พฒันาย่านนวตักรรมและสรา้งความร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ในพืน้ทีเ่พือ่สรา้งเครอืขา่ยในการพฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที่
ของยา่นใหเ้ขม้แขง็และต่อยอดสูก่ารด าเนินงานในโครงการพฒันายา่นนวตักรรมกลว้ยน ้าไท ในระดบัต่อไป 

3. แนวคิดการพฒันาสามเหล่ียมนวตักรรมกล้วยน ้าไท (KiiD Innovative Triangle)  

ในการพฒันาย่านนวตักรรมกลว้ยน ้าไทมเีป้าหมายเพื่อการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืในการพฒันาย่านนวตักรรม 
(District Committees) สร้างการรบัรู้ถึงแนวทางการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงของย่านในวงกว้าง  (Innovation District 
Awareness)  การส่งเสรมิการพฒันาธุรกจิเชงินวตักรรมในพื้นที่ (Startup Strengthen Program) และการพฒันาฐานขอ้มูล
สง่เสรมิย่านนวตักรรมในดา้นต่าง ๆ (District Data Warehouse) โดยใชร้ะยะทางเดนิเทา้ทีม่นุษยส์ามารถเดนิไดส้งูสุด คอื รศัม ี
1.6 กโิลเมตรเป็นกรอบในการก าหนดพืน้ทีส่ ารวจ จากรูปที ่3 ผลสรุปจากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยฐานขอ้มลู Kiid.in หรอื KiiD Web 
App. V1 จากการสมัภาษณ์กลุ่มประชาการในพืน้ทีแ่บบสุม่กวา่ 500 กลุม่ตวัอยา่งนัน้ แสดงถงึการอยู่อาศยั การด าเนินชวีติ และ
การท างานซึง่มกีารกระจุกตวัของกจิกรรมในพืน้ที่ โดยมพีืน้ทีท่ีม่กีารกระจุกตวัสูงบรเิวณ ย่านเอกมยั ตลาดพระโขนง บรเิวณ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ-ซอยตรมีติร พืน้ทีบ่รเิวณอาคารมาลนีนท ์- แยกเกษมราษฎร ์และพืน้ทีต่ลาดคลองเตย ซึง่ในการเกบ็ขอ้มลู
เชงิพืน้ทีร่ะยะที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2561 นัน้ยงัไม่ครอบคลุมพืน้ทีบ่รเิวณแยกเกษมราษฎร์ และตลาดคลองเตยน ามาสู่
การขยายพื้นที่ส ารวจในระยะที่ 2 ในช่วงปี 2561 ถึง 2562 โดยพื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตวัทางกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัของกลุม่ตวัอยา่งนัน้แต่ละจุดจะมบีทบาทหน้าทีใ่นการขบัเคลือ่นยา่นกลว้ยน ้าไททีแ่ตกต่างกนั  

 

รปูท่ี 3  การกระจุกตวัเชงิกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิและการด าเนินชวีติของประชากรในพืน้ที ่

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึด าเนินการขยายกรอบในการพฒันาย่านนวตักรรมกลว้ยน ้าไทเชงิพืน้ที่ เป็นพืน้ทีส่ามเหลีย่มนวตักรรม
กลว้ยน ้าไท ดงัรายละเอยีดตาม รูปที ่4 ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีศู่นยร์วมกจิกรรมทีม่ศีกัยภาพเชงิเศรษฐกจิของย่าน และสมัพนัธก์บั
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คอื 1) พืน้ทีสุ่ขุมวทิ-เอกมยั 2) พืน้ทีซ่อยตรมีติร-มหาวทิยาลยักรุงเทพ  และ 3) พืน้ทีบ่รเิวณแยก
คลองเตย - ถนนพระรามที่ 4 เชื่อมต่อท่าเรอืกรุงเทพ โดยมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาวจิยัศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
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ทกัษะของกลุ่มบุคลากรในพื้นที่ ส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายเชงิเศรษฐกิจและสงัคม การสร้างการรบัรู้แนวคดิการพฒันาย่าน
นวตักรรมกล้วยน ้าไทสู่กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่  ตลอดจนรวบรวมข้อมูลศกัยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารวเิคราะห์ สนิทรพัยเ์ชงิพืน้ที่ ทกัษะส าคญัในพืน้ที ่และการสรา้งองคค์วามรูภ้ายใน
พื้นที่ นอกจากนัน้ยงัมกีลุ่มอุตสาหกรรมเชงินวตักรรมเป้าหมายที่เป็นอตัลกัษณ์ของย่านกล้วยน ้าไท คอื กลุ่มธุรกิจสื่อดจิทิลั
สมยัใหม ่กลุม่ธุรกจิพาณิชยอ์เิลค็โทรนิค กลุม่ธุรกจิอุตสาหกรรมขนสง่ และกลุม่ธุรกจิสรา้งสรรคช์ิน้งานตน้แบบ เป็นตน้  

 
รปูท่ี 4  แสดงพืน้ทีส่ามเหลีย่มนวตักรรมกลว้ยน ้าไท 

กล่าวโดยสรุปการด าเนินการพฒันาย่านนวตักรรมกล้วยน ้าไทซึ่งใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภายในย่านอย่างเต็ม
ประสทิธิภาพนัน้ ผู้วจิยัได้ก าหนดกรอบในการพฒันาย่านฯ ตามแนวคิดสามเหลี่ยมนวตักรรมกล้วยน ้าไท ตามรูปที่ 5 ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ในย่าน คือ 1) พื้นที่สุขุมวทิ-เอกมยั 2) พื้นที่ซอยตรีมติร-มหาวทิยาลยักรุงเทพ  และ 3) พื้นที่บริเวณแยก
คลองเตย - ถนนพระรามที ่4 เชือ่มต่อทา่เรอืกรุงเทพ โดยสามารถสรุปศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และทกัษะของกลุ่มบุคลากร
ในพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยเชงิเศรษฐกจิและการพฒันาย่านนวตักรรมดงัน้ี ในพืน้ทีส่ว่นแรก พืน้ทีซ่อยสุขมุวทิ 42 - เอก
มยั พบว่าสนิทรพัยส์ าคญัเชงิพืน้ที่ คอื ศูนยก์ารเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปว่าทอ้งฟ้าจ าลอง มอีงคค์วามรูส้ าคญัใน
พืน้ที ่คอื ดา้นวทิยาศาสตร ์ดาราศาสตร ์และรวมถงึวถิชีวีติชุมชนในซอยสขุมุวทิ 42 และพืน้ทีต่่อเน่ือง ท าใหค้น้พบทกัษะเฉพาะ
ทอ้งถิน่ เชน่ การท าอาหารและขนมเพือ่สขุภาพ เป็นตน้ 

พืน้ทีส่ว่นทีส่อง คอื พืน้ทีโ่ซน มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตกลว้ยน ้าไท และพืน้ทีซ่อยตรมีติรนัน้ พบวา่มสีนิทรพัย์
ส าคญัเชงิพืน้ที่ คอื มหาวทิยาลยักรุงเทพและศูนย์วจิยัฯ ต่าง ๆ ในพืน้ทีซ่อยตรมีติร เช่น ITC IDC สถาบนัพลาสตกิ และกรม
สง่เสรมิอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมทัง้ยงัมพีืน้ทีส่ง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมดา้นนวตักรรม ตลอดจนพืน้ทีส่นับสนุน เช่น พืน้ที่
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) และพืน้ทีผ่ลติชิน้งานตน้แบบ (Maker Space) ซึง่ใหบ้รกิารทัว่ไป นอกจากนัน้องคค์วามรู้
ส าคญัทีพ่บ คอื องคค์วามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการสื่อสารมวลชน และการพฒันาธุรกจิภายในมหาวทิยาลยักรุงเทพ ในอกีดา้น
หน่ึงของพืน้ที่องค์ความรูท้ี่พบ คอื ความรูด้้านการบรหิารจดัการงานผลติอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ จาก
หน่วยงานดา้นการวจิยัฯ ในพืน้ที ่ตลอดจนทกัษะส าคญัในการพฒันาชิน้งานตน้แบบทีม่คีวามหลากหลายจากผูเ้ชีย่วชาญ 

ในพืน้ทีส่ว่นทีส่ามคอืพืน้ทีโ่ซนคลองเตย - พระราม 4 พบวา่เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส าคญัภายในยา่น มกีารจา้งงาน การใช้
ชวีติ และกจิกรรมการค้าตลอด 24 ชน. โดยพบสนิทรพัย์ส าคญัในพื้นที่ คอื 1) ตลาดคลองเตย ในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางการ
จ าหน่ายอาหารสดในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 2) สโมสรฟุตบอลการท่าเรอื ศูนย์รวมใจชาวท่าเรอื – ชุมชนคลองเตย ไม่ใช่เป็น
เพยีงทีมฟุตบอลในท้องถิ่นที่มปีระวตัิศาสตร์ยาวนาน แต่ยงัเป็นพื้นที่พบปะ ท ากิจกรรมด้านนันทนาการของคนในชุมชน 
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ตลอดจนสง่ผลถงึการฝึกทกัษะดา้นกฬีาใหก้บัเยาวชน และศลิปะกระแสรองในพืน้ที ่เช่น เพลงแรป็ ซึง่มจีุดเริม่ตน้มาจากการรว่ม
ตวัของกองเชยีรท์มีฟุตบอลมาท าเพลงร่วมกนั นอกจากนัน้ในพืน้ทีย่งัส ารวจพบทกัษะดา้นดนตรคีลาสสกิ ทีฝึ่กสอนเยาวชนใน
พืน้ทีจ่นไปไกลสูร่ะดบัสากล และสุดทา้ยภายในพืน้ทีพ่บการท างานร่วมกบัองคก์รภายนอก เช่น Local Alike เพือ่สรา้งกจิกรรม
การทอ่งเทีย่วเพือ่น าเสนอวถิชีวีติทีน่่าสนใจของ “คนคลองเตย” สูก่ลุม่นกัทอ่งเทีย่วจากภายนอกทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิ 

ดงันัน้ในมติขิองการแบ่งปันการใชป้ระโยชน์สนิทรพัยด์า้นเศรษฐกจิ การถ่ายทอดทกัษะ และการแบ่งปันองคค์วามรู้
ระหว่างพืน้ทีภ่ายในย่านจงึมคีวามน่าสนใจและเต็มไปดว้ยโอกาสในการพฒันาต่อยอดเป็นสนิคา้และบรกิารทีค่งอตัลกัษณ์เชงิ
พืน้ทีสู่่การพฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที่ได้ เช่น การสรา้งความร่วมมอื ระหว่างศูนย์ ITC ท างานร่วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยักรุงเทพ จดัอบรมกจิกรรมการใชง้านเครื่องพมิพส์ามมติ ิ(3D Printer) และน าไปใชต้่อยอดการสรา้งผลติภณัฑ์ ต่าง 
ๆ ในพื้นที่ และแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ในชุมชน  เช่น การท างานร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมแปรรปูไมพ่าเลต็จากชุมชนเพือ่พฒันาธุรกจิใหม ่เป็นตน้ 

 
รปูท่ี 5  ลกัษณะการแบง่ปันสนิทรพัย ์ทกัษะและความรูส้ าคญั ภายในพืน้ทีส่ามเหลีย่มนวตักรรมกลว้ยน ้า 

4. การประมาณการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการสร้างนวตักรรม และนวตักรรมเชิงพืน้ท่ีภายในย่าน  

จากแนวคดิการพฒันายา่นนวตักรรมโดยใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยเ์ชงิพืน้ทีน่ัน้ ประกอบดว้ยการประเมนิศกัยภาพเชงิ
พืน้ทีแ่ละระบบนิเวศเชงินวตักรรมภายในย่าน ทัง้ 3 สว่น คอื ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นกายภาพ และดา้นเครอืขา่ยภายในย่าน ดงันัน้
เพือ่การพฒันาระบบนิเวศเชงินวตักรรมภายในย่านทีจ่ะสง่ผลต่อการกระตุน้การพฒันาย่านในทัง้ 3 ดา้น คอื การสรา้งศูนยก์ลาง
ส่งเสรมิการพฒันาธุรกจิและนวตักรรมเชงิพืน้ที่ ในระดบัย่าน (Local Innovation Incubator and Business Accelerate Areas) 
โดยมแีนวคดิในการส่งเสรมิการพฒันาระบบนิเวศเชงินวตักรรมทีส่มบูรณ์เพือ่ยกระดบัการสรา้งนวตักรรมเชงิพืน้ที่  จากแนวคดิ 
“การพฒันาย่านนวตักรรมทีมุ่่งเน้นการสรา้งธุรกจินวตักรรมบนความคดิสรา้งสรรค์และดจิติอล ส าหรบัวสิาหกจิเริม่ต้น (Start-
Ups) และสรา้งระบบนิเวศเชงินวตักรรมทีส่มบรูณ์” ซึง่ในการพฒันาพืน้ทีส่ง่เสรมิการพฒันานวตักรรมดงักลา่วมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการวางแผนในการพฒันาพืน้ทีแ่ละการวางแผนการลงทุนในระยะยาว ตลอดจนไดร้บัความร่วมมอืจากเครอืขา่ยต่างๆ ใน
การพฒันายา่นนวตักรรม 

แนวคดิการประมาณการใชพ้ืน้ทีท่ างานส่งเสรมินวตักรรมนัน้ใชก้ารค านวณจากฐานจ านวนประชากรเดมิในพืน้ทีแ่ละ
เพิม่เตมิกลุ่มประชากรทีต่้องการดงึดูดเขา้มาในพืน้ที่ โดยสามารถประมานการจ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา ซึ่งใน
ปัจจุบนัมสีดัส่วนกลุ่มบุคลากรดา้นวจิยัพฒันาฯ ต่อประชากรทัง้หมดอยู่ทีร่อ้ยละ 0.55 ดงันัน้สามารถประมาณการกล่มบุคลากร 
เป้าหมายภายในย่านในอกี 20 ปี ขา้งหน้าในอตัราการเตบิโต รอ้ยละ 1 อยู่ที่ 1,351 คน รวมกบัประชากรทัง้หมดภายในย่าน



แนวทำงกำรพฒันำยำ่นนวตักรรมในประเทศไทย กรณศีกึษำ ยำ่นกลว้ยน ้ำไท 
สขุสนัติ ์ ชื่นอารมณ์ 
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ทัง้หมดมจี านวนผูใ้ชง้านพืน้ที่ ประมาณ 252,798 คน โดยตอ้งการพืน้ทีส่นับสนุนการใชช้วีติในกลุ่มพืน้ทีเ่พื่อการพาณิชยกรรม 
ประมาณ 350,835 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ทีก่ารคา้ประมาณ 305,229 ตารางเมตร พืน้ทีโ่รงแรม 10,537 ตารางเมตร พืน้ที่
กลุม่การสรา้งประสบการณ์และการเรยีนรู ้เชน่ พพิธิภณัฑ ์หอ้งสมดุ และพืน้ทีศ่นูยแ์สดงสนิคา้ (Expo Center) ประมาณ 23,000 
ตารางเมตร และควรมพีืน้ทีร่องรบัการจอดรถ และพืน้ทีส่นบัสนุนเพือ่รองรบัระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ประมาณ 188,000 ตาราง
เมตร นอกจากนัน้ในการประมาณการความต้องการใช้พื้นที่ในกลุ่มบุคลากรด้านการวจิยัพฒันาควรมพีื้นที่ส่งเสรมิการสร้าง
นวตักรรม และการท างานสร้างสรรค์ ประมาน 1 คน ต่อพื้นที่ประมาณ 17 ตารางเมตร โดยรูปแบบการใช้พื้นที่ (Area 
Requirement) ควรประกอบด้วย พื้นทีส่รา้งต้นแบบชิ้นงาน (Maker Space) ร้อยละ 21 พื้นทีท่ างาน ร้อยละ 25 พื้นทีร่องรบัการ
ประชุมกลุ่มย่อย รอ้ยละ 10  พืน้ทีอ่เนกประสงค์ รอ้ยละ 12 พืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการ รอ้ยละ 8 พืน้ทีโ่ถงรองรบัการจดัสมัมนา 
รอ้ยละ 8 พืน้ทีพ่กัผ่อนนันทนาการ (recreation areas) รอ้ยละ 6 และพืน้ทีร่องรบังานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 10 โดยในกลุ่ม
บุคลากรดา้นการวจิยัพฒันานัน้ ในระยะ 20 ปี ควรมพีืน้ทีใ่นสว่นน้ีทัง้สิน้ 22,967 ตารางเมตร  

ในการประมาณการความต้องการใช้พืน้ทีข่องกลุ่มบุคลากรด้านการพฒันานวตักรรมนัน้  ในอกีด้านหน่ึงสามารถน า
ตวัเลขสดัสว่นของกลุ่มประชากรตามทฤษฎกีารกระจายตวัของนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory) โดยกลา่วถงึจ านวน
ประชากรทีส่นใจนวตักรรม และมคีวามรวดเรว็ในการปรบัเปลีย่นและน าเทคโนโลยี หรอื นวตักรรมไปใชใ้นอุตสาหกรรมและ
ธุรกจิ จะมสีดัสว่นเริม่ตน้โดยประมาณที ่รอ้ยละ 2.5 ของกลุ่มประชากรในตลาดเป็นฐานในการประมาณการความตอ้งการใชพ้ืน้ที่
ในระยะ 20 ปี ภายในย่าน ดงันัน้ประมาณการจ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างนวตักรรม สดัส่วนร้อยละ 2.5 ของ
ประชากรในยา่น ในระยะ 20 ปี ในอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1 นัน้พบวา่มจี านวนประชากรทัง้สิน้โดยประมาณ 286,018 คน โดยมี
จ านวนประชากรเกีย่วเน่ืองกบัการพฒันานวตักรรมรอ้ยละ 2.5 ประมาณ 6,095 คน ซึง่มคีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่นับสนุนการใช้
ชวีติในกลุ่มพื้นที่พาณิชยกรรมทัง้สิ้นประมาณ 350,835 ตารางเมตร และมพีื้นที่สนับสนุนงานระบบและที่จอดรถประมาณ 
188,000 ตารางเมตร นอกจากนัน้ในการประมาณการรูปแบบการใชพ้ืน้ทีท่ างานเพื่อส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมและพืน้ที่ ของ
กลุ่มประชากรรอ้ยละ 2.5 นัน้ ควรเตรยีมพืน้ทีส่รา้งนวตักรรมและท างานสรา้งสรรค์ ในรูปแบบคลา้ยคลงึกบัการใชพ้ืน้ที่ (Area 
Requirement) กบักลุ่มบุคลากรด้านวิจยัพฒันา แต่มคีวามแตกต่างที่จ านวนปริมาณผู้ใช้งาน และจ านวนพื้นที่ คือ มคีวาม
ตอ้งการใชพ้ืน้ทีท่ ัง้สิน้ 103,615 ตารางเมตร   

ตารางท่ี 1  เปรยีบเทยีบประมาณการพฒันาพืน้ทีร่องรบัการสง่เสรมิการพฒันานวตักรรมในระดบัยา่น  

(1) ประมาณการการใชพ้ืน้ทีก่ลุม่ R&D         (2) ประมาณการการใชพ้ืน้ทีก่ลุม่ R&D และ        (3) ประมาณการการใชพ้ืน้ทีก่ลุม่ 2.5% ของประชากร 

      กลุม่ 2.5% ของประชากรแบบเฉลีย่ 

 

อย่างไรกต็ามเมือ่กลบัมาพจิารณาความตอ้งการใชง้านพื้นทีด่า้นการสง่เสรมิการพฒันานวตักรรมเชงิพืน้ทีน่ัน้ พบว่า
ในปัจจุบนัจากการประมาณการจ านวนประชาการ ทัง้ในกลุ่มวจิยัพฒันาและกลุ่มประชากรรอ้ยละ 2.5 ทีจ่ะเกี่ยวเน่ืองกบัการ
พฒันานวตักรรมเชงิพื้นทีภ่ายในย่านรวมกบัประชาการเดมินัน้ พบว่ามคีวามต้องการพืน้ทีท่ างานเพื่อรองรบัการส่งเสรมิการ
พฒันานวตักรรมในระดบัยา่นสงูถงึ 18,651 ตารางเมตร และ 84,778.16 ตารางเมตร ตามล าดบั นอกจากนัน้เมือ่น าการประมาณ
การความตอ้งการของทัง้ 2 กลุม่ มาด าเนินการหาคา่เฉลีย่เพือ่ประมาณการณ์จ านวนพืน้ทีซ่ึง่เหมาะสมในการวงแผนพฒันาพืน้ที่
ท างานเพื่อรองรบัการส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมในระดบัย่าน พบว่ามคีวามตอ้งการใชพ้ืน้ที่ ทัง้สิน้ 51,717 เมื่อค านวณจาก
ฐานประชากรตัง้แต่ พ.ศ.2560 โดยในปัจจุบนัพืน้ทีใ่นลกัษณะการท างานดงักล่าวนัน้ มสีดัส่วนพืน้ทีท่ างานทีส่่งเสรมิการสรา้ง
นวตักรรมเชงิพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 ของพืน้ทีส่นับสนุนการใชช้วีติทัง้หมด โดยภายในย่านสามารถส ารวจพบพืน้ทีส่่งเสรมิ



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

240 

ระบบนิเวศเชงินวตักรรมทีท่ีม่ลีกัษณะการใชพ้ืน้ทีค่ลา้ยๆ กนัคอื กลุ่มพืน้ทีบ่่มเพาะธุรกจิ พืน้ทีส่่งเสรมิธุรกจิ และพืน้ทีส่ง่เสรมิ
การเรยีนรู ้ทัง้สิน้รอ้ยละ 6.8 ของพืน้ทีอ่าคารทีส่ ารวจพบในปัจจุบนั  

กล่าวโดยสรุป การลงทุนพฒันาพืน้ทีท่ างานเพื่อรองรบัการส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมในระดบัย่านทีเ่หมาะสมควร
คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของพืน้ทีก่จิกรรมดา้นเศรษฐกจิภายในย่าน โดยจากกลุ่มประชากรในพืน้ทีปั่จจุบนัควรมพีืน้ทีท่ างานสง่เสรมิ
นวตักรรมขัน้ต ่าที ่18,651 ตารางเมตร และ สงูสดุไมค่วรเกนิ 84,778.16 ตารางเมตร และมคีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ว่นท างานเชงิ
นวตักรรมเฉลีย่ที่ 51,717 ตาราง แต่ในปัจจุบนัพืน้ทีใ่นลกัษณะดงักล่าวยงัมไีมเ่พยีงพอต่อกลุ่มประชากรในย่าน โดยส ารวจพบ
ร้อยละ 6.8 ของการใช้พื้นที่อาคารภายในย่าน ดงันัน้ควรมกีารเพิม่พื้นที่ส่งเสรมิการท างานเชงินวตักรรมอกีกว่า 16,000 – 
27,000 ตารางเมตร และควรมกีารพฒันาและปรบัปรุงพื้นที่อาคารเดมิที่ท าหน้าที่ส่งเสรมินวตักรรมต่างๆ ในระดบัย่านให้มี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ โดยในสว่นการพฒันาพืน้ทีใ่นสว่นน้ีจ าเป็นตอ้งวางแผนการพฒันารว่มกนัในเครอืขา่ยการพฒันายา่นในพืน้ที ่
โดยในเบื้องต้นผูว้จิยัประมาณการงบประมาณในการพฒันาพืน้ทีท่ างานส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมแบบพฒันาโครงการใหม่
ทัง้หมด ทีอ่ตัราตน้ทุนการพฒันาโครงการในราคา 42,000 บาท ต่อ ตารางเมตร (อา้งองิตน้ทุนการพฒันาอาคารศูนยส์รา้งสรรค์
งานออกแบบกรุงเทพ และปรบัเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อปี 2561) ในกรณีก่อสร้างอาคารใหม่ทัง้หมด โดยในส่วนน้ีมีกรอบ
งบประมาณในการพฒันาโครงการโดยประมาณในระยะ 20 ปีตามแผนการพฒันาโครงการในระยะยาว ดงัน้ี  

ตารางท่ี  2 ประมานการณ์กรอบงบประมาณการลงทุนพฒันาพืน้ที ่ระยะ 20 ปี  

การพฒันา
พืน้ท่ี 

innovative 
workplace 

ปริมาณพืน้ท่ี บาท / ตรม. ในระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

ในระยะ 20 ปี หน่วย ตร.ม.   5 ปี 10 ปี 20 ปี 
กลุม่บุคลากร 

R&D 
18,700.00 42,000.00 785,400,000.00 196,350,000.00 392,700,000.00 196,350,000.00 

กลุม่ผสม R&D 
และ DOI 
Theory 

51,700.00 42,000.00 2,171,400,000.00 542,850,000.00 1,085,700,000.00 542,850,000.00 

กลุม่ DOI 
Theory 

84,800.00 42,000.00 3,561,600,000.00 890,400,000.00 1,780,800,000.00 890,400,000.00 
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บทคดัย่อ 
กรุงเทพมหานครมกีารขยายตวัของความเป็นเมอืงตัง้แต่ พ.ศ. 2503 เน่ืองดว้ยนโยบายของภาครฐัทีมุ่ง่เน้นการชกัน า

การลงทุนและพฒันาเศรษฐกิจ ได้ส่งผลต่อย่านชุมชนเก่าที่อยู่ภายใต้ความเป็นเมอืง ชุมชนนางเลิ้งเป็นย่านชุมชนเก่าที่มี
ความส าคญัดา้นการคา้และศลิปวฒันธรรมทีส่ าคญัของกรุงเทพมหานครนบัตัง้แต่ชว่งกรุงรตันโกสนิทร ์แต่ดว้ยผลกระทบจากการ
พฒันาและสถานการณ์ท าใหบ้ทบาทของชุมชนนางเลิง้ถูกลดทอนลง ดว้ยเหตุน้ีชุมชนนางเลิง้จงึมกีารปรบัตวั การเปลีย่นแปลง 
และการจดัการทีส่ามารถยงัคงไวซ้ึง่การคงอยู่ของชุมชน จงึน ามาสูก่ารศกึษาถงึพฒันาการและสภาพทัว่ไปของชุมชนนางเลิง้ใน
อดตีจนถงึปัจจุบนั ประกอบกบัศกึษาถงึการปรบัตวัของชุมชนนางเลิง้ผ่านกระบวนการของระบบกจิกรรม โดยวเิคราะหข์อ้มลูที่
ไดจ้ากการศกึษาผ่านวธิกีารสรา้งขอ้อุปนัย พบว่าความสมัพนัธข์องลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางสงัคม ลกัษณะเศรษฐกจิ 
และบรบิทสภาพแวดลอ้มก่อใหเ้กดิบทบาทของชุมชนนางเลิง้ในแต่ละช่วงเวลา คือ บทบาทแหล่งทีอ่ยู่อาศยั บทบาทศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ บทบาทการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และบทบาทการปรบัตวัของชุมชน ปัจจุบนั มกีารปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงผ่านการจดัการอย่างเป็นระบบ โดยน าทรพัยากรทางวฒันธรรม ทัง้ประเภททีจ่บัต้องได ้ประกอบดว้ย คุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม งานหตักรรม อาหารและขนมหวาน และประเภทที่จบัต้องไม่ได้ ประกอบด้วย การส่งสริมความรู้และทกัษะ 
ศลิปะการแสดง และความเชื่อ สู่การสรา้งกจิกรรมร่วมสมยัทีส่รา้งมลูค่าทางวฒันธรรมและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหชุ้มชนสามารถ
พึง่พาตนเองและคงอยู่ 

ค ำส ำคญั: กำรจดักำร, กำรคงอยูข่องชุมชน, ยำ่นชุมชนเก่ำ, ชุมชนนำงเลิ้ง, กรุงเทพมหานคร 
 
 
Abstract 

The capital of Thailand called Bangkok had expanded and transformed itself into urbanization since 1960 due 
to the policy of the government to induce the investors and encourage the economy. This development has affected the 
old communities in urban area. Nang Loeng community is considered one of the old communities which is incredibly 
significant in the commercialization and cultural place of Bangkok since Rattanakosin period. But the community has 
been continuously diminished the role by  

The developments and situations. For this reason, it handles with this obstacle through the management which 
can exist the way of life and culture. Therefore, this research intends to study Nang Loeng community’s evaluation and 
general condition in the past to the present and to study the adaptation through the process of the activity systems. 
From analyzing the study through Analytic Induction, it is found that the relation of physical character, social character, 
economic character, and environments causes the roles of Nang Loeng community in each period. The roles are housing 
role, economic centre role, changing role and adapting role.  



กำรจดักำรของชุมชนทีส่ง่ผลต่อกำรคงอยูข่องยำ่นชุมชนเก่ำกรณศีกึษำ ชุมชนนำงเลิ้ง กรงุเทพมหำนคร 
ปัณฑารยี ์ชตูระกลู และกฤตพร หา้วเจรญิ 
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Nowadays, the community adapts itself to the changing through systematic management. They use cultural 
resource as a tool to drive the community. It consists of the tangible cultural resource (architectural value, handcraft, 
food, and dessert) and the intangible cultural resource (knowledge and skill, art performance and belief) to create the 
contemporary activities. It can reflect the way of life, cultural values and stimulate the economy which make the better 
quality of life. It brings to the existence of community. 

Keywords: Management, Existence of community, Old community district, Nang Leong community, Bangkok 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยมกีารขยายตวัของความเป็นเมอืงมาตัง้แต่ พ.ศ. 2503 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครทีมุ่่งเน้นการพฒันา

เมอืง ทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวก จากการพฒันาสง่ผลต่อยา่นชุมชนเก่าทีย่งัคงซ่อนอยูภ่ายใตค้วามเป็นเมอืง
ต่อการเปลีย่นแปลงของชุมชน ทัง้ในเชงิกายภาพ สงัคม และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ อนัน าไปสูก่ารสญูเสยีวถิชีวีติและเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของยา่นชุมชนตามลกัษณะแบบบุพกาล  

ชุมชนนางเลิง้เป็นยา่นเศรษฐกจิทีส่ าคญัของกรุงเทพมหานครนบัตัง้แต่ชว่งกรุงรตันโกสนิทร ์เนื่องจากการพฒันาระบบ
คมนาคม ทัง้ทางน ้า ทางถนน และทางรถรางตดัผา่นชุมชนนางเลิง้ สง่ผลใหบ้รเิวณนี้กลายเป็นยา่นการคา้ ศนูยค์วามบนัเทงิ และ
แหล่งวฒันธรรม ทัง้ตลาดนางเลิ้งเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทย โรงภาพยนตร์เฉลมิธานีทีม่ชีื่อเสยีง การรอ้งร าละคร
ชาตรขีึ้นชื่อ และวดัเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจติใจของผู้คน รวมถึง ยงัคงกลุ่มอาคารที่มคีุณค่าทางสถาปัตยกรรม (ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร, 2558) แต่ชุมชนนางเลิง้เริม่ถูกลดความส าคญัลงจากการพฒันาเมอืงและสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้สถานการณ์
เหตุเพลงิไหม ้สถานการณ์ทางการเมอืง สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ รวมถงึนโยบายและขอ้บงัคบักฎหมาย ท าใหม้กีารปรบัตวั 
การเปลี่ยนแปลง และการจดัการ ผ่านการน าต้นทุนทรพัยากรภายในชุมชน สู่การสร้างกจิกรรมร่วมกนัทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าของ
ชุมชน การสร้างกิจกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อีกทัง้  การขับ เคลื่ อนให้  
ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองและคงอยู ่ 

การคงอยู่ของชุมชนมคีวามเกี่ยวเน่ืองและเชื่อมโยงกนัระหว่างลกัษณะของพื้นที่ สงัคม กิจกรรมที่เกิดขึน้ รวมถึง 
บรบิทสภาพแวดลอ้มจงึน ามาสู่วตัถุประสงคใ์นการศกึษาถงึพฒันาการและสภาพทัว่ไปของชุมชนนางเลิ้งในอดตีจนถงึปัจจุบนั 
และศกึษาถงึการปรบัตวัของชุมชนนางเลิ้งผ่านกระบวนการของระบบกจิกรรม เน่ืองจาก การศกึษาดา้นการจดัการของชุมชน
สามารถเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลื่อนใหเ้กดิการคงอยู่ แต่ยงัมผีูท้ีท่ าการศกึษาในประเดน็ดงักล่าวอยู่ไม่มากนัก และสามารถ
เป็นประโยชน์เชงิวชิาการแก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 

 
2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
  2.1 แนวความคิดการจดัการ 

การจดัการเป็นกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการด าเนินงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมายและส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล รวมถึง มกีารจดัการอย่างเป็นระบบ คอื 1) ทรพัยากรน าเขา้ คอื องค์ประกอบที่น าเขา้สู่กระบวนการจดัการ 2) 
กระบวนการจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์ร การใชท้รพัยากร การประสานงาน และการประเมนิผล และ 3) ผลลพัธ ์
คอื ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการ (Katz D. และ Kahn R.L., 1966) 

2.2 แนวความคิดการคงอยู่ของชุมชน 
การคงอยู่ของชุมชนเป็นการคงอยู่ของเครอืข่ายทางสงัคมในพืน้ทีท่ีม่กีารสื่อสาร แลกเปลีย่น และปฏบิตัติามบรรทดั

ฐาน เพื่อรกัษาบทบาท และมผีูน้ าที่สามารถแก้ไขปัญหาและประสานผลประโยชน์ นอกจากน้ี แผน นโยบาย กฎหมาย และ
เทคโนโลยกี่อใหเ้กดิผลกระทบในเชงิบวกและลบต่อชุมชน (Anthony, M. O. และ Xiangming, C., 2003). 

2.3 แนวความคิดย่านชุมชนเก่า 
ย่านชุมชนเก่าเป็นพื้นที่ทางกายภาพทีแ่สดงออกถึงลกัษณะของการตัง้ถิ่นฐานของกลุ่มสงัคมทีส่บืทอดวถิีชวีติและ

วฒันธรรม คอื 1) องค์ประกอบเชงิกายภาพ สร้างคุณค่าแก่พืน้ที่ 2) องค์ประกอบทีไ่ม่ใช่เชงิกายภาพ สะทอ้นถงึลกัษณะทาง
สงัคม (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2554)  
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2.4 แนวความคิดทรพัยากรวฒันธรรม 
ทรพัยากรวฒันธรรมเป็นผลผลติของวฒันธรรมทีเ่ป็นตวัแทนและสือ่ถงึวฒันธรรมของกลุม่สงัคม คอื 1) ประเภทจบัตอ้ง

ไมไ่ด ้เป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตั ิความรู ้และทกัษะทีถ่่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปสูอ่กีรุน่หน่ึง และ 2) ประเภทจบัตอ้งได ้เป็นสิง่
ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละมองเหน็ดว้ยสายตา (ธนิก เลศิชาญฤทธิ,์ 2550) 

2.5 แนวความคิดระบบกิจกรรม 
ระบบกจิกรรมเป็นบรบิททัง้หมดภายในระบบของการเกดิขึน้ของปฏสิมัพนัธข์องมนุษยท์ีต่อ้งการขบัเคลื่อนเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย 1) รปูแบบกจิกรรม และ 2) ประเภทของกจิกรรม (Chapin S.F., 1972)  
 

3. วิธีการวิจยั 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการศกึษาและทบทวนแนวคดิ พบวา่ในการจดัการของชุมชนเพือ่การคงอยูข่องยา่นชุมชนเก่า มคีวามเกีย่วขอ้งกบั 

4 องค์ประกอบหลักที่มีความเกี่ยวเน่ืองซึ่งกันและกัน คือ ด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ รวมถึง บริบท
สภาพแวดล้อม กล่าวคอื พืน้ทีห่น่ึงจะมลีกัษณะทางกายภาพทีม่คีวามเฉพาะและเป็นตวักลางของการสรา้งความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมทีม่กีารสื่อสารและแลกเปลีย่นกนั กลายเป็นเครอืขา่ยทางสงัคมทีม่กีารจดัการภายในสงัคม สบืทอดและผลติซ ้าของแบบ
แผน ขนบประเพณี และวฒันธรรมของชุมชน รวมทัง้ ขบัเคลื่อนกจิกรรมหนึ่ง ๆ ผา่นระบบกจิกรรม เพือ่ใหชุ้มชนสามารถพึง่พา
ตนเองและขบัเคลื่อนความต้องการร่วมกนัได ้อกีทัง้ มกีารค านึงถงึบรบิทสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นอกีหน่ึงองค์ประกอบที่
ก่อใหเ้กดิการคงอยู่หรอืเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่สามารถสรุปกรอบแนวคดิการวจิยัออกเป็น 4 ดา้น (รปูที ่1) คอื 1) ดา้นกายภาพ 
พจิารณาถึง (1) โครงสร้างทางกายภาพ (2) รูปแบบสถาปัตยกรรม (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม, 2554) 2) ด้านสงัคม พจิารณาถึง (1) กระบวนการจดัการ ประกอบด้วย การวางแผน การจดัการองค์กร การ
ประสานงาน การใช้ทรพัยากร และการประเมนิผล (Katz D. และKahn R.L., 1966) และวถิีชวีติและวฒันธรรม ประกอบด้วย  
(2) ทรพัยากรทางวฒันธรรม และลกัษณะกจิกรรมทางสงัคม (ธนิก เลศิชาญฤทธิ,์ 2550) 3) ด้านเศรษฐกิจ พจิารณาถึง (1) 
รปูแบบของกจิกรรม และ (2) ประเภทกจิกรรม รวมถงึ 4) บรบิทสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อการคงอยู่หรอืเปลีย่นแปลงของชุมชน 
(Chapin S.F., 1972) 

 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั. โดย ผูว้จิยั, 2562. 
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3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 
1.ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมในเรือ่งทฤษฎ ีแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วเิคราะหแ์ละออกแบบกรอบแนวคดิวจิยั 
2.ก าหนดและคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง คอื (1) บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ บุคคลภายในและภายนอกชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจดัการ ตอ้งเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมผีลต่อการจดัการกจิกรรมของชุมชน และ (2) กลุ่มบุคคลส าคญั ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน
นางเลิง้และผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ตอ้งเป็นผูน้ าของชุมชนนางเลิง้และผูท้ีม่ทีกัษะในดา้นศลิปะการแสดง 
อาหาร และหตัถกรรมมากกวา่ 50 ปี  

3.เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และการส ารวจพืน้ทีด่า้นกายภาพ สงัคม 
กจิกรรมทางเศรษฐกิจ และบรบิทสภาพแวดล้อม น าไปสู่การวเิคราะห์และสรุปผลการศกึษา ผ่านวธิกีารสร้าง ขอ้อุปนัยเพื่อ
วเิคราะหแ์ก่นทีส่ าคญัของขอ้มลู 
 
4. ผลการศึกษา 
แบง่ประเดน็การศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ คอื 

4.1 การวิเคราะหส์ภาพทัว่ไป 
ชุมชนนางเลิ้งถอืเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ทีซ่ึง่มเีอกลกัษณ์ทางวถิชีวีติและวฒันธรรม ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั สามารถ

ประจกัษ์ไดจ้ากสภาพทางกายภาพทีโ่ดดเด่น สภาพทางสงัคมและวฒันธรรม และสภาพกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ภายใน
พืน้ที ่รวมถงึ บรบิทสภาพแวดลอ้ม ทีซ่ึง่มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั น าไปสูก่ารเกดิบทบาทแต่ละชว่งเวลาของชุมชนนางเลิง้ 

4.1.1 ลกัษณะทำงกำยภำพ 
ชุมชนนางเลิง้ ตัง้อยูบ่นถนนนครสวรรค ์แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรุงเทพมหานคร 

(รปูที ่2) ซึง่อยูท่างทศิตะวนัตกของฝัง่พระนคร ประกอบดว้ย ศาสนสถานทีส่ าคญั ชุมชน ตลาด และสถานทีส่ าคญัอืน่รอบพระ
นคร สง่ผลใหบ้รบิทของพืน้ทีเ่ป็นแหลง่ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั และความสามารถในการเขา้ถงึของพืน้ทีผ่า่นเสน้ถนนสายส าคญั 
อาท ิถนนนครสวรรค ์และถนนหลานหลวง ก่อใหเ้กดิจุดรวมกจิกรรมและความเป็นยา่น คอื (1) ยา่นตลาดนางเลิง้เป็นพืน้ที่
การคา้ทีส่ าคญั และยงัคงด ารงกจิกรรมกระทัง่ปัจจบุนั  (2) ยา่นวดัสุนทรธรรมทานเป็นพืน้ทีก่จิกรรมทางศาสนาและประเพณี 
รวมทัง้ เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของผูค้น เมือ่พจิารณารปูแบบทางสถาปัตยกรรมอาคารสามารถสือ่ถงึยุคสมยั 2 ชว่งเวลา คอื (1) พ.ศ.
2443–พ.ศ.2513 เป็นอาคารทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรแ์ละมอีายเุฉลีย่ 50-100 ปีขึน้ไป เชน่ ตกึฝรัง่รมิถนนนครสวรรค ์ตลาด
นางเลิง้ ศาลาเฉลมิธานี เป็นตน้ และ (2) พ.ศ.2514–ปัจจุบนั เป็นอาคารทีถู่กปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม ่มอีายเุฉลีย่ 50 ปี เชน่ 
อาคารของภาครฐั หรอือาคารทีถู่กปรบัปรุงหรอืกอ่สรา้งใหม ่แสดงใหเ้หน็วา่ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนนางเลิง้ ทัง้
โครงสรา้งทางกายภาพและกลุม่อาคารน าไปสูก่ารสรา้งคุณคา่ใหแ้กพ่ืน้ที ่ก่อใหเ้กดิความรูส้กึหวงแหนและการรวมกลุม่ทางสงัคม 
เพือ่สบืสานวถิชีวีติและวฒันธรรม 

 
รปูท่ี 2 ลกัษณะทางกายภาพ ชุมชนนางเลิง้. โดย ผูว้จิยั, 2562. 
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4.1.2 ลกัษณะทำงสงัคม 
จากการตัง้ถิน่ฐานตัง้แต่ชว่งกรุงรตันโกสนิทร ์ท าใหผู้ค้นมคีวามสมัพนัธก์นัมาอยา่งยาวนาน สว่นใหญ่อยู่

ในรปูแบบความสมัพนัธท์างสงัคมพืน้ฐานของการแลกเปลีย่น คอื เครอืญาตแิละละแวกเพือ่นบา้นเพือ่ด าเนินกจิกรรมรว่มกนั และ
รูปแบบความสมัพนัธ์เชงิซ้อน คอื บทบาทการประกอบอาชพี และประเพณีทีเ่กี่ยวเน่ืองกบักจิกรรมทางศาสนาและความเชื่อ 
เน่ืองจาก วดัเป็นแหล่งยดึเหน่ียวจติใจของผูค้น และเมื่อพจิารณาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนนางเลิง้ เป็นผลผลติทีเ่กดิ
จากการถ่ายทอดทางวฒันธรรม หรอืที่เรยีกว่า ทรพัยากรวฒันธรรม ซึ่งเป็นทรพัยากรที่เกดิจากการสบืทอดและผลติซ ้าและ
สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง และเป็นสิง่แทนในการแสดงออก ความรู ้ทกัษะ ตลอดจนสิง่ประดษิฐ ์และ
พืน้ทีท่างวฒันธรรม รวมทัง้ มกัจะเป็นปฏสิมัพนัธท์ีม่ตี่อประวตัศิาสตร์ ถอืเป็นการแสดงบทบาทระหวา่งปฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์
ระหวา่งสงัคมและตวัตนของบุคคลทีน่ าไปสูก่ารเกดิเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในพืน้ทีห่น่ึง ๆ ประกอบดว้ย  

(1) ศลิปะการแสดง คอื ละครชาตรแีละดนตรป่ีีพาทยท์ีซ่ึง่เป็นการแสดงดัง้เดมิทีม่ชีื่อเสยีงทีม่มีาแต่โบราณตัง้แต่พ.ศ.
2375 เพื่อไปเล่นในงานรื่นเรงิและงานแกบ้น และปัจจุบนัเหลอืผูส้บืทอดกจิกรรมของการแสดงละครชาตรเีพยีงหน่ึงคน คอื ครู
กญัญา ทพิโยสถ เป็นผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่ในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ดว้ยกระบวนท่าร าทีเ่ป็นร ่าลอืและเป็นทีย่อมรบัของคณะละคร
ชาตรขีองประเทศไทย และครพูนิ เรอืงนนท ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรป่ีีพาทย ์ดว้ยทกัษะทีส่ามารถเล่นเครื่องดนตรไีดส้อดรบั
กบัละครชาตร ี 

(2) อาหารคาวและขนมหวาน ชุมชนนางเลิง้ขึน้ชื่อเรื่องอาหารคาวและขนมหวานตน้ต าหรบัดัง้เดมิจากวงั เน่ืองจาก 
ท าเลที่ตัง้ของชุมชนนางเลิ้งใกล้กบัวงัที่ส าคญัต่าง ๆ ท าให้มกีารสบืทอดสูตรและเผยแพร่กนัรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในอดตีมกีารค้าขาย
อาหารคาวและขนมหวานหน้าโรงหนังนางเลิง้ และปัจจุบนัยงัมรีา้นเก่าแก่ทีย่งัคงสบืทอดกจิการโดยบุคคลรุ่นหลงัภายในตลาด
นางเลิง้ ไดแ้ก่ รา้น ส.รุง่โรจน์ รา้นไสก้รอกปลาแหนม ขนมเบือ้งยวนยา่แชม่ ขนมไทยแมส่มจติต ์และนนัทาขนมไทย เป็นตน้ 
(3) งานหตัถกรรม คอื การปักเครื่องโขน ในตน้สมยัรชักาลที ่6 คณะนราศลิป์ หรอื บา้นนราศลิป์ อยูบ่รเิวณถนนหลานหลวงเป็น
เส้นทางสายนาฏศิลป์ที่รวมศิลปะการแสดงไทยแขนงต่าง ๆ และเป็นบรษิทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยในยุคแรก ๆ จนเป็นคณะ
นาฏศลิป์ที่มชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงของไทยเกอืบ 100 ปี ปัจจุบนัมกีารปรบัเปลี่ยนเป็นแหล่งเรยีนรู้ส าหรบัผูท้ี่สนใจงานด้านสงัคม
วฒันธรรม ภายในบา้นเป็นสว่นของการจดัแสดงนิทรรศการนราศลิป์ภาพยนตร ์การสาธติการปักเครือ่งโขน และเครื่องละคร และ
อกีหน่ึงงานหตัถกรรม คอื การท าเครื่องหอมโบราณทีท่ ามตีน้ก าเนิดมาจากวงั และปัจจุบนัยงัคงมกีารสบืทอดกจิกรรมผ่านการ
ไปจดักจิกรรมตามงานต่าง ๆ  

4.1.3 ลกัษณะทำงเศรษฐกจิ 
ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมสง่ผลต่อรปูแบบและประเภทของกจิกรรม โดยส่วนใหญ่รูปแบบกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิเป็นกจิกรรมเพือ่การอยูอ่าศยั และกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการผลติ ซึง่รปูแบบของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้สง่ผล
ต่อประเภทของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ ผลพวงจากแผน นโยบาย และกฎหมายของภาครฐัเป็นอกีหน่ึงปัจจยัทีส่่งผลต่อ
กจิกรรมภายในพืน้ที ่แต่เดมิชุมชนนางเลิง้เป็นเพยีงแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั ต่อมามกีารเกดิขึน้ของระบบผงัเมอืงและนโยบายการพฒันา
เมอืง ท าใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัและพาณิชยกรรมในพืน้ทีบ่รเิวณเดยีวกนั ในปัจจุบนั ยงัคงมกีารสบืทอด
กจิกรรมเหล่าน้ี ส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชพีในตลาดนางเลิง้ ทัง้การคา้ขายอาหารคาวและขนมหวานเป็นหลกัที่ซึง่เป็นบทบาท
การคา้ทีม่คีวามส าคญัต่อชุมชน และกจิกรรมการคา้ประเภทอื่น ๆ ภายในพืน้ที ่คอื การคา้ขายอะไหล่ยนต ์อุปกรณ์ก่อสรา้งและ
สขุภณัฑ ์รา้นจปิาถะ และรา้นเครือ่งเขยีน รวมทัง้ บางสว่นประกอบอาชพีรบัจา้งภายในชุมชนและนอกพืน้ที่ 

4.1.4 ควำมสมัพนัธข์องลกัษณะดำ้นกำยภำพ สงัคม กจิกรรมทำงเศรษฐกจิ และบรบิทสภำพแวดลอ้ม 
ด้วยลกัษณะทางกายภาพที่มีความเฉพาะของท าให้เกิดจุดรวมกิจกรรม น าไปสู่ความเป็นย่านและ

จุดหมายตาของพืน้ที ่ท าใหผู้ค้นเกดิความรูส้กึมคีุณค่าในพืน้ที ่จงึเกดิเครอืขา่ยทางสงัคมทีอ่ยู่ในรปูแบบความสมัพนัธเ์ครอืญาต ิ
ละแวกเพื่อนบา้นและการประกอบอาชพี และมกีารแสดงถงึรูปของวถิชีวีติ ประเพณี และวฒันธรรม ผ่านการสรา้งกจิกรรมเพื่อ
รกัษาบทบาทของกลุ่ม (รปูที ่3) ซึง่จากความสมัพนัธข์า้งตน้ก่อใหเ้กดิบทบาทของชุมชนนางเลิง้ 4 ชว่งเวลา คอื บทบาทแหล่งที่
อยู่อาศยั บทบาทศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ บทบาทการเปลีย่นแปลงของชุมชน และบทบาทการปรบัตวัของชุมชน เดมิพืน้ทีข่อง
ชุมชนนางเลิ้งเป็นเพยีงทุ่งนา เมื่อเกดิการอพยพของผูค้นท าใหชุ้มชนนางเลิง้ไดร้บัอทิธพิลและเกดิการขยายตวัของแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัเป็นส าคญัรวมถงึ การประกอบกจิกรรมทางศาสนาและประเพณี ต่อมา เกดินโยบายดา้นระบบผงัเมอืงและส่งเสรมิการคา้ 
บูรณะพื้นที่และพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ท าให้ความเจริญเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนางเลิ้งและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
หลากหลายมากยิง่ขึน้ ทัง้แหล่งทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีพ่าณิชยกรรม และกลายเป็นยา่นการคา้ทีส่ าคญัของกรุงเทพมหานคร ถูกรูจ้กัใน



กำรจดักำรของชุมชนทีส่ง่ผลต่อกำรคงอยูข่องยำ่นชุมชนเก่ำกรณศีกึษำ ชุมชนนำงเลิ้ง กรงุเทพมหำนคร 
ปัณฑารยี ์ชตูระกลู และกฤตพร หา้วเจรญิ 
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ฐานะย่านตลาดใจกลางเมอืงและแหล่งบนัเทงิทีส่ าคญั หลงัจาก พ.ศ.2500 ดว้ยการพฒันาเมอืงและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของลกัษณะทางกายภาพ คอื การใช้ประโยชน์ที่ดนิที่หลากหลาย โครงสร้างทางสงัคมที่เป็นพลวตั และ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีซ่บเซาลง ท าใหชุ้มชนนางเลิง้จงึมกีารปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง  

 
รปูท่ี 3 สรุปความสมัพนัธข์องลกัษณะทางกายภาพ สงัคม กจิกรรมทางเศรษฐกจิ และบรบิทสภาพแวดลอ้ม. โดย ผูว้จิยั, 2562. 

 

4.2 การปรบัตวัของชุมชนนางเล้ิง 
การพฒันาเมอืงน าไปสู่ความหลากหลายของลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางสงัคม และลกัษณะกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิ สง่ผลต่อความส าคญัของชุมชนนางเลิง้ ท าใหม้กีารปรบัตวัและตระหนกัถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต จงึขบัเคลือ่นชุมชน
ผา่นทรพัยากรทางวฒันธรรมของชุมชนสูก่จิกรรมทีส่ามารถยกระดบัและสรา้งมลูค่าทางวฒันธรรมและเศรษฐกจิ เพือ่ขบัเคลื่อน
ใหส้ามารถพึง่พาตนเองและยงัคงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์ของชุมชน ตัง้แต่ พ.ศ.2553 จนกระทัง่ปัจจุบนั (พ.ศ.2562) พบวา่มกีารด าเนิน
กจิกรรมทัง้หมด 45 โครงการ  

ในการปรบัตวัได้มกีารน าการจดัการเขา้มาร่วมกบัการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ กล่าวคอื ชุมชนนางเลิ้งน าทรพัยากร
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ทัง้ทรพัยากรมนุษย ์ความรูแ้ละทกัษะ อุปกรณ์และเทคโนโลย ีและเงนิทุน สูก่ระบวนการจดัการ 
ทีม่กีารวางแผนโดยน าทรพัยากรวฒันธรรม ทัง้ประเภททีจ่บัตอ้งได ้ประกอบดว้ย คุณคา่ทางสถาปัตยกรรม งานหตักรรม อาหาร
และขนมหวาน และประเภททีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ประกอบดว้ย การสง่สรมิความรูแ้ละทกัษะ ศลิปะการแสดง และความเชื่อ บรูณาการ
ร่วมกบัองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีร่วมกบัภาครฐั ประชาสงัคม เอกชน สถาบนัการศกึษา และองคก์รไมแ่สดงผลก าไรทีซ่ึง่มกีาร
แบ่งงานตามความถนัดเฉพาะ สูก่ารสรา้งกจิกรรมร่วมสมยัทีม่มีลูค่าทางวฒันธรรมและยกระดบัศกัยภาพใหพ้ึง่พาตนเอง อกีทัง้ 
การจดักจิกรรมมกีารใชพ้ืน้ทีภ่ายในชุมชนเป็นการดงึดดูใหผู้ค้นมายงัพืน้ทีสู่ก่ารขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิ และการใชพ้ืน้ภายนอก
เป็นการเผยแพร่กจิกรรม แต่อย่างไรกต็าม ยงัไม่มกีารก าหนดตวัชี้วดัของกจิกรรมทีช่ดัเจน เน่ืองจาก เป็นการจดักจิกรรมของ
กลุม่สงัคมทีม่กีารวเิคราะหถ์งึผลยอ้นกลบัทีไ่ดจ้ากการจดักจิกรรม 

จากขา้งตน้ ถอืเป็นการเกดิขึน้ของระบบกจิกรรมของชุมชนนางเลิง้ในชว่งเวลาหน่ึง กล่าวไดว้า่ ชุมชนหน่ึงจะเกดิระบบ
กจิกรรมทีซ่ึง่เกดิจากพืน้ทีท่ีเ่ป็นตวักลางในการสรา้งปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีม่กีารสือ่สารแลกเปลีย่นของกลุ่มสงัคมทีม่ทีศันคตใิน
ทศิทางเดยีวกนั น าไปสูก่ารเกดิขึน้ของกจิกรรม โดยกลุ่มทางสงัคมมกีารใชท้รพัยากรในการจดัการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
และเป้าหมายหน่ึง ๆ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมแีบบแผนหรอืหลกัเกณฑท์ีท่ าใหเ้กดิความร่วมมอืไปในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้ การแบ่ง
หน้าทีข่องแต่ละบุคคล และมกีารค านึงถงึความสมัพนัธ์กบับรบิทสภาพแวดลอ้ม ซึ่งแต่ละส่วนจะมคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั 
ภายในตวัมนัเองกบัสิง่แวดลอ้มผา่นขอบเขตหน่ึง ๆ  
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5. สรปุผลการศึกษา 
จากการศกึษาสรุปไดว้่า การทีชุ่มชนหน่ึงสามารถคงอยู่ไดน้ัน้เกดิจากความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัในแต่ละช่วงเวลา

ของชุมชนนางเลิง้ทีม่คีวามสมัพนัธ์และส่งผลซึง่กนัและกนั ดว้ยลกัษณะทางกายภาพทีม่คีวามโดดเด่นยงัคงสะทอ้นถงึคุณค่า
และความหมายของพื้นที่ ท าใหเ้กดิความรู้สกึหวงแหนของผูค้นต่อพื้นที่และรวมกลุ่มของสงัคมที่มกีารปฏสิมัพนัธ์ ผ่านการ
แลกเปลีย่นและสือ่สาร กลายเป็นเครอืขา่ยทางสงัคมเพือ่สรา้งความอยูร่อดและด ารงรกัษาบทบาทของกลุม่ รวมถงึ มกีารด าเนิน
กิจกรรมและถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง ซึ่งเป็นสิง่ที่มกีารสร้างขึ้นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงและสบืทอดวถิีชวีติและวฒันธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นใหย้งัคงอยู่ ด้วยความสมัพนัธ์ขา้งต้น
ก่อใหเ้กดิบทบาทของชุมชนนางเลิง้ในแต่ละช่วงเวลา โดยในอดตีเป็นเพยีงแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั เมือ่เกดิการพฒันาเมอืงท าใหชุ้มชน
นางเลิง้กลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ และการเปลีย่นแปลงของเมอืงไดส้ง่ผลต่อความหลากหลายทางกายภาพ โครงสรา้ง
ทางสงัคม และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ท าใหชุ้มชนนางเลิง้มกีารปรบัตวัผา่นการจดัการอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ย ทรพัยากร
น าเขา้ กระบวนการจดัการ และผลลพัธ ์กล่าวคอื มกีารน าทรพัยากรน าเขา้ทีก่่อใหเ้กดิการผลติสู่กระบวนการจดัการ ซึง่มกีาร
วางแผนทีม่กีารวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ปัจจุบนัและก าหนดวตัถุประสงคท์ีส่อดรบักบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เพือ่ก าหนดกลยุทธ ์มี
การจดัการองค์การที่เป็นการประสานงานทีส่ ื่อถึงรูปแบบโครงสร้างการด าเ นินงานร่วมกนัแต่ละภาคส่วน มกีารใชท้รพัยากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ มกีารประเมนิผลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูยอ้นกลบัและน าไปสูผ่ลลพัธท์ีต่ ัง้ไว ้จากการจดัการกจิกรรม
ของชุมชนนางเลิง้สามารถยกระดบัและสรา้งมลูค่าแก่ทรพัยากรทางวฒันธรรมทีส่่งผลต่อการคงอยู่ของวถิชีวีิตและเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของชุมชนนางเลิ้ง รวมถึง สามารถแก้ไขปัญหา พฒันาศกัยภาพ และเกดิการพึง่พาภายในชุมชนของตนเอง
ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของเมอืงในปัจจุบนั  
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บทคดัย่อ 

การท่องเที่ยวเชงินิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ด าเนินการภายใต้ขดีจ ากดัความสามารถของธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะทอ้งถิน่ ในชว่งหลายปีทีผ่า่นการท่องเทีย่วเชงินิเวศไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากและชุมชนครีวีง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการขนานนามว่าอากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย เป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกจิการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
โดยจุดเด่นของที่น่ีคอืทศันียภาพทางธรรมชาต ิที่ตัง้อยู่ท่ามกลางภูเขาสูง และมลี าธารไหลทอดผ่านกลางหมู่บ้านตลอดแนว 
รวมถงึวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยของชาวบา้นในชุมชน ปัจจุบนัชุมชนครีวีงเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินิเวศทีม่นีักทอ่งเทีย่วจ านวนมากมา
เยอืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาต ิส่งผลใหชุ้มชนครีวีงมกีารเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีเ่พื่อรองรบักจิกรรมทางการท่องเทีย่วใน
ชุมชน โดยการวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาสภาพทัว่ไปและสถานการณ์ในปัจจุบนัของชุมชนครีวีง รวมถึงการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีแ่ละวถิี
ชวีติของชุมชนครีวีงทีม่ผีลมาจากการทอ่งเทีย่วเพือ่น าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วทีม่ ี
ผลต่อชุมชนครีวีง ด าเนินการวจิยัดว้ยการเกบ็ขอ้มลูจากการลงพืน้ทีส่ ารวจ และการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน ผลการศกึษาพบวา่ มี
การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ มกีารเพิม่ขึน้ของจ านวนสิง่ปลูกสรา้ง โดยเฉพาะโฮมสเตย ์โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาหาร มี
การดดัแปลงลกัษณะของอาคารบา้นเรอืนใหท้นัสมยั ตลอดจนการปรบัปรุงภมูทิศัน์ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเดมิ เกดิการ
ขยายตวัทางธุรกจิทอ่งเทีย่วมากขึน้ นักลงทุนภายนอกเขา้มา มกีารเปลีย่นแปลงอาชพีของคนในชุมชนจากเดมิ สง่ผลต่อการแย่ง
ชงิผลประโยชน์ จนระบบความสมัพนัธข์องคนในชุมชนเริม่ลดลง จงึสรุปไดว้า่ การทอ่งเทีย่วสง่ผลกระทบต่อชุมชนครีวีงในแงก่าร
เปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นสงัคมวฒันธรรม เพื่อลด
ผลกระทบจงึควรก าหนดขอบเขตและจ ากดัจ านวนสิง่ปลกูสรา้ง สง่เสรมิธุรกจิของชุมชน และอนุรกัษ์วถิชีวีติชุมชนไวค้งเดมิ 

ค าส าคญั: ผลกระทบ, การเปลีย่นแปลง, ชุมชนครีวีง, การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ, วถิชีวีติ 
 
Abstract 
 Ecotourism is the tourism that does not reach the maximum of the carrying capacity of the natural and 
community identity. Over the years, ecotourism has become more popular all over the world. Kiriwong community, 
Nakhon Si Thammarat Province in Thailand, is one of the best models of ecotourism management. Moreover, Kiriwong 
is also known as “the best atmosphere in Thailand,” and it also knows that the pilot community project in terms of 
ecotourism business management in Thailand. The highlight of this community shows vital importance in terms of the 
natural scenery. The location is more attractive for the tourist because it is in the mountainous area, and river that the 
latter is passed through the middle of the village. Besides, the local life is likely pure. Many tourists come to visit the 
Kiriwong community, which causes the spatial change in many ways to support tourists in a particular community.The 
purpose of this research is to study the current situation, the spatial change and the community way of life at Kiriwong 
community, the effects of tourism in the community as well as the practical solution for Kiriwong community to keep the 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

250 

traditional lifestyle. The field survey and in-depth interview conduct the research. As a result, the land uses, and the 
number of the built environment is increased, especially hotels, shops, and restaurants. Moreover, building 
characteristics are modified to be more modern, including the improvement of the landscape that the latter does not link 
to the original design of the area. Tourist business also grows up in a particular area because of approaching a lot of 
external investors. Following the job diversification in the village, the competitiveness has occurred, so the functional 
relationships of local people are slightly decreased. In sum, the tourist business affects Kiriwong community in terms of 
spatial changing and local lifestyle, which consists of several issues in particular of physical, environmental, economic 
as well as socio-cultural concerns. The study suggests that defining the boundary and the limits of the building in terms 
of the number of construction, promoting local business and making conservation of community lifestyle exist that 
mitigate the future impacts of the area. 

Keywords: Impact, Change, Kiriwong Community, Ecotourism, lifestyle  
 
1. บทน า 

การท่องเทีย่วเชงินิเวศน์เป็นการท่องเทีย่วทีด่ าเนินการภายใต้ขดีจ ากดัความสามารถของธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถิน่  ซึง่กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วใหค้วามนิยมในชว่งหลายทีผ่า่นมา ต่างพากนัเสาะหาสถานทีเ่พือ่เขา้ไปเยอืนธรรมชาต ิซึง่ชุมชน
ครีวีง จงัหวดันครศรธีรรมราช กเ็ป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วเชงินิเวศทีไ่ดร้บั ความนิยมจากกลุ่มนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากชุมชน
ครีวีงตัง้อยูท่า่มกลางภเูขาสงู ป่าไมแ้ละมลี าธารไหลทอดผา่นกลางหมูบ่า้น อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตแิละทศันียภาพทีง่ดงาม
จนไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “พืน้ทีท่ีอ่ากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย” และไดร้บัรางวลั Thailand Tourism Awards ดว้ยสิง่น้ีท าให้
ในช่วงระยะเวลา 5 - 10 ปีทีผ่า่นมา ชุมชนครีวีงเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่วทัง้ไทยและต่างชาต ิมนีักท่องเทีย่วเขา้มาในพืน้ที่ไม่
ต ่ากว่า 400 – 500 คน ถ้าเป็นช่วงวนัเสาร์ อาทติย์ สุดสปัดาห์หรอืวนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ทัง้ช่วงวนั
สงกรานตแ์ละปีใหมก่จ็ะมจี านวนมากขึน้เป็นเทา่ตวั  
       ชุมชนครีวีงในปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงจากอดตีอย่างเหน็ได้ชดัเจน มกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีภ่ายในชุมชนเพื่อรองรบัและ
ดงึดดูกลุ่มนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยอืน ไมว่า่จะเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร ทีพ่กัโรงแรมหรอืแมแ้ต่สรา้งบา้นเรอืนทีม่กีารตกแต่งแบบ
ทนัสมยั สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นตวัเร่งท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ชุมชนครีีวงกลายเป็นสถานทีท่ี่มผีูค้นพลุกพล่าน มี
อาคารเกดิขึน้ใหม่จ านวนมาก สง่ผลใหชุ้มชนครีวีงเผชญิกบัปัญหาทรพัยากรธรรมชาตถิูกท าลายและมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้
วถิชีวีติดัง้เดมิของคนในชุมชน ซึง่เป็นผลพวงมาจากนกัทอ่งเทีย่วทีห่ลัง่ไหลเขา้มาในพืน้ทีท่า่มกลางกระแสนิยมการทอ่งเทีย่งเชงิ
นิเวศ ดว้ยขา้งตน้ทีก่ล่าวมาจงึท าใหต้อ้งศกึษาถงึปัญหาผลกระทบจากการท่องเทีย่วทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงชุมชนครีวีงเพื่อ
ประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีข่องชุมชนใหม้ปีระสทิธภิาพและคงไวซ้ึง่วถิชีวีติดัง้เดมิของชุมชน 
 
2. วตัถปุระสงค ์

ศกึษาสภาพทัว่ไปและสถานการณ์ในปัจจุบนัของชุมชนครีวีง รวมถงึการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของชุมชน
ครีวีงทีเ่ป็นผลมาจากการท่องเทีย่ว เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอนัเป็นผลมาจากการท่องเทีย่วทีม่ผีลต่อ
ชุมชนครีวีง 
 
3. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
        การท่องเที่ยวเชงินิเวศ หรอื Ecotourism เป็นการท่องเที่ยวอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อพื้นที่ทางธรรมชาตดิ้วยการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นให้ดีมากยิ่งขึ้น และบุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา (2548) ได้กล่าวว่า
องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงินิเวศม ี6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต ิ2) ดา้นกระบวนการศกึษาสิง่แวดลอ้ม 
3) ดา้นธุรกจิท่องเทีย่ว 4) ดา้นการตลาดท่องเทีย่ว 5) ดา้นการมสีว่นร่วมทางการท่องเทีย่วของชุมชนทอ้งถิน่ และ 6) การสรา้ง
จติส านึกแก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 
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3.2 แนวคิดเก่ียวกบัเชิงพืน้ท่ี 

3.2.1 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  

  การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ หมายถงึ การใชพ้ืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่การพฒันาเป็นถิน่ฐานชุมชนเมอืง มคีวามหลากหลายตาม
บทบาทและจ านวนประชากรในชุมชนนัน้ (กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2549) การใชป้ระโยชน์ทีด่นิจงึมคีวามเปลีย่นแปลงจาก
รูปแบบการใชป้ระโยชน์ตามความต้องการ เช่น การเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไมเ้ป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม หรอืเป็นแหล่งน ้า โดยการ
เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัปัจจยัทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ปัจจยัทางกายภาพ ชวีภาพ ปัจจยัทางดา้นนโยบายรฐั และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ
สงัคม (นิกร ศริโรจนานนท์, 2555) ทัง้น้ี กรมพฒันาที่ดนิ (ม.ป.ป.) ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิออกเป็น 5 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย 1) กลุม่พืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลกูสรา้ง 2) พืน้ทีเ่กษตรกรรม 3) พืน้ทีป่่าไม ้4) พืน้ทีแ่หล่งน ้า และ 5) พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 

3.2.2 สิง่แวดลอ้มชุมชน  

  สิง่แวดลอ้มชุมชน (Community Environmental)  คอื สิง่ต่างๆทีม่ลีกัษณะทางกายภาพและชวีภาพทีอ่ยู่รอบตวัมนุษย ์
ทีอ่าศยัและประกอบกจิกรรมต่างๆ ในเขตชุมชนหรอืหมูบ่า้น ซึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ มอีทิธพิลเกีย่วโยง
เกือ้หนุนกนั โดยผลกระทบจากปัจจยัหนึ่งจะเสรมิหรอืท าลายอกีสว่นหนึ่งอย่างเลี่ยงไมไ่ด ้ท าให ้Elinor Ostrom (1994) ไดเ้สนอ
รูปแบบการจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชน ไวด้งัน้ี 1) ก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจนเกีย่วกบัพืน้ที ่จ านวนและชนิดของทรพัยากร 2) มกีาร
จดัการใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบักฎและเงื่อนไขสภาพทอ้งถิน่ 3) มตีวัเลอืกในการจดัสรรทรพัยากรร่วมกนั 4) ตดิตามตรวจสอบ
เงื่อนไขและพฤตกิรรมของผูจ้ดัการทรพัยากรสาธารณะ 5) มกีารลงโทษทีเ่หมาะสมกบัระดบัความผดิ 6) ชุมชนและเจา้หน้าทีม่ ี
การเขา้ถงึกลไกแกไ้ขความขดัแยง้ได้ และ 7) ภาครฐัและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองชุมชนในการ
ออกแบบองคก์รของตนเอง 

3.3 แนวคิดวิถีชีวิต 
       วถิชีวีติ หมายถงึ แนวทางการด าเนินชวีติของผูค้นในชุมชนทอ้งถิน่นัน้ โดยการสะทอ้นพฤตกิรรมต่างๆ ทีแ่สดงถงึ
ทศันคตคิา่นิยมวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศลีธรรม (วรรณพร อนันตวงศ ์และคณะ, 2561) และการศกึษาวถิชีวีติชุมชน
นัน้ประกอบดว้ย 3 ดา้น คอื ดา้นการตัง้ถิน่ฐาน ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

3.4 แนวคิดผลกระทบจากการท่องเท่ียว  
      ผลกระทบจากกจิกรรมการท่องเที่ยวโดยทัว่ไปมกัจะมองถึงผลกระทบที่เกดิขึน้โดยทนัท ีไม่ว่าจะเป็นด้านการเพิม่
รายได ้การสรา้งงาน และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ภายในพืน้ที ่เป็นต้น ทัง้ทีผ่ลกระทบในดา้นอื่นๆกย็งัมอียู่ไม่น้อย เช่น 
ผลกระทบทางสงัคมวฒันธรรม นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมที่เกิดขึ้นก็คาดว่าเป็นผลมาจากธุรกิจการ
ทอ่งเทีย่วทัง้สิน้ (ปิยะพร วงษ์ศริ,ิ 2556) ดงันัน้สามารถจ าแนกผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วไดเ้ป็น 3 ดา้นหลกั คอื ผลกระทบดา้น
เศรษฐกจิ ผลกระทบดา้นสงัคมวฒันธรรม และผลกระทบดา้นกายภาพสิง่แวดลอ้ม 

4. วิธีการวิจยั 

4.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

      จากการศกึษาแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งน าไปสู่การออกแบบกรอบแนวคดิการวจิยั ซึง่พจิารณาบรบิทชุมชนครีวีงในปัจจุบนัและ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยการน าแนวคิดผลกระทบจากท่องเที่ยว 3 ด้านหลกั คือ 
ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ ผลกระทบด้านสงัคมวฒันธรรม และผลกระทบด้านกายภาพสิง่แวดล้อม มาใช้ในการศกึษาร่วมกบั
องคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 6 ดา้น  คอื ดา้นแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต ิดา้นกระบวนการศกึษาสิง่แวดลอ้ม ดา้นธุรกจิ
ท่องเทีย่ว ดา้นการตลาด ดา้นการมสี่วนร่วมทางการท่องเทีย่วของชุมชนทอ้งถิน่ และการสรา้งจติส านึกแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการ
ท่องเที่ยว (บุญเลศิ จติตัง้วฒันา, 2548) ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกนั เพื่อใช้ในการศกึษาผลกระทบจากการท่องเทีย่วที่เกดิขึน้ใน
ชุมชนครีวีง การออกแบบกรอบแนวคดิการวจิยัจงึพจิารณาใน 3 ดา้น 1) ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม จากการเปลีย่นแปลงเชงิ
พืน้ทีใ่นส่วนของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ประกอบดว้ย พืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลูกสรา้ง พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้พืน้ทีแ่หล่งน ้า 
และพืน้ทีเ่บด็เตลด็ รวมถงึสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละแหลง่ทอ่งเทีย่วในชุมชน 2) ดา้นเศรษฐกจิ มองถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
รายได ้การตลาด ธุรกจิทีม่าจากการท่องเทีย่วภายในชุมชน และ 3) ดา้นสงัคมและวฒันธรรมทีส่ะทอ้นพฤตกิรรม ความสมัพนัธ ์
การประกอบอาชพี และการมสีว่นรว่มของคนในชุมชน    
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4.2 ขัน้ตอนการวิจยั 

4.2.1 ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมในเรือ่งของแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2.2 การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง  

      โดยใช้การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คอื ผูน้ าชุมชนของหมู่บ้านจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 5 8 และ 9 ซึ่งครอบคลุม
บรเิวณพืน้ทีศ่กึษาและผูน้ าชุมชนจะช่วยใหเ้ขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงพืน้ที ่รวมทัง้วถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน โดยอาศยัการ
สอบถามดว้ยแบบสมัภาษณ์  

4.2.3. เก็บรวบรวม ขอ้มูลปฐมภูมโิดยการส ารวจพื้นทีก่รณีศกึษาและขอ้มูลทุตภิูมิ ซึ่งได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างและ
ศกึษาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.2.4. วเิคราะห์ข้อมูล ประมวลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ การอุปนัยเพื่อสรุปผลการศึกษาและน าไปสู่
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วทีม่ผีลต่อชุมชนครีวีง 

 
5. ผลการศึกษา 

5.1 สภาพทัว่ไปและสถานการณ์ในปัจจบุนัของชุมชนคีรีวง 

5.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ 
        ชุมชนคีรีวงตัง้อยู่บริเวณที่ราบหุบเขาของเทือกเขานครศรีธรรมราช ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรธีรรมราช ห่างจากตวัเมอืงจงัหวดัประมาณ 28 กโิลเมตร ซึ่งลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นชุมชนที่มภีูเขาโอบลอ้มรอบดา้น และมี
แม่น ้าล าธารไหลผ่านทอดกลางหมู่บา้นตลอดแนวชุมชนครีวีง ประกอบดว้ย 4 หมู่บา้น คอื หมู่ 5 บา้นครีวีง หมู่ 8 บา้นครีทีอง 
หมู่ 9 บา้นขุนครี ีและหมู่ 10 บา้นครีธีรรม (รูปที ่1)   โดยชุมชนครีวีงมแีหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตมิากมายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถิน่และเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่ว เช่น อุทยานแห่งชาตเิขาหลวง หนานหนิท่าหา น ้าตกวงัไมปั้ก น ้าตกสอยดาว น ้าตก
กนิร ีน ้าตกคลองล างา สะพานไมห้นานหนิท่าหา และสวนเกษตรต่างๆ ของคนในชุมชน เป็นตน้ ซึง่ลว้นเกีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศ
และสิง่แวดลอ้มของพืน้ทีชุ่มชน 

 
รปูท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษา, โดย ผูว้จิยั, 2563 
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5.1.2 ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรม 

       การประชากรชุมชนครีวีงมจี านวนครวัเรอืนทัง้หมด 1,248 ครวัเรอืน มปีระชากรรวม 3,299 คน ชุมชนครีวีงมรีะบบ
ความสมัพนัธแ์บบ  เครอืญาต ิมคีวามสามคัคมีรีะบบอาวุโส ด าเนินวถิชีวีติแบบเรยีบง่ายตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจุบนัซึง่ถอืเป็น
ลกัษณะเด่นทางสงัคม วฒันธรรมชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท าสวน ท าไร่เป็นหลกั และ
รองลงมาเป็นการบรกิาร การประกอบการทางดา้นการทอ่งเทีย่ว โฮมสเตย ์โรงแรม ทีพ่กั รา้นคา้ รา้นอาหาร ทัง้น้ีชุมชนครีวีงถูก
สง่เสรมิใหเ้ป็นการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ คนในชุมชนจงึมสีว่นรว่มในการทางสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดว้ยการตัง้กลุม่การเรยีนรูอ้งคก์รชุมชน
ใหค้วามรูแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น กลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาต ิกลุ่มใบไม ้กลุ่มแมบ่า้นกวนทุเรยีน กลุ่มบา้นสมุนไพร กลุ่มหตัถกรรมพืน้บา้น 
กลุม่ลกูไม ้ซึง่กล็ว้นเป็นกลุม่อาชพีเสรมิของคนในชุมชนทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดว้ยกนัทัง้สิน้  

5.1.3 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

       สภาพทางเศรษฐกจิของคนในชุมชนส่วนใหญ่ดขีึน้ เพราะ มรีายไดจ้ากอาชพีหลกัและอาชพีเสรมิจากการท่องเทีย่ว
โดยเฉพาะการประกอบกจิการทีพ่กัโฮมสเตย ์โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาหาร ส าหรบัใหบ้รกิารและรองรบันักท่องเทีย่ว ซึ่งรายได้
จากการท่องเทีย่วไมเ่พยีงแต่กระจายสู่คนในพืน้ที ่เริม่มนีายทุนเขา้มาประกอบธุรกจิและสรา้งตลาดดา้นการท่องเทีย่วในชุมชน 
จงึเกดิการสรา้งงานเพิม่ขึน้ใหก้บัชุมชนดว้ย  

5.2 การเปล่ียนแปลงเชิงพืน้ท่ีและวิถีชีวิตชุมชน 

        จากการศกึษาการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีข่องชุมชนครีวีง พบวา่เกดิการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 3 ดา้น คอื ดา้น
กายภาพและสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นเศรษฐกจิ สามารถอธบิายไดด้งัน้ี                       

        ดา้นกายภาพและสิง่แวดล้อม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิของชุมชนครีวีง จากการใช้ขอ้มูลสารสนเทศ
ภมูศิาสตรน์ าเขา้ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โดยแบง่ประเภททีด่นิออกเป็น 5 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่พืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลกูสรา้ง พืน้ที่
เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน ้า และพื้นที่เบ็ดเตล็ด พบว่า ในพ.ศ. 2561 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 95 
รองลงมาเป็นพืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลูกสรา้ง รอ้ยละ 4 ของพืน้ที ่ถดัมาเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีแ่หล่งน ้า และพืน้ทีเ่บด็เตลด็ 
และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในปี 2555 มพีืน้ทีป่่าไม ้รอ้ยละ 97 และพืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลกูสรา้ง รอ้ยละ 3 ซึง่พืน้ทีชุ่มชนและ
สิง่ปลกูสรา้งทีเ่พิม่ขึน้นัน้คอื จ านวนโฮมสเตย ์โรงแรม ทีพ่กั รา้นอาหาร ทีเ่พิม่มากขึน้เป็นจ านวน 2 เทา่ตวั จาก 46 หลงัเป็น 96 
หลงั และจ านวนรา้นคา้รา้นอาหารอกี 27 หลงั ทัง้ยงัมกีารดดัแปลงลกัษณะของอาคารบา้นเรอืนใหม้คีวามทันสมยัมากขึน้และ
ปรบัปรุงภมูทิศัน์สิง่แวดลอ้มเพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วจนเริม่ท าลายทศันียภาพแบบธรรมชาตเิดมิๆ หายไป 

 
รปูท่ี 2 การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีด่า้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม, โดย ผูว้จิยั, 2563 

        ดา้นเศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเชงินิเวศน์เขา้มาในชุมชนท าใหเ้กดิการขยายตวัทางธุรกจิการท่องเทีย่วมากขึน้ คนใน
หมู่บา้นหนัมาประกอบอาชพีท าโฮมสเตย ์โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาหาร เพื่อรองรบัจ านวนนักท่องเทีย่วทีม่ากขึน้ มกีารสรา้งงาน 
สรา้งรายได ้และทีส่ าคญัราคาทีด่นิ   ในชุมชนมมีลูค่าสงูขึน้ตัง้แต่ในช่วงพ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั พ.ศ.2562 เน่ืองจากมนีักลงทุน
จากดา้นนอกเขา้มา มกีารซือ้ขายทีด่นิใหก้บันายทุน ท าใหเ้กดิปัญหาการแย่งชงิผลประโยชน์ต่อกนัในทางธุรกจิและค่าครองชพี
สงูสดุตามมลูคา่สนิคา้จากการทอ่งเทีย่ว 
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        ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ชุมชนครีวีงมกีารเปลีย่นแปลงทางวถิชีวีติ สงัคม และวฒันธรรม ซึง่เดมิมกีารเปลีย่นแปลง
อยา่งชา้ๆ ตามสภาพแวดลอ้มทัว่ไป แต่ปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ เพือ่ใหชุ้มชนเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีด่งึดดูผูค้นเขา้
มา สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน เช่น การเปลีย่นแปลงอาชพีของคนในชุมชน ต่างพากนัมาท าการคา้ขายและงานบรกิารมากขึน้จากเดมิ 
พยายามสรา้งจุดเด่นใหก้บัรา้นคา้    ของตวัเองเกดิปัญหาการแย่งชงิพืน้ทีเ่พือ่ประกอบอาชพี ระบบความสมัพนัธเ์ป็นแบบเครอื
ญาตกิเ็ริม่ลดน้อยลง เหน็แก่ผลประโยชน์ทางธุรกจิของตวัเอง ซึง่เสีย่งต่อการเกดิความแตกแยกของคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก  
 
6. สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
        การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของชุมชนครีวีงในขา้งตน้ ลว้นเป็นผลมาจากการท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในพืน้ที ่ซึง่
สามารถสรุปปัญหาทีเ่กดิขึน้และส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของชุมชนครีวีง ได ้3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม 
เป็นการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากพืน้ทีป่่าไมแ้ละเกษตรกรรม มาเป็นพืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลกูสรา้ง โดยเฉพาะ โฮมส
เตย์ โรงแรม ร้านค้า และร้านอาหารที่มรีูปแบบทนัสมยั หรอืแม้แต่การปรบัปรุงภูมทิศัน์ของพื้นที่ เพื่อดงึดูดและสร้างความ
ประทบัใจใหก้บันักท่องเทีย่ว แต่กลบัส่งผลใหส้ิง่แวดลอ้มธรรมชาตถิูกท าลายและเกดิความเสื่อมโทรมของพืน้ที ่ดา้นเศรษฐกจิ 
ของชุมชนครีวีงหลงัเกดิการท่องเทีย่ว พบว่ามนีักลงทุน ผูป้ระกอบการทีแ่สวงหาประโยชน์เพือ่ท าธุรกจิเขา้มาในพืน้ทีม่ากขึน้ท า
ใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี ทัง้มลูคา่ของทีด่นิกส็งูขึน้ตามไปดว้ยเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงการยดึถอืครองทีด่นิ ผูค้นหน้าใหม่
เขา้มาเพิม่มูลค่าทีด่นิและเปลีย่นแปลงความเป็นชุมชนดัง้เดมิ ประกอบกบัคนในชุมชนเกดิความสนใจในการท าธุรกจิเพื่อการ
ท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิสว่นใหญ่กลบัไมไ่ดก้ระจายรายไดสู้ชุ่มชนเป็นเพยีงรายได้เฉพาะกลุ่มของผูท้ีล่งทุน
ท าธุรกจิ จงึสง่ผลต่อไปทาง ดา้นสงัคมและวฒันธรรม เมือ่ผูค้นต่างพาแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั ระบบความสมัพนัธ์แบบเครอืญาต ิ
วถิชีวีติแบบเรยีบงา่ยทีม่มีาในอดตีเกดิการเปลีย่นแปลงท าใหชุ้มชนอ่อนแอ โดยมกีารทอ่งเทีย่วเป็นตวักระตุน้ จงึกลา่วไดว้า่การ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ส่งผลกระทบต่อชุมชนในแง่การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติชุมชนครีวีง การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีท่ี่
เกดิขึน้นัน้ท าใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎี การใชป้ระโยชน์ทีด่นิที่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรูปแบบทีด่นิตามความ
ตอ้งการของผูถ้อืครอง ซึง่การเปลีย่นนัน้กข็ึน้อยูก่บัปัจจยัทีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเป็นปัจจยัทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม รวมถงึ
นโยบายของรฐั (นิกร ศิรโรจนานนท์, 2555) ล้วนส่งผลให้พื้นที่นัน้มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกและทางลบในเวลา
เดยีวกนั ชุมชนทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ แต่มคีวามเตบิโตดา้นการท่องเทีย่ว มกัจะไดร้บัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
วฒันธรรมเป็นอยา่งมาก ลว้นเป็นผลพวงมาจากธุรกจิ การทอ่งเทีย่วทัง้สิน้ (ปิยะพร วงษศ์ริ,ิ 2556)  

        จากการศกึษาสภาพทัว่ไปและสถานการณ์ในปัจจุบนัของชุมชนครีี รวมถงึการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของ
ชุมชนครีวีงทีม่ผีลมาจากการท่องเทีย่วน าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วทีม่ผีลต่อชุมชน
ครีวีงได ้3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม ควรก าหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Zoning) หรอืจดัรูปทีด่นิใหม่และ
จ ากดัจ านวนสิง่ปลกูสรา้ง ควบคุมรปูแบบการก่อสรา้งอาคาร เช่น โฮมสเตย ์โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาหาร โดยตรงค านึงศกัยภาพ
ความสามารถในการรองรบัของพืน้ที ่พรอ้มกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อลดการเปลีย่นแปลง
พืน้ทีแ่ละสิง่แวดลอ้มใหค้งความเป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ ดา้นเศรษฐกจิ ควรส่งเสรมิธุรกจิของชุมชนมากกว่าธุรกจิของนัก
ลงทุนหรอืบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มา เชน่ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ต่างๆ  เพือ่ชว่ยการกระจายรายไดสู้ชุ่มชนและสง่เสรมิวถิชีวีติของคนใน
ชุมชนอย่างทัว่ถงึและเกดิการพฒันาพืน้ทีอ่ย่างแทจ้รงิ  ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ควรมกีารสนับสนุนและอนุรกัษ์ระบบเครอืญาต ิ
และระบบอาวุโสของคนในชุมชนไวค้งเดมิ เพือ่ใหเ้กดิความสามคัค ีหากชุมชนมคีวามเขม้แขง็กจ็ะสามารถเป็นพลงัในการขบัเคลือ่น
การพฒันาชุมชนและพรอ้มรบักบัสถานการณ์การท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในพืน้ทีไ่ด ้ทัง้น้ี สามารถน าแนวคดิการจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชน
ของ Elinor Ostrom (1994) มาประยุกต์ใช้กบัพื้นที่ได้ เช่น การก าหนดขอบเขตที่ชดัเจนเกี่ยวกบัพื้นที่ จ านวนและชนิดของ
ทรพัยากร มกีารจดัการใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบักฎและเงื่อนไขสภาพทอ้งถิน่ การจดัสรรทรพัยากรร่วมกนั ตดิตามตรวจสอบ
พฤตกิรรมของผูจ้ดัการทรพัยากรสาธารณะ และภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต้องใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองชุมชนในการ
ออกแบบองคก์รของตนเอง และหากมกีารกระท าความผดินัน้ตอ้งมกีารลงโทษทีเ่หมาะสม ผลจากการศกึษาและขอ้เสนอแนะครัง้น้ี
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์วถิีชวีติและชุมชนครีวีงให้ยงัคงมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น ตลอดจนธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มคงไวซ้ึง่ความอุดมสมบรูณ์ รวมถงึประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงชุมชนส าหรบัรองรบัการท่องเทีย่วให้
สอดคลอ้งกบัความเป็นชุมชนครีวีงและการมสี่วนร่วมของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่ว ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ
ของแหล่งท่องเทีย่วชุมชนทีม่อียู่อย่างจ ากดั และผลการศกึษาครัง้น้ีจงึเป็นเพยีงการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
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มาตรการในการควบคุมพืน้ที่ ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ควรท าการศกึษาในประเดน็ของการออกแบบพืน้ทีห่รอืการจดัการ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นลกัษณะทางกายภาพมากขึน้ 
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บทคดัย่อ  
ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมกีารขยายตวัของเมอืงท าใหเ้กดิย่านเศรษฐกจิ และย่านทีอ่ยู่อาศยั สง่ผลใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวและ

พืน้ทีโ่ล่งวา่งในกรุงเทพมหานครมจี านวนลดลงต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานขององคก์ารอนามยัโลกทีไ่ดก้ าหนดไว้ รวมไปถงึสง่ผลให้
สิง่แวดล้อมเกิดภาวะความเสื่อมโทรมและปัญหามลพษิทางอากาศ จากปัญหาดงักล่าว ทางภาครฐัเล็งเหน็ความส าคญัของ
สิง่แวดลอ้มในเมอืง จงึมอบหมายส านักสิง่แวดลอ้มรบัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ในบทความวจิยัน้ีแสดงถึงแนวทางการจดัการของสวนสาธารณะในเมอืง กรณีศกึษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะระดบัชุมชนทีต่ัง้อยู่ในย่านชุมชนเมอืงชัน้ในเขตพระนคร มบีทบาทในการใหบ้รกิารดา้นกจิกรรมนันทนาการและ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยลกัษณะของสวนสาธารณะทีด่ตีอ้งมอีงคป์ระกอบทางกายภาพทีท่ าใหรู้ส้กึถงึการตอ้นรบักลุม่ประชาชน
ทุกเพศทุกวยั และเป็นสถานทีท่ีส่ามารถท ากจิกรรมไดอ้ยา่งหลากหลาย สะอาด ปลอดภยั และมสีิง่ดงึดดูใจ รวมไปถงึเป็นสถานที่
ทีท่ าใหป้ระชาชนมานัดพบเพื่อพบปะสงัสรรค์กนั ในการศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะทางกายภาพ และศกึษา
พฤตกิรรมของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเพือ่ทราบถงึความตอ้งการและปัญหาทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้ ศกึษานโยบายและการบรหิารจดัการของพืน้ที่
ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่หเ้กดิความเหมาะสมต่อการใชง้าน โดยวธิกีารวจิยัและการเกบ็ขอ้มลูแบ่งเป็น 2 วธิ ี
คอื 1) ส ารวจพืน้ทีแ่ละลกัษณะกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 2) สมัภาษณ์กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์
ที่มผีลต่อพื้นที่ ซึ่งผลการศกึษาพบว่า สวนรมณีนาถมผีูใ้ช้งานที่หลากหลายและมคีวามต้องการที่แตกต่างกนั พื้นที่มกีารท า
กจิกรรมทีซ่อ้นทบักนัและพืน้ทีบ่างสว่นไมเ่กดิการใชป้ระโยชน์ ดงันัน้ จงึควรมปีรบัปรุงพืน้ทีใ่หพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ และพฒันา
พืน้ทีท่ีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้พือ่รองรบักจิกรรมและเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัการใชง้านในอนาคต 

ค ำส ำคญั: สวนสำธำรณะ, กำรจดักำร, สวนรมณีนำถ, บทบำท, สวนระดบัชุมชน 
 

Abstract 

Nowadays, Bangkok has been expanding exponentially resulting in the emerging of economic districts and 
residential areas. As a result, there are lesser green areas than in the past. The number of green areas in Bangkok is 
even lower than the standard of World Health Organization. Moreover, this has destroyed the environment and created 
air pollution. The government sector has acknowledged the importance of environment in the cities. Therefore, they have 
assigned the Department of Environmental Quality Promotion to take care of public parks in Bangkok. This research 
demonstrates the management of public parks in Bangkok using Rommaninat Park, Bangkok as a case study. It is a 
community park in Pranakorn district and a place for recreational activities and relaxation. The significance of this park 
is that the physical components have a welcoming feeling that attracts people of all ages and genders, and it is a place 
that everyone can enjoy a variety of activities. The place is clean, safe, and attractive. Besides, this place is for meeting 
and socializing. The objectives of this study include to examine physical characteristics of the park and the behaviours 
of the attendants in order to address the needs and issues happened; and to investigate the policy and the area 
management, which is an important factor of the area analysis to meet the needs of the attendants. The data collecting 
methods were 1) exploring the area and the features of activities happened, and 2) interviewing relevant individuals. 
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The findings were used to analyze the relationship which affects the area. The results show that Rommaninat Park has 
various kinds of attendants who have different needs; the activities happened in the overlap areas; and some areas 
have not been used. Therefore, the areas should be improved to be prepared for the attendants all the time, and the 
authorities should develop the functional areas to support activities and to make it suitable for the use in the future. 

Keywords: park, management, Rommaninat Park, role, Community Park 

 
1. บทน า 

ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมกีารเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง มกีารขยายตวัของความ
เป็นเมอืง จนเกดิการเปลีย่นแปลงดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ส่งผลใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีโ่ล่งวา่งมจี านวนทีล่ดลง จนสิง่แวดลอ้ม
เกดิภาวะความเสือ่มโทรมทางดา้นทศันียภาพ ปัญหามลพษิทางอากาศ และกระทบต่อคุณภาพชวีติของประชาชนในปัจจุบนั ดว้ย
สาเหตุดงักล่าวทางภาครฐัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของสิง่แวดลอ้มเพือ่การอยู่อาศยัในเมอืง และสถานทีน่ันทนาการเพือ่การพกัผอ่น
หย่อนใจ จงึไดม้อบหมายใหท้างส านักสิง่แวดลอ้มเขา้บรหิารจดัการสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสวนสาธารณะถอื
เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นพื้นที่รองรบัประชากรในการเข้ามาใช้
ประโยชน์ในการท ากจิกรรมนนัทนาการ และสวนสาธารณะยงัชว่ยสรา้งภมูทิศัน์ทีด่แีละเสรมิสภาพแวดลอ้มของเมอืง  

เมือ่เปรยีบเทยีบสวนสาธารณะระดบัชุมชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ สวนรมณีนาถ มลีกัษณะทางกายภาพทีต่ัง้อยูใ่จ
กลางย่านทีพ่กัอาศยัของเมอืงชัน้ในทีม่ลีกัษณะเป็นแหลง่ชุมชนทีม่คีวามหนาแน่นมากทีสุ่ด และมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่คีวาม
หลากหลาย ซึง่สง่ผลใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารภายในพืน้ทีเ่ป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารบรหิารจดัการภายในพืน้ทีต่อ้งมกีารค านึงถงึลกัษณะ
ทางดา้นกายภาพทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการและมพีืน้ทีท่ีเ่พยีงพอต่อการท ากจิกรรมของประชาชน ทัง้น้ี สวนรมณี
นาถพฒันาจากพืน้ทีเ่ดมิซึง่เป็นเรอืนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบไมเ่หมาะสม จงึท าการปรบัปรุง
รื้อถอนอาคาร จดัสร้างเป็นสวนสาธารณะกลางเมอืง เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและบรรเทาปัญหาสิง่แวดล้อมในเมอืง และใน
ปัจจุบนัประชาชนเริม่หนัมาออกก าลงักายและใชพ้ืน้ทีส่าธารณะในการท ากจิกรรมมากขึน้ ดงันัน้  จงึควรมกีารจดัการพืน้ทีด่า้น
การใหบ้รกิารใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน และบ ารุงรกัษาพืน้ทีใ่หม้คีวามพรอ้มทีส่ามารถรองรบัการเขา้ใชบ้รกิารของประชาชนได้ 
เพือ่ใหล้ดการเกดิปัญหาในการเขา้ใชพ้ืน้ทีใ่นอนาคต 

 
2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ วธิกีารจดัการภายในพืน้ที ่รวมไปถงึศกึษาพฤตกิรรมของผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร เพือ่ทราบถงึ
สภาพปัญหาของสวนรมณีนาถที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจัดการสวนรมณี นาถให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุและเหมาะสมกบัการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารภายในพืน้ที ่
 
3. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1  มาตรฐานสวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะ หมายถงึ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในรูปแบบทีน่อกเหนือจากการเป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึง่เป็นการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิทีม่คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติและความเป็นอยู่ของประชาชนในเมอืง (เดชา บุญค ้า, 2544) และยงัเป็นพืน้ทีน่ันทนาการ 
เพือ่ผอ่นคลายความเครยีดและเป็นสถานทีพ่บปะพดูคุย โดยมาตรฐานสวนสาธารณะในระดบัสากลมกีารก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
ของเน้ือทีส่วนสาธารณะต่อประชากรอยู่ที ่9.38 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน ซึง่สวนรมณีนาถมเีน้ือที ่29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา 
และปรมิาณผูใ้ชง้านโดยเฉลีย่ 3,046 คนต่อวนั เมือ่ท าการเทยีบเกณฑม์าตรฐานสวนสาธารณะในระดบัสากลแลว้สวนรมณีนาถมี
ระดบัการใหบ้รกิารทีอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้น้ี ลกัษณะของสวนสาธารณะทีด่จีะต้องมกีารแบ่งสดัส่วนพืน้ที่อย่างเหมาะสม 
สามารถเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดง้่าย อุปกรณ์มคีวามพอเพยีงและสถานทีส่ามารถรองรบัจ านวนประชากรทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารได ้(นิลุบ ล 
คลอ่งเวสสะ, 2544) และในดา้นการออกแบบสวนสาธารณะจะตอ้งค านึงถงึการใชง้านทีเ่หมาะสมกบับุคคลทุกเพศ ทุกวยั รวมไป
ถงึความสวยงามและความปลอดภยัเพือ่ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร  
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3.2 แนวคิดด้านพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะเป็นพืน้ทีส่าธารณะทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไม่เพยีงแต่เป็นสถานทีพ่กัผอ่น
หย่อนใจ หรอืการพบปะพูดคุยเพยีงเท่านัน้ สวนสาธารณะยงัเป็นสถานทีน่ันทนาการทีใ่หบ้รกิารดา้นการศกึษา การออกก าลงั
กาย การท ากจิกรรมร่วมกนัของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซึ่งลกัษณะของพฤตกิรรมผูเ้ขา้ใช้บรกิารมคีวามแตกต่างกนัไปตามความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการเขา้ใชพ้ืน้ที ่ไดแ้ก่ ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มดา้นบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมด้านสงัคม การเขา้ถึงพื้นที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้น และความน่าสนใจภายในพื้นที่ ดงันัน้ ปัจจยัด้านลกัษณะทาง
กายภาพมผีลต่อการเขา้ใชพ้ืน้ที ่และสง่ผลต่อความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิาร อกีทัง้ การบรหิารจดัการพืน้ทีต่อ้งมกีารจดักจิกรรมและมี
การแบ่งพื้นที่ทีเ่ป็นสดัส่วน มกีารประชาสมัพนัธ์สวนสาธารณะใหบุ้คคลทัว่ไปทราบถึงกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในพื้ นที่ เพื่อ
ทราบถงึลกัษณะกจิกรรมของพืน้ที ่และการประชาสมัพนัธส์ามารถชว่ยดงึดดูคนใหเ้ขา้มาพืน้ที ่ 

3.3 แนวคิดด้านกิจกรรมนันทนาการและการพกัผอ่นหย่อนใจ 

นันทนาการ หมายถงึ การท ากจิกรรมในยามว่างเพือ่ผ่อนคลายความเครยีด และการสรา้งมนุษยสมัพนัธร์่วมกบัผูอ้ื่น 
และค าว่าพกัผ่อนหย่อนใจ หมายถึง การพกัผ่อนโดยการหาความสนุกสนานและความเพลดิเพลิน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมการ
พกัผ่อนหย่อนใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย เป็นการพกัผ่อนแบบไม่มกีารออกแรงและ
ก าลงั เป็นการผอ่นคลายความเครยีด เช่น การชื่นชมธรรมชาต ิการนั ง่เล่น เป็นตน้ และ 2) กจิกรรมทีม่กีารเคลื่อนไหวร่างกาย 
เป็นกจิกรรมทีม่กีารเคลือ่นไหว เชน่ การเลน่กฬีาชนิดต่างๆ 

3.4 แนวคิดการบริหารจดัการทรพัยากรทางกายภาพ 

การบรหิารทรพัยากรด้านกายภาพ หรอื Facility Management หมายถึง การบรหิารจดัการด้านทรพัยากร โดยให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไวใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด และเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการท างานประเภท
นัน้ๆ ซึง่จะมกีารก ากบั ควบคุม ดูแล และการก ากบัการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรกายภาพใหส้ามารถเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุและเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้(เสรชิย ์โชตพิานิช, 2553) 

 
4. วิธีการวิจยั   

4.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่า การจดัการสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร มคีวามเกี่ยวเน่ืองกบั
แนวคดิ 4 ดา้น คอื ดา้นมาตรฐานสวนสาธารณะ ดา้นพฤตกิรรม  ดา้นกจิกรรมนันทนาการและการพกัผ่อนหย่อนใจ และดา้นการ
บริหารจดัการ โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาสู่การศึกษาข้อมูลในเชิงลึกถึงลกัษณะข้อจ ากดัทางด้านกายภาพ  ด้าน
พฤตกิรรมการท ากจิกรรม ปัญหา และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ รวมไปถงึนโยบายการบรหิารจดัการภายในพืน้ที ่เพื่อน าไป
เป็นแนวทางในการจดัการพืน้ทีส่วนรมณีนาถใหส้อดรบักบัความต้องการในการใชพ้ืน้ทีใ่นปัจจุบนั ซึ่งกรอบแนวคดิในการวจิยัมี
องคป์ระกอบ 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ 1) ดา้นกายภาพ พจิารณาจาก (1) ต าแหน่งทีต่ัง้ (2) ระบบโครงขา่ยในการเขา้ถงึพืน้ที ่(3) โครงสรา้ง
พืน้ฐานการใหบ้รกิาร (Elizabeth Barlow Roger, 1987) และ (4) ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศ ความปลอดภยั และความสวยงาม (นิธวิด ีทองป้อง, 2546) 2) ดา้นสงัคม พจิารณาจาก (1) รปูแบบการเขา้ท ากจิกรรม 
และ (2) สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 3) ดา้นนโยบาย พจิารณาจาก (1) โครงการและแผนงานในพืน้ที ่และ (2) 
การบรหิารจดัการพืน้ที ่ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในพืน้ที ่ดา้นความเป็นระเบยีบและความ
สะอาดของพืน้ที ่และดา้นการบ ารุงรกัษาทรพัยากรในพืน้ที ่(อาชญัญา รตันอุบล และคณะ, 2548) 

4.2 ขัน้ตอนการศึกษา 

ขัน้ตอนการศกึษาเป็นการศกึษาองคป์ระกอบพืน้ทีส่วนสาธารณะ ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาและความตอ้งการของผูเ้ขา้
ใชบ้รกิาร รวมไปถงึนโยบายการบรหิารจดัการพืน้ที ่โดยวธิกีารศกึษาประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

 



กำรจดักำรสวนสำธำรณะในเมอืง: กรณศีกึษำ สวนรมณนีำถ กรงุเทพมหำนคร 
จุฑาทพิย ์ปทุมมาศ และกฤตพร หา้วเจรญิ 
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4.2.1 กำรศกึษำและทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีของงำนวจิยัทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง 

  ทบทวนแนวคดิดา้นมาตรฐานสวนสาธารณะ แนวความคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชส้วนสาธารณะ แนวคดิเกีย่วกบั
กจิกรรมนันทนาการและการพกัผอ่นหย่อนใจ แนวคดิดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรทางดา้นกายภาพ และงานวจิยัอื่น ๆ ทีม่ ี
ความเกีย่วขอ้ง 

4.2.2 กำรเกบ็ขอ้มลูจำกกำรส ำรวจพืน้ที ่
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นการลงส ารวจพืน้ทีโ่ดยการสงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์ ในดา้นกายภาพ พฤตกิรรมและ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ และศึกษาข้อมูลด้านนโยบายการบริหารจัดการ รวมถึงสภาพปัญหาและข้อจ ากัดของ
สวนสาธารณะ  

4.2.3 วเิครำะหข์อ้มลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเป็นวธิกีารหลงัจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและไดข้อ้มลูจากการส ารวจ น ามาสรุปและวเิคราะห์

หาความสมัพนัธ์ ดา้นของปัญหา ความต้องการ ขอ้จ ากดัที่มผีลต่อการจดัการพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการพฒันา
สวนสาธารณะต่อไป 

 
4.3 การก าหนดกลุม่ตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งเป็นการเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง ซึง่เป็นการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามทีผู่ว้จิยัไดก้ าหนดไว ้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูของ
ตวัอย่างทีเ่หมาะสมตามจุดประสงค์ของการท าวจิยั โดยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มบุคคล
ส าคญั เป็นบุคคลทีม่คีวามคุน้เคยภายในพืน้ที ่ไดแ้ก่ ตวัแทนของหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ที ่เจา้หน้าทีป่ระจ าพืน้ที ่หรอืผูด้แูล
การจดัการพืน้ที ่จ านวน 5 คนและ 2) กลุ่มบุคคลทัว่ไป เป็นกลุ่มบุคคลทีเ่ขา้ใชบ้รกิารสวนรมณีนาถ โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างตาม
ลกัษณะการเกดิกจิกรรมในพืน้ที ่ซึง่แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ การออกก าลงักายโดยการเดนิหรอืวิง่ การเขา้ใชส้นามกฬีาเพื่อ
การออกก าลงักาย การออกก าลงักายโดยใชเ้ครือ่ง การร าพดั การเล่นโยคะ การท ากจิกรรมบรเิวณลานเสกต็บอรด์ การเตน้แอโรบคิ 
การใชบ้รกิารสนามเดก็เล่น และการนัง่พกัผ่อนหย่อนใจ จ านวน 45 คน ซึง่การสมัภาษณ์จะท าใหท้ราบถงึขอ้มูลในเชงิลกึของ
การเขา้ท ากจิกรรมและลกัษณะของการใชง้านในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย พรอ้มทัง้ทราบถงึปัญหาและขอ้จ ากดัทีผู่เ้ขา้ใชบ้รกิาร
พบเมือ่เขา้ท ากจิกรรมต่างๆ ภายในพืน้ที ่

5. ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นสงัคม และดา้นนโยบาย มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

5.1 ด้านกายภาพ 

5.1.1 ทีต่ัง้และโครงขำ่ยคมนำคมในกำรเขำ้ถงึ 
สวนรมณีนาถตัง้อยู่ที ่ถนนศริพิงษ์ แขวงส าราญราษฎร ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นยา่นชุมชนเมอืงชัน้ในที่

มแีหล่งที่อยู่อาศยัที่หนาแน่น และบรบิทโดยรอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานศกึษา อาคารพาณิชย์ และสถานที่ที่ส าคญัอีก
มากมาย สวนรมณีนาถมเีนื้อทีท่ ัง้หมด 29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ในดา้นของโครงข่ายคมนาคมและการเขา้ถงึ พบวา่ สวนรมณี
นาถมรีะบบโครงขา่ยทีส่ะดวกต่อการเขา้ถงึ มรีูปแบบการคมนาคมทีห่ลากหลายครอบคลุมและเชื่อมโยงไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ โดย
ระบบโครงข่ายถนนในการสญัจรเพื่อเขา้สู่พืน้ที่สวนรมณีนาถมถีนนสายหลกั คอื ถนนมหาไชย และถนนสายรอง คอื ซอยศิ
รพิฒัน์ และซอยศริชิยั นอกจากนัน้ รูปแบบการเขา้ถงึพื้นทีส่ามารถเขา้ถงึพืน้ทีด่้วยการเดนิเทา้ รถจกัรยานยนต์หรอืรถยนต์
ส่วนตวั และระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบนับรเิวณสวนรมณีนาถมกีารเปิดใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานครสถานีสามยอด ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิความสะดวกในการเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดง้า่ยยิง่ขึน้  
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รปูท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษาสวนรมณีนาถและการเขา้ถงึ, โดยส านกังานสวนสาธารณะและผูว้จิยั, 2562 

 

5.1.2 กำรแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยและกำรใชป้ระโยชน์ภำยในพืน้ทีส่วนรมณีนำถ 

การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่ส่วนอนุรกัษ์ เป็นพื้นที่ส่วนของ
พพิธิภณัฑร์าชทณัฑ ์2) พืน้ทีส่่วนพธิกีาร เป็นพืน้ทีส่่วนของสระน ้าพุ และประตมิากรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ3) พืน้ทีส่่วนเปิดโล่ง 
ไดแ้ก่ สนามหญา้ ลานอเนกประสงค ์และเสน้ทางเดนิรอบสวนรมณีนาถ 4) พืน้ทีส่ว่นกฬีา ไดแ้ก่ เสน้ทางเดนิหรอืวิง่ สนามกฬีา 
ลานเสก็ตบอร์ด พืน้ที่ส าหรบัการออกก าลงักายโดยใชเ้ครื่อง พืน้ที่ส าหรบัการออกก าลงักายอื่น ๆ และสนามเดก็เล่น และ 5) 
พื้นที่ส่วนสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ระบบแสงสว่าง ถงัขยะรองรบัขยะมูลฝอย จุดตัง้ร้านค้าจ านวน 2 จุด ห้องสุขา
จ านวน 2 แหง่ และเกา้อีห้รอืโต๊ะมา้นัง่ทมีกีารจดัตัง้กระจายอยูภ่ายในพืน้ที่ 

จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมในพื้นที่ของผู้ใช้บริการแบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ 1) กิจกรรม
นนัทนาการแบบผอ่นคลาย จะเป็นกจิกรรมประเภทการนัง่พกัผอ่นตามจุดมา้นัง่ต่าง ๆ ในพืน้ที ่และ 2) กจิกรรมทีม่กีาเคลือ่นไหว
ร่างกาย จะเป็นการท ากจิกรรมทีเ่กดิขึน้ตามจุดของการเกดิกจิกรรมในช่วงเวลานัน้ ๆ ซึง่มกีารกระจายอยู่ภายในสวน และจาก
การศกึษา พบวา่ ในเวลาช่วงเชา้และเยน็จะเป็นการออกก าลงักายแบบเคลือ่นไหวรา่งกาย และในชว่งเทีย่งถงึบา่ยทีม่แีสงแดดจะ
เป็นการนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 

 
รปูท่ี 2 การใชป้ระโยชน์ภายในพืน้ที,่ โดย ผูว้จิยั, 2562 

5.2 ด้านสงัคม 

5.2.1 กลุม่ผูเ้ขำ้ใชบ้รกิำรและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้สวนรมณีนำถ 
กลุ่มของผูใ้ชบ้รกิารจ าแนกออกไดต้ามประเภทของพฤตกิรรมของการท ากจิกรรมภายในพืน้ที ่สามารถจ าแนกกลุ่มได้

เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารเพื่อกจิกรรมทางการกฬีา และเพื่อการนัง่พกัผ่อนหย่อนใจ จากการส ารวจพบว่า กลุ่มของผู้
เขา้ใชบ้รกิารในช่วงเชา้สว่นใหญ่จะเป็นผู้สงูอายุทีท่ ากจิกรรมร ามวยจนี กจิกรรมร าพดับรเิวณพืน้ทีล่านอเนกประสงค ์และกลุ่ม
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กจิกรรมร ากระบอง การเลน่โยคะบรเิวณพืน้ทีส่นามหญา้ โดยในชว่งกลางวนัจะเป็นการใชบ้รกิารในลกัษณะการนัง่พกัผอ่นหยอ่น
ใจ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารในชว่งเวลากลางวนัจะมคีวามหลากหลายของชว่งวยั ซึง่จะกระจายอยูใ่นพืน้ทีต่ามบรเิวณร่มเงาตน้ไมแ้ละมา้นัง่ 
และในช่วงเยน็และช่วงค ่ากลุ่มเขา้ใชบ้รกิารในพืน้ที่มชี่วงวยัที่หลากหลายเช่นกนั โดยบรเิวณสนามกฬีาจะเป็นวยัท างานและ
นกัเรยีนเขา้มาท ากจิกรรมรว่มกนั ลานเสกต็บอรด์จะเป็นกลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา สนามเดก็เลน่จะเป็นการท ากจิกรรมของเดก็เลก็
และผูป้กครอง และพืน้ทีท่ีเ่ป็นการท ากจิกรรมการออกก าลงักายโดยใชเ้ครื่องและกจิกรรมวิง่หรอืเดนิจะมคีวามหลากหลายของ
ผูใ้ชบ้รกิารในทุกช่วงวยั โดยลกัษณะของการท ากจิกรรมภายในพืน้ทีใ่นช่วงเวลาเยน็และค ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการท ากจิกรรมวิง่
หรอืเดนิ นอกจากน้ี บรเิวณพืน้ทีส่ว่นของการออกก าลงักายโดยใชอุ้ปกรณ์ประเภทเครื่องยกน ้าหนักมกีารตัง้เป็นกลุ่มชมรม โดย
ใชช้ือ่ชมรมวา่ “ชมรมยกน ้าหนกัสวนรมณีนาถ” ซึง่ทางชมรมจะเป็นผูบ้รหิาร บ ารุง ดแูลรกัษา และจดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เอง  

จากการสอบถามการเลอืกใชพ้ืน้ทีข่องผูใ้ชบ้รกิาร พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชส้วนรมณีนาถในการท ากจิกรรมเนื่องจากมี
ที่ตัง้อยู่ใกล้กบัที่พกัอาศยั สามารถเขา้ถึงพื้นที่ได้โดยสะดวกและง่ายด้วยการเดนิเท้า และการใช้รถส่วนบุคคล ประกอบกบั
ภายในพืน้ทีม่คีวามหลากหลายของประเภทกจิกรรมและมคีวามเหมาะสมกบัทุกช่วงวยั ในดา้นของความต้องการของผูเ้ขา้ใช้
บรกิาร พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตอ้งการใหม้กีารปรบัปรุงพืน้ทีส่ าหรบัการท ากจิกรรมเดนิหรอืวิง่ รวมไปถงึการจดัการดา้นการ
ใชพ้ืน้ส าหรบัการท ากจิกรรมเพื่อลดการเกดิการซอ้นทบัในช่วงเวลาทีม่กีจิกรรมเกดิขึน้พรอ้มกนั และผูใ้ชบ้รกิารต้องการระบบ
สอ่งสวา่งเพิม่เตมิในบางสว่นของพืน้ทีท่ีแ่สงไฟสอ่งไมถ่งึพืน้ที ่

5.3 ด้านนโยบาย 

5.3.1 โครงกำร แผนงำน และกำรบรหิำรจดักำรในพืน้ที ่

แผนงานและโครงการภายในสวนรมณีนาถในปัจจุบนัเป็นเพยีงการปรบัปรุงและตกแต่งพรรณไมภ้ายในพื้นที่เพยีง
เท่านัน้ แต่ในสว่นของพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงจะมโีครงการการก่อสรา้งศูนยก์ารเรยีนรูร้ะหว่างประเทศ ณ สวนรมณีนาถ ซึง่เป็น
โครงการปรบัปรุงพพิธิภณัฑ์ของกรมราชทณัฑ์ ในส่วนของด้านของการบรหิารจดัการสวนรมณีนาถอยู่ภายใต้การดูแลของ
ส านักงานสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในกลุ่มงานสวนสาธารณะ 1 ซึ่งในการเบกิจ่ายงบประมาณเพื่อการดูแลบรหิาร
จดัการพื้นที่ทางส านักงานสวนสาธารณะเป็นผู้พิจารณาภายใต้การก ากับดูแลของส านักสิ่งแวดล้อม โดยจะท าก ารเสนอ
งบประมาณกบัทางสภากรุงเทพมหานคร ดา้นของช่วงเวลาเปิดใหบ้รกิารในพืน้ที ่คอืเวลา 04.00-21.00 นาฬกิา ซึง่ยกเวน้ประตู
บรเิวณป้ายชือ่สวนรมณีนาถจะเปิดใหบ้รกิาร 04.00-08.00 นาฬกิา โดยจากการสอบถามผูใ้ชบ้รกิาร พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่
มคีวามพงึพอใจต่อชว่งเวลาในการใหบ้รกิารของสวนรมณีนาถ 

 
6. สรปุผลการศึกษา 

  สวนสาธารณะเป็นพืน้ทีส่ าหรบัใหบ้รกิารแก่ประชาชน ในการใหบ้รกิารของพืน้ทีอ่าจพบปัญหาและขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่าง
กนัออกไป ซึง่การใหบ้รกิารสวนรมณีนาถในปัจจุบนัพบปัญหาในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 1) ปัญหาการเกดิการซอ้นทบักนัของการ
ท ากจิกรรม เน่ืองจากจุดของการเกดิกจิกรรมมกีารกระจุกตวัอยู่แค่บรเิวณใดบรเิวณหน่ึง และในพืน้ทีท่ีเ่กดิกจิกรรมมผีูเ้ขา้ใช้
บรกิารท ากจิกรรมในเวลาเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก 2) เสน้ทางวิง่-เดนิเป็นกจิกรรมที่มผีูเ้ขา้ใช้บรกิารจ านวนมาก ท าให้พื้นที่
ส าหรบัท ากจิกรรมมไีมเ่พยีงพอ รวมไปถงึเสน้ทางวิง่-เดนิมคีวามขรุขระและมลีกัษณะแคบ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการท ากจิกรรม 
3) ปัญหาด้านความเพยีงพอและการดูแลบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ที่เป็นสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร 4) ม้านัง่ส าหรบันัง่
พกัผอ่นภายในพืน้ที ่ผูใ้ชบ้รกิารบางกลุ่มไมส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้เนื่องจากพืน้ทีเ่ป็นจุดอบั 

 จากปัญหาและขอ้จ ากดัของสวนรมณีนาถ จงึน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการบรหิารจดัการพื้นที่ใหเ้กดิความ
เหมาะสมและมคีวามสอดคลอ้งกบัการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 1) ทางดา้นกายภาพ จะตอ้งมกีารดแูลรกัษา ปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ให้
สามารถใชท้ ากจิกรรมไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดา้นการซ้อนทบัของกลุ่มกจิกรรมต้องมกีารวางแผนและแบ่งพืน้ทีใ่หม้คีวามเหมาะสม 
และควรมกีารกระจายตวัของกลุ่มกจิกรรมไปยงัพื้นทีบ่รเิวณอื่น ๆ ดา้นของเสน้ทางเดนิ -วิง่ควรมกีารปรบัปรุงเพื่อลดการเกดิ
อุบตัเิหตุ พรอ้มทัง้เสน้ทางเดนิ-วิง่ไมเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิาร ดงันัน้ อาจจะมกีารออกแบบเสน้ทางเดนิ-วิง่เพิม่เตมิ เชน่ เสน้ทาง
เดนิ-วิง่ลอยฟ้า เน่ืองจากพืน้ทีเ่ดมิไม่สามารถขยายเสน้ทางได ้ในดา้นของจุดอบัและมุมลบัตาต้องมกีารเพิม่ระบบส่องสว่างใน
พื้นที่เพื่อเพิม่ความปลอดภยั และ 2) ด้านสงัคม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มของประชาชนทีม่คีวามสนใจในการท ากจิกรรมทีค่ลา้ยกนัและเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการท ากจิกรรม ดงันัน้ 
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การท ากิจกรรมภายในพื้นที่ที่มีการซ้อนทบักนัจึงควรมีการเพิ่มช่วงเวลาและเพิม่พื้นที่ รวมถึงอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้
ครอบคลุมและเพยีงพอต่อผูใ้ชบ้รกิาร นอกจากนัน้ ควรมกีารเพิม่ชอ่งทางในการกระจายขา่วสาร เพือ่ประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ  

 ทัง้น้ี เพื่อการพฒันาการให้บรกิารในพื้นที่สวนรมณีนาถ ควรมกีารก าหนดโครงการด้านการพฒันาพื้นที่ในอนาคต 
เพื่อใหก้ารบรกิารและการท ากจิกรรมมคีวามพรอ้มและสอดรบักบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในปัจจุบนั พรอ้มทัง้ควรมกีาร
บรหิารจดัการพืน้ทีท่ีย่งัคงเป็นพืน้ทีว่า่งใหเ้กดิกจิกรรม เพือ่น ามาใชส้ าหรบัการสนบัสนุนงบประมาณในดา้นอุปกรณ์ใหเ้กดิความ
เพยีงพอ อกีทัง้ ในปัจจุบนัโครงสรา้งในการบรหิารจดัการดูแลสวนรมณีนาถมกีารดูแลตามระบบของราชการ ซึง่เป็นระบบทีม่ี
กระบวนการทีซ่ ้าซ้อน ท าใหก้ารเสนอโครงการต่าง ๆ เป็นไปไดอ้ย่างล่าชา้ ดงันัน้ เพื่อลดความซ ้าซ้อนและล่าชา้ ในการเสนอ
โครงการ ทางสวนรมณีนาถอาจจะมกีารจดัสรรหางบประมาณดว้ยตนเอง โดยการบูรณาการจดัหาพืน้ทีใ่นบางส่วนทีส่ามารถ
น ามาจดักจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อการด าเนินการในพืน้ที ่เพือ่ใหส้ามารถน ามาสนบัสนุนงบประมาณในดา้นต่าง ๆ และ
จากการศกึษาผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาดา้นกายภาพ ดา้นสงัคม และดา้นนโยบาย เพือ่สรุปถงึพฤตกิรรมการใชง้านภายในสวนรมณี
นาถ ดงันัน้ ในการศกึษาในครัง้น้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาพืน้ทีด่า้นการออกแบบสวนสาธารณะอื่น ๆ ทีม่กีาร
ใหบ้รกิารในระดบัชุมชน ระดบัย่าน หรอืระดบัเมอืงใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการให้บรกิารภายของพื้นที่ในอนาคต นอกจากน้ี ควรมกีารศกึษาในด้านของกายภาพเรื่องการออกแบบพื้นที่
ส าหรบัท ากจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิความพอเพยีงต่อการใชง้าน และการดแูลการจดัการภมูทิศัน์ทางดา้นกายภาพภายในพืน้ทีต่่อไป 
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Massachusetts. United States of America. 
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บทคดัย่อ 

เมอืงพทัยาเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีส่รา้งรายไดแ้ก่ประเทศไทย กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเหล่านี้สรา้ง
มลพษิสู่สิง่แวดล้อมสูงและส่งผลลบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาด้านการจราจร สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ตลอดจน
ปัญหาสขุภาพ ปัจจุบนัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืเป็นประเดน็ทีไ่ดร้บัความสนใจ ประเดน็ทีม่กัถูกกลา่วถงึคอืความพยายามในการ
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส์ู่สิง่แวดลอ้ม (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) “การเดนิเทา้ท่องเทีย่ว” 
เป็นหน่ึงในวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ มตีน้ทุนต ่าและสอดคลอ้งกบันโยบายการทอ่งเทีย่วแบบอื่น ๆ เชน่ การท่องเทีย่วแบบเนิบชา้ 
(Dickinson et al, 2011) บทความน้ีมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ เพื่อสรุปปัจจัยที่ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วดว้ยการเดนิเทา้ เมอืงพทัยา โดยใชเ้ครื่องมอืจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกบัการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
การทบทวนวรรณกรรมสรุปไดว้่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นเมอืงเดนิเทา้ของเมอืงพทัยา ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1) 
ระบบขนส่งมวลชนสเีขยีว 2) ขนาด city block ทีเ่หมาะกบัการเดนิ 3) จ านวนประตูสู่ถนนสาธารณะ และ 4) การใชป้ระโยชน์
อาคารแบบผสมผสาน จากการวเิคราะหพ์ื้นทีศ่กึษา ท าใหเ้หน็ความแตกต่างระหว่างเมอืงพทัยาเหนือ-กลาง และเมอืงพทัยา
กลาง-ใต้ โดยสรุปไดว้่าเมอืงพทัยากลาง – ใต้ มศีกัยภาพในการเป็นเมอืงท่องเทีย่วดว้ยการเดนิเทา้สูงกว่าพืน้ทีพ่ทัยาเหนือ – 
กลางในทุกปัจจยั 

ค ำส ำคญั: กำรเดนิเทำ้, องคป์ระกอบทำงกำยภำพ , กำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื, เมอืงพทัยำ  
 
Abstract 

Pattaya city is one of the most important tourist attractions which generate such income in Thailand. These 
tourism’s activities had been created such pollution to the environment and caused directly and indirectly negative effects 
such as traffic, environmental, or even health concern. Nowadays, Sustainable tourism has been highlighted as an 
interesting topic. The well-known issues are about the attempt to reduce carbon emissions to the environment (TAT, 
n.d.). “Walking tourism” is one of the effective solutions, with lower cost and congruent with another tourism’s policies 
such as Slow tourism (Dickinson et al, 2011) The objectives of this article is to analyse the physical elements, summarize 
and propose the development criteria that support walking tourism, Pattaya city, Thailand. By using tools that come from 
related literature review, combined with site survey’s data. Literature review shown that, there are 4 main factors for 
enhancing walking tourism; 1) Green transportation 2) walkable city block size 3) Doors to public and 4) mixed-building 
uses. The analysis shown the difference between Pattaya city: north-middle and Pattaya city: middle-south. The 
conclusion is that Pattaya city: middle-south has such higher potential for walkable tourism city than Pattaya city: north-
middle in every factors. 

Keywords: Walkability, Physical elements, Sustainable tourism, Pattaya city 
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1 ท่ีมาและความส าคญั 

พทัยาเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคญัต่อกลไกทางเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยหากเปรยีบเทยีบระหว่างเมอืง
พทัยาและชลบุรพีื้นที่อื่น พบว่ามนีักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 84 มาท่องเที่ยวที่เมอืงพทัยา (ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก, 2562) แต่อย่างไรกต็าม พทัยาถอืเป็นเมอืงทีม่กีารปล่อยมลพษิสูส่ ิง่แวดลอ้มสงู ซึง่พบวา่มอีตัรา
การปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงรอ้ยละ 39 จากเสน้ทางทีม่ที ัง้หมดของรถสองแถวในเมอืงพทัยา (อนัญชสิา กาญจนเกตุ และคณะ, 
2561)  

ในขณะเดยีวกนั กระแสดา้นการทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนืก าลงัไดร้บัความสนใจโดยเฉพาะจากภาครฐั (อพท., ม.ป.ป.) ซึง่
การเดนิเทา้ เป็นหน่ึงในวธิทีีช่่วยลดการปล่อยคารบ์อนสู่สิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพสูงและประหยดั เมื่อเทยีบกบัรูปแบบการ
สญัจรแบบอื่น ๆ (นิรมล กุลศรสีมบตั,ิ ม.ป.ป.) นอกเหนือจากน้ีการเดนิเทา้ยงัสอดคลอ้งกบัระบบขนส่งมวลชนทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตของเมืองพทัยาได้เป็นอย่างดี ได้แก่ Pattaya Tram หรือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นต้น  
(ส านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก, 2562) 

บทความน้ีมวีตัถุประสงค ์คอื วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิกายภาพเพือ่สรุปปัจจยัทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดว้ยการเดนิเทา้ 
เมอืงพทัยา 

 
2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เป็นการท่องเทีย่วทีค่ านึงถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัและอนาคต

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูม้าเยอืน อุตสาหกรรม สิง่แวดลอ้มและชุมชนทีร่ว่มอาศยัอยู ่มผีลบงัคบัใชก้บัการท่องเทีย่วทุก
รปูแบบทุกประเภท เป็นการจดัการการทอ่งเทีย่วทีใ่ชท้รพัยากรอยา่งสมเหตุสมผล รกัษาอตัลกัษณ์ทางชุมชน ทอ้งถิน่ ธรรมชาติ
และสุนทรยีภาพไวไ้ด ้(อพท., 2561) ในปัจจุบนั องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (อพท .) มี
การใหค้วามส าคญักบันโยบายด้านการท่องเที่ยวแบบเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 
หมายถงึการท่องเทีย่วแบบใด ๆ กต็ามทีม่กีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ูส่ ิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด จงึเป็นการสนับสนุนการใช้
ระบบขนสง่สาธารณะควบคูก่บัการใชจ้กัรยาน การเดนิ เป็นตน้ (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, ม.ป.ป.) โดยการเดนิเทา้เป็นวธิี
ลดการปล่อยคารบ์อนสู่สิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มตี้นทุนต ่าเมื่อเทยีบกบัระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ (นิรมล กุลศรสีมบตั,ิ 
ม.ป.ป.) 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัเมืองท่ีสนับสนุนการเดินเท้า 

แนวคดิเมอืงเดนิได ้(walkable city) คอืเมอืงทีผู่ค้นสว่นใหญ่ใชก้ารเดนิ การปัน่จกัรยาน และระบบชนสง่สาธารณะเป็น
หลกั ท าใหป้ระชาชนสขุภาพด ีมเีมอืงทีน่่าอยูแ่ละมเีศรษฐกจิในระดบัยา่นทีด่ ี(GoodWalk Thailand, 2557) ประกอบดว้ย 1) วาง
การสญัจรของรถยนต์และการเดนิใหเ้หมาะสม 2) สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์อาคารแบบผสมผสาน 3) ส่งเสรมิการใชร้ะบบขนส่ง
มวลชน 4) มทีีจ่อดรถทีเ่หมาะสม 5) ลกัษณะของทางเทา้เหมาะต่อการเดนิ 6) สนับสนุนการใชจ้กัรยาน 7) มกีารก าหนดพืน้ที่
ทางเทา้ชดัเจน 8) ปลูกต้นไมต้ลอดแนวทางเดนิ 9) มหีน้าตาทางเดนิทีเ่ป็นมติร มรีูปดา้นตลอดแนวทางเดนิทีม่ชีวีติชวีา โดย
องคป์ระกอบทีก่ลา่วมาจะมกีารน าไปใชท้ีต่่างกนัไปตามความแตกต่างของเมอืง (Speck, 2012) 

นอกจากองค์ประกอบของเมอืงเดนิได ้ยงัมกีารกล่าวถงึขนาดของ city block ของเมอืงทีเ่หมาะสมต่อการเดนิหรอืการ
พฒันาเมอืงเพือ่สง่เสรมิการเดนิ โดยขนาดของ city block ของเมอืงนัน้จะตอ้งมขีนาดเลก็เหมาะต่อการเดนิ การทีเ่มอืงม ีcity block 
ขนาดใหญ่นัน้กย็งัสามารถพฒันาใหส้ง่เสรมิการเดนิไดเ้ชน่กนั แต่จะสิน้เปลอืงงบประมาณมากวา่เมอืงทีม่ขีนาด city block เลก็กวา่ 
(Speck, 2012) และเมอืงที่ดคีวรมขีนาด city block ที่ไม่ยาวจนเกนิไป มหีวัมุมถนนอยู่สม ่าเสมอ มกีารใช้งานอาคารผสมผสาน 
ต่างกนัระหวา่งชัน้ลา่งและชัน้บนของอาคารทัง้เวลาของการใชง้านและกจิกรรม (mixed-primary uses) (Jacobs, 1961) 

จากการใหนิ้ยามของ city block ทีเ่หมาะสมต่อการเดนิเทา้ พบวา่มกีารระบุถงึระดบัของ city block ทีเ่หมาะสมต่อการ
สญัจรรปูแบบต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี (Ewing, n.d.) 

1) ระดบั A: เหมาะสมทีส่ดุต่อการเดนิ (ระยะเฉลีย่ที ่90 – 120 ม. โดยประมาณ) 
2) ระดบั B: ระดบัทีย่งัยอมรบัไดต้่อการเดนิ (ระยะเฉลีย่ที ่120 – 150 ม. โดยประมาณ) 
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3) ระดบั C: เริม่ไมเ่หมาะสมต่อการเดนิ (ระยะเฉลีย่ที ่150 – 244 ม. โดยประมาณ) 
4) ระดบั D: ไมเ่หมาะสมกบัการเดนิเทา้ (ระยะเฉลีย่ที ่244 ม. ขึน้ไป) 
แนวคิดเมืองมีชีวติชีวา ( liveable city) เป็นการพฒันาเมืองในศตวรรษที่ 21 ผลกัดนัแนวคิดของการวางผงัเมืองที่มี

นโยบายการเดนิเทา้และการปัน่จกัรยานเป็นหลกั ไดแ้ก่ นโยบายของเมอืงมชีวีติชวีาและนโยบายเมอืงยัง่ยนื โดยมสีาระส าคญั
ดงัน้ี (Gehl, 2010) 

1) Doors to public: การมจี านวนประต ู(ต่อระยะ 100 ม.) ของพืน้ทีช่ ัน้ลา่งเปิดสูถ่นนสาธารณะหลาย ๆ บาน โดยมรีะดบั
จากดทีีส่ดุไปแยท่ีส่ดุ (A - E) (ตาราง 1) 

ตาราง 1 ระดบัของจ านวนประตทูีเ่ปิดสูถ่นนสาธารณะ, โดย Jan Gehl (2010), ดดัแปลงโดยผูว้จิยั 
ระดบั จ านวนประตทูีร่ะยะ 100 ม. 

A 15 – 28 
B 10 – 14 
C 6 – 9 
D 2 – 5 
E 0 – 1 

 
2) Mixed land uses หมายถงึ เมอืงมกีารใชป้ระโยชน์อาคารแบบผสมผสาน หลากหลาย 
3) Sustainable City หรือนโยบายเมืองยัง่ยืน พิจารณาจากการมีโครงการหรือระบบขนส่งมวลชนสีเขียว (green 

transportation) ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัหรอืก าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ระบบขนสง่มวลชนแบบราง (Tram) หรอื BRT เป็นตน้ 
 
สรุปเกณฑก์ารพจิารณาปัจจยัทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วโดยการเดนิเทา้ มดีงัน้ี 

1) City block ทีเ่หมาะสมต่อการเดนิเทา้หรอืสง่เสรมิการพฒันาเมอืงเพือ่การเดนิเทา้ (Ewing, n.d.) 
2) นโยบายเมอืงมชีวีติชวีา ประกอบดว้ย 2.1) มจี านวนประตเูปิดสูถ่นนสาธารณะหลาย ๆ บาน ตามระดบัทีม่กีารก าหนดไว ้

(Gehl, 2010) 2.2) การใชป้ระโยชน์อาคารผสมผสาน มคีวามแตกต่างกนัในการใชส้อยและช่วงเวลาของการใชง้านในชัน้
บนและชัน้ลา่ง  

3) มรีะบบขนสง่มวลชนสเีขยีวทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
 

3 วิธีการศึกษา 
บทความน้ีมจีุดประสงคใ์นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางกายภาพ เพือ่สรุปปัจจยัทีส่ง่เสรมิการท่องเทีย่วดว้ยการเดนิเทา้ 

เมอืงพทัยา โดยใชเ้ครือ่งมอืจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกบัการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม มรีายละเอยีดดงัน้ี 
3.1 ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี 

พจิารณาจากพืน้ที ่ๆ มศีกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วและมกีารวางแผนดา้นระบบขนสง่มวลชนแบบราง (Pattaya Tram) ที่
จะเกดิขึน้ในอนาคต (ส านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก, 2562)โดยมขีอบเขตเชงิพืน้ทีด่งัน้ี (รปูท่ี 1) 
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รปูท่ี 1 ขอบเขตเชงิพืน้ที ่(เสน้สเีขยีวรอบแนวเขตพืน้ที)่, โดยผูว้จิยั 

3.2 ขัน้ตอนการศึกษา 
มขีัน้ตอนในการศกึษาดงัน้ี 1) ศกึษาขอ้มูลทุตยิภูม ิจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั 1.การท่องเทีย่วอย่าง

ยัง่ยนื 2.การเดนิเทา้ทอ่งเทีย่ว 3.องคป์ระกอบหรอืปัจจยัทีส่ง่เสรมิการเดนิเทา้ในเมอืง 2) สรุปตวัแปรจากการทบทวนวรรณกรรม 
3) ส ารวจพืน้ทีศ่กึษา 4) วเิคราะหแ์ละประมวลผล 5) สรุปผลการศกึษา 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพปัจจุบนัของเมอืงพทัยาผ่านเกณฑ์การพจิารณาเมอืงที่ส่งเสริมการเดินเท้า โดยมี
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ดงัน้ี 

1) การเกบ็ขอ้มลูภาคสนามโดยการถ่ายภาพรปูดา้นอาคาร (Building façade snapshot) 
เป็นการถ่ายภาพรูปด้านอาคารในพื้นที่เมอืงพทัยา เพื่อน าภาพมาประกอบเป็นภาพตดัแปะ (collage) แสดงรูปด้าน

อาคารในแนวยาวแต่ละด้านในซอยนัน้ ๆ น าไปใช้กบักำรวเิครำะห์จ ำนวนประตูสู่สำธำรณะ และกำรวเิครำะหล์กัษณะกำรใช้
ประโยชน์อำคำร  แบ่งการส ารวจออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) พืน้ทีพ่ทัยาเหนือ - กลาง มทีัง้หมด 7 ซอย (เสน้สขีาว) 2 เสน้ทาง
หลกั (เสน้สเีหลอืง) รวมทัง้หมด 17 ดา้นอาคาร 2) พืน้ทีพ่ทัยากลาง - ใต ้มทีัง้หมด 21 ซอย (เสน้สขีาว) 2 เสน้ทางหลกั (เสน้สี
เหลอืง) รวม 45 ดา้นอาคาร มรีายละเอยีดการส ารวจตามและตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลูภาพรปูดา้นอาคารตามรปูท่ี 2  

2) การวเิคราะหข์นาด city block ทีเ่หมาะสมต่อการเดนิ 
ใชก้ารเกบ็ขอ้มลูระยะ city block ผา่นซอฟตแ์วร ์QGIS 2.18 วเิคราะหโ์ดยน าขอ้มลูระยะดา้นกวา้ง – ยาวของ city block 

แต่ละดา้นมาหาค่าเฉลีย่ประกอบการวเิคราะหข์นาดของ city block ของพืน้ทีเ่มอืงพทัยาในแงค่วามเหมาะสมต่อการเดนิเทา้ ใช้
เกณฑก์ารพจิารณาจากการทบทวนวรรณกรรม (Ewing, n.d.) 

3) การศกึษาจ านวนประตสููส่าธารณะ  
การวเิคราะหร์ูปดา้นโดยจ าแนก 2 ประเภท คอื 1) มปีระตูเปิดสู่ถนนสาธารณะ (แทนดว้ยสนี ้าตาลอ่อน) และ 2) ผนัง

รปูแบบอื่นของอาคาร (แทนดว้ยสนี ้าตาลเขม้) (รายละเอยีดตามรปูท่ี 2) 
4) การศกึษาการใชป้ระโยชน์อาคาร 

การวเิคราะหร์ูปดา้นโดยจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิจากค่าสทีี่แตกต่างกนัในการใช้จ าแนกการใชป้ระโยชน์
อาคาร (รายละเอยีดตามรปูท่ี 2) 
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รปูท่ี 2 ตวัอยา่งการวเิคราะหร์ปูดา้น และสทีีใ่ชป้ระกอบการวเิคราะหร์ปูดา้น, โดยผูว้จิยั 

 

4 การประมวลผลและวิเคราะหข้์อมลู 
4.1 ผลการส ารวจพืน้ท่ีเมืองพทัยา 

การส ารวจพืน้ทีเ่มอืงพทัยาเพื่อท าความเขา้ใจขัน้พืน้ฐานถงึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีเ่มอืงพทัยา น าไปสู่การเกบ็
และวเิคราะห์ขอ้มูล มขีอบเขตเชงิพื้นที่และเสน้ทางการส ารวจ และแยกผลการวเิคราะห์ตาม 4 ปัจจยัหลกัตามการทบทวน
วรรณกรรม ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 3 ขอบเขตเชงิพืน้ที ่(เสน้รอบสเีขยีว) (ซา้ย) และ เสน้ทางการส ารวจรปูดา้นอาคาร (ขวา), โดยผูว้จิยั 

 

4.1.1 การวิเคราะหร์ะบบขนส่งมวลชนสีเขียวของเมืองพทัยา 
ผลวเิคราะหพ์บวา่ เมอืงพทัยาจะมโีครงการระบบขนสง่มวลชนแบบราง (Pattaya tram) ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์, 2562) ซึ่งในปัจจุบนัเมืองพทัยามรีถสองแถวเป็นระบบขนส่งมวลชนหลกัของพื้นที่ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่
ก่อใหเ้กดิการปล่อยมลพษิสู่สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้เมอืงพทัยำจงึเป็นเมอืงทีม่รีะบบขนส่งมวลชนสเีขยีว สอดคลอ้งตำมกำรทบทวน
วรรณกรรม (Gehl, 2010) 
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รปูท่ี 4 ระบบขนสง่มวลชนสเีขยีวในอนาคต, โดยผูว้จิยั 
 

4.1.2 การวิเคราะหร์ะยะ city block ท่ีเหมาะต่อการเดินเท้า 
ตาราง 2 ความกวา้ง - ยาวเฉลีย่ city block พทัยาเหนือ – กลาง, โดยผูว้จิยั 

city block พทัยาเหนือ - กลาง ยาวเฉลีย่ (ม.) ระดบั กวา้งเฉลีย่ (ม.) ระดบั 
N01 264.50 D 422.00 D 
N02 106.00 A 453.00 D 
N03 92.50 A 443.00 D 
N04 75.00 A 446.50 D 
N05 83.00 A 435.00 D 
N06 99.50 A 403.00 D 
N07 152.50 C 376.50 D 
N08-1 23.50 A 93.00 A 
N08-2 20.50 A 129.00 C 
N08-3 25.00 A 143.00 B 
N09 566.50 D 367.50 D 

ตาราง 3 ความกวา้ง - ยาวเฉลีย่ city block พทัยากลาง - ใต,้ โดยผูว้จิยั 
city block พทัยากลาง - ใต ้ ยาวเฉลีย่ (ม.) ระดบั กวา้งเฉลีย่ (ม.) ระดบั 
C01-1 77.50 A 142.50 B 
C01-2 87.00 A 86.00 A 
C02-1 95.00 A 55.50 A 
C02-2 99.00 A 67.00 A 
C03 85.00 A 227.00 C 
C04 106.00 A 118.00 A 
C05 75.00 A 337.50 D 
C06 116.50 A 325.50 D 
C07 222.00 C 301.00 D 
C08 92.50 A 272.50 D 
C09 144.00 B 250.00 D 
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ตาราง 4 ความกวา้ง - ยาวเฉลีย่ city block พทัยากลาง - ใต,้ โดยผูว้จิยั (ต่อ) 
city block พทัยากลาง - ใต ้ ยาวเฉลีย่ (ม.) ระดบั กวา้งเฉลีย่ (ม.) ระดบั 
C10 71.50 A 237.00 C 
C11 69.00 A 233.50 C 
C12 40.50 A 234.00 C 
C13 375.00 D 187.50 C 
C14 43.50 A 137.00 C 
C15 168.00 C 135.50 C 
C16 41.00 A 67.00 A 

 
ตาราง 5 คา่เฉลีย่พืน้ทีพ่ทัยาเหนือ – กลาง, โดยผูว้จิยั 

พืน้ทีพ่ทัยาเหนือ - กลาง A B C D 
จ านวนดา้นกวา้งตามระดบั 1 2 0 8 
% 9% 18% 0% 73% 
จ านวนดา้นยาวทีต่ามระดบั 8 1 0 2 
% 73% 9% 0% 18% 

 
ตาราง 6 คา่เฉลีย่พืน้ทีพ่ทัยากลาง - ใต,้ โดยผูว้จิยั 

 
จากการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่พทัยาเหนือ - กลาง มีจ านวนค่าเฉลี่ยของระยะ city block ในระดบั A (90 – 120 ม. 

โดยประมาณ) ซึง่เป็นระดบัทีเ่หมาะต่อการเดนิเทา้มากทีสุ่ด (Ewing, n.d.) น้อยกวา่พืน้ทีพ่ทัยากลาง – ใต ้เมือ่เปรยีบเทยีบกนั
ตามสดัส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว ดงันัน้จงึกล่ำวได้กว่ำ พื้นทีพ่ทัยำกลำง – ใต้มศีกัยภำพด้ำนขนำดของ city block มคีวำม
เหมำะสมกบักำรเดนิเทำ้มำกกวำ่พืน้ทีพ่ทัยำเหนือ – กลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีพ่ทัยากลาง - ใต ้ A B C D 
จ านวนดา้นกวา้งตามระดบั 5 3 5 5 
% 28% 17% 28% 28% 
จ านวนดา้นยาวตามระดบั 14 1 2 1 
% 78% 6% 11% 6% 
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4.1.3 การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน 

 
รปูท่ี 5 แผนภมูสิแีสดงการใชป้ระโยชน์อาคาร, โดยผูว้จิยั 

 

จากรปูท่ี 5 แสดงถงึจ านวนอาคารพาณิชยผ์สมแบบ Shophouse ทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ละดา้นของซอย โดยพบวา่ซอยใน
พืน้ทีพ่ทัยากลาง - ใต ้มคีวามหนาแน่นของอาคารพาณิชยผ์สมแบบ Shophouse (สดัสว่นเกนิ80%) ทีม่ากกวา่พืน้ทีพ่ทัยาเหนือ 
- กลาง ยกเวน้พทัยาเหนือ – กลางซอยที ่6 และ 6/1 ทีม่คีวามหนาแน่นของอาคารพาณิชยผ์สมแบบ Shophouse อยูใ่นระดบัสงู 
(สดัส่วนเกนิ 80%) จงึกล่ำวไดว้่ำพื้นทีพ่ทัยำกลำง - ใต้ มศีกัยภำพดำ้นกำรใชป้ระโยชน์อำคำรแบบผสมผสำนทีม่ำกกว่ำพื้นที ่
พทัยำเหนือ – กลำง 

 
4.1.4 การวิเคราะหจ์ านวนประตท่ีูเปิดสู่ถนนสาธารณะ 

 
รปูท่ี 6 จ านวนประตเูฉลีย่พทัยาเหนือ - กลาง (ซา้ย) และพทัยากลาง - ใต ้(ขวา), โดยผูว้จิยั 
 

ผลการวเิคราะหพ์บว่าหากสงัเกตจากเสน้แนวโน้มเฉลีย่ของรปูท่ี 6 (เสน้ประแนวทแยง) เสน้แนวโน้มเฉลีย่ของจ านวน
ประตูในพืน้ทีพ่ทัยากลาง - ใต ้อยู่ในระดบั B – C ซึง่ตามการทบทวนวรรณกรรม (Gehl, 2010) ถอืว่าดกีว่าพืน้ทีพ่ทัยาเหนือ - 
กลาง ที่มเีสน้แนวโน้มเฉลีย่อยู่ในระดบั C – D จงึกล่ำวไดว้่ำ พื้นทีพ่ทัยำกลำง – ใต้ มศีกัยภำพดำ้นจ ำนวนประตูทีเ่ปิดสู่ถนน
สำธำรณะมำกกวำ่พืน้ทีพ่ทัยำกลำง – ใต ้

 
5 การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา 

บทความน้ีมจีุดประสงคเ์พือ่ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางกายภาพ เพือ่สรุปปัจจยัทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดว้ยการเดนิ
เทา้ เมอืงพทัยา โดยพจิารณาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกบัการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม การทบทวนวรรณกรรม
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สรุปไดว้า่ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นเมอืงเดนิเทา้ของเมอืงพทัยา ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ศกึษาคุณลักษณะเฉพาะเชงิ
พืน้ทีข่องเมอืงพทัยาผา่นการวเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อการเป็นเมอืงเดนิเทา้ ผลการศกึษาเบือ้งตน้พบวา่มปัีจจยัดงัน้ี 1) มรีะบบ
ขนส่งมวลชนสเีขยีว 2) ขนาด city block ที่เหมาะกบัการเดิน 3) มจี านวนประตูสู่ถนนสาธารณะหลายบาน และ 4) การใช้
ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน โดยพบวา่ปัจจยัในขอ้ที ่2) และ 4) มคีวามสอดคลอ้งกนั เนื่องจากหากบรเิวณใดม ีcity block ที่
เหมาะกบัการเดนิ ลกัษณะการใชป้ระโยชน์อาคารทีส่ ารวจพบจะมคีวามหลากหลายเชน่กนั จงึกล่าวไดว้า่เป็นสองปัจจยัดงักล่าว
มผีลสบืเนื่องกนัและควรใหค้วามส าคญั และจากการวเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กึษา ท าใหเ้หน็ความแตกต่างระหวา่งเมอืงพทัยาเหนือ-กลาง 
และเมอืงพทัยากลาง-ใต ้โดยสรุปไดว้า่เมอืงพทัยากลาง – ใต ้มศีกัยภาพในการเป็นเมอืงท่องเทีย่วดว้ยการเดนิเทา้สงูกว่าพืน้ที่
พทัยาเหนือ – กลางในทุกปัจจยั  

6 กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยันี้เป็นสว่นหน่ึงของวทิยานิพนธร์ะดบับณัฑติศกึษา เรือ่ง “ลกัษณะเฉพาะเชงิพืน้ทีเ่มอืงเดนิเทา้ทอ่งเทีย่ว พทัยา” 

ทุนวจิยั research cluster TDS-BEST (Thammasat Design School Build Environment for Sustainable Tourism)  
 
รายการอ้างอิง 
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books. 
Dickinson, J. and Lumsdon, L. (2010). Slow Travel and Tourism. London. Earthscan. 
Speck, J. (2012). Walkable City. Retrieved from http://www.petkovstudio.com/bg/wp-

content/uploads/2017/03/Walkable-City.pdf 
Gehl, J. (2010). City for People (ศรสีเุมธ ฤทธไิพโรจน์, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ. บรษิทั ลายเสน้ พบับลชิชิง่ จ ากดั. (ตน้ฉบบัพมิพปี์ 2010). 
Ewing, R. (n.d.). PEDESTRIAN AND TRANSIT-FRIENDLY DESIGN: A Primer for Smart Growth. Retrieved from 

https://archive.epa.gov/greenbuilding /web/pdf/ptfd_primer.pdf 
UNWTO. (n.d.). GLOSSARY OF TOURISM TERMS. Retrieved May 4, 2020 from https://www.unwto.org /glossary-tourism-terms 
ผูจ้ดัการออนไลน์. (2562). เมอืงพทัยำเตรยีมทุม่ 70 ลำ้น ดนัโครงกำร "แทรม" รบัระบบขนสง่มวลชนขนำดรองในออีซี.ี (12 

มถุินายน 2562). ผูจ้ดัการออนไลน์. สบืคน้จาก https://mgronline.com/local/detail/9620000055651 
อญัชสิา กาญจนเกตุ และคณะ. (2561). กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกบรกิำรรถโดยสำรสำธำรณะในเขตเมอืงพทัยำ จงัหวดั

ชลบุร:ี กรณีศกึษำรถสองแถว (สน้ีำเงนิ). การประชมุวชิาการนาเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิเครอืขา่ยบณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ (ครัง้ที ่18) และล าปางวจิยั (ครัง้ที ่4), 738 – 747. สบืคน้เมือ่ 15 ธนัวาคม 2562 จาก 
http://gnru2018.lpru.ac.th /pdf/proceeding/Science_Group/Page_738-876.pdf 

ส านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก. (2562). ทศิทำงและกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วเพือ่พฒันำ
เศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ที ่EEC. การสมัมนาและประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ต่อ (รา่ง) แผนการพฒันาและ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก. จาก
https://www.eeco.or.th/sites/default/files/EEC%20%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%93%E0%B8%B5.pdf 

GoodWalk Thailand. (2557). GoodWalk FAQ ค ำถำม ค ำตอบ. สบืคน้เมือ่ 17 ตุลาคม 2562 จาก http://goodwalk.org/faq 
อพท. (2561). Sustainable Tourism กำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื. สบืคน้เมือ่ 18 สงิหาคม 2562 จาก 

http://www.reo4.go.th/upload_M/REO4_M-94.pdf 
การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย. (ม.ป.ป.). เทีย่วอยำ่งไรถงึเรยีก Low Carbon Tourism?. สบืคน้เมือ่ 17 ตุลาคม 2562 จาก 

https://7greens.tourismthailand.org/green-content/เทีย่วอยา่งไรถงึเรยีก-low-carbon/ 
นิรมล กุลศรสีมบตั.ิ (ม.ป.ป.). 'เมอืงเดนิได'้สู'่เมอืงเดนิด'ีอนำคต'วฒันธรรมสญัจร'รปูแบบ. สบืคน้เมือ่ 17 ตุลาคม2562 จาก 

http://goodwalk.org/press/เมอืงเดนิไดสู้เ่มอืงเดนิดอีนาคตวฒันธรรมสญัจรรปูแบบ 

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/Walkable-City.pdf
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/Walkable-City.pdf
https://archive.epa.gov/greenbuilding%20/
https://mgronline.com/local/detail/9620000055651
http://gnru2018.lpru.ac.th/
https://www.eeco.or.th/sites/default/files/EEC
https://7greens.tourismthailand.org/green-content/เที่ยวอย่างไรถึงเรียก-low-carbon/
http://goodwalk.org/press/เมืองเดินได้สู่เมืองเดินดีอนาคตวัฒนธรรมสัญจรรูปแบบ


11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

272 

 
การวิเคราะหร์ปูแบบเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอบุติัเหตทุางถนน 
An Analysis of Urban Patterns Influencing on Road Accidents 

 
จุฬาลกัษณ์ รตันอุดมวรรณา1 และภาวณิี เอีย่มตระกลู2 

Julalak Rattanaudomwonna1 and Pawinee Iamtrakul2 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 ผูอ้ านวยการศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นวจิยัและนวตักรรมเพื่อการขนสง่เมอืง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
E-mail: peang.rattanawan@gmail.com1, iamtrakul@gmail.com2 

 
 บทคดัย่อ 

อุบตัเิหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคญัด้านการจราจรในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เน่ืองจากบรบิททางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมของเมอืงมกีารพฒันาเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ เช่น การใช้ประโยชน์ทีด่นิ ประเภทของกจิกรรม ลกัษณะการ
กระจายตวัของอาคาร โครงข่ายเส้นทางจราจร ขนาดของช่วงถนน รวมทัง้มติิของช่วงเวลา ซึ่งส่งผลให้รูปแบบเมอืง (ทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้ม) เป็นสิง่บอกเหตุปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน ดว้ยเหตุผลน้ี บทความน้ีจงึสรา้งตวัแปร 
เพือ่ประเมนิรปูแบบเมอืงในอ าเภอเมอืงพจิติร ดว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factory Analysis: 
EFA) และ การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factory Analysis: CFA) จากนัน้จงึใช้การวเิคราะห์ปัจจยัเพื่อ
สรา้งตวัแปรแฝง 8 แบบ ซึง่ใชเ้พื่อก าหนดตวัแปรควบคุม ทีส่ะทอ้นถงึคุณลกัษณะเครอืขา่ยการจราจรทัว่เมอืง และตวัแปรตาม
ความปลอดภยัการจราจร เพือ่ศกึษาวา่รปูแบบของเมอืงสง่ผลกระทบต่อความปลอดภยัทางถนน จากผลลพัธท์างสถติกิารจราจร
ในพืน้ทีห่นาแน่นมคีวามปลอดภยัมากกวา่พืน้ทีร่อบนอกทีม่คีวามสมดุลระหวา่งทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยทีต่่างกนั นอกจากความ
แตกต่างเชงิพื้นที่ของการจ้างงานและความหนาแน่นของเมอืงมผีลโดยตรงต่อความปลอดภยัในการจราจร โดยรูปแบบการ
กระจายตวัของการจา้งงานทีเ่พิม่ขึน้ สามารถลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงได ้ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการ
วางผงัเมอืง ชุมชนเมือง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการขยายตวัของประชากร รวมถึงเพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลในการอ้างอิง
วางแผนพฒันาเมอืงและปรบัปรุงความปลอดภยัทางถนนอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืต่อไป 

 ค ำส ำคญั: กำรวำงผงัเมอืง, รปูแบบเมอืง, อุบตัเิหตุจรำจร, ควำมปลอดภยัทำงถนน 
 

Abstract 

Road accidents have been a major traffic issue in recent decades due to the physical context and built 
environment of the city has been developing and growing rapidly. The landuse patterns, activity types, building 
distributions, road networks, number of lanes, including time variation which resulted in the urban form (Physical and 
environmental conditions) are indications of risk factors for road safety. For this reason, this article therefore creates 
variables to measure this problematic in Mueang Phichit District with Exploratory Factory Analysis (EFA) techniques and 
Confirmed Component Analysis (Confirmatory Factory Analysis: CFA). Then, using factor analysis to formulate 8 latent 
variables to describe the pattern of urban form influencing on road safety condition. Factor analysis is then used to 
determine control variables which reflects on the traffic condition throughout the city. The variable according to traffic 
safety can be used to detertime how urban forms affect traffic safety. According to statistical results, traffic in dense 
areas lead to safer road than outer areas, which represents a balance between workplaces and residences. In addition 
to the spatial differences of employment and the density also directly affects traffic safety. The increasing in distribution 
of employment can reduce the rate of serious accidents. Finally, the result of analysis showed the importance of 
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infrastructure and urban planning to support the population growth which can be used as a basic data for improving 
traffic safety effectively and sustainability. 

 Keywords: Urban planning, Urban patterns, Traffic accidents, Road Safety 

 
1. บทน า 

การเจรญิเตบิโตของการตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีจ่งัหวดัพจิติรเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา สง่ผลกระทบเกดิ
ปัญหาต่อการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยั ก่อใหเ้กดิการขาดความสมดุลในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
เพื่อรองรบัการเตบิโตทีเ่กดิขึน้ และท าใหเ้กดิการเดนิทางในระยะไกลจากกจิกรรมหนึ่งสู่กจิกรรมหนึ่งเพิม่ขึน้  เป็นสาเหตุใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุบนทอ้งถนนทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได้ อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากหลายปัจจยั อนัองคป์ระกอบดว้ย คน รถ และถนน/
สภาพแวดลอ้ม ซึ่งความเขม้ขน้ของอุบตัเิหตุทางถนนทีเ่กดิขึน้ ส่วนใหญ่มาจากอทิธพิลรูปแบบของเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลง จาก
รายงานสถานการณ์โลกดา้นความปลอดภยัทางถนน ปี พ.ศ. 2561 (Global Report on Road Safety 2018) โดยองคก์ารอนามยั
โลก หรอื WHO พบว่า การบาดเจบ็และสูญเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา 
จากฐานขอ้มูลของปี 2556 พบว่า อตัราผูเ้สยีชวีติบนทอ้งถนนสูงถึง 1.25 ลา้นคนต่อปี และการบาดเจบ็และสูญเสยีชวีติจาก
อุบตัเิหตุทางถนนของประเทศไทยตดิอนัดบั 2 ของโลก โดยมผีูเ้สยีชวีติอยู่ที่ 36.2 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน หรอืเฉลี่ยปีละ 
24,326 คน นอกจากน้ี ยงัพบวา่อตัราผูเ้สยีชวีติบนทอ้งถนนเพิม่ขึน้เป็น 1.35 ลา้นคนต่อปีอย่างไรกต็าม แมว้า่การบาดเจบ็และ
สญูเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนของประเทศไทยมแีนวโน้มดขีึน้เลก็น้อยในภาพรวม จากสถติผิูเ้สยีชวีติของไทยทีล่ดลง จาก
เดมิ 2,000 คน แต่ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศทีม่ผีูเ้สยีชวีติสงูทีสุ่ดอนัดบัหนึ่งในเอเชยีและในอาเซยีน สดัสว่นผูเ้สยีชวีติดว้ย
อุบตัเิหตุทางถนนทัว่โลก เป็นผูเ้สยีชวีติทีเ่กดิจากรถยนต์มากทีสุ่ด ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 29 เกดิจากรถจกัรยานยนต์รอ้ยละ 28 ที่
เหลอืเป็นผูข้บัขีจ่กัรยานและผูเ้ดนิเทา้ รอ้ยละ 26 และผูใ้ชถ้นนอื่นๆ คดิเป็น    รอ้ยละ 17 ซึง่ม ี5 จงัหวดัทีม่อีตัราการเสยีชวีติ
มากทีสุ่ดและน้อยทีสุ่ด ปี 2561 ได้แก่ ระยอง ชลบุร ีจนัทบุร ีสระบุร ีและฉะเชงิเทรา ตามล าดบั ส่วน 5 จงัหวดัทีม่อีตัราการ
เสยีชวีติเพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ไดแ้ก่ สุโขทยั อ านาจเจรญิ กาฬสนิธุ ์แพร่ และพจิติร ตามล าดบั โดยเฉลีย่แลว้อตัราการ
เสยีชวีติจากการเกดิอุบตัเิหตุต่อแสนคน ใน 5 จงัหวดัทีม่อีตัราการเสยีชวีติเพิม่ขึน้นัน้ เมือ่เทยีบจากจ านวนประชากรปีพ.ศ.2559 
และปีพ.ศ.2561จะเหน็ไดว้า่จงัหวดัพจิติรเป็นจงัหวดัทีม่จี านวนประชากรลดลงถงึ 4,108 คน แต่มอีตัราการเสยีชวีติเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเมือ่เทยีบกบัอกี 4 จงัหวดัดงักล่าวขา้งตน้ ในการศกึษาน้ีจงึไดเ้ลอืกจงัหวดัพจิติรเป็นพืน้ทีศ่กึษา 

เมื่อพจิารณาจากปัจจยัอุบตัเิหตุทางถนนนัน้ ม ี3 หลกัปัจจยั คอื คน รถ และถนน/สภาพแวดลอ้ม โดยจะเหน็ไดว้่า
ปัจจยัด้านคนนัน้เป็นเรื่องยากในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอุบตัิเหตุบนถนน อย่างไรก็ตามการปรบัปรุงปัจจยัด้าน
สิง่แวดลอ้มนัน้ค่อนขา้งงา่ยกวา่ ในการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุบนถนนโดยเฉพาะมาตรการเชงิรุก และจากปัญหาดา้นอุบตัเิหตุ
ทางถนนเป็นปัญหารา้ยแรงทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข และเพือ่เป็นการวางแผนรองรบัต่อสภาวะความรุนแรงของปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต จงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจอทิธพิลรูปแบบเมอืงและระดบัอุบตัเิหตุทางถนน ซึ่งความเขา้ใจดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการวาง
มาตรการแก้ไขและป้องกนัปัญหาอุบตัเิหตุทางถนน และเพื่อหามาตรการอนัเหมาะสมในการลดจ านวนอุบตัเิหตุทางถนนใน
จงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีศ่กึษาต่อไปในอนาคต  

 
2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัทางดา้นกายภาพของเมอืงทีส่ง่ผลต่อการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน 
 2) เพือ่ส ารวจและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจระหวา่งรปูแบบเมอืงต่อการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน 
 3) เพือ่เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ผลสบืเนื่องจากอทิธพิลรปูแบบเมอืงต่อการเกดิอุบตัเิหตุ  
 
3. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

การทบทวนทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบเมอืงต่อการเกดิอุบตัเิหตุทีถู่ก
ก าหนดจากองคป์ระกอบทางกายภาพ ทีป่ระกอบไปดว้ยความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นของการจา้งงาน Fischer 
และคณะ (2013) พบว่าลอสแองเจลสิมคีวามหนาแน่นของประชากรต ่าแต่อตัราการเกดิอุบตัเิหตุสูงขึน้แต่ในทางกลบักนั Wier 
และคณะ (2009) การเกดิอุบตัเิหตุเพิม่ขึน้ในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรการจา้งงานสงูขึน้ เฉินและShen (2019) ความรุนแรงของการเกดิ
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อุบตัเิหตุของจกัรยานลดลงเมื่อความหนาแน่นของการจา้งงงานเพิม่ขึน้  อตัราการชนที่สูงขึน้เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการใชท้ี่ดนิ 
Chen et al (2018); Dumbaugh and Rae (2009) พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดนิเชงิพาณิชย์และการใช้ที่ดนิแบบผสมผสานมกั
เกีย่วขอ้งกบัอตัราการชนทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คนเดนิเทา้ และนักปัน่จกัรยาน เครอืขา่ยถนน จ านวนและความหนาแน่น
ของทางแยกเป็นตวัแปรทีน่่าสนใจ การศกึษาสว่นใหญ่พบวา่จ านวนการเกดิอุบตัเิหตุเพิม่ขึน้ตามจ านวนทางแยกรวมถงึลกัษณะ
การชนทุกประเภท เชน่ Dumbaugh and Rae (2009) การบาดเจบ็จากการชน (Abdel-Aty et al. (2013) การชนจากยานพาหนะ 
Bento et al. (2005) แนะน าใหใ้ชต้วัแปรหลายตวัในการวเิคราะห์รูปแบบเมอืงต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของ
พืน้ทีถ่นน การกระจายตวัเชงิพืน้ทีข่องประชากร อตัราสว่นของงานเทยีบกบัทีอ่ยูอ่าศยั รปูแบบการใชท้ีด่นิทีอ่ยู่อาศยั ศูนยก์ลาง
ของประชากร ศูนยก์ลางการจา้งงาน ระดบัความหนาแน่นของการจา้งงาน จากทีไ่ดท้บทวนทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
การศกึษาลกัษณะเฉพาะเจาะจง เช่น ระดบัถนน พฤตกิรรมจากทีเ่กดิความเสีย่ง ยงัมชี่องวา่งในการวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งคุณลกัษณะของเมอืงในระดบัเมอืง และความปลอดภยัของการจราจรทีเ่ป็นการศกึษาน้ี 
 
4. ระเบียบวิจยั 
4.1 ขอบเขตการศึกษา 

การวจิยันี้ไดศ้กึษาพืน้ทีใ่นจงัหวดัพจิติร สบืเน่ืองจากอตัราการเพิม่ขึน้ของอุบตัเิหตุรายจงัหวดัมากขึน้ 2เท่า จากปีพ.ศ. 
2559 จากแหลง่ขอ้มลูพบวา่พืน้ทีอ่ าเภอเมอืงพจิติรนัน้มกีารเกดิอุบตัเิหตุมากขึน้นบัจากปีพ.ศ. 2561 

 
รปูท่ี 1 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 

 
4.2 วิธีด าเนินการศึกษา 

การศกึษาคุณลกัษณะของรปูแบบเมอืงทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิอุบตัเิหตุ โดยใชเ้ครื่องมอืวเิคราะหปั์จจยัเชงิส ารวจ EFA 
ระบุความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีส่งัเกต เพือ่วดัรปูแบบของเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง และเครื่องมอืวเิคราะหปั์จจยัเชงิยนืยนั CFA เป็น
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการยนืยนัโครงสรา้งทีถู่กตัง้สมมตฐิานของ EFA ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ที ่1 ศกึษาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูซึง่ประกอบดว้ย 3 แหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ 1) แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิคอืขอ้มลูประเภทที่
ไดจ้ากการส ารวจเชงิพืน้ที ่โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทีท่ าการศกึษา 2) แหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิคอื ขอ้มลูประเภททีไ่ดจ้าก
การศกึษาวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคดิต่างๆ และวารสารวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัในฉบบัน้ี 3) แหล่งขอ้มูลตตยิภูม ิขอ้มูล
ประเภททีไ่ดจ้ากการศกึษา เพือ่ใชค้น้หาขอ้มลูปฐมภมูแิละทุตยิภมู ิ 



กำรวเิครำะหร์ปูแบบเมอืงทีม่อีทิธพิลต่อกำรเกดิอุบตัเิหตุทำงถนน 
จุฬาลกัษณ์ รตันอุดมวรรณา และภาวณิ ีเอีย่มตระกลู 
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ขัน้ที ่2 การเกบ็ขอ้มลูใชว้ธิกีารเกบ็แบบปฐมภมูแิละทุตยิภมู ิดา้นการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูปัจจยัทางดา้นกายภาพของ
เมอืงทีส่ง่ผลต่อการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน  

ขัน้ที ่3 จากการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้ที่ 2 โดยใชเ้ครื่องมอืวเิคราะหปั์จจยัเชงิส ารวจ EFA ระบุความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่
สงัเกต ตวัแปรจะถูกแบ่งเป็น ตวัแปรอสิระ ตวัแปรควบคุม และตวัแปรตาม เพือ่วดัรูปแบบของเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค่าทีต่ ่ากว่า 
0.35 นัน้แสดงถงึความสมัพนัธท์ีอ่่อนแอ และตวัแปรจะถูกตดัทิง้จากการวเิคราะห ์สว่นปัจจยัทีม่คีา่มากกวา่ 0.35 มปีระสทิธภิาพ
มากกวา่เหมาะทีจ่ะน าไปวเิคราะหข์ัน้ตอนต่อไป โดยประกอบดว้ยปัจจยั 

 x1 x2 x3 x4 และ x5 คอื จ านวนการเกดิอุบตัเิหตุ จ านวนการตาย จ านวนรถทีเ่กดิเหตุ จ านวนคนทีบ่าดเจบ็ จ านวน
คนเมาขบัแลว้ชน  

 x6 x7 และ x8 คอื รอ้ยละของรถยนต ์จกัรยานและรถสาธารณะ  
 x9 x10 x11 และ x12 คอื ดชันีความหนาแน่นของจราจร ชัว่โมงเวลาเรง่ด่วน  
 x13 x14 x15 และ x16 คอื อตัราสว่นประชากรต่อระยะทาง อตัราสว่นแรงงานต่อระยะทาง ชอ่งทางถนน 
 x17 x18 และ x19 คอื การเชือ่มโยงเครอืขา่ยต่อโหนด โหนดต่อระยะทาง โหนดต่อตารางกโิลเมตร  
 x20 x21 x22 x23 x24 และ x25 คือ อตัราส่วนแรงงานต่อประชากร,อตัราส่วนงานต่อครวัเรอืน,อตัราส่วนงานต่อ

แรงงาน รอ้ยละประชากรทีไ่มม่งีานท า รอ้ยละของการจา้งงาน จ านวนแรงงาน  
 x26 x27 และ x28 คอือตัราสว่นรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืน อตัราสว่นเจา้รถต่อครวัเรอืน รายไดเ้ฉลีย่ต่อหวั 
 x29 x30 x31 และ x32 คอื จ านวนผูโ้ดยสาร คนต่อตารางกโิลเมตร ระยะทางตารางกโิลเมตร 
ขัน้ที ่4 ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั CFA เพื่อยืนยนัโครงสร้างที่ถูกตัง้สมมติฐานของ EFA เป็นการพฒันา

โครงสรา้งของสมัประสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยรปูที ่2 แสดงโครงสรา้งตวัแปรแฝง ทีส่รา้งขึน้ผ่านกระบวนการน้ี ซึง่ค่าในรปูแสดงค่า
สมัประสทิธิม์าตรฐานของตวัแปรทีม่นียัส าคญั 
 

5. ผลการศึกษา 
จากรูปที ่2 แสดงใหเ้หน็ถงึตวัแปรว่า ก: แสดงใหเ้หน็ถงึการกระจายตวัของชนชัน้ทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั ยิง่ความ

แปรปรวนเชงิพืน้ที่สูงเท่าไรการกระจายชนชัน้ทางสงัคมกจ็ะไม่สม ่าเสมอ , ข: แสดงถงึความหนาแน่นของการพฒันาเมอืง ยิง่
ความหนาแน่นเมอืงมากขึน้ ความหนาแน่นของการพฒันากย็ิง่เพิม่ขึน้, ค : แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะทีส่ าคญัของรูปแบบเมอืงคอื
ความสมดุลของการจา้งงาน ทีอ่ยู่อาศยั ถา้พืน้ทีใ่นการจา้งงานสงูขึน้การกระจายของการจา้งงานไมส่ม ่าเสมอจะยิง่มากขึน้ ทีอ่ยู่
อาศยักม็ากขึน้, ง: แสดงใหเ้หน็ถงึการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกทางถนน โครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่สาธารณะเพิม่ขึน้ กย็ิง่มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมากขึ้น, จ : แสดงถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายการขนส่งที่สูงขึ้นระดบัการเข้าถึงก็สูงขึ้น, ฉ : 
การจราจรมากขึน้การตดิขดัการจราจรกม็ากขึน้, ช: รปูแบบการขนสง่ทีไ่มใ่ชก่ารขบัขีส่งูการใชโ้หมดการขนสง่สเีขยีวในเมอืงกจ็ะ
ยิง่มากขึน้, ซ: ปัจจยัแฝงดา้นความปลอดภยัทางถนนสูงขึน้เท่าใด อตัราการเกดิอุบตัเิหตุกย็ิง่สงูขึน้ตาม จงึสรุปไดว้่า ตวัแปร
อสิระ (การกระจายเชงิพืน้ที,่ ความหนาแน่นของเมอืง, การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีข่องการจา้งงาน, โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นจราจร, การ
เชื่อมต่อโครงขา่ยพืน้ฐาน) ตวัแปรควบคุม (การจราจรหนาแน่น, หมวดการขนส่งไม่มใีบขบัขี)่ และตวัแปรตาม (ความปลอดภยัทาง
ถนน) ทีม่คีา่มากกวา่ 0.35 เป็นตวัแทนการอธบิายรปูแบบของเมอืงทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิอุบตัเิหตุ  
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รปูท่ี 2 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 

6. อภิปรายผล 
อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เป็นเมอืงขนาดกลาง โดยมจี านวนประชากร 112,497 ภายใตเ้น้ือที ่738.90 ตร.กม. แต่กลบั

เกิดอุบตัเิหตุเพิม่ขึน้ 2 เท่าจากปีก่อนหน้านัน้ เน่ืองจากมรีะบบทางสงัคมและกายภาพที่ซบัซ้อนและหลากหลาย ก่อใหเ้กิด
รูปแบบของเมอืง ครวัเรอืน และเครอืข่ายถนนเปลีย่นแปลงตาม การวเิคราะหปั์จจยัในการศกึษาฉบบัน้ีถูกก าหนด เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นไปไดร้ะหว่างตวัแปรอสิระ โดยการสรา้งปัจจยัแฝงทีเ่ป็นตวัแทนรูปแบบเมอืง ประกอบดว้ย ความหนาแน่น
ของเมอืง การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีข่องการจา้งงาน    การกระจายเชงิพืน้ที ่โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นจราจร การเชือ่มต่อโครงขา่ยพืน้ฐาน 
การจราจรหนาแน่น หมวดการขนสง่ ไมม่ใีบขบัขี ่ความปลอดภยัทางถนน ผลการวเิคราะหปั์จจยัโดยสรุป จะเหน็ไดว้า่รปูแบบเมอืง
มผีลกระทบต่อความปลอดภยัทางถนน การจดัการพืน้ทีเ่มอืงใหเ้กดิการเชื่อมต่อกนัอาจช่วยลดปัญหาการจราจร ความหนาแน่น
ของเมอืงทีเ่หมาะสมต่อพืน้ทีอ่ยู่อาศยั และการเชือ่มต่อโครงขา่ยถนน ซึง่เป็นปัจจยัรปูแบบเมอืงทีส่ าคญั หากมคีวามเขา้ใจอย่าง
ถูกตอ้งและน าสูก่ระบวนการวางแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพสามารถชว่ยใหน้กัวางผงัเมอืงพจิารณาผลกระทบของรปูแบบเมอืงและ
การเสยีชวีติจากการจราจร 1) สรา้งความสมดุลระหว่างสถานทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยั เพิม่ความปลอดภยัทางถนน 2) วางแผน
เครอืขา่ยการขนสง่และโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้วามปลอดภยัทางถนน รวมทัง้การเชือ่มต่อเครอืขา่ยถนนแต่ละเสน้ทาง 
 
 
 
 



กำรวเิครำะหร์ปูแบบเมอืงทีม่อีทิธพิลต่อกำรเกดิอุบตัเิหตุทำงถนน 
จุฬาลกัษณ์ รตันอุดมวรรณา และภาวณิ ีเอีย่มตระกลู 
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ในโครงการอาคารพกัอาศยัรวมพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
Evaluation of impacts of biotope area factor and pervious surface to reduce urban 

stormwater runoff in Bangkok’s residential condominium project 
 

อุรชา ทบัแยม้1 และมานสั ศรวีณิช2  
Uracha Thabyam1 and Manat Srivanit2 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
2 คลสัเตอรว์จิยัหอ้งปฏบิตักิารออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่สภาพแวดลอ้มน่าอยู่ 
(Livable Environment & Architectural Design Laboratory, LEAD-Lab)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

E-mail: gammling01@gmail.com1, s.manat@gmail.com2 
  
บทคดัย่อ 

เขตสาทรเป็นเขตหน่ึงในกรุงเทพมหานครทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นจงึเตม็ไปดว้ยสิง่ปลกูสรา้งจ าพวกอาคารและถนนอนั
เป็นพื้นที่ดาดแขง็ที่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและลกัษณะสภาพแวดล้อมภูมทิศัน์ท าให้
ประสทิธภิาพการซมึน ้าลดลงจนเกดิปัญหาน ้าไหลนองทีส่่งผลต่อความเป็นอยู่ของผูค้น งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาผลกระทบของ
การปลกูตน้ไมแ้ละพืน้ผวิซมึน ้าเพือ่น ามาหาความสมัพนัธต์่อการลดลงของปรมิาณน ้าไหลนอง ศกึษาดว้ยวธิกีารส ารวจพืน้ทีเ่พือ่
เก็บขอ้มูลทางกายภาพที่เป็นตวัแปรการเกิดน ้าไหลนอง ได้แก่ พื้นที่ดาดแขง็, พื้นที่ดาดอ่อนเพื่อปลูกต้นไม้, พื้นผวิซึมน ้า, 
ลกัษณะดนิ และปรมิาณน ้าฝน น าขอ้มลูทีไ่ดม้าจ าลองสถานการณ์ผา่นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์Autodesk InfraWorks 360 ในชุด
เครือ่งมอื Green Stormwater Infrastructure (GSI) ซึง่การวจิยัพบวา่เขตสาทรสว่นใหญ่เป็นพืน้ทีด่าดแขง็มากกวา่พืน้ทีด่าดอ่อน
และเกดิน ้าไหลนองในช่วงทีฝ่นตกหนักเกนิ 60 มลิลเิมตร ท าใหส้่งผลต่อปรมิาณน ้าไหลนองทีเ่พิม่ขึน้สมัพนัธ์ตรงขา้มกบัพืน้ที่
ปลูกต้นไม ้ในทางตรงกนัขา้มเมื่อน ามาตรการเชงิภูมสิถาปัตยกรรมระบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณเพิม่ในแบบจ าลองจงึท าให้
ปรมิาณน ้าไหลนองลดลงและท าให้พืน้ทีซ่มึน ้าผ่านเกดิประสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่การศกึษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักผงัเมอืงและ
ภูมสิถาปนิกทางด้านการวางแผนและออกแบบพื้นที่ซมึน ้าผ่านตามขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวมไปถึงลดปัญหาน ้าท่วมขงัอย่างมี
ประสทิธภิาพและยัง่ยนื 

ค ำส ำคญั: น ้ำไหลนอง, ภมูทิศัน์ดำดแขง็, พืน้ผวิซมึน ้ำ, มำตรกำรเชงิภมูสิถำปัตยกรรม 
 
Abstract 

Satorn district is located on Bangkok province, where is high density residential zone full of built-up areas - 
It's called impervious hardscapes (concrete or paved surfaces). There are increase hardscape, it cause to climate 
change and environmental characteristics that ineffective to biotope area, therefore runoff their effects to people. This 
paper presents the impact evaluation of planting trees and pervious surfaces to reduce. These factors are related to 
stromwater runoff such as hardscape area, soft scape for tree area, surfaces to reduce, rainfall, and soli from on-site 
survey. These data using a computer simulation software via Autodesk InfraWorks 360 with Green Stromwater 
Infrastructure (GSI). The result found Satorn District that the most is hardscape area more than soft scape, so runoff 
over during rainfall more 60 mm. Therefore, affect to increase runoff relate to the opposite with biotope area. So runoff 
reduction and to achieve an effective of biotope area when used landscape architecture measure of bio-retention basin 



กำรประเมนิผลกระทบของพืน้ทีซ่มึน ้ ำผำ่นไดแ้ละพืน้ผวิซมึน ้ำ 
เพือ่ลดกำรไหลนองของน ้ำฝนในโครงกำรอำคำรพกัอำศยัรวมพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร 
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plants into combination simulate. The study will benefit urban planner and landscape architects for the planning and 
design of biotope area factor by comprehensive plan with including runoff mitigation to effectiveness and sustainable. 

Keywords: runoff, hardscape, soft scape, surfaces to reduce, landscape architecture measure 

 
1. บทน า 

การเปลีย่นแปลงการขยายเมอืงทีม่ากขึน้ของกรุงเทพมหานครถูกแทนทีด่ว้ยสิง่ปลกูสรา้งอาคารและพืน้คอนกรตีทีม่าก
ขึน้ตามความเจรญิของเมอืงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพสภาพแวดล้อมของภูมทิศัน์ การเป็นอยู่ของ
ประชากร สง่ผลการเกดิปัญหาน ้าท่วมขงั (จรีนันท ์สุกุล, 2559) และพืน้ทีด่าดแขง็ (Hardscape) ท าใหป้ระสทิธภิาพการซมึของ
น ้าลงสู่ดนิลดลงรวมทัง้การจดัการระบบระบายน ้าทีไ่ม่เพยีงพอจากสาเหตุดงักล่าวส่งผลใหป้รมิาณน ้าฝนทีต่กในปรมิาณมาก
พืน้ทีด่าดแขง็ท าใหน้ ้าไมส่ามารถซมึผา่นไปไดเ้กดิน ้าทีไ่หลบนผวิดนิจะกลายเป็นน ้าไหลนอง (Runoff) ทีไ่มพ่งึประสงคใ์หเ้กดิขึน้ 
(ขวญัชนก ดพีฒันะ, 2561) ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการอยู่อาศยัในเขตชุมชนเมอืง อนัเน่ืองมาจากความหนาแน่นของการอยู่
อาศยัและความเขม้ขน้ของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ จงึมกีฏกระทรวงใหบ้งัคบัใชผ้งัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เรอืงการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่ก าหนดควบคุมความหนาแน่นของประชากรและระดบัของกจิกรรมบนพืน้ที ่คอื อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวม
ต่อพืน้ทีด่นิ (Fool Area Ratio: FAR), อตัราส่วนทีว่่างต่อพืน้ทีอ่าคาร (Open Space Ratio: OPR), พืน้ทีซ่มึน ้าผ่านไดเ้พื่อปลูก
ตน้ไม ้(Biotope Area Factor: BAF) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีว่า่ง อนัมจีุดมุง่หมายเพือ่แกไ้ขและป้องกนัปัญหาการแออดั
รวมไปถงึพฒันากระบวนการบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ของเมอืงซึง่ปัจจุบนันี้การผงัเมอืงคาบเกีย่วกบัปัญหาน ้าทว่มอยา่งมาก ตามที่
พบเจอกนัอยูบ่่อยครัง้เมือ่เกดิปรมิาณฝนในหลายๆ พืน้ทีใ่นกรุงเทพมากกวา่ 60 มลิลเิมตร ท าใหม้นี ้าทว่มฉบัพลนัหรอืทีเ่รยีกวา่
น ้าไหลนอง (Stormwater Runoff) เกดิน ้าท่วมขงั เกดิมลภาวะแก่แหล่งน ้าธรรมชาต ิรวมทัง้เกดิตะกอนทบัถมในแม่น ้าล าคลอง 
การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีท าใหส้่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศน์และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการอุทกวทิยา 
(Hydrological process)  

โดยแนวคดิของการจดัการน ้าเพือ่ลดปัญหาทีเ่กดิจากปรมิาณน ้าฝนมหีลากหลายแนวความคดิ เชน่ ในประเทศอเมรกิา
ได้มกีารศึกษาเกี่ยวกบัการจดัการน ้าไหลนองผวิดนิที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เรยีกว่า Low Impact Development 
(LID) ในประเทศออสเตรเลยีเรยีกว่า Water Sensitive Urban Design (WSUD) แนวคดิ Nature-Based Solution (NBS) และ 
Best Management Practices (BMPs) เป็นแนวคดิในการน าธรรมชาตเิขา้มาช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ของเมอืง อกีทัง้แนวคดิอุทก
วทิยาเมอืง (Urban Hydrology) ทีก่ล่าวถึงหลกัการเชงิปฏบิตัแิละการค านวณ เพื่อการจดัการทรพัยากรน ้าในพื้นที่เมอืง โดย
แนวคิดน้ีเชื่อว่าระบบอุทกวิทยาของภูมิทัศน์ทีเปลี่ยนไป เป็นเพราะได้รับผลกระทบจากกระบวนการความเป็นเมือง 
(Urbanization) ท าให้ระบบย่อย (Sub system) ในระบบอุทกวทิยาของภูมทิศัน์เดมิเปลี่ยนแปลง ก่อใหเ้กิดปัญหาน ้าในเมอืง 
โดยเฉพาะปัญหาการระบายน ้าในตวัเมอืง (พศุิทธ์ วเิชยีรฉันท์, 2552) โดยวฏัจกัรของอุทกวทิยาเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ใน
ธรรมชาต ิซึง่พจิารณาจากการเคลื่อนที ่การสญูเสยีและการเพิม่ขึน้หรอืลงของน ้าบนผวิโลก โดยมกีระบวนการคอื เมื่อไอน ้าใน
บรรยากาศมีปริมาณมากก็จากตกลงสู่พื้นโลกในรูปของฝน หิมะ น ้ าค้าง ลูกเห็บ ฯลฯ ซึ่งเรารวมเรียกว่าน ้ าจากอากาศ 
(Precipitation) น ้าส่วนหน่ึงตกลงสู่ทะเล มหาสมุทร แม่น ้า ล าธาร โดยตรง อีกส่วนหน่ึงตกลงสู่พื้นดิน น ้าส่วนน้ีบางส่วนจะ
ตกค้างตามใบไม้ใบหญ้าและต้นพืชที่ปกคลุมพื้นแผ่นดิน และเมื่อได้รบัแสงแดดก็จากกลายเป็นไอระเหยขึ้นสู่บรรยากาศ 
(Evaporation) ส่วนทีต่กลงสู่พืน้ดนิจะซมึผา่นผวิดนิ (Infiltration) และซมึลกึลงไปใตด้นิปรมิาณความชืน้ในดนิบรเิวณใกลผ้วิดนิ
จะกลบัขึน้สูบ่รรยากาศโดยการระเหยและการคายไอน ้าของพชื น ้าทีซ่มึลกึลงไปใตด้นิจะไปสูแ่หล่งน ้าใตด้นิซึง่อาจจะถูกดดูมาใช้
โดยพชืหรอืไหลขึน้สู่ผวิดนิในรูปของน ้าพุ หรอืไหลออกสู่แม่น ้าล าธารและในที่สุดกร็ะเหยขึน้สู่อากาศ ถ้าปรมิาณน ้าทีต่กจาก
บรรยากาศสูพ่ืน้ดนิมปีรมิาณมากจะเกดิมนี ้าบางสว่นไหลไปตามผวิดนิไหลลงสูแ่มน่ ้าล าธารและต่อไปยงัทะเลและมหาสมุทรและ
ในทีส่ดุกจ็ะมกีารระเหยของน ้าจากแหล่งน ้าดงักล่าวขึน้สูบ่รรยากาศอกีเชน่กนั  

สาเหตุการเกดิน ้าไหลนองมทีัง้สาเหตุจากธรรมชาตแิละสาเหตุจากมนุษย ์สาเหตุจากธรรมชาตอินัเป็นสาเหตุหลกัคอื
ปรมิาณน ้าฝน เมือ่ฝนตกลงมาสูพ่ืน้ผวิโลกบางส่วนอาจซมึผา่นผวิดนิและบางสว่นยงัขงัอยูบ่นผวิดนิจงึเกดิน ้าทว่มขงัท าใหเ้กดิน ้า
ไหลนองบนผวิดนิ เป็นภยัธรรมชาตทิีค่าดเดายากของปรมิาณน ้าฝนในแต่ละปี รวมไปถงึชนิดของดนิ ซึง่ลกัษณะของดนิทัว่ไป
ของกรุงเทพมหานครในชัน้บนสุดสว่นใหญ่จะเป็นดนิเหนียว ซึง่เป็นดนิทีอุ่ม้น ้า ระบายน ้าและอากาศไดไ้มด่ ีในขณะทีด่นิทรายมี
การระบายน ้าและอากาศไดด้มีาก น ้าซมึผ่านไดง้่ายแต่จะอยู่ในชัน้ล่างสุด แมว้่าในดา้นผงัเมอืงกรุงเทพมหานครไดน้ ามาตรการ



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

280 

พืน้ทีซ่มึน ้าผา่นไดเ้พื่อปลูกตน้ไม ้(BAF) มาใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิโครงการทีพ่กัอาศยัรวมเพือ่บรรเทาปัญหาน ้าไหลนองนัน้
ซึง่เป็นเพยีงการปลกูตน้ไม้เทา่นัน้หากน ามาตรการเชงิภูมสิถาปัตยกรรมมาร่วมอาจจะท าใหก้ารลดน ้าไหลนองเกดิประสทิธภิาพ
มากขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) เพือ่ศกึษารปูแบบพืน้ทีส่เีขยีวซมึน ้าผา่นไดแ้ละพืน้ผวิซมึน ้าทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการลดปรมิาณน ้าไหลนอง 
2) เพือ่ศกึษาหาความสมัพนัธข์องขอ้ก าหนดทางดา้นผงัเมอืงรว่มกบัมาตรการออกแบบเชงิภมูสิถาปัตยกรรมต่อพืน้ทีก่าร

ซมึน ้าผา่น 
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 ขอบเขตกำรศกึษำ 
 การวจิยัน้ีก าหนดใหพ้ืน้ทีเ่ขตสาทรเป็นพืน้ทีศ่กึษา ซึง่เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณามหีลากปัจจยั เชน่ เป็นยา่นศูนยก์ลาง
ธุรกจิและเป็นย่านทีพ่กัอาศยัหนาแน่นตามขอ้ก าหนดการควบคุมความหนาแน่นของผงัเมอืงรวมในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 อยูใ่นเขตภมูอิากาศรอ้นไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุพาดผา่นในเดอืนพฤษภาคมกบัเดอืนกนัยายนซึง่ท าใหม้ฝีนตกหนกักวา่
ปกติ รวมถึงเป็นพื้นที่เข้าข่ายพื้นที่จุดอ่อนการเกิดน ้ าไหลนอง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้ าท่วม
กรุงเทพมหานคร ของส านักการระบายน ้า ประจ าปี 2562 และมปีรมิาณฝนสะสมมากกวา่ 60 มลิลเิมตร อนัเป็นเหตุท าใหน้ ้าผวิ
ดนิไม่สามารถระบายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใชพ้ืน้ทีข่นาดแปลงทีด่นิโครงการมาท าการทดลอง  โดยขึน้อยู่กบักลยุทธด์า้น 
WSUD ในสดัส่วนของอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หรือ Open space ratio (OSR) ตามข้อก าหนดผงัเมือง
กรุงเทพมหานคร เพือ่เป็นพืน้ทีน่ ้าซมึผา่นได ้(Biotope Area Factor, BAF) 

การค านวณและเครื่องมอืในการหาปรมิาณน ้าไหลนอง ในงานวจิยัชิ้นน้ีใช้หลกัแนวคดิ  BMPs เพราะมุ่งเน้นในดา้น
คุณภาพน ้า ทีเ่กดิจากการเพิม่ขึน้ของพืน้ผวิในการพฒันาทีด่นิ เป็นแนวคดิเพือ่ลดปรมิาณน ้าฝนและมลพษิในแหล่งน ้าโดยวธิกีาร
ระเหย การขงัน ้าหรอืกกัเกบ็น ้าไวแ้ละกรองโดยระบบพชืพรรณซึง่สามารถปรบัปรุงคุณภาพการรบัน ้าไดด้ว้ยการขยายระยะเวลา
การไหลออกท าใหส้ามารถเจอืจางน ้าฝนทีป่ล่อยออกมา เป็นการใหค้วามส าคญัในบทบาทของพืน้ทีส่เีขยีวซึง่มคีวามสมัพนัธต์่อ
กระบวนการอุทกวทิยาซึง่สะทอ้นในรายละเอยีดเรื่องของการเลอืกใชว้สัดุ หรอืรปูแบบของพืน้ทีส่เีขยีว เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ใชแ้นวคดิและง่ายต่อการค านวณจงึเลอืกใชโ้ปรแกรมทางคอมพวิเตอรเ์พื่อเป็นเครื่องมอืในการหาปรมิาณน ้าไหลนองทีเ่กดิขึน้ 
โดยมลีกัษณะของชัน้ดนิและวสัดุพื้นผวิทีซ่มึน ้าโดยสามารถค านวณไดจ้ากโปรแกรม Autodesk InfraWorks โดยใช้เครื่องมอื 
Green Stromwater Infrastructure (GSI) ด้วยวิธี TR-55 ซึ่งสามารถน ามาค านวณหาปริมาณน ้าไหลนองโดยสามารถเลือก
ก าหนดพืน้ทีอ่อกแบบในโปรแกรมไดง้า่ย และค านวณไดอ้ย่างรวดเรว็และศกึษาปรมิาณน ้าไหลบ่าโดยการใชส้ตูรพืน้ฐานหรอืที่
เรยีกวา่ Rational Method น ามาค านวณปรมิาณน ้าไหลบา่ (สมการที ่1) 

Q = CIA                                                                            (สมการที ่1) 
โดยที ่Q คอื ปรมิาณน ้าไหลบา่สงูสดุ มหีน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท,ี C คอื คา่สมัประสทิธิก์ารระบายน ้าบนพืน้ผวิ

, I เป็นความเขม้ขน้ของฝน มหีน่วยเป็นมลิลเิมตรต่อชัว่โมง และ A เป็นพืน้ทีร่บัน ้าฝน มหีน่วยเป็นตารางเมตร  
ดงันัน้ การค านวณปรมิาณน ้าไหลนองทีเ่หมาะสมกบังานวจิยันี้เพือ่การลดผวิทบึน ้าและระบบการกกัเกบ็น ้าใชว้ธิ ีTR-55 ซึง่เป็น
วธิีที่เรียบง่ายและมขี้อมูลของลกัษณะชุดดินเพื่อแสดงค่าผวิทึบน ้าหรือค่าเฉลี่ยการพรุนน ้า  Curve number (CN) โดยค่าที่
น ามาใชจ้ะเป็นขอ้มลูอา้งองิจากเงื่อนไขความสามารถในการดูดซบัและเกบ็กกัน ้าของดนิ (Hydrologic soil group) และเงื่อนไข
ของลกัษณะอากาศและสภาพภมูปิระเทศทีส่ง่เสรมิใหม้กีารดดูซบัและกกัเกบ็น ้าฝน 
 
3.2 วธิดี ำเนินกำรศกึษำ 

1) ค านวณอตัราส่วนพืน้ทีพ่ืน้ทีซ่มึน ้าผ่าน และจ าแนกพืน้ทีด่ว้ยประเภทของกลยุทธ์ดา้น GSI ประกอบดว้ย พืน้ทีส่เีขยีว
แบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณพืน้, ทีพ่ืน้ผวิเพือ่ใหน้ ้าซมึผา่นและพืน้ทีส่เีขยีวเปิดโลง่ปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หญา้  (ตารางที ่1) 

 

 



กำรประเมนิผลกระทบของพืน้ทีซ่มึน ้ ำผำ่นไดแ้ละพืน้ผวิซมึน ้ำ 
เพือ่ลดกำรไหลนองของน ้ำฝนในโครงกำรอำคำรพกัอำศยัรวมพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร 
อุรชา ทบัแยม้ และมานสั ศรวีณชิ 
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ตารางท่ี 1 แสดงอตัราสว่นของพืน้ทีศ่กึษาแบง่ตามประเภท 

ประเภทของพืน้ท่ีศึกษา (50% ของ OSR) 
พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

วสัดุ
พืน้ผิว 

ต้นไม ้
ไม้พุ่ม/
หญ้า 

ชุดดิน 

(a) พืน้ทีส่เีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณ 800 0 30% 100% ลกัษณะดนิทีพ่กัอาศยั 
(b) พืน้ทีพ่ืน้ผวิเพือ่ใหน้ ้าซมึผา่น   800 100% 0 0 ลกัษณะดนิทีพ่กัอาศยั 
(c) พืน้ทีส่เีขยีวเปิดโลง่ ปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หญา้  800 0 30% 70% ลกัษณะดนิทีพ่กัอาศยั 

2) จ าลองสถานการณ์น ้าฝนสะสมในช่วงปรมิาณน ้าฝนสะสมในช่วงคาบอุบตั ิ2 ปีและคาบอุบตั ิ5 ปีในแต่ละรูปแบบของ
การเลอืกใชต้น้ไมแ้ละพืน้ผวิโดยอยู่ในอตัราส่วนของขอ้ก าหนดพืน้ทีซ่มึน ้าผา่นได ้หรอื Biotope Area Factor (BAF) รอ้ยละ 50 
ของพื้นที่ว่างของอาคารพกัอาศยัรวมในเขตสาธร กรุงเทพมหานคร โดยอาศยัโปรแกรมจ าลองทางคอมพวิเตอร์ Autodesk 
InfraWorks 360 โดยใชเ้ครือ่งมอื Green Stormwater Infrastructure (GSI) ใชว้ธิกีารค านวณแบบ TR-55  

3) วเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มูลเพื่อหาความสมัพนัธ์ของการปลูกต้นไมต้่อปรมิาณน ้าไหลนอง เพื่อน ามาพฒันาหาแนว
ทางเลอืกของพืน้ทีซ่มึน ้าทีเ่หมาะสม 

 
3.3 เกณฑค์วบคุมทีใ่ชใ้นกำรประเมนิ 

ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกเกณฑจ์ากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลอืกใชพ้ชืพรรณและจากการใชง้านเกี่ยวกบั
วสัดุซมึน ้าในการออกแบบภูมทิศัน์เพื่อน ามาใช้จ าลองสถานการณ์และสามารถน าผลการทดลองไปใช้ต่อยอดส าหรบัผูพ้ฒันา
โครงการและผูอ้อกแบบทัง้ภูมสิถาปนิกและนักผงัเมอืง ประกอบไปดว้ยตวัแปรควบคุมดา้นต้นไม ้ชัน้ดนิ และวสัดุพืน้ผวิ เพื่อ
ก าหนดในโปรแกรมจ าลองทางคอมพวิเตอร ์Autodesk InfraWorks 360 (ตารางที ่2) 

ตารางท่ี 2 แสดงเกณฑใ์นการประเมนิผลกระทบของการปลกู     รปูท่ี 1 แสดงพืน้ทีโ่ครงการอาคารพกัอาศยัรวมทีใ่ชจ้ าลอง
สถานการณ์ทีป่รมิาณตน้ไมท้ีใ่ชใ้นการจ าลอง                                 น ้าฝนสะสมในชว่งคาบอุบตั ิ2 ปีและคาบอุบตั ิ5 ปี  
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 รปูแบบพืน้ทีส่เีขยีวซมึน ้ำผำ่นไดแ้ละพืน้ผวิซมึน ้ำทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิำพกำรลดปรมิำณน ้ำไหลนอง 

จากการจ าลองสถานการณ์ทีป่รมิาณน ้าฝนสะสมในช่วงคาบอุบตั ิ2 ปีและคาบอุบตั ิ5 ปี ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละรปูแบบ
ของการเลอืกใชต้น้ไมแ้ละพืน้ผวิ ใชพ้ืน้ทีด่นิประเภท ย.10 ขนาดแปลงทีด่นิประมาณ 5,000 ตร.ม. ค านวณอตัราสว่นพืน้ทีต่าม
ขอ้ก าหนด คอืพืน้ทีว่า่ง 1,600 ตร.ม. และพืน้ทีน่ ้าซมึผา่นได ้(BAF) รอ้ยละ 50 ของทีว่า่งอยู่ที ่800 ตร.ม.ตามขอ้ก าหนดผงัเมอืง 
(รปูที ่1) โดยมรีปูแบบพืน้ทีจ่ าแนกได ้3 รปูแบบ คอื (a) พืน้ทีส่เีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณ (b) พืน้ทีพ่ืน้ผวิเพือ่ให้
น ้าซมึผา่น และ (c) พืน้ทีส่เีขยีวเปิดโล่ง ปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หญา้ พบว่า รปูแบบพืน้ทีท่ีส่ง่ผลใหป้รมิาณน ้าไหลนองเป็น 0 น้ิว 
คอื (a) พืน้ที่สเีขยีวแบบมรีะบบกกัเก็บน ้าดว้ยพชืพรรณ และ (b) พืน้ทีพ่ืน้ผวิเพื่อใหน้ ้าซมึผ่าน ทีม่ผีลใกลเ้คยีงกนั จะเหน็ว่า
รปูแบบพืน้ทีส่เีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณ ในคาบอุบตั ิ2 ปี ตอ้งการสดัสว่นรอ้ยละ 50 เพือ่ลดน ้าไหลนองใหเ้ป็น 0 
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ไดภ้ายใน 2 ชัว่โมง และในคาบอุบตั ิ5 ปี สดัส่วนรอ้ยละ 90 เพือ่ลดน ้าไหลนองใหเ้ป็น 0 ไดภ้ายใน 2 ชัว่โมง ส่วนรปูแบบพืน้ที ่
(c) ไมส่ามารถท าใหน้ ้าไหลนองเป็น 0 น้ิวได ้แมว้า่ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีป่ลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่และหญา้กต็าม (รปูที ่2a, 2b)  

 
4.2 ควำมสมัพนัธข์องขอ้ก ำหนดทำงดำ้นผงัเมอืงรว่มกบัมำตรกำรออกแบบเชงิภมูสิถำปัตยกรรมต่อพืน้ทีก่ำรซมึน ้ำผำ่น 

จากการจ าลองท าใหพ้บวา่พืน้ที่ BAF ในขอ้ก าหนดทางผงัเมอืงร่วมกบัรูปแบบพืน้ทีส่เีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ย
พชืพรรณ ท าใหป้รมิาณน ้าไหลนองทีค่าบอุบตั ิ2 ปี เป็น 0 น้ิว ไดภ้ายใน 2 ชัว่โมง และเมือ่ปรมิาณน ้าไหลนองเพิม่ขึน้กต็อ้งการ
พืน้ที่สเีขยีวแบบมีระบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ตาม (รูปที ่3) ส่วนปรมิาณน ้าไหลนองที่คาบอุบตั ิ5 ปี มี
ปรมิาณมากขึน้ท าใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณตอ้งการพืน้ทีม่ากถงึรอ้ยละ 100 ของพืน้ทีว่า่ง (รปูที ่4) จะ
เหน็วา่ปรมิาณน ้าไหลนองทีล่ดลดสมัพนัธต์รงขา้มกบัพืน้ที ่BAF ทีเ่พิม่ขึน้และเมือ่เปรยีบเทยีบเสน้แผนภมูขิองพืน้ที ่(a) และ (c) 
ทัง้คาบอุบตั ิ2 ปี และ คาบอุบตั ิ5 ปี มลีกัษณะทีต่่างกนัซึง่ รูปแบบ (c) เป็นลกัษณะราบแสดงใหเ้หน็ว่าน ้าไหลนองทีเ่กดิขึน้ซมึ
ผา่นลงดนิไดช้า้กวา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 2a แสดงปรมิาณน ้าไหลนองตามปรมิาณน ้าฝนในพืน้ที่
แต่ละประเภทในคาบอุบตั ิ2 ปี (น้ิว)                                                    

รปูท่ี 2b แสดงปรมิาณน ้าไหลนองตามปรมิาณน ้าฝนในพืน้ที่
แต่ละประเภทในคาบอุบตั ิ5 ปี (น้ิว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ที่สเีขยีวเปิดโล่งปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หญ้า พืน้ที่สเีขยีวเปิดโล่งปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หญ้า

คา่การ

เกดิซ ้า

ปรมิาณน ้า

ไหลนอง 
คาบอุบัต  ิ2

 ปี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คา่การ

เกดิซ ้า

ปรมิาณน ้า

ไหลนอง 
คาบอุบัต  ิ5

 ปี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 ชม 2.85 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.42 0.4 0.38 0.36 0.33 0.31 2 ชม 3.73 1.04 1 0.96 0.92 0.89 0.85 0.82 0.78 0.75 0.72 0.68

6 ชม 3.37 0.83 0.79 0.76 0.73 0.7 0.66 0.64 0.6 0.58 0.55 0.52 6 ชม 4.48 1.52 1.47 1.43 1.38 1.33 1.29 1.25 1.2 1.16 1.12 1.07

12 ชม 3.54 0.92 0.89 0.85 0.82 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 0.63 0.6 12 ชม 4.72 1.68 1.63 1.58 1.54 1.49 1.44 1.39 1.35 1.3 1.26 1.2

24 ชม 3.68 1.01 0.97 0.93 0.9 0.86 0.82 0.79 0.76 0.73 0.69 0.66 24 ชม 4.81 1.75 1.69 1.64 1.62 1.57 1.5 1.45 1.4 1.36 1.31 1.26

พืน้ที่สเีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณ พืน้ที่สเีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณ

คา่การ

เกดิซ ้า

ปรมิาณน ้า

ไหลนอง 
คาบอุบัต  ิ2

 ปี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คา่การ

เกดิซ ้า

ปรมิาณน ้า

ไหลนอง 
คาบอุบัต  ิ5

 ปี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 ชม 2.85 0.55 0.41 0.29 0.18 0.09 0 0 0 0 0 0 2 ชม 3.73 1.04 0.87 0.71 0.56 0.43 0.32 0.22 0.13 0.07 0 0

6 ชม 3.37 0.83 0.67 0.52 0.39 0.28 0.18 0.1 0.04 0 0 0 6 ชม 4.48 1.52 1.31 1.11 0.93 0.76 0.6 0.45 0.32 0.2 0.1 0

12 ชม 3.54 0.92 0.77 0.61 0.47 0.35 0.25 0.15 0.12 0.03 0 0 12 ชม 4.72 1.68 1.46 1.25 1.06 0.87 0.7 0.53 0.38 0.25 0.13 0

24 ชม 3.68 1.01 0.83 0.68 0.53 0.4 0.29 0.19 0.11 0.05 0 0 24 ชม 4.81 1.75 1.52 1.3 1.1 0.91 0.73 0.56 0.41 0.26 0.13 0

พืน้ที่พืน้ผวิเพือ่ใหน้ ้าซมึผา่น พืน้ที่พืน้ผวิเพือ่ใหน้ ้าซมึผา่น

คา่การ

เกดิซ ้า

ปรมิาณน ้า

ไหลนอง 
คาบอุบัต  ิ2

 ปี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คา่การ

เกดิซ ้า

ปรมิาณน ้า

ไหลนอง 
คาบอุบัต  ิ5

 ปี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 ชม 2.85 0.55 0.42 0.29 0.19 0.1 0.02 0 0 0 0 0 2 ชม 3.73 1.04 0.87 0.71 0.56 0.43 0.32 0.11 0.05 0.01 0 0

6 ชม 3.37 0.83 0.67 0.53 0.4 0.29 0.19 0.11 0.05 0 0 0 6 ชม 4.48 1.52 1.31 1.12 0.93 0.76 0.6 0.45 0.32 0.2 0.1 0

12 ชม 3.54 0.92 0.76 0.61 0.48 0.35 0.25 0.16 0.09 0.03 0 0 12 ชม 4.72 1.68 1.46 1.25 1.06 0.87 0.7 0.53 0.38 0.25 0.13 0

24 ชม 3.68 1.01 0.84 0.68 0.54 0.41 0.3 0.2 0.12 0.05 0 0 24 ชม 4.81 1.75 1.52 1.31 1.1 0.91 0.73 0.56 0.41 0.27 0.14 0



กำรประเมนิผลกระทบของพืน้ทีซ่มึน ้ ำผำ่นไดแ้ละพืน้ผวิซมึน ้ำ 
เพือ่ลดกำรไหลนองของน ้ำฝนในโครงกำรอำคำรพกัอำศยัรวมพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร 
อุรชา ทบัแยม้ และมานสั ศรวีณชิ 
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5. สรปุและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศกึษาพบว่าเมื่อเพิม่มาตรการเชงิภูมสิถาปัตยกรรมร่วมกบัขอ้ก าหนด BAF จงึน ามาสู่รูปแบบพื้นที่ในการลด
ปรมิาณน ้าไหลนองทีเ่กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอื พืน้ทีส่เีขยีวแบบมรีะบบกกัเกบ็น ้าดว้ยพชืพรรณ จะเหน็วา่พืน้ที ่BAF ตาม
ขอ้ก าหนดทางผงัเมอืงอย่างเดยีวยงัไม่เพยีงพอในการบรรเทาปัญหาน ้าไหลนอง ซึง่การทดลองน้ีใชเ้พยีง 3 กลยุทธ์ในการหา
ความสมัพนัธเ์พือ่ใหไ้ดก้ลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดในการลดน ้าไหลนองเท่านัน้ หากสามารถน าทัง้ 3 กลยุทธม์าจ าลองร่วมกนั หรอื เพิม่กล
ยุทธอ์ื่น ๆ เช่น หลงัคาเขยีว ผนังเขยีว หรอืหลกัการอาคารเขยีว หรอืการกักเกบ็น ้าเพือ่น าไปใชใ้นอาคาร จะท าใหเ้กดิทางเลอืก
ในกระบวนการวางแผนพฒันาเมอืงไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่ปัจจุบนัแนวทางของมาตรการทางผงัเมอืงไดม้กีารก าหนดระบบแรงจงูใจ (FAR 
Bonus) เพื่อใหม้พีืน้ที่รบัน ้าในแปลงที่ดนิทีก่กัเกบ็น ้าได ้(Rain Water Storage) ไม่น้อยกว่า 1 ลูกมาศก์เมตร ต่อพืน้ทีด่นิ 50 
ตารางเมตร พืน้ทีอ่าคารรวมจะได้ไม่เกนิร้อยละ 5 แต่หากกกัเกบ็น ้าได้ มากกว่า 1_ลูกบาศก์เมตร จะท าให้มอีตัราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพืน้ทีด่นิเพิม่ไดต้ามสดัสว่นแต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ย 20 ซึง่เป็นประโยชน์กบัการวางแผนพฒันาและบรรเทาปัญหาน ้าไหล
นองของเมอืงไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การพฒันาเมอืงโดยรอบทา่อากาศยาน เป็นโครงการพฒันาเมอืงทีห่ลายประเทศใหค้วามสนใจ เนื่องจากทา่อากาศยาน

เป็นศูนยก์ลางขบัเคลื่อนเศรษฐกจิแห่งส าคญัของประเทศ งานวจิยัมวีตัถุประสงคห์ลกัในการศกึษาผลกระทบของการพฒันาท่า
อากาศยานสวุรรณภมูทิีม่ตี่อรปูแบบการพฒันาพืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่น ซึง่เป็นชุมชนหน่ึงในเขตลาดกระบงั และมเีสน้ทางคมนาคม
ขนาดใหญ่เชื่อมต่อไปยงัสนามบนิ โดยบทความน้ีจะน าเสนอผลการศึกษาในส่วนที่เป็นการค้นคว้าเอกสารเชิงประวตัิ เพื่อ
วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงพืน้ทีศ่กึษาในมติกิายภาพ สงัคมและเศรษฐกจิ โดยก าหนดกรอบเวลาใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมใิน 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงเวลาก่อนสนามบนิสุวรรณภูมเิปิดท าการ (พ.ศ.2547) ช่วงเวลาหลงัสนามบนิใช้
เต็มรูปแบบเฟส 1 (พ.ศ. 2558) และช่วงก าลงัปรบัปรุงสนามบินเฟส 2 (พ.ศ. 2562) ผลการศึกษา พบว่า ในช่วงที่ 1 การ
ก าหนดใหพ้ืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่นเป็นทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อยตามทีร่ะบุในผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 ท าใหเ้กดิการ
ขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยัเพิม่ขึน้มากกวา่อาคารประเภทอื่น ๆ ในช่วงที ่2 ต่อเน่ืองช่วงที ่3 พบวา่ พืน้ทีเ่กษตรกรรมโดยเฉพาะนา
ขา้วและแหล่งน ้าลดลง การตัง้ถิน่ฐานมกีารเปลีย่นแปลงจากรมิน ้าเป็นการพฒันาตามแนวถนน รูปแบบการพฒันาและจดัสรร
ทีด่นิเพื่อที่อยู่อาศยั โรงงานและคลงัสนิค้าเป็นไปตามแนวลกึของแปลงนาที่มมีาแต่เดมิ นอกจากน้ียงัพบการกระจายตวัของ
กจิกรรมพาณิชกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว เชน่ โรงมหรสพ รา้นอาหารจนี โรงจอดรถบสั 
ค าส าคญั: ทา่อากาศยาน, รปูแบบการพฒันาพืน้ที,่ ชุมชนเมอืง, การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
 
Abstract 

Urban development around the airport has become a development project that attracts many cities around the 
world because the airport is a national infrastructure significantly driving national economy. The main objective of this 
research is to study the impact of the Suvarnabhumi Airport on the development of Khlong Song Ton Noon community, 
located in Lad Krabang district. The community could connect the airport through a large transport network. However, 
this article only presents the findings in the part of historical documents reviewing. This is to analyze changes in physical 
and socio-economic aspects within three timeframes, according to the development of the Suvarnabhumi Airport. Such 
three periods consist of the period before the Airport was opened (2004), the period after the airport is fully used in the 
first phase (2015), and the period during airport expansion in the second phase (2019). The study found that during the 
first timeframe, land use designation, as noted in the Bangkok City Plan 1992, has made Khlong Song Ton Noon 
community a low-density residential area. There have been a large number of housings, comparing to other types of 
building development.  Within the second and third period, agricultural area, particularly rice fields and water resources, 
has been largely replaced by housing, factories and warehouses. The settlement has changed from the waterfront to 
the development along the road. Pattern of land plots are linear development aligned with the original rice fields. There 
is also a distribution of tourism-based activities such as theaters, hotels, Chinese restaurants, parking lots for tourists.  
Keywords: airport, urban development pattern, urban community, land use change 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัหลายประเทศใชท้่าอากาศยานนานาชาตเิป็นศูนยก์ลางขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ เช่นเดยีวกบัประเทศ
ไทยซึ่งใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกจิ โดยแนวคดิในการสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิริม่ขึน้ปี พ.ศ.2503 ตามค าแนะน าของบรษิทัลิชฟิลด์ (Litchfield 
Whiting Bourene and Associates) สหรฐัอเมรกิา ในการวางผงัภาคมหานครซึง่ครอบคลุมกรุงเทพฯ และจงัหวดัปรมิณฑลโดยรอบ 
ในชว่งเวลาดงักลา่วชุมชนชานเมอืงของกรุงเทพฯ ดา้นตะวนัออกยงัคงเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานอยา่งเบาบาง อย่างไร
กต็ามการวางผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ไดม้กีารก าหนดพืน้ทีชุ่มชนคลองสองตน้นุ่นเป็นพืน้ทีชุ่มชนชานเมอืงใหมข่อง
เขตลาดกระบงัเพื่อรองรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิอนัเกีย่วเน่ืองกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิพืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่นจงึเป็นพืน้ที ่ๆ มี
โอกาสเปลีย่นแปลงมากทัง้ในดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ และสงัคม งานวจิยัชิน้นี้จงึสนใจศกึษาการเปลีย่นแปลงของของพืน้ทีค่ลอง
สองตน้นุ่น เพือ่วเิคราะหถ์งึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ก่อนและหลงัการพฒันาทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
 
2. ทฤษฎี แนวคิด นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเรื่องการพฒันาพืน้ท่ีรอบสนามบิน (Aerotropolis) 
 เมอืงศนูยก์ลางการบนิ (Aerotropolis) คอื ชุนชนเมอืงรปูแบบใหมท่ีเ่กดิขึน้โดยรอบสนามบนิและตามเสน้ทางคมนาคม
ขนส่งในระยะ 30 กิโลเมตร โดยมีสนามบินเป็นศูนย์กลางของระบบต่างๆ คล้ายกับหน้าที่ของย่านใจกลางธุรกิจ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ, 2546) โดยพืน้ทีร่อบสนามบนิมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบทัง้ดา้นดแีละดา้น
ไมด่ ีกล่าวคอื ดา้นดจีะสง่ผลใหพ้ืน้ทีด่งึดดูการลงทุนทางเศรษฐกจิ เกดิการจา้งงานเพิม่ขึน้ และสง่ผลใหม้สีิง่อ านวยความสะดวก
เพือ่ดงึดดูแรงงาน (Kasarda and Appold, 2014) ซึง่ท าใหพ้ืน้ทีช่านเมอืงเกดิการพฒันา มกีารก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและแหล่งงาน 
รวมทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานสนับสนุนการขยายตวัของเมอืงอย่างเขม้ขน้ ดา้นไมด่จีะสง่ผลใหส้ง่ผลใหร้ปูแบบการพฒันาเมอืงทีโ่ดด
เด่นหายไป หรอืพืน้ทีเ่กดิความไม่ยัง่ยนืในการพฒันาพืน้ที ่เช่น รูปแบบการพฒันาเมอืงทีม่พีืน้ฐานความหนาแน่นต ่าและพืน้ที่
กวา้งมากจะท าใหเ้พิม่การกระจดักระจายของเมอืง (Goetz, 2015)  
 
2.2 นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่นถูกก าหนดใหอ้ยู่ในเขตผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครตัง้แต่ ปี พ.ศ.2535 พืน้ทีชุ่มชนคลองสองตน้
นุ่นอยูใ่นบรเิวณทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย พืน้ทีบ่รเิวณน้ีสามารถท ากจิกรรมทีอ่ยูอ่าศยั สถาบนัราชการ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เป็นหลกั ต่อมาในผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2542 พืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่นยงัอยู่ในบรเิวณทีด่นิประเภททีอ่ยู่
อาศยัหนาแน่นน้อย สามารถท ากจิกรรมไดเ้หมอืนกบัฉบบัแรก แต่มกีารเปลีย่นแปลงสกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิในบรเิวณตดิถนนร่ม
เกลา้ และถนนกรุงเทพ-ชลบุรใีหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง ท าใหส้ามารถท ากจิกรรมเพิม่เตมิคอื การประกอบพาณิชยกรรม
อาคารขนาดใหญ่และอาคารสงู ต่อมาในผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2549 มมีาตรการทางผงัเมอืงเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ อตัราสว่นพืน้ที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดนิ และอตัราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร มกีารปรบัเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลางเพิม่เตมิตัง้แต่
บรเิวณถนนร่มเกลา้จนถึงถนนพฒันาชนบท 3 ใหส้ามารถท าโรงงานและอาคารพืน้ทีพ่าณิชยกรรมทีม่พีื้นที่ประกอบการมากขึน้ 
นอกจากน้ียงัเพิม่เตมิกจิกรรมทีส่ามารถท าไดใ้นพืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ อาคารพาณิชยกรรม คลงัเกบ็สนิคา้ ส านักงาน ตลาด และโรง
มหรสพ ต่อมาในผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 มกีารยกเลกิขอ้ก าหนดกจิกรรมหลกัและกจิกรรมรอง และเพิม่กจิกรรม
ทีส่ามารถท าไดใ้นพืน้ทีเ่พิม่เตมิ คอื การจดัสรรเพือ่พาณิชยกรรม โรงแรม สถานศกึษา และสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร 
 
3. วิธีการวิจยั  
 การศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีชุ่มชนคลองสองตน้นุ่นไดอ้าศยัการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมเิป็นส าคญั ซึง่ผูว้จิยั
ก าหนดประเดน็การเปลีย่นแปลงไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ (การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, การใชป้ระโยชน์อาคาร) 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม (ประชากร) การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ (สถานประกอบการ) โดยพจิารณาใหส้มัพนัธก์บัมติเิวลา
ของการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาก่อนสนามบินสุวรรณภูมเิปิดท าการ (พ.ศ.2547) 
ชว่งเวลาหลงัสนามบนิใชเ้ตม็รปูแบบเฟส 1 (พ.ศ. 2558) และชว่งก าลงัปรบัปรุงสนามบนิเฟส 2 (พ.ศ. 2562)  
 



การเปลีย่นแปลงพืน้ทีชุ่มชนเมอืงรอบสนามบนิ: กรณศีกึษาชุมชนคลองสองตน้นุ่น และสนามบนิสุวรรณภมู ิ
ธนพร เกตุแกว้ และสวุด ีทองสุขปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  
4.1.1 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

การใชป้ระโยชน์ทีด่นิพจิารณาจากสดัส่วนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและทศิทางการใช้ประโยชน์ที่ดนิโดยใชข้อ้มูลจากกรม
พฒันาทีด่นิ ปี พ.ศ.2547 สดัสว่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิสว่นใหญ่เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม มขีนาดพืน้ที ่1,311.60 ไร่ พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็น
นาขา้ว และบ่อเลีย้งปลา จะพบในบรเิวณพืน้ทีต่อนใน ไดแ้ก่ รมิฝัง่คลองแม่จนัทร ์ถนนพฒันาชนบท 3 ถนนพฒันาชนบท 2 ถนน
พฒันาชนบท 4 ต่อมาในปี พ.ศ.2558 พืน้ทีเ่กอืบทุกประเภทลดลงแต่ทีด่นิประเภทเมอืงและชุมชนมอีตัราการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 149.48 ท าใหท้ีด่นิประเภทเมอืงและชุมชนมสีดัสว่นพืน้ทีเ่ป็นอนัดบัหน่ึง มขีนาดพืน้ที ่3,272.13 ไร ่โดยมกีารขยายตวับรเิวณ
พื้นที่ตอนในที่ เ ป็นพื้นที่น ้ าและพื้นที่ เกษตรกรรมเดิม ท าให้พื้นที่ น ้ าและพื้นที่ เกษตรกรรมลดลงร้อยละ 43.45  
และรอ้ยละ 34.21 ตามล าดบั ซึง่มผีลท าใหน้าขา้วและบ่อเลีย้งปลาลดลงตามไปดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ.2562 พืน้ทีเ่บด็เตลด็มอีตัราการ
เปลีย่นแปลงเพิม่มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 19.65 มขีนาดพืน้ที ่2,181.04 ไร่ ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่มอืงและชุมชนมอีตัราการเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้รองลงมา คดิเป็นรอ้ยละ 9.21 มขีนาดพืน้ที ่3,573.36 ไร่ทีด่นิทัง้สองประเภทสว่นใหญ่ขยายตวัในบรเิวณทีพ่ืน้ทีน่ ้าและพืน้ที่
เกษตรกรรมเดมิ ท าใหพ้ื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่น ้าลดลงร้อยละ 25.98 และร้อยละ 13 ตามล าดบั นอกจากน้ีจากลกัษณะการ
ขยายตวัของพืน้ทีชุ่มชนตัง้แต่ทีผ่า่นมา ท าใหร้ปูแบบของการพฒันาของพืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่น ไดแ้ก่ การจดัสรรทีด่นิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
โรงงานและคลงัสนิคา้ สว่นใหญ่เป็นรปูแบบแนวตอนลกึซึง่จะเหมอืนกบัลกัษณะของแปลงนาเดมิทีม่มีาก่อนในพืน้ทีศ่กึษา 
4.1.2 การใชป้ระโยชน์อาคาร 

การใช้ประโยชน์อาคารพจิารณาจากพืน้ที่การใช้ประโยชน์อาคารจากขอ้มูลฐานขอ้มูลอาคาร 1:4 ,000 ของส านักผงั
เมอืง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครในอดตีทัง้สามฉบบั พ.ศ. 2535 พ.ศ.2542 พ.ศ.2549 ไดอ้อกแบบ
ขอ้ก าหนดใหบ้รเิวณน้ีมทีีอ่ยู่อาศยั สถาบนัราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นกจิกรรมหลกั การใชป้ระโยชน์อาคารของ
พืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่นในปี พ.ศ.2547 ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมประเภททีอ่ยู่อาศยั มขีนาดพืน้ทีร่วม 196 ,155.63 ตารางเมตร ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในอดตี ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กจิกรรมประเภททีอ่ยู่อาศยัมอีัตราการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดคดิ
เป็นรอ้ยละ 48.67 มขีนาดพืน้ทีร่วม 467,874.05 ตารางเมตร ยงัคงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในอดตี ในขณะทีก่จิกรรมประเภท
อุตสาหกรรมมอีตัราการเปลี่ยนแปลงเพิม่รองลงมา คดิเป็นร้อยละ 38.82 ซึ่งเป็นผลมาจากการอนุญาตใหท้ าโรงงานที่มพีืน้ที่
ประกอบการมากขึน้ของผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ.2562 กจิกรรมประเภททีอ่ยูอ่าศยัยงัคงมอีตัรา
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้มากที่สุดคดิเป็นร้อยละ 51.26 มขีนาดพื้นที่ 611 ,777.56 ตารางเมตร รองลงมาคอืกจิกรรมประเภท
อุตสาหกรรมมอีตัราการเปลีย่นแปลงเพิม่รองลงมา คดิเป็นรอ้ยละ 31.90 มขีนาดพืน้ที ่452,957.59 ตารางเมตร  

 
ตาราง 1 การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

ประเภท 
ขนาดพื้นท่ี  อตัราการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

2547 2558 2562 2547 - 2558 2558 - 2562 2547 - 2562 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 3,764.12 2,476.35 1,832.95 -34.21 -25.98 -51.30 
พืน้ทีเ่มอืงและชุมชน 1,311.60 3,272.13 3,573.36 149.48 9.21 172.44 
พืน้ทีน่ ้า 217.75 123.14 107.14 -43.45 -13.00 -50.80 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 2,401.03 1,822.87 2,181.04 -24.08 19.65 -9.16 
อาคารทีอ่ยูอ่าศยั 196,155.63 467,874.05 611,777.56 48.67 51.26 49.54 
อาคารพาณิชยกรรม 19,488.18 70,515.85 105,365.99 9.14 12.42 10.24 
อาคารทีอ่ยูอ่าศยักึง่พาณิชยกรรม 13,269.01 24,808.63 25,986.75 2.07 0.42 1.52 
อาคารอุตสาหกรรม 146,734.73 363,417.05 452,957.59 38.82 31.90 36.50 
อาคารอืน่ๆ 15,085.34 22,348.65 33,586.26 48.15 50.28 122.64 

หมายเหต ุหน่วยพืน้ทีค่อืไร ่/ หน่วยอาคารคอืตารางเมตร 
 
4.2 การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมพจิารณาจากจ านวนประชากรในพืน้ทีชุ่มชนคลองสองต้นนุ่นซึง่ค านวณมาจากฐานขอ้มูล
อาคารที่อยู่อาศยั 1:4000 ของส านักผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร ประชากรในพื้นที่คลองสองต้นนุ่นเตบิโตขึน้ในทุกช่วงเวลาที่
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ศกึษา ในปี พ.ศ.2547 มปีระชากร 5,016 คน เมื่อถงึปี พ.ศ.2558 มปีระชากร 12,877 คน คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ต่อปีรอ้ยละ 
14.25 และในปี พ.ศ.2562 มจี านวนประชากร 17 ,636.คน คิดเป็นอตัราประชากรเพิม่ขึ้นต่อปีร้อยละ 9.24 ท าให้มจี านวน
ประชากร 17,636 คน 

 
4.3 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิพจิารณาจากสถานประกอบการ โดยจ านวนสถานประกอบการมาจากการส ารวจโดยผูว้จิยั 
ปี พ.ศ.2547 มจี านวนอาคารทีป่ระกอบกจิการคา้/บรกิาร จ านวน 227 หลงั สว่นใหญ่เป็นอาคารธุรกจิบรกิาร โดยเป็นธุรกจิเกีย่วกบั
การบรกิารขนส่งสนิค้า ธุรกจิบรกิารนักท่องเที่ยวและอื่น ๆ เช่น ใหบ้รกิารรถบสัรองรบันักท่องเที่ยว เมื่อถึงปี พ.ศ.2558 มกีาร
เพิม่ขึน้ของจ านวนอาคารทีป่ระกอบกจิการคา้/บรกิารมากขึน้เกอืบเทา่ตวัคอื 436 หลงั อาคารทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่เป็นส านกังานบรษิทั 
นอกจากน้ีเป็นอาคารรองรบัการท่องเทีย่ว เช่น สถานบนัเทงิของการแสดงโชวก์ลุ่มนักท่องเทีย่วจนี และอาคารส าหรบัโรงจอดรถบสั
เพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่ว เมือ่ถงึปี พ.ศ.2562 จ านวนอาคารทีป่ระกอบกจิการคา้/บรกิารเพิม่ขึน้ 267 หลงั สว่นใหญ่เป็นรา้นอาหารและ
สนิคา้เบด็เตลด็ของใชใ้นครวัเรอืน จะเหน็ไดว้่ารา้นอาหารและสนิคา้เบด็เตลด็ของใชใ้นครวัเรอืนเพิม่ขึน้มาก ทัง้น้ีมผีลมาจากการ
เพิม่ขึน้ของประชากรทีเ่ขา้มาอาศยัในพืน้ทีม่ากขึน้ 

 
5 สรปุผลการวิจยั 

แผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามกฎกระทรวงผงัเมืองรวมกรุงเทพฯ ในฉบบัทีผ่า่น ๆ มาไดส้่งเสรมิใหพ้ืน้ทีค่ลองสองตน้
นุ่นเป็นชุมชนชานเมอืงรองรบัการพฒันาของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิตัง้แต่การอนุญาตใหท้ าทีอ่ยู่อาศยัไปจนถงึการอนุญาต
กจิกรรมเพิม่เตมิจากในอดตี เช่น อาคารพาณิชยกรรม คลงัเกบ็สนิคา้ ส านักงาน ตลาด และโรงมหรสพ ฯลฯ ในการศกึษาการ
เปลีย่นแปลงตามล าดบัเวลาทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิพบว่า ในช่วงที ่1 ก่อนสนามบนิสุวรรณภูมเิปิด
ท าการ (พ.ศ.2547) การก าหนดใหพ้ืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่นเป็นทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อยตามทีร่ะบุในผงัเมอืงรวมกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.
2535 ท าใหเ้กดิการขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยัเพิม่ขึน้มากกว่าอาคารประเภทอื่น ๆ ต่อมาในช่วงที ่2 ต่อเน่ืองช่วงที ่3 ซึง่หมายถงึ
ช่วงเวลาหลงัสนามบินใช้เต็มรูปแบบเฟส 1 (พ.ศ. 2558) และช่วงก าลงัปรบัปรุงสนามบินเฟส 2 (พ.ศ. 2562) พบว่า พื้นที่
เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาขา้วและแหล่งน ้าลดลง การตัง้ถิ่นฐานมกีารเปลี่ยนแปลงจากริมน ้าเป็นการพฒันาตามแนวถนน 
รปูแบบการพฒันาและจดัสรรทีด่นิเพือ่ทีอ่ยู่อาศยั โรงงานและคลงัสนิคา้เป็นไปตามแนวลกึของแปลงนาทีม่มีาแต่ เดมิ นอกจากน้ี
ยังพบการกระจายตัวของกิจกรรมพาณิชกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการท่อง เที่ยว  เช่น  โรงมหรสพ ร้านอาหารจีน  
โรงจอดรถบัส การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่คลองสองต้นนุ่นได้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ศึกษามีสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเมือง  
มากขึน้ ไดแ้ก่ การเพิม่ขึน้ของสดัสว่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิชุมชนเมอืงและสิง่ปลกูสรา้ง การเพิม่ขึ้นของการใชป้ระโยชน์อาคารที่
อยู่อาศยั การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร และการเพิม่ขึน้ของสถานประกอบการ ท าใหพ้ืน้ทีค่ลองสองตน้นุ่นไดก้ลายเป็นพืน้ที่
ชานเมอืงตามที่ได้วางแผนไว ้จากรูปแบบการพฒันาก่อให้เกิดผลกระทบได้ทัง้ดแีละไม่ด ีในด้านดกี่อใหเ้กดิการพฒันาของ
การคา้และการบรกิาร ท าใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารทางการคา้มากขึน้ อกีเหตุผลคอืการพฒันาทางเศรษฐกจิของชุมชน ท าให้
ประชาชนในพืน้ที ่ๆ เป็นเจา้ของสถานประกอบการหรอืลกูจา้งมรีายไดม้ากขึน้ นอกจากน้ีจากการพฒันารูปแบบการตัง้ถิน่ฐาน
แนวลึกท าให้พื้นที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาพื้นที่ตาบอด ในด้านไม่ดี การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่
เกษตรกรรมมาเป็นพืน้ทีชุ่มชนและเมอืงท าใหพ้ืน้ทีด่าดแขง็เพิม่มากขึน้ เสีย่งต่อการเกดิน ้าท่วมขงัของพืน้ทีต่ ่าในช่วงเวลาทีฝ่น
ตกหนัก ปัญหาน ้าท่วมขงัทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่ที่นักผงัเมอืงควรค านึงถงึเน่ืองจากปัจจุบนัมปีระชากรทีม่าอยู่อาศยัมากขึน้ มสีถาน
ประกอบการและคลงัสนิคา้มากขึน้ ส่งผลใหเ้หน็ว่ามผีูไ้ดร้บัผลกระทบเพิม่มากขึน้ในอนาคต และเน่ืองจากเป็นพืน้ที ่ๆ ส่งเสรมิ
การพฒันาท าใหก้ารแกปั้ญหากลายเป็นโจทยท์ีย่ากขึน้  
 
 
 
 
 
 
 



การเปลีย่นแปลงพืน้ทีชุ่มชนเมอืงรอบสนามบนิ: กรณศีกึษาชุมชนคลองสองตน้นุ่น และสนามบนิสุวรรณภมู ิ
ธนพร เกตุแกว้ และสวุด ีทองสุขปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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บทคดัย่อ 

ศูนย์สรา้งสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เขา้มามบีทบาทในย่านเจรญิกรุง-ตลาดน้อย ในการจดัเทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพฯ เพื่อพฒันาเมอืงผ่านมุมมองของการออกแบบ การจดัเทศกาลฯ ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ไดส้รา้งมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมกนักวา่ 400 ลา้นบาท ส าหรบัการจดัเทศกาลฯ ครัง้ที ่3 ในปี พ.ศ. 2563 ภายใตแ้นวคดิ “ปรบัตวั อยู่รอด เตบิโต”
ตอ้งการพฒันาดา้นกายภาพเพือ่สรา้งความมชีวีติชวีาของเมอืง (urban vibrancy) ใหก้บัย่านเจรญิกรุง-ตลาดน้อย มกีารจดัแสดง
ศิลปะสาธารณะประเภทผลงานศิลปะจัดวาง (Installation art) ภายใต้แนวคิดเมืองของความหลากหลาย งานวิจัยน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างผลงานศลิปะจดัวางกบัความหลากหลายของกจิกรรมในย่านชุมชนทีส่่งผลต่อ
ความมีชีวิตชีวาของเมือง โดยการส ารวจทางกายภาพควบคู่กับศึกษาโครงสร้างสณัฐานเมือง  (urban morphology) ด้วย
แบบจ าลอง Space Syntax และการสงัเกตกจิกรรมดว้ยวธิบีนัทกึภาพต่อเน่ืองบนพืน้ทีโ่ดยรอบผลงานศลิปะทีจ่ดัวางภายนอก
อาคารและไม่มคี่าใช้จ่ายในการเขา้ชม จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 13 ผลงาน จากทัง้หมด 16 ผลงาน ในรศัม ี100 เมตร ตามแนวคดิ
ระยะการมองเหน็เชงิสงัคม (social field of vision) ผลการศกึษา พบวา่ ผลงานศลิปะทีจ่ดัวางในพืน้ทีส่่วนกลางทีม่กีารใชง้านใน
ชวีติประจ าวนัของย่านชุมชน เช่น “เทพประทานเพลง” ผลงานศลิปะจดัวางตรงบรเิวณทีว่า่งหน้าศาลเจา้โรงเกอืก ก่อใหเ้กดิกจิกรรมที่
หลากหลายมากกวา่ผลงานศลิปะทีจ่ดัวางในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพการเขา้ถงึระดบัสงู สรุปไดว้า่ผลงานศลิปะจดัวางในย่านเจรญิกรุง-
ตลาดน้อย ก่อใหเ้กดิกจิกรรมทีห่ลากหลายในย่านชุมชนต่างจากช่วงเวลาปกติ และอาจเป็นแนวทางส าหรบัการจดัแสดงศลิปะ
สาธารณะทัง้แบบถาวรและกึง่ถาวรเพือ่ยกระดบัศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีว่า่งในเมอืง 

 

ค ำส ำคญั: ควำมมชีวีติชวีำของเมอืง, ศลิปะสำธำรณะ, ศลิปะจดัวำง, โครงสรำ้งสณัฐำนเมอืง,  ยำ่นสรำ้งสรรคเ์จรญิกรุง 
 
Abstract 

Thailand Creative and Design Center (TCDC) has played an important role in Bangkok Design Week Festival 
at Charoenkrung-Talat Noi District. The festival was created to reflect the potential of urban vibrancy through a design 
perspective. The past festival in 2018 and 2019 collectively increased the economic value more than 400 million baht. 
Bangkok Design Week 2020 entitled “Resilience: New Potential for Living” aimed to create urban vibrancy for 
Charoenkrung-Talat Noi through installation art showcases under the theme “DIVERSCITY”. The objective of this 
research is to analyse the relationship between installation art projects and their generated activities in the 
neighbourhoods that were implied to the urban vibrancy concept. The methods consist of field observation urban 
morphology through Space Syntax together with snapshot analysis of the recorded activities within the distance of 100 
meters from the sampled 13 installation artworks that are outdoor and free of charge for visiting. The results found that 
the artworks installed in common spaces, such as “Thep Pra Than Pleng”, an installation art in an open space of Rong 
Kuak Shrine had generated more activities than those in highly accessible area. The findings concluded that the 



ผลกระทบศลิปะสำธำรณะทีส่ง่ผลต่อควำมมชีวีติชวีำของเมอืง กรณศีกึษำ เทศกำลงำนออกแบบกรงุเทพฯ 2020 ยำ่นเจรญิกรุง-ตลำดน้อย 
มาระดา แสงผดุง และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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installation art in Charoenkrung-Talat Noi District created various activities that were different from the normal situation. 
This could suggest some guidelines for future public art installation planning to improve open space utilization of a city. 

Keywords: Urban vibrancy, Public art, Installation art, Urban morphology, Charoenkrung Creative District 

 
1 บทน า 

ย่านเจริญกรุงมีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแรกของประเทศไทย แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2407  
ระยะทางกว่า 10 กโิลเมตร นามว่า “ถนนเจรญิกรุง” ซึง่เป็นถนนทีม่คีวามส าคญัและก่อใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีจ่นกลายเป็นย่าน
การคา้ในนาม “ย่านเจรญิกรุง” ในปี พ.ศ. 2560 ศูนยส์รา้งสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative District Center) ไดเ้ปิดตวัที่
ท าการเปิดตวัทีท่ าการแหง่ใหม ่จากเดมิตัง้อยูท่ีศ่นูยก์ารคา้เอม็โพเรยีมยา้ยมาตัง้ ณ อาคารไปรษณียก์ลางบางรกั ถนนเจรญิกรุง 
เขตบางรกั และเขา้มามบีทบาทในการพฒันาย่านย่านสรา้งสรรคเ์จรญิกรุง (Charoenkrung Creative District) นอกจากน้ียงัได้
จดัเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เพือ่พฒันาเมอืงผา่นมมุมองของการออกแบบ 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ครัง้ที ่1 และ 2 ทีจ่ดัขึน้ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามล าดบั ไดส้รา้งมลูคา่ทาง
เศรษฐกจิรวมกนักวา่ 400 ลา้นบาท ส าหรบัการจดัเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ย่านเจรญิกรุง-ตลาดน้อย ครัง้ที ่3 ในปี พ.ศ. 
2563 ภายใตแ้นวคดิ “ปรบัตวั อยู่รอด เตบิโต” ภายในงานประกอบไปดว้ยกจิกรรมที่ตอ้งการพฒันาคุณภาพชวีติในหลากหลาย
แงมุ่ม และการจดัแสดงกลุ่มผลงานศลิปะสาธารณะประเภทอนิสตอลเลชัน่หรอืผลงานศลิปะจดัวาง  (Installation art) ซึง่เป็นงาน
ทีใ่หค้วามส าคญักบัการจดัการสภาพแวดลอ้ม (สมพร รอดบุญ, 2551) ภายใตแ้นวคดิเมอืงของความหลากหลาย งานวจิยัน้ีจงึมี
วตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งผลงานศลิปะจดัวางกบัความหลากหลายกจิกรรมในย่านชุมชนทีส่ง่ผลต่อความมี
ชีวิตชีวาของเมอืง ด้วยวิธีการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของเมืองควบคู่กับศึกษาโครงสร้างสณัฐานเมืองด้วยการสร้าง
แบบจ าลองผ่านเครื่องมือ Space Syntax ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรบัการศึกษาทางด้านสณัฐานวิทยาเมืองที่น าเสนอผลการ
วเิคราะหผ์า่นการไล่ระดบัแถบส ีโดยเรยีงล าดบัจากสแีดงหมายถงึมศีกัยภาพการเขา้ถงึระดบัสงูไปจนถงึสนี ้าเงนิซึง่มศีกัยภาพ
การเขา้ถึงระดบัต ่า ตามล าดบั สงัเกตกิจกรรมที่เกิดขึน้บนพื้นที่โดยรอบผลงานศิลปะจัดวางด้วยวธิกีารบนัทกึภาพต่อเน่ือง 
(Snapshot) จากนัน้จงึน าทุกชัน้ขอ้มลูมาซอ้นทบักนัและหาความสมัพนัธข์องแต่ละองคป์ระกอบ ซึง่สามารถอธบิายใหเ้หน็การใช้
ศลิปะสาธารณะเป็นเครื่องมอืในการพฒันาและสง่เสรมิความมชีวีติชวีาใหก้บัย่านเจรญิกรุง -ตลาดน้อย เพื่อเป็นแนวทางส าหรบั
การจดัแสดงศลิปะสาธารณะทัง้แบบถาวรและกึง่ถาวรเพือ่ยกระดบัศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ทีว่า่งในเมอืง  

 
2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

เมอืงเป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น มกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงอย่างกา้วกระโดด แต่อย่างไรกต็าม 
เมอืงหลายแหง่ทัว่โลกกลบัพบวา่ไรซ้ึง่ความมชีวีติชวีาและขาดความปลอดภยั ยัง่ยนื และมสีุขภาวะทีเ่หมาะสม สะทอ้นใหเ้หน็วา่
จ านวนประชากรและปรมิาณการสญัจรที่หนาแน่นและเร่งรบีไม่ใช่ตวัชี้วดัความมชีวีติชวีาของเมอืง Gehl (1986) ได้กล่าวถึง
ความมชีวีติชวีาของเมอืง (Urban vibrancy) วา่ขึน้อยู่กบัคุณภาพเมอืงทีม่กีารวางผงัเมอืงแบบองคร์วมทีค่รอบคลุมคุณลกัษณะ
ส าคญัทีเ่อื้อต่อการใชช้วีติและเชือ้เชญิใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์พืน้ทีร่่วมกนัภายในเมอืง โดยเมอืงทีม่คีวามเชือ้เชญิจะตอ้งมกีาร
ออกแบบใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีท่ีด่จีะเป็นตวัดงึดดูโดยธรรมชาตใินการสรา้งการมสีว่นร่วมของผูค้นภายใน
เมอืง ซึง่เป็นสิง่ทีส่ง่เสรมิพลงัชวีติใหก้บัเมอืง 

การวางผงัและออกแบบเมอืงเพื่อส่งเสรมิความมชีวีติชวีาใหก้บัเมอืง ต้องท าใหเ้มอืงมคีวามกระชบั เขา้ถงึไดอ้ย่าง
สะดวก มขีนาดพืน้ทีเ่หมาะสม รวมถงึตอ้งมกีารล าดบัก่อนหลงัเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่พืน้ทีใ่ดมคีวามส าคญัมากทีสุ่ด พืน้ทีช่ายขอบ
ของเมอืง คอืต าแหน่งทีอ่าคารและเมอืงมาบรรจบกนั เป็นอกีหน่ึงปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความมชีวีติชวีาของเมอืง Gehl ยงัได้
กลา่วถงึบทสนทนาระหวา่งเขากบัสถาปนิก Ralph Erskine (1914-2005) ซึง่กล่าวถงึพืน้ทีช่ายขอบวา่ หากพืน้ทีม่คีวามน่าสนใจ
และน่าตื่นเต้นในระดับสายตา พื้นที่ทัง้หมดก็จะน่าสนใจไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดสัณฐานวิทยาเมือง  (Urban 
Morphological Study) บนพื้นฐานของทฤษฎีการสญัจรอิสระ (Theory of Natural Movement) ของ Hillier et al. (1984) ที่ได้
กล่าวถงึความส าคญัของโครงขา่ยพืน้ทีส่าธารณะและการสญัจรภายในเมอืงว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่่งเสรมิใหเ้กดิกจิกรรมขึน้ใน
เมอืง Hillier (1984) ไดน้ าเสนอวธิกีารวเิคราะหโ์ครงสรา้งเชงิสณัฐานของพืน้ที ่ทีเ่รยีกวา่ “Space Syntax” ซึง่เป็นเทคนิควธิกีาร
ค านวณหาคา่ศกัยภาพเชงิพืน้ที ่โดยมกีระบวนการท างานเริม่ตน้จากแบบจ าลองเชงิสณัฐาน (Spatial model) ของพืน้ทีด่ว้ยการ
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สรา้งแผนภูมแิสดงหน่วยย่อยภายในพืน้ทีน่ัน้ ๆ รวมทัง้โครงสรา้งการเชื่อมต่อระหวา่งหน่วยยอ่ย เช่น ระบบ 2 ระบบทีป่ระกอบ
ไปด้วยหน่วยพื้นที่ย่อย 3 หน่วยที่เหมอืนกนั แต่แตกต่างกนัในลกัษณะของการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยพื้นที่ย่อย (รูปที่ 1) 
เช่นเดยีวกนักบัระบบพื้นที่ระดบัเมอืง สามารถสร้างแผนภูมแิสดงความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยพื้นที่ย่อย ด้วยการแบ่งพื้นที่
สาธารณะของเมอืงออกเป็นพืน้ทีย่่อยต่อ ๆ กนั ทีเ่รยีกวา่ “Convex Spaces” จากนัน้จงึลากเสน้ทีเ่ชื่อมต่อกนัตามสภาพจรงิ คอื 
สามารถเดนิและมองถึงกนัได้ ด้วยการลากเส้นที่ยาวที่สุด โดยใช้จ านวนเส้นที่น้อยที่สุดในการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ย่อย ๆ 
เหลา่นัน้ เสน้ลกัษณะนี้เรยีกวา่ “Axial Lines” (รปูที ่1) ซึง่กค็อืแบบจ าลองโครงขา่ยเชงิสณัฐานของพืน้ทีส่าธารณะทัง้หมดภายใน
เมอืงนัน่เอง จากนัน้จงึเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหด์ว้ยการน าแผนทีเ่สน้แอกเซยีล (Axial Lines) เขา้สู่กระบวนการค านวณทาง
คณิตศาสตรผ์า่นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพือ่หาคา่ศกัยภาพการเขา้ถงึพืน้ทีใ่นเชงิสถติ ิ

 
รปูท่ี 1 แผนภมูแิสดงความสมัพนัธท์ีแ่ตกต่างกนัของระบบ 2 ระบบ (ซา้ย) การแบง่พืน้ทีส่าธารณะของเมอืงออกเป็นพืน้ทีย่อ่ย 
(กลาง) และแบบจ าลองเชงิสณัฐาน (ขวา) ทีม่า: Hillier, 1984 
 
3. วิธีการวิจยั 

การวจิยัภายใต้หวัข้อน้ีเป็นการวิจยัเชิงพื้นที่ ซึ่งด าเนินการตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีต่อ้งการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีก่บัรปูแบบกจิกรรม ดงันัน้ กรอบ
แนวคดิการวจิยัจงึประกอบดว้ยการศกึษา 3 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ ผลงานศลิปะจดัวาง และผูใ้ชง้าน
พืน้ที ่ดงัแผนภาพขา้งลา่ง (รปูที ่2) 

 
 

รปูท่ี 2 กรอบแนวคดิการวจิยัเรือ่งผลกระทบศลิปะสาธารณะทีส่ง่ผลต่อความมชีวีติชวีาของเมอืง ทีม่า: ผูว้จิยั, 2020 
 
3.1 การศึกษาขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างสณัฐานเมือง 

วธิกีารส ารวจภาคสนามและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเป็นเครื่องมอืที่ใช้หาขอ้มูลในส่วนของกายภาพเมอืง ได้แก่ 
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์อาคาร ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โครงขา่ยเสน้ทางการสญัจรดว้ยการเดนิเทา้ในพืน้ทีย่า่นเจรญิกรุง-
ตลาดน้อย ควบคู่กบัศกึษาโครงสรา้งสณัฐานเมือง (urban morphology) ดว้ยการสรา้งแบบจ าลองเชงิพืน้ทีส่เปซ ซนิแทกซ์ ซึ่ง
เป็นเครื่องมอืส าหรบัการศกึษาสณัฐานวทิยาเมอืง เพือ่อธบิายและเปรยีบเทยีบศกัยภาพการเขา้ถงึเชงิพืน้ทีด่ว้ยการเดนิเทา้และ
ลกัษณะโครงสร้างแกนหลกัของเมอืง (Foreground network) ซึ่งเป็นตวัก าหนดทศิทางการเคลื่อนทีห่รอืการเดนิภายในเมอืง 
โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งระดบัยา่นกบัระดบัชุมชน ทีร่ศัมรีะยะ 200, 400, 600 และ 800 เมตร ซึง่เป็นระยะทางการเดนิเทา้เฉลีย่
ของผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจากผลการส ารวจของ UDDC (2014) 

 



ผลกระทบศลิปะสำธำรณะทีส่ง่ผลต่อควำมมชีวีติชวีำของเมอืง กรณศีกึษำ เทศกำลงำนออกแบบกรงุเทพฯ 2020 ยำ่นเจรญิกรุง-ตลำดน้อย 
มาระดา แสงผดุง และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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3.2 การศึกษาข้อมลูผลงานศิลปะจดัวางและกิจกรรมของผูใ้ช้งานบนพืน้ท่ีโดยรอบ 
การส ารวจภาคสนามและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานศิลปะจดัวางภายในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 

ภายใต้แนวคดิเมอืงของความหลากหลาย เพื่อแบ่งรูปแบบและประเภทของผลงานที่มคีวามแตกต่างกนั ส่วนการเก็บขอ้มูล
ผูใ้ชง้านและลกัษณะกจิกรรมที่เกดิขึน้บนพืน้ทีโ่ดยรอบผลงานศลิปะจดัวาง จ านวน 13 ผลงาน จากทัง้หมด 16 ผลงาน ในรศัม ี
100 เมตร (รูปที ่3) ดว้ยวธิกีารสงัเกตลกัษณะกจิกรรมทีเ่กดิขึน้และเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารบนัทกึภาพต่อเน่ือง ผูว้จิยัไดแ้บ่งการ
เกบ็ขอ้มลูกจิกรรมออกเป็น 2 ช่วงวนั ไดแ้ก่ ช่วงวนัธรรมดาและช่วงวนัหยุด โดยก าหนดเวลาเกบ็ขอ้มลูในแต่ละวนัเป็น 3 รอบ 
แต่ละรอบหา่งกนั 3 ชัว่โมง เริม่ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึเวลา 21.00 น. 

 
รปูท่ี 3 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา และเสน้ทางจดัแสดงกลุม่ผลงานศลิปะจดัวาง 

ทีม่า: ผูว้จิยัปรบัปรุงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth, 2020 
 
3.3 การวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพ โครงสรา้งสณัฐานเมอืง ผลงานศลิปะจดัวาง และลกัษณะกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 
เขา้สู่การวเิคราะห์ถึงผลกระทบของศลิปะสาธารณะที่มตี่อเมอืง โดยน าขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพกบัแบบจ าลองโครงสร้าง
สณัฐานเมอืงซอ้นทบักบัขอ้มลูรปูแบบกจิกรรม เพือ่ท าการวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งศลิปะสาธารณะกบัความหลากหลาย
ของกจิกรรมในยา่นชุมชนทีส่ง่ผลต่อความมชีวีติชวีาของเมอืง ซึง่น่าจะแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบบางอยา่งของการจดัแสดงศลิปะ
สาธารณะทีอ่าจเป็นแนวทางส าหรบัการวางแผนเพือ่ยกระดบัศกัยภาพการใชพ้ืน้ทีภ่ายในเมอืง 

 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
4.1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางกายภาพและโครงสร้างสณัฐานเมือง 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ ของเขตบางรกัและเขตสมัพนัธวงศ์  ซึ่งเป็นที่ตัง้ของเทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ ย่านเจรญิกรุง-ตลาดน้อย พบวา่ มลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม ตามกฎกระทรวงผงั
เมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ส าหรบัพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานศลิปะจดัวางภายใตแ้นวคดิเมอืงของความหลากหลายทัง้หมด 
16 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งสาธารณะ  มีทัง้ลกัษณะทางกายภาพแบบพื้นที่ (Area) ที่สามารถบอกขนาดความ
กวา้งยาวของพืน้ทีไ่ด ้เช่น ทีโ่ล่งกลางแจง้ และลกัษณะทางกายภาพแบบเสน้ทาง (Linear) ทีม่คีวามยาวหรอืลกัษณะเป็นเสน้ 
เช่น ถนน ทางเทา้ สว่นบรบิทโดยรอบพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงาน พบว่า มลีกัษณะเป็นชุมชนเมอืงทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารทีอ่ยู่อาศยั
และอาคารพาณิชยท์ีม่ลีกัษณะการใชป้ระโยชน์แบบผสมผสานเป็นสว่นใหญ่  

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งสณัฐานเมอืงดว้ยแบบจ าลองเชงิพืน้ทีส่เปซ ซนิแทกซ ์เพื่อหาโครงสรา้งแกนหลกัในระดบัย่าน 
คอื ขอบเขตพืน้ทีเ่ขตบางรกัและเขตสมัพนัธวงศ ์และระดบัชุมชน คอื ขอบเขตพืน้ทีแ่ขวงบางรกั เขตบางรกัและแขวงตลาดน้อย 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

294 

เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดพ้จิารณาค่าเชงิสถติ ิ2 ตวัแปร คอื ค่า NAIN (normalized integration at radii) ซึ่ง
แสดงถงึค่าเฉลีย่ศกัยภาพของโครงข่ายเชงิพืน้ทีใ่นการสญัจรเพื่อเขา้ถงึ และค่า NACH (normalized choice at radii) แสดงถงึ
ค่าเฉลีย่ศกัยภาพของโครงข่ายเชงิพืน้ทีใ่นการสญัจรเพื่อผ่าน โดยพจิารณาในช่วงรศัม ี(Radius) เท่ากบั 200, 600, 400 และ 
800 เมตร 

ผลการวเิคราะห ์เสน้ทางในระดบัย่านทีถู่กสญัจรเพือ่เขา้ถงึ (Moving to) ในรศัม ี200 เมตร  มโีครงสรา้งแกนหลกัคอื
ถนนวาณิช 2 รองลงมาคอื ถนนเจรญิกรุงทางดา้นทศิใตข้องพืน้ที ่เชน่เดยีวกนักบัการสญัจรในรศัม ี400 เมตร สว่นการสญัจรใน
รศัม ี600 และ 800 เมตร มโีครงสรา้งแกนหลกัคอืถนนเจรญิกรุงตัง้แต่ทางทศิเหนือไปจนถงึทางทศิใตต้ามแนวแมน่ ้าเจา้พระยา 
สว่นภาพรวมเสน้ทางทีถู่กสญัจรเพือ่ผา่น (Moving through) พบวา่ มถีนนโยธาเป็นโครงสรา้งแกนหลกัทีถู่กสญัจรผา่น (รปูที ่4)  
ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางในระดบัชุมชนทีถู่กสญัจรเพือ่เขา้ถงึ (Moving to) พบวา่ ภาพรวมของการสญัจรในรศัม ี200, 400, 600 
และ 800 เมตร มถีนนวาณิชและถนนเจรญิกรุงเป็นโครงสร้างแกนหลกัของเมอืงเช่นเดยีวกนักบัการสญัจรในระดบัย่าน ส่วน
ภาพรวมเสน้ทางทีถู่กสญัจรเพื่อผ่าน (Moving through) พบว่า โครงขา่ยเสน้ทางดา้นทศิเหนือของพืน้ที ่เช่น ถนนวาณิช ถนน
โยธา ถนนเจรญิกรุง เป็นโครงสรา้งแกนหลกัทีถู่กสญัจรผา่น (รปูที ่5) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคา่เชงิสถติขิองโครงสรา้งแกนหลกัของเมอืงทีร่อ้ยละ 90  

 R200 R400 R600 R800 R200 R400 R600 R800 
ระดบัยา่น 1.79 1.54 1.49 1.48 1.27 1.29 1.31 1.32 
ระดบัชุมชน 1.68 1.48 1.44 1.41 1.27 1.31 1.33 1.35 

 
 R200 R400 R600 R800 

NAIN 

    

NACH 

     
รปูท่ี 4 โครงสรา้งแกนหลกัระดบัยา่นทีถู่กสญัจรเพือ่เขา้ถงึ (แถวบน) และการสญัจรเพือ่ผา่น (แถวลา่ง) ทีม่า: ผูว้จิยั, 2020 

 
 R 200 R 400 R 600 R 800 

NAIN 

    

NACH 

    
รปูท่ี 5 โครงสรา้งแกนหลกัระดบัชุมชนทีถู่กสญัจรเพือ่เขา้ถงึ (แถวบน) และการสญัจรเพือ่ผา่น (แถวลา่ง) ทีม่า: ผูว้จิยั, 2020 

 
4.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูผลงานศิลปะจดัวางและกิจกรรมของผูใ้ช้งานบนพืน้ท่ีโดยรอบ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูผลงานศลิปะจดัวางจ านวน 16 ผลงาน พบว่า อยู่บนฐานแนวคดิของการตคีวามเชงิสญัลกัษณ์
และเลา่เรือ่งราวของสถานทีห่รอืชุมชนผา่นผลงานศลิปะทีป่ระยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีขา้มามสีว่นร่วมในการดงึดดูความน่าสนใจ และ
พบวา่มผีลงานทีต่รงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้น้ี จ านวน 13 ผลงาน กลา่วคอื เป็นผลงานศลิปะสาธารณะทัง้อยู่ภายนอก
อาคาร ไมม่กีารเคลือ่นยา้ย และไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการรบัชมผลงาน (ตารางที ่2) 

 
 



ผลกระทบศลิปะสำธำรณะทีส่ง่ผลต่อควำมมชีวีติชวีำของเมอืง กรณศีกึษำ เทศกำลงำนออกแบบกรงุเทพฯ 2020 ยำ่นเจรญิกรุง-ตลำดน้อย 
มาระดา แสงผดุง และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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ตารางท่ี 2 แสดงการจ าแนกรปูแบบของผลงานศลิปะจดัวางจ านวน 16 ผลงาน  

ผลงาน 
ลกัษณะท่ีตัง้ เกณฑ ์

Area Linear 1 2 3 
Clayground /   / / 
CO-PILOT  / /  / 
Mueang Luang Amorn Don Man /  / / / 
Hydroaesthetic /  / / / 
GATECRASHER  / / / / 
CHAMMELON  / / / / 
UNDER THE PLASTIC WORLD  / / / / 
Xing Zhong Yuan  / / / / 
JUMP 4.0 /  / / / 
MR.Long  / / / / 
The last dweller /  / / / 
MIRAKI  / / / / 
เทพประทานเพลง /  / / / 
Sunsetless /  / /  
KOOG-KE  / / / / 
LUNAR  / / / / 

หมายเหตุ เกณฑ ์  1 = จดัวางอยูภ่ายนอกอาคาร                     
2 = ไมม่กีารเคลือ่นยา้ยหรอืเป็นลกัษณะเคลือ่นที ่
3 = เขา้ถงึไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการรบัชม’ 
 

ผลการวเิคราะหค์วามหนาแน่นและความส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ (2456). โครงกำรวำง
แผนผงักำรพฒันำเมอืงศนูยก์ลำงกำรบนิสวุรรณภมู.ิ สบืคน้เมือ่ วนัที ่30 มกราคม 2563, จาก 
https://www.nesdc.go.th/suvarnabhumi/study_center/aerotropolis_study/final_report/Final_Report_Suvarnabhumi_A
erotropolis_development_plan.htm 

หลากหลายของกจิกรรม จ าแนกเป็นกจิกรรมจ าเป็น คอื กจิกรรมทีผู่ค้นตอ้งรบัผดิชอบ กจิกรรมทางเลอืกทีเ่กดิขึน้เพือ่
การสนัทนาการ และกิจกรรมทางสงัคมที่ประกอบด้วยทุกประเภทของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ คน (Gehl, 1987) พบว่า 
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ตามแต่ละชว่งวนัและเวลามคีวามเหมอืนและแตกต่างกนั สิง่ทีเ่หมอืนกนัคอืความหลากหลายของกจิกรรม โดย
ช่วงเวลา 09.00-11.00 น. มกีิจกรรมจ าเป็นมากกว่าช่วงเวลา 14.00-16.00 น. และเวลา 19.00-21.00 น. ซึ่งพบกิจกรรม
ทางเลอืกและกจิกรรมทางสงัคมเป็นสว่นใหญ่ สว่นสิง่ทีแ่ตกต่างกนัคอืความหนาแน่นของกจิกรรม โดยพบวา่ชว่งวนัหยุด มคีวาม
หนาแน่นมากกว่าวนัธรรมดา (รูปที่ 6) ผูว้จิยัได้คดัเลอืกตวัอย่างการใช้งานพื้นที่ที่มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน (รูปที่ 7) 
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ผลงานเทพประทานเพลง มแีนวคดิการออกแบบพืน้ทีส่่วนกลางดว้ยการผสมผสานรูปแบบกจิกรรมทีแ่ตกต่างเพื่อ
สรา้งประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างผูค้น ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณพืน้ทีว่่างหน้าศาลเจา้โรงเกอืก ชุมชนตลาดน้อย พบว่ามคีวามถี่การใช้
พืน้ทีต่ลอดช่วงวนั โดยทีช่่วงเชา้มคีวามหนาแน่นน้อยและมคีวามหนาแน่นเพิม่ขึน้ในช่วงเยน็และช่วงค ่า ตามล าดบั กจิกรรมที่
พบสว่นใหญ่เป็นกจิกรรมทางเลอืกและกจิกรรมทางสงัคม ในขณะทีผู่ใ้ชง้านพืน้ทีเ่ป็นกลุม่วยัรุน่และวยัท างานเป็นสว่นใหญ่  

ผลงานThe Last Dweller มแีนวคดิทีต่อ้งการสือ่ถงึการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีว่า่งซอยเจรญิกรุง 
22 พบว่ามคีวามถี่และความหนาแน่นของการใชพ้ืน้ทีใ่นระดบัต ่า โดยกจิกรรมทีพ่บส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมจ าเป็นและกจิกรรม
ทางเลอืก ในขณะทีผู่ใ้ชง้านพืน้ทีเ่ป็นกลุม่วยัท างานและวยัสงูอายุเป็นสว่นใหญ่ 
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รปูท่ี 6 ความหนาแน่นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้โดยรอบกลุม่ผลงานศลิปะจดัวางตามชว่งเวลาทีแ่ตกต่างกนั  ทีม่า: ผูว้จิยั, 2020 

 

  
รปูท่ี 7 การใชง้านพืน้ทีโ่ดยรอบผลงานเทพประทานเพลง (บนขวา) และThe Last Dweller (ลา่งขวา)  ทีม่า: ผูว้จิยั, 2020 

 
4.3 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างศิลปะสาธารณะท่ีส่งผลต่อความมีชีวิตชีวาของเมือง 

กลุ่มผลงานศลิปะจดัวางในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 200 เชือ้เชญิใหเ้กดิการใชง้านพืน้ทีแ่ละปฏสิมัพนัธร์่วมกนั
ระหวา่งคนภายในกบัคนภายนอกพืน้ที ่โดยพบวา่ผลงานศลิปะจดัวางทีม่ลีกัษณะเป็นงานศลิปะปฏสิมัพนัธ ์(Interactive art) คอื 
ศลิปะทีผู่ช้มสามารถมสี่วนร่วมกบัผลงานได ้ทีต่ ัง้อยู่ในทีท่ีม่ลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีส่าธารณะหรอืเป็นพืน้ที่
ส่วนกลางของชุมชน และมอีงค์ประกอบภูมทิศัน์เมอืงทีเ่ชื้อเชญิและเอื้อต่อการใชง้านพืน้ทีใ่นระยะนาน เช่น ทีน่ัง่พกั มผีลต่อ
ความหนาแน่นและความถีใ่นการใชง้านพืน้ทีม่ากกวา่ผลงานทีจ่ดัตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มและมศีกัยภาพการเขา้ถงึ
เชงิพืน้ทีด่ว้ยการเดนิเทา้ในระดบัสงู สะทอ้นใหเ้หน็ว่าผลงานศลิปะสาธารณะเป็นองคป์ระกอบทีช่่วยเสรมิสรา้งชวีติใหก้บัย่าน
เจรญิกรุง-ตลาดน้อย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิม่ศกัยภาพการใชท้ีว่า่งสาธารณะ 

 
5. สรปุผลการวิจยั 

จากการศกึษาผลกระทบของกลุ่มตวัอยา่งศลิปะสาธารณะประเภทผลงานศลิปะจดัวางจ านวน 13 ผลงาน สามารถสรุป
ไดว้า่ผลงานศลิปะสาธารณะมผีลต่อการใชป้ระโยชน์ทีว่า่งภายในเมอืง และสง่ผลต่อความมชีวีติชวีาของเมอืง ซึง่หมายถงึการใช้
พืน้ทีภ่ายในเมอืงทีม่คีวามหลากหลายของกลุ่มผูใ้ชพ้ืน้ที ่รปูแบบกจิกรรม ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั โดยประเภทและต าแหน่งที่
ตดิตัง้ของผลงานมผีลต่อความหนาแน่นของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทีโ่ดยรอบ พบวา่ ผลงานศลิปะทีผู่ช้มสามารถมสีว่นร่วมกบั
ผลงานไดส้่งผลใหเ้กดิกจิกรรมและสรา้งแรงดงึดูดในการใชพ้ืน้ทีไ่ดม้ากกว่าผลงานทีเ่พยีงแค่ตดิตัง้ไวเ้พื่อแสดงในทีส่าธารณะ 
ส่วนต าแหน่งทีต่ัง้ของผลงาน พบว่า กจิกรรมทีเ่กดิขึน้โดยรอบผลงานทีต่ดิตัง้อยู่บนทีว่่ างทีม่ลีกัษณะเป็นพืน้ทีส่่วนกลางและมี
องค์ประกอบภายในที่เอื้อต่อการหยุดอยู่และใชเ้วลาอยู่ในพื้นทีไ่ด้เป็นเวลานาน เช่น มทีีน่ัง่พกั มรี่มเงา นัน้มคีวามหนาแน่น
มากกวา่กจิกรรมทีเ่กดิขึน้โดยรอบผลงานทีต่ดิตัง้อยู่บนทีว่า่งทีม่โีครงขา่ยการสญัจรภายในเมอืงทีม่ศีกัยภาพสงู แสดงใหเ้หน็ถงึ
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การน าศลิปะสาธารณะมาเป็นเครื่องมอืในการช่วยฟ้ืนฟูเมอืงและทีส่่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ทีว่่างภายในเมอืงใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ นโยบายและแผนพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะสาธารณะจงึควรน ามาพจิารณาเป็นหน่ึงในเครื่องมอืส าหรบัการ
วางผงัเมอืง เพือ่สง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่แีละความมชีวีติชวีาของเมอืง ตลอดจนการเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัเมอืง 
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Abstract 

The design-led approach and the social-led approach are the two main theoretical fields of the contemporary 
city making. In between their respective grounds of action, it lays a broad range of urban issues and situations that 
requires hybrid and flexible contemporary approaches whose contours aren’t totally defined. Urban Design (intended 
here as a discipline, rather than as a practice) can allow an overview on all these themes, but can also oversees a 
possible way to outline these new hybrid and flexible approaches including other disciplines, trends and practices in 
itself. In particular, there’s a pressing need to include in the Urban Design’s frameworks the “big data”, the notion of 
“risk” and its various declinations, the ability to cope with large-scale pandemics, the increasing necessity of systematic 
diffused resilience. The essay will express how in today’s uncertain and unpredictable scenarios Urban Design needs to 
be a more inclusive platform for these topics. Moreover, the essay will flag the need to frame future unsolved large-
scale issues and worldwide megatrends as “urban” issues, able to be tackled by aware and responsible “urban” solutions 
tailored time by time to the different socio-economics contexts and diverse stakeholders. 

Keywords: Design, City-making, Place-making, Future, Urban Design 
 
1. Introduction  

From its formal foundation in the 1950s Urban Design slowly evolved from physical and spatial design traditions 
to the acceptance, inclusion and multiplication of social instances in its field of existence, concerning about the ability 
of “making and managing meaningful ‘places’ for people” (Horayangkura, 2012). However, the definition of urban design 
as “product and process” (Madanipour, 1997) and the constant evolution of this discipline allows different overviews on 
all the fields of the urban studies; product and process (and practice and discipline) live together to formulate the terms 
of the discipline itself. This opens to a broad range of declinations summarised in the two main coexisting souls of urban 
design: the design-led and the social-led approach (Carmona, 2014).  

 
2. Research objective  

Therefore, the objective of this paper is the definition of the actual state-of-art of the urban design discipline 
and an investigation of its future scenarios, in order to frame useful, future-oriented and open perspectives for it. The 
multitude of themes, world megatrends, issues and topics that enrich Urban Design can at the same time threaten and 
trivialise the power and the complexity of the urban transformations in all of their “dimensions” and relationships with 
other external elements (Carmona, 2003; Carmona, 2019). Urban design’s capacity to be an inclusive discipline will 
demand in the next future a certain ability of framing the issues in a proper way to be an influential tool of change, close 
to the contingent needs of today’s and tomorrow’s cities. 
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3. Method 
This paper follows the method of the literature research in order to examine the contemporary theoretical 

extents of the two aforementioned main fields of the urban design. Then, some insights have been analysed and 
discussed to frame future perspectives.  

 
4. Literature review 

In 1956, with the Harvard conferences and the nominal institution of the urban design, the urban disciplines 
gained another tool to cope with the modernity. During the last decades many other approaches to urban design 
emerged, and nowadays epistemological overviews refer to two distinct issues: what urban design is, what it can be 
(Inam, 2014; Carmona, 2014). Both are based on a shared consideration about what urban design was. The 1956’s 
definition of urban design have been “a particular form of architectural project design and capitalist development in the 
aftermath of World War II” (Inam, 2014); how much this can still affects the contemporary possible answers given in the 
same direction in some weak contexts (i.e., the megalopolis’ suburbs, the developing territories, the car-dependent 
contexts), is a related established field of research (Taylor, 2009). The difficulties to apply and translate this body of 
theories into complex contemporary scenarios in all the urban design dimensions is reflected into the diverse approaches 
to the city-making. The proliferation and the fragmentation of the discipline –over 60 urbanisms, intended as subjects 
“fragmented by conflicting ideologies”, were counted by Barnett (2011) – is a symbol of the specialisations of the 
discipline, but also of its inner multidisciplinary complexity. In many of them, the “conflicting ideologies” are the design-
led activities based in the professional dimension as a research-line (Ecological Urbanism, Green Urbanism, 
Infrastructural Urbanism or the Parametric Urbanism by Hadid and Schumacher, among others), declined in different 
methodological approaches and scales of intervention. An important theory of the last decades is the American “New 
Urbanism” of the 1980s-1990s. Particularly important due to its context’s relevance and its potential worldwide outcomes 
(related to the diffusion of the American car-oriented city development in the world during the modern age), deeply 
articulated in manifestos and publications, it has been considered “partial” in its real place-making goals but “completed” 
in being a prolific alternative post-modernist paradigm of urban development (Shibley, 1998). The ideas of the members, 
Katz and Calthorpe among all, are still influential in the TOD Development, a physical approach to the design nowadays 
often associate to the CBD Development. Products of the advanced post-modernity, existent within the capitalistic city, 
they have different focus in their priorities: the transportation-topic is TOD’s key while the integration of physical functions 
into a business-related core is the CBD main feature. These complimentary concepts are often integrated in crucial 
projects in today’s cities nodes that push the dimension of architecture and urban design into a big-scale commoditisation 
(Tanesdechsundhara, 2012) able to alter the image of the city, strictly related to global finance and to international real-
estate dynamics (Figure 1). Indeed holding the integration of transportation means and public spaces in their core, the 
heavy private nature of these spaces allows them to assume the contours of the heterotopy, with a consequent risk of 
loss of human scale and personal contact. Emptied of a real public nature, these developments become spaces of 
commerce, transience and anonymity: the domain of the non-place (Augé, 1995). And as a spontaneous reaction to 
these practical effects, perils and criticism raised. The formulation of the social-led approach to the design was datable 
in the 1980s and 1990s as reactive nature, inspired by the aforementioned criticism and by the pragmatism philosophical 
movement (Inam, 2014). But there are older roots. Since the beginning of the urban history, the social presence of 
human beings together in neighbourhood demands the constant role on every inhabitant in the construction of a place 
(Friedmann, 2010) and in the definition of its characteristics (Figure 2); literally, in the place-making. The research of a 
sense of place, a “sense” to be “sought, identified and gained” (Sepe, 2013) was traceable in the 1960s and 1970s 
urban pioneers (Jacobs, Lynch, Cullen, Whyte, Alexander, Relph). In their writings, mostly based in the American cities, 
is often readable a praise to plazas, natural elements, social interactions and nonetheless a critique of their cities and 
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the general lack of the sense of place, analysed thru different lenses by each of the author. The sense of this lack can 
be expressed by the word “placelessness”, “the casual eradication of distinctive places and the making of standardized 
landscapes that results from an insensitivity to the significance of place” (Relph, 1976). Lack of human scale, mono-
functional spaces, car-oriented development, low density sprawl neighbourhoods, hi-density massive housing 
developments and social-economic segregated blocks are the foundational recurring topics of this critic; not long ago, 
it has been extended to a range of “urban containers”, contemporary private-owned public space of this Age (Sepe, 
2013): malls, private communities, amusement and theme parks, airports and stations and nonplaces in general. The 
place-making activity, attitude and spirit lives also in Oldenburg’s researches of Third Places but mostly in the existing 
gap between these negative features and a generic sense of authenticity (Relph, 1976), deeply rooted in the historical 
Western cities, in the civic city-making (the 19th and 20th century field of development of the urban studies), and also 
in other modern design experiences (City Garden movement, the social utopias). Authenticity and Lynch’s concept of 
imageability shaped the contours of the actual place-making, being applied today in several various ways: virtual 
approach and web-based technologies of mapping and path-generating, lateral approaches (able to see and map 
alternatives movement of people or sub-cultures in the territories), movement of enhancement of public spaces and 
public civic heritages are part of the contemporary landscape of placemaking (Sepe, 2013). All these place-making 
families aims to urban-changes through the act of the transformation with collaboration, dialogue, mainly a bottom-top 
approach, and with the view of the urbanism as “creative political act”, partially detached from the office-practice but 
more related to a civic-participatory dimension to the collective life (Inam, 2014). Nowadays, the Project for Public Space 
(PPS) represent the worldwide most relevant and influential association committed in the place-making’s diffusion. 
Deeply related to the similar theoretical and philosophical ground of the Pragmatism and to the members of the New 
Urbanism, PPS’s theoretical body aims for the achievement of a wide set of “sociability, uses & activities, access & 
linkage and comfort & image” attributes (PPS, 2018). With an extensively described and online-communicated effort, 
PPS stands out for its relevance. 

Some approach to urban design can be a hybrid among the pure social-led research and the design-led 
practice, such as the ones born in the study on the Western city and its issues, translated lately into the contemporary 
challenges for the globalised city (Gehl, 2010). The people-approach led by Jan Gehl since many decades expresses 
the need of a more human-centred spaces design, but based mostly in the field of the professional practice (Figure 3). 
In the people-oriented framework the social spontaneous energies are favoured by the careful well-studied public design 
nodes and centres (seldom interpreted also as ”catalysers”, after Attoe & Loga, 1989). A related dynamic observable is 
the spontaneous temporal appropriation of the spaces by the citizens; categorised in activities related “to economic, to 
sport-leisure activities and to sacred aspects” (Melis et al., 2020), it can be seen as resilient answer of the urban places 
able to lead the urban system to a new balance with its environment (Vale, 2014). On the same track there are the 
regional local actions in defence of the sense of the place against the globalised development. Close to the so-called 
Ditch approach (Provoost, Vanstiphout, 2009) and to the political dissent, pragmatic dynamics of self-improvement, 
bottom-top practices (Inam, 2014, Soja, 2009), arise from Indian slums (lifelong Arputham’s commitment, for instance), 
Latin American centres (i.e. Aravena’s activities) and also from European cities (with actions of space appropriation, 
tactical urbanism, collaboration for the suburbs’ quality). These bring to the lights a diffused hierarchy-breaking tactical 
method that aims to establish renovated dynamics of urban power.  

 
5. Study Results 

This review shows how urban design consists today of a mature and consistent core of theories, experiences 
and practical results able nowadays stand alone; its external borders are however more fragmented. The view of this 
discipline as “mongrel discipline” (Carmona, 2014) reflects its attitude to incorporate into its domain different knowledges, 
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disciplines and sciences. Given the network-based nature of the discipline and the different scales and speeds of the 
city development, the degree of complexity of urban design has grown along the fragmentation and the complexity of 
the contemporary world (Seta, 2017), with a consequent difficulty in keeping up the pace with the contemporary age. 
The public realm suffers greatly this condition: usually neglected or superficially considered, sacrificed to the 
maximisation of the profits and to the commodification of the spaces, it is affected by the lack of human scale and social 
features in the design and by the “bigness’s” risks of some urban developments (Koolhaas, 1995). Consequentially, in 
all the declinations and scales of urban design, it possible to observe the challenge to establish a contemporary and 
real collective public realm. In the majority of the cases today, this challenge latently points towards the importance of 
the forgotten leading characters in the city making of the preceding centuries, the Greek polis and Latin civitas, 
respectively ethos and cives (Cacciari, 2012; Seta, 2017) of the urban life. These characters are part of the city’s social 
dimension, raison d'être of the city itself; their rediscover, inserted in a “mongrel discipline” framework and in the broad 
contemporary view of the city-making, lead to define the main focus of this essay. 

 
6. Results Analysis 

Design, planning and place-making practices are activities aware of their power in the life of the cities, but 
designers should be aware that many urban positive or negative changes in the cities happens not only in the “self-
conscious” hands of the aware stakeholders (designers, public offices, investors, etc.) but also in the “un-self-conscious” 
(Carmona, 2014) actions of other stakeholders. Unintended improvement (or worsening) of the quality of the space can 
come by unaware actors in the scenario (managers, maintenance’s practices, social habits and space appropriations, 
collective care, among others). For this reason and for the aforementioned complexity of the discipline, is necessary to 
embrace that city’s life is in fact a "place-shaping continuum" made by a very broad range of self-conscious and un-
self-conscious stakeholders (Carmona, 2019) throughout all the history of the cities. Consequentially, designers can 
reconsider their practices and act necessarily, leveraging instead in their capacity of devising spaces and scenarios, as 
defined since the Alberti’s Renaissance architectural theory. In contemporary times, this capacity is augmented due to 
the technological developments: the quantity of “big-data” can be a tool to aid the decisional processes, but also to 
generate and implement new paradigms of design (Figure 4) and user experience with the machine learning 
technologies. Similarly, including these issues under lenses of the resilience and under the Socio Ecological Systems 
(SES), is an open field of study to be translated into the urban life (Walker et al., 2004). Moreover, all these instances 
can be transposed framing future global challenges as urban challenges (Florida, 2017). This frame allows nonetheless 
to refocus the governances, while trying to scale-down megatrends’ issues, environmental risks, post-disaster mitigations 
into smaller and more manageable urban challenges. The debate around the urgent need to cope with future pandemic 
scenarios and related economic period of stress is started already. The various solutions are a matter of scales and 
different power relationships: every effort of adaption, re-fitting, re-scaling, can be conducted in the global-local 
dichotomy. The place-making’s issues and the small-scale spaces catalysts of social interactions can consequentially 
acquire more authority and involvement, being inserted in bigger frameworks (as, in parts, is what’s happening with the 
resilience in the EU and the world with the UN Sustainability’s frameworks). But the main base for the realisation of 
these processes is the relationship between public and private. All these aforementioned processes need to count on a 
firm public role that can guarantee the legal respect of the public realm from the physical point of view (especially in 
regards of public spaces’ accessibility in case of private real-estate developments or delicate or valuable natural 
environments) and from the legal point of view (guarantees of public space’s dignity and safety, no discrimination, 
freedom of expression). This public role is crucial when the city-making is threatened by supranational-scale issue: 
global pandemic outbreaks (and sanitary health coordination), international humanitarian tragedies, protection against 
natural hazards and disaster mitigation planning. Re-establishing the aforementioned civic public realm in all the 
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administrative levels, providing openness in terms of collaborative approaches, publicity, data-sharing and fair conditions 
of treatment for any stakeholder (weak and minorities especially) can consequentially stimulate prolific and efficient local 
activities of place-making or integrated design. The global can be finally tailored into local challenges of different scales, 
until reaching the scale of “the social life in the small urban spaces” (Whyte, 1980). 

 
7. Conclusions 

Inclusion of knowledges and collaboration among them are in the inner nature of the urban design. The future 
challenges are about the correct scaling at the urban level of the aforementioned supranational megatrends, natural 
phenomena, pandemic outbreaks, technology and resilience theories, in order to allow disciplines, practices, models 
and projects to be included in the broader realm of the place-shaping – and vice-versa. Urban design can have a more 
inclusive, re-scaled yet determined role, hybrid in the material and immaterial instances of its broad expertise. To do 
this, Social-led and design-led approaches, sharing the same common points regarding a critic view on the contemporary 
age, can leverage on the fundamental public space’s main value: to be an inviolable civic right materialised in a safe 
and accessible place, able to be engine of social bonding. All the place-shaping approaches, different sides of the urban 
design, are called to constitute a more dynamic and compact common frontline to assure the right for a safer, healthier 
and more civic life for the communities. 

 
Figure 1 Nagoya Central Station original project. Integration of business centre, public spaces, malls, parking, bus/taxi 

station, national railway system, Shinkansen and metro lines. © KPF. 

 
Figure 2 Popular participation to the public space in the Western city, portrayed in photodocumentary reportage. Henri 
Cartier-Bresson, ITALY. Basilicata. Brienza. 1973. © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos. 
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Figure 3 Pysical environment and social activities. From Gehl, J. (2010). © Jan Gehl. 

 

 
Figure 4 Urban design research in data analysis and machine learning; screenshot of the Sidewalk Labs tool. Source: 
“Introducing our generative design tool, a first step toward the future of neighborhood design” by Sidewalk Labs, 
https://cutt.ly/dyvPL6T. © Sidewalk Labs. 
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บทคดัย่อ 

จากขอ้มลูในไตรมาสที ่2 ปี 2562 ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งเป็นประเภทธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหมส่งูสุด คดิเป็นรอ้ยละ 
9 ของจ านวนธุรกจิจดัตัง้ใหมท่ัง้หมด และเป็นประเภทธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนเลกิกจิการสงูสุด คดิเป็นรอ้ยละ 11 ของจ านวนธุรกจิที่
เลกิกจิการทัง้หมด ดงันัน้ การวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัภายใตแ้นวคดิทรพัยากรการจดัการทีส่ง่ผลต่อความอยู่รอด
ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระกอบธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจ ากดัหรอืบรษิทัจ ากดัซึง่มสีถานที่
ท าการตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 98 ราย วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหปั์จจยัเชงิส ารวจซึง่น าเขา้ตวัแปร จ านวน 11 
ตวัแปร ผลการศกึษาพบว่า สามารถจดัตวัแปรเขา้สู่องคป์ระกอบตามการจดักลุ่มดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจได ้2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ การใหบ้รกิารดว้ยความซื่อสตัย ์และการ
ใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ และ 2) การบรหิารงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย ความรวดเรว็ในการเบกิจ่ายงบประมาณ
และการจดัสรรงบประมาณเพยีงพอแก่การบรหิารจดัการ ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพ
มหานครสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 
ค าส าคญั: ความสามารถในการแข่งขนั, ความอยู่รอด, ทรพัยากรการจดัการ, ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, ผูป้ระกอบการ
รบัเหมาก่อสรา้ง 
 
Abstract 

According to the data of the second quarter of year 2019, construction business has been the highest new 
established rate, representing 9% of the total of new established businesses and also the highest defunct rate at the same 
time, representing 11% of the total of defunct businesses. Therefore, this research aims to study the factors under the 
concept of resources management affecting to the survival of small and medium construction contractors. Data were 
collected from 98 respondents of small and medium construction contractors doing business as a limited partnership or a 
limited company, which are located in Bangkok by purposive sampling, and then were analyzed by using exploratory factor 
analysis which imported 11 variables. The study found that factors affecting to survival of small and medium construction 
contractors can be grouped into 2 components according to the exploratory factor analysis, which are 1) excellent service 
consisting of quality service, honest service, and fast service, and 2) efficient budget management consisting of speed in 
disbursing budgets and allocating sufficient budgets for management. Small and medium construction contractors in 
Bangkok can use it as a guideline to increase competitive advantage and survive in the long run. 
Keywords: Competitive Advantage, Construction Contractors, Resource Management, Small and Medium Business, Survival 
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1.   บทน า 
 รฐับาลมนีโยบายเรง่ด าเนินการสง่เสรมิและพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and MediumEnterprises: 
SMEs) ให้มคีวามเขม้แขง็และพฒันาไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถแข่งขนัในตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (สถาบนั
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562) ทัง้น้ี มูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในปี 2560 มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2559 และมสีดัสว่นรอ้ยละ 42 ของมลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของ
ทัง้ประเทศ เน่ืองจากเป็นแหล่งจา้งแรงงาน เชื่อมโยงกบัธุรกจิขนาดใหญ่และภาคการผลติอื่น ถอืไดว้่าเป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศใหข้ยายตวัและเป็นหวัใจส าคญัในการปฏริปูประเทศตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  

จากขอ้มลูการจดทะเบยีนธุรกจิ ณ ไตรมาสที ่2/2562 พบว่า ธุรกจิจดัตัง้ใหม่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดย่อมซึง่มทีุนจด
ทะเบยีนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของจ านวนธุรกจิจดัตัง้ใหม ่โดยประเภทธุรกจิทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมส่งูสดุใน
ไตรมาสที ่2/2562 คอื ธุรกจิก่อสรา้งอาคารทัว่ไป คดิเป็นรอ้ยละ 9 ของจ านวนธุรกจิจดัตัง้ใหม ่โดยพืน้ทีท่ีม่กีารจดัตัง้ธุรกจิใหม่
มากทีสุ่ด คอื กรุงเทพมหานคร คดิเป็นรอ้ยละ 32 ของจ านวนการจดัตัง้ทัง้หมด (กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2562) อย่างไรกต็าม 
แมว้่าธุรกจิก่อสร้างอาคารทัว่ไปจะเป็นประเภทธุรกจิทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่สูงสุดในไตรมาส 2/2562 แต่ก็เป็นประเภท
ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเลิกกิจการสูงสุดเช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 11 ของจ านวนธุรกิจที่มีการเลิกประกอบกิจการ  
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเช่นกนั (กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2562) ทัง้น้ี เป็นเพราะธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง
ขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัมปัีญหาพืน้ฐานหลายประการทีค่วรไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เชน่ การขาดแคลนเงนิทุน การขาด
แคลนแรงงานฝีมือ การขาดความรู้ความสามารถในการก่อสร้างและการเข้าถึงตลาด การไม่มีเครือข่ายธุรกิจ การขาด
ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ปัญหาดงักล่าวและแรงบีบของการแข่งขนัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างที่อ่อนแอต้องเลกิกจิการ ผูท้ี่อยู่รอดต้องเป็นผูท้ี่มคีวามพร้อมและมคีวามสามารถในการ
แข่งขนั การวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความอยู่รอดของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการน าไปประยุกตใ์ชใ้หอ้ยูร่อดไดใ้นระยะยาวต่อไป 

2.  วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทรพัยากรการจดัการ 
แนวคดิทรพัยากรการจดัการ 11 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้น

การบรหิารงานทัว่ไป ด้านการบรหิารเครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ด้านการบรหิารคุณธรรมหรอืธรรมาภิบาล  ด้านการ
ใหบ้รกิาร (ตลาด) ดา้นการบรหิารขอ้มลูหรอืขา่วสาร ดา้นวธิกีาร ขัน้ตอน หรอืเทคนิค ดา้นการบรหิารเวลาหรอืกรอบเวลาในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการประสานงาน และดา้นการวดัผลหรอืการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (วริชั วริชันิภาวรรณ, 2552) 

 
2.2 กลยทุธก์ารปรบัตวัทางการจดัการของธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง 

งานวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของผูร้บัเหมาในจงัหวดัเชยีงใหม่  (สมัพนัธ ์โยธ
กุลสริ,ิ 2550) มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของผูร้บัเหมาในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ท าการศึกษาโดยวธิีใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อการประกอบธุรกิจจาก
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 108 ราย แลว้น าขอ้มูลมาท าการวเิคราะหห์าระดบัความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหา  ผลการวจิยัพบว่า มปัีจจยัผลกระทบ 3 ประการที่กลุ่ม
ผูร้บัเหมามคีวามเหน็แตกต่างกนัในระดบัความส าคญั คอื การขาดการวางแผนและบรหิารการเงนิทีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ การขาด
การวางแผนและควบคุมการใชว้สัดุทีด่ ีและการขาดการวางแผนเรื่องการใชบุ้คลากรและการจดัอตัราก าลงั โดยกลุม่ผูร้บัเหมาทีม่ ี
เงนิทุนหมุนเวยีนต ่ากว่า 5 ลา้นบาทเหน็วา่ปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวมรีะดบัความส าคญัมากกวา่กลุ่มผูร้บัเหมาทีม่เีงนิทุนหมุนเวยีน
สูงกว่า 5 ล้านบาท และยงัพบว่าผูร้บัเหมาก่อสร้างจ านวนมากในจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นผูร้บัเหมาขนาดค่อนขา้งเลก็ทีม่เีงนิทุน
หมนุเวยีนต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท มกัมปัีญหาขาดบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนจดัการ นอกจากน้ี ยงัมปัีญหาเรือ่ง
เงนิทุนไมเ่พยีงพอส าหรบัใชใ้นการด าเนินกจิการก่อใหเ้กดิปัญหาขาดสภาพคล่อง  
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3.  วิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed Methodology) กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูป้ระกอบการรบัเหมา
ก่อสรา้งทีป่ระกอบธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจ ากดัและบรษิทัจ ากดั ซึง่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มี
สถานทีท่ าการตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร และมกีารจา้งแรงงานไมเ่กนิ 200 คน จ านวน 100 ราย ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่นรอ้ยละ 
10 เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื จากนัน้ท าการ
วเิคราะหปั์จจยัเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย 1) ตรวจสอบค่าผดิปกต ิ(Outlier) โดยพจิารณาตดัขอ้มลูประเภท 
มาตราส่วน (Scale) ทีม่คี่า Z - Score น้อยกว่า -3.00 หรอืมากกว่า 3.00 เน่ืองจากการประมาณค่าการแจกแจงโค้งปกต ิจะมี
ขอ้มูลร้อยละ 99 ที่อยู่ในพืน้ที ่3 ช่วงของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลีย่ (ชูศร ีวงศ์รตันะ, 2544) ซึ่งพบว่า มคี่าผดิปกต ิ
จ านวน 2 ตวัอย่าง จงึท าการตดัขอ้มลูออก จงึเหลอืขอ้มลู จ านวน 98 ตวัอย่าง 2) ตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของขอ้มลู โดย
การตรวจสอบความเบ ้(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) ซึง่ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะการกระจายตวัแบบปกตติอ้งมคี่าความเบแ้ละ
ความโด่งไมเ่กนิ ±1.00 กรณีทีข่อ้มลูเบบ้วกท าการแกไ้ขขอ้มลูดว้ย Log กรณีทีข่อ้มลูเบล้บท าการแกไ้ขขอ้มลูดว้ย Square Root 
และกรณีทีข่อ้มลูโดง่หรอืแบนราบ จะท าการแกไ้ขขอ้มลูดว้ย Reciprocal (Hair et al., 1998) 3) ทดสอบความเหมาะสมของขนาด
ตัวอย่างด้วยค่าสถิติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.50 (Kerlinger, 
1986) และสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีใ่ชส้ าหรบัการวเิคราะหปั์จจยัเชงิส ารวจดว้ยค่าสถติ ิBartlett’s Test of Sphericity 4) สกดั
ตวัแปรดว้ยวธิ ีPrincipal Component Analysis วเิคราะหด์ว้ย Correlation Matrix และหมุนแกนเพื่อใหต้วัแปรทัง้หมดถูกจดัลง
ในองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมดว้ยวธิี Varimax with Kaiser Normalization ทัง้น้ี ก าหนดใหค้่าไอเกน (Eigen Value) ตอ้งมากกว่า 
1 โดยเลอืกคา่น ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factors Score) มากกวา่ 0.30 (Burns & Grove, 1993; Stevens, 1996) แต่ละองคป์ระกอบ
ตอ้งประกอบดว้ยตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้ไป และ 5) ตัง้ชือ่องคป์ระกอบใหม ่ 

ตวัแปรในการวจิยัครัง้น้ี คอื ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความอยู่รอดของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัมากทีส่ดุ (เฉลีย่อยู่ระหวา่ง 4.21 – 5.00) รวม 11 ปัจจยั ดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรในการวจิยั 
รหสัตวัแปร ชือ่ตวัแปร 

M01 การจดัสรรงบประมาณเพยีงพอแก่การบรหิารจดัการ 
M02 ความรวดเรว็ในการเบกิจา่ยงบประมาณ 
M03 การใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งประหยดั มปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 
M04 ผูบ้รหิารมภีาวะความเป็นผูน้ า  
M05 การสง่เสรมิใหพ้นกังานปฏบิตังิานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
M06 การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ 
M07 การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 
M08 การใหบ้รกิารดว้ยความซื่อสตัย ์
M09 การมรีะบบการหาขอ้มลูหรอืขา่วสารทีจ่ าเป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็  
M10 การประชุมกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่การประสานงานระหวา่งหน่วยงานเป็นประจ า 
M11 การวเิคราะหส์าเหตุของความลา่ชา้ พรอ้มเสนอแนวทางแกไ้ขอยา่งทนัการณ์ 

4.  ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 2 คา่ KMO (Kaiser–Meyer– Olkin) และการทดสอบ Bartlett 
การวเิคราะห ์ คา่ทีไ่ด ้
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.569 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 146.360 
 df 55 
 P-Value 0.000 
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จากตารางที ่2 พบว่า ตวัแปรในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบมคี่า KMO (Kaiser–Meyer– Olkin) เท่ากบั 0.569 ซึง่มคี่า
มากกว่า 0.5 แสดงว่าตวัแปรชุดน้ีมคีวามเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบ และจาก การทดสอบ Bartlett 
พบว่า มคี่า P-Value เท่ากบั 0.000 แสดงว่า ตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ จงึสามารถใช้การวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิส ารวจได ้ 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจของปัจจยัทีส่่งผลต่อความอยู่รอดของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดัตวัแปร จ านวน 11 ตวัแปร เขา้สูอ่งคป์ระกอบได ้5 องคป์ระกอบ (ตารางที ่3) 
แต่เมื่อพจิารณาค่าความเขา้กนัได้ของตวัแปร โดยเลอืกค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.300 และแต่ละองค์ประกอบต้อง
ประกอบดว้ยตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้ไป สามารถจดัตวัแปรเขา้สูอ่งคป์ระกอบได ้2 องคป์ระกอบ สามารถแสดงรายละเอยีดได้
ดงัตารางที ่4 

ตารางท่ี 3 องคป์ระกอบ คา่ไอเกน และรอ้ยละความแปรปรวนขององคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คา่ไอเกน 

รวม รอ้ยละความแปรปรวน รอ้ยละความแปรปรวนสะสม 
1 2.324 21.124 21.124 
2 1.712 15.561 36.685 
3 1.169 10.624 47.309 
4 1.133 10.297 57.606 
5 1.039 9.449 67.056 
6 .801 7.282 74.338 
7 .781 7.104 81.442 
8 .657 5.973 87.415 
9 .607 5.515 92.930 
10 .415 3.775 96.705 
11 .362 3.295 100.000 

 
ตารางท่ี 4 ผลการจดัตวัแปรเขา้สูอ่งคป์ระกอบหลงัหมนุแกนปัจจยั 

ตวัแปร ช่ือตวัแปร 
องคป์ระกอบ 
1 2 

M01 การจดัสรรงบประมาณเพยีงพอแก่การบรหิารจดัการ  0.818 
M02 ความรวดเรว็ในการเบกิจา่ยงบประมาณ  0.889 
M03 การใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งประหยดั มปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ และเกดิประโยชน์สงูสดุ   
M04 ผูบ้รหิารมภีาวะความเป็นผูน้ า   
M05 การสง่เสรมิใหพ้นกังานปฏบิตังิานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ   
M06 การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ 0.781  
M07 การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 0.674  
M08 การใหบ้รกิารดว้ยความซื่อสตัย ์ 0.728  
M09 การมรีะบบการหาขอ้มลูหรอืขา่วสารทีจ่ าเป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็   
M10 การประชุมกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่การประสานงานระหวา่งหน่วยงานเป็นประจ า   
M11 การวเิคราะหส์าเหตุของความลา่ชา้ พรอ้มเสนอแนวทางแกไ้ขอยา่งทนัการณ์   
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จากตารางที ่4 แสดงใหเ้หน็วา่ สามารถจดัตวัแปรเขา้สูอ่งคป์ระกอบได ้2 องคป์ระกอบ ซึง่ก าหนดชือ่องคป์ระกอบใหม ่
ไดแ้ก่ 1) การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ การใหบ้รกิารดว้ยความซื่อสตัย์ และการใหบ้รกิารที่
รวดเรว็ และ 2) การบรหิารงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย ความรวดเรว็ในการเบกิจา่ยงบประมาณและการจดัสรร
งบประมาณเพยีงพอแก่การบรหิารจดัการ 

5.   อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

ผลการศกึษาทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็วา่การศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความอยูร่อดของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ซึ่งน าเข้าตวัแปร 
จ านวน 11 ตวัแปร สามารถจดัตวัแปรเขา้สูอ่งคป์ระกอบได ้2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(1) การใหบ้รกิารที่เป็นเลศิ ประกอบด้วย การใหบ้รกิารที่มคีุณภาพ การใหบ้รกิารด้วยความซื่อสตัย์ และการ
ใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ ทัง้น้ี เป็นเพราะปัจจุบนัมผีูส้นใจเขา้สู่ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งจ านวนมาก โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรบัเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ดงัจะเหน็ได้จากขอ้มูลการจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสร้าง
รบัเหมาก่อสร้างที่สูงเป็นล าดบัที ่1 เมื่อเทยีบกบัธุรกจิประเภทอื่นที่มกีารจดัตัง้ใหม่ ดงันัน้ ผูบ้รโิภคจงึมอี านาจการต่อรองสูง 
เน่ืองจากสามารถเลอืกใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งทีม่ใีหเ้ลอืกจ านวนมากในอุตสาหกรรม การใหบ้รกิารทีเ่ป็น
เลศิ ทัง้ดา้นคุณภาพ ความซื่อสตัย ์และความรวดเรว็ จงึมผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการ
รบัเหมาก่อสรา้ง  

(2) การบรหิารงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย ความรวดเรว็ในการเบกิจ่ายงบประมาณและการ
จดัสรรงบประมาณเพยีงพอแก่การบรหิารจดัการ ทัง้น้ี เป็นเพราะการบรหิารงานก่อสรา้งใชง้บประมาณจ านวนมากและใชร้ะยะ
เวลานาน ประกอบกบังบประมาณเป็นการก าหนดไวล้ว่งหน้าเมือ่ตกลงท าสญัญาวา่จา้งงานก่อสรา้ง ซึง่ในช่วงของการด าเนินการ
อาจมปัีจจยับางปัจจยัที่ส่งผลใหง้บประมาณที่ก าหนดไวเ้ปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง การขึ้น
ค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่า เป็นตน้ ดงันัน้ การบรหิารงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพจะช่วยลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ช่วยให้
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบรืน่และต่อเนื่องเพราะมสีภาพคลอ่งทางการเงนิ อกีทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบทีช่ว่ยรกัษาผลตอบแทน 
ทีผู่ป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งคาดหวงัไวไ้ด ้

  ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของสมัพนัธ์ โยธกุลสริ ิ(2550) ทีพ่บว่า ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ
รบัเหมาก่อสรา้งของผูร้บัเหมาในจงัหวดัเชยีงใหม่ ไดแ้ก่ การวางแผนและบรหิารการเงนิทีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ การวางแผนและ
ควบคุมการใชว้สัดุทีด่ี และการวางแผนเรื่องการใชบุ้คลากรและการจดัอตัราก าลงั นอกจากน้ี ยงัพบว่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งจ านวน
มากในจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นผูร้บัเหมาขนาดคอ่นขา้งเลก็ทีม่เีงนิทุนหมุนเวยีนต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท มกัมปัีญหาขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถในการวางแผนจดัการและมเีงนิทุนไมเ่พยีงพอส าหรบัใชใ้นการด าเนินกจิการก่อใหเ้กดิปัญหาขาดสภาพคลอ่ง  
 

6.   บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานครดว้ยการวเิคราะหปั์จจยัเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรทรพัยากร
การจดัการ ซึง่ขอ้มลูไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง จ านวน 98 ราย โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ
ของปัจจยัทีส่่งผลต่อความอยู่รอดของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
11 ตวัแปร พบว่า มกีารจดัตวัแปรเขา้สู่องค์ประกอบได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใหบ้รกิารที่เป็นเลศิ ประกอบด้วย การ
ให้บริการที่มคีุณภาพ การให้บริการด้วยความซื่อสตัย์ และการให้บริการที่รวดเร็ว และ 2) การบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสทิธภิาพ ประกอบดว้ย ความรวดเรว็ในการเบกิจ่ายงบประมาณและการจดัสรรงบประมาณเพยีงพอแก่การบรหิารจดัการ
ทัง้น้ี ผู้ประกอบการรบัเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและอยู่รอดได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมว่า
องคป์ระกอบดงักล่าวมผีลต่อความอยูร่อดของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานครใน
ระดบัใด  
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บทคดัย่อ 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ม ีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการบริการทนัตกรรมสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
และการเลือกท าเลที่ตัง้สถานประกอบธุรกิจมีความส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
แบบจ าลองในการเลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรบัธุรกิจคลินิกทนัตกรรมที่เป็นอาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งเจา้ของ หุน้สว่น หรอืทนัตแพทยข์องคลนิิกทนัตกรรมทีเ่ป็นอาคารพาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร รวม 30 ราย จากนัน้วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และการวเิคราะห์
ตามล าดบัชัน้แบบประยุกต์ ผลการศกึษาพบว่า ล าดบัความส าคญัของเกณฑ์หลกัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้อาคารพาณิชยในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการคมนาคม ดา้นชุมชน ดา้นทีจ่อดรถ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นคู่แขง่ขนั ตามล าดบั 
โดยมเีกณฑย์อ่ยทีม่คีวามส าคญั 4 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ตดิถนนสายหลกั ตดิถนนสายรอง ทีจ่อดรถบรเิวณคลนิิก และใกลท้ีพ่กัอาศยั 
(บา้นหรอือาคารชุด) ตามล าดบั 
ค ำส ำคญั: กรุงเทพมหำนคร, กำรวเิครำะหต์ำมล ำดบัชัน้แบบประยุกต,์ คลนิิกทนัตกรรม, ท ำเลทีต่ัง้, อำคำรพำณิชย ์ 

 
Abstract 

Because Thailand has the highest market share of dental services in Asia and location selecting is 
a critical factor to business success, this research aims to  analyze the location selection model for selecting 
the suitable location for the dental clinic business located in a shop house in Bangkok. Data were collected 
from 30 samples of owners, partners, or dentists of dental clinics located in shop houses in Bangkok. Then, 
the data were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and analyzed with 
Modified Analytical Hierarchy Process. The results proposed the model with the main criteria for dental clinic’ 
s location selection in Bangkok, e.g. transportation, communities, parking, facilities, and competitors, 
respectively, and the top 4 sub-criteria are being on the main road, being on secondary road, parking at the 
clinic area, and near the accommodation (house or condominium), respectively.  
Keywords: Bangkok, Modified Analytical Hierarchy Process, dental clinic, location, shop house  

1. บทน ำ 

การเลือกท าเลที่ตัง้สถานประกอบธุรกิจมีความส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ การพิจารณาเลือกท าเลที่ตัง้จึง
ต้องค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ เพราะม ีความส าคญัต่อการด าเนินง านขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น การ
วางแผนระบบการผลิต การวางผงัอาคาร การลงทุน รายได้ เป็นต้น ซึ่งต้องพิจา รณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิด
ปัญหาในอนาคตน้อยที่สุด (อรทยั วานิชด,ี 2545) 
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ธุรกิจบริการด้านทนัตกรรม เป็นธุรกิจส าคญัตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชียที่สร้างรายได้จ านวนมากให้กับประเทศไทยและเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ปัจจยัที่ผลกัดนัให้มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศที่พฒันาแล้วเข้ามาใช้บริการด้านทนัตกรร มในประเทศไทย คือ 
ประเทศที่พฒันามีค่าบริการด้านทนัตกรรมสูงและต้องรอคิวการใช้บริการเป็นเวลานาน อีกทัง้ระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศที่พฒันาแล้วบางประเทศไม่ครอบคลุมการใช้บริการทนัตกรรม ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมาย
อันดบัต้นที่ชาวต่างชาติต้องการมาใช้บริการด้านทนัตกรรม ทัง้น้ี ประเทศไทยเป็นประเทศที่ม ีส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้านการบริการทนัตกรรมสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (ข่าวสดออนไลน์, 10 ตุลาคม 2562) การเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ
ย่อมจูงใจให้มีผู้สนใจลงทุนในธุรกิจน้ีเพิ่มขึ้น ซึ่งอาคารพาณิชย์เป็นรูปแบบอาคารที่ผู้ประกอบการคลินิกทนัตกรรมนิยม
เลือกพฒันาเป็นสถานประกอบการด้านทนัตกรรม งานวิจยันี้จ ึงม ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์และค่าน ้าหนักของ
เกณฑ์ในการเลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรบัธุรกิจคลินิกทนัตกรรมที่เป็นอาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงการพฒันาแบบจ าลองส าหรบัการคดัเลือกท าเลที่ตัง้ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผู้ประกอบการธุรกิจคลินิกทนัตก
รรมในการเลือกท าเลที่ตัง้ของอาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสถานประกอบการที่ม ีศ ักยภาพและ
สนับสนุนให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

2. วรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กำรเลือกท ำเลท่ีตัง้ 
ท าเลที่ต้ัง (Location) หมายถึง สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการเพื่อด าเนินกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและเอื้อ

ประโยชน์ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้โดยค านึงถงึตน้ทุน ก าไร และปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (วณีา ศรเีจรญิ, 
2558) การเลอืกท าเลทีต่ัง้ (Location Selection) หมายถงึ การจดัหาหรอืสรรหาสถานทีส่ าหรบัประกอบธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูสุด โดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ก าไร ค่าใชจ้่าย พนักงาน ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ทีด่ใีนตลอดระยะเวลาทีป่ระกอบธุรกจินัน้ (อรทยั วานิชด,ี 2545)  

การเลือกท าเลที่ตัง้ของคลินิกทนัตกรรมขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น หากเน้นกลุ่มพนักงานเอกชน ควร
เล ือกท าเลที่ตัง้ ในย่านใจกลางเม ือง แต่หากเน้นกลุ ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ควรเล ือกท าเลที่ตัง้ ในย่านแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ท าเลที่ตั ง้ที่ดีของคลินิกทนัตกรรม คือ ท าเลที่ตัง้ที่ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบาย
ในการมาใช้บริการ เช่น ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน เป็นต้น ทัง้น้ี ความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ หมายความรวมถึง
รูปแบบการเดินทาง การจอดรถ การมองเห็นและการเข้าถึง ตลอดจนความปลอดภัยและความสบายใจใน การมาใช้
บริการ (อภิชาติ ลีนานุรกัษ์, 2559) 

ในงานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หาเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้ แสดงไดด้งัตารางที ่1  

ตำรำงท่ี 1 สรุปเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้ทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 
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ณฐัภสัสร สริธินนนท ์(2560)           
ขจรศกัดิ ์ไชยวงค ์(2560)           
สวุด ีคงสขุ (2557)           

จากตารางที ่1 สามารถสรุปเกณฑห์ลกัทีใ่ชใ้นการศกึษาได ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นการคมนาคม (ตดิถนนสายหลกั 
ใกลร้ถไฟฟ้า BTS หรอื MRT ตดิถนนสายรอง ใกลป้้ายรถประจ าทาง รถตู ้รถจกัรยานยนตร์บัจา้ง) ดา้นชุมชน (ใกลพ้ืน้ทีบ่า้นพกั
อาศยั ใกลอ้าคารชุดพกัอาศยั ใกลบ้รเิวณอาคารส านักงาน ใกลส้ถานศกึษา ใกล้บรเิวณโรงงานอุตสาหกรรม ใกลศู้นย์บรกิาร
ราชการ ใกลโ้รงแรม) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั (ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ ใกลร้า้นสะดวกซือ้หรอืตลาดสด ใกลร้า้น
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ขายยา ใกลร้า้นอาหาร ใกลร้า้นเสรมิสวย) ดา้นทีจ่อดรถ (ทีจ่อดรถบรเิวณคลนิิก ทีจ่อดรถบรเิวณสถานทีข่า้งเคยีงแบบไม่เสยี
ค่าใชจ้่าย ทีจ่อดรถบรเิวณสถานที่ขา้งเคยีงแบบเสยีค่าใช้จ่ายหรือต้องใชบ้รกิารอื่น ๆ ของสถานที่จอดรถ) และด้านคู่แข่งขนั 
(คลนิิกคู่แข่งในพืน้ทีไ่ม่มาก โรงพยาบาล สถานีอนามยั) ทัง้น้ี เน่ืองจากคลนิิกทนัตกรรมเป็นธุรกจิบรกิารทีต่้องใชเ้วลาในการ
ใหบ้รกิารและมแีนวโน้มการแขง่ทีส่งูขึน้ ผูว้จิยัจงึน าเกณฑห์ลกัดา้นทีจ่อดรถและดา้นคูแ่ขง่ขนัมาพจิารณารว่มดว้ย 

2.2 กำรวิเครำะหต์ำมล ำดบัชัน้แบบประยกุต ์(Modified Analytical Hierarchy Process: Modified AHP) 

การวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้ (Analytical Hierarchy Process: AHP) เป็นการตดัสนิใจโดยพจิารณาประเมนิหลกัเกณฑ์
หลายทางเลอืกดว้ยการเปรยีบเทยีบล าดบัความส าคญัของหลกัเกณฑแ์ต่ละดา้นเป็นรายคู่ (Parewise) เพือ่จดัล าดบัความส าคญั
ของเกณฑใ์นการหาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ (Aguezzoul, 2012) การวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้เป็นการน าความคดิเหน็ทีเ่ป็นนามธรรมมา
ใหค้่าน ้าหนกัโดยใชต้วัเลขเพือ่ใหเ้หน็เป็นรปูธรรม โดยมกีระบวนการด าเนินการ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) การจดัโครงสรา้งล าดบัชัน้
ของการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย ชัน้เป้าหมาย ชัน้ของเกณฑห์ลกั ชัน้ของเกณฑย์่อย และชัน้ของทางเลอืก ตามล าดบั (2) การ
พจิารณาเปรยีบเทยีบความส าคญัของเกณฑใ์นการตดัสนิใจเป็นรายคู่ (Pair Wise Conparison) โดยก าหนดตวัเลขแทนคา่ระดบั
น ้าหนักความส าคญั (3) การหาค่าน ้าหนัก (4) การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency Ratio) และ (5) การ
จดัล าดบัทางเลอืก 

ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการประยุกต์กระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้โดยท าการวเิคราะหเ์พยีงบางขัน้ตอนของกระบวนการ
เพือ่ใหไ้ดค้า่น ้าหนกัความส าคญัของเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้อาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครส าหรบัเป็นคลนิิกทนัตกรรม 

3. วิธีกำรวิจยั 

งานวจิยันี้ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัแบบผสม (Mixed Methodology) โดยท าการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึง่มปีระสบการณ์ใน
การคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ของสถานประกอบการธุรกจิคลนิิกทนัตกรรมมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 3 แหง่ จ านวน 5 ราย เพือ่คดักรองเกณฑ์
ทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจยัทีม่ผีลต่อเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้ จากนัน้น าเกณฑท์ีไ่ดม้าจดัท าเป็นแบบสอบถาม
เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งเจา้ของ หุน้สว่น หรอืทนัตแพทยข์องคลนิิกทนัตกรรมทีเ่ป็นอาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 30 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  
รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้แบบประยุกต์ (Modified Analytical Hierarchy Process: 
Modified AHP) ซึ่งท าการเปรยีบเทยีบน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์หลกัและเกณฑ์ย่อยโดยการเปรยีบเทยีบแบบรายคู่  (Pairwise 
Comparison) โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัแสดงในตารางที ่2  
 
ตำรำงท่ี 2 การเปรยีบเทยีบน ้าหนกัของแต่ละเกณฑห์ลกัและเกณฑย์อ่ยโดยการเปรยีบเทยีบแบบรายคู ่(Pairwise Comparison) 
ระดบัความ 
ความส าคญั 

ความหมาย ค าอธบิาย 

1 ส าคญัเทา่กนั ปัจจยัทัง้สองทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัเทา่เทยีมกนั 
3 ส าคญักวา่น้อย ปัจจยัตวัที ่1 ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยั

อกีตวัหน่ึงในระดบัน้อย 
5 ส าคญักวา่ปานกลาง ปัจจยัตวัที ่1 ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยั

อกีตวัหน่ึงในระดบัปานกลาง 
7 ส าคญักวา่มาก ปัจจยัตวัที ่1 ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยั

อกีตวัหน่ึงในระดบัมาก 
9 ส าคญักวา่มากทีส่ดุ ปัจจยัตวัที ่1 ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยั

อกีตวัหน่ึงในระดบัมากทีส่ดุ 

ทัง้น้ี ผู้วจิยัท าการหาค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนความส าคญัของแต่ละเกณฑ์จากการเปรยีบเทยีบแบบรายคู่ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยหากเกณฑ ์A มคีวามส าคญัมากกวา่เกณฑ ์B ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบกนั จะค านวณคา่เฉลีย่โดยใชค้า่คะแนน
ดงัตารางที ่2 แต่หากเกณฑ ์A มคีวามส าคญัน้อยกว่าเกณฑ ์B ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบกนั จะค านวณค่าเฉลีย่โดยใชส้่วน
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กลบัของค่าคะแนนดงัตารางที ่2 เช่น เกณฑ ์A มคีวามส าคญัมากกวา่เกณฑ ์B ในระดบัมาก ก าหนดค่าคะแนนเท่ากบั 7 เกณฑ ์
A มคีวามส าคญัน้อยกวา่เกณฑ ์B ในระดบัมาก ก าหนดคา่คะแนนเทา่กบั 1/7 เป็นตน้ 

4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ผลกำรสมัภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ 

ผู้วจิยัท าการคดักรองเกณฑ์ย่อยในการเลือกท าเลที่ตัง้ที่จะน าไปเปรียบเทียบแบบรายคู่ในขัน้ตอนการวเิคราะห์
ตามล าดบัชัน้แบบประยุกต์ โดยพจิารณาจากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเกณฑ์ย่อยและคดักรองเกณฑ์ย่อยที่มคี่าคะแนน
ความส าคญัเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึมากทีส่ดุ (คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 2.61 – 5.00) ตามหลกัเกณฑข์อง Best (1977) สามารถ
สรุปเกณฑย์อ่ยของแต่ละเกณฑห์ลกัไดด้งัน้ี 

(1) เกณฑ์หลกัด้านการคมนาคม คดักรองเกณฑ์ย่อยได้ 3 เกณฑ์ ได้แก่ ตดิถนนสายหลกั ใกล้รถไฟฟ้า BTS หรอื 
MRT ใกล้ป้ายรถประจ าทาง รถตู้ รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง และติดถนนสายรอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 3.80, 3.60 และ 3.20 
ตามล าดบั) 

(2) เกณฑ์หลักด้านชุมชน คัดกรองเกณฑ์ย่อยได้ 6 เกณฑ์ ได้แก่ ใกล้พื้นที่บ้านพักอาศัย ใกล้อาคารชุด 
พกัอาศยั ใกลบ้รเิวณอาคารส านกังาน ใกลส้ถานศกึษา ใกลบ้รเิวณโรงงานอุตสาหกรรม ใกลศ้นูยบ์รกิารราชการ และใกลโ้รงแรม 
(คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.60, 4.60, 4.20, 4.20, 3.60, 3.60 และ 2.80 ตามล าดบั) 

(3) เกณฑห์ลกัดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั คดักรองเกณฑย์อ่ยได ้5 เกณฑ ์ไดแ้ก่ ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ 
ใกลร้า้นสะดวกซือ้หรอืตลาดสด ใกลร้า้นขายยา ใกลร้า้นอาหาร และใกลร้า้นเสรมิสวย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00, 3.80, 3.40, 3.20 
และ 3.00 ตามล าดบั) 

(4) เกณฑห์ลกัดา้นทีจ่อดรถ คดักรองเกณฑย์่อยได ้3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถบรเิวณคลนิิก ทีจ่อดรถบรเิวณสถานที่
ขา้งเคยีงแบบไม่เสยีค่าใชจ้่าย และทีจ่อดรถบรเิวณสถานทีข่า้งเคยีงแบบเสยีค่าใชจ้่ายหรอืตอ้งใชบ้รกิารอื่น ๆ ของสถานทีจ่อด
รถ (คา่เฉลีย่เทา่กบั 5.00, 4.80 และ 3.60 ตามล าดบั) 

(5) เกณฑ์หลกัด้านคู่แข่งขนั คดักรองเกณฑ์ย่อยได้ 2 เกณฑ์ ได้แก่ คลนิิกคู่แข่งในพื้นที่ไม่มากและโรงพยาบาล 
(คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.80 และ 3.60 ตามล าดบั) 

4.2 ผลกำรส ำรวจข้อมลูด้วยแบบสอบถำม 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย สามารถสรุปขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัตารางที ่3 

ตำรำงท่ี 3 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ข้อมลู ควำมถ่ี ร้อยละ 

1. ประเภทของกลุม่ตวัอยา่ง 
1) เจา้ของหรอืหุน้สว่นในคลนิิกทนัตกรรม 
2) ทนัตแพทยท์ีท่ างานอยูใ่นคลนิิกทนัตกรรม 

 
13 
17 

 
43.33 
56.67 

รวม 30 100.00 
2. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1) 5 - 10 ปี 
2) 11 - 15 ปี 
3) 16 - 20 ปี 
4) มากกวา่ 20 ปี 

 
18 
9 
2 
1 

 
60.00 
30.00 
6.67 
3.33 

รวม 30 100.00 
3. กรรมสทิธิใ์นอาคาร 

1) อาคารของเจา้ของคลนิิก (ไมใ่ชอ่าคารเชา่) 
2) อาคารเชา่ 

 
14 
16 

 
46.67 
53.33 

รวม 30 100.00 
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ตำรำงท่ี 3 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมลู ควำมถ่ี ร้อยละ 

4. จ านวนคหูาของคลนิิกทนัตกรรม 
1) 1 คหูา 
2) 2 คหูา 
3) 3 คหูา 
4) มากกวา่ 3 คหูา 

 
6 
19 
3 
2 

 
20.00 
63.33 
10.00 
6.67 

รวม 30 100.00 
5. อตัราค่าเชา่อาคารพาณิชย ์

1) ไมเ่กนิ 25,000 บาทต่อคหูาต่อเดอืน 
2) มากกวา่ 25,000 บาทต่อคหูาต่อเดอืน 
3) ไมท่ราบ 

 
13 
9 
8 

 
43.33 
30.00 
26.67 

รวม 30 100.00 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นทันตแพทย์ที่ท างานอยู่ในคลินิกทันตกรรม  (ร้อยละ 56.67)  
มปีระสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 5 – 10 ปี (ร้อยละ 60.00) ทัง้น้ี อาคารพาณิชย์ทีเ่ป็นสถานประกอบการคลนิิกทนัตกรรมของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นอาคารเช่า (รอ้ยละ 53.33) มขีนาด 2 คูหา (รอ้ยละ 63.33) โดยมอีตัราค่าเช่าไม่เกนิ 25,000 บาทต่อคูหา
ต่อเดอืน มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 43.33) 

  ผูว้จิยัท าการตรวจสอบความสอดคล้องกนัของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R.) ของเกณฑห์ลกัในการเลอืกท าเล
ทีต่ัง้ ซึง่ค านวณไดจ้ากอตัราสว่นเปรยีบเทยีบระหวา่งค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) (ตารางที ่5) กบัคา่ดชันี
ความสอดคลอ้งเชงิสุม่ (Random Consistency Index: R.I.) โดยในงานวจิยันี้ขนาดเมตรกิซข์องเกณฑห์ลกัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ 
เท่ากบั 5 ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิสุ่ม เท่ากบั 1.12 โดยค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลไม่ควรเกนิ 0.1 (Saaty, 1994) 
สามารถแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลไดด้งัน้ี 
 
ตำรำงท่ี 4 การเปรยีบเทยีบความส าคญัของเกณฑห์ลกัในการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

เกณฑห์ลกั 
ดา้นการ
คมนาคม 

ดา้นชุมชน 
ดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก 

ดา้นทีจ่อดรถ ดา้นคูแ่ขง่ขนั 

ดา้นการคมนาคม 1.00 3.20 3.15 1.91 2.50 
ดา้นชุมชน 0.31 1.00 3.90 1.56 2.51 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 0.32 0.26 1.00 0.79 2.05 
ดา้นทีจ่อดรถ 0.52 0.64 1.26 1.00 3.85 
ดา้นคูแ่ขง่ขนั 0.40 0.40 0.49 0.26 1.00 

ผลรวมแนวตัง้ 2.55 5.50 9.80 5.52 11.91 
จากผลการเปรยีบเทยีบความส าคญัของเกณฑ์หลกัในการคดัเลอืกท าเลที่ตัง้ (ตารางที่ 4) สามารถค านวณหาค่า

น ้าหนักความส าคญัของเกณฑห์ลกัในการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ไดโ้ดยการปรบัผลรวมของคอลมัน์ใหเ้ท่ากบั 1.00 และน าผลการ
เปรยีบเทยีบความส าคญัของเกณฑห์ลกัหารดว้ยผลรวมแนวตัง้ เช่น ผลการเปรยีบเทยีบความส าคญัของเกณฑห์ลกัดา้นการ
คมนาคมกบัดา้นคมนาคม เทา่กบั 1.00 สามารถค านวณคา่น ้าหนกัความส าคญัไดเ้ท่ากบั 1.00 / 2.55 เทา่กบั 0.39 เป็นตน้ สว่น
ค่าน ้าหนักค านวณไดจ้ากการหาค่าเฉลีย่ของค่าน ้าหนักของเกณฑห์ลกัในแต่ละแถว ทัง้น้ี สามารถแสดงค่าน ้าหนักความส าคญั
ของเกณฑห์ลกัในการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ไดด้งัตารางที ่5 
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ตำรำงท่ี 5 คา่น ้าหนกัความส าคญัของเกณฑห์ลกัในการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

เกณฑห์ลกั 
ดา้นการ
คมนาคม 

ดา้นชุมชน 
ดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก 

ดา้นทีจ่อดรถ ดา้นคูแ่ขง่ขนั คา่น ้าหนกั 

ดา้นการคมนาคม 0.39 0.58 0.32 0.35 0.21 0.37 
ดา้นชุมชน 0.12 0.18 0.40 0.28 0.21 0.24 
ดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก 

0.13 0.05 0.10 0.14 0.17 0.12 

ดา้นทีจ่อดรถ 0.20 0.12 0.13 0.18 0.32 0.19 
ดา้นคูแ่ขง่ขนั 0.16 0.07 0.05 0.05 0.09 0.08 
ผลรวมแนวตัง้ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงัน้ี 

C.I.   =   λmax – n    =    5.44 – 5   =  0.11 

                                                    (n – 1)            (5 – 1) 
เมือ่ λma คอื   Maximum Eigen Values เป็น    ผลรวมของขอ้มลูในแต่ละเวคเตอร ์ซึง่ค านวณ

ได้จากผลรวมของแนวตัง้แต่ละแนว (ตารางที ่4) x ค่าน ้าหนัก (ตารางที ่5) เท่ากบั [(2.55 x 0.37) + (5.50 x 
0.24) + (9.80 x 0.12) + (5.52 x 0.19) + (11.91 x 0.08)] เทา่กบั 5.44 

 n คอื   ขนาดของเมตรกิซ ์(ในงานวจิยันี้ n เทา่กบั 5) 

ความสอดคล้องกนัของเหตุผลของเกณฑ์หลกัสามารถค านวณได้จากอตัราส่วนระหว่างค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Consistency Index: C.I.) กับค่าดชันีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) ดงันัน้ ผลการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลของเกณฑห์ลกัทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ในงานวจิยันี้จงึมคีา่เทา่กบั 0.11 / 1.12 เทา่กบั 0.098 
ซึง่มคีา่ไมเ่กนิ 0.1 แสดงวา่ การใหค้ะแนนของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามสอดคลอ้งกนั (Saaty, 1994) 

ผูว้จิยัได้ท าการวเิคราะห์ตามล าดบัชัน้แบบประยุกต์ ซึ่งท าการเปรยีบเทยีบน ้าหนักของแต่ละเกณฑห์ลกัและเกณฑ์
ย่อยโดยการเปรียบเทียบแบบรายคู่ เพื่อค่าน ้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ในการเลือกท าเลที่ตัง้อาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครส าหรบัเป็นคลนิิกทนัตกรรม แสดงไดด้งัตารางที ่6 

 
ตำรำงท่ี 6 คา่น ้าหนกัความส าคญัของเกณฑห์ลกัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

เกณฑห์ลกั 
คา่น ้าหนกั
ความส าคญั 

เกณฑย์อ่ย 
คา่น ้าหนกั
ความส าคญั 

คา่น ้าหนกั
ความส าคญั
ในภาพรวม 

1. ดา้นการคมนาคม 0.37 1) ตดิถนนสายหลกั 
2) ใกลร้ถไฟฟ้า BTS หรอื MRT 
3) ตดิถนนสายรอง 
4) ใกลป้้ายรถประจ าทาง  

รถตู ้จกัรยานยนตร์บัจา้ง 

0.39 
0.13 
0.37 
0.11 

0.14 
0.05 
0.14 
0.04 

2. ดา้นชุมชน 0.24 1) ใกลพ้ืน้ทีบ่า้นพกัอาศยั 
2) ใกลอ้าคารชุดพกัอาศยั 
3) ใกลบ้รเิวณอาคารส านกังาน 
4) ใกลส้ถานศกึษา 
5) ใกลบ้รเิวณโรงงานอุตสาหกรรม 
6) ใกลศ้นูยบ์รกิารราชการ 
7) ใกลโ้รงแรม 

0.31 
0.27 
0.16 
0.12 
0.06 
0.04 
0.04 

0.07 
0.06 
0.04 
0.03 
0.02 
0.01 
0.01 
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ตำรำงท่ี 6 คา่น ้าหนกัความส าคญัของเกณฑห์ลกัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ (ต่อ) 

เกณฑห์ลกั 
คา่น ้าหนกั
ความส าคญั 

เกณฑย์อ่ย 
คา่น ้าหนกั
ความส าคญั 

คา่น ้าหนกั
ความส าคญั
ในภาพรวม 

3. ดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวกใน
ชวีติประจ าวนั 

0.12 1) ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ 
2) ใกลร้า้นสะดวกซือ้หรอืตลาดสด 
3) ใกลร้า้นขายยา 
4) ใกลร้า้นอาหาร 
5) ใกลร้า้นเสรมิสวย 

0.41 
0.23 
0.17 
0.12 
0.07 

0.05 
0.03 
0.02 
0.01 
0.01 

4. ดา้นทีจ่อดรถ 0.19 1) ทีจ่อดรถบรเิวณคลนิิก 
2) ทีจ่อดรถบรเิวณสถานทีข่า้งเคยีงแบบไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
3) ทีจ่อดรถบรเิวณสถานทีข่า้งเคยีงแบบเสยีคา่ใชจ้า่ย

หรอืตอ้งใชบ้รกิารอื่น ๆ ของสถานทีจ่อดรถ 

0.65 
0.28 

 
0.07 

0.13 
0.05 

 
0.01 

5. ดา้นคูแ่ขง่ขนั 0.08 1) คลนิิกคูแ่ขง่ในพืน้ทีไ่มม่าก 
2) โรงพยาบาล 

0.80 
0.20 

0.06 
0.02 

รวม 1.00 รวม 5.00 1.00 
หมายเหตุ: ค่าน ้าหนกัความส าคญัในภาพรวมของแต่ละเกณฑย์่อยค านวณไดจ้ากคา่น ้าหนกัความส าคญัของแต่ละเกณฑย์่อย x คา่น ้าหนกั
ความส าคญัของเกณฑ์หลกั เช่น ค่าน ้าหนักความส าคญัในภาพรวมของเกณฑ์ย่อยด้านการอยู่ติดถนนสายหลกั เท่ากบั 0.39 x 0.37 
เท่ากบั 0.14 หมายความวา่ เกณฑย์อ่ยดา้นการอยู่ตดิถนนสายหลกัมคี่าน ้าหนกัความส าคญั เท่ากบัรอ้ยละ 39 เมือ่เทยีบกบัเกณฑย์อ่ยอื่น
ในเกณฑห์ลกัดา้นการคมนาคม และมคีา่น ้าหนกัความส าคญั เทา่กบัรอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกบัเกณฑย์อ่ยทัง้หมด เป็นตน้ 

จากตารางที ่6 เมือ่พจิารณาเกณฑห์ลกัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้อาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครส าหรบัเป็นคลนิิก
ทนัตกรรม พบว่า ดา้นการคมนาคมมคี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด (ค่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบั 0.37) รองลงมาคอื ดา้น
ชุมชน ด้านที่จอดรถ ด้านสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั ซึ่งมคี่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบั 0.24, 0.19 และ 0.12 
ตามล าดบั ในขณะทีด่า้นคูแ่ขง่ขนัเป็นเกณฑห์ลกัทีม่คีา่น ้าหนกัความส าคญัน้อยทีส่ดุ เทา่กบั 0.08 

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ย่อยในการเลือกท าเลที่ตัง้อาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครส าหรับเป็นคลินิก  
ทนัตกรรมในภาพรวม พบว่า เกณฑย์่อยทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ตดิถนนสายหลกั ตดิถนนสาย
รอง และทีจ่อดรถบรเิวณคลนิิก ตามล าดบั (ค่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบั 0.14, 0.14และ 0.13 ตามล าดบั) แต่เมื่อพจิารณาค่า
น ้าหนกัของเกณฑย์อ่ยใกลบ้า้นพกัอาศยัและใกลอ้าคารชุดพกัอาศยัซึง่เป็นทีพ่กัอาศยัเหมอืนกนั พบวา่เกณฑย์อ่ยทัง้ 2 เกณฑจ์ะ
มคี่าน ้าหนักรวมกนัเท่ากบั 0.13 เท่ากบัเกณฑ์ย่อยที่จอดรถบรเิวณคลนิิก ซึ่งเป็นเกณฑ์ย่อยที่มคี่าน ้าหนักมากเป็นอนัดบั 3 
เช่นกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสรุปผลโดยรวมเกณฑ์ย่อยทัง้ 2 เกณฑเ์ป็นเกณฑย์่อยใกลท้ี่พกัอาศยั เพิม่ขึน้อกี 1 เกณฑ์ ทัง้น้ี หาก
พิจ า รณาค่ าน ้ า หนั กความ ส า คัญของ เ กณฑ์ย่ อ ย ใน เกณฑ์หลัก แต่ ล ะด้ านสามารถแสดงผลการศึกษา เ ป็น 
รายดา้นไดด้งัน้ี 

(1) ดา้นการคมนาคม พบว่า ปัจจยัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตดิถนนสายหลกั รองลงมาคอื ตดิถนนสาย
รอง ใกลร้ถไฟฟ้า BTS หรอื MRT และใกลป้้ายรถประจ าทาง รถตูโ้ดยสาร รถจกัรยานยนตร์บัจา้ง ตามล าดบั 

(2) ดา้นชุมชน พบวา่ ปัจจยัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ใกลพ้ืน้ทีบ่า้นพกัอาศยั รองลงมาคอื ใกลอ้าคารชุด
พกัอาศยั ใกลบ้รเิวณอาคารส านกังาน ใกลส้ถานศึกษา ใกลบ้รเิวณโรงงานอุตสาหกรรม ใกลศ้นูยบ์รกิารราชการ และใกลโ้รงแรม 
ตามล าดบั 

(3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน พบว่า ปัจจัยที่มีค่าน ้ า หนักความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ใกล้
หา้งสรรพสนิคา้ รองลงมาคอื ใกลร้า้นสะดวกซือ้หรอืตลาดสด ใกลร้า้นขายยา ใกลร้า้นอาหาร และใกลร้า้นเสรมิสวย ตามล าดบั 

(4) ดา้นทีจ่อดรถ พบว่า ปัจจยัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถบรเิวณคลนิิก ทีจ่อดรถบรเิวณสถานที่
ขา้งเคยีงแบบไม่เสยีค่าใชจ้่าย และทีจ่อดรถบรเิวณสถานที่ขา้งเคยีงแบบเสยีค่าใชจ้่ายหรอืตอ้งใชบ้รกิารอื่น ๆ ของสถานทีจ่อด
รถ ตามล าดบั 

(5) ด้านคู่แข่งขนั พบว่า ปัจจยัที่มีค่าน ้ าหนักความส าคญัมากที่สุด  ได้แก่ คลินิกคู่แข่งในพื้นที่ไม่มาก รองลงมาคือ 
โรงพยาบาล  
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6. อภิปรำยและวิเครำะหผ์ลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษา พบว่า เกณฑ์หลกัด้านการคมนาคมมคี่าน ้าหนักความส าคญัมากที่สุดในการเลอืกท าเลที่ตัง้อาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครส าหรบัเป็นคลนิิกทนัตกรรม โดยเกณฑย์่อยที่มคี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด 4 ล าดบัแรก 
ได้แก่ ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายรอง ที่จอดรถบริเวณคลินิก และใกล้ที่พกัอาศัย (บ้านหรืออาคารชุด) ตามล าดบั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัอภิชาติ ลีนานุรกัษ์ (2559) ที่กล่าวว่า ท าเลที่ตัง้ที่ดีของคลินิกทนัตกรรม คือ ท าเลที่ตัง้ที่ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวกสบายในการมาใช้บริการ เช่น ใกล้ถนน ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน ใกล้ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทัง้น้ี หมายความ
รวมถึงรูปแบบการเดินทาง การจอดรถ การมองเห็นและการเข้าถึง ตลอดจนความปลอดภัยและความสบายใจในการมา
ใช้บริการ โดยในงานวิจยัน้ีได้ระบุค่าความส าคญัของแต่ละเกณฑ์ในรูปของค่าน ้าหนัก ซึ่งท าให้เห็นระดบัความส าคญัใน
การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตัง้อาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นคลินิกทนัตกรรมได้ชดัเจนมากยิ่งขึ้น  

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์หลักด้านการคมนาคมมีค่าน ้ าหนักความส าคัญมากที่สุดในการเลือกท าเล ที่ตัง้อาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครส าหรบัเป็นคลนิิกทนัตกรรม รองลงมาคอื รองลงมาคอื ดา้นชุมชน ดา้นทีจ่อดรถ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกใน
ชวีติประจ าวนั และดา้นคู่แขง่ขนั ตามล าดบั โดยเกณฑย์่อยทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด 4 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ตดิถนนสาย
หลกั ตดิถนนสายรอง ทีจ่อดรถบรเิวณคลนิิก และใกลท้ีพ่กัอาศยั (บา้นหรอือาคารชุด) ตามล าดบั ผูท้ีส่นใจลงทุนในธุรกจิคลนิิก
ทนัตกรรมทีเ่ลอืกทีต่ัง้ของสถานประกอบการเป็นอาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรเลอืกท าเลทีต่ัง้ทีเ่ขา้ถึงง่ายและ
สะดวก โดยเน้นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดถนนมองเห็นได้ง่าย รวมทัง้มีที่จอดรถบริเวณคลินิกเพียงพอ ตลอดจนอยู่ใกล้ 
ทีพ่กัอาศยั ซึง่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเดนิทางไดส้ะดวกและเป็นการสรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูท้ีส่ญัจรผา่นไปมาหรอืผูท้ีอ่าศยัอยู่ในละแวก
นัน้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพจิารณาเลอืกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมที่สุด โดยน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พจิารณาร่วมกบัปัจจยัอื่นดว้ย เช่น อตัราค่าเช่า กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เป็นตน้ ทัง้น้ี ผูท้ีส่นใจควรท าการศกึษาความตอ้งการของ
ผู้บริโภคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ได้ในงานวิจัยน้ี เพื่อให้การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั ้งคลินิกทันตกรรมมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
       งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) เพื่อศกึษาเหตุผลในการเขา้มาอาศยัในประเทศไทยการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาคารชุด
พกัอาศยัของชาวจนีทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 2)เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยั 
3)เพื่อศึกษารูปแบบ อาคารชุดพกัอาศยัที่เป็นที่นิยมในกลุ่มของชาวจนี เช่นขนาดห้องพกั และตราสนิค้า เครื่องมอืที่ใช้คือ
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างคอืผูบ้รโิภคชาวจนีทีส่นใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 
ปีขึน้ไปและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 2-20 ปี จ านวน 199 คน ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุต ่ากว่า 25 ปี มรีายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาทต่อเดอืน เหตุผลของการมาประเทศไทยคอืเพื่อมาศกึษาต่อ 
และเลอืกซื้อคอนโดมเีนียมเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยั โดยปัจจยัส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาคารชุดพกัอาศยั คอื ราคา ท าเลทีต่ัง้ 
และการเดนิทาง ตามล าดบั รปูแบบทีม่คีวามตอ้งการซือ้มากทีส่ดุ คอื แบบ 2 หอ้งนอนของโครงการลุมพนีิ แอล.พ.ีเอน็. มากทีส่ดุ  

ค าส าคญั: การเลอืกซื้อ, ผูบ้รโิภคชาวจนี, อาคารชุดพกัอาศยั 
 

Abstract  
The objectives of this research are follows: 1) to study the reasons for buying condominiums of Chinese Consumers in 
Bangkok Area. 2) To study the factors of buying condominiums of Chinese who living in Bangkok Area, and 3) to study 
the types of condominiums that are popular among Chinese, Such as the size of room, brand. The research tool was 
an online questionnaire. The sample were Chinese who interest in buying condominiums in Bangkok over aged 18 and 
live in Bangkok for 2-20 years, Among 199 people, who responded the questionnaire, is the most popular brand L.P.N. 
Development PCL. The results showed that the majority of the sample groups were female, with incomes of less than 
20,000 baht per month. The reason for coming to Thailand is to study abroad to buy condominiums for living. Factors 
for buying condominiums are price, location and facilities.2-bedroom units are the most popular  

Keywords: Buying, Chinese consumers, Condominium 
 
1. บทน า  
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศทีช่าวต่างชาตใิหค้วามสนใจมาท่องเทีย่ว เน่ืองจาก สถานทีท่่องเทีย่วทีอุ่ดมสมบรูณ์ ค่า
ครองชพีไม่สูง ภูมอิากาศทีอ่บอุ่น อาหารและวฒันธรรมมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดว้ยเหตุน้ีจงึท าใหม้คีนต่างชาตเิขา้มา
ทอ่งเทีย่ว ท างาน และพกัอาศยัเป็นจ านวนเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะชาวจนี  
        ชอ่ง10ปีทีผ่า่นมามนีักธุรกจิจากประเทศจนีมาตัง้รกราก และลงทุนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว นอกจากน้ีดา้นการศกึษาของไทยมมีหาวทิยาลยัทีเ่ปิดรบันกัศกึษาชาวจนี มกีารเปิดหลากหลายสาขาวชิาใหเ้ลอืกเรยีน และ
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มหีลกัสูตรนานาชาติ ท าใหช้าวต่างชาตทิี่สนใจในภาษาไทยและวฒันธรรมไทย เขา้มาศกึษาในประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อความตอ้งการในการหาทีพ่กัอยูอ่าศยัในพืน้ทีต่่าง ๆ มากขึน้ (สรุเชษฐ กองชพี, 2560) 
 อาคารชุดพกัอาศยัเป็นรปูแบบทีพ่กัอาศยัทีไ่ดร้บัความนิยม เนื่องจากมรีาคาไมแ่พง โดยท าเลทีต่ัง้ทีนิ่ยมมากทีส่ดุคอืใกล้
สถานีรถไฟฟ้า เพราะสะดวกต่อการเดนิทาง แต่อย่างไรกต็ามในประมวลกฎหมายทีด่นิ,มาตรา 98 ระบุวา่อาคารชุดแต่ละแหง่จะ
มคีนต่างดา้ว ถอืกรรมสทิธิ ์ ในหอ้งชุดรวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิอตัรารอ้ยละสีส่บิเกา้ของเน้ือทีข่องหอ้งชุดทัง้หมดในอาคารชุดนัน้
เป็นทีน่่าสนใจวา่แมว้า่อาคารชุดพกัอาศยับางโครงการมรีาคาสงูกวา่บา้นพกัอาศยั แต่กย็งัเป็นทีนิ่ยมเลอืกซือ้ 
 ดังนัน้ งานวิจัยชิ้นน้ีจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยของชาวจีน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีผลการวจิยัสามารถเป็นขอ้มลูแก่ชาวจนีทีก่ าลงัมองหาอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครเป็นทีพ่กัอาศยั 
 
 1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
     1.2.1 เพือ่ศกึษาเหตุผลในการเขา้มาอาศยัในประเทศไทย และการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยัของชาวจนีที่
อาศยัอยูใ่นเขกรงุเทพมหานคร 
     1.2.2 เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยั 
    1.2.3 เพือ่ศกึษารปูแบบ อาคารชุดพกัอาศยัทีเ่ป็นทีนิ่ยมในกลุม่ของชาวจนี เชน่ขนาดหอ้งพกั ตราสนิคา้ 
 
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ ม ี5 ขัน้ตอนดงัน้ี (ศริวิรรณ เสรี
รตัน์, ศุภร เสรรีตัน์, ปรญิ ลกัษติานนท ์และองอาจ ปทะวานิช, 2541) 

 
รปูท่ี 1 กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) 
 

 จากรูปที ่1 กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้เริม่ตน้จาก การรบัรูถ้งึความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อสนิคา้หรอืการบรกิาร 
ซึง่อาจจะเกดิขึน้จากความจ าเป็น หรอืจากสิง่กระตุน้ภายใน เช่น  อยากซื้อ อยากได ้เป็นต้น การแสวงหาขอ้มูลเป็นล าดบัขัน้
ถดัไปทีผู่บ้รโิภคใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยแหล่งขอ้มลูอาจจะมาจาก แหลง่ขอ้มลูบุคคล เช่น การสอบถามจากเพือ่น คนรูจ้กัที่
มปีระสบการณ์ในการใชส้นิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ  แหล่งทางการคา้ เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณา พนักงานขาย ร้านค้า  หรอื
แหล่งสาธารณชน เชน่ การสอบถามจากรายละเอยีดของสนิคา้หรอืบรกิารจากสือ่มวลชน หรอืประสบการณ์สว่นตวัของผูบ้รโิภค
ที่เคยทดลองใช้ผลติภณัฑ์นัน้มาก่อน เมื่อได้ขอ้มูลประกอบการตดัสนิแล้ว ผู้บรโิภคจะประเมนิทางเลอืก โดยจะพจิารณาถึง
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์หรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้ เช่น ตราสนิคา้ ราคา รปูแบบ บรกิารหลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้ 
การประเมนิดงักล่าวจะน ามาสู่ข ัน้ตอนของการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งต้องมกีารตดัสนิใจจากปัจจยัต่าง ๆ เช่นตราสนิคา้ รา้นคา้ และ
วธิกีารช าระเงนิ นกัการตลาดทีด่จีะมกีารตรวจสอบพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ หลงัจากทีล่กูคา้ไดต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไป
แลว้ ซึง่เป็นการตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการซือ้ เกดิขึน้จากการทีล่กูคา้เปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิกบัสิง่ทีค่าดหวงั  
 2.2 ความหมายและประเภทของอาคารชดุพกัอาศยั 
 อาคารชุดพกัอาศยัเป็นรูปแบบของทีอ่ยู่อาศยัอกีรูปแบบหน่ึง มลีกัษณะเป็นหอ้งพกัหลาย ๆ หอ้งในอาคารเดยีวกนั มี
พืน้ทีส่่วนกลางทีใ่ชร้่วมกนั เช่น บรเิวณทางเดนิ หอ้งโถง ลฟิต ์โรงจอดรถ สระว่ายน ้า ฯลฯ ซึง่ตามกฎหมายเจา้ของหอ้งชุดทุก
คนตอ้งเป็น “เจา้ของร่วม” ในพืน้ทีส่ว่นกลาง (“คอนโดมเินียมคอือะไร”,2020)หากแบง่ประเภทของคอนโดมเินียมตามระดบัราคา
ต่อตารางเมตรสามารถแบง่ประเภทดงัตารางที ่1  



เหตุผลและปัจจยัทีม่ตี่อการเลอืกซื้ออาคารชุดพกัอาศยัของชาวจนีทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 
ยูเ้จีย้ เจยีง, ฤทธริงค ์จุฑาพฤฒกิร และ มยุร ีเสอืค าราม 
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ตารางท่ี 1 ประเภทของอาคารชุดพกัอาศยัและราคา 
ประเภทอาคารชดุพกัอาศยั ราคาเฉลีย่ต่อตารางเมตร 

Super Luxury 250,000 บาท ขึน้ไป 
Luxury 180,000–250,000 บาท 

Hi End Market 100,000–180,000 บาท 
Mid-market 70,000–100,000 บาท 
City Condo ต ่ากวา่ 70,000 บาท 

ทีม่า: การแบง่สว่นการตลาด ของอาคารชุดพกัอาศยัและบา้นแนวราบ กบัการรวีวิเจาะลกึ. (2554).  
 
 2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากการศกึษางานวจิยัในประเทศไทยทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยัและอาคารชุดพกั
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เรื่อง พบว่า เหตุผลในการซื้อ คอื ความต้องการแยกครอบครวั  ปัจจยัที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจมากทีส่ดุ คอื ราคา  รองลงมาคอื สิง่อ านวยความสะดวก และการสง่เสรมิการขาย (หน่ึงฤทยั เนาวค์ า, 2556 ; ภทัทช์นก 
ประตแูกว้, 2556; พริยิะ เหลอืงปฐมอรา่ม, 2543;บณัฑรู ไชยอนงคศ์กัดิ,์ 2544) 
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถามโดยผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัอาคารชุดพกัอาศยัจ านวน 1 ท่าน คอื คุณสุรเชษฐ กองชพี และผูเ้ชีย่วชาญทาง
สถาปัตยกรรม จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผศ.ดร.ศริวิรรณ รุจพิงษ์ ผศ.ดร.ภาสติ ลนีีวา และ ดร.ภฤศมน ค ามะสอน ก่อนเกบ็ขอ้มลู
จรงิ ผูว้จิยัไดท้ดสอบแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งชาวจนีจ านวน 5คน เพือ่ใหว้จิารณ์ถงึความยากงา่ยและความเขา้ใจในค าถาม 
โดยแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 
- ขอ้มลูพื้นฐานสว่นบุคคล เชน่ เพศ อายุ รายไดต้่อเดอืน และอาชพี  
- เหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยัของผูบ้รโิภคชาวจนี มจี านวนทัง้หมด 2 ขอ้ และมลีกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด 
- ปัจจยัทีต่้องค านึงถงึในการตดัสนิใจเลอืกซื้อ เช่น สิง่อ านวยความสะดวกของส่วนกลาง ราคา  ท าเลทีต่ัง้ การเดนิทาง 
และการสง่เสรมิการขาย ซึง่มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
- รปูแบบของอาคารชุดพกัอาศยั เชน่ขนาดหอ้งพกั  
 ประชากรในงานวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มชาวจนีทีส่นใจซื้อหรอืผูท้ีพ่จิารณาจะซื้ออาคารชุดพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครทีม่ ี
อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปและอาศยัหรอืท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลารวมตัง้แต่ 2-20 ปี ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยโปรแกรม G*power ไดข้นาดตวัอย่าง ในการก าหนดขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมกบัสถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ี คอื ไคส
แควร ์ โดยก าหนดค่าเท่ากบั 0.05 ขนาดอทิธพิล (effect size) ขนาดปานกลาง อ านาจการทดสอบ (1-)เท่ากบั 0.8ไดข้นาด
ตวัอยา่งเทา่กบั 180 คน เพือ่ป้องกนัการสญูเสยีของแบบสอบถามเนื่องจากอาจมคีุณสมบตัขิองแบบสอบถามไมค่รบถว้นสมบรูณ์ 
และส ารองค่าความคลาดเคลื่อนจงึส ารองไว ้18 ตวัอย่าง จงึท าการเก็บตวัอย่างเพิม่แบบสอบถาม เป็นตวัอย่างทัง้หมด  199 
(Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007) โดยผูต้อบแบบสอบถามถูก เลอืกแบบไมเ่ฉพาะเจาะจงกบัคนในกลุม่สงัคมออนไลน์วี
แชท โดยมจี านวนสมาชกิประมาณ 500 คน ซึง่เป็นกลุ่มเฉพาะคนจนีทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อใชใ้นการ
ตดิต่อช่วยเหลอืแบง่ปันขอ้มลูในหลายๆ เรือ่งและการหาทีพ่กัอาศยักเ็ป็นประเดน็หลกัในการแลกเปลีย่นดว้ย 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.32 เพศชาย จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 36.68 อายุส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 25 ปี จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.20 รองลงมา คอื อายุ 25-29 ปี จ านวน 63 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 31.66 อายุ 30-34 ปี จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.57 อายุ 41-45 ปี จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.52 สว่นชว่งอายุ 
45 ปีขึน้ไปมเีพยีงส่วนน้อย จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.10 ตามล าดบั สว่นใหญ่ มรีายไดใ้นช่วง ต ่ากวา่ 20,000 บาท/เดอืน 
จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.14 รายได ้20,001–30.000 บาท/เดอืน จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.62 รายได ้30,001–
40,000 บาท/เดอืน จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.09 รายได ้60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.58 รายได ้
40,001–50,000 บาท/เดอืน จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.05 และรายได ้50,001-60,000 บาท/เดอืน จ านวน 9 คน คดิเป็น
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รอ้ยละ 16.58 ตามล าดบั สว่นใหญ่อาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.20 รองลงมา เป็นนกัเรยีน 
จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.18 อาชพีธุรกจิสว่นตวั จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.61 และอาชพีเป็นพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.01 ตามล าดบั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ความถี ่และคา่รอ้ยละ  
 
4. ผลการวิจยั  
 4.1 เหตุผลของการมาประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการศกึษาในต่างประเทศ จ านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.72 
รองลงมา ธุรกจิส่วนตวั/ท างานในบรษิทั จ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 37.19 มาเที่ยวที่ไทย จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 
13.57 เหมาะกบัวยัชรา จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.51 และแต่งงานกบัคนไทย จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.01 ตามล าดบั  
 สว่นเหตุผลในการซือ้อาคารชุดพกัอาศยัทีป่ระเทศไทย พบวา่ สว่นใหญ่เพือ่เป็นอยู่อาศยั จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
63.32 รองลงมาเป็นทีพ่กัอาศยัส าหรบัวนัหยุดยาว จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.58 เพือ่การลงทุน/เกง็ก าไร จ านวน 25 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.56 และใหเ้ชา่ จ านวน 17 คนรอ้ยละ 8.54 ตามล าดบั 
 4.2 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาคารชุดพกัอาศยั 4 ดา้นมคีวามคดิเหน็ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.117) 
หมายถงึ ผูบ้รโิภคชาวจนีใหค้วามส าคญัต่อประเดน็ดงักล่าวทุกประเดน็ในระดบัมาก และเรยีงล าดบัความส าคญัตามค่าเฉลี่ย 
ดงัน้ี ราคาทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คอื ท าเลทีต่ัง้ ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย การเดนิทาง สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง และ
การสง่เสรมิการตลาด 
 4.3 การวเิคราะหร์ูปแบบอาคารชุดพกัอาศยัทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวจนี ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 42.21 เลอืกซื้อแบบ 2 หอ้งนอน 
อนัดบัสองคอืเลอืก1 หอ้งนอนรอ้ยละ 34.171 และเลอืก 3 หอ้งนอนรอ้ยละ12.06 ตราสนิคา้ทีเ่ลอืกซื้อสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 24.62) 
เลือก Lumpini รองลงมาเป็นAP (Thailand) ร้อยละ 17.59 และ เลือกSupalai ร้อยละ 14.57 ตามล าดบั ส่วน Pruksa Real 
Estate มเีพยีงสว่นน้อย  
 
5. สรปุและอภิปรายผล 
 ผูว้จิยัแบง่การอภปิรายผลออกเป็น 3 หวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 5.1 เหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยัของกลุ่มผูบ้รโิภคชาวจนี 
 เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงที่ชาวจนีใหค้วามสนใจ และได้รบัความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็น
สถานทีท่ีค่นเลอืกมาเรยีน มาท างาน การตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยักเ็พือ่อยูอ่าศยัระยะยาวส าหรบัท างานและศกึษาต่อ 
สง่ผลใหช้าวจนีเขา้มาซื้ออาคารชุดพกัอาศยัเพิม่มากขึน้ทุกปี ผูบ้รโิภคบางคนซื้อสนิคา้เพือ่อยู่อาศยัเอง และบางคนซือ้เพือ่ขาย
ต่อหรอืเกง็ก าไร  
 5.2 ปัจจยัดา้นราคาและท าเลทีต่ัง้โครงการ เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยัของชาวจนี  
       ชาวจนีเดนิทางมาประเทศไทยเพือ่ศกึษาและท างานเป็นเวลานานจงึตอ้งการทีพ่กัทีป่ลอดภยัและสะดวกสบาย โดยมเีกณฑ์
การพจิารณาจากคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์เชน่ ตราสนิคา้ รปูแบบของหอ้งพกั เป็นตน้  
 อยา่งไรกต็ามราคาเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุเพราะเมือ่ท าการสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคบางทา่น ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาคารชุด
พกัอาศยัทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกทุกอยา่งเทา่กนั แต่มตีราสนิคา้ต่างกนัผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบราคาก่อนเลอืกซือ้ 
 5.3 รปูแบบอาคารชุดพกัอาศยัทีนิ่ยมในกลุ่มชาวจนีคอื สองหอ้งนอน ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชช้วีติของชาว
จนี ทีนิ่ยมอยู่เป็นครอบครวัใหญ่ มหีอ้งทีต่กแต่งสวยงามมพีืน้ทีอ่ยูอ่าศยัทีย่ดืหยุน่ สามารถปรบัไปตามความตอ้งการทีเ่ป็นไปได ้
เชน่ เมือ่มญีาตมิาเยีย่มจากประเทศจนี เมือ่มคีรอบครวัหลงัเรยีนจบ เป็นตน้  
      5.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนทีเ่พิง่จบการศกึษาหรอืเขา้มาเรยีนต่อในประเทศไทย และเป็นผูท้ี่เพิง่เริม่
ท างานในระดบัเงนิเดอืนไม่สงูนัก แต่ผลจากผูต้อบแบบสอบถาม กลบัพบว่าชาวจนีนิยมเลอืกซื้อทีพ่กัอาศยัแบบสองหอ้งนอน
ดว้ย เหตุผลในการค านึงถงึอนาคตทีต่อ้งการขยบัขยายไดง้า่ย เช่น มพี่อแม่ยา้ยมาอาศยัดว้ยกนัหรอืการวางแผนมคีรอบครวัมี
ลูก ซึ่งจากการสมัภาษณ์เพิม่เติมเรื่องเงนิทุนในการซื้ออาคารชุดพกัอาศยั  พบว่า แหล่งเงนิทุนมาจาก 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ 
ผูป้กครองเป็นผูล้งทุน กูย้มืเงนิจากธนาคารในประเทศจนี มบีา้งทีม่าจากเงนิออมสว่นตวั ผูป้กครองบางท่านมองว่าการซือ้บา้น
เพือ่การลงทุนระยะยาว สามารถขายต่อไดห้ากตอ้งการกลบัภมูลิ าเนา ซึง่กเ็ป็นเหตุผลทีก่ารเชา่ทีพ่กัอาศยัไมเ่ป็นทีนิ่ยม 
 



เหตุผลและปัจจยัทีม่ตี่อการเลอืกซื้ออาคารชุดพกัอาศยัของชาวจนีทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 
ยูเ้จีย้ เจยีง, ฤทธริงค ์จุฑาพฤฒกิร และ มยุร ีเสอืค าราม 
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6. ข้อเสนอแนะ 
   6.1ขอ้เสนอแนะเพือ่การน าไปใชใ้นทางธุรกจิ  

 ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัความเหมาะสมของราคาและท าเลทีต่ัง้โครงการ เน่ืองจากอาคารชุดพกัอาศยัเป็น
สนิคา้ทีม่รีาคาสงู ผูบ้รโิภคจะค านึงถงึความคุม้คา่ของคอนโดทีซ่ือ้กบัเงนิทีเ่สยีไป ซึง่ผูบ้รโิภคโดยเฉพาะชาวจนีจะใหค้วามส าคญั
กบัเรือ่งนี้เป็นล าดบัตน้ ๆ 
 6.2ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครัง้ต่อไป 
 ชาวจนีมาไทยเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ ในแต่ละปี และกระจายไปในพืน้ทีเ่มอืงใหญ่ ๆ อื่น เช่น พทัยาและเชยีงใหม ่เนื่องจาก
มจี านวนประชาชนชาวจนีอาศยัอยู่ตามเมอืงใหญ่ ๆ มากขึน้ จงึควรมกีารศกึษาวา่แต่ละพืน้ทีน่ัน้ มปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้อาคารชุดพกัอาศยัเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร เพือ่จะน าขอ้มลูทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ก่ชาวจนีทีส่นใจเลอืกซือ้อาคารชุดพกั
อาศยัในเขตอื่น ๆ และเป็นขอ้มลูใหเ้จา้ของโครงการอาคารชุดพกัอาศยัไดจ้ดัสรรอาคารชุดพกัอาศยัใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคชาวจนีไดม้ากทีส่ดุ 
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บทคดัย่อ 

เน่ืองจากรฐับาลมกีารพฒันาโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) หรอื EEC 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สามจงัหวดั ได้แก่ ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง ท าใหร้าคาที่ดนิในจงัหวดัดงักล่าวมกีารปรบัตวัสูงขึ้น 
รวมถึงนักลงทุนมคีวามต้องการเป็นเจ ้าของที่ดนิเพื่อประกอบธุรกจิต่างๆ อีกทัง้ในบางพื้นที่มกีารสนับสนุนใหด้ าเนิน
โครงการประเภทแบบผสมผสาน หรอืมกิซย์สู โดยพื้นที่ที่น่าสนใจในการพฒันาโครงการประเภทน้ีต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กบั
การคมนาคมที่พร้อม ผูค้นสามารถเดนิทางได้สะดวก งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย และแผนการพฒันา
โครงการในเขตพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกของภาครฐั เพื่อเป็นข้อมูลในการวเิคราะห์ศกัยภาพของที่ตัง้โครงการ
ประเภทมกิซย์สู บรเิวณสนามบนินานาชาตอิู่ตะเภา จงัหวดัระยองในมุมมองของนักพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์งานวจิยัน้ีท าการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมดิว้ยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ทีม่ปีระสบการณ์ในการพฒันาโครงการประเภทมกิซย์ูส ใน
เขตพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ซึ่งพบว่าพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกมโีอกาสดา้นการลงทุนสงู เน่ืองจากเป็น
พืน้ทีท่ีร่ฐับาลใหค้วามส าคญัและผลกัดนั ทัง้ระบบคมนาคมและแหล่งงาน ท าใหม้ผีูท้ ีเ่ขา้มาท างานในพืน้ทีด่งักล่าวเป็นจ านวน
มาก ทัง้น้ีผู้เชี่ยวชาญแนะน าว่าในพื้นที่ของโครงการควรเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็นหลกั ได้แก่ โรงแรม หา้งสรรพสนิค้า 
ส านกังาน หรอืพืน้ทีจ่ดัประชุม แสดงงานนิทรรศการ (MICE) เพราะในปัจจุบนัยงัไมม่นีกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่เขา้ไปใน
พืน้ทีม่ากนกั จงึตอ้งพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ามารถดงึคนเขา้มาในพืน้ทีไ่ดก้่อน  

ค ำส ำคญั: โครงกำรมกิซย์สู, พืน้ทีเ่ขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก, นโยบำยภำครฐั, สนำมบนินำนำชำตอิู่ตะเภำ 
 
Abstract 
 According to EEC development plan, it consists of 3 provinces are Chachoengsao, Chon Buri and Rayong. 
The land prices in related area were increased from the mentioned development plan. Moreover, investors compete to 
acquire land for various business purposes. There were some areas suitable for multipurpose projects which must be 
accessed to coming transportation system. The main objective of this research was to study the government’s policies 
which support mixed use project development in EEC region especially surround of U-Tapao International Airport area  
in Rayong province from developers’ perspective. The information was collected from 3 experts who experience in mixed 
use development project in EEC area. The results show that EEC area has high investment opportunities. Because this 
area was driven by government in transportation system and work opportunities. In addition, the experts suggest that 
the area of mixed use project should have commercial as a main part, for example, hotels, shopping malls, offices, or 
MICE. These developments will be attracting investors to invest highly in this area. 

Keywords: Mixed-Use Project, EEC Area, Government Policy, U-Tapao International Airport 
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1. บทน า  

 โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
นโยบายไทยแลนด ์4.0 พฒันาต่อจากโครงการพฒันาบรเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) ในปี พ.ศ. 2525 
ท าใหป้ระเทศไทยเกดิการสรา้งเศรษฐกจิในดา้นอุตสาหกรรมจนกลายเป็นฐานการผลติส าคญัและสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในพืน้ที่
รวมถึงในระดบัประเทศ เช่น ยานยนต์ ปิโตรเคม ีเป็นต้น ซึ่งในช่วงนั ้นโครงการพฒันาบริเวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก 
(Eastern Seaboard) ประสบความส าเรจ็อย่างมาก ส่งผลให ้GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศไทยมกีารขยายตวั 
และการลงทุนมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัภูมภิาคตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยการขยายตวันัน้สงูกว่าทัง้มาเลเซยี 
อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์โดยในปี พ.ศ. 2559 รฐับาลมมีตใิหพ้ฒันาโครงการ EEC ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที ่3 จงัหวดั นัน่คอื 
ระยอง ชลบุร ีและฉะเชงิเทรา จะเป็นโครงการที่สนับสนุนต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุน นอกจากน้ีจะยงั เป็น
โครงการที่ดงึดูดเม็ดเงนิลงทุนจากต่างชาติ และท าให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง (ศนูยว์จิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิและเศรษฐกจิฐานราก, 2562) 

โครงการแบบผสมผสาน หรอืมกิซ์ยูส เป็นหน่ึงในโครงการที่ได้รบัการสนับสนุนจากภาคเอกชน เน่ืองจากมกีาร
เลง็เหน็ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่คุ ้มค่า ตอบสนองความต้องการของคนที่เขา้ไปใช้งาน โดยการพฒันาโครงการแบบ
ผสมผสาน เป็นการพฒันาโครงการทีม่ธีุรกจิทีแ่ตกต่างกนั 3 ประเภทขึน้ไป และหนึ่งในธุรกจินัน้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของพืน้ที่
โครงการ ไดแ้ก่ อาคารส านักงาน ที่พกัอาศยั โรงแรม พื้นที่คา้ปลกี รวมถึงพื้นทีส่่วนกลางส าหรบัจดักจิกรรม  หรอืแมแ้ต่การ
วางแผนสรา้งเมอืงใหมเ่พือ่ใหเ้ป็นสมารท์ซติีม้ ีHigh Technology ช่วยลดความเสีย่ง เพิม่มลูคา่โครงการเหมาะแก่การลงทุน และ
ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้คา่จากทีด่นิทีม่รีาคาแพง การพฒันาธุรกจิประเภทมกิซ์ยูส เป็นการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
และก่อใหเ้กดิประชากรในทุกๆช่วงเวลา ทัง้ช่วงกลางวนัทีม่าในรูปแบบคนท างาน และการผสานใหม้อีาคารทีพ่กัอาศยักจ็ะเพิม่
ประชากรที่อยู่ประจ า ซึ่งประชากรเหล่าน้ีจะช่วยเกื้อหนุนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะพื้นทีค่้าปลกี พื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออกมจีงัหวดัที่ได้รบัการสนับสนุนใหด้ าเนินโครงการประเภทมกิซ์ยูส  นัน่คอื จงัหวดัระยอง เป็นจงัหวดัที่เหมาะแก่
การลงทุน เน่ืองจากจ านวนคนที่เขา้มาภายในจงัหวดัเพิม่ขึน้  รวมถึงเป็นจงัหวดัเดยีวในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
ที่มสีนามบนิ นัน่คอื สนามบนินานาชาตอิู่ตะเภา ซึ่งได้รบัการส่งเสรมิเป็นเขตส่งเสรมิเมอืงการบนิภาคตะวนัออก เพื่อ
รองรบัการพฒันาใหเ้ป็นสนามบนิหลกัของเขตพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก การพฒันาพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยแ์ละทีอ่ยูอ่าศยั
รอบศูนยก์ลางการขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented Development หรอื TOD) เป็นพืน้ทีศู่นยก์ลางความเจรญิ และเป็นแหล่ง
ธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัใหม ่(New Downtown) (ประชาชาตธิุรกจิ, 2562) ถงึแมจ้ะมนีโยบายรฐัทีเ่ป็นรปูธรรมในการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณ
สนามบนิ แต่ส าหรบันกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยย์งัตอ้งใหค้วามส าคญัเรือ่งเขตรศัมกีารบนิบรเิวณสนามบนิ เนื่องจากเป็นพืน้ทีเ่ขต
ควบคุมแนวขึน้และลงเครือ่งบนิ ถา้ละเลยในสว่นน้ีอาจสง่ผลต่อความเหมาะสมและความปลอดภยัในการพฒันาโครงการ  
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.1 ศกึษาแผนการพฒันาโครงการในเขตพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกของภาครฐั 
2.2 ศกึษาและวเิคราะหศ์กัยภาพของทีต่ัง้โครงการประเภทมกิซย์สู บรเิวณสนามบนินานาชาตอิู่ตะเภาจงัหวดัระยอง  

 
3 ขอบเขตงานวิจยั 
 ท าการศึกษาแนวทางการพฒันาโครงการประเภทมกิซ์ยูส  ในพื้นที่บรเิวณรศัมไีม่เกิน 10 กิโลเมตรรอบสนามบิน
นานาชาตอิู่ตะเภา จงัหวดัระยอง โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู ระหวา่งเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

 4.1 แผนการพฒันาโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลใหม้กีารพฒันาและส่งเสรมิพืน้ทีต่่างๆ 
รวมถงึสาธารณูปโภค รวมถงึการส่งเสรมิพืน้ทีพ่ฒันาเมอืงใหม่ และพืน้ทีศู่นยก์ลางธุรกจิบรเิวณรอบสนามบนินานาชาตอิู่ตะเภา 
มกีารสง่เสรมิการบรกิารต่อเนื่องใหก้บัผูโ้ดยสาร ไดแ้ก่ โรงแรม ศนูยก์ารคา้ ศูนยป์ระชุม ศนูยเ์จรจาธุรกจิ โดยกจิกรรมเหลา่นี้จดั
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ใหอ้ยูใ่นขอบเขตรศัม ี10 กโิลเมตร และมกีารเชื่อมต่อกบัสนามบนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ สว่นกลุ่มที่เป็นภาคอุตสาหกรรมการผลติ
เกีย่วขอ้งกบัการบนิ หรอือาศยัการขนสง่ทางอากาศเป็นหลกั จะอยู่ในรศัมทีีห่า่งออกภายใน 30 กโิลเมตรจากสนามบนิในพืน้ทีท่ี่
จดัสรรไวเ้ฉพาะ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก, 2561.) 

4.2 ประเภทของโครงการมิกซย์สู 

โครงการมกิซ์ยสู เป็นโครงการทีผ่สมผสานระหวา่งอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยักบัอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่พาณิชยก
รรม เป็นประโยชน์รว่มกนัและเกือ้กลูกนั สรา้งผลตอบแทนไดส้งูกวา่การพฒันาโครงการในรปูแบบอื่นๆ ในระยะยาวและมผีลดตี่อ
การพฒันาเมอืง เพราะท าใหม้ลูคา่ของโครงการมกิซย์สูเพิม่ขึน้ในอนาคต (Blackson, 2012) โดยม ี3 รปูแบบ ดงัน้ี 

4.2.1 กลุ่มอาคารพื้นท่ีใช้สอยแนวราบ (Horizontal Mixed Use) โครงการลกัษณะน้ีจะมอีาคารหลายๆ อาคาร
ตัง้ขึน้บนพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยแต่ละอาคารสรา้งขึน้มาเพือ่วตัถุประสงคก์ารใชง้านทีแ่ตกต่างกนั  

4.2.2 กลุ่มอาคารพื้นท่ีใช้สอยแนวตัง้ (Vertical Mixed Use) โครงการลกัษณะน้ีจะเป็นการพฒันาอาคารขนาด
ใหญ่ขึน้มาอาคารเดยีว เน้นการใชง้านในอาคารหลายรปูแบบ พืน้ทีด่า้นล่างควรมกีารใชง้านในรปูแบบสาธารณะ สว่นชัน้บนเป็น
การใชง้านแบบสว่นตวั 

4.2.3 กลุ่มอาคารพื้นท่ีใช้สอยในอาณาบริเวณใกล้เคียง (Mixed-Use Walkable Neighborhood) โครงการ
ลกัษณะนี้จะรวมการใชง้านทัง้แนวตัง้และแนวราบในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนั สามารถเขา้ถงึไดจ้ากระยะทางเดนิ 5-10 นาท ี

4.3 ความสมัพนัธข์องประเภทการใช้งานอาคาร 

พื้นที่ที่มปีระเภทการใช้งานตัง้แต่ 2 ประเภทขึ้นไป จะต้องมกีารใช้งานที่สมัพนัธ์กนั เช่น ที่อยู่อาศยัและร้านค้ามี
ความสมัพนัธก์นั ควรทีจ่ะจดัวางใหใ้กลก้นั เพือ่สง่เสรมิการใชง้านของผูร้บับรกิาร  

ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธข์องประเภทการใชง้านอาคาร 

       

ทีม่า : Schmitz and Brett, 2009  
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4.4 กระบวนการวางผงัโครงการ   

กระบวนการวางผงัโครงการม ี2 ส่วนหลกัคอื ส่วนรายละเอยีดโครงการ และส่วนรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ที่ตัง้

โครงการ มขี ัน้ตอนดงัน้ี (พรพรรณ ชนิณพงษ,์ 2550.)  
4.3.1 การก าหนดและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบโครงการ (Programming & Program Analysis) ในส่วนน้ีอธบิายถงึ

องคป์ระกอบและพืน้ทีก่ารใชส้อยตามวตัถุประสงคข์องโครงการ การวเิคราะหผ์ูใ้ชง้าน  
4.3.2 รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหท์ี่ตัง้ (Site Inventory & Analysis) ปัจจยัทีน่ ามาวเิคราะหจ์ะเป็นปัจจยัของทีต่ัง้

โครงการ คอื ปัจจยัทางธรรมชาต ิปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรมของทีต่ัง้โครงการ 

 เน่ืองจากโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ไดม้กีารสนุบสนุนใหพ้ฒันาโครงการมกิซ์ยูส ในบางพืน้ที ่
รวมถึงบรเิวณรอบสนามบนินานาชาติอู่ตะเภาจงัหวดัระยอง  โดยโครงการที่มีรูปแบบโครงการประเภทมกิซ์ยูส ในพื้นที่เขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เชน่ โครงการออรจิิน้ ดสิทรคิ แหลมฉบงั ศรรีาชา โครงการออรจิิน้ สมารท์ ซติี ้ระยอง และโครงการ
ใหม่ทีก่ าลงัพฒันาเซน็ทรลั เฟสตวิลั ศรรีาชา มทีัง้รูปแบบทีเ่ป็นกลุ่มอาคารพืน้ทีใ่ช้สอยแนวราบ และกลุ่มอาคารพืน้ที่ใชส้อย
แนวตัง้ ขึน้อยูก่บัสถานทีต่ัง้ และความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ในพืน้ทีน่ัน้ รายละเอยีดตามตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 โครงการประเภทมกิซย์สูในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

สดัส่วนรอ้ยละการใช้
ประโยชน์ 

โครงการ 
ออรจิิน้ ดสิทรคิ  

แหลมฉบงั ศรรีาชา (ร้อยละ) 
ออรจิิน้ สมารท์ ซติี ้ระยอง  

(ร้อยละ) 
เซน็ทรลั เฟสตวิลั ศรรีาชา 

(ร้อยละ) 
ปีทีก่่อสรา้งเสรจ็ 2562 2565 2564 
ทีอ่ยูอ่าศยั 70 70 15 
ศนูยก์ารคา้ 14 15 65 
โรงแรม 16 10 10 
ส านกังานใหเ้ชา่ - 5 5 
ศนูยป์ระชุม - - 5 
รวม 100 100 100 

ทีม่า : สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ, 2563. Origin Property, 2018. Origin Property, 2019. CPN, 2019. 

 

5. ผลการศึกษา  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ท าศกึษาและเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลผ่าน
การสมัภาษณ์ และวเิคราะห ์โดยผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์งานวจิยันี้ คอื นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ปีระสบการณ์ไมต่ ่า
กวา่ 3 ปี ในการพฒันาโครงการประเภทมกิซย์สู ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกโดยการสมัภาษณ์มขีอ้มลู 3 สว่น คอื 1) 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 2) ขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาโครงการประเภทมกิซย์สู ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3) 
ผลกระทบของนโยบายรฐั โดยขอ้มลูจากการสมัภาษณ์มดีงัน้ี 

 

 

 

 

https://www.origin.co.th/
https://www.origin.co.th/
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5.1  ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดท้ าการสมัภาษณ์ เป็นตามรายละเอยีดในตารางที ่3 ดงัน้ี  

ตารางท่ี 3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
รายละเอียด ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 1 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 2 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 3 

1. ต าแหน่งและหน้าที่
ความรบัผดิชอบของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ  ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกจิ  

2. ประสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันา
โครงการ Mixed-Use 

จ านวนโครงการทีเ่คยพฒันา 
1 โครงการตัง้อยูท่ีช่ลบุร ี
ภายในโครงการประกอบดว้ย
คอมมนิูตีม้อลล ์โรงแรม และ
อาคารชุดพกัอาศยั 

จ านวนโครงการทีเ่คยพฒันา 2 
โครงการตัง้อยูท่ีช่ลบุรแีละ
ระยอง ภายในโครงการ
ประกอบดว้ยพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ 
ส านกังานใหเ้ชา่ โรงแรม 
เซอรว์สิอพารท์เมนท ์และ
อาคารชุดพกัอาศยั 

จ านวนโครงการทีเ่คยพฒันา 
4 โครงการตัง้อยูท่ีช่ลบุรแีละ
ระยอง ภายในโครงการ
ประกอบดว้ยพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ 
ส านกังานใหเ้ชา่ คอนเวนชัน่
ฮอลล ์โรงแรม เซอรว์สิอพาร์
ทเมนท ์และอาคารชุดพกั
อาศยั 

3. กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย กลุม่นกัศกึษา อาจารย ์นกั
ลงทุนและคนท างานในพืน้ที ่ 

กลุม่นกัลงทุน และคนท างานใน
พืน้ที ่

กลุม่นกัลงทุน และ
นกัทอ่งเทีย่ว 

 

5.2 ข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันาโครงการประเภทมิกซย์สู ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีเ่ลอืกพฒันาโครงการในพืน้ที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และ
พบวา่พืน้ที ่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก มศีกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทาน รายละเอยีดตามตารางที ่4 

ตารางท่ี 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาโครงการประเภทมกิซย์สู ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

ค าถาม ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 1 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 2 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 3 
1. เหตุผลในการเลอืก
พฒันาโครงการประเภท 
มกิซย์สู ในเขตพืน้ที่
พฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก 

เลง็เหน็ถงึโอกาสดา้นการ
ลงทุน เพราะไดร้บัการ
สนบัสนุนจากภาครฐั ถา้เป็น
นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์จา้
แรกทีเ่ขา้ไปในพืน้ทีจ่ะตอ้ง
พฒันาพืน้ทีพ่าณิชยกรรม
ก่อน เพือ่ดงึคนใหเ้ขา้ไปใน
พืน้ที ่

มคีวามสนใจในการพฒันา
โครงการนอกกรงุเทพมหานคร 
ซึง่พืน้ทีจ่งัหวดั ชลบุร ีและ 
ระยอง มคีวามน่าสนใจ 
เนื่องจากม ีGDP สงูเป็นอนัดบั
ตน้ๆของประเทศไทย 

โครงการมกิซย์สู เป็นโอกาส
ในการพฒันาโครงการใน
ปัจจุบนั ถา้เลอืกโครงการ
แบบเดยีวอาจจะประสบ
ความส าเรจ็ไดย้าก 

2. ปัจจยัการเลอืกทีต่ัง้
โครงการมกิซย์สู ที่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจ 

อดตีในชว่งทีต่ดัสนิใจพฒันา
โครงการนัน้ ทีด่นิมบีรเิวณนี้
ราคายงัไมส่งูและมนีโยบาย
รฐับาลสนบัสนุนจงึเลอืก
พฒันาโครงการก่อนรายอื่นๆ 

แรงงาน หน่วยราชการ 
รฐัวสิาหกจิ มจี านวนเพิม่ขึน้ 

ศกึษาตลาดและกลุม่ลกูคา้
เป็นอนัดบัแรก และคดิถงึ
ลกัษณะโครงการทีส่อดคลอ้ง
กบัท าเลทีต่ัง้ 

 
 
 



กำรศกึษำนโยบำยภำครฐัทีส่ง่ผลต่อควำมเหมำะสมในกำรพฒันำโครงกำรประเภทมกิซย์สู 
กรณกีำรขยำยตวัของสนำมบนินำนำชำตอิู่ตะเภำ จงัหวดัระยอง 
ดศินดัดา ศรยีวง, วรากร ลขิติอนุภาค และ ชญัญรชัต ์นิธธิรีพชัร ์
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ตารางท่ี 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาโครงการประเภทมกิซย์สู ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ) 

ค าถาม ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 1 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 2 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 3 
3. อุปสงค ์และอุปทาน

ของโครงการ ในเขต

พืน้ทีพ่ฒันาพเิศษภาค

ตะวนัออก เป็นอยา่งไร

บา้ง 

ศกึษาการตลาดเป็นอนัดบั
แรก ซึง่พืน้ทีพ่ฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก มศีกัยภาพ
เนื่องจากมกีารสนบัสนุนจาก
ทางภาครฐั 

มนีกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์า
พฒันาโครงการในพืน้ทีจ่ านวน
มาก และมคีวามตอ้งการของ
ลกูคา้เพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีาร
ขยายการจา้งงาน นโยบาย
ภาครฐันโยบายของพืน้ที่
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

บางพืน้ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเขา้
ไปพฒันา แต่สิง่ทีส่ าคญัใน
การตดัสนิใจ คอืการจา้งงาน 
ทีส่ามารถน าคนเขา้มาใน
พืน้ที ่

4.รปูแบบการวางผงั
โครงการมสีดัสว่น ให้
ตรงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มผูใ้ชง้าน 

ศกึษาความตอ้งการของตลาด
เป็นหลกั ถา้โครงการในพืน้ที่
เดยีวกนั ตอ้งพฒันาสิง่ทีด่งึ
ลกูคา้เขา้มาในโครงการเป็น
อนัดบัแรก 

สดัสว่นของพืน้ทีภ่ายใน
โครงการทีเ่คยพฒันา คอื ทีพ่กั
อาศยั รอ้ยละ70  และพืน้ที่
พาณิชยกรรม รอ้ยละ30 

ศกึษาศกัยภาพของพืน้ทีเ่ป็น
หลกัวา่ต าแหน่งทีต่ัง้โครงการ 
วา่เหมาะสมทีจ่ะพฒันา
โครงการประเภทไหน 

5.3 ผลกระทบของนโยบายรฐัและขอบเขตรศัมีการบินต่อการพฒันาโครงการในพืน้ท่ีพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก 

มุมมองของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในทางเดยีวกนัคอื นโยบายรฐัและขอบเขตรศัมกีารบนิมคีวามส าคญัต่อการพฒันา
โครงการอย่างมาก อนัดบัแรกถา้ไมม่นีโยบายรฐัจะไมม่กีารกระตุน้ใหภ้าคเอกชนเขา้มางทุนในพืน้ที่พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
และอนัดบัทีส่องขอบเขตการบนิมผีลต่อการพฒันาโครงการ การเลอืกต าแหน่งทีต่ัง้โครงการ ขนาดของอาคาร รายละเอยีดตาม
ตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 ผลกระทบของนโยบายรฐัและขอบเขตรศัมกีารบนิ ต่อการพฒันาโครงการในพืน้ทีพ่ฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

 

 

 

ค าถาม ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 1 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 2 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 3 
1. นโยบายภาครฐั
สง่ผลต่อรปูแบบของ
อสงัหารมิทรพัย์
อยา่งไร 

ถา้ภาครฐัไมม่นีโยบาย
ภาคเอกชนกไ็มส่ามารถเขา้
มาลงทุนในพืน้ทีไ่ด ้เนื่องจาก
ไมม่คีวามมัน่ใจในพืน้ที ่

นโยบายภาครฐัจะกระทบต่อ
ผงัเมอืงเป็นอนัดบัแรก 
กฎหมายการขยายตวั รวมถงึ 
การคมนาคม กม็ผีลกระทบกบั
พืน้ทีต่ ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์

นโยบายภาครฐัสว่นใหญ่เป็น
สิง่ทีส่ง่เสรมิการลงทุน แต่
นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะ
พจิารณาถงึความส าเรจ็ และ
ผลกระทบดว้ย  

2. นโยบายภาครฐัสง่ผล
ต่อทีต่ัง้โครงการอยา่งไร 

นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะ
วเิคราะหถ์งึโอกาสการเตบิโต
ในพืน้ทีน่ัน้ๆ และหาทีต่ัง้
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ที ่

นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะ
ศกึษาทีต่ัง้โครงการ ทีม่กีาร
คมนาคมทีห่ลากหลายลกูคา้
สามารถเขา้ถงึได ้สะดวก 

ขึน้อยูก่บัโครงสรา้งพืน้ฐาน
เป็นหลกั โดยการพฒันา
โครงการชว่งแรกทีต่ัง้
โครงการควรอยูใ่นพืน้ที่
ชุมชน เนื่องจากมกีารเขา้ใช้
งานพืน้ทีอ่ยา่งชดัเจน 

3. นโยบายภาครฐั
สง่ผลต่อขนาด
โครงการอยา่งไร 
 

นโยบายรฐัจะท าใหท้ราบวา่
ขนาดโครงการในพืน้ทีน่ัน่ๆ 
จะมโีครงการเลก็หรอืใหญ่ 
เพือ่รองรบัการเขา้มาของคน 

ขนาดโครงการขึน้อยูก่บัตน้ทุน
และประสบการณ์ของผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละราย สิง่ที่
ส าคญัในการพฒันาคอื ตอ้ง
สรา้งความแตกต่างจากคูแ่ขง่  
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ตารางท่ี 5 ผลกระทบของนโยบายรฐัและขอบเขตรศัมกีารบนิ ต่อการพฒันาโครงการในพืน้ทีพ่ฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ) 
ค าถาม ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 1 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 2 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 3 

4. ขอบเขตรศัมกีารบนิ
สง่ผลต่อรปูแบบของ
อสงัหารมิทรพัย์
อยา่งไร 

ถา้พฒันาเป็นสนามบนิ
นานาชาต ิพืน้ทีโ่ครงการตอ้ง
มขีนาดใหญ่ดว้ย รวมถงึการ
พฒันาทีด่นิรอบๆ จะตอ้งมี
การพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

การขยายตวัของสนามบนิอู่
ตะเภา ไมน่่าแตกต่างจาก
สวุรรณภมู ิทีพ่กัอาศยัอยา่ง 
เชน่ โรงแรม ควรอยูร่อบนอก
ระยะ 5-10 กโิลเมตร 

รอบๆ สนามบนิมคีวาม
น่าสนใจทีจ่ะพฒันาโครงการ 
ถา้นโยบายรฐับาลมคีวาม
ชดัเจนจะสง่ผลใหม้กีาร
พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์กดิขึน้ 

5. ขอบเขตรศัมกีารบนิ
สง่ผลต่อทีต่ัง้โครงการ
อยา่งไร 

มองโอกาสดา้นการลงทุนเป็น
อนัดบัแรก ควรมรีปูแบบ
อะไรบา้งในทีต่ัง้โครงการ ถา้
เป็นนกัพฒันา
อสงัหารมิทรพัยร์ายแรกตอ้ง
พฒันาโครงการทีด่งึคนเขา้ไป
ในพืน้ที ่

ขึน้อยูก่บักฎหมายขอ้บงัคบั
ของสนามบนิ  

 
 

6. ขอบเขตรศัมกีารบนิ
สง่ผลต่อขนาด
โครงการอยา่งไร 

นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์าย
แรก สว่นใหญ่จะพฒันา
โครงการทีม่ขีนาดใหญ่ และ
นิยมท าพฒันาเป็นพืน้ที่
พาณิชยกรรม  

ค านึงถึงพื้นที่ใกล้ชุมชน เป็น
หลกั สามารถดึงดูดคนให้เข้า
มาใชง้าน และปัจจยัการพฒันา
ของจังหวดัที่ชดัเจน จึงจะท า
ใหโ้ครงการที่จะพฒันาประสบ
ความส าเรจ็มากขึน้ 

 
 การวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญท าใหท้ราบว่าศกัยภาพของพืน้ที่พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
และนโยบายรฐัมผีลต่อการตดัสนิใจและสรา้งความเชื่อมัน่ในการลงทุนใหก้บัภาคเอกชนเขา้มาพฒันาโครงการต่างๆ ภายใน
พื้นที่จ านวนมาก เช่น โครงการขยายสนามบนินานาชาติอู่ตะเภาเพื่อรองรบันักท่องเที่ยว และนักลงทุนที่จะเขา้มาในพื้นที่ 
โครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน ระหวา่งดอนเมอืง-สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
หมายเลข 7 (ชว่งพทัยา-มาบตาพุด) เป็นตน้ รวมถงึนักพฒันาอสงัหารมิทรพัยต์อ้งพจิารณาถงึกฎหมาย ขอ้บงัคบั ของขอบเขต
รศัมกีารบนิ เน่ืองจากใกล้สนามบนิอาจส่งผลต่อการพฒันาโครงการและความปลอดภยัของคนที่ เขา้มาใช้งานในพื้นที่ เช่น 
มลพษิทางเสยีง เป็นตน้  
 

6. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา   

 การศกึษานี้ เพือ่ใหท้ราบถงึนโยบายภาครฐัทีส่นบัสนุนการพฒันาโครงการประเภทมกิซย์สู บรเิวณสนามบนินานาชาติ
อู่ตะเภา จงัหวดัระยอง จากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันคือ พื้นที่พฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก มศีกัยภาพอย่างมากในการพฒันาโครงการเนื่องจากไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลอยา่งเป็นรปูธรรม และมสีว่นทีเ่ป็น
ข้อมูลส่งเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 การเข้าพฒันาโครงการ ถ้าเป็นนักพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์จา้แรกทีเ่ขา้ไปในพืน้ทีจ่ะตอ้งพฒันาพืน้ทีพ่าณิชยกรรมก่อน เพื่อดงึคนใหเ้ขา้ไปในพืน้ที ่ผูเ้ชีย่วชาญท่านที ่2 
ตอ้งมปัีจจยัการพฒันาของจงัหวดัทีช่ดัเจน จงึจะท าใหโ้ครงการทีจ่ะพฒันาประสบความส าเรจ็มากขึน้ และผูเ้ชีย่วชาญท่านที ่3 มี
มมุมองวา่การพฒันาโครงการชว่งแรกทีต่ัง้โครงการควรอยูใ่นพืน้ทีชุ่มชน เนื่องจากมกีารเขา้ใชง้านพืน้ทีอ่ยา่งชดัเจน จากตารางที ่
1 ความสมัพนัธข์องประเภทการใชง้านอาคารท าใหท้ราบถงึความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ และวเิคราะหจ์ากขอ้มลูตลาด
ท าใหท้ราบถงึธุรกจิทีเ่หมาะสมส าหรบัตัง้ในพืน้ที ่ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ โรงแรม และส านักงานใหเ้ชา่ จะเหน็วา่แต่ละประเภททีน่ ามา
ผสมกนัในพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีพ่าณิชยกรรมเป็นหลกั เน่ืองจากทีต่ัง้บรเิวณสนามบนินานาชาตอิู่ตะเภายงัไมม่กีารพฒันามากนัก ตอ้ง
ดงึคนเขา้ไปในพืน้ทีก่่อนและจงึพฒันาพืน้ทีพ่กัอาศยัในล าดบัต่อไป โดยจะเป็นการผสมผสานในรูปแบบกลุ่มอาคารพืน้ทีใ่ชส้อย
ในอาณาบรเิวณใกลเ้คยีง (Mixed-Use Walkable Neighborhood) รวมการใชง้านทัง้แนวตัง้และแนวราบในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนั 



กำรศกึษำนโยบำยภำครฐัทีส่ง่ผลต่อควำมเหมำะสมในกำรพฒันำโครงกำรประเภทมกิซย์สู 
กรณกีำรขยำยตวัของสนำมบนินำนำชำตอิู่ตะเภำ จงัหวดัระยอง 
ดศินดัดา ศรยีวง, วรากร ลขิติอนุภาค และ ชญัญรชัต ์นิธธิรีพชัร ์
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ซึ่งกรณีศึกษาตารางที่ 2 พื้นที่ตัง้โครงการใกล้โซนเมอืงมากกว่า รวมถึงใกล้แหล่งงาน และความเชี่ยวชาญของนักพฒันา
อสงัหารมิรพัยท์ีแ่ตกต่างกนั จงึมกีารผสมผสานพืน้ทีพ่กัอาศยัภายในโครงการดว้ย แต่สิง่แรกทีน่ักพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ลอืก
พฒันาเพือ่สรา้งรายไดค้อืพืน้ทีพ่าณิชยกรรม และสรา้งทีพ่กัอาศยัเป็นอนัดบัสดุทา้ย ยกตวัอย่างกรณีสนามบนิสุวรรณภูมทิี่มกีาร
พฒันาโครงการต่างๆ รอบสนามบนิอย่างต่อเน่ืองทัง้ของภาครฐัและเอกชน โครงการทีพ่ฒันามคีวามหลายหลาย ไดแ้ก่ โครงการ
มกิซ์ยูส ทีป่ระกอบไปด้วย ศูนย์การคา้ โรงเรยีนนานาชาต ิส านักงานใหเ้ช่า ศูนย์ประชุม พื้นทีจ่ดัแสดงสนิค้า คอนโดมเินียม 
โครงการบ้านเดี่ยว และโครงการ Outlet ท าให้ศกัยภาพรอบสนามบนิสุวรรณภูมเิป็นที่ต้องการของผูอ้ยู่อาศยั และนักลงทุน 
(Realist, 2020.) 

 

7. บทสรปุ  

 โครงการพื้นที่พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เป็นโครงการทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาพืน้ทีใ่นพืน้ทีภ่าคตะวนัออกอย่าง
มาก รองรบัการขยายตวัจากกรุงเทพมหานคร งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน และ
วเิคราะหผ์ล ผูเ้ชีย่วชาญมมีุมมองทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั คอื นโยบายของภาครฐัเป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหภ้าคเอกชนมคีวามมัน่ใจ
ในการตดัสนิใจพฒันาโครงการ เน่ืองจากมกีารกระตุน้ใหเ้กดิแหล่งงาน การคมนาคม และมกีารพฒันาเมอืง รวมถงึการใหส้ทิธิ
พเิศษต่างๆ ก็เป็นปัจจยัดงึดูดให้นักลงทุนเหน็ถึงความพร้อมของเมอืงนัน้ท าให้น าเงนิมาลงทุนในพื้นที่ โดยจงัหวดัที่มกีาร
สง่เสรมิใหพ้ฒันาโครงการมกิซย์สู นัน่คอื จงัหวดัระยอง และเป็นจงัหวดัเดยีวในพื้นที่พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ที่มสีนามบนิ 
นัน่คอื สนามบนินานาชาตอิู่ตะเภา จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญท าใหเ้หน็แนวทางการพฒันาโครงการประเภทมกิซย์สู ว่า
มอีุปสงค์ที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในพื้นที่ดงักล่าว ซึ่งจากการวเิคราะห์พบว่านักพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่พฒันาพื้นที่เป็นเจ้า
แรกพื้นที่ภายในโครงการที่พฒันาควรเป็นประเภทพื้นที่เชงิพาณิชยกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์การค้า โรงแรม และ
ส านักงานใหเ้ช่าเพื่อรองรบัการเขา้มาในพื้นที่ของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว เน่ืองจากพื้นที่น้ีในอนาคตต้องรองรบัการเขา้
มาลงทุนเป็นจ านวนมาก  เมือ่มพีืน้ทีพ่าณิชยกรรมสง่ผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ และความมัง่คัง่ของพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ สง่ผล
ต่อการจา้งงานและการสรา้งมลูค่าเพิม่แก่พืน้ทีใ่นอตัราสงูขึน้ ทัง้กจิกรรมการคา้ การลงทุน และมแีรงดงึดูดใหเ้กดิการพฒันาใน
ดา้นทีพ่กัอาศยัตามมา ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฐาปนา บุณยประวติร (2553)  
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บทคดัย่อ 

การเลอืกท าเลทีต่ัง้ในธุรกจิอะพารต์เมนตใ์หเ้ช่ามคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของธุรกจิเป็นอยา่งมาก ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษา
เกณฑ์ในการคดัเลือกท าเลและปัจจยัที่มผีลต่อเกณฑ์ในการคดัเลือกท าเลเพื่อพฒันาโครงการ อะพาร์ตเมนต์ให้เช่าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวจิยันี้จะศกึษาเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลจากการทบทวนวรรณกรรมและน าเกณฑท์ีไ่ดม้าคดักรองโดย
การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นเจา้ของ     อะพารต์เมนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครตัง้แต่ 2 โครงการขึน้ไป จ านวน 5 คน รวมถงึ
หาปัจจยัทีม่ผีลต่อเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกท าเล    จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัในเรื่องของ
เขตพืน้ทีต่ ัง้ของอะพาร์ตเมนต์เป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อเกณฑใ์นการเลอืกท าเลมากทีสุ่ด  โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งท าเลทีต่ัง้โครงการ
ออกเป็น 5 พืน้ที ่ดงัน้ี พืน้ทีก่รุงเทพฯตอนบน พืน้ทีก่รุงเทพฯชัน้ใน พืน้ทีก่รุงเทพฯตะวนัออก พืน้ทีก่รุงเทพฯ ฝัง่ธนบุรแีละพืน้ที่
กรุงเทพฯยา่นศนูยก์ลางคา้ธุรกจิ (Central Business District) โดยใชว้ธิกีารหาค่าเฉลีย่ขอ้มลูคา่ความส าคญัทีไ่ดจ้ากมาตรวดัของ
ลเิครท์ (Likert Scale) ซึง่เกณฑท์ีม่คี่าระดบัความส าคญัในระดบัสงูมาก มี 14 หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ ใกลร้า้นสะดวกซื้อหรอืรา้นคา้
ชุมชน ใกลแ้หล่งชุมชน ใกลต้ลาดสด ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ ใกลถ้นนสายหลกั ใกลร้ถไฟฟ้า BTS หรอื MRT หรอื APL ใกลป้้ายรถ
ประจ าทางหรอืรถตู้โดยสารหรอืมอเตอร์ไซด์รบัจ้าง ใกล้ถนนสายรอง ใกล้โรงพยาบาล ใกล้แหล่งศาสนา ใกล้บรเิวณอาคาร
ส านกังาน ใกลบ้รเิวณสถานศกึษา ใกลศ้นูยบ์รกิารราชการ และใกลส้นามบนิ ทัง้น้ีผูป้ระกอบการสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัน้ี
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลอืกท าเลเบือ้งตน้เพือ่พฒันาโครงการอะพารต์เมนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครได ้
ค าส าคญั: ท าเลทีต่ัง้, การคดัเลอืกท าเล, อะพารต์เมนต,์ มาตรวดัของลเิคริท์ 
 
Abstract 

Location selection is a key success factor of apartment business. The researchers studied the location selection 
criteria and the factors affecting them for rental apartment development in Bangkok.  This research chose the location 
selection criteria from literature review and performed in- depth interviews with 5 executives of apartment projects in 
Bangkok, who have experience in location selection of 2 apartments or more.  In addition, this research analyzed the 
factors that affect the importance of the location selection criteria. According to the data analysis, most of the apartment 
executives focused on the location zone of apartment as the most impacted factors for apartment project development. 
The experts separated location zones in Bangkok into 5 zones, namely: Northern Bangkok Zone, Inner Bangkok Zone, 
Eastern Bangkok Zone, Thonburi Zone, and Central Business District Zone. The most important location selection criteria 
are:  convenience store, community, fresh market, shopping mall, main road, express train, mass transit, minor road, 
hospital, religious landmark, office building, educational institute, government complex and airport.  The results of this 
study help developers in basic location selection for apartment development. 
Keywords: Location, Location Selection, Apartment, Likert Scale 
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1   บทน า 

ทีอ่ยู่อาศยัถอืเป็นปัจจยัสีท่ีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์จากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั จงึท าใหท้ีอ่ยู่
อาศยัมคีวามตอ้งการมากขึน้ (เชาว ์เพชร็ราช และจริวรรณ ทรพัยเ์จรญิ, 2556) รวมถงึในปัจจุบนั ประชากรมกีารเคลือ่นยา้ยทีอ่ยู่
อาศยัดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อการศกึษาต่อของผูท้ีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ต่างจงัหวดั เพือ่เขา้หางานท าในเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ รวมถงึ
เพื่อความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการเดนิทางไปยงัสถานทีท่ างานหรอืสถานศกึษา เป็นตน้ (ส านักงานสถติแิห่งชาติ , 
2561) ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุท าใหธุ้รกจิทีพ่กัอาศยัประเภทใหเ้ชา่ต่าง ๆ เกดิขึน้อยา่งมากมายทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในจงัหวดัที่เป็นศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรมและสถานศกึษา เช่น กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมไปถึง
จงัหวดัใหญ่ ๆ ทีเ่ป็นแหลง่พืน้ทีเ่ศรษฐกจิตามหวัเมอืงต่าง ๆ 

ในปัจจุบนั ประชากรไทยมกีารเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศยักนับ่อยมากขึ้น เหตุผลมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปลี่ยนที่
ท างานใหม่ การหาทีอ่ยู่อาศยัทีใ่กลแ้หล่งทีท่ างานเพื่อความสะดวกสบายและเพื่อประหยดัค่าใชจ้่าย ตลอดจนการเขา้ศกึษาต่อ
ของผู้คนที่มภีูมลิ าเนาอยู่ต่างจงัหวดัเพื่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของการด ารงชวีติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครทีม่แีหล่งงานและสถานศกึษาใหเ้ลอืกหลากหลาย การเลอืกท าเลส าหรบัการพฒันาธุรกจิอะพารต์เมนทใ์หเ้ชา่จงึ
ถอืไดว้า่เป็นเรื่องส าคญัทีผู่ป้ระกอบการหรอืนักลงทุนทัง้หลายต่างกห็วงัผลประโยชน์วา่จะไดร้บัผลตอบแทนกลบัเป็นอยา่งด ี(สุธี
กานต ์สถติกุล, 2556) 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ ทีอ่ยู่อาศยัประเภท เซอรว์สิอะพารต์เมนต ์อะพารต์เมนต ์และหอพกั ยงั
เป็นทีต่อ้งการของกลุ่มลูกคา้อย่างมาก (พรอ็พฮอลคิดอทคอม , 2562) ท าใหปั้จจุบนัมผีูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยเขา้สู่
ธุรกจิอะพารต์เมนตเ์พิม่มากขึน้เรื่อย ๆ ทัง้น้ี แต่ละผูป้ระกอบการจะมกีารจบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น กลุ่ม
ลกูคา้ระดบับน กลุ่มลกูคา้ระดบักลาง และกลุม่ลกูคา้ระดบัลา่ง (สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2553)  เป็นตน้ 
โดยการลงทุนโครงการใหม ่ๆ ผูป้ระกอบการควรด าเนินการบนพืน้ฐานความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายและโอกาสทางการ
แข่งขนั ความส าเรจ็ของธุรกจิในภาวะทีต่ลาดมกีารแข่งขนัสูงนัน้ จะต้องอาศยัท าเลทีต่ัง้ทีจ่ะช่วยกระตุ้นการตดัสนิใจของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเป็นส าคญั จากเหตุผลขา้งต้นน้ี ทางผูว้จิยัจงึสนใจท าการศกึษาวจิยัในหวัขอ้เกณฑใ์นการเลอืกท าเลพฒันาอะ
พารต์เมนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการวเิคราะหเ์กณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลและปัจจยัทีม่คีวามส าคญัในการคดัเลอืกท าเล
และน าเสนอเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิในการคดัเลอืกท าเลมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
2  วตัถปุระสงค ์

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาหาเกณฑแ์ละปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกท าเลของการพฒันาอะพาร์ตเมนต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
3  ขอบเขตการศึกษา 

3.1 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ศกีษาท าเลทีเ่หมาะสมในการพฒันาอะพารต์เมนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ 
3.2 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล เกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการพฒันาโครงการเกี่ยวกบัธุรกจิอะพาร์ต

เมนต ์ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูและความคดิเหน็ จ านวน 5 คน ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางของ Nastasi & Schensul 2005 ทีก่ าหนดจ านวนผูใ้หข้อ้มลูหลกัของงานวจิยัเชงิคุณภาพในการสมัภาษณ์ ไวอ้ย่าง
น้อย 5 คน  

 
4  ระเบียบการวิจยั 

4.1 ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ส ารวจเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกท าเลรวมทัง้ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
คดัเลอืกท าเลเพือ่พฒันาอะพารต์เมนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2 คดักรองเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเล และปัจจยัทีม่ผีลต่อการคดัเลอืกท าเลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น ามาวเิคราะหห์าเกณฑท์ี่
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท าเลในการพฒันาอะพารต์เมนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 สรา้งแบบสมัภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มลู โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญหรอืผูป้ระกอบการประเมนิความส าคญัของปัจจยัทีม่ผีลต่อ
หลกัเกณฑ ์ซึง่ใชม้าตรวดัของลเิคริท์ แบบ 5 ระดบั ก าหนดให ้1 คอืน้อยทีสุ่ด 2 คอืน้อย 3 คอืปานกลาง 4 คอืมาก และ 5 คอื



เกณฑใ์นการเลอืกท าเลพฒันาอะพารต์เมนตใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 
ฐณาภพ หมัน่ต่อม, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์  และสทิธชิยั นาคสขุสกุล  
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มากทีสุ่ด เพื่อน าค่าทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Likert, 1932) รวมถงึสอบถามเหตุผล และแนวทางการแบ่งกลุ่ม
ของโครงการอะพารต์เมนตต์ามปัจจยัทีผู่เ้ชยีวชาญเหน็วา่มผีลต่อการคดัเลอืกท าเลมากทีส่ดุ 

4.4 สรุปเกณฑ์ในการคัดเลือกท าเลและปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกท าเลในการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ในเขต
กรุงเทพมหานครทีไ่ดจ้ากงานวจิยั 

 
5  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 ความหมายของและการแบง่ประเภทของอะพารต์เมนต ์ 
อะพาร์ตเมนต์ หมายถึง อาคารหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศยัส าหรบัหลายครอบครวั โดยแบ่ง

ออกเป็นหน่วยแยกจากกนัส าหรบัแต่ละครอบครวั หรอืเรยีกวา่ อาคารอยู่อาศยัรวม (กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (2543). ออกตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) อะพารต์เมนตส์ามารถแบง่ประเภทตามอตัราค่าเชา่หอ้งพกัต่อเดอืนไดเ้ป็น 5 ประเภท 
ดงัแสดงในตารางที ่1  

 
ตารางท่ี 1 ประเภทของอะพารต์เมนตแ์ละระดบัอตัราค่าเชา่ของอะพารต์เมนต ์ 

ประเภทของอะพารต์เมนต ์ อตัราค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 
ระดบัพเิศษ (Deluxe) 60,000 บาทขึน้ไป 
ระดบัสงู (First class) 30,000 – 60,000 บาท 

ระดบักลาง (Middle class) 10,000 – 30,000 บาท 
ระดบัธรรมดา (Low middle classs) 5,000 – 9,000 บาท 

ระดบัลา่ง (Low class) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
ทีม่า: สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2553) 
 

5.2 เกณฑใ์นการเลือกท าเลท่ีตัง้อะพารต์เมนต ์
การเลอืกท าเลหรอืทีต่ ัง้เหมาะสมของหน่วยผลติต่าง ๆ จะมคีวามแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัลกัษณะทางธุรกจิ จากการ

ทบทวนวรรณกรรม เกณฑท์ีม่ผีลต่อการคดัเลอืกท าเลในการพฒันาโครงการอะพาร์ตเมนต์ประกอบดว้ยเกณฑต์่าง ๆ ดงั
แสดงในตารางที ่2  

 
ตารางท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ปัจจยัท่ีผลต่อการก าหนดหลกัเกณฑ ์
สถานทีต่ ัง้/เขต / / /   / /  / / 
ระดบัราคาทีด่นิ (บาท/ตร.ว.)  / /  / / / / /  
ระดบัราคาคา่เชา่ (บาท/หอ้ง)      / /    
ขนาดโครงการ (จ านวนหอ้ง)  / /   / /  /  
กายภาพทีด่นิ (ขนาดทีด่นิ) / / / /  / /  / / 
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ตารางท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
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ปัจจยัในการเลือกท าเล 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั           
ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ / / / / /   / / / 
ใกลร้า้นสะดวกซือ้/รา้นคา้ชุมชน / / /  / / /  /  
ใกลต้ลาดสด / /     /  /  
ใกลส้วนสาธารณะ / / /      /  
ใกลแ้หล่งชุมชน / /    /  /   
ดา้นคมนาคม           
ใกลถ้นนสายหลกั-ถนนสายรอง  / / / / / /  /  
ใกลร้ถไฟฟ้า BTS/MRT/APL / / / /   / /   
ใกลท้า่เรอื  / /        
ใกลท้างดว่น / / /        
ใกลส้นามบนิ  /         
ดา้นสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ           
ใกลส้ถานีไฟฟ้า-สถานีประปา  / / /    / / / 
ใกลส้ถานดบัเพลงิ  / / /       
ใกลส้ถานีต ารวจ  / /  /      
ใกลส้นามบนิ           
ใกลโ้รงพยาบาล  / /  / /  /   
ใกลแ้หล่งศาสนา    /    /   
ดา้นแหล่งงาน           
ใกลโ้ซนอาคารส านกังาน / / / / / / / /   
ใกลโ้ซนโรงงานอุตสาหกรรม – นิคม  / / /       
ใกลส้ถานศกึษา / / / / / / /   / 
ใกลศ้นูยร์าชการ / / /  /  / /   
ใกลส้นามบนิ   /        

 
5.3 การวิเคราะหห์าค่าความส าคญัของเกณฑ ์
คา่เฉลีย่ขอ้มลูคา่ความส าคญัทีไ่ดจ้ากมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Scale) สามารถแบง่ชว่งไดเ้ป็น 5 ระดบั ซึง่แต่ละชว่ง

จะมคีวามกวา้งของอตัรภาคชัน้เท่ากบั 0.80 ประกอบดว้ย 4.21-5.00 ส าคญัมากทีสุ่ด 3.41-4.20 ส าคญัมาก 2.61-3.40 ส าคญั
ปานกลาง 1.81-2.60 ส าคญัน้อย และ 1.00-1.80 ส าคญัน้อยทีส่ดุ (ชชัวาลย ์เรอืงประพนัธ์, 2539) 
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6  ผลการวิจยั 

จากการเกบ็ขอ้มลูจากผูเ้ชยีวชาญและผูป้ระกอบการซึง่เป็นผูพ้ฒันาโครงการเกีย่วกบัธุรกจิอะพารต์เมนต ์ไมน้่อยกว่า 
2 โครงการ จ านวน 5 คน ดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ประสบการณ์ (ปี) จ านวนอะพารต์เมนต ์(แห่ง) เขตท่ีตัง้ของอะพารต์เมนต ์
A 4 2 แจง้วฒันะ 14 / ดอนเมอืง 
B 15 3 ลาดพรา้ว 107 แยก 21 และ แยก 23 
C 30 2 สขุมุวทิ 31/ยานนาวา 
D 4 2 รชัดา 36 / รชัดา 36 
E 25 3 ดนิแดง/หว้ยขวาง/จตุจกัร 

 
6.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของเกณฑ์ในการคัดเลือกท าเลพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ในเขต

กรงุเทพมหานคร 
 จากการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้บง่เกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกท าเลพฒันาอะพารต์เมนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบง่เป็น 4 
ดา้น คอื  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั ดา้นคมนาคม ดา้นสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และดา้นแหล่งงาน โดย
ผูเ้ชีย่วชาญไดนิ้ยามของค าวา่ใกล ้คอื รศัมไีมเ่กนิ 10 ก.ม.จากทีต่ัง้โครงการ จากการวเิคราะหร์ะดบัความส าคญัของเกณฑท์ัง้ 4 
ดา้น ซึง่แสดงไดด้งัตารางที ่4 ถงึ 7  
 
ตารางท่ี 4 ความส าคญัของเกณฑด์า้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั 

เกณฑด์า้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั 
คา่ความส าคญั 

คา่เฉลีย่ แปลผล 
A B C D E 

1 ใกลร้า้นสะดวกซือ้หรอืรา้นคา้ชมุชน 5 5 5 5 5 5.00 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ใกลแ้หลง่ชุมชน 5 4 4 4 5 4.40 ส าคญัมาก 
3 ใกลต้ลาดสด 5 4 4 4 4 4.20 ส าคญัมาก 
4 ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ 5 4 4 4 4 4.20 ส าคญัมาก 
5 ใกลส้นามกฬีาหรอืสวนสาธารณะ 5 3 3 3 3 3.40 ส าคญัปานกลาง 

ตารางท่ี 5 ความส าคญัของเกณฑด์า้นคมนาคม 

เกณฑด์า้นคมนาคม 
คา่ความส าคญั 

คา่เฉลีย่ แปลผล 
A B C D E 

1 ใกลถ้นนสายหลกั 5 5 5 4 5 4.80 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ใกลป้้ายรถประจ าทางหรอืรถตูโ้ดยสารหรอืมอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง 5 5 4 4 5 4.60 ส าคญัมากทีส่ดุ 
3 ใกลร้ถไฟฟ้า BTS หรอื MRT หรอื AIRPORT LINK 4 4 5 5 5 4.60 ส าคญัมากทีส่ดุ 
4 ใกลถ้นนสายรอง 3 5 4 4 5 4.20 ส าคญัมาก 
5 ใกลท้างดว่น 4 3 4 3 3 3.40 ส าคญัปานกลาง 
6 ใกลส้นามบนิ 5 3 1 5 3 3.40 ส าคญัปานกลาง 
7 ใกลท้า่เรอื 3 4 3 3 3 3.20 ส าคญัปานกลาง 

 

 

 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

340 

ตารางท่ี 6 ความส าคญัของเกณฑด์า้นสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

เกณฑด์า้นสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
คา่ความส าคญั 

คา่เฉลีย่ แปลผล 
A B C D E 

1 ใกลโ้รงพยาบาล 5 5 4 5 5 4.80 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ใกลแ้หลง่ศาสนา (วดั/โบสถ/์มสัยดิ) 5 3 3 4 3 3.60 ส าคญัมาก 
3 ใกลส้นามบนิ 5 3 2 3 3 3.20 ส าคญัปานกลาง 
4 ใกลส้ถานีไฟฟ้า หรอื ใกลส้ถานีประปา 3 2 5 2 3 3.00 ส าคญัปานกลาง 
5 ใกลส้ถานีดบัเพลงิ 3 2 2 2 3 2.40 ส าคญัน้อย 

ตารางท่ี 7 ความส าคญัของเกณฑด์า้นแหล่งงาน 

เกณฑด์า้นแหล่งงาน 
คา่ความส าคญั 

คา่เฉลีย่ แปลผล 
A B C D E 

1 ใกลบ้รเิวณโซนอาคารส านกังาน 5 5 3 5 5 4.60 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ใกลบ้รเิวณสถานศกึษา 5 3 3 4 5 4.20 ส าคญัมาก 
3 ใกลศ้นูยบ์รกิารราชการ 5 4 2 3 5 3.80 ส าคญัมาก 
4 ใกลส้นามบนิ 5 4 2 3 4 3.60 ส าคญัมาก 
5 ใกลบ้รเิวณโซนโรงงานอุตสาหกรรม – นิคมอุตสาหกรรม 3 3 2 4 5 3.40 ส าคญัปานกลาง 

  
จากขอ้มลูในตารางที ่4 ถงึตารางที ่7 ผูว้จิยัสามารถคดักรองเกณฑ ์โดยเลอืกเกณฑท์ีม่คีวามส าคญัในระดบัมากและ

มากทีส่ดุเพือ่น ามาสรุปเป็นเกณฑท์ีค่วรค านึงถงึในการคดัเลอืกท าเลเพือ่พฒันาอะพารต์เมนตไ์ดด้งัน้ี 
1. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั คดักรองเกณฑเ์หลอื 4 เกณฑเ์รยีงตามคา่เฉลีย่ ไดแ้ก่ ใกลร้า้นสะดวก

ซือ้หรอืรา้นคา้ชุมชน (5.00) ใกลแ้หลง่ชุมชน (4.40) ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ (4.20) และใกลต้ลาดสด (4.20) 
2. ดา้นคมนาคม คดักรองเกณฑเ์หลอื 4 เกณฑเ์รยีงตามคา่เฉลีย่ ไดแ้ก่ ใกลถ้นนสายหลกั (4.80) ใกลร้ถไฟฟ้า

BTS/MRT/APL รวมถงึใกลป้้ายรถประจ าทางหรอืรถตูโ้ดยสารหรอืมอเตอรไ์ซน์รบัจา้ง (4.60) และใกลถ้นนสายรอง (4.20)  
3.  ด้านสาธารณูปโภคหรอืสาธารณูปการ คดักรองเกณฑ์เหลอื 2 เกณฑ์เรยีงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ใกล้โรงพยาบาล 

(4.80) และ ใกลแ้หลง่ศาสนา (3.60) 
4. ดา้นแหล่งงาน คดักรองเกณฑเ์หลอื 4 เกณฑเ์รยีงตามคา่เฉลีย่ ไดแ้ก่ ใกลบ้รเิวณโซนอาคารส านกังาน (4.60), ใกล้

บรเิวณสถานศกึษา (4.20) ใกลศ้นูยร์าชการ (3.80) และ ใกลส้นามบนิ (3.60) 
 
6.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกท าเลพฒันาอะพาร์ตเมนต์ในเขต

กรงุเทพมหานคร 
 เกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีไ่ดจ้าก 6.1 แต่ละขอ้จะมคีวามส าคญัต่ออะพารต์เมนตแ์ต่ละแหง่แตกต่างกนั ในงานวจิยัน้ี
จงึต้องศกึษาว่าปัจจยัใดจะสามารถใช้แบ่งกลุ่มของอะพาร์ตเมนต์ตามระดบัความส าคญัของเกณฑ์ได้เหมาะสมที่สุด จากการ
วเิคราะหข์อ้มูลในการสมัภาษณ์ผูเ้ชยีวชาญ พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หค้่าความส าคญัของปัจจยัทีใ่ชก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
คดัเลอืกท าเลพฒันาอะพาร์ตเมนต์ น ามาเฉลี่ยค่าได้ ดงัน้ี ด้านสถานที่ตัง้/เขต มคี่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมา ด้านกายภาพที่ดนิ
(ขนาดทีด่นิ) มคี่าเฉลีย่ 4.20 ดา้นระดบัราคาทีด่นิ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และดา้นระดบัราคาค่าเช่ากบัดา้นขนาดโครงการ มีค่าเฉลีย่ 
3.80 ซึ่งจากข้อมูล พบว่า ด้านสถานที่ตัง้/เขต มผีลต่อการก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกท าเลพฒันาอะพาร์ตเมนต์ในเขต
กรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ ดงัตารางที ่8 
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ตารางท่ี 8 ระดบัความส าคญัของปัจจยั  
ปัจจยั คา่ความส าคญั คา่เฉลีย่ แปลผล 

A B C D E 
1 ดา้นสถานทีต่ัง้/เขต (การแบง่พืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานคร) 5 5 5 5 5 5.00 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ดา้นกายภาพทีด่นิ (ขนาดโครงการ) 4 4 4 4 5 4.20 ส าคญัมาก 
3 ดา้นระดบัราคาทีด่นิ (บาท/ตรว.) 3 4 4 4 5 4.00 ส าคญัมาก 
4 ดา้นระดบัราคาคา่เชา่ (หอ้ง/บาท) 3 4 4 3 5 3.80 ส าคญัมาก 
5 ดา้นขนาดโครงการ (จ านวนหอ้งพกั) 3 4 4 3 5 3.80 ส าคญัมาก 

 
จากผลการวจิยัในตารางที ่8 ผูว้จิยัจงึเลอืกทีจ่ะท าการวเิคราะหเ์กณฑใ์นการเลอืกท าเลตามเขตพืน้ทีต่ ัง้โครงการ โดย

ผูว้จิยัไดแ้บ่งท าเลทีต่ัง้โครงการออกเป็น 5 พืน้ที ่ดงัน้ี พืน้ทีก่รุงเทพฯตอนบน พืน้ทีก่รุงเทพฯชัน้ใน พืน้ทีก่รุงเทพฯฝัง่ตะวนัออก 
พืน้ทีก่รุงเทพฯฝัง่ธนบุร ีและพืน้ทีก่รุงเทพฯยอ่นศนูยก์ลางคา้ธุรกจิ (CBD)  

 
7  สรปุผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกณฑแ์ละปัจจยัทีม่ผีลในการคดัเลอืกท าเลพฒันาอะพาร์ตเมนต์ในเขตรุงเทพมหานคร ดว้ย
วธิกีารสมัภาษณ์ ผูเ้ชีย่วชาญ สามารถสรุปผลไดว้า่ปัจจยัทีม่ผีลมากทีส่ดุในการก าหนดเกณฑใ์นการเลอืกท าเล คอื ดา้นเขตท าเล
ทีต่ัง้ ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่งท าเลทีต่ัง้โครงการออกเป็น 5 พืน้ที ่ดงัน้ี พืน้ทีก่รุงเทพฯตอนบน พืน้ทีก่รุงเทพฯชัน้ใน พืน้ทีก่รุงเ ทพฯฝัง่
ตะวนัออก พืน้ทีก่รุงเทพฯฝัง่ธนบุร ีและพืน้ทีก่รุงเทพฯ ย่านศูนย์กลางคา้ธุรกจิ (CBD) และมเีกณฑข์องการคดัเลอืกท าเลเพื่อ
พฒันาอะพารต์เมนตท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

7.1 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ ใกลร้า้นสะดวกซือ้หรอืรา้นรา้นคา้ชุมชน ใกลแ้หล่งชุมชน ใกล้
ตลาดสด และใกลห้า้งสรรพสนิคา้  

7.2 ด้านคมนาคม ได้แก่ ใกล้ถนนสายหลกั ใกล้ป้ายรถประจ าหรอืทางมอเตอร์ไซด์รบัจ้าง ใกล้รถไฟฟ้า BTS หรอื 
MRTหรอื APL ใกลถ้นนสายรอง  

7.3 ดา้นสาธารณูปโภคหรอืสาธารณูปการ ไดแ้ก่ ใกลโ้รงพยาบาล และใกลแ้หลง่ศาสนา   
7.4 ด้านแหล่งงาน ได้แก่ ใกลบ้รเิวณอาคารส านักงาน ใกล้สถานศกึษา ใกล้บรเิวณโซนอุตสาหกรรม และใกล้ศูนย์

ราชการ  
ผลข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการคดัเลอืกท าเลได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

เพือ่ใหไ้ดท้ าเลทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเหมาะสมต่อโครงการ 
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บทคดัย่อ 
 การเลอืกท าที่ตัง้เป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหน่ึงที่มสี่วนท าใหธุ้รกจิค้าส่งขนาดย่อมประสบความส าเรจ็ ผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจทีจ่ะศกึษาเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของอาคารพาณิชยท์ีใ่ชเ้ป็นรา้นคา้ส่งขนาดย่อมในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยศกึษา
เกณฑใ์นการเลอืกท าเลจากการทบทวนวรรณกรรมและน าเกณฑท์ีไ่ดด้งักล่าวมาคดักรองโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญในธุรกจิ
คา้ส่งขนาดย่อมจ านวน 5 คน จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า  ผูเ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัเรื่องทีต่ ัง้อาคารเป็นปัจจยัทีม่ ี
อทิธติ่อเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้ ซึง่สามารถแบ่งรา้นคา้ได ้2 กลุม่ ไดแ้ก่ รา้นทีต่ัง้ในยา่นโรงงานอุตสาหกรรม และรา้น
ทีต่ัง้ในยา่นทีอ่ยูอ่าศยั  โดยเกณฑท์ีม่คีา่ระดบัความส าคญัระดบัมากทีส่ดุม ี3 หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถและความกวา้งของถนน 
ใกลแ้หล่งชุมชน และไกลจากคู่แข่งทางตรง โดยผลของงานวจิยัน้ีสามารถช่วยผูป้ระกอบการในการพจิารณาการคดัเลอืกท าเล
ที่ตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์สามารถน าผลที่ได้มาประเมนิศกัยภาพในการปล่อยเช่าของอาคาร
พาณิชยท์ีม่ไีด ้

ค าส าคญั: การคดัเลอืกท าเล, รา้นคา้สง่ขนาดยอ่ม, อาคารพาณิชย,์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
Abstract 
  Location selection is a key success factor for small wholesale business. The researchers were interested studying 
in the location selection criteria of small wholesale shops in Samutprakarn.  The criteria were collected by literature 
review and screening by interviewing of 5 experts in small wholesale shop business.  The data analysis showed most 
experts focused on location of shop house as the most important factor and the experts separated the shop location 
into 2 categories: industrial zone and residential zone.  The 3 location selection criteria with highest-level of importance 
are: parking area or width of road, community, and far from direct competitor. The results can help entrepreneurs select 
the location of small wholesale shops.  Furthermore, shop house owners can use the results in assessing the potential 
of their properties for leasing. 

Keywords: Location Selection, Location Selection Criteria, Small Wholesale Shop, Shop House, Samutprakarn 
 
1.  บทน า 

ธุรกจิคา้สง่เป็นธุรกจิทีม่มีาอย่างยาวนานและเกีย่วขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย โดยธุรกจิคา้สง่มสีดัสว่นผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ถงึรอ้ยละ 16 ในช่วงระยะเวลาสบิปีทีผ่า่นมา(พ.ศ.2551-พ.ศ.2561) โดยมกีารเจรญิเตบิโตเฉลีย่รอ้ย
ละ 6.8 ต่อปี (ศูนย์วเิคราะห์เศรษฐกิจทเีอ็มบี, 2562) โดยประเภทสนิค้าที่สามารถสร้างรายได้และก าไรให้กบัผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ส่งไดด้ ีคอื สนิคา้ประเภทไม่คงทน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นสนิคา้ไม่คงทน ท าใหผู้ป้รโิภคมกีาร
จบัจ่ายใชส้อยเป็นประจ า สง่ผลใหม้กีารหมุนเวยีนสนิคา้เรว็ (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2562) จงึท าใหธุ้รกจิคา้สง่สามารถสรา้ง
งานและรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นจ านวนมาก โดยธุรกจิคา้สง่มจี านวนผูป้ระกอบการคา้ส่งทีเ่ป็นSMEsทัง้สิน้ถงึ 1.04 ลา้นราย คดิ
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เป็นรอ้ยละ 37.48 จากจ านวนสดัสว่นธุรกจิSMEs ทีม่อียู่ภายในประเทศซึง่เป็นจ านวนสดัสว่นทีส่งูทีสุ่ด ท าใหเ้กดิการจา้งงานถงึ 
3.38 ลา้นคนคดิเป็นรอ้ยละ 24.02 จากจ านวนสดัสว่นการจา้งงานทัง้ประเทศคดิเป็นอนัดบัที ่3 รองจากภาคบรกิารและภาคการ
ผลติ (กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์, 2558) โดยจงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัหนึ่งทีม่แีนวโน้มการพฒันาสงูขึน้
อย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลพบว่า ผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัสมุทรปราการมมีลูค่าสูงถงึ 691,888 ลา้นบาทสงูเป็นอนัดบัที ่4 
ของประเทศ และธุรกจิคา้สง่เป็นธุรกจิอนัดบัที ่3 ของโครงสรา้งเศรษฐกจิของจงัหวดัสมทุรปราการ รองจากภาคอุตสาหกรรมและ
การขนสง่ (ส านกังานจงัหวดัสมทุรปราการ, 2562)  
 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ี ท าใหธุ้รกจิคา้ส่งเป็นธุรกจิทีม่คีวามน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ โดยธุรกจิคา้ส่งขนาดย่อมมกั
ตัง้อยู่ในลกัษณะอาคารพาณิชย์มากกว่าการซื้อทีด่นิและสรา้งอาคารขึน้ใหม่ เน่ืองจากต้นทุนในการซื้อทีด่นิและการก่อสรา้งที่
คอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัการเชา่อาคารพาณิชย ์โดยนอกจากน้ี ธุรกจิคา้สง่มปัีจจยัส าคญัทีม่สีว่นส าคญัทีช่ว่ยใหธุ้รกจิคา้สง่ประสบ
ความส าเรจ็ คอื ปัจจยัดา้นท าเลทีต่ัง้ เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีต่อ้งอาศยัท าเลทีต่ัง้ในการด าเนินธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นดา้นแหล่งสนิคา้
และแรงงานทีจ่ะใชใ้นการประกอบธุรกจิ รวมถงึการขนส่งสนิคา้และกระจายสนิคา้จากผูผ้ลติรายใหญ่สู่กลุ่มลูกคา้รายย่อยทีจ่ะ
ส่งผลต่อต้นทุนในการด าเนินการ นอกจากน้ียงัต้องค านึงถึงแหล่งลูกค้า การเข้าถึง กฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ และการ
เจรญิเตบิโตของพืน้ทีท่ีจ่ะสง่ผลต่อธุรกจิคา้สง่ (ประสทิธิ ์พมิพเ์วยีงค า, 2554) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัและ
หลกัเกณฑท์ีม่ผีลต่อการเลอืกท าเลทีต่ัง้อาคารพาณิชยส์ าหรบัรา้นคา้สง่ขนาดย่อมในจงัหวดัสมุทรปราการโดยผลของงานวจิยัน้ี
สามารถช่วยผู้ประกอบการน าผลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาการคัดเลือกท าเลที่ตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อม  รวมถึงเจ้าของ
อสงัหารมิทรพัยส์ามารถน าผลทีไ่ดม้าประเมนิศกัยภาพในการปล่อยเชา่ของอาคารพาณิชยท์ีม่ไีด ้
 
2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ศกึษาเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้สง่ขนาดยอ่มและปัจจยัทีส่ง่ผลต่อค่าความส าคญัของเกณฑใ์นการเลอืกท าเล
ทีต่ัง้รา้นคา้สง่ขนาดยอ่มในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

3. ขอบเขตงานวิจยั 

1) ขอบเขตด้านเน้ือหา การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการคดัเลอืกท าเลที่ตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อม โดยเป็นร้านค้าส่งที่มี
จ านวนการจา้งงานไมเ่กนิ 25 คนหรอืมมีลูค่าทรพัยส์นิถาวรไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท และ ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการที่
ซึง่จ าหน่ายสนิคา้สนิคา้อุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ กลุม่อาหาร/เครือ่งดืม่ กลุม่สรุา/ยาสบู และกลุม่ของใชภ้ายในครวัเรอืน 

2) ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มลู งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มลูจากผูเ้ชยีวชาญในธุรกจิคา้ส่งขนาดย่อมและเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการ
คดัเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้สง่ขนาดยอ่ม รวมถงึเป็นผูป้ระกอบการรา้นคา้สง่ขนาดย่อมในจงัหวดัสมทุรปราการเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ 5 ปี       

3) ขอบเขตด้านพืน้ที ่ผูว้จิยัท าการศกึษาแนวทางการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้ส่งขนาดย่อมเฉพาะทีต่ัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดั
สมทุรปราการ  

 

4. ระเบียบวิธีวิจยั 
1) ท าการส ารวจปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้สง่ขนาดยอ่มจากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้งและท าการรวบรวมเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกท าเลทีต่ัง้คา้สง่ขนาดยอ่มและน าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้ง
เครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 

2) โดยน าแบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการเลอืกท าเลทีต่ัง้และเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกจิรา้นคา้สง่ขนาดยอ่มในจงัหวดัสมทุรปราการเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 5 ทา่น  

3) น าผลขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยใชม้าตราวดัลเิคริท์ (Likert scale)ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี ระดบัที ่5 มผีลในระดบั
มากทีส่ดุระดบัที ่4 มผีลในระดบัมาก ระดบัที ่3  มผีลในระดบัปานกลาง ระดบัที ่2 มผีลในระดบัน้อย และ ระดบัที ่1 มี
ผลในระดบัน้อยทีส่ดุ เพือ่น าผลขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าปัจจยัทีม่คีวามส าคญั 

4) จากนัน้ท าการสรุปผลการวจิยัและท าการน าเสนอเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้สง่ขนาดยอ่มในจงัหวดั
สมทุรปราการ  
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5. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 ความหมายธรุกิจค้าส่ง 

“คา้สง่” หมายถงึ ซือ้ขายสนิคา้จ านวนมากทีผู่ซ้ือ้ซือ้มาเพือ่ขายต่อ  การคา้สง่จงึเป็นกจิกรรมทางการคา้ทีซ่ึง่ผูซ้ือ้ไมไ่ด้
เป็นผูบ้รโิภคโดยตรง แต่จะซือ้เพือ่น าไปขายต่อ (ส านกังานราชบณัฑติยสภา, 2553)  
 ดวงเดือน สัญญะ (2551) ได้ให้ความหมายของการค้าส่งว่า เป็นกิจการขายสินค้าหรือ บริการให้กับผู้ซื้อที่ มี
วตัถุประสงค์ในการขายต่อ หรือซื้อเพื่อประกอบธุรกจิ โดยการคา้ส่งเป็นกจิกรรม ขายสนิค้าและบรกิารไม่ใช่เพื่อการอุปโภค
บรโิภค ผูซ้ื้อ คอื กลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้เพือ่ขายให้กบัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ยหรอืขายใหส้นิคา้ใหเ้พื่ออุตสาหกรรมต่างๆเพือ่ใชใ้นการผลติ
สนิคา้ต่อไป 

5.2 ความหมายของวิสาหกิจขนาดย่อม 
วสิาหกจิขนาดยอ่ม (SMEs : Small and Medium Enterprises) หมายถงึ ธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการท าการประกอบการใน

รปูแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัทีม่ใิชนิ่ตบิุคคล หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิทัจ ากดั หรอืกจิการรว่มคา้ ซึง่จะ
ประกอบธุรกิจขายสนิค้า ผลติสนิค้า หรอืใหบ้รกิาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ก าหนดลกัษณะตามกฎของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่ง
ก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่าสนิทรพัย์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 (กรมสรรพากร, 2561) โดย
กจิการคา้ส่งสามารถแบ่งตามเกณฑไ์ดด้งัน้ี (กฎกระทรวงก าหนดจ านวนจ้างงานและมูลค่าทรพัย์สนิถาวรของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม, 2545) 
 5.2.1 วสิาหกจิขนาดยอ่ม กจิการคา้สง่ทีม่จี านวนการจา้งงานไมเ่กนิ 25 คน หรอืมมีลูคา่ทรพัยส์นิถาวรไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท  
 5.2.2 วสิาหกจิขนาดกลาง กจิการคา้สง่ทีม่จี านวนการจา้งงานเกนิ 25 คนแต่ไมเ่กนิ 50 คน หรอืมมีลูคา่ทรพัยส์นิถาวร
เกนิ 50 ลา้นบาทแต่ไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 
 ซึง่ในงานวจิยัน้ี รา้นคา้ส่งขนาดย่อม หมายถงึ รา้นคา้ทีน่ าสนิคา้จากผูแ้ทนจ าหน่ายรายใหญ่มากระจายสนิคา้ใหผู้ค้า้
ปลกีทีจ่ะไปจ าหน่ายต่อยงัผูบ้รโิภค และเป็นรา้นคา้ทีม่จี านวนการจา้งพนกังานในรา้นไมเ่กนิ 25 คนหรอืมมีลูคา่ทรพัยส์นิถาวรไม่
เกนิ 50 ลา้นบาท  
 5.3 ปัจจยัในการคดัเลือกท าเล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งท าใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลูปัจจยัในการคดัเลอืกท าเล ซึง่สามารถสรุปและแบ่ง
หมวดหมูไ่ดด้งัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 สรุปปัจจยัในการคดัเลอืกท าเล 
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1. ดา้นการเขา้ถงึของลกูคา้ 
ทีจ่อดรถหรอืความกวา้งของถนน / /   /  / 
ตัง้อยูร่มิถนนสายหลกั /    / / / 
ตัง้อยูร่มิถนนสายรอง /    / / / 
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ตารางท่ี 1 สรุปปัจจยัในการคดัเลอืกท าเล (ต่อ) 
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2. ดา้นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและแหล่งงาน 
ใกลแ้หลง่ชุมชน / /  /  /  
ใกลต้ลาดสด / /  /  /  
ใกลโ้รงงานและแหลง่งาน / /  /  /  
ใกลร้า้นคา้สะดวกซือ้และรา้นคา้ชุมชน  /    /  

3. ดา้นวตัถุดบิและการขนสง่ 
ใกลแ้หลง่กระจายสนิคา้   / /    

ใกลผู้จ้ดัจ าหน่ายสนิคา้   / /    
4. ดา้นคูแ่ขง่ 
ไกลจากคูแ่ขง่ทางตรง / /   /  / 
ไกลจากคูแ่ขง่ทางออ้ม / /   /  / 

  
 5.4 ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการเลือกท าเลท่ีตัง้และปัจจยัการเลือกท าเลท่ีตัง้ 
 จาการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ปัจจยัหน่ึงทีเ่ป็นปัจจยัท าใหธุ้รกจิการคา้สมยัใหมป่ระสบความส าเรจ็ คอื ปัจจยั
ดา้นการเลอืกท าเลทีต่ัง้ (Location and Site Selection) เน่ืองจากท าเลทีต่ัง้ทีด่จีะย่อมส่งผลใหผ้ลประกอบการบรรลุเป้าหมาย 
โดยผูป้ระกอบการตอ้งเลอืกใหส้ามารถเขา้ถงึลูกคา้ (Access) ไดส้ะดวก ใหเ้หมาะกบัพฤตกิรรมและการใชช้วีติของกลุ่มลูกคา้ 
นอกจากน้ีต้องค านึงแหล่งหรอืบรเิวณทีส่ามารถประกอบธุรกจิได้ โดยต้องค านึงถงึก าไร ค่าใชจ้่าย ความเป็นไปได้ ตลอดจน
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้กบัพนกังาน หรอืกบัคูแ่ขง่ รวมถงึการคมนาคม เป็นตน้ (เหมอืนจติ จติสุนทรชยักุลม, 2561) 
 5.5 การวิเคราะหห์าค่าระดบัความส าคญัของเกณฑ ์
 ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของเกณฑ์ในการเลือกท าเลที่ตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อมในจังหวัด
สมุทรปราการ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืการวดัเจตคต ิหรอืมาตรการวดัเจตคต ิ (attitude scale) โดยสรา้งตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert 
scale) (สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2549) ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดด้งัน้ี ระดบัที ่5 หมายถงึ มผีลในระดบัมากทีสุ่ด,ระดบั
ที ่4 หมายถงึ มผีลในระดบัมาก, ระดบัที ่3 หมายถงึ มผีลในระดบัปานกลาง, ระดบัที ่2 หมายถงึ มผีลในระดบัน้อย และระดบัที ่
1 หมายถงึ มผีลในระดบัน้อยทีส่ดุ โดยเกณฑใ์นการแปรผลคะแนนเฉลีย่แบง่เป็น 5 ระดบั โดยท าการก าหนดชว่งคะแนน ดงัน้ี 
 
 ชว่งคะแนน = คะนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสุด =   5 – 1 =  0.8 ( จากการค านวณอนัตรภาคชัน้ = 0.8 ) 
            จ านวนชัน้                   1 
  
 ดงันัน้ เกณฑท์ีใ่ชใ้นการแปลความหมายขอ้มูลผลสมัภาษณ์ทีไ่ดต้ามวธิีของลเิคริท์ (Likert scale) จะแบ่งแยก
เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  คะแนนทีม่คี่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ มผีลในระดบัมากทีสุ่ด คะแนนทีม่คี่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ 
มผีลในระดบัมาก คะแนนทีม่คีา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ มผีลในระดบัปานกลาง คะแนนทีม่คีา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ มี
ผลในระดบัน้อย และคะแนนทีค่า่เฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ มผีลในระดบัน้อยทีส่ดุ 
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6. ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึ่งเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการเลอืกท าเลทีต่ัง้และเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นคา้สง่ขนาดยอ่มในจงัหวดัสมทุรปราการเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 5 ทา่น สามารถสรุปคุณสมบตัิ
ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หส้มัภาษณ์ไดด้งัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 สรุปคุณสมบตัผิูเ้ชีย่วชาญทีใ่หส้มัภาษณ์ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รปูแบบธรุกิจ 
จ านวนพนักงาน

ภายในร้าน 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
อ าเภอท่ีตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อม 
(โซนท่ีตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อม) 

A บุคคลธรรมดา 2 25 อ าเภอบางเสาธง 
 ( รา้นคา้สง่ตัง้อยูใ่นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั ) 

B บุคคลธรรมดา 3 35 อ าเภอบางปใูหม ่
( รา้นคา้สง่ตัง้อยูใ่นโรงงาน ) 

C บุคคลธรรมดา 1 8 อ าเภอบางเสาธง 
( รา้นคา้สง่ตัง้อยูใ่นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั ) 

D บุคคลธรรมดา 1 6 อ าเภอบางเสาธง 
( รา้นคา้สง่ตัง้อยูใ่นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั ) 

E บุคคลธรรมดา 1 20 อ าเภอบางพล ี
 ( รา้นคา้สง่ตัง้อยูใ่นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั ) 

 
 6.1 ระดบัความส าคญัของเกณฑใ์นการคดัเลือกท าเลท่ีตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 งานวจิยัน้ีได้แบ่งเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกท าเลที่ตัง้รา้นคา้ส่งขนาดย่อมในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถงึลกูคา้ ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและแหล่งงาน ดา้นวตัถุดบิและการขนสง่ และดา้นคู่แขง่ โดยน าผลขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์ระดบัความส าคญัของเกณฑท์ัง้ 4 ดา้นดงักล่าวมาค านวณหาค่าเฉลีย่และแปลผลโดยวธิแีบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งัตาราง
ที ่3 ถงึตารางที ่6 
 

ตารางท่ี 3 ระดบัความส าคญัของเกณฑด์า้นการเขา้ถงึของลกูคา้ 

เกณฑด์า้นการเขา้ถงึของลกูคา้ 
ผลการสมัภาษณ์ คะแนน

เฉลีย่ 
การแปรผล 

A B C D E 
1 ทีจ่อดรถหรอืความกวา้งของถนน 5 4 4 4 5 4.40 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ตัง้ยูร่มิถนนสายหลกั 3 5 5 4 3 4.00 ส าคญัมาก 
3 ตัง้ยูร่มิถนนสายรอง 3 3 3 4 3 3.20 ส าคญัปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4 ระดบัความส าคญัของเกณฑด์า้นทีอ่ยูอ่าศยัและแหลง่งาน 

เกณฑด์า้นทีอ่ยูอ่าศยัและแหล่งงาน 
ผลการสมัภาษณ์ คะแนน

เฉลีย่ 
การแปรผล 

A B C D E 
1 ใกลแ้หล่งชุมชน 5 5 5 5 4 4.80 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ใกลต้ลาดสด 4 5 3 5 4 4.00 ส าคญัมาก 
3 ใกลโ้รงงานและแหล่งงาน 4 5 4 4 3 4.00 ส าคญัมาก 
4 ใกลร้า้นคา้สะดวกซือ้และรา้นคา้ชมุชน 3 5 1 4 3 3.20 ส าคญัปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 ระดบัความส าคญัของเกณฑด์า้นวตัถุดบิและการขนสง่ 

เกณฑด์า้นวตัถุดบิและการขนสง่ 
ผลการสมัภาษณ์ คะแนน

เฉลีย่ 
การแปรผล 

A B C D E 
1 ใกลแ้หลง่กระจายสนิคา้  3 4 5 3 3 3.60 ส าคญัมาก 
2 ใกลผู้จ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ 3 4 2 3 3 3.00 ส าคญัปานกลาง 

 
ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของเกณฑด์า้นคูแ่ขง่ 

เกณฑด์า้นคูแ่ขง่ 
ผลการสมัภาษณ์ คะแนน

เฉลีย่ 
การแปรผล 

A B C D E 
1 ไกลจากคูแ่ขง่ทางตรง (เชน่ รา้นคา้สง่) 5 4 5 4 5 4.60 ส าคญัมากทีส่ดุ 
2 ไกลจากคูแ่ขง่ทางออ้ม 

(เชน่ หา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ และหา้งคา้ปลกี เป็นตน้) 
3 4 4 3 4 3.60 ส าคญัมาก 

 
  
 จากขอ้มูลในตารางที ่3 ถงึตารางที ่6 ผูว้จิยัสามารถหาระดบัความส าคญัของเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้
ร้านค้าส่งขนาดย่อมในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยเกณฑ์ที่มรีะดบัความส าคญัในระดบัมาก และมากที่สุด โดยเรยีงจากล าดบั
คา่เฉลีย่มากทีส่ดุไปจนถงึน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ 
 (1) เกณฑด์า้นการเขา้ถงึของลกูคา้ ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถหรอืความกวา้งของถนน มคีะแนนค่าเฉลีย่ 4.40 (ส าคญัมาก
ทีส่ดุ) และตัง้อยูร่มิถนนสายหลกั มคีะแนนคา่เฉลีย่ 4.00 (ส าคญัมาก) 
 (2) เกณฑด์า้นทีอ่ยู่อาศยัและแหล่งงาน ไดแ้ก่ ใกลแ้หล่งชุมชน มคีะแนนค่าเฉลีย่ 4.80 (ส าคญัมากทีสุ่ด) ใกล้
ตลาดสด มคีะแนนคา่เฉลีย่ 4.00  (ส าคญัมาก) และ ใกลโ้รงงานและแหลง่งาน มคีะแนนคา่เฉลีย่ 4.00 (ส าคญัมาก)  
 (3) เกณฑด์า้นวตัถุดบิและการขนสง่ ไดแ้ก่ ใกลแ้หลง่กระจายสนิคา้ มคีะแนนคา่เฉลีย่ 3.60  (ส าคญัมาก) 
 (4) ด้านคู่แข่ง ได้แก่ ด้านไกลจากคู่แข่งทางตรง ร้านค้าส่งด้วยกนั มคี่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 และด้านไกลจาก
คูแ่ขง่ทางออ้ม เชน่ หา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hypermarket) และหา้งคา้ปลกี (Modern Trade)  มคีะแนนคา่เฉลีย่ 3.60 (ส าคญัมาก) 
 
 6.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเกณฑใ์นการคดัเลือกท าเลท่ีตัง้ร้านค้าส่งขนาดย่อมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 เนื่องจากรา้นคา้สง่แต่ละรา้นจะไดร้บัอทิธพิลจากเกณฑแ์ต่ละเกณฑท์ีท่ าการส ารวจในขอ้ 6.1 แตกต่างกนั ผูว้จิยั
จงึท าการวเิคราะหถ์งึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้ส่งขนาดย่อมดว้ย โดยจากการวเิคราะหข์อ้มูล
จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหค้่าความส าคญัของปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้ทีใ่ช้
เป็นรา้นคา้ส่งขนาดย่อมจงัหวดัสมุทรปราการสามารถสรุปไดด้งัน้ี ดา้นท าเลทีต่ัง้อาคารพาณิชย ์มคี่าเฉลีย่ 4.60 ( รองลงมาคอื 
ดา้นขนาดพืน้ทีอ่าคารพาณิชย์ มคี่าเฉลีย่ 4.20 (มอีทิธพิลมากทีสุ่ด) ดา้นสภาพอาคารพาณิชย์ มคี่าเฉลีย่ 3.60 (มอีทิธพิลมาก) 
และดา้นอายุของอาคารพาณิชย ์มคีา่เฉลีย่ 2.60 (มอีทิธพิลน้อย) ดงัตารางที ่7 
 
ตารางท่ี 7 ปัจจยัทีม่ผีลต่อเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเล 

ปัจจยั 
 

ผลการสมัภาษณ์ คะแนน
เฉลีย่ 

การแปรผล 
A B C D E 

1 ทีต่ัง้ของอาคารพาณิชย ์(โซนทีต่ัง้อาคาร) 4 5 5 4 5 4.60 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
2 ขนาดพืน้ทีอ่าคารพาณิชย ์ 4 4 4 5 4 4.20 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
3 สภาพของอาคารพาณิชย ์ 3 4 3 5 3 3.60 มอีทิธพิลมาก 
4 อายุของอาคารพาณิชย ์ 2 3 2 4 2 2.60 มอีทิธพิลน้อย 

 
 จากตารางที ่7 ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็วา่ โซนทีต่ัง้และขนาดของอาคารพาณิชยท์ีน่ ามาพฒันาเป็นรา้นคา้สง่
ขนาดย่อมมอีิทธพิลต่อเกณฑ์ในการคดัเลอืกท าเลที่ตัง้ร้านค้าส่งในจงัหวดัสมุทรปราการในระดบัมากที่สุด โดยโซนที่ตัง้ได้



เกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีต่ ัง้รา้นคา้สง่ขนาดยอ่มในจงัหวดัสมุทรปราการ 
กุลนนัทน์ สริพิพิฒัน์ขจร, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ และสทิธชิยั นาคสขุสกุล  
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คะแนนเฉลี่ยระดบัอิทธพิลมากที่สุด ในขณะที่ขนาดพื้นที่อาคารพาณิชย์ ได้คะแนนเฉลี่ยระดบัอิทธิพลมากที่สุดเป็นอนัดบั
รองลงมา โดยผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิว่า ขนาดพืน้ทีอ่าคารพาณิชย์ควรมพีืน้ทีอ่ย่างน้อย 2 คูหาเพื่อจะสามารถ
จดัเรยีงสนิคา้ทีม่ภีายในรา้นไดจ้ะสง่ผลใหล้กูคา้อยากเขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้น ในขณะทีส่ภาพอาคารพาณิชยแ์ละอายุอาคาร
พาณิชยไ์ดค้ะแนนเฉลีย่ระดบัอทิธพิลมากและน้อยตามล าดบั โดยหากอาคารมสีภาพทีด่กีจ็ะสามารถช่วยลดตน้ทุนการซ่อมแซม
หรอืตกแต่งเพิม่เตมิใหก้บัผูป้ระกอบการได ้นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญยงัไดใ้หค้ าแนะน าในการแบง่กลุม่รา้นคา้สง่ขนาดยอ่มออกเป็น 
2 กลุม่ตามทีต่ัง้อาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ กลุม่รา้นคา้ทีต่ ัง้อยูใ่นยา่นอุตสาหกรรม และกลุม่รา้นคา้ทีต่ ัง้อยูใ่นยา่นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั  
 
7. สรปุผลการวิจยั 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้และปัจจยัทีส่่งผลต่อเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้ส่ง
ขนาดย่อมในจงัหวดัสมุทรปราการที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์ในการเลอืกท าเลที่ตัง้และเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นคา้ส่งขนาดย่อมในจงัหวดัสมุทรปราการเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 5 ท่าน ซึง่สามารถสรุปไดว้่า 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้สง่ขนาดยอ่มในจงัหวดัสมทุรปราการมากทีส่ดุ คอื ทีต่ ัง้อาคารพาณิชย ์
ซึ่งสามารถแบ่งร้านคา้ส่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ร้านทีต่ัง้ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม พจิารณาจากผงัการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ไดแ้ก่ 
อ าเภอบางพล ีและอ าเภอเมอืงสมุทรปราการ และรา้นทีต่ัง้ในย่านทีอ่ยู่อาศยั ไดแ้ก่อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางเสาธง อ าเภอพระ
ประแดง และอ าเภอพระสมุทรเจดยี์ และเกณฑท์ีม่ผีลต่อการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมส าหรบัรา้นคา้สง่ขนาดย่อมในจงัหวดั
สมทุรปราการ ดงัต่อไปน้ี 

7.1 เกณฑด์า้นการเขา้ถงึลูกคา้ ไดแ้ก่ ตัง้อยู่รมิถนนสายหลกั ตัง้อยู่รมิถนนสายรอง และ ที่จอดรถควรมชี่องจอด
อย่างน้อย 2-3 คนัเพือ่อ านวยความสะดวกของลกูค้าและการลงสนิคา้ หรอืความกวา้งของถนน 6-8 เมตร (อย่างน้อย 2 ช่องทาง
จราจร) เนื่องจากหากจอดขึน้ลงสนิคา้ อกีชอ่งทางหน่ึงรถยงัสามารถจราจรได ้

7.2 เกณฑด์า้นทีอ่ยู่อาศยัและแหล่งงาน ควรอยู่ในระยะไม่เกนิ 1-2 กโิลเมตร ไดแ้ก่ ใกลแ้หล่งชุมชน ใกลต้ลาดสด 
ใกลโ้รงงานและแหลง่งาน และใกลร้า้นคา้สะดวกซือ้และรา้นคา้ชุมชน  

7.3 เกณฑด์า้นวตัถุดบิและการขนส่ง สามารถอยู่ในระยะ 10 กโิลเมตร เน่ืองจากปัจจุบนัมกีารขนส่งสนิคา้ทีส่ะดวก
มากยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ ใกลผู้จ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ และใกลแ้หลง่กระจายสนิคา้ 

7.4 ดา้นคู่แขง่ ควรอยู่ไกลจากรา้นคา้ส่งขนาดย่อมอย่างน้อย 10 กโิลเมตร เพื่อมใิหเ้กดิการแขง่ขนัทางรา้นคา้และ
เกดิการแย่งกลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ ไกลจากคู่แข่งทางตรง ไดแ้ก่ รา้นคา้ส่งขนาดย่อมดว้ยกนั และไกลจากคู่แข่งทางอ้อม เช่น หา้ง
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ (hypermarket) และหา้งคา้ปลกี (Modern Trade) 
 โดยเกณฑท์ีม่รีะดบัความส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ มจี านวน 3 เกณฑไ์ดแ้ก่ ทีจ่อดรถหรอืความกวา้งของถนน ใกลแ้หลง่
ชุมชน และไกลจากคูแ่ขง่ทางตรง  ในขณะทีเ่กณฑท์ีม่รีะดบัความส าคญัในระดบัมากมจี านวน 5 หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ ตัง้อยูร่มิถนน
สายหลกั ใกลต้ลาดสด ใกลโ้รงงานและแหล่งงาน ใกลแ้หล่งกระจายสนิคา้ และไกลจากคู่แขง่ทางออ้ม โดยผลวจิยัทีไ่ดจ้ะท าให้
ผูป้ระกอบการทราบถงึเกณฑใ์นการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้รา้นคา้ส่งขนาดย่อม และเจ้าของอาคารพาณิชย์ทราบถงึศกัยภาพของ
ทรพัยท์ีม่ใีนการปลอ่ยเชา่หรอืพฒันาเป็นรา้นคา้สง่ขนาดยอ่ม 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาลกัษณะขององคป์ระกอบบา้นตามความตอ้งการของลูกคา้ในการสรา้งบา้นกบับรษิทัรบัสรา้ง
บา้น เพื่อศกึษาถงึความสนใจของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อองคป์ระกอบต่างๆของบา้น โดยการวจิยัใชก้ารเกบ็ขอ้มลูส ารวจจากผูท้ีเ่คยใช้
บรกิารบรษิทัรบัสรา้งบา้นในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจ านวน 30 คน ดว้ยแบบสอบถามและวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันตามงบประมาณ ในการเก็บข้อมูลจะแบ่ง
องคป์ระกอบเป็น 3 กลุ่ม พบวา่ปัจจยัทีม่รีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ 3 ล าดบั ส าหรบัองคป์ระกอบภายนอกคอื ทีจ่อดรถ ครวัไทย 
(นอกบา้น) ลานซกัลา้ง ส าหรบัองคป์ระกอบภายในคอืหอ้งนอน หอ้งรบัแขก หอ้งครวั (ในบา้น) และองคป์ระกอบส่วนงานระบบ 
คอื ระบบป้องกนัขโมย ระบบฉนวนและการรกัษาอุณหภูมภิายในบา้น ระบบอนิเตอรเ์น็ตภายในบา้น ผลของงานวจิยันี้สามารถใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดและเลอืกองคป์ระกอบในการสรา้งบา้นเพือ่กระตุน้การตดัสนิใจในการสรา้งบา้นของลกูคา้ได ้

ค าส าคญั: ความตอ้งการของลกูคา้, บรษิทัรบัสรา้งบา้น, องคป์ระกอบของบา้น 
 

Abstract 
 This research aimed to study about house elements satisfying the customers’ requirements in hiring a home 
building company in order to understand the customers’ requirements in house elements. The research was done by a 
questionnaire survey of 3 0  customers of home building companies in Bangkok. The acquired data were analyzed by 
analysis of the means and standard deviation. The results showed that the customers have different preferences 
depending on their budgets. In data collection, the components are divided into three groups. The three most important 
factors for external elements are parking space, thai kitchen (outside), and washing area. For the internal elements, 
they are bedroom, living room, and kitchen (inside the house), and the system components are anti theft system, 
insulation and home temperature maintenance system, and home internet system. The results can be used in 
determining and selection the house elements in order to satisfy the customer’s requirements.  

Keywords: Customer’s Requirements, Home Builder Company, House Element 
 
1 บทน า 

ที่อยู่อาศยัถือเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ส าคญัในการด ารงชวีติของมนุษย์ การมทีี่อยู่อาศยัที่ดนีัน้ จะต้องตอบสนองความ
ตอ้งการพืน้ฐานของผูอ้ยู่อาศยั โดยการออกแบบจะตอ้งมรีูปแบบและองค์ประกอบทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผูอ้ยู่อาศยั 
การสรา้งบา้นเองนัน้เป็นตวัเลอืกของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการมบีา้นในรปูแบบเฉพาะตามความตอ้งการ ทัง้น้ี การเลอืกสรา้งบา้นเองนัน้
มจีุดเดน่กวา่การซือ้บา้นในโครงการจดัสรรตรงทีผู่บ้รโิภคสามารถมอีสิระในการออกแบบ ปรบัแต่งและเลอืกรปูแบบบา้น คุณภาพ
ของวสัดุก่อสรา้ง รวมถงึท าเลทีต่ัง้ของบา้นไดต้ามความตอ้งการ ประกอบกบัปัจจยัอื่นอกีหลายประการ อาท ิคนรุน่ใหม ่(เจนวาย 
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คือผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537) เริ่มมาสร้างบ้านของตนเองในเมืองอยู่ใกล้กับพ่อแม่  แทนที่จะเลือกไปซื้อโครงการ
คอนโดมเินียม ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมทีีด่นิน ามาปลกูสรา้งบา้น ขณะเดยีวกนัลกูคา้บางรายตดัสนิใจทุบ
และสรา้งบา้นใหม ่ซึง่อาจจะมาจากเรือ่งไมต่อ้งการไปอยูน่อกเมอืง และเรือ่งสภาพบา้นทีป่ระสบกบัน ้าทว่มในชว่งทีผ่า่นมา ตลาด
กลุ่มลกูคา้เจนวายเตบิโตรวดเรว็ประมาณ รอ้ยละ 20 โดยเฉพาะตลาดระดบัราคาประมาณ 5-10 ลา้นบาท (สมาคมธุรกจิรบัสรา้ง
บา้น, 2561) 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการออกแบบและสรา้งบา้นเองนัน้ มกัเกดิปัญหางบบานปลาย นอกจากปัญหาทีเ่กดิผูร้บัเหมา
ทิง้งานท าใหง้บบานปลายจากการหาผูม้ารบัเหมาช่วงต่อ ความไม่ชดัเจนในความต้องการหรอืความพอใจในการก่อสรา้ง เช่น 
แบบบา้น พืน้ทีใ่ชส้อย หรอืวสัดุก่อสรา้ง จากทีเ่ลอืกไวใ้นชว่งออกแบบกบัผูร้บัเหมาหรอืบรษิทัรบัสรา้งบา้น เมือ่สรา้งจรงิเจา้ของ
บา้นมคีวามรูส้กึว่าบา้นไม่เป็นไปตามทีต่อ้งการและตอ้งการจะท าการเปลีย่นแปลงรปูแบบและวสัดุ ก่อใหเ้กดิปัญหาการก่อสรา้ง
เกนิงบประมาณทีต่ัง้ไว ้ซึง่ควรวางแผนการออกแบบทัง้รปูแบบและราคาทีม่ตีวัเลอืกในการตดัสนิใจจะช่วงใหอ้ยู่ในงบประมาณที่
ก าหนด โดยระดบัราคาในชว่งต่าง ๆ จะเป็นตวัก าหนดตน้ทุนในการก่อสรา้งซึง่จะสง่ผลต่อความตอ้งการองคป์ระกอบภายในบา้น
ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละชว่งระดบัราคาในการก่อสรา้ง 

โดยระดบัราคาเป็นส่วนส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกองค์ประกอบบ้าน โดยลูกคา้ทีม่งีบประมาณทีแ่ตกต่างกนัจะมี
ความตอ้งการองคป์ระกอบของบ้านทีต่่างกนั ซึง่การเลอืกองคป์ระกอบของบา้นทัง้หมดนัน้ตอ้งมคีวามเหมาะสมกบังบประมาณ
ในการก่อสรา้งทีล่กูคา้ตัง้ไว ้เนื่องจากราคาค่าก่อสรา้งจะเป็นตวัก าหนดพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่กระบวนการ
ออกแบบ การทราบถงึระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบของบา้นในมมุมองของลกูคา้ในระดบัราคาต่าง ๆ จงึเป็นสิง่ส าคญั ท าให้
ผู้วจิยัศึกษาความสนใจของผู้ที่มคีวามต้องการสร้างบ้านเดี่ยวกบับริษัทรบัสร้างบ้าน โดยจะส่งผลต่อผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน 
ผูอ้อกแบบ และผูร้บัเหมางานก่อสรา้ง ใหก้ารออกแบบและสรา้งบา้นมคีวามพงึพอใจสงูสดุและอยู่ในงบประมาณทีค่าดการณ์ไว ้

 
2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่ต้องการสร้างบ้านเดี่ยวกบับรษิทัรบัสร้างบ้านที่มคีวามต้องการต่อองค์ประกอบภายในบ้าน 
ภายนอกบา้น และงานระบบของบา้น  

 
3 ขอบเขตการศึกษา  

งานวจิยัน้ีได้ท าการศกึษาแนวทางในการออกแบบองค์ประกอบของบ้านเดี่ยว โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงระดบัราคา  
ไดแ้ก่ (1) ราคาต ่ากว่า 1 ลา้นบาท (2) ราคา 1 ลา้นถงึ 3 ลา้นบาท (3) ราคา 3 ลา้นถงึ 8 ลา้นบาท (4) ราคา 8 ลา้นบาทขึน้ไป  
โดยช่วงระดับราคาดังกล่าวก าหนดขึ้นจากการคิดต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านของแ ต่ละกลุ่มราคาขายบ้านจัดสรรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่แบ่งโดยศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์(2557) น ามาหกัตน้ทุนค่าทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิออกจากตน้ทุนรวม 
โดยมสีมมตฐิานว่าราคาค่าทีด่นิมรีาคาขายเฉลีย่เท่ากบั 15,000 บาทต่อตารางวา ค่าพฒันาทีด่นิ 12,000 บาทต่อตารางวาขาย  
และก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 33.33  

 
4 วิธีการวิจยั  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณเพื่อศกึษาองค์ประกอบของบ้านเดีย่วที่ท าการออกแบบและก่อสร้าง โดยบรษิทัรบั
สรา้งบา้น ใชว้ธิกีารศกึษาและเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามทีร่วบรวมจากลกูคา้บรษิทัรบัสรา้งบา้นจ านวน 30 คน ซึง่จะน าขอ้มลูที่
ไดร้บัมาวเิคราะหร์ะดบัอทิธพิลขององคป์ระกอบภายใน ภายนอก และงานระบบ ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัรบัสรา้ง
บา้น การแปลผลจะใช้การพจิารณาช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนนอทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรษิทัรบัสร้างบ้าน โดยใช้
หลกัเกณฑ ์(1) 1.00 – 1.80 มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ (2) 1.81 – 2.60 มอีทิธพิลน้อย (3) 2.61 – 3.40 มอีทิธพิลปานกลาง (4) 3.41 – 
4.20 มอีทิธพิลมาก และ (5) 4.21 – 5.00 มอีทิธพิลมาก (ชชัวาลย ์เรอืงประพนัธ,์ 2543) 
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5 ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 ท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว 
งานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัแนวความคดิในการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว (Single-detached House) 

โดยจะตอ้งมรีะยะร่นเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดโดยองิกบัขนาดความสูงของอาคาร โดยทัว่ไปอาคารสูงไม่เกนิ 9 เมตรผนัง
หรอืระเบยีงจะตอ้งอยู่ หา่งเขตทีด่นิไมน้่อยกวา่ 2 เมตรส าหรบับา้นทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตรแต่ไมเ่กนิ 23 เมตรผนงัหรอืระเบยีง
ต้องมีระยะร่นไม่น้อยกว่า 3 เมตรและจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายการผังเมืองก าหนด 
(กระทรวงมหาดไทย, 2543) 

5.2 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของบา้นเด่ียว 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัหลกัการออกแบบบา้นเดีย่วทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูอ้ยู่

อาศยัและความส าคญัในการออกแบบองคป์ระกอบต่างๆในงานสถาปัตยกรรม โดยการแบ่งกลุ่มองคป์ระกอบนัน้จะแบง่ตามกลุ่ม
การใชง้านในส่วนต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีอ่ยู่ภายนอกบา้น องค์ประกอบที่อยู่ภายในบา้น และองคป์ระกอบทีเ่ป็น
สว่นของงานระบบทัง้หมดของบา้น โดยใชข้อ้มลูอา้งองิจากตารางการวเิคราะห์การศกึษาความสนใจในองคป์ระกอบของบา้นใน
โครงการหมูบ่า้นจดัสรรโดยใชแ้บบจ าลองของคาโน ของณฐัเวช เวชสทิธิ ์(2561) โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 

 
ตารางท่ี1 การแบง่องคป์ระกอบความตอ้งการในโครงการบา้นจดัสรร 

องคป์ระกอบภายนอก องคป์ระกอบภายใน องคป์ระกอบงานระบบ 
1. โรงจอดรถ 
2. ระเบยีงบา้น (ชัน้บน) 
3. ชานนัง่เลน่ (ชัน้ลา่ง) 
4. ซุม้ประตบูา้นทางเขา้บา้น 
5. ชอ่งเกบ็ขยะรมิรัว้ 
6. หอ้งเกบ็ของเครือ่งมอืสวน 
7. ลานซกัลา้ง 
8. ครวัไทยนอกบา้น 
 

1. หอ้งนอน 
2. หอ้งพระ 
3. หอ้งแต่งตวั 
4. หอ้งเกบ็กระเป๋าและเครือ่งประดบั 
5. หอ้งท างาน 
6. หอ้งออกก าลงักาย 
7. หอ้ง/มมุเดก็เลน่ 
8. หอ้งส าหรบัผูส้งูอายุ 
9. หอ้งครอบครวั 
10. หอ้งรบัแขก 
11. หอ้งน ้า 
12. หอ้งทานขา้ว 
13. หอ้ง/มมุเตรยีมอาหาร 
14. หอ้งครวัในบา้น 
15. หอ้งเกบ็ของ 
16. หอ้งซกัลา้ง 
17. หอ้งคนรบัใช ้
18. หอ้ง/มมุพกัคอยคนรบัใช ้

1. สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า 
2. ระบบไฟสอ่งสวา่งหลอด LED 
3. ระบบหมนุเวยีนอากาศเพือ่รกัษา
อุณหภมูภิายในบา้น 
4. ระบบบ าบดัน ้าเสยีเพือ่น ากลบัมาใชใ้หม ่
5. ระบบก่อสรา้งรบัมอืภยัพบิตั ิเชน่น ้า
ทว่ม แผน่ดนิไหว 
6. ระบบฉนวนกนัความรอ้น 
7. ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย ์
8. วสัดุก่อสรา้งมลพษิต ่าเพือ่ผูอ้ยูอ่าศยั 
9. การออกแบบเพือ่ผูส้งูอายุ เชน่ ทางลาด 
ราวจบั 
 

ทีม่า ณฐัเวช เวชสทิธิ.์ (2561)  
  

จากตารางที ่1 จะแบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 3 กลุ่มตามลกัษณะองคป์ระกอบหลกัของบา้น โดยแยกรายละเอยีดของ
ขอ้มลูตามลกัษณะทีต่ัง้ภายนอก ภายใน และงานระบบ การใชง้านทีเ่กดิขึน้ในบา้นเป็นขอ้มลูในการศกึษา โดยในงานวจิยันี้ผูว้จิยั
ได้เพิ่มเติมองค์ประกอบของบ้านบางส่วนเข้าไป ท าให้มอีงค์ประกอบที่น ามาศึกษาทัง้สิ้น  47 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
องคป์ระกอบภายนอก ภายใน และงานระบบ จ านวน 11, 18 และ 18 องคป์ระกอบตามล าดบั รายการขององคป์ระกอบทัง้หมดที่
น ามาศกึษาแสดงในตารางที ่2 
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6 การวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

การศกึษาวจิยัน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากลกูคา้บรษิทัรบัสรา้งบา้นจ านวน 30 คนซึง่คดัเลอืกดว้ยวธิกีาร
สุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มผูท้ีม่คีวามตอ้งการสรา้งบา้นเดีย่วโดยบรษิทั
รบัสรา้งบา้น โดยน าขอ้มลูน้ีมาใชใ้นการสนับสนุนผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัความสนใจทีม่ตี่อองคป์ระกอบบา้นของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชก้ารแสดงผลในรปูแบบตาราง ดงัน้ี 

6.1 ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 68 และเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 32 ระดบัการศกึษาของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็น 58 ปรญิญาโทคดิเป็นร้อยละ 39 และสูงกว่าปรญิญาตรคีดิเป็นร้อยละ 3 
อาชพีของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนักงานบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 55 ธุรกจิสว่นตวัคดิเป็นรอ้ยละ 32 และอื่นๆ คดิเป็น
รอ้ยละ 13 อายุของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 61 ช่วงอายุ 41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13 
ช่วงอายุ 51-60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13 ช่วงอายุ 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 10 ช่วงอายุ 61 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 3 จ านวนสมาชกิ
ในครอบครวัของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มจี านวน 2-4 คนคดิเป็นรอ้ยละ 61 จ านวน 5-7 คนคดิเป็นรอ้ยละ 23 และอื่นๆคดิ
เป็นรอ้ยละ 16 

6.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัความสนใจท่ีมีต่อองคป์ระกอบบา้นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความสนใจทีม่ตี่อองคป์ระกอบบา้นดว้ยแบบสอบถามและวเิคราะหข์อ้มูลดว้ย

การวเิคราะหค์า่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชก้ารแสดงผลในรปูแบบตารางซึง่สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปค่าระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบ 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปค่าระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปค่าระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบ (ต่อ) 

 
 

จากตารางที ่2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัความสนใจทีม่ตี่อองค์ประกอบบา้นทีท่ าการศกึษา จะพบว่ากลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจากทุกช่วง
ราคาใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ใกลเ้คยีงกนั โดยปัจจยัทีม่คีะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั ส าหรบัองคป์ระกอบภายนอก คอื ที่
จอดรถ (4.07) ครวัไทยนอกบา้น (4.03) ลานซกัลา้ง (4.00) องคป์ระกอบภายในคอื หอ้งนอน (4.30) หอ้งรบัแขก (4.13) หอ้งครวั
ในบา้น (4.10) องคป์ระกอบงานระบบคอื ระบบป้องกนัขโมย (4.17) ระบบฉนวนและการรกัษาอุณหภูมภิายในบา้น (4.10) และ
ระบบอนิเตอรเ์น็ตภายในบา้น (4.10) ถ้าบรษิทัรบัสรา้งบา้นน าองคป์ระกอบในกลุ่ม น้ีมาพจิารณาเพิม่เตมิและใหค้วามส าคญัต่อ
องคป์ระกอบภายใน องค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบงานระบบเหล่าน้ี จะท าใหด้งึดูดกลุ่มผูท้ีต่้องการสรา้งบา้นใหค้วาม
สนใจในการวา่จา้งบรษิทัรบัสรา้งบา้นมากกวา่บรษิทัอื่นๆ ทีไ่มค่ านึงความตอ้งการของลกูคา้ตามความตอ้งการ  

 
7   สรปุผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัอทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัรบัสรา้งบา้นของผูท้ีม่คีวามตอ้งการสรา้งบา้น ซึง่
ท าใหส้ามารถแบ่งแยกองค์ประกอบความสนใจของผูบ้รโิภค และทราบถงึองค์ประกอบของผูต้้องการสรา้งบา้นใหค้วามส าคญั
ทีส่ดุคอื ทีจ่อดรถ หอ้งนอน และระบบป้องกนัขโมย นอกจากน้ีปัจจยัทีม่รีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ 3 ล าดบั ส าหรบัองคป์ระกอบ
ภายนอกบา้นคอื ทีจ่อดรถ ครวัไทย (นอกบา้น) ลานซกัลา้ง ส าหรบัองคป์ระกอบภายในบา้นคอื หอ้งนอน หอ้งรบัแขก หอ้งครวั 
(ในบ้าน) และองค์ประกอบส่วนงานระบบคอื ระบบป้องกนัขโมย ระบบฉนวนและการรกัษาอุณหภูมภิายในบ้าน และระบบ
อนิเตอรเ์น็ตภายในบา้น โดยถ้าน าขอ้มลูน้ีไปใชใ้นการออกแบบและน าประโยชน์จากขอ้สรุปไปสรา้งจุดขายและท าการศกึษาต่อ
เพิม่เตมิจะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมและมปีระโยชน์มากยิง่ขึน้ 
 
รายการอ้างอิง   
กฎกระทรวงฉบบัที ่55. (2543). สบีคน้จาก https://asa.org/wp-content/upload/2020/03/กฎกระทรวงฉบบัที-่55-ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร-พ.ศ.-2522.pdf. 10 เมษายน 2563. 
ชชัวาลย ์เรอืงประพนัธ.์ (2543). สถติพิืน้ฐานพรอ้มตวัอยา่งการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม Minitab SPSS และ SAS. 
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บทคดัย่อ 

จากขอ้มูลของศูนย์ขอ้มูลอสงัหารมิทรพัย์ ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 ผูป้ระกอบการโครงการที่อยู่อาศยัได้เร่งเปิดขาย
โครงการทีอ่ยู่อาศยัใหมเ่พิม่มากขึน้ เมือ่เทยีบกบัในช่วงเดยีวกนัของปี 2561 จากการเร่งโอนกรรมสทิธิก่์อนประกาศใชม้าตรการ 
Macro Prudential ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมโีครงการอาคารชุดพกัอาศยัเปิดขายใหม่ จ านวน 33 โครงการ ปัจจุบนั
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัมกีารน ากระจกอลมูเินียมมาใชเ้ป็นประตูและหน้าต่างอย่างแพร่หลาย ท าใหม้ผีูส้นใจเขา้มาลงทุนใน
ธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมมากขึน้ ประกอบกบัจ านวนคู่แขง่ขนัเดมิในอุตสาหกรรมจ านวนมาก น าไปสูก่ารแขง่ขนั
ทีรุ่นแรงขึน้ การวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาแนวทางการก าหนดกลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของบรษิทั
ผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมส าหรบัโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยท าการ
สมัภาษณ์เชงิลกึเจา้ของหรอืบุคลากรระดบับรหิารของบรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมในโครงการอาคารชุดพกั
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 
5 ปี จ านวน5 ราย และวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบว่า บริษัทผู้แทนจ าหน่ายและติดตัง้ กระจก
อลูมเินียมเน้นการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัโดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง ประกอบด้วย (1) การสร้างความ
แตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ การออกแบบโครงสรา้งของผลติภณัฑ ์การวางต าแหน่งคุณภาพดา้นสมรรถนะในระดบัสูง การ
สรา้งความแตกต่างดา้นอายุการใชง้าน และ (2) การสรา้งความแตกต่างดา้นบรกิาร ไดแ้ก่ การสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
การรบัประกนัการส่งมอบงานทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การให้ค าแนะน าและค าปรกึษาต่าง ๆ แก่
ลูกคา้ ดงันัน้ บรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลูมเินียมจงึสรา้งต าแหน่งผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน คุณภาพด ี
และราคาต ่ากว่าคู่แข่งขัน นอกจากน้ี ยังเน้นกลยุทธ์การเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) โดยการปรับปรุง
กระบวนการผลติและประสทิธภิาพในการด าเนินงาน รวมถงึการรกัษาบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และผา่นการฝึกอบรม 

ค าส าคญั: กระจกอลมูเินียม, กลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั, อาคารชุดพกัอาศยั 
 
Abstract 

Based on data from Real Estate Information Center at the second quarter of the year 2019, residential project 
developers have accelerated to launch more new residential projects compared with the same period of 2018 due to the 
acceleration of ownership transfer before the announcement of the Macro Prudential measures of the Bank of Thailand. 
There are 33 new residential condominium projects open for sale. Nowadays, residential condominium projects widely 
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use aluminium glass as doors and windows causing more investor interested to invest in the aluminium glass business 
together with many existing competitors in industry which leads to more intense competition. The objective of this 
research is to study the guidelines for determining the competitive advantage strategies of aluminium glass suppliers for 
residential condominium projects in Bangkok metropolitan region. Data were collected by conducting in-depth interviews 
with 10 respondents of the owner or management level of the aluminium glass suppliers company for residential 
condominium projects in the study area who have experience in the aluminium glass business over 5 years and 
conducted data with content analysis. The result showed that aluminium glass suppliers create a competitive advantage 
by focusing on differentiation strategies consist of (1) product differentiation include structural design of products, high 
quality performance positioning, creating a lifetime difference and (2) service differentiation include ordering products 
through the company website, guarantee of standard quality work delivered within the specified period, providing advices 
to the customers. Therefore, the aluminium glass suppliers set a positioning for products and services that meet 
standards, good quality and lower price. In addition, they also focus on cost leadership strategies by improving production 
processes and operational efficiency, including retaining experienced and trained personnel. 

Keywords: aluminium glass, competitive advantage strategies, residential condominium project 
 

1. บทน า 

ทีอ่ยู่อาศยัเป็นหนึ่งในปัจจยัสีท่ีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์โดยรปูแบบของทีอ่ยู่อาศยัไดม้กีารเปลีย่นแปลงไป
ตามกาลเวลา พฤตกิรรมการใชช้วีติของมนุษย ์ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเจรญิเตบิโตของเมอืง ระบบการคมนาคม
ขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการรถไฟฟ้าทัง้รถไฟฟ้าลอยฟ้าหรอืรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดนิหรอื
รถไฟฟ้าเอม็อาร์ที (MRT) เมื่อมกีารพฒันาโครงการรถไฟฟ้ามผีลท าใหท้ีด่นิบรเิวณโดยรอบแนวรถไฟฟ้ามรีาคาปรบัตวัสงูขึน้ 
และเมื่อราคาทีด่นิเพิม่สงูขึน้ การพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจงึตอ้งปรบัเปลีย่นรูปแบบมาเป็นทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารชุดพกัอาศยัหรอื
คอนโดมเินียม (Condominium) เพือ่ใหม้คีวามคุม้คา่กบัราคาทีด่นิและยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูค้นไดเ้ป็นจ านวน
มาก  

การด าเนินงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั ประกอบดว้ย งานโครงสรา้ง งานระบบไฟฟ้าและประปา และงานสถาปัตยกรรม 
โดยส าหรบังานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยมกันิยมน าอลมูเินียมมาใชเ้ป็นวสัดุในการท ากรอบประตแูละหน้าต่างทดแทนวงกบ
ไม ้ระบบประตแูละหน้าต่าง ดว้ยคุณสมบตัหิลายดา้น ไมว่า่จะเป็นน ้าหนกัทีเ่บา สามารถเคลือ่นยา้ยและตดิตัง้ไดโ้ดยงา่ย สัง่ผลติ
เพือ่ใหไ้ดต้ามขนาดทีต่อ้งการของลูกคา้ มมีวลโครงสรา้งทีแ่ขง็แรง ทนทาน จงึคงรปูไมเ่กดิการบดิงอ ผุพงั และเกดิสนิมไดย้าก
เป็นวสัดุทีท่นความรอ้นสงู แต่แผค่วามรอ้นต ่า มรีะบบเคลอืบสใีหเ้ลอืกหลากหลายและทนทานต่อสภาพอากาศไดด้ ีและมคีวาม
หลากหลายของการใชง้าน เช่น บานเปิด บานเลือ่น เป็นตน้ หาซือ้ไดง้า่ยตามทอ้งตลาด โดยมรีาคาทีห่ลากหลายตามคุณภาพที่
สามารถเลอืกไดต้ามตอ้งการ นอกจากน้ี ยงัสามารถประยุกต์ใชง้านในการตกแต่งไดอ้ย่างหลากหลาย มคีวามสวยงามทนัสมยั 
อกีทัง้ยงัใชร้ว่มกบัอุปกรณ์ประกอบอื่นไดง้า่ย การน าไปใชง้านในสว่นของประตกูรอบอลูมเินียมมปีระเภทของบาน 5 รปูแบบ คอื 
ประตูบานเปิด ประตูบานสวงิ ประตูบานเฟ้ียมประตูบานหมุน และประตูบานเลื่อน ส่วนการน าไปใช้งานในส่วนของหน้าต่าง
กรอบอลูมเินียมจะมปีระเภทของบาน 6 รปูแบบ คอื หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานยก หน้าต่างบานกระทุง้
หน้าต่างบานพลิก และหน้าต่างบานเกล็ด  ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้กรอบอลูมิเนียมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
(www.wazzadu.com, 2562) 

จากความนิยมในการน าอลูมเินียมมาใช้เป็นวสัดุในการท ากรอบประตูและหน้าต่างทดแทนวงกบไมจ้นเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั ท าใหอ้าจมผีูส้นใจเขา้มาลงทุนในธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลูมเินียม ซึ่งย่อมน าไปสู่การแข่งขนัที่
รุนแรงมากขึน้ งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของ
บรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมส าหรบัโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อ
เป็นแนวทางให้บรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและก าหนดกลยุทธท์างธุรกจิที่
ชว่ยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัต่อไป 
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2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กลยทุธท์ัว่ไป 3 ประการ (Three Generic Strategies Model) 
Michael Eugene Porter ได้ท าการออกแบบชุดกลยุทธ์ที่เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นแนวทางหลักที่ถูกน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกจิ (Porter, 1985, อา้งถงึใน Greg & Mark, 2010) ดงัน้ี 
 
2.1.1 การเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) 
 กลยุทธ์การลดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นเทคนิคที่น ามาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  
ในการด าเนินการขององคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด สามารถขายสนิคา้และบรกิารไดใ้นระดบัราคาต ่ากวา่คู่แขง่ กลยุทธ์
การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่าเป็นกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการแขง่ขนัเมือ่ธุรกจิไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนต ่าเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมนัน้ ใน
การผลติสนิคา้หรอืบรกิารส าหรบัลกูคา้ทัว่ไปทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย (Robbins & Coulter, 2002) การเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน เป็นกล
ยุทธใ์นการลดตน้ทุนของกจิการใหต้ ่าทีสุ่ดเท่าที่จะท าได ้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและกา้วสูก่ารเป็นผูน้ าของตลาด 
อาจท าไดโ้ดยการลงทุนในเครือ่งจกัรและเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การออกแบบผลติภณัฑท์ีง่า่ยต่อการ
ผลติ การควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานอย่างเคร่งครดั การซื้อวตัถุดบิจากผู้ขายวตัถุดบิครัง้ละจ านวนมากเพื่อใหเ้กดิการประหยดั
ต่อขนาด (Economy of Scales) เป็นต้น อย่างไรกต็าม การใชก้ลยุทธ์การเป็นผูน้ าทางดา้นต้นทุนยงัคงมขีอ้จ ากดัหลายประการ 
อาท ิการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ การลอกเลยีน แบบของคูแ่ขง่ขนั เป็นตน้ (วธุพงศ ์ลาภเจรญิ, 2563)  
 
2.1.2 การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation)  
 กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) เป็นกลยุทธท์ีส่รา้งคุณค่าใหเ้กดิขึน้ในตวัของสนิคา้และบรกิารทีน่ ามา
ซึง่ความแตกต่างจากคู่แขง่ขนัรายอื่น Porter (1998) ไดก้ลา่ววา่ หลกัการในการสรา้งความแตกต่างม ี4 ปัจจยั ประกอบดว้ย (1) 
ความแตกต่างด้านผลติภณัฑ์ (Product Differentiation) เป็นการสร้างความแตกต่างทีต่วัผลติภณัฑ์ ตัง้แต่กระบวนการพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม้คีวามแตกต่าง รวมถงึการออกแบบสนิคา้ ดา้นรปูลกัษณ์ ดา้นการตกแต่ง ด้านสิง่อ านวยความสะดวก เป็นตน้ (2) 
ความแตกต่างดา้นบรกิาร (Service Differentiation) เป็นการเสรมิคุณค่าและน าเสนอการบรกิารทีม่คีุณค่าต่อลูกคา้ดว้ยรูปแบบ
การบรกิารทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่ขนั เช่น การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็และสะดวกสบาย การบรกิารอื่นใดทีคู่่แขง่ไม่มกีารน า เสนอ เป็น
ต้น (3) ความแตกต่างในด้านบุคลากร (People Differentiation) เป็นการสร้างความแตกต่างของผู้ให้บรกิารโดยการคดัสรร
บุคลากรทีม่คีุณภาพในดา้นต่าง ๆ รวมถงึวสิยัทศัน์และทศันคตใินการใหบ้รกิารทีม่คีวามเป็นเลศิในคุณภาพ มมีาตรฐาน และ (4) 
ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image Differentiation) เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหอ้งคก์รมคีวามโดดเด่นกวา่คูแ่ขง่ดว้ยการ
ใชต้ราสนิคา้สญัลกัษณ์ สโลแกน และ/หรอืค าขวญั มาเป็นเครื่องมอืในการสือ่ถงึคุณลกัษณะและต าแหน่งผลติภณัฑท์ีเ่หนือกวา่คู่
แข่งขนั ในขณะที่วุธพงศ์ ลาภเจรญิ (2563) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างความแตกต่างเป็นการสร้างการรบัรู้และจดจ าต าแหน่ง
ผลติภณัฑ์และบรกิารที่สามารถครองใจผูบ้รโิภคในตลาดได้ ซึ่งมอีงค์ประกอบเช่นเดยีวกบั Porter (1998) ประกอบด้วย (1) 
ความแตกต่างด้านผลติภณัฑ์ (2) ความแตกต่างด้านบรกิาร (3) ความแตกต่างในด้านบุคลากร และ (4) ความแตกต่างด้าน
ภาพลกัษณ์ แต่มอีงคป์ระกอบเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ การสรา้งความแตกต่างดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Channel Differentiation) ซึง่
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด โดยมุ่งพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกคา้และอ านวยความสะดวกใหก้บั
ลกูคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ ซึง่พจิารณาถงึความสะดวก (Convenience) ความใกลช้ดิ (Friendly) และความน่าเชือ่ถอื 
(Channel Creditability)  
 
2.1.3 การก าหนดกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย (Focus)  
 การมุง่ตลาดเฉพาะสว่นเป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ใหเ้ลก็ลง เพือ่ใหธุ้รกจิสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีม่สีถานภาพเปลีย่นไป ท าใหม้กีารเตบิโตของธุรกจิอยา่งต่อเน่ือง วธุพงศ ์ลาภเจรญิ (2563) ไดก้ลา่วไวว้า่ กล
ยุทธ์น้ีมุ่งสรา้งความเป็นผูน้ าในตลาดตามสายผลติภณัฑห์รอืรูปแบบการด าเนินกจิการตามทีต่นเองถนัด หรอื จ ากดัการลงทุน
เฉพาะพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ดร้บัผลตอบแทนสงู อย่างไรกต็าม การน ากลยุทธน้ี์มาใชย้งัคงมขีอ้พงึระวงั  ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งตลาดของ
ตลาดเฉพาะกลุ่มแคบเกินไป หากคู่แข่งขนัรายใหญ่ในตลาดตระหนักถึงการสูญเสยีส่วนแบ่งตลาดในส่วนน้ีและมุ่งหวงัที่จะ
แขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นในตลาด อาจท าใหผู้ป้ระกอบการขนาดเลก็กวา่เกดิความเสยีเปรยีบได ้



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

360 

2.2 การใช้กระจกอลมิูเนียมกบัโครงการอาคารชุดพกัอาศยั 
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัมกีารใชก้ระจกอลูมเินียมกบัในพืน้ทีต่่าง ๆ ทัง้พืน้ทีส่่วนกลางและพืน้ทีห่อ้งชุดพกัอาศยั 

แสดงตวัอยา่งไดด้งัรปูที ่1 

รปูท่ี 1 ตวัอย่างการใช้กระจกอลูมเินียมกบัโครงการอาคารชุดพกัอาศยั , จาก https://oceannewdesign.co.th/สนิค้า/อุปกรณ์
ตกแต่งอื่นๆ/กระจกอลมูเินียม 
 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ฐานปัทม์ วงศ์อิสระนุกูล (2561) ได้ท าการศึกษาแนวทางการเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันส าหรับบริษัท 
รบัสรา้งบา้นทีอ่ยู่ในสมาคมธุรกจิรบัสรา้งบา้น โดยท าการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสูงทีม่สี่วนในการก าหนดกล
ยุทธข์องบรษิทัรบัสรา้งบา้นในสมาคมธุรกจิรบัสรา้งบา้น จ านวน 5 ราย ประกอบกบัขอ้มลูจากเวบ็ไซตท์ีน่ าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบักล
ยุทธก์ารแข่งขนัของบรษิทัรบัสรา้งบา้นในสมาคมธุรกจิรบัสรา้งบา้น ผลการศกึษาพบว่า กลยุทธก์ารแข่งขนัทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์ส่วน
ใหญ่เลอืกใช้ คอื กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุนและกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยใช้กลยุทธ์การตลาดด้านผลติภณัฑ์ อาท ิการ
ออกแบบใหมทุ่กหลงัโดยเน้นสไตลเ์ฉพาะ เป็นตน้ และดา้นกระบวนการ อาท ิการสรา้งบา้นโดยทมีงานของบรษิทัทัง้หมด เป็นตน้ 

3. วิธีการวิจยั 

การวิจัยครัง้ น้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) แบบมโีครงสร้างกบัผูใ้หข้อ้มูลซึ่งเป็นเจา้ของหรอืบุคลากรระดบับรหิารของบรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจก
อลมูเินียมในโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้
กระจกอลูมเินียมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ราย จากนัน้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อค้นหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของบริษัทผู้แทน
จ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมส าหรบัโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

4. ผลการศึกษา 

ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูซึง่เป็นเจา้ของหรอืบุคลากรระดบับรหิารของบรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจก
อลมูเินียมในโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้
กระจกอลูมเินียมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ราย พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลทัง้ 5 ราย ด ารงต าแหน่งเจา้ของหรอืบุคลากรระดบั
บรหิารของบรษิทัรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมและมปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมอยูร่ะหวา่ง 8 – 
16 ปี จงึเป็นผูใ้หข้อ้มลูทีม่คีุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนดไว ้(ตารางที ่1) 

 

 

 

https://oceannewdesign.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://oceannewdesign.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/


การศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของบรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้ 
กระจกอลมูเินียมในโครงการอาคารชดุพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ณฐัวฒุ ิคุณอุดม และวธุพงศ ์ลาภเจรญิ 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู 

ขอ้มลู 
ผูใ้หข้อ้มลู 

A B C D E 

ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธาน

กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ระยะเวลาในการประกอบ
กจิการ 

14 8 16 15 12 

 

จากการสัมภาษณ์เจ้าของหรือบุคลากรระดับบริหารของบริษัทผู้แทนจ าหน่ายและติดตัง้กระจกอลูมิเนียม  
ในโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้กระจก
อลูมเินียมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ราย แสดงผลไดด้งัตารางที ่2 ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแข่งขนัของผูร้บัเหมาตดิตัง้กระจกอลูมเินียม จากการศกึษาภายใต้แนวคดิเกี่ยวกบักลยุทธ์ทัว่ไป 3 ประการ (Three 
Generic Strategies Model) สามารถสรุปขอ้คน้พบทีน่่าสนใจไดด้งัน้ี 

(1) กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน พบวา่ ผูป้ระกอบการรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมก าหนดกลยุทธก์าร
เป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน โดยมุง่เน้นการปรบัปรุงกระบวนการผลติ การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน การรกัษาบุคลากรทีม่ ี
ประสบการณ์และผา่นการฝึกอบรม 

(2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง พบว่า ผู้ประกอบการรับเหมาติดตัง้กระจกอลูมิเนียมก าหนดกลยุทธ์ 
การสร้า งความแตกต่ าง  โดยมุ่ ง เ น้นการสร้า งความแตกต่ างด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่  การออกแบบโครงสร้า ง  
การวางต าแหน่งคุณภาพดา้นสมรรถนะในระดบัสงู การสรา้งความแตกต่างดา้นอายุการใชง้าน และการสรา้งความแตกต่างดา้น
บรกิาร ไดแ้ก่ การสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั การรบัประกนัการสง่มอบงานทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด การใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาต่าง ๆ แก่ลกูคา้ 

(3) กลยุทธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะสว่น ผูป้ระกอบการรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมสว่นใหญ่จะเพิม่ความสามารถ
ทางการแขง่ขนั โดยเน้นไปทีก่ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างและกลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุนมากกวา่การใชก้ลยุทธก์ารมุง่
ตลาดเฉพาะส่วน แต่อย่างไรกต็าม ยงัมผีูป้ระกอบการบางรายทีใ่ชก้ลยุทธก์ารมุ่งตลาดเฉพาะส่วนในการเพิม่ความสามารถใน
การแขง่ขนั โดยการพยายามเขา้ถงึและตตีลาดลูกคา้กลุ่มเฉพาะทีไ่ม่เป็นทีส่นใจของคู่แขง่ขนัในตลาด เช่น ลูกคา้กลุ่มผูพ้ฒันา
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีม่งีบประมาณจ ากดั เป็นตน้  

(4) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัที่ใช้มากที่สุด พบว่า ผูป้ระกอบการรบัเหมาตดิตัง้กระจก
อลมูเินียมสว่นใหญ่จะเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนั โดยเน้นไปทีก่ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) เน่ืองจาก
ในอุตสาหกรรมรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมมผีูป้ระกอบการจ านวนมาก ลกัษณะตลาดเป็นแบบกึง่ผกูขาดกึง่การแขง่ขนั การ
สรา้งความแตกต่างจะเป็นการสรา้งความโดดเดน่ทีส่ามารถดงึดดูความสนใจของลกูคา้ได ้

(5) กลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของคู่แขง่ขนั พบวา่ คู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรมรบัเหมาตดิตัง้
กระจกอลูมเินียมจะสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัโดยใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การเป็นผูน้ าทางด้าน
ตน้ทุน และกลยุทธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะสว่น ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัเป้าหมายในการด าเนินงานและบรบิทของผูป้ระกอบการแต่ละราย 

(6) กลยุทธส์ าคญัทีช่ว่ยใหส้ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัในอุตสาหกรรมได ้ พบวา่ กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง
จะชว่ยสรา้งความโดดเดน่และความเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รในขณะทีก่ลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้นต้นทุนจะชว่ยให้
ผูป้ระกอบการรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมมผีลก าไรจากการด าเนินธุรกจิเพิม่ขึน้ 

(7) ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมประสบความส าเรจ็ พบวา่ ปัจจยัส าคญัที่
สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมรบัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียมประสบความส าเรจ็ ไดแ้ก่ (1) Customer Relationships คอื เน้นการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และรบัทราบปัญหาการใชง้าน 
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อยูต่ลอดเวลา รวมถงึจดักจิกรรมหรอืมอบขอ้เสนอพเิศษส าหรบัลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามคาดหวงัจากประโยชน์ในการรกัษา
ความสมัพนัธใ์นระยะยาว (2) Value Proposition คอื ออกแบบสนิคา้ทีท่นัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ มปีระสทิธภิาพ
ในการใชง้าน สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ดว้ยมาตรฐานสากลในการผลติ ท าใหผ้ลติภณัฑม์มีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบั (3) Core 
Capabilities คอื การท าใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กั การออกแบบทีน่่าสนใจและสามารถเพิม่ประโยชน์ในดา้นอื่น การจดัสง่สนิคา้ทีม่ ี
ประสทิธภิาพเพือ่สรา้งความไวว้างใจ ใหก้บัลกูคา้ (4) Revenue Stream คอื การสรา้งรายไดจ้ากการขายสนิคา้ โดยก าหนดราคา
ขายใหอ้ยูใ่นระดบัราคาตลาด แต่เน้นทีคุ่ณภาพและมาตรฐานของสนิคา้ การสง่มอบสนิคา้ตรงตามเวลา เพือ่ใหร้ายไดเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และ (5) Partner Network คอื ความรว่มมอืระหวา่งธุรกจิทีส่ าคญั คอื ผูข้ายวตัถุดบิทีม่คีวามสามารถในการ
ผลติ สง่มอบวตัถุดบิตรงตามเวลา และการท าขอ้ตกลงกบัผูผ้ลติทีจ่ะช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ตารางท่ี 2 ผลการสมัภาษณ์ขอ้มลูเกีย่วกบักลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของผูร้บัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียม 

ผูใ้ห้
ข้อมลู 

ข้อค าถาม 
1.กลยุทธก์ารเป็นผูน้ า
ทางดา้นตน้ทุน 

2.กลยุทธก์ารสรา้งความ
แตกต่าง 

3.กลยุทธก์ารมุง่ตลาด
เฉพาะสว่น 

4.กลยุทธก์ารสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั
ทีใ่ชม้ากทีส่ดุ 

A - การปรบัปรุง
กระบวนการผลติ 

- ความแตกต่างดา้น
ผลติภณัฑ ์

- ความแตกต่างดา้น
บรกิาร 

- ไมร่ะบุค าตอบ - กลยุทธก์ารสรา้งความ
แตกต่าง 

B - การปรบัปรุง
กระบวนการผลติ 

- การรกัษาบุคลากรทีม่ ี
ประสบการณ์และผา่น
การฝึกอบรม 

- ความแตกต่างดา้น
ผลติภณัฑ ์

- ความแตกต่างดา้น
บรกิาร 

- การเขา้ถงึลกูคา้กลุม่
เฉพาะ 

- กลยุทธก์ารสรา้งความ
แตกต่าง 

C - การปรบัปรุง
กระบวนการผลติ 

- ความแตกต่างดา้น
ผลติภณัฑ ์

- ความแตกต่างดา้น
บรกิาร 

- ไมร่ะบุค าตอบ - กลยุทธก์ารเป็นผูน้ า
ทางดา้นตน้ทุน 

D - การปรบัปรุง
กระบวนการผลติ 

- การเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงาน 

- ความแตกต่างดา้น
ผลติภณัฑ ์

- ความแตกต่างดา้น
บรกิาร 

- การเขา้ถงึลกูคา้กลุม่
เฉพาะ 

- กลยุทธก์ารสรา้งความ
แตกต่าง 
- กลยุทธก์ารเป็นผูน้ า
ทางดา้นตน้ทุน 

E - กระบวนการผลติ 
- การรกัษาบุคลากร 
- ทีม่ปีระสบการณ์และ

ผา่นการฝึกอบรม 

- ความแตกต่างดา้น
ผลติภณัฑ ์

- ความแตกต่างดา้น
บรกิาร 

- ไมร่ะบุค าตอบ - กลยุทธก์ารสรา้งความ
แตกต่าง 

สรปุผล - การปรบัปรุง
กระบวนการผลติ 

- การเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงาน  

- การรกัษาบุคลากรทีม่ ี
ประสบการณ์และผา่น
การฝึกอบรม 

- ความแตกต่างดา้น
ผลติภณัฑ ์

- ความแตกต่างดา้น
บรกิาร 

- การเขา้ถงึลกูคา้กลุม่
เฉพาะ 

- กลยุทธก์ารสรา้งความ
แตกต่าง 

 



การศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของบรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้ 
กระจกอลมูเินียมในโครงการอาคารชดุพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ตารางท่ี 2 ผลการสมัภาษณ์ขอ้มลูเกีย่วกบักลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของผูร้บัเหมาตดิตัง้กระจกอลมูเินียม (ต่อ) 

ผูใ้ห้
ข้อมลู 

ข้อค าถาม 
5. กลยุทธก์ารสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของคูแ่ขง่
ขนั 

6. กลยุทธส์ าคญัทีช่ว่ยใหส้ามารถ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัในอุตสาหกรรม
ได ้

7. ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลให้
อุตสาหกรรมรบัเหมาตดิตัง้กระจก
อลมูเินียมประสบความส าเรจ็ 

A - กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้น
ตน้ทุน 
- กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 
- กลยุทธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะสว่น 

- กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง - Customer Relationships 

B - กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้น
ตน้ทุน 

- กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง - Customer Relationships 
- Revenue Stream 

C - กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้น
ตน้ทุน 
- กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 

- กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้น
ตน้ทุน 

- Customer Relationships 
- Core Capabilities 

D - กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง - กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 
- กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้น
ตน้ทุน 

- Customer Relationships 
- Value Proposition 
- Partner Network 

E - กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง - กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง - Customer Relationships 
- Partner Network 

สรปุผล - กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้น
ตน้ทุน 
- กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 
- กลยุทธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะสว่น 

- กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 
- กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้น
ตน้ทุน 

- Customer Relationships 
- Value Proposition 
- Core Capabilities 
- Revenue Stream 
- Partner Network 

 

5. อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

ผลการศกึษาทีไ่ดใ้นงานวจิยัน้ีพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่เน้นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัโดยมุ่งเน้นการ
สรา้งความแตกต่าง ทัง้การสรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑแ์ละการสรา้งความแตกต่างดา้นบรกิาร และเน้นกลยุทธก์ารเป็น
ผูน้ าทางดา้นตน้ทุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐานปัทม ์วงศอ์สิระนุกลู (2561) ทีท่ าการศกึษาแนวทางการเลอืกใชก้ลยุทธเ์พือ่
การแขง่ขนัส าหรบับรษิทัรบัสรา้งบา้นทีอ่ยู่ในสมาคมธุรกจิรบัสรา้งบา้น โดยท าการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู
ทีม่สี่วนในการก าหนดกลยุทธ์ของบรษิทัรบัสรา้งบา้นในสมาคมธุรกจิรบัสรา้งบา้น ประกอบกบัขอ้มูลทีส่บืคน้ไดจ้ากเวบ็ไซต์ที่
น าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบักลยุทธ์การแข่งขนัของบรษิทัรบัสร้างบ้านในสมาคมธุรกิจรบัสร้างบ้าน ซึ่งพบว่า กลยุทธ์การแข่งขนั  
ทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เลอืกใช ้คอื กลยุทธ์ผูน้ าดา้นต้นทุนและกลยุทธ์การสรา้งความแตกต่างโดยใชก้ลยุทธ์การตลาดดา้น
ผลติภณัฑ ์อาท ิการออกแบบใหม่ทุกหลงั การเน้นสไตลก์ารออกแบบเฉพาะ เป็นตน้ และดา้นกระบวนการ อาท ิการสรา้งบา้น
โดยทมีงานของบรษิทัเองทัง้หมด เป็นตน้ ทัง้น้ี เป็นเพราะธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมเป็นธุรกจิทีเ่ชือ่มโยงกบัธุรกจิ
รบัสรา้งบา้น จงึมกีารเน้นใชก้ลยุทธก์ารแขง่ขนัทีเ่หมอืนกนั 
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6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

บรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลมูเินียมเน้นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัโดยมุง่เน้นการสรา้งความ
แตกต่าง ประกอบดว้ย (1) การสรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ การออกแบบโครงสรา้งของผลติภณัฑ ์การวางต าแหน่ง
คุณภาพดา้นสมรรถนะในระดบัสงู การสรา้งความแตกต่างดา้นอายุการใชง้าน และ (2) การสรา้งความแตกต่างดา้นบรกิาร ไดแ้ก่ 
การสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั การรบัประกนัการสง่มอบงานทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การ
ใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาต่าง ๆ แก่ลกูคา้ ดงันัน้ บรษิทัผูแ้ทนจ าหน่ายและตดิตัง้กระจกอลูมเินียมจงึสรา้งต าแหน่งผลติภณัฑ์
และบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน คุณภาพด ีและราคาต ่ากว่าคู่แขง่ขนั นอกจากน้ี ยงัเน้นกลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้นต้นทุน โดยการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติและประสทิธภิาพในการด าเนินงาน รวมถงึการรกัษาบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และผา่นการฝึกอบรม 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ขอ้มลูต่าง ๆ จงึมคีวามจ าเป็นต่อการบรหิารโครงการก่อสรา้งอย่างยิง่ 
อย่างไรกต็าม การขาดขอ้มูลเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหโ้ครงการก่อสรา้งล่าชา้ เกดิขอ้พพิาท ต้นทุนเกนิทีก่ าหนด การยกเลกิ
สญัญา ฯลฯ โครงการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการขาดขอ้มลูมากทีสุ่ด คอื โครงการก่อสรา้งอาคารชุด
พกัอาศยั เน่ืองจากไม่สามารถแบ่งการพฒันาออกเป็นส่วนๆ เพื่อทดลองตลาดได ้และมชี่วงระยะเวลาในการพฒันายาวนาน 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ส ารวจและศกึษาองคป์ระกอบขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการบรหิารงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั งานวจิยั
น้ีเป็นวจิยัเชงิคุณภาพดว้ยการส ารวจเอกสารและการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูเ้ชีย่วชาญ โดยการก าหนดองค์ประกอบหลกัทีไ่ด้
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่องคป์ระกอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ม ี5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสิง่แวดลอ้มและ
การแขง่ขนั, ดา้นกายภาพและการออกแบบ, ดา้นนโยบายและกฎหมาย, ดา้นการเงนิ และดา้นการบรหิารโครงการ น าผลการ
สมัภาษณ์ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาเชงิพรรณนา ผลการศกึษาพบวา่ จากองคป์ระกอบหลกั 5 ดา้น สามารถแยกองคป์ระกอบ
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัการอาคารชุดพกัอาศยัช่วงการก่อสรา้งในมุมมองของผูพ้ฒันา มอีงคป์ระกอบขอ้มลูทีส่ าคญั 14 ดา้น จาก
องคป์ระกอบขอ้มลูทีไ่ด ้สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชข้อ้มลูจดัการโครงการก่อสรา้ง โดยเฉพาะการพฒันาอาคาร
ชุดพกัอาศยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 

ค าส าคญั : การบรหิารโครงการ, องคป์ระกอบขอ้มลู, อาคารชุดพกัอาศยั  
 
Abstract 

  Nowadays, technology has rapidly changed, so information is necessary for managing a construction project. 
However, lack of information will result in the project delay, dispute cost, overrun and contract termination. This problem 
can affect a condominium construction project at most because this kind of project need a long time for development 
and cannot be separated into smaller phases for market testing. This research aims to survey and study the elements 
of information that are necessary for a condominium construction project. This research is a qualitative research which 
conducted documentary survey and in-depth interview from experts. Also, the content analysis method was applied 
for analysis. By specifying the main components obtained from literature reviews. It was found that there are 5 
components used in real estate development: environment and competition, physical and design, policy and law, 
financial, and project management. The interview results were analyzed using descriptive content analysis method. 
The results showed that from the 5 main components, Information elements can be separated for construction 
management in condominium project during the construction phase from the developer's perspective. There are 14 
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elements of information. These elements of information can be applied to construction management project, especially 
the residential condominium development to achieve and objectives in real estate development project.       

Key Word: condominium, element of information, project management 
 
1.  บทน า  

ปัจจุบนัองคก์รธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศต่างด าเนินธุรกจิโดยใหม้ลูคา่จากขอ้มลูเป็นตน้ทุนทางปัญญา ทัง้น้ี
การวดัมลูคา่ธุรกจิดว้ยขอ้มลูถอืเป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิปัจจุบนั ทัง้ยงัพบวา่ธุรกจิในสหรฐัอเมรกิาสญูเสยีเงนิจากการขาด
ขอ้มลูทีม่คีุณภาพสงูถงึปีละ 600 ลา้นเหรยีญสหรฐั (Lucas, 2010 อา้งถงึใน สุกญัญา เรอืงสุวรรณ, 2553) อย่างไรกต็ามไมใ่ช่
เพยีงองคก์รธุรกจิทัว่ไป ปัญหาการขาดขอ้มลูระหวา่งการพฒันาโครงการก่อสรา้งยงัถอืเป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหโ้ครงการก่อสรา้ง
ลา่ชา้ (Ogunlana and Promkuntong, 1996) สอดคลอ้งกบั จกัรภพ ใสภริมย ์(2558) ทีส่รุปวา่การขาดขอ้มลูเป็นสาเหตุหลกัที่
ท าใหโ้ครงการก่อสรา้งล่าชา้เชน่กนั ความล่าชา้ในงานก่อสรา้งถอืเป็นตน้เหตุทีท่ าให้เกดิขอ้พพิาท การฟ้องรอ้งระหวา่งเจา้ของ
โครงการกบัผูร้บัเหมา และตน้ทุนสงูกวา่ทีก่ าหนด (Gebrehiwet & Luo, 2017) จากขอ้มลูขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่การขบัเคลื่อน
โครงการก่อสรา้งดว้ยขอ้มลูชว่ยใหผู้พ้ฒันา ลดปัจจยัเสีย่งทีอ่าจท าโครงการก่อสรา้งล่าชา้จนเป็นสาเหตุใหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ ได ้
ทัง้น้ี สนธยา วนิชวฒันะ (2557) กล่าววา่การเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการงานก่อสรา้งของผูพ้ฒันานอกเหนือจากการเขา้มา
ควบคุมและตดิตามเทา่นัน้ ยงัเป็นการเขา้มาน าขอ้มลูในจากงานก่อสรา้งไปพฒันาธุรกจิอกีดว้ย งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่
ศกึษาองค์ประกอบขอ้มูลในการจดัการงานก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัมุมมองของผู้พฒันา อธบิายการจดัการงานก่อสร้าง
อาคารคารชุดพกัอาศยัผา่นองคป์ระกอบขอ้มลู เพือ่ใหส้ามารถผูท้ีส่นใจใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาและน าไปต่อยอดไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

 
2. ระเบียบวิธีการวิจยั 

งานน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการศกึษาองคป์ระกอบขอ้มลูในการจดัการงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั จาก
ขอ้มลูผูบ้รหิารงานก่อสรา้งระดบัสงู จ านวน 5 ราย น าผลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหาเชงิพรรณนา 

 
 3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ม ี5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นสภาพแวดลอ้มและการแขง่ขนั, 2) ดา้นกายภาพและการออกแบบ, 3) ดา้นกฎหมายและนโยบาย, 4) ดา้นการเงนิ และ 5) 
ดา้นบรหิารโครงการ ดงัแสดงในรปูภาพที ่1 

 

3.1 องคป์ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
กรอบการท างานในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์มอีงคป์ระกอบ 5 ดา้น คอื 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มและการแขง่ขนั 2. ดา้น

กายภาพและการออกแบบ 3. ดา้นกฎหมายและนโยบาย 4. ดา้นการเงนิ 5. ดา้นบรหิารโครงการ (ปรยีาบด ีศรแีหลมสงิห,์ 2554)  
สอดคลอ้งกบั Bulloch & Sullivan (2010) สรุปว่าการมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการเป็นจ านวนมาก การประสานงานดว้ยขอ้มลูจะ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์โดยมอีงคป์ระกอบขอ้มลูอยู่ 5 ดา้นตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้ โดยแต่ละ
ดา้นยงัเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการอกีดว้ย   

3.1.1 ดา้นสิง่แวดลอ้มและการแขง่ขนั 

Igor (2010) สรุปว่านอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลติทัว่ไป บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งในประเทศเซอรเ์บยีทุกรายและ
บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งในยุโรปขนาดใหญ่ไดใ้ชห้ลกัการ “SWOT Analysis” เพือ่วเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มในธุรกจิ โดยมวีตัถุประสงค์
ในการคาดการณ์ปัญหาส่วนใหญ่ในโครงการก่อสรา้งตลอดการพฒันา ทัง้น้ีปัญหาต่าง ๆ มกัเกดิจากการไม่สนใจปัญหาต่าง ๆ 
ในทางกลบักนัหากสามารถทีจ่ะวเิคราะหแ์ละท านายปัญหาต่าง ๆ ได ้การจดัการ เงนิ เวลา และคุณภาพจะงา่ยขึน้ 
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3.1.2 ดา้นกายภาพและการออกแบบ 

สนธยา วนิชวฒันะ (2557) กล่าวว่าดา้นกายภาพและการออกแบบ คอืการแปลงขอ้มูลดา้นการตลาดมาออกแบบให้
สอดคลอ้งกบักายภาพภายในและภายนอกโครงการ ทัง้ยงัตอ้งค านึงถงึ ดา้นการปฏบิตังิาน ดา้นกฎหมาย ควบคูก่บัการวเิคราะห์
ต้นทุน ฯลฯ ทัง้น้ีในช่วงการก่อสร้างคอืการน าขอ้มูลช่วงการออกแบบมาวางแผน จดัหาทรพัยากรที่ต้องใช้ วางแนวทางการ
บรหิารโครงการและการประสานงาน ตลอดจนก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็โครงการไดแ้ก่ เงนิ เวลา คุณภาพ อย่างไรกด็ปัีญหา
ดา้นการเปลีย่นแปลงรูปแบบในช่วงการก่อสรา้งกลบัเป็นปัญหาหลกัทีส่่งผลใหง้านก่อสรา้งล่าชา้ทีผู่พ้ฒันาตอ้งชดเชย (วุฒพิงศ์ 
อ่อนศรสีมบตัิ, 2556)  สอดคลอ้งกบั Assbeihat (2016) สรุปว่าความล่าชา้ที่เกี่ยวขอ้งผูพ้ฒันา คอื การ ความไม่สมบูรณ์และ
ชดัเจนจากงานออกแบบ   

 
รปูท่ี 1 แสดงกรอบการท างานและองคป์ระกอบขอ้มลูของการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

 

3.1.3 ดา้นกฎหมายและนโยบาย 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานภาครฐัตลอดการพฒันา อาท ิกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบังานก่อสร้าง 
กฎหมายด้านสิง่แวดลอ้ม กฎหมายผงัเมอืง เป็นต้น  (นิต ิรตันปรชีาเวช, 2561) การเกี่ยวขอ้งกบัหลายฝ่าย เช่น ผูร้บัเหมา 
ผูอ้อกแบบ ลูกคา้ ผูผ้ลติ สง่ผลใหผู้พ้ฒันาตอ้งมคีวามรูน้อกเหนือจากกฎหมายตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้ ผูพ้ฒันายงัตอ้งมคีวามรู้
ดา้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์สามารถบรหิารสญัญาต่าง ๆ กบัผูเ้กีย่วขอ้งได ้(กองกูณฑ ์โตชยัวฒัน์, 2562)  

3.1.4 ดา้นการเงนิ 

สนธยา วนิชวฒันะ (2557) กล่าวว่า นอกเหนือจากการพจิารณาถึงความเป็นไปได้ทางการเงนิให้สอดคล้องกบั
การตลาดแล้ว ผู้พฒันาต้องท าการวเิคราะห์ผลดผีลเสยีเงนิที่ต้องจ่ายตลอดการพฒันาโครงการ สอดคล้องกบั Assbeihat 
(2016) ทีส่รุปว่าผูพ้ฒันาไม่ไดม้หีน้าทีก่ารวางแผนทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งเงนิทุนเท่านัน้ ทัง้ยงัมหีน้าทีจ่ดัการดา้น
การเงนิใหส้อดคลอ้งกบัโครงการก่อสรา้งอกีดว้ย อน่ึง การจ่ายงวดงานทีไ่มเ่หมาะสมยงัส่งผลกระทบกบังานก่อสรา้งอาคารใน
ระดบัทีค่อ่นขา้งมากอกีดว้ย (เสกสรรค ์ตงี,ี 2552) 

3.1.5 ดา้นบรหิารโครงการ 
คมกฤช จองบุยวฒันา (2561) กล่าวว่าการบรหิารโครงการช่วงด าเนินงานคอืการบรหิารทรพัยากรทีม่อียู่ในโครงการ

ใหต้รงตามแผนงานและมปีระสทิธภิาพ สามารถทีจ่ะรบัมอืกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง โดยมกีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 1) 
ตดิตามควบคุมงบประมาณ 2) การรายงานความคบืหน้า และ 3) จดัการประชุมตดิตามความก้าวหน้า ทัง้น้ีหลกัการบรหิาร
โครงการทัว่ไปสิ่งที่เป็นวตัถุประสงค์โครงการ คือ เงิน เวลา และคุณภาพ ในขณะเดียวกันกลบัพบว่าผู้บริหารมกัจะเน้น
วตัถุประสงคท์างดา้นเวลาโดยใชโ้ครงขา่ยอยา่งเป็นระบบและยงัถอืวา่เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามชดัเจนมากทีสุ่ด 
(วนัชยั เมฆจนัทกึ, 2558) 

 

สิง่แวดลอ้มและ
การแขง่ขนั

ปัจจยัภายใน

ปัจจยัภายนอก

กายภาพและการ
ออกแบบ

กายภาพ

การออกแบบ

กฎหมายและ
นโยบาย

กฎหมาย
มหาชน

กฎหมาย
เอกชน

นโยบาย

ดา้นการเงนิ 

การเงนิใน
องคก์รผูพ้ฒันา

การเงนิใน
องคก์รก่อสรา้ง

ดา้นบรหิาร
โครงการ

การตดิตาม
ควบคุม

การรายงาน

การจดัประชุม
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4. วิเคราะหผ์ลการศึกษา  
ผูศ้กึษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 รายโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึและท าการวเิคราะห์

ผลดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหาเชงิพรรณนา โดยสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางท่ี 1 ตารางการจดัองคป์ระกอบขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการจดัการงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั  
องคป์ระกอบ

หลกั 
องคป์ระกอบ

รอง 
ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 3 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 4 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 5 

ด้าน
ส่ิงแวดล้อม
และการ
แข่งขนั 

ปัจจยัภายใน ผลิตภณัฑ ์
• ขอ้มลูทีน่ าเสนอ
ขายและสือ่สารกบั
ลกูคา้  
บุคลากร 
 • บุคลากรทีส่ง่ผล
ต่อความส าเรจ็
โครงการ  

ผลิตภณัฑ ์
• ขอ้มลูทีน่ าเสนอ
ขายและสือ่สารกบั
ลกูคา้  
บุคลากร 
 • บุคลากรทีส่ง่ผล
ต่อความส าเรจ็
โครงการ  

ผลิตภณัฑ ์
• ขอ้มลูทีน่ าเสนอ
ขายและสือ่สารกบั
ลกูคา้  
บุคลากร 
 • บุคลากรทีส่ง่ผล
ต่อความส าเรจ็
โครงการ  

ผลิตภณัฑ ์
• ขอ้มลูทีน่ าเสนอขาย
และสือ่สารกบัลกูคา้  
บุคลากร 
• บุคลากรทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็โครงการ 
• คุณภาพแรงงาน 
• การขาดแคลนแรงงาน 

ผลิตภณัฑ ์
• ขอ้มลูทีน่ าเสนอขาย
และสือ่สารกบัลกูคา้  
บุคลากร 
• บุคลากรทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็โครงการ 
• คุณภาพแรงงาน 
• การขาดแคลนแรงงาน 

ปัจจยั
ภายนอก 

สภาพแวดล้อม
ชุมชน  
• การวเิคราะหส์ภาพ
สงัคมและบรบิทรอบ
โครงการกอ่สรา้ง    

สภาพแวดล้อม
ชุมชน  
• การวเิคราะหส์ภาพ
สงัคมและบรบิทรอบ
โครงการกอ่สรา้ง    

สภาพแวดล้อม
ชุมชน  
• การวเิคราะหส์ภาพ
สงัคมและบรบิทรอบ
โครงการกอ่สรา้ง    

สภาพแวดล้อมชมุชน  
• การวเิคราะหส์ภาพ
สงัคมและบรบิทรอบ
โครงการกอ่สรา้ง    
นโยบายรฐั 
• การออกนโยบายที่
กระทบกบัการปฏบิตังิาน  

สภาพแวดล้อมชมุชน  
• การวเิคราะหส์ภาพ
สงัคมและบรบิทรอบ
โครงการกอ่สรา้ง    

ด้าน
กายภาพและ
การ
ออกแบบ 

กายภาพ กายภาพภายใน
โครงการก่อสร้าง 
• ภาพลกัษณ์
โครงการกอ่สรา้ง  
คณุภาพงาน
ก่อสร้าง 
• การประเมนิ
ความสามารถในการ
สง่มอบลกูคา้  

กายภาพภายใน
โครงการก่อสร้าง 
• ภาพลกัษณ์
โครงการกอ่สรา้ง  
คณุภาพงาน
ก่อสร้าง 
• การประเมนิ
ความสามารถในการ
สง่มอบลกูคา้  

กายภาพภายใน
โครงการก่อสร้าง 
• ภาพลกัษณ์
โครงการกอ่สรา้ง  
คณุภาพงาน
ก่อสร้าง 
• การประเมนิ
ความสามารถในการ
สง่มอบลกูคา้  

กายภาพภายใน
โครงการก่อสร้าง 
• ภาพลกัษณ์โครงการ
กอ่สรา้ง  
คณุภาพงานก่อสร้าง 
• การประเมนิ
ความสามารถในการสง่
มอบลกูคา้  
• การประกนัคุณภาพ 

กายภาพภายใน
โครงการก่อสร้าง 
• ภาพลกัษณ์โครงการ
กอ่สรา้ง  
คณุภาพงานก่อสร้าง 
• การประเมนิ
ความสามารถในการสง่
มอบลกูคา้  
• การประกนัคุณภาพ  

 รายละเอียดแบบ
และวสัด ุ 
• ความสอดคลอ้ง
ของแบบกอ่สรา้งจรงิ
กบัสญัญา 
• ความสอดคลอ้ง
ของแบบกอ่สรา้งจรงิ
กบัขอ้มลูทีน่ าเสนอ
ลกูคา้ 
 

รายละเอียดแบบ
และวสัด ุ 
• ความสอดคลอ้ง
ของแบบกอ่สรา้งจรงิ
กบัสญัญา 
• ความสอดคลอ้ง
ของแบบกอ่สรา้งจรงิ
กบัขอ้มลูทีน่ าเสนอ
ลกูคา้ 
 

รายละเอียดแบบ
และวสัด ุ 
• ความสอดคลอ้ง
ของแบบกอ่สรา้งจรงิ
กบัสญัญา 
• ความสอดคลอ้ง
ของแบบกอ่สรา้งจรงิ
กบัขอ้มลูทีน่ าเสนอ
ลกูคา้ 
• ความลา่ชา้ของการ
อนุมตัแิบบ 
• ความครบถว้นของ
รายละเอยีดแบบ  
• การจดัซือ้จดัจา้ง
เพิม่เตมิและคงคา้ง 
• การอนุมตัแิบบ
กอ่สรา้งทีส่อดคลอ้ง
กบัใบอนุญาต 

รายละเอียดแบบและ
วสัด ุ 
• ความสอดคลอ้งของ
แบบกอ่สรา้งจรงิกบั
สญัญา 
• ความสอดคลอ้งของ
แบบกอ่สรา้งจรงิกบั
ขอ้มลูทีน่ าเสนอลกูคา้ 
• ความลา่ชา้ของการ
อนุมตัแิบบ 
• ความครบถว้นของ
รายละเอยีดแบบ  
• ความเป็นไปไดใ้นงาน
กอ่สรา้งและขอ้บกพรอ่ง   
• ความชดัเจนขอบเขต
งาน  
• การจดัซือ้จดัจา้ง
เพิม่เตมิและคงคา้ง 
• การอนุมตัแิบบกอ่สรา้ง
ทีส่อดคลอ้งกบั
ใบอนุญาต 

รายละเอียดแบบและ
วสัด ุ 
• ความสอดคลอ้งของ
แบบกอ่สรา้งจรงิกบั
สญัญา 
• ความสอดคลอ้งของ
แบบกอ่สรา้งจรงิกบั
ขอ้มลูทีน่ าเสนอลกูคา้ 
• ความลา่ชา้ของการขอ
อนุมตัแิละการอนุมตั ิ
• ความครบถว้นของ
รายละเอยีดแบบ  
• ความเป็นไปไดใ้นงาน
กอ่สรา้งและขอ้บกพรอ่ง   
• ความชดัเจนขอบเขต
งาน  
• การจดัซือ้จดัจา้ง
เพิม่เตมิและคงคา้ง 
• การอนุมตัแิบบ
กอ่สรา้งทีส่อดคลอ้งกบั
ใบอนุญาต 

 



การศกึษาองคป์ระกอบขอ้มลูส าหรบัการบรหิารงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (ชว่งการก่อสรา้ง) 
กติตธิชั แกว้พลยั, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ และสทิธชิยั นาคสขุสกุล 
 

369 

ตารางท่ี 1 ตารางการจดัองคป์ระกอบขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการจดัการงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั (ต่อ) 
องคป์ระกอบ

หลกั 
องคป์ระกอบ

รอง 
ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 3 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 4 ผู้เช่ียวชาญรายท่ี 5 

ด้าน
กฎหมาย
และนโยบาย 

กฎหมาย ข้อพิพาท 
• ขอ้พพิาทผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากการ
กอ่สรา้ง   
• ขอ้พพิาทกบัชมุชน
ขา้งเคยีง  
กฎหมาย 
• การปฏบิตัติาม
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
EIA  
• ไดม้าซึง่ใบอนุญาต 

ข้อพิพาท 
• ขอ้พพิาทกบัผู้
ไดร้บัผลกระทบจาก
การก่อสรา้ง   
• ขอ้พพิาทกบัชมุชน
ขา้งเคยีง  
กฎหมาย 
• การปฏบิตัติาม
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
EIA  
• ไดม้าซึง่ใบอนุญาต 

ข้อพิพาท 
• ขอ้พพิาทกบัผู้
ไดร้บัผลกระทบจาก
การก่อสรา้ง   
• ขอ้พพิาทกบัชมุชน
ขา้งเคยีง  
กฎหมาย 
• การปฏบิตัติาม
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
EIA  
• ไดม้าซึง่ใบอนุญาต 

ข้อพิพาท 
• ขอ้พพิาทกบัผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากการ
กอ่สรา้ง   
• ขอ้พพิาทกบัชมุชน
ขา้งเคยีง 
• ขอ้พพิาทระหวา่ง
ผูเ้กีย่วขอ้ง  
กฎหมาย 
• การปฏบิตัติามกฎ-
หมายสิง่แวดลอ้ม EIA  
• ไดม้าซึง่ใบอนุญาต 

ข้อพิพาท 
• ขอ้พพิาทกบัผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากการ
กอ่สรา้ง   
• ขอ้พพิาทกบัชมุชน
ขา้งเคยีง  
• ขอ้พพิาทระหวา่ง
ผูเ้กีย่วขอ้ง  
กฎหมาย 
• การปฏบิตัติามกฎ-
หมายสิง่แวดลอ้ม EIA  
• ไดม้าซึง่ใบอนุญาต 

สญัญา
ก่อสร้าง   

สญัญาก่อสรา้ง  
• เงือ่นไขสาระส าคญั
ของสญัญา  
 • การปฏบิตัติาม
สญัญา 
• จุดตรวจสอบใน
สญัญา  

สญัญาก่อสรา้ง  
• เงือ่นไขสาระส าคญั
ของสญัญา  
 • การปฏบิตัติาม
สญัญา 
• จุดตรวจสอบใน
สญัญา  

สญัญาก่อสรา้ง  
• เงือ่นไขสาระส าคญั
ของสญัญา  
 • การปฏบิตัติาม
สญัญา 
• จุดตรวจสอบใน
สญัญา  

สญัญาก่อสรา้ง  
• เงือ่นไขสาระส าคญั
ของสญัญา  
 • การปฏบิตัติาม
สญัญา 
• จุดตรวจสอบใน
สญัญา 

สญัญาก่อสรา้ง  
• เงือ่นไขสาระส าคญั
ของสญัญา  
 • การปฏบิตัติาม
สญัญา 
• จุดตรวจสอบใน
สญัญา  

ด้านการเงิน การเงินใน
องคก์ร
ก่อสร้าง  

การปรบัปรงุบญัชี
โครงการก่อสร้าง 
 • การจา่ยงวดงาน  
• การรบัรองงาน 
• การประเมนิ
แผนการเงนิของ
ผูร้บัเหมา   
ต้นทุนงานก่อสร้าง  
• การประเมนิมลูคา่
งานปัจจุบนักบั
สญัญา 

การปรบัปรงุบญัชี
โครงการก่อสร้าง 
 • การจา่ยงวดงาน  
• การรบัรองงาน 
• การประเมนิ
แผนการเงนิของ
ผูร้บัเหมา   
ต้นทุนงานก่อสร้าง  
• การประเมนิมลูคา่
งานปัจจุบนักบั
สญัญา 

การปรบัปรงุบญัชี
โครงการก่อสร้าง 
 • การจา่ยงวดงาน  
• การรบัรองงาน 
• การประเมนิ
แผนการเงนิของ
ผูร้บัเหมา   
ต้นทุนงานก่อสร้าง  
• การประเมนิมลูคา่
งานปัจจุบนักบั
สญัญา 

การปรบัปรงุบญัชี
โครงการก่อสร้าง 
 • การจา่ยงวดงาน  
• การรบัรองงาน 
• การประเมนิแผนการ
เงนิของผูร้บัเหมา   
• สภาพคลอ่งผูร้บัเหมา 
ต้นทุนงานก่อสร้าง  
• การประเมนิมลูคา่งาน
ปัจจุบนักบัสญัญา 

การปรบัปรงุบญัชี
โครงการก่อสร้าง 
 • การจา่ยงวดงาน  
• การรบัรองงาน 
• การประเมนิแผนการ
เงนิของผูร้บัเหมา   
• สภาพคลอ่ง
ผูร้บัเหมา 
ต้นทุนงานก่อสร้าง  
• การประเมนิมลูคา่
งานปัจจุบนักบัสญัญา 

การเงินใน
องคก์ร
ผู้พฒันา  

การประเมิน
แผนการเงิน
ภายในองคก์ร
ผู้พฒันา   
• การประเมนิ
แผนงานกอ่สรา้งให้
สอดคลอ้งกบั
แผนการเงนิ  

การประเมิน
แผนการเงิน
ภายในองคก์ร
ผู้พฒันา   
• การประเมนิ
แผนงานกอ่สรา้งให้
สอดคลอ้งกบั
แผนการเงนิ  

การประเมิน
แผนการเงิน
ภายในองคก์ร
ผู้พฒันา   
• การประเมนิ
แผนงานกอ่สรา้งให้
สอดคลอ้งกบั
แผนการเงนิ  

การประเมินแผนการ
เงินภายในองคก์ร
ผู้พฒันา   
• การประเมนิแผนงาน
กอ่สรา้งใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนการเงนิ  

การประเมิน
แผนการเงินภายใน
องคก์รผู้พฒันา   
• การประเมนิแผนงาน
กอ่สรา้งใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนการเงนิ  

ด้านบริหาร
โครงการ  

ด้านการ
ติดตาม
ควบคมุ 

แผนงานก่อสร้าง   
• การประเมนิความ
เป็นไปไดข้อง
แผนงาน 
• การปรบัปรงุ
แผนงาน  

แผนงานก่อสร้าง   
• การประเมนิความ
เป็นไปไดข้อง
แผนงาน 
• การปรบัปรงุ
แผนงาน 

แผนงานก่อสร้าง   
• การประเมนิความ
เป็นไปไดข้อง
แผนงาน 
• การปรบัปรงุ
แผนงาน 

แผนงานก่อสร้าง   
• การประเมนิความ
เป็นไปไดข้องแผนงาน 
• การปรบัปรงุแผนงาน 

แผนงานก่อสร้าง   
• การประเมนิความ
เป็นไปไดข้องแผนงาน 
• การปรบัปรงุ
แผนงาน 

ด้านการ
จดัท า
รายงาน  

การรายงาน
ความก้าวหน้า  
• งานทีท่ าไดจ้รงิกบั
แผนงาน   

การรายงาน
ความก้าวหน้า  
• งานทีท่ าไดจ้รงิกบั
แผนงาน   

การรายงาน
ความก้าวหน้า  
• งานทีท่ าไดจ้รงิกบั
แผนงาน   

การรายงาน
ความก้าวหน้า  
• งานทีท่ าไดจ้รงิกบั
แผนงาน   

การรายงาน
ความก้าวหน้า  
• งานทีท่ าไดจ้รงิกบั
แผนงาน   
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4.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและการแข่งขนั 
  จากตารางที่ 1 เมื่อพจิารณาจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 5 ราย สามารถจดัองค์ประกอบขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบั
ขอ้มลูดา้นปัจจยัภายใน คอื 1) ขอ้มลูผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอขายลูกคา้ โดยใหส้าเหตุว่าเพือ่ป้องกนัการฟ้องรอ้งระหวา่งลูกคา้จาก
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูภายในโครงการก่อสรา้ง และ 2) ขอ้มลูดา้นบุคลากร โดยเฉพาะทีส่ง่ผลกบัความส าเรจ็โครงการก่อสรา้ง   
ทัง้น้ีผูเ้ชี่ยวชาญรายที่ 4 และ 5 ใหค้วามเหน็โดยชดัว่าต้องการขอ้มูลด้านการขาดแคลนและคุณภาพแรงงาน ซึ่งถือว่าอยู่ใน
องคป์ระกอบขอ้มลูบุคลากรเช่นกนั เมือ่พจิารณาจากการจดัองคป์ระกอบดา้นปัจจยัภายนอกในตารางที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญทุกรายให้
ความส าคญักบั 3) ขอ้มลูสิง่แวดลอ้มชุมชนรอบโครงการ โดยใหค้วามเหน็ว่า ตอ้งการตดิตามการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ชุมชนรอบโครงการ เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมชุมชนที่มาจากงานก่อสร้างและการ
เปลีย่นแปลงของชุมชนทีอ่าจส่งผลกระทบกบัโครงการก่อสรา้ง  อย่างไรกต็ามมผีูเ้ชีย่วชาญเพยีง 1 รายใหค้วามส าคญักบัดา้น
นโยบายรัฐ โดยให้สาเหตุว่านโยบายรัฐส่งผลโดยตรงกับการปฏิบัติงานในโครงการ  จึงสรุปได้ว่าด้านปัจจัยภายนอกมี
องคป์ระกอบทีผู่เ้ชีย่วชาญใหค้วามส าคญัตรงกนัเพยีง 1 ดา้น คอื สภาพแวดลอ้มชุมชน 
 

4.2 ด้านกายภาพและการออกแบบ  
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลจากการสมัภาษณ์ สามารถจดัองค์ประกอบข้อมูลด้านกายภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้

ความส าคญัเหมอืนกนัทุกราย คอื 1) ขอ้มลูกายภาพในโครงการก่อสรา้ง โดยใหค้วามเหน็ว่ากายภาพในโครงการก่อสรา้งส่งผล
กระทบกบัภายลกัษณ์ผูพ้ฒันา สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั ประไพ แสงประสทิธิ ์, กองกูณฑ ์โตชยัวฒัน์, กรีต ิศตะสุข และ เอก
ภณ จวีะสุวรรณ (2554) ทีส่รุปว่าภาพลกัษณ์โครงการอสงัหารมิทรพัย์นัน้ส่งผลกบัการขาย นอกเหนือจากนัน้ยงัใหค้วามเหน็
ตรงกนัอกีวา่ 2) ขอ้มลูคุณภาพงานก่อสรา้ง ถอืเป็นขอ้มลูส าคญัและตอ้งท าการประเมนิความสามารถในการส่งมอบให้กบัลูกคา้ 
ทัง้น้ีผูเ้ชีย่วชาญรายที ่4 และ 5 ใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่านอกเหนือจากการวเิคราะหข์อ้มูลคุณภาพเฉพาะช่วงงานก่อสรา้งแล้ว 
ผูพ้ฒันาตอ้งประเมนิคุณภาพหลงัการส่งมอบ ซึง่ถอืว่าอยู่ในองค์ประกอบขอ้มูลคุณภาพงานก่อสรา้งดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบั 
กองกูณฑ์ โตชยัวฒัน์  และ ประเสรฐิ สายพวรรณ์  (2554) ที่สรุปว่า ความยาวนานของอายุของสนิคา้ที่พกัอาศยั การบรหิาร
คุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารจงึไม่ใช่เพยีงการส่งมอบสนิคา้ใหลู้กคา้ไดต้ามก าหนด ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงยงัขึน้อยู่กบัคุณภาพ
สนิคา้ทีจ่ดัสง่ใหก้บัลกูคา้ระยะยาวดว้ยเชน่กนั ทัง้น้ีจากการจดัองคป์ระกอบในตารางที ่1 พบวา่ผูพ้ฒันาทุกรายใหค้วามส าคญักบั 
3) ขอ้มลูรายละเอยีดแบบและวสัดุ  โดยมเีน้ือหาสาระขององคป์ระกอบขอ้มลู คอื ตดิตามรายละเอยีดแบบก่อสรา้งจรงิกบัสญัญา
และรายละเอยีดแบบก่อสรา้งจรงิกบัขอ้มลูทีน่ าเสนอลูกคา้ ทัง้น้ีผูเ้ชีย่วชาญรายที ่4 5 และ 6 ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่นอกเหนือจาก
เน้ือหาสาระของรายละเอยีดแบบตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้แลว้ ผูพ้ฒันายงัตอ้งวเิคราะหค์ุณภาพแบบ การอนุมตัแิบบ การจดัซือ้จดั
จา้งทีม่าจากความบกพรอ่งของแบบและคงเหลอื ซึง่ทัง้หมดอยูใ่นองคป์ระกอบรายละเอยีดแบบและวสัดุเชน่กนั 
 

4.3 ด้านกฎหมายและนโยบาย  
เมื่อพจิารณาจากตารางที ่1 สามารถจดัองคป์ระกอบดา้นกฎหมายและนโยบายได ้3 องคป์ระกอบ คอื 1) ขอ้มลูขอ้

พพิาท โดยเฉพาะดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากงานก่อสรา้ง ทัง้น้ีมผีูเ้ชีย่วชาญเพยีง  2 รายเท่านัน้ทีร่ะบุเพิม่เตมิว่า
ขอ้พพิาทระหว่างผูเ้กี่ยวขอ้งในงานก่อสร้างส่งผลโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 2) ขอ้มูลกฎหมาย โดยใหส้าระส าคญัของการ
ปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มเป็นพเิศษ นอกเหนือจากนัน้ยงัตอ้งปรบัปรุงประเมนิขอ้มลูงานก่อสรา้งกบัใบอนุญาตตลอดการ
พฒันาเพื่อลดผลกระทบที่มาจากงานก่อสรา้งผดิกบัแบบขออนุญาต 3) สญัญาก่อสร้าง โดยใหส้าเหตุว่าสญัญาก่อสรา้งเป็น
ตวัก าหนดบทบาทความรบัผดิชอบของผูเ้กีย่วขอ้งในโครงการก่อสรา้ง  
 

4.4 ด้านการเงิน   
จากตารางที ่1 สามารถจดัองคป์ระกอบขอ้มลูทีม่าจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญได ้คอื 1) ขอ้มลูการ ปรบัปรุงบญัชี

ในโครงการก่อสร้าง โดยใหส้าเหตุว่าเพื่อวางแผนการเงนิในโครงการก่อสร้างใหส้อดคล้องกบัผูพ้ฒันา 2) ขอ้มูลต้นทุนงาน
ก่อสรา้ง โดยใหเ้หตุผลวา่เป็นสว่นทีผู่พ้ฒันาจ าเป็นตอ้งประเมนิตน้ทุนงานก่อสรา้งตลอดการพฒันาวา่มลูคา่งานก่อสรา้งปัจจุบนั
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ จงึสามารถสรุปไดว้่าดา้นการเงนิมอีงค์ประกอบขอ้มลูทีผู่พ้ฒันาใหค้วามส าคญัตามที่
กล่าวไปขา้งต้น สอดคลอ้งกบั สอดคล้องกบั Bulloch & Sullivan 2009 ทีร่ะบุว่า ช่วงการก่อสรา้งผูพ้ฒันาจะท าการปรบัปรุง
บญัชรีะหวา่งการก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนทางการเงนิขององคก์ร ทัง้น้ีผูเ้ชีย่วชาญรายที ่4 และ 5 ใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า



การศกึษาองคป์ระกอบขอ้มลูส าหรบัการบรหิารงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (ชว่งการก่อสรา้ง) 
กติตธิชั แกว้พลยั, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ และสทิธชิยั นาคสขุสกุล 
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สภาพคล่องของผู้รบัเหมาส่งผลกบัความส าเรจ็โครงการด้วยเช่นกนัซึ่งถือว่าอยู่ในองค์ประกอบขอ้มูลการปรบัปรุงบญัชใีน
โครงการก่อสรา้งอยูแ่ลว้เชน่กนั  
 

4.5 ด้านบริหารโครงการ    
จากตารางที่ 1 สามารถจดัองค์ประกอบขอ้มูลด้านบรหิารโครงการได้เพยีง 2 องค์ประกอบคอื 1) ขอ้มูลแผนงาน

ก่อสร้าง และ 2) ข้อมูลการจดัท ารายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดยทัง้  2 องค์ประกอบข้อมูลน้ียงัไปสอดคล้องกับ 
สอดคลอ้งกบั วนัชยั เมฆจนัทกึ (2558) สรุปวา่ผูบ้รหิารมกัจะเน้นวตัถุประสงคท์างดา้นเวลาโดยใชก้ารโครงขา่ยอยา่งเป็นระบบ
จากดา้นเวลาและยงัถอืวา่เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามชดัเจนมากทีส่ดุ  
 
5. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศกึษาองคป์ระกอบของขอ้มลูในการจดัการงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัช่วงการก่อสรา้ง น าองคป์ระกอบที่
ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 5 องคป์ระกอบ น าไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญผลการศกึษาพบวา่ มอีงคป์ระกอบขอ้มลูทีผู่พ้ฒันาให้
ความส าคญัตรงกนัทุกรายอยู่ 14 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบสามารถจดัเข้าองค์ประกอบตามที่ Bulloch & Sullivan 
(2010) ไดส้รุปไวว้า่ ตลอดกระบวนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะมอีงคป์ระกอบขอ้มลูทัง้หมด 5 ดา้นหลกัตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้ 
ดภูาพที ่2 ทัง้น้ีผูศ้กึษาตัง้ขอ้สงัเกตวา่ จากการจดัองคป์ระกอบของขอ้มลูไมพ่บความแตกต่างขององคป์ระกอบขอ้มลูอย่างมนีัย
ยะส าคญั แต่มคีวามแตกต่างกนัที่ส่วนประกอบขององค์ประกอบขอ้มูลอย่างมนีัยยะส าคญั โดยมดี้านต่าง ๆ ดงัน้ี  1) ด้าน
บุคลากร 2) ดา้นรายละเอยีดแบบและวสัดุ 3) ดา้นขอ้พพิาท และ 4) ดา้นการปรบัปรุงบญัชโีครงการก่อสรา้ง 

 
รปูท่ี 2 องคป์ระกอบขอ้มลูทีส่ าคญักบัการจดัการงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัมมุมองผูพ้ฒันา 

 

6. สรปุการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

  จากการศกึษาองคป์ระกอบขอ้มลูไมพ่บความแตกต่างขององคป์ระกอบขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญั จงึสามารถสรุปไดว้า่
องคป์ระกอบของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการจดัการงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัช่วงการก่อสรา้งม ี14 องคป์ระกอบ อย่างไรกต็ามผู้
ศกึษาตัง้ขอ้สงัเกตว่าส่วนประกอบขององค์ประกอบขอ้มลูมคีวามสมัพนัธก์บั รูปแบบการส่งมอบ (Project Delivery System) 
โดยผูเ้ชีย่วชาญรายที ่1 และ 2 ใชร้ปูแบบการสง่มอบรปูแบบแบบ ออกแบบ - ก่อสรา้ง (Design – Build Approach) ผูเ้ชีย่วชาญ

องคป์ระกอบข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
จดัการอาคารชุดพกัอาศยั (ช่วง

ก่อสร้าง) มุมมองผู้พฒันา

1. ด้าน
สภาพแวดล้อม
และการแข่งขนั 

1.1 ดา้นผลติภณัฑ์

1.2 ดา้นบุคลากร

1.3 ดา้น
สภาพแวดลอ้มชุมชน

2. ด้านกายภาพ
และการออกแบบ

2.1 ดา้นกายภาพ
ภายในโครงการ

ก่อสรา้ง

2.2 ดา้นคุณภาพงาน
ก่อสรา้ง

2.3 ดา้นรายละเอยีด
แบบและวสัดุ 

3. ด้านกฎหมาย
และนโยบาย

3.1 ดา้นขอ้พพิาท

3.2 ดา้นกฎหมาย

3.3. ดา้นสญัญา
ก่อสรา้ง

4. ด้านการเงิน

4.1 ดา้นการประเมนิ
ปรบัปรุงบญัชี

โครงการก่อสรา้ง

4.2 ตน้ทุนงาน
ก่อสรา้งปัจจุบนั

4.3 การจดัการ
แผนการเงนิของ
องคก์รผูพ้ฒันา 

5. ด้านบริหาร
โครงการ 

5.1 ดา้นการประเมนิ
และปรบัปรุงแผนงาน

5.2 ดา้นการรายงาน
ความกา้วหน้า 
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รายที ่3 ใชรู้ปแบบการส่งมอบรูปแบบ ออกแบบ – ประมูล - ก่อสรา้ง (Design – Bid - Build Approach) ผูเ้ชีย่วชาญรายที ่4 
และ 5 ใช้รูปแบบบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management Approach) ทัง้น้ีผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1 และ 2 และ 3 ให้
ความเหน็ดา้นบุคลากร ทีส่่งผลกบัความส าเรจ็โครงการ ขณะทีร่าย 4 และ 5 ระบุโดยชดัเจนว่าผูพ้ฒันาต้องการประเมนิการ
ขาดแคลนแรงงานและคุณภาพแรงงาน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 4 และ 5 ให้ความส าคญักบัส่วนประกอบของขอ้มูลด้าน
รายละเอยีดแบบและวสัดุมากกวา่ผูเ้ชีย่วชาญรายที ่3, และ รายที ่2 และ 1 ตามล าดบั ขณะเดยีวกนัผูเ้ชีย่วชาญรายที ่4 และ 5 
ยงัใหค้วามส าคญักบัขอ้พพิาทในงานก่อสรา้ง ขณะทีร่ายที ่1, 2 และ 3 ต่างไม่ระบุถงึขอ้มลูดงักล่าว อย่างไรกต็ามผูเ้ชี่ยวชาญ
รายที ่4 และ 5 ใหค้วามส าคญักบัสภาพคล่องของผูร้บัเหมา ขณะทีร่ายที ่1, 2 และ 3 ต่างไม่ระบุถงึขอ้มลูดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
จากขอ้มูลที่กล่าวไปขา้งต้นผู้ศึกษาจงึตัง้ขอ้สงัเกตได้ว่า ส่วนประกอบของขอ้มูลแต่ละด้านสมัพนัธ์กบัรูปแบบการส่งมอบ
โครงการ (Project Delivery System) ซึง่ผูท้ีส่นใจควรศกึษา ควรน าประเดน็ดงักล่าวไปศกึษาเพิม่เตมิ   

งานศกึษาน้ีเป็นเพยีงการศกึษาองคป์ระกอบขอ้มลูช่วงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั มมุมองผูพ้ฒันาเท่านัน้ ซึง่ไม่
ครอบคลุมการศกึษาช่วงก่อนการก่อสรา้ง หลงัก่อสรา้งและมุมมองทีป่รกึษาบรหิารงานก่อสรา้งตลอดจนผูร้บัเหมา ซึ่งควรมี
การศกึษาเพิม่เตมิเพือ่น ามาเปรยีบเทยีบกนัได ้  

 
7. รายการอ้างอิง 
7.1.1 หนงัสอื  
คมกฤช จองบุญวฒันา. (2561). คมัภรีก์ารบรหิารโครงการจากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอรเ์น็ท. 
นิต ิรตันปรชีาเวช. (2561). หลกัการและแนวคดิในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย.์ กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
สนธยา วนิชวฒันะ. (2557). กระบวนการการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
7.1.2 วารสาร 
กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์. (2563). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยม์าตราส าคญัส าหรบันกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย.์ Journal of 

Development, Innovation, and Real Estate, 1, (1), 19-32.   
ประไพ แสงประสทิธิ ์, ดร. กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์, กรีต ิศตะสขุ และ เอกภณ จวีะสวุรรณ. (2554) กลยุทธก์ารตลาดโครงการบา้น

เดีย่วระดบับนในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล. BERAC Built Environtment Research Asscociates’ 
Conference (BERAC), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 2.  

สกุญัญา เรือ่งสวุรรณ. (2553). การพฒันาคณุภาพของขอ้มลูเพือ่เพิม่คุณภาพของขอ้มลู. วารสารสารสนเทศศาสตร,์ (28), 3, 74-80.  
สกุุลพฒัน์ คุม้ไพศาล และ สรุกานต ์รตันวฑิรูย.์ (2558). การวเิคราะหค์วามเสีย่งโครงการก่อสรา้งอาคารชุด ในรปูแบบสญัญา 

ออกแบบ-ประมลู-ก่อสรา้ง. วารสารวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่. 14,(2),144-152. 
เสกสรรค ์ตงี.ี (2552). กรณีศกึษาปัญหาความล่าชา้ในทศันคตขิองผูร้บัเหมากบัโครงการก่อสรา้งอาคาร ในเขตอ าเภอเมอืง  

จงัหวดันราธวิาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 1, (2), 72-83. 
Assbeihat, M, Jamal. (2016). FACTORS AFFECTING DELAYS ON PRIVATE CONSTRUCTION PROJECTS. 

International Journal of Civil Engineering and Technology. 7,(2), 22-33. From 
http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=7&IType=2 . 

Bulloch,B & SullivanJ. (2010). Information – The Key to the Real Estate Development. Cornell Real Estate Review. 8, 
78 - 87 

Gebrehiwet,T & Luo,H. (2017). Analysis of Delay Impact on Construction Project Based on RII and Correlation 
Coefficient: Empirical Study. Procedia Engineering, (196), 366-374 from https://www.sciencedirect.com. 

Igor, N, Milosevic. (2010). Practical Application of SWOT Analysis in the Management of a Construction Project. 
Leadership and Management in Engineering, 10,(2), 78-86 from https://ascelibrary.org . 

 Ogunlana, S & Promkuntong, K. (1996). Construction delays in a fast-growing economy: comparing Thailand with 
other economies. International Journal of Project Management, (14), 1, 37-45. 

 

http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=7&IType=2
https://www.sciencedirect.com/
https://ascelibrary.org/


การศกึษาองคป์ระกอบขอ้มลูส าหรบัการบรหิารงานก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (ชว่งการก่อสรา้ง) 
กติตธิชั แกว้พลยั, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ และสทิธชิยั นาคสขุสกุล 
 

373 

7.1.3 วทิยานิพนธ ์  
ปรยีาบด ีศรแีหลมสงิห.์ (2559). การพฒันาศนูยก์ารคา้แบบเปิดรมิฝัง่แมน่ ้าเจา้พระยากรณีศกึษา: โครงการทา่มหาราช 

กรุงเทพมหานคร. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร,์ ภาควชิา
เคหการ. 

จกัรภพ ใสภริมย.์ (2558) การศกึษาสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความลา่ชา้ในโครงการก่อสรา้งอาคารประเภท ศนูยก์ารคา้ ทีใ่ชก้าร
บรหิารโครงการก่อสรา้งแบบเรง่รดั. (การคน้ควา้อสิระปรญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัศลิปากร, บณัฑติวทิยาลยั, 
สาขาวชิาการจดัการโครงการก่อสรา้ง, ภาควชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม.. 

วฒุพิงศ ์อ่อนศรสีมบตั.ิ (2556) การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความลา่ชา้ในโครงการก่อสรา้งอาคาร ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร,ี วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ
บรหิารงานก่อสรา้งและสาธารณูปโภค.  

Bulloch, B & Sullivan, J. (2009) Application of the Design Structure Matrix (DSM) to the Real Estate Development 
Process. (the Degree of Master of Science in Real Estate Development. 

7.1.3 สือ่ออนไลน์   
มลูนิธปิระเมนิคา่ทรพัยส์นิแหง่ประเทศไทย. (2562) ราคาประเมนิกอ่สรา้งอาคาร. สบืคน้เมือ่ 22 กนัยายน 2562, จาก 

http://www.thaiappraisal.org 
วนัชยั เมฆจนัทกึ. (2558). การบรหิารโครงการในมุมมองของในบรหิาร. งานวจิยัของกรมราชทณัฑ์. สบืค้นเมื่อ 8 มถุินายน 

2563, จาก http://www.correct.go.th. 
 

http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php
http://www.correct.go.th./


11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

374 

 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีสาธารณะภายในอาคารศนูยก์ารค้า 

A Behavioral Study of an Indoor Public Space Usage in Shopping Malls   

 
ธรีนาฏ จริะชยัพนัธุ์ 1 และสวุด ีทองสกุปลัง่ หรรษาสขุสนิ2 

THEERANAJ JIRACHIYAPUNT1 and SUWADEE T. HANSASOOKSIN, PH.D.2 

1, 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
madeingrace@hotmail.com1 tsuwadee@hotmail.com2 

 
บทคดัย่อ 
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การใช้พื้นทีส่าธารณะภายในอาคารศูนย์การคา้” ซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ช้งานพื้นทีส่าธารณะภายใน
อาคารศูนย์การค้า การศึกษาในขัน้แรกเป็นการส ารวจและรวบรวมลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะภายในอาคาร
ศนูยก์ารคา้ เช่น ต าแหน่ง ทีต่ ัง้ ขนาด รปูรา่ง และการตกแต่ง จากนัน้จงึศกึษาพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะ
ภายในอาคารศูนยก์ารคา้ ผ่านการสอบถามโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 50 ชุด เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ลอืก
ศูนย์การคา้ระดบัพหุภูมภิาค (super-regional mall) ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชัน้ใน จ านวน 3 แห่ง อนัไดแ้ก่ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม และศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์เป็นกรณีศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ศูนยก์ารคา้สว่นมาก
จดัให้มีพื้นที่สาธารณะกระจายทัว่ทุกชัน้ โดยเฉพาะชัน้ที่จ าหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่กลุ่มอาหาร ส่วนความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน
ศนูยก์ารคา้พบวา่ ศูนยก์ารคา้มทีีน่ัง่และพืน้ทีส่าธารณะไมเ่พยีงพอ ผูใ้ชง้านสว่นใหญ่ตอ้งการใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัอ่านหนงัสอืและนัง่
ท างานได้ หากมกีารพฒันาพื้นที่ต้องการให้เพิม่สิง่อ านวยความสะดวก เช่น ปลัก๊ไฟ ช่องเสยีบสาย USB หนังสอืพมิพ์หรือ
หนงัสอืนิตยสาร เป็นตน้ 

ค ำส ำคญั: พืน้ทีส่ำธำรณะภำยในอำคำร พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กำรจดัสรรพืน้ที ่ศนูยก์ำรคำ้ ศนูยก์ำรคำ้พหุภมูภิำค 
 
Abstract 

Shopping mall is a market place for goods and services that aims to serve urban lifestyles, for examples, 
shopping and relaxing. One of the services that many shopping malls prepare for the customers is the creation of 
indoor and outdoor public spaces. This article shows a partial study of the thesis titled "A Behavioral Study of an Indoor 
Public Space Usage in Shopping Malls” which aims to examine the behavior of the customers using interior public 
spaces in shopping malls. Firstly, the study conducted a physical survey to collect characteristics of public spaces; like 
location, shape, size, and decoration. Thereafter, the study of behavior and attitude of the users towards indoor public 
areas was carried out through 50 sets of questionnaires. The researcher selected three super-regional malls located in 
the inner Bangkok: the Siam Paragon, the Icon Siam, and the Central World, as case studies. The research found that 
most shopping malls create public spaces for every saleable floor, particularly the floor that sells non-food products. 
Moreover, the questionnaire results showed that malls had limited public areas and seats. Most of the users wanted 
space for reading and working. Amenities, such as power sockets, USB cable sockets, newspapers or magazines, etc. 
were also required. 

Keywords: Indoor Public Space, Consumer Behavior, Space Allocation, Shopping Mall, Super Regional Mall 
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1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ศนูยก์ารคา้มกัตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่จกลางเมอืง พืน้ทีชุ่มชน หรอืพืน้ทีท่ีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานใหบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกและครบ
ครนั จากรายงานวจิยัพืน้ทีค่า้ปลกีของพืน้ทีก่รุงเทพมหานครโดย บรษิทั คอลลเิออร์ส อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั 
(2562) พบว่า อุปทานของพื้นทีค่้าปลกีส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 คอืพื้นที่คา้ปลกีประเภทศูนย์การค้า มพีื้นที่
โดยรวม 5.328 ลา้นตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของอุปทานพืน้ทีค่า้ปลกีทัง้หมด ศนูยก์ารคา้กวา่รอ้ยละ 30 น้ียงัตัง้อยูใ่นพืน้ที่
ย่านศูนย์กลางธุรกจิ (central business district: CBD) ของกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีผูพ้ฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ยงัไดเ้ริม่
ปรบัเปลีย่นการจดัสรรพืน้ทีใ่หร้องรบัต่อในปัจจุบนั เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามยุคสมยั  

เน่ืองจากศูนยก์ารคา้คอืแหล่งรวมของรา้นคา้และบรกิาร เพือ่ตอบสนองรูปแบบการใชช้วีติของผูค้นในเมอืงทีต่อ้งการ
จบัจ่ายซื้อสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ โดยหน่ึงในบรกิารของศูนยก์ารคา้คอืการจดัสรรใหม้พีืน้ทีส่าธารณะ ทัง้ภายนอกและภายใน
อาคาร ส าหรบัรองรบัการใชง้านและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคตามแต่ละยุคสมยัทีต่อ้งการการพกัผ่อนและความบนัเทงิ 
งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาพฤตกิรรมผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศูนยก์ารคา้ เพื่อทราบถงึรูปแบบพืน้ที่
สาธารณะภายในอาคารศูนย์การค้าที่สามารถตอบรบักบัพฤติกรรมผู้ใช้งานศูนย์การค้า อนัจะเป็นแนวทางการพฒันาพื้นที่
ศนูยก์ารคา้ในอนาคต 

 
1.2 ประเดน็ค าถามส าหรบัการศึกษา  
 พืน้ทีส่าธารณะภายในอาคาร (indoor public space) ศูนยก์ารคา้มลีกัษณะทางกายภาพอยา่งไร และพฤตกิรรมการใช้
งานรวมถงึความตอ้งการของลกูคา้เป็นอยา่งไร 
 
1.3 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพือ่ระบุและจ าแนกลกัษณะทางกายภาพของบทบาทการใชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้  
2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ 

 
1.4 ขอบเขตการวิจยั 

1.4.1 ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ 
บทความฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ โดยมุ่งเน้นการส ารวจพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคาร ร่วมกบัการศกึษาพฤตกิรรม

ผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศูนย์การคา้ รวมไปถงึทศันคตแิละความคดิเหน็ทีม่ตี่อพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคาร เพื่อเป็น
ขอ้มลูแก่ผูป้ระกอบการสามารถจดัหาพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคาร (indoor public space) ไดต้อบรบักบัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านอาคาร 

1.4.2 ขอบเขตดำ้นพืน้ทีศ่กึษำ 
การเลอืกศูนยก์ารคา้จากการจดัประเภทศูนยก์ารคา้ตามคุณสมบตัจิากสภาศูนยก์ารคา้ระหวา่งประเทศ และเลอืกทีต่ัง้

จากขอ้มูลการแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมและจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม ส านักปลดักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2544 โดยพจิารณาควบคู่กบัขอ้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิและการก าหนดอตัราส่วนที่ดนิต่ออาคารรวม ( floor area ratio: 
FAR) ตามขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พืน้ทีศ่กึษาของงานวจิยัน้ีจงึเป็นศูนยก์ารคา้พหุภูมภิาค (super-
regional mall) ทีต่ัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครชัน้ใน 3 แหง่ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน และศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์ซึง่
ตัง้อยู่ในเขตปทุมวนั พืน้ที ่พ. 5 ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม ก าหนด FAR 10:1 และศนูยก์ารคา้ไอคอนสยาม ตัง้อยูใ่นเขตคลอง
สาน พืน้ที ่ย. 8 ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ก าหนด FAR 6:1 

 
 
 
 
 
 
 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

376 

1.5 ขัน้ตอนการศึกษา 
1. การทบทวนวรรณกรรมและศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่าธารณะ 

 2. การลงส ารวจพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศูนยก์ารคา้แต่ละแหง่ ตามขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยการใช้
แบบส ารวจ 
 3. การท าแผนผงัแสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีส่าธารณะ ภายในอาคารของแต่ละศนูยก์ารคา้ 
 4. การสอบถามถงึพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ โดยการใชแ้บบสอบถาม 
 5. การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการส ารวจและสอบถาม 
 6. สรุปลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศูนยก์ารคา้ และทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ทีม่ ี
ต่อพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคาร 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผูว้จิยัหวงัวา่การศกึษาในครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ผูพ้ฒันาโครงการ และผูอ้อกแบบอาคารศูนยก์ารคา้ 
ไดเ้ขา้ใจและจดัสรรพืน้ทีใ่หต้อบรบักบัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้  

 
2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ศนูยก์ารค้า 
 สภาศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศ (2542) ไดใ้หค้วามหมายและประเภทของศนูยก์ารคา้ ดงัน้ี ศนูยก์ารคา้ หมายถงึ กลุ่ม
ของรา้นคา้ปลกีหรอืพาณิชยกรรมอื่น ๆ ทีก่่อตัง้และพฒันาอยู่ภายในพืน้ทีด่นิเดยีวกนั ประกอบดว้ยรา้นคา้ปลกีหลากหลายท า
การเชา่พืน้ทีแ่ต่ละหน่วย และมพีืน้ทีส่่วนกลาง โดยตอ้งมพีืน้ทีเ่ชา่สุทธ ิ(net leasable area: NLA) ไมต่ ่ากวา่ 1,850 ตารางเมตร  

 ศนูยก์ารคา้มทีัง้หมด 5 ประเภท จ าแนกตามขนาดพืน้ทีเ่ชา่ ไดแ้ก่ เมกะมอลล ์มพีืน้ทีข่นาดพืน้ทีเ่ชา่มากกวา่ 139,350 
ตารางเมตรขึน้ไป ศูนย์การค้าพหุภูมภิาค มพีื้นที่ 74,320-139,350 ตารางเมตร ศูนย์การค้าภูมภิาค มพีื้นที่ 46,450-74,320 
ตารางเมตร ศูนย์การคา้ภูมภิาคขนาดย่อม มพีื้นที่ 18,580-46,450 ตารางเมตร และศูนย์การค้าชุมชน มพีื้นที่ 1,850-18,580 
ตารางเมตร นอกจากน้ี บรษิทั คอลลเิออร์ส อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั (2553) ยงัได้จดัประเภทศูนย์การค้าตาม
ลกัษณะการออกแบบอาคาร ได้แก่ ศูนย์การค้าแบบเปิด ศูนย์การค้าแบบปิด และศูนย์การค้าแบบไฮบรดิ สามารถสรุปได้ว่า 
ศนูยก์ารคา้แบบเปิดมกัเป็นการออกแบบอาคารของศูนยก์ารคา้ชุมชน ศูนยก์ารคา้แบบปิด เป็นการออกแบบของศูนยก์ารคา้พหุ
ภาค ศนูยก์ารคา้ภมูภิาค และศูนยก์ารคา้ภูมภิาคขนาดยอ่ม และศูนยก์ารคา้แบบไฮบรดิเป็นการผสมกนัระหวา่งศนูยก์ารคา้แบบ
เปิดและแบบปิด ซึง่ศนูยก์ารคา้ประเภทเมกะมอลลม์พีืน้ทีข่นาดใหญ่จงึนิยมออกแบบศนูยก์ารคา้ในลกัษณะนี้ 

 
2.2 พืน้ท่ีสาธารณะ  

พืน้ทีส่าธารณะ หมายถงึ พืน้ทีท่ีค่นใชร้ว่มกนั เป็นสมบตัริ่วมของคนในสงัคมนัน้ เป็นพืน้ทีท่ีค่นสามารถแสดงออกทาง
ความคดิไดอ้ยา่งเสรภีายใตข้อบเขตทีส่งัคมก าหนด พืน้ทีส่าธารณะไมใ่ชแ่คพ่ืน้ทีท่างกายภาพแต่เป็นพืน้ทีเ่ชงิสญัลกัษณ์ทีส่ ือ่สาร
สญัญะความหมายของสทิธเิสรภีาพและโอกาสในการมชีวีติสาธารณะของคนในสงัคมนัน้ (Habermas, 1989 อ้างถึงใน สนัต์ 
สวุจัฉราภนินัท,์ 2558) 

กาญจน์ นทวีุฒกุิล (2550) ไดแ้บ่งประเภทพืน้ทีส่าธารณะ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พืน้ทีส่าธารณะประเภทพืน้ที่ 
พืน้ทีส่าธารณะประเภทถนนและบาทวถิี และพืน้ทีส่าธารณะประเภทสวน  พืน้ทีส่าธารณะประเภทพืน้ที่ ประกอบดว้ยจตุัรสั และ
พลาซ่า พืน้ทีท่ี่เกดิจากการออกแบบเมอืงตัง้แต่อดตี ตัง้อยู่ในพื้นที่เมอืงหรอืใจกลางเมอืง เป็นศูนย์รวมกจิกรรมของคนเมอืง 
พืน้ทีส่าธารณะประเภทถนนและบาทวถิ ีลกัษณะเป็นแนวยาวสามารถเชื่อมต่อกบัอาณาเขตอื่นได้ มกัเป็นการใชป้ระโยชน์ในเชงิ
พาณิชยกรรม เช่น ชอปปิงสตรทีของยา่นการคา้ในเมอืง หรอืถนนคนเดนิ สว่นพืน้ทีส่าธารณะประเภทสวน เป็นพืน้ทีส่เีขยีวแบ่ง
ตามระดบัชุมชน เมอืง และประเทศ เหมาะแก่การพกัผอ่น หรอืเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
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2.3 จิตวิทยาสภาพแวดล้อม 
วมิลสทิธิ ์หรยางกูร (2554) อธบิายถึงพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมกายภาพว่าเป็นกระบวนการของความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤตกิรรมกบัสภาพแวดลอ้ม และเป็นพฤตกิรรมภายนอกทีเ่กดิจากกลไกส าคญัของการควบคุมพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ใน
สภาพแวดล้อมของมนุษย์ กล่าวคือสิง่แวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจยัภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของมนุษย ์กลไกส าคญัประกอบดว้ย 4 ประการ อนัไดแ้ก่ การมอีาณาเขตครอบครอง (territoriality) พฤตกิรรมเวน้วา่ง
ส่วนบุคคล (personal space behavior) ภาวะเป็นส่วนตัว (privacy) และความแออัดในสภาพแวดล้อม (crowding in 
environment) ดงันัน้การจดัสภาพแวดลอ้มกายภาพเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ใชส้อยสงูสุด ควรค านึงถงึความตอ้งการพืน้ฐานต่าง ๆ 
ของผูใ้ชง้านพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งระหวา่งการออกแบบและการใชง้านจรงิ  

 
3. วิธีการวิจยั 
3.1 การส ารวจทางกายภาพ 

การใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมอืเก็บขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะภายในอาคารของศูนย์การค้า
ตวัอย่างทัง้ 3 แหง่ เช่น ต าแหน่ง ทีต่ ัง้ ขนาด รูปร่าง และการตกแต่ง เพื่อระบุและจ าแนกลกัษณะทางกายภาพของบทบาทการ
ใชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ 
 
3.2 การสอบถามถึงพฤติกรรมและทศันคติของผูใ้ช้งานพืน้ท่ีสาธารณะภายในอาคารศนูยก์ารค้า 

การใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล จ านวน 50 ชุด แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารศูนย์การคา้ และในส่วนของทศันคตแิละความคดิเหน็ทีม่ตี่อพืน้ที่
สาธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ 

 
4. ผลการวิจยั 
4.1 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีสาธารณะ  

ศูนย์การค้าทัง้ 3 แห่ง มกีารจดัพื้นที่สาธารณะทัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดยพื้นที่สาธารณะภายในอาคารมี
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในทุก ๆ ชัน้ ศนูยก์ารคา้สยามพารากอนมพีืน้ทีน่ัง่สาธารณะภายในอาคารทัง้หมด จ านวน 26 แหง่ ศนูยก์ารคา้
ไอคอนสยามมพีืน้ทีน่ัง่สาธารณะภายในอาคารทัง้หมด จ านวน 47 แหง่ และศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิดม์พีืน้ทีน่ัง่สาธารณะภายใน
อาคารทัง้หมด จ านวน 64 แหง่ แสดงไดด้งัรปูที ่1-3 แผนผงัพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ 

ส่วนมากการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารเป็นการใชม้า้นัง่ เก้าอี้ โซฟา และโต๊ะ ประดบัตกแต่งดว้ยต้นไม้
หรอืประตมิากรรม บางจุดมแีสงสวา่งไมเ่พยีงพอไดม้กีารตดิตัง้สปอรต์ไลทห์รอืโคมไฟชว่ยเพิม่แสงสวา่ง การใชส้แีละโทนมคีวาม
สอดคล้องกบัการใช้สขีองอาคารและการจดัโซนศูนย์การค้า บางจุดมอีาณาเขตบ่งบอกชดัเจนดว้ยการปูพืน้กระเบื้องดว้ยสทีี่
แตกต่าง การปูพรม การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ ที่ตัง้ของพืน้ที่สาธารณะมผีลต่อการใชง้านของลูกค้า ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบรเิวณที่
สามารถเดนิเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก ไดแ้ก่ ใกลล้ฟิต ์บนัไดเลื่อน ประตูทางออก และบรเิวณใกลท้างเดนิ สามารถเขา้ถงึไดภ้ายใน
ระยะ 10-30 ก้าว เช่น ลอ้บบี้หน้าลฟิต์ศูนยก์ารคา้พารากอน จุดทีม่ปีลัก๊ไฟ และจุดนัง่ทีม่เีครอืข่ายอนิเตอร์เนทเขา้ถงึ พบว่ามี
ผูใ้ชง้านพื้นทีอ่ย่างหนาแน่น เป็นลกัษณะพืน้ที่นัง่พกัผ่อนทัว่ไป ในบางจุดอยู่ห่างจากลฟิต์และบนัไดเลื่อนไดใ้ช้ในการรองรบั
ผูใ้ช้บรกิารร้านคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม จากการลงส ารวจลกัษณะทางกายภาพพบว่าศูนย์การค้าไอคอนสยามเพยีงแห่งเดยีวได้
จดัสรรใหม้พีื้นที่สาธารณะส าหรบัเดก็ บรเิวณหน้าร้านขายของเล่น Toy R Us ชัน้ 5 เป็นบรเิวณที่ใชส้สีนัสดใสประกอบด้วย
เครือ่งเลน่ส าหรบัเดก็และจุดนัง่ส าหรบัผูป้กครอง ในขณะทีศ่นูยก์ารคา้แหง่อื่น ๆ ไมพ่บพืน้ทีส่าธารณะรปูแบบน้ี  
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รปูท่ี 1 ต าแหน่งพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

รปูท่ี 2 แผนผงัต าแหน่งพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ไอคอนสยาม 
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รปูท่ี 3 แผนผงัต าแหน่งพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์

 
4.2 พฤติกรรมการใช้งานพืน้ท่ีสาธารณะภายในอาคารศนูยก์ารค้า 

4.2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 68 และเป็นเพศชายรอ้ยละ 32 เป็นชว่งอายุ 20-29 ปี มากกวา่รอ้ย

ละ 50 ซึง่เป็นนักเรยีนและนักศกึษา รอ้ยละ 44 พนักงานเอกชน รอ้ยละ 32 ขา้ราชการและรฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 14 และประกอบ
อาชพีค้าขายและธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 10 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง 20,001-50,000 บาท ร้อยละ 32 และรองลงมาคอื 
5,001-10,000 บาท 

4.2.2 พฤตกิรรมกำรเลอืกใชบ้รกิำรศนูยก์ำรคำ้ 
การเลอืกใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้มากกว่ารอ้ยละ 50 มาใชบ้รกิารจ านวน 2-3 คน รองลงมาคอืใชบ้รกิารคนเดยีว รอ้ยละ 

34 และใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้กบัเพือ่น คนเดยีว และครอบครวั ตามล าดบั ความถีใ่ชก้ารใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้คอืสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
รองลงมาเป็นเดอืนละ 1 ครัง้ ช่วงเวลาทีม่กัเขา้มาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้คอืชว่งวนัเสาร์-อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ในชว่งบ่าย
จนถงึชว่งเยน็ กจิกรรมในใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้คอืการรบัประทานอาหาร ซือ้สนิคา้และบรกิาร เดนิเลน่และพกัผอ่น และนดัพบปะ 

4.2.3 ทศันคตแิละควำมคดิเหน็ทีม่ตี่อพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในอำคำรศนูยก์ำรคำ้ 
ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 94 เคยใชบ้รกิารพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ ไดพ้บปัญหาของการใชง้านพืน้ที่

สาธารณะไมว่า่จะเป็นจ านวนทีน่ัง่ในแต่ละจุดไมเ่พยีงพอ พืน้ทีส่าธารณะไมร่อบรบัต่อการใชง้าน ไมส่ะอาด และไมน่่าดงึดดูใหใ้ช้
งาน รวมถงึเคยพบเจอพืน้ทีส่าธารณะช ารุดและเสยีหาย รูปแบบพืน้ทีส่าธารณะเพื่อการพกัผ่อนไดร้บัความสนใจมากทีสุ่ดจาก
ทุกเพศ ทุกชว่งอายุ และทุกอาชพี กลุม่ผูใ้ชง้านนกัศกึษาและพนักงานเอกชน ช่วงอายุต ่าวา่ 20 ปี และ 20-29 ปี สนใจพืน้ทีอ่่าน
หนังสอืหรอืท างานได้ พื้นที่พบปะ และพื้นที่รบัประทานอาหารได้ และคนกลุ่มอายุ 30 ปีขึน้ไป มคีวามสนใจพื้นที่ครอบครวั
สามารถรองรบัเดก็และผูส้งูอายุ 

การพฒันาพืน้ทีส่าธารณะภายในอาคารศูนยก์ารคา้ในอนาคต ผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะในทุกเพศ อายุ และอาชพี ไดใ้ห้
ความคดิเหน็ตรงกนัมากทีสุ่ด คอื การเพิม่สิง่อ านวยความสะดวก เช่น ปลัก๊ไฟ ช่องเสยีบสาย USB หนังสอืพมิพ ์หรอืหนังสอื
นิตยสาร เป็นต้น การเพิม่พืน้ทีส่าธารณะและทีน่ัง่พกัผ่อน ส าหรบัขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้านช่วงอายุ 50 ปีขึน้ไป คาดหวงัการ
พฒันาพืน้ทีส่าธารณะดว้ยการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวภายในอาคารศนูยก์ารคา้ 
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5. สรปุผลการวิจยั 
งานวจิยัน้ีได้ขอ้สรุปว่าส่วนใหญ่ศูนย์การค้ามพีื้นที่สาธารณะกระจายทัว่ทุกชัน้ โดยเฉพาะชัน้ที่จ าหน่ายสนิค้าและ

บรกิารที่ไม่ใช่กลุ่มอาหาร ส่วนความคดิเหน็จากผู้ใช้งานศูนย์การค้าพบว่า ศูนย์การค้ามทีี่นัง่และพื้นที่สาธารณะไม่เพยีงพอ 
ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ต้องการใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัอ่านหนังสอืและนัง่ท างานได ้หากมกีารพฒันาพืน้ทีต่้องการใหเ้พิม่สิง่อ านวยความ
สะดวก เช่น ปลัก๊ไฟ ช่องเสยีบสาย USB หนังสอืพมิพ ์หรอืหนังสอืนิตยสาร เป็นตน้ เพื่อรองรบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาและวยั
ท างาน รวมถึงการเพิม่พื้นที่สเีขยีวภายในอาคารที่สามารถรองรบัการใช้งานได้กบัทุกเพศและทุกวยั เช่น การเพิม่ทางลาด 
(ramp) เพื่อรองรบัผู้สูงอายุในอนาคต การใช้สสีนัสดใสและติดตัง้เครื่องเล่นเด็กเพื่อเป็นพื้นที่รองรบัผู้ ใช้งานกลุ่มเด็กและ
ครอบครวั การใช้สแีละโทนที่สบายตาใหค้วามรูส้กึผ่อนคลายส าหรบัจุดนัง่พกัผ่อน เป็นต้น  ส าหรบัขอ้เสนอแนะในงานวจิยัน้ี 
การศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีส่าธารณะภายนอกอาคาร สามารถเลอืกศูนยก์ารคา้ในรปูแบบและประเภทอื่น ๆ รวมถงึการ
เลอืกพืน้ทีท่ีต่ ัง้ศูนยก์ารคา้ในจงัหวดัและภูมภิาคทีแ่ตกต่างออกไป อาจไดร้บัขอ้แตกต่างทีส่ามารถน ามาใชใ้นการเป็นแนวทาง
พฒันาและเป็นประโยชน์ต่อผูพ้ฒันาโครงการศนูยก์ารคา้ 
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บทคดัย่อ 

เป้าหมายของบทความวชิาการอย่างสัน้ฉบบัน้ีมุ่งน าเสนอโครงสร้างของกฎหมายและนโยบายผงัเมอืงองักฤษใน
พระราชบญัญตักิารวางผงัเมอืงและชนบท ค.ศ. 1990 ในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอืของทอ้งถิน่ระบุการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตรร์ะดบัทอ้งถิน่ บทความฉบบัน้ียงัระบุการปฏบิตักิารตามกฎหมายของทอ้งถิน่ส าหรบัการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรพ์งึอยู่ภายใตเ้ชื่อมโยงระหว่างการวางผงัเมอืงระดบัชาติ
และการตดัสนิใจเชงินโยบายของทอ้งถิน่เพื่อสรา้งความมัน่ใจวา่ประโยชน์สาธารณะดา้นประวตัศิาสตรข์องทอ้งถิน่จะไมถู่กแยก
ออกไปจากกฎหมายและนโยบายผงัเมอืงเกีย่วกบัการอนุรกัษ์มรดกสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์แต่ทวา่ประโยชน์สาธารณะ
ด้านประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นจะเป็นตวัสร้างสมดุลในยุทธศาสตร์ผงัเมอืงเพื่อให้ท้องถิ่นบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการ
อนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์ 
ค าส าคญั: ทอ้งถิน่, สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร,์ การอนุรกัษ,์ กฎหมาย, นโยบาย 

 

 
Abstract 

The purpose of this academic article is to briefly introduce the English planning framework which is primarily 
set out in the Town and Country Planning Act 1990 as the local government’s instrument in addressing national and 
local historic environment conservation. It also outlines the local authorities’ regulatory actions to conservation of local 
historic environment in England. Local historic environment improvements are to be integrated into national planning 
and local policy decision making to ensure that public historic interests are not separate from significant terms of heritage-
related planning law and policy but forms part of a balanced overall planning strategy to achieve the local government’s 
goals and objectives. 

Keywords: Local Government, Historic Environment, Conservation, Law, Policy 

 
1 บทน า 

นับแต่อดตีจนถงึปัจจุบนัสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง (Built Environment) ทีถู่กก่อสรา้งและออกแบบโดยมนุษยไ์ดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัในการด ารงชวีติของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นอาคารบา้นเรอืนกด็หีรอืสิง่ปลกูสรา้งต่าง ๆ กต็าม ลว้นแลว้แต่ถูกสรา้งขึน้
เพื่อตอบสนองต่อวถิีชวีติของมนุษย์และกจิกรรมที่มนุษย์ได้ท าขึน้ในชวีติประจ าวนั ในขณะเดยีวกนัสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างที่
มนุษยไ์ดก้่อร่างสรา้งขึน้มาในอดตี ยอ่มสะทอ้นประวตัคิวามเป็นมาของชุมชนและแสดงคุณคา่ในเชงิศลิปะและประวตัศิาสตรท์ีอ่ยู่
คู่กนักบัชุมชน การเกดิขึน้ การด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างย่อมเป็นผลโดยตรงที่ท าใหเ้กดิพื้นที่
ภายนอกอาคารที่มปีระกอบด้วยที่อยู่อาศยั อาคาร เคหะสถานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งสิง่ปลูกสร้างเหล่าน้ีเองอาจมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมปีระโยชน์ใช้สอยตามการก่อสร้างออกแบบ รวมทัง้สิง่ปลูกสร้างเหล่าน้ีอาจถูกปรบัแต่งให้มคีวาม
สวยงามและกลมกลนืไปกบัเอกลกัษณ์ของอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งอื่น ๆ ทีต่ ัง้อยู่ภายในบรเิวณหรอืชุมชนเดยีวกนั การก่อสรา้ง
ออกแบบอาคารเก่า เคหะสถานดัง่เดมิหรอืสิง่ปลูกสร้างอนัทรงคุณค่า (Heritage Buildings) ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณย่านหรอืชุมชน
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เดยีวกนั ใหส้อดคลอ้งกลมกลนืกนักบัภาพรวมภูมทิศัน์ของชุมชนหน่ึงชุมชนใดหรอืยา่นหน่ึงยา่นใด รวมไปถงึการวาง จดัท าและ
ด าเนินการวางผงัอาคารเก่าหรอืสิง่ก่อสรา้งอนัทรงคุณค่าทีม่อีงคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมคลา้ยคลงึกนัหรอืเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนัในบรเิวณชุมชนหรอืบรเิวณย่านหน่ึงย่านใด ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ย่อมก่อใหเ้กดิบรเิวณพืน้ทีห่รอืชุมชนเดยี วกนัที่
ประกอบดว้ยอาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคุณค่า ซึง่อาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคุณคา่ทีอ่ยู่รอบตวั
ประชาชนทีด่ ารงชวีติและอาศยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีห่รอืชุมชนนัน้ ๆ อนัอาจมอีทิธพิลทางสถาปัตยกรรมทีย่ดึโยงซึง่กนัและกนัหรอื
มีความเกี่ยวโยงกันกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ถือเป็นสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Environment) (Ministry of Housing, Communities & Local Government, 2019) 

บทความวชิาการ (อย่างย่อ) ฉบบัน้ีประสงคท์ีจ่ะน าเสนอบทบาทของทอ้งถิน่องักฤษในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตร์ ในขณะเดยีวกนับทความวชิาการฉบบัน้ียงัมุ่งน าเสนอโครงสร้างของกฎหมายและนโยบายผงัเมอืงองักฤษใน
พระราชบญัญตักิารวางผงัเมอืงและชนบท ค.ศ. 1990 ในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอืของทอ้งถิน่ระบุการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตรร์ะดบัทอ้งถิน่ พรอ้มกบัวเิคราะห์บทบาทของทอ้งถิน่องักฤษในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรภ์ายใต้
กฎหมายและนโยบาขขององักฤษดงักล่าว 

 
2. สภาพแวดล้อมทางประวติัศาสตร ์ 
2.1 นิยามความหมายและบริบทของสภาพแวดล้อมทางประวติัศาสตร ์

สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์(Historical Environment) ไดแ้ก่ อาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีอ่ยู่รอบ ๆ ตวั
ทัง้ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณย่านหน่ึงย่านใดหรอืตัง้อยู่ในพื้นที่ของชุมชนหน่ึงชุมชนใด ทัง้ทีเ่ป็นโบราณสถานทางประวตัศิาสตร์คู่กบั
ทอ้งถิน่เป็นเวลาชา้นานหรอืทีเ่ป็นอาคารทรงคุณคูก่บัชุมชนทอ้งถิน่ สิง่รอบ ๆ ตวัเช่นวา่น้ีเป็นหรือเคยเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคญัที่
ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นหรือสญัจรเดินทางมาในท้องถิ่นได้น ามาใช้ในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือใช้อ านวยความ
สะดวกสบาย เมือ่สิง่รอบ ๆ ตวัทีเ่ป็นอาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลกูสรา้งเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยัหรอืตามกาลเวลา กอ็าจท า
ใหส้ิง่เหล่าน้ีเองมอีายุมากขึน้ ในขณะที่อาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลูกสร้างบางส่วนได้ถูกท านุบ ารุงอนุรกัษ์เอาไวใ้หอ้ยู่คู่กบั
ชุมชนหรอืยา่นของทอ้งถิน่ ในทางตรงกนัขา้มอาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นอาจถูกทอดทิง้ปราศจากการดแูลรกัษา
อย่างเหมาะสม ในอดตีนักผงัเมอืงและสถาปนิกผงัเมอืงไดว้างแผนและออกแบบพืน้ทีท่ีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคาร เคหะสถานหรอื
สิง่ปลูกสรา้งในลกัษณะทีด่ ารงแบบแผนและอตัลกัษณ์ของอาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลูกสรา้งในชุมชนเอาไว ้ภายใต้หลกัการ
ของการพฒันาเมอืงท้องถิ่นหรอืย่านชุมชนให้เกดิสภาพแวดล้อมอนัประกอบด้วยอาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลูกสร้างที่มอีตั
ลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชุมชนเฉพาะของแต่ละย่านและชุมชน สภาพแวดลอ้มอนัประกอบดว้ยอาคาร เคหะสถานหรอืสิง่
ปลกูสรา้งทีม่รีปูแบบอาคาร ลกัษณะโทนสอีาคาร ลกัษณะลวดลายทีใ่ชก้บัอาคาร และลกัษณะวสัดุทีใ่ชก้่อสรา้งอาคารทีเ่ป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัในสถานทีห่นึ่งสถานทีใ่ด ยอ่มสะทอ้นทัง้เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์สถาปัตยกรรมชุมชนทีม่มีา
ชา้นานไปในคราวเดยีวกนั  

สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรจ์ าแนกออกเป็น 4 บรบิทดว้ยกนั (Historic England, 2015) ไดแ้ก่ (ก.) บรบิทดา้น
ทรพัยากร กล่าวถอื อาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยู่รอบ ๆ ตวัในฐานะโบราณสถานหรอือาคารทรงคุณค่าในทอ้งถิน่ 
ย่อมมีบทบาทส าคัญต่อการเป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจกรรม พร้อมกับอาจมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมในตวัเอง (ข.) บรบิทดา้นสิง่แวดลอ้ม กล่าวคอื อาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลูกสรา้งอนัถอืเป็นสภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตรท์ีอ่ยู่รอบตวัมนุษย ์นับเป็นสิง่ทีม่นุษยอ์อกแบบและก่อสรา้งขึน้ มอีทิธพิลเกีย่วโยงถงึกนัระหว่างกลุ่มอาคาร กลุ่ม
เคหะสถานหรอืกลุ่มสิง่ปลูกสรา้งทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร์ดว้ยกนั อนัเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์สถาปัตยกรรมของกลุ่ม
อาคาร กลุ่มเคหะสถานหรอืกลุ่มสิง่ปลูกสร้างอาจยดึโยงเกื้อหนุนประโยชน์ซึ่งกนัและกนั ใหภ้าครวมของย่านหรอืชุมชนเกดิ
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมไปดว้ยในคราวเดยีวกนั อกีทัง้กลุ่มอาคาร กลุ่มเคหะสถานหรอืกลุ่มสิง่ปลูกสรา้งเหล่านี้อาจมกีารปลูก
ตน้ไมห้รอืพชืพรรณในบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ ท าใหต้น้ไมห้รอืพชืพรรณทีป่ลกูขึน้เป็นปัจจยัในการเกือ้หนุนสง่เสรมิสภาพแวดลอ้ม
ทางประวตัศิาสตรข์องยา่นหรอืชุมชนใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวสรา้งความรม่รื่นขึน้ (ค.) บรบิทดา้นเศรษฐกจิ กลา่วคอื สภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตรท์ีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างเหมาะสม ย่อมสามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วใหห้นัมาท่องเทีย่วและพกัคา้งคนืในย่าน
และชุมชนทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ การรกัษาสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรเ์ป็นปัจจยัหน่ึงทีด่งึดดูใหธุ้รกจิทอ่งเทีย่วและธุรกจิบรกิาร 
หนัมาใชก้ารท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรใ์หเ้ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของตนเองและสรา้งประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิใหก้บัชุมชนได้ไปในคราวเดยีวกนั และ (ง.) บรบิทด้านสงัคมวฒันธรรมเกี่ยวกบัการออกแบบพื้นที่และวางผงักลุ่ม
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อาคารทีพ่รอ้มผสมผสานการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมร่วมสมยัของทีเ่กดิจากการผสมเอกลกัษณ์ของอาคารอนัทรงคุณค่าของย่าน
ทอ้งถิน่กบัโบราณสถานของชุมชนดัง่เดมิและอาคารสมยัใหมอ่นัเกดิจากอทิธพิลของสถาปัตยกรรมยุคสมยัใหม ่สามารถใหต้ัง้อยู่
ในบรเิวณยา่นเดยีวกนัหรอืชุมชนเดยีวกนัไดอ้ยา่งผสมกลมกลนื 
 
2.2 การอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทางประวติัศาสตร ์

เมื่อสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วเน่ืองกบัทัง้บรบิททรพัยากร สิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ จงึมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งมกีารรกัษา การฟ้ืนฟู การพฒันา และการปกป้องคุม้ครองสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์ทัง้ในฐานะทีก่ลุม่อาคาร กลุ่ม
เคหะสถานหรอืกลุ่มสิง่ปลูกสรา้งในย่านหรอืชุมชนทอ้งถิน่มเีอกลักษณ์ อตัลกัษณ์และคุณค่าเฉพาะตน สบืทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
ผ่านการก่อสรา้งออกแบบอาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลูกสรา้งใหส้อดคลอ้งกลมกลนืกนัทัง้ย่านหรอืชุมชน สภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตร์ที่ยงัคงด ารงอยู่ในปัจจุบนัก็ย่อมอาจสร้างความตระหนักถงึคุณค่าและความภาคภูมใิจของคนรุ่ นปัจจุบนัและส่ง
ต่อไปถงึคนรุ่นอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่อาคาร เคหะสถานหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีเ่ป็นโบราณสถานหรอือาคารอนัทรงคุณค่าย่อม
ถอืเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งสมัผสัได ้(Tangible Cultural Heritage) ในขณะเดยีวกนัสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรท์ี่
ยงัคงอยู่ยนืยงในปัจจุบนั ย่อมสะทอ้นถงึหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวถิกีารออกแบบก่อสรา้งอาคารทรงคุณค่าหรอืภูมปัิญญาดา้น
การวางผงัเมอืงยา่นโบราณสถาน วธิกีารหรอืภมูปัิญหาเชน่วา่น้ีถอืเป็นมรดกวฒันธรรมทีจ่ดัตอ้งสมัผสัไมไ่ด ้(Intangible Cultural 
Heritage) (Department for Culture, Media and Sport, 2010) ซึง่สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรท์ีย่งัปรากฎอยูถ่อืเป็นเครือ่ง
สะทอ้นทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งสมัผสัไดแ้ละมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งสมัผสัไม่ได ้เหตุน้ีเองจงึมี
ค าถามตามมาวา่แทจ้รงิแลว้การอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร์ควรมคีวามหมายเป็นเชน่ไร  

การอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์(Historical Environment Protection) หมายถงึ หลกัการต่าง ๆ วา่ดว้ย
สภาพแวดลอ้มอนัเกดิขึน้มาจากการปฏสิมัพนัธ์ (Interaction) ระหว่างผูค้นและสถานที่ ซึ่งผนัผ่านกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
รวมทัง้การด ารงอยู่ของโบราณสถานหรอือาคารอนัทรงคุณค่าจากการสรรคส์รา้งของผ่านการด าเนินกจิกรรมของผูค้นในอดตีที่
ผา่นมา ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรอือาคารอนัทรงคุณค่าทีม่องเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า ถูกฝังอยู่ใตด้นิ หรอืจมอยู่ใตน้ ้า รวมไปถงึ
ภูมทิศัน์โบราณสถานและพรรณพชืทีข่ ึน้ในพืน้ทีโ่บราณสถานมาชา้นานหรอืพฤกษชาตทิีป่ลูกเอาไวใ้นพืน้ทีโ่ดยรอบอาคารอนั
ทรงคุณค่า สภาพแวดล้อมทางประวตัิศาสตร์ที่ประกอบด้วยโบราณสถานและอาคารอนัทรงคุณค่าถือเป็นแหล่งเรยีนรู้ทาง
ประวตัศิาสตรห์รอืศกึษามรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัของชุมชนทอ้งถิน่อนัเป็นสถานทีต่ัง้ (Place) ของโบราณสถานหรอือาคาร
อนัทรงคุณค่านัน้ ๆ โบราณสถานและอาคารอนัทรงคุณคา่แต่ดัง่เดมิอาจเผชญิความเสีย่งทีจ่ะถูกปล่อยใหร้กรา้งวา่งเปล่าหรอืถูก
คุกคามด้วยภยัต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นภยัจากน ้ามอืมนุษย์หรอืภยัจากธรรมชาต ิสภาวะแวดล้อมทางประวตัศิาสตร์ที่ประกอบด้วย
โบราณสถานหรอือาคารอนัทรงคุณคา่อาจเสือ่มโทรมลงหรอือาจถูกท าลายลงได ้เมือ่มคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จงึมคีวามจ าเป็นที่
จะต้องมกีารปกป้องคุม้ครองและดูแลรกัษาใหส้ภาวะแวดล้อมทางประวตัศิาสตร์ยงัคงคุณค่าหรอืด ารงอยู่ต่อไป เหตุน้ีรฐับาล
องักฤษจงึไดก้ าหนดกระบวนการด าเนินกจิกรรมสง่เสรมิศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และจารตีประเพณีทอ้งถิน่ขององคก์รของรฐั 
(Public Body) ไมว่่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั (Public Agencies) และหน่วยงานภาครฐัอสิระ (Non-Departmental Public Body 
หรอื NDPB) (Institute of Historic Building Conservation, 2019) เพือ่ช่วยใหล้ดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายหรอืความสญูเสยี
ต่อสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์ใหร้ะดบัของความเสยีหายและขนาดของความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร์
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต อยู่ในระดบัทีพ่งึรบัได ้โดยค านึงถงึการตอบสนองความต้องการดูแลรกัษาและการมอง เหน็คุณค่าใน
สภาพแวดล้อมทางประวตัิศาสตร์ของคนรุ่นปัจจุบนั โดยสภาพแวดล้อมทางประวตัศิาสตร์ที่ยงัคงอยู่หรอืด ารงอยู่ต้องส่งผล
กระทบในเชงิบวกต่อคนรุน่อนาคตดว้ย 

นอกจาก รฐับาลองักฤษยงัก าหนดให้ท้องถิ่น (Local Authorities) มอี านาจด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และตามที่
ไดร้บัการถ่ายโอนจากองคก์รของรฐัส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง (เช่น องคก์รของรฐัดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและองคก์รของรฐัดา้นผงั
เมอืง เป็นตน้) จดัใหม้กีจิกรรมบรกิารสาธารณะส าหรบัปกป้องคุม้ครองและดแูลรกัษาใหส้ภาวะแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรเ์ป็น
การเฉพาะ โดยทีอ่งคก์รของรฐัส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในประเทศองักฤษพยายามก าหนดแนวทางอนัเป็นกรอบแนวคดิสรา้งมาตรฐาน 
(Standardisation) ใหท้้องถิ่นมหีน้าที่กจิกรรมบรกิารสาธารณะส าหรบัปกป้องคุ้มครองและดูแลรกัษาใหส้ภาวะแวดล้อมทาง
ประวตัศิาสตร์ทีต่้องไม่ต ่าไปกว่ามาตรฐานหรอืดไีปกว่ามาตรฐานที่องค์กรของรฐัส่วนที่เกี่ยวขอ้งได้วางเอาไว ้โดยทัง้อ านาจ
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย ประกอบกบัมกีารก าหนดกรอบมาตรฐานของกจิกรรมตามนโยบายอย่างชดัเจน ท าให้ท้องถิ่นของ
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ประเทศองักฤษต้องด าเนินกจิกรรมท าตามหน้าทีท่ีก่รอบนโยบายและมาตรฐานแนวปฏบิตัไิด้ก าหนดอาไว ้นัน้หมายความว่า
ทอ้งถิน่ของประเทศองักฤษเองมบีทบาท (Role) ในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ของตน  

 
3. ท้องถ่ินองักฤษกบัการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทางประวติัศาสตร ์

เหตุทีท่อ้งถิน่ของประเทศองักฤษตอ้งมบีทบาทในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ของตนนัน้ ก็
เพราะทอ้งถิ่นมคีวามใกลช้ดิกบัอาคารอนัทรงคุณค่า เคหะสถานเก่าดัง่เดมิ หรอืสิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นโบราณสถาน ประกอบกบั
ทอ้งถิน่เองมคีวามใกลช้ดิหรอืเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในอาคารอนัทรงคุณคา่หรอืโบราณสถานในบรเิวณยา่นหรอื
พื้นที่ชุมชนของตนมากที่สุด จึงท าให้ท้องถิ่นสามารถเข้าอกเข้าใจและปฏิบตัิหน้าที่บ ารุงรกัษาอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทาง
ประวตัิศาสตร์ในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับท้องถิ่นเองย่อมใกล้ชิดกับข้อมูลที่มปีระโยชน์ต่อการอนุรกัษ์
สภาพแวดล้อมทางประวตัิศาสตร์ในท้องถิ่นของตน เช่น พื้นที่ย่านหรือชุมชนอันเป็นที่ตัง้ของอาคารอันทรงคุณค่าหรือ
โบราณสถาน ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มอาคารอนัทรงคุณค่าหรอืโบราณสถานในทอ้งถิน่ ภูมศิาสตรท์ีจ่ะเป็นต่อการ
อนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์จ านวนประชากรในทอ้งถิน่ และวฒันธรรมดัง่เดมิทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม
ทางประวตัศิาสตร ์เป็นตน้  

อกีประการหน่ึงในประเทศองักฤษไดก้ าหนดทศิทางหรอืแนวทางทีร่ฐับาลและองคก์รของรฐัโดยรวมเหน็พอ้งวา่ ควรจะ
อนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์หเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัในระดบัชาต ิซึง่ผลทีต่ามมาท าใหเ้อกสารกรอบนโยบาย
ด้านผงัเมืองระดับชาติของอังกฤษ (National Planning Policy Framework) (Ministry of Housing, Communities and Local 
Government, 2019) ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในย่อหน้าที ่184 ถงึ 202 (Paragraphs 184 to 202) เกีย่วกบัการกระจายอ านาจให้
หน่วยงานผงัเมอืงทอ้งถิน่ (Local Planning Authorities) ใหท้อ้งถิน่สามารถการด าเนินกจิกรรมการอนุรกัษ์ผงัเมอืง สิง่แวดลอ้ม
และสงัคมวฒันธรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะด้านการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทางประวตัศิาสตร์ โดยเป็นการ
ด าเนินกจิกรรมทีอ่ยูใ่นก ากบัของทอ้งถิน่และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของทอ้งถิน่ การกระจายอ านาจเช่นวา่น้ีเองท าใหท้อ้งถิน่ (รวมทัง้
หน่วยงานผงัเมอืงทอ้งถิน่) สามารถก าหนดวางนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผนของทอ้งถิน่ (Local Strategies, Plans & Policies) 
ส าหรบัอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร์ในทอ้งถิน่ของตนเอง เช่น สภาเขตท้องถิน่ซอมเมอร์เซ็ท (South Somerset 
District Council) อันเป็นเขตปกครองท้องถิ่นในเมืองซอมเมอร์เซ็ท (Somerset) ได้ออกเอกสารยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมทางประวตัศิาสตร์ (Historic Environment Strategy) (South Somerset District Council, 2017) หรอืมหานคร
ลอนดอน (City of London) ไดอ้อกเอกสารยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรข์องมหานครลอนดอน (City 
of London Historic Environment Strategy) (City of London, 2019) ซึ่งการวางยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น
รปูแบบทัว่ไปขนาดเลก็หรอืทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษระดบัมหานคร กย็อ่มเป็นหมดุหมายส าคญัสะทอ้นวา่ทอ้งถิน่เองสามารถด าเนิน
กจิกรรมลกัษณะต ารวจทางปกครองและบรกิารสาธารณะส าหรบัอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นย่านหรอืชุมชนทีต่ัง้
ในบรเิวณทอ้งถิน่ของตน ทอ้งถิน่อาจด าเนินกจิกรรมเชงิพืน้ที ่(Spatial Activities) ใชอ้ านาจของตนก าหนดต าแหน่งกลุ่มอาคาร
ในพืน้ทีชุ่มชนหรอืกลุม่สิง่ปลกูสรา้งในยา่นทีส่มควรไดร้บัอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์(Conservation Areas) พรอ้ม
กบัก าหนดการท านุบ ารุงรกัษาอาคารอนัทรงคุณค่าหรอืสิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นโบราณสถาน ควบคู่ไปกบัการก าหนดลกัษณะการ
ออกแบบ การก่อสรา้งและการวางต าแหน่งอาคารสมยัใหมใ่หต้ัง้อยู่ในบรเิวณพืน้ทีอ่นุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรอ์ยา่ง
ผสมกลมกลนื อกีทัง้การวางแผนเชงิพืน้ทีเ่มอืงตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ทีอ่นุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม
ทางประวตัศิาสตร ์(Spatial Planning) กล่าวอกีนัยหนึ่งทอ้งถิน่อาจก าหนดแผนผงัและโครงการเฉพาะ (ผงัเมอืงเฉพาะ) ส าหรบั
ด าเนินการเพือ่ท านุบ ารุงรกัษาพืน้ทีอ่นุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ 

อน่ึง รฐัสภาองักฤษไดส้ าทบัในเรื่องบทบาทของทอ้งถิ่นในการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทางประวตัศิาสตร์ในประเทศ
องักฤษ โดยมกีารออกกฎหมายระดบัพระราชบญัญตั ิไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิารวางผงัเมอืงและชนบท ค.ศ. 1990 (Town and 
Country Planning Act 1990) ทีใ่หอ้ านาจแก่ทอ้งถิน่ในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทาง
ประวตัศิาสตร์ในท้องถิ่น รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่ใหอ้ านาจแก่ท้องถิ่นเป็นพเิศษส าหรบั (ก.) ปกป้องอาคารหรอืพื้นที่ที่มี
ประโยชน์ในเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม (buildings and areas of special architectural or historic interest) (ข.) 
ปกป้องอนุสาวรีย์ที่มีประโยชน์ในระดบัชาติ (monuments of national interest) (ค.) ปกป้องบริเวณที่มีซากปรกัหกัพงัที่มี
ประโยชน์ทางโบราณคด ีประวตัศิาสตรแ์ละศลิปะ (wreck sites of archaeological, historic or artistic interest) (ง.) ขึน้ทะเบยีน
สวนรุกขชาติและพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชอื่น ๆ ( compilation of a register of gardens and other land) ในขณะเดียวกัน
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พระราชบญัญตักิารวางผงัเมอืงและชนบท ค.ศ. 1990 เป็นกฎหมายทีย่นืยนัหลกัความมอีสิระในการปกครองตนเองของทอ้งถิน่ 
(Local Autonomy) ใหอ้ านาจหน้าทีแ่ก่ทอ้งถิน่เขา้มาก ากบัดูแลและปกป้องคุม้ครองสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ 
กล่าวคอืก าหนดอ านาจหน้าทีท่อ้งถิน่ในการจดัท าภารกจิของการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นแต่ละทอ้งถิน่ โดย
สว่นกลางเพยีงเขา้มาวางกรอบมาตรฐานหรอืก าหนดแนวทางการอนุรกัษส์ภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรอ์ยา่งกวา้งเท่านัน้ อนั
สะทอ้นถงึความเป็นอสิระของทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิ่นทีม่อียูส่งู  

 
4. บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 
4.1 บทสรปุ 
 จากการพรรณนามาในขา้งตน้ผสมกบัการทบทวนวรรณกรรมทีก่ล่าวมาน้ี ชีใ้หเ้หน็บทบาทของทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์
สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์นประเทศองักฤษ พรอ้มกบัสะทอ้นการปฏบิตัติามหน้าทีอ่นัเนื่องมาจากสถานภาพของทอ้งถิน่
เพือ่การอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์ 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ  

ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ประเทศไทยก าหนดทิศทางการกระจายอ านาจทางด้านการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทาง
ประวตัศิาสตรใ์หแ้ก่ทอ้งถิน่ เสรมิสรา้งบทบาทใหท้อ้งถิน่มอีสิระในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรใ์หแ้ก่ทอ้งถิน่ของ
ตนเอง รฐับาลพงึจดัสรรอ านาจการตดัสนิใจในการจดัท าบรกิารสาธารณะดา้นสงัคมวฒันธรรมส าหรบัท านุบ ารุงกลุ่มอาคารอนั
ทรงคุณค่าในบรเิวณย่านหรอืกลุ่มโบราณสถานทีอ่ยู่ในพืน้ทีชุ่มชน อนัน ามาซึง่การก่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตรท์ี่
ควรค่าหรอืคู่ควรแก่การอนุรกัษ์ อกีทัง้ผูเ้ขยีนยงัเสนอใหก้ าหนดหน้าทีใ่หร้ฐับาลประเทศไทยวางเกณฑก์ าหนดหน้าทีเ่ฉพาะให้
ทอ้งถิน่คุม้ครอง ดแูลและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่หน้าที่ดา้นสิง่แวดลอ้มและผงัเมอืง
เพือ่สภาพแวดลอ้มทางประวตัศิาสตร ์ควบคูไ่ปกบัการบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีอง
ท้องถิ่น ทัง้ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องสมัผสัได้อย่างเช่นอาคารอนัทรงคุณค่าหรอืสิง่ปลูกสร้างอนัเป็นโบราณสถาน 
พรอ้มกบัอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งสมัผสัไมไ่ดท้ีย่ดึโยงกบัการมอียู่ของอาคารอนัทรงคุณค่าหรอืการด ารงอยู่ของสิง่
ปลกูสรา้งอนัเป็นโบราณสถาน  
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Abstract 
 The mixed-use concept was introduced and practiced in 1980s. Its concept and theory are recognized amongst 
the Congress for the New Urbanism, Smart Growth, the Compact City, and by organizations regarding the improvement 
of the built environment. The purposes of the mixed-use concept consist of the independence of private automobiles, 
increase the city’s walkability, and creating a sense of place for the community. This study compiles literature regarding 
the mixed-use concept and theory to develop a key understanding of core components and its strategic goals. However, 
the results and benefits are not universal, this study aims to verify the mixed-use approach in Bangkok context, gathering 
data through both qualitative and quantitative methods including site surveys and interviews of specialists and architects 
involved in the Bangkok mixed-use projects. Case studies consist of existing mixed-use and single-use projects in 
Bangkok — Singha Complex, Samyan Mitrtown, and Rhythm Sukhumvit 42. An analysis of findings was conducted by 
the researcher, assumptions and results were implemented to further support the viability of mixed-use development 
and its benefits on the existing Rhythm Sukhumvit 42. Bangkok is a bustling city with congested traffic and poor 
walkability, the mixed-use concept is the key to help mitigate these perpetual urban conditions, and elevate the quality 
of life for the people of Bangkok. 
 
Keywords: Mixed-use, Single-use, Walkability, Sense of Place 
 
 
บทคดัย่อ 
 แนวคดิการพฒันาโครงการสถาปัตยกรรมแบบมกิซ์ยูสปรากฏและปฏบิตัแิรกเริม่ช่วงปี  ค.ศ. 1980 โดยแนวคดิการ
พฒันาแบบมกิซ์ยูสนัน้ได้รบัการยอมรบัในหมู่องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาสิง่แวดลอ้มสรรค์สร้าง จุดประสงค์ของ
แนวคดิแบบมกิซย์สูนัน้ประกอบไปดว้ย การลดการเดนิทางโดยรถยนตส์ว่นตวั การพฒันาทางเทา้ และการสรา้งความเป็นชุมชน
ทีน่่าอาศยัและปลอดภยั งานวจิยัน้ีไดร้วบรวมงานวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งความเขา้ใจถงึจุดประสงคแ์ละความส าคญัของ
แนวคดิมกิซ์ยสู อย่างไรกต็ามผลลพัธแ์ละประโยชน์ของการพฒันาแบบมกิซ์ยสูนัน้ยงัไม่ไดเ้ป็นสากล การศกึษาครัง้น้ีจงึมุ่งเน้น
เพือ่พสิจูน์แนวทางการออกแบบเชงิมกิซย์สูในบรบิทของกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ
อนัประกอบดว้ยการศกึษาพืน้ทีก่รณีศกึษาและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและสถาปนิกอาวุโสดา้นการออกแบบโครงการมกิซย์ูส
ในกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษาประกอบไปดว้ยโครงการมกิซย์สูและโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่บบเดีย่ว  ทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็
และเริม่ด าเนินการแลว้ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โครงการมกิซ์ยูส สงิหค์อมเพลก็ซ์ โครงการมกิซ์ยูส สามย่านมติรทาวน์ และ 
โครงการคอนโดมเินียมบนถนนสุขุมวทิ 42 จากนัน้ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลและก าหนดสมมตฐิานเพื่อประกอบแนวคดิ
มกิซ์ยูสบนโครงการรทิึ่ม สุขุมวทิ 42 เพื่อสนับสนุนแนวคดิการพฒันาแบบมกิซ์ยูสเพื่อน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคญั: มกิซย์สู, ซงิเกลิยสู, ควำมสำมำรถเดนิได,้ ควำมรูส้กึส ำนึกต่อถิน่ที ่
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1. Introduction 
It has been over several decades, since the urban planning and real estate development signify the importance 

of mixed-use development. Recognized by the Congress for the New Urbanism, Smart Growth, the Compact City, and 
by organizations regarding the improvement of the built environment, mixing land uses commonly appear in fundamental 
components of urban planning standards and goals. The mixed-use concept is being practiced by the public and private 
sectors for its ability to reduce daily trips and mitigate the perpetual traffic congestion (Grant, 2002). 
Objectives of study 

1. Identify definition, conceptualization, and purpose of mixed-use concept. 
2. Study Bangkok’s existing mixed-use and single-use projects and conduct analysis and comparison. 
3. Propose mixed-use design approach for an existing single-use project to reduce residents’ daily trips. 

 
2. Theoretical Framework 

The related theories selected for this research aim to develop the possession of mixed-use key understanding 
of core components and its strategic goals. It includes an initial formation of questions to be directed and carry through 
the research: What is mixed-use? How is mixed-use conceptualized? What is the purpose of mixed-use in community 
development? 

 
2.1 Mixed-use Definition 

According to the definition of mixed-use development published by the Urban Land Institute (ULI), for a 
project to be classified as mixed-use development, it must contain three or more significant revenue-producing uses in 
well planned projects. Moreover, it must obtain significant physical and functional integration of project components, 
including uninterrupted pedestrian connections, and lastly, the development of the project must be in conformance with 
the coherent plan (Urban Land Institute, 1987). 

 
2.2 Mixed-use Conceptualization 

The mixed-use conceptualization acknowledges the importance of grain, density, permeability, and 
interweaving of functions (Rowley, 1998). Each variables are associated with the dimension components including: the 
shared premises dimension, the horizontal dimension, the vertical dimension, and the time dimension (Hoppenbrouwer 
& Louw, 2005). Moreover, the mixed-use approach corresponds to the redevelopment of city approach presented in 
The Challenges and Opportunities for Urban Development during the 11th ASEAN Forum (2014) by Vimolsiddhi 
Horayangkura, The Redevelopment of City includes Recentralization, Transit-Oriented Development (TOD), and 
Regeneration. Mixed-use development is considered a factor for a successful TOD (Horayangkura, 2014). 

 
2.3 Case Studies 
2.3.1 Singha Complex 

Singha Complex is located on New-Petchburi and Asok-Montri intersection. The freehold mixed-use complex 
was constructed in two separate towers within the same premises — the 39-story condominium tower called “The 
ESSE”, and the 42-story office tower with retail 4-story podium.  
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Figure 1 Singha Complex site plan 
 
2.3.2 Samyan Mitrtown 

Samyan Mitrtown is a newly constructed leasehold mixed-use development by Golden Land Property 
Development and TCC Assets on 30-years lease contract with Crown Property Bureau. It is a mixed-use project 
between residential (lease), office, retail, and hotel.  
 

 
Figure 2 Samyan Mitrtown site plan 
 
3. Research Method 

This research was divided into 3 stages: 1. Review of related literature regarding theory and research works; 
2. Conducting analysis on case studies to establish design criteria; and 3. Establishment of design proposal for the new 
mixed-use project on an existing single-use development.  

Rhythm Sukhumvit 42 was found appropriate to be undertaken for this comparative investigation. Rhythm 
Sukhumvit 42 is a freehold condominium development by AP (Thailand) on Sukhumvit 42 located in walking distance 
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from BTS Ekamai Station, within 100 meters from Gateway Ekamai Shopping Mall. It is a 407 units single-use residential 
project within a mixed-use context. The pedestrian connections from the project to one of Bangkok’s mass transit system 
(BTS Ekamai Station). 
 

 
 
Figure 3 Research process diagram 
 
4. Results and Discussion 

On the 5,048 sq.m. plot, the new Rhythm mixed-use project combines residential, office, and retail that are 
programmed to mutually support each other to reduce daily trips. 

 
4.1 Assumption and Hypothesis 

To compliment the analysis on the integration of the mixed-use concept, assumptions were made by the 
researcher to perform analysis on the viability of the mixed-use integration on single-use project in Bangkok. It was 
assumed that the majority of the residents in the new Rhythm project work at the new office space within the project or 
in walkable distance from the project. 

 
4.2 Physical features 

It was determined by the researcher that the structure of current condominium building (36-story) and parking 
lot building (8-story and 2-basements) remain unchanged; GFA: 39,486 sq.m., plot size: 5,048 sq.m. 

 
4.2.1 Mixed-use integration 
In accordance to the current pandemic situation (COVID-19) and the “work from home” lifestyle that is 

becoming the new normal, the integration of the new office space on the parking lot building occupies second to eighth 
floor with up to 5,600 sq.m. and a supporting retail space on first floor which occupies 800 sq.m., and assuming that 
the unoccupied condominium units are sold to an investor for transformation implementation. 

 
4.2.2 Scope of integration 
The total floor area of the units that are sold to the new investor must not exceed 50% of the current residential 

building to retain residential use in the project. The new office space within the residential building are translated onto 
lower floors and moving living units to higher floors. Resulting in an increasing diversity of dwellers and users that are 
living and dwelling in the new Rhythm mixed-use project to ultimately reduce amount of daily trips to and from work 
generated by residents. 
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4.3 Economic aspect 
Data shows that there are more than 200 listings each month posted online by owner and real estate agents 

looking for prospective tenants. Basing on the market study on rental office space supply and its growing demand in 
the overall Bangkok area, especially within walking distance to a transit station — BTS or MRT. Office tenants in 
Bangkok base their choice of office premises on three main criteria — location especially proximity to mass transit 
routes, utility i.e. usability and quality of the building and cost. More companies are treating proximity to a mass transit 
station preferably with direct covered access as a priority. Office buildings next to mass transit stations are getting higher 
rents than other buildings and will continue to do so (Pathnadabutr, 2012). 

 

Figure 4 Single-use Office buildings within 500 meters from site 

4.4 Achieving mixed-use integration 

Mixing office and the integration of retail program within the project will provide workplace and leisure for the 
residents and consequently reduce amount of daily trips made by residents; decreasing number of cars that are put into 
the road each day. The current Rhythm Sukhumvit 42 started sales during construction phase and sold out shortly after 
project completion, however, many buyers purchased the condo unit aiming for a profitable investment return in rent.  

4.4.1 Analysis on reduction of daily trips 
The objectives of the research include the reduction of daily trips generated from the project. The new physical 

features suggest the reduction of parking lot space and the integration of the new office and retail space. Thus, the 
number of cars in the project is limited, promoting dependency of automobile use by altering residents’ daily mode of 
commute from horizontal movements on roads and rails to vertical movement within the new Rhythm mixed-use project.  
The current Rhythm Sukhumvit 42 parking lot building has total of 267 parking lots. Based on the data gathered from 
researcher’s observation during site visitations, the weekly occupancy rate of the parking lot is approximately at 60% 
(160 cars) throughout the week, up to 85% (137 cars) of which are active. The new Rhythm mixed-use project only 
contains 20% (54 cars) of the current parking lot space, assuming that all cars are active, it will result in over 60% 
reduction of daily trips generated from the project.  
 
5. Conclusion 

The mixed-use design approach has gained global recognition for its benefits toward the future urbanization. 
However, the contributions are not universal for all locations, especially for the urban sprawl in Bangkok. Design 
guidelines are implemented on the site for Rhythm Sukhumvit 42, creating a mixed-use ecosystem. Feasibility study will 
be implemented to support the financial possibility of the new Rhythm mixed-use project. 

http://www.cbre.co.th/en/Property/Search
https://www.cbre.co.th/propertynews/author/aliwassapathnadabutr/
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บทคดัย่อ 
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสรา้งใชท้รพัยากรโลกถงึรอ้ยละ 40 นอกจากน้ียงัสรา้งขยะฝังกลบประมาณรอ้ยละ 20  ของ

ขยะฝังกลบทัง้หมด เน่ืองมาจากรูปแบบเศรษฐกิจเชงิเส้น ท าให้ปัจจุบนัมกีารปรบัปรุงแนวคดิการใช้ทรพัยากรตามแนวคดิ
เศรษฐกิจหมุนเวยีนในงานก่อสร้าง ซึ่งเริม่มกีารประยุกต์ใช้ในกลุ่มของอาคารอนุรกัษ์พลงังาน ปัจจุบนัประเทศไทยมพีื้นที่
ส านกังานรอ้ยละ 40 ทีเ่ป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังาน งานวจิยันี้มุง่ศกึษาปัจจยัของการประยุกตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนในการ
ปรบัปรุงพืน้ทีภ่ายในของอาคารส านักงาน และการเปรยีบเทยีบราคาในการจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง รวมถงึวเิคราะหอ์ตัราการใชซ้ ้าที่
เพิม่ขึน้ของวสัดุก่อสรา้งหลงัจากการรื้อถอน งานวจิยัน้ีท าการศกึษาวสัดุก่อสรา้งในหมวดพืน้ ผนัง และฝ้าเพดาน ของอาคาร
กรณีศกึษา 2 อาคาร และอาคารตวัอย่างในงานวจิยัทีจ่ าลองการออกแบบก่อสรา้งพืน้ทีภ่ายในของอาคารส านกังาน ซึง่มขีนาดไม่
เกนิ 800 ตารางเมตร โดยใชว้ธิกีารสรา้งแบบจ าลองแสดงการก่อสรา้ง และการรือ้ถอนวสัดุก่อสรา้ง เพือ่ปรบัปรุงอาคารส านกังาน
ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน และวเิคราะหผ์ลการศกึษาร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พฒันาวธิกีารและแนวทางการ
ปรบัปรุงพืน้ทีภ่ายในของอาคารส านกังานใหส้ามารถใชว้สัดุทีถ่อดประกอบไดต้ามหลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีน ผลการศกึษา 
พบว่า อตัราการใช้ซ ้าของชิ้นส่วนของวสัดุและส่วนประกอบของวสัดุหลงัจากการรื้อถอนเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 41 และ 13 
ตามล าดบั เมือ่เทยีบกบักรณีศกึษาทัง้ 2 โครงการ 
 ค ำส ำคญั: พืน้ทีภ่ำยในของส ำนกังำน, เศรษฐกจิหมนุเวยีน,  กำรออกแบบเพือ่ถอดประกอบ 
 

Abstract 

The construction industry accounts for 40% of worldwide resource usage. In addition, it produced approximately 
20% of landfill waste due to the linear economy model. This leads to an improvement in resource usage for construction 
according to the circular economy concept, to implement in the energy conservation buildings (also known as green 
buildings). Currently, Thailand has around 40% of office space that are green buildings. This research aims to study the 
factors of applying the circular economy concept for the renovation of interior office space, comparison of construction 
materials prices, and analysis of the rate of increase in the reuse of construction materials after demolition. Categories 
of construction materials including floor, wall, and ceiling for two case study buildings were studied in comparison with 
a modelled building for the design and construction of the interior office space with the floor area not greater than 800 
square meters. The model showed the construction and demolition of construction materials for renovating the office 
spaces according to the circular economy concept. Results from the expert interviews were also included to develop the 
methods and guidelines for renovating the interior space of office buildings by using construction materials for future 
disassembly in accordance with the circular economy principles. The results show that the reuse rate of elements and 
components after demolition has increased by approximately 41% and 13% respectively in comparison with the two 
building case studies. 
Keywords: interior office space, circular economy, design for disassembly 

mailto:aof_yenta4@hotmail.com
mailto:lertwatt@gmail.com
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1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
 เศรษฐกจิหมุนเวยีนมแีนวคดิการออกแบบทีมุ่่งหวงัใหเ้กดิของเสยีน้อยทีสุ่ด และรกัษาคุณภาพของวสัดุทีใ่ชเ้พื่อลดการ
เผาผลาญทรพัยากร (Ellen MacArthur Foundation, ม.ป.ป.) โดยในปี พ.ศ.2553 เริม่มกีารประยุกตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน
กบัมาตรฐานการประเมนิอาคาร เกี่ยวกบัการเลือกใช้และติดตัง้วสัดุก่อสร้าง  (Thornback, et al., 2017) โดยมาตรฐานประเมนิ
อาคารมผีลต่อภาคการก่อสรา้งในประเทศไทย เหน็ไดจ้ากพืน้ทีก่่อสรา้งอาคารเขยีวทีส่งูขึน้ ซึง่ปัจจุบนัมอีาคารประเภทส านักงานที่
ผา่นมาตรฐานประเมนิอาคารสงูถงึรอ้ยละ 40 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอาคารประเภทอื่น (EIC ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2018)  
 ดา้นการเช่าพืน้ทีข่องส านักงานมรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ที ่3 ปี เมื่อผูเ้ช่ายา้ยออกจ าเป็นตอ้งรือ้ถอนพืน้ทีใ่หอ้ยู่สภาพเดมิ
ก่อนเขา้ใชง้าน (www.bangkokofficefinder.com, 2016) ก่อใหเ้กดิขยะประเภทงานวสัดุ บุผวิและตกแต่งประมาณรอ้ยละ 20 ของ
เศษวสัดุทัง้หมดในโครงการ (Chen et al., 2002) โดยตามหลกัการของเศรษฐกจิหมุนเวยีนมหีลากหลายแนวคดิทีช่่วยใหข้ยะที่
เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนมอีตัราที่น้อยลงรวมถึงการใช้วสัดุให้เต็มประสทิธภิาพ (John Hutton, et al., 2016) ซึ่งการ
ออกแบบเพื่อถอดประกอบ (Design for Disassembly) เป็นหน่ึงในวิธีการที่ช่วยลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหลงัการรือ้ถอนตามหลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Philip Crowther, 1999) 
งานวจิยัน้ีท าการศกึษาระดบัการใช้ซ ้าของวสัดุก่อสร้างหมวดพืน้ ผนัง และฝ้าเพดานหลงัการรื้อถอนของพื้นที่ภายในอาคาร
ส านักงานที่มขีนาดไม่เกนิ 800 ตารางเมตร โดยใช้วธิกีารสุ่มเลอืกโครงการที่เหมาะสมจ านวน  2 โครงการเพื่อน ามาท าการ
เปรยีบเทยีบกบัแบบจ าลองของผูว้จิยั โดยมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. วเิคราะหร์ูปแบบของเศรษฐกจิหมุนเวยีนทีส่ามารถประยุกต์ใชใ้นการปรบัปรุงพืน้ทีภ่ายในของอาคารส านักงานที่
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหลงัการรือ้ถอน 
 2. ศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อถอดประกอบในพื้นที่ภายในของอาคารส านักงานตาม
หลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีน  
 3. วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบอตัราการใช้ซ ้าวสัดุก่อสร้างหลงัการรื้อถอนหากมกีารปรบัปรุงพื้นทีภ่ายในของอาคาร
ส านกังานโดยใชแ้นวคดิการออกแบบเพือ่ถอดประกอบตามหลกัของเศรษฐกจิหมนุเวยีน  
1.2 กระบวนการออกแบบเพ่ือถอดประกอบตามหลกัการของเศรษฐกิจหมนุเวียน 
 สามารถแบ่งกระบวนการออกแบบเพื่อถอดประกอบไดเ้ป็น 3 ช่วง ดงัน้ี การเลอืกใชแ้ละการตดิตัง้วสัดุก่อสรา้ง การ
ดแูลรกัษาวสัดุก่อสรา้ง และการรือ้ถอนวสัดุก่อสรา้ง (Charlotte, L., et al., 2018) 
 1. กำรเลอืกใชแ้ละกำรตดิตัง้วสัดุก่อสรำ้งตำมหลกักำรของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
 ควรเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งที่ประยุกต์ใชแ้นวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีนในกระบวนการผลติ ซึ่งแบ่งรูปแบบการผลติได้ 5 
รปูแบบ คอื 1. Circular Supply (CS), 2. Resource Recovery (RR), 3. Life Extension (EL), 4. Sharing Platforms (SP), และ 
5. Product as Service (PS) รวมถงึการเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีวามแขง็แรงและมฉีลากรบัรองมาตรฐาน ในดา้นของการตดิตัง้
ควรหลกีเลีย่งการตดิตัง้รปูแบบเปียกและเลอืกใชก้ารตดิตัง้รปูแบบแหง้ทีม่กัใชข้อ้ต่อเชงิกลหรอืระบบโมดลู่าร ์เพือ่ความงา่ยและ
สรา้งความหายต่อวสัดุน้อยทีส่ดุในขัน้ตอนการรือ้ถอน (K.G. Jensen and J. Sommer, 2018) 
 2. กำรดแูลรกัษำวสัดุก่อสรำ้งตำมหลกักำรของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
 วสัดุมอีายุการใชง้านทีไ่ม่เท่ากนัเน่ืองจากกระบวนการผลติมคีวามแตกต่างกนั ซึง่สามารถศกึษารายละเอยีดการดูแล
รกัษาและอายุการใชง้านไดจ้าก หนงัสอืขอ้มลูวสัดุ หรอืการประเมนิวฏัจกัรชวีติของวสัดุก่อสรา้ง (K.G. Jensen and J. Sommer, 
2018) ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวในประเทศไทยมคีอ่นขา้งจ ากดัซึง่เป็นขอ้จ ากดัในการวจิยัครัง้น้ีในการหาขอ้มลู 
 3. กำรแบง่ระดบักำรใชซ้ ้ำของวสัดุก่อสรำ้งก่อนกำรรื้อถอนตำมหลกักำรของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
 หลกัการแบ่งระดบัการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งก่อนการรือ้ถอนสามารถแบ่งแยกตามคุณค่าของเศรษฐกจิหมุนเวยีนและ
สิง่แวดลอ้ม (Charlotte, L., et al., 2018) ไดด้งัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ระดบัการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหลงัการรือ้ถอนตามหลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
หลกัการ ค าอธบิายของการตดิตัง้ ระดบัความยัง่ยนื 

Recycling of materials วสัดุทีม่กีารถูกตดัและตดิตัง้แบบเปียกหรอืแบบแหง้ น้อยทีส่ดุ 
Reuse of elements วสัดุหรอืสว่นขอ้ต่อทีม่กีารถูกตดัและตดิตัง้แบบแหง้ ปานกลาง 
Reuse of components ชุดของวสัดุและสว่นขอ้ต่อไมถู่กตดัและตดิตัง้แบบแหง้ มาก 

 
2. วิธีการวิจยั 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการเปรยีบเทยีบรอ้ยละการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหลงัการรือ้ถอนหากปรบัปรุงพืน้ทีภ่ายใน
ของส านักงานโดยประยุกตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน โดยศกึษาวธิกีารรือ้ถอนวสัดุก่อสรา้งในหมวดพืน้ ผนัง และฝ้าเพดาน
ของกรณีศกึษาร่วมกบัแบบจ าลองของผูว้จิยั เพื่อค านวณหารอ้ยละการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหลงัการรือ้ถอนตามหลกัการของ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน โดยมขีัน้ตอนการวจิยัดงัน้ี 
 1. กำรศกึษำแบบก่อสรำ้งพืน้ทีภ่ำยในของอำคำรส ำนกังำน 
 ผู้วจิยัศึกษาข้อมูลจากแบบก่อสร้างของแล้วจงึวเิคราะห์การรื้อถอนวสัดุก่อสร้างภายในโครงการกรณีศึกษาทัง้ 2 
โครงการ และแบบจ าลองของผูว้จิยัตามหลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีน เพือ่ท าการวเิคราะหร์ะดบัในการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้ง
จากชนิดและรปูแบบการตดิตัง้ของวสัดุก่อสรา้ง ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 การวเิคราะหช์นิดและรปูแบบการตดิตัง้ของวสัดุก่อสรา้งตามหลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

กรณีศกึษา รายละเอยีดวสัดุ การผลติ มาตรฐาน การตดิตัง้ พืน้ที(่ตร.ม.) 
 
 
 

โครงการกรณีศกึษา A 

พืน้กระเบือ้งเซรามกิ RR ไมท่ราบ เปียก 767.78 
พืน้พรม ไมท่ราบ ไมท่ราบ ขอ้ต่อ 3.51 
ผนงัคอนกรตีมวลเบา RR ไมท่ราบ แบบเปียก 126.36 
ผนงัยปิซัม่บอรด์ RR ไมท่ราบ ขอ้ต่อ 956.33 
ผนงักระจกใส RR ไมท่ราบ ขอ้ต่อ 41.27 
ฝ้ายปิซัม่บอรด์ RR ไมท่ราบ ขอ้ต่อ 134.06 
ฝ้ากระเบือ้งซเีมนต ์ ไมท่ราบ ไมท่ราบ ขอ้ต่อ 136.30 

 
 
โครงการกรณีศกึษา B 

พืน้กระเบือ้งหนิอ่อน RR GANI แบบเปียก 95.69 
พืน้พรม CS Interface ขอ้ต่อ 270.07 
ผนงัคอนกรตีมวลเบา RR SCG แบบเปียก 135.48 
ผนงัยปิซัม่บอรด์ ไมท่ราบ ไมท่ราบ ขอ้ต่อ 285.76 
ผนงักระจกใส RR intheglazz ขอ้ต่อ 108.36 
ฝ้ายปิซัม่บอรด์ ไมท่ราบ USG ขอ้ต่อ 335.02 

 

แบบจ าลองของผูว้จิยั
ทีใ่ชแ้นวคดิการ
ออกแบบเพือ่ถอด
ประกอบตามหลกัการ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

พืน้ยกส าเรจ็รปู RR Eco value ขอ้ต่อ 300.26 
พืน้ไมส้งัเคราะห ์ทคีลปิ RR Green label ขอ้ต่อ 211.95 
ผนงัสมารท์บอรด์  RR Green label  ขอ้ต่อ 205.34 
ผนงัไมส้งัเคราะห ์ CS Green label ขอ้ต่อ 77.84 
ผนงักระจกแผน่ สใีส RR Eco value ขอ้ต่อ 42.38 
ฝ้าอคสูตกิบอรด์ RR Eco value ขอ้ต่อ 286.04 
ฝ้าไมอ้ดัส าเรจ็รปู CS Green label ขอ้ต่อ 158.25 

  
 จากตารางที ่2  แสดงใหเ้หน็ถงึปัจจยัทีน่ ามาวเิคราะหว์สัดุก่อสรา้งของกรณีศกึษาทัง้ 2 โครงการและแบบจ าลองของ
ผูว้จิยัตามหลกัการของเศรษฐกจิหมุนเวยีน ในด้านเครื่องมอืการประเมนิวฏัจกัรชวีติวสัดุก่อสร้าง (Life Cycle Assessment: 
LCA) ในประเทศไทยมขีอ้มลูคอ่นขา้งจ ากดัรวมถงึโครงการกรณีศกึษา A ผูว้จิยัท าการลงพืน้ทีเ่พือ่ท าการถอดแบบก่อสรา้งท าให้
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ขอ้มลูในดา้นการประเมนิวฏัจกัรชวีติของวสัดุก่อสรา้งอาจจะเกดิการผดิเพีย้นได ้ท าใหผู้ว้จิยัท าการวเิคราะหร์ะดบัของการใชซ้ ้า
ของวสัดุก่อสรา้งหลงัการรือ้ถอนตามหกัการของเศรษฐกจิหมุนเวยีนเพือ่ใหข้อ้มลูเชงิปรมิาณใกลเ้คยีงความจรงิมากทีส่ดุ โดยท า
การสรา้งแบบจ าลองและแทนคา่สจีากตารางที ่1 เพือ่แบง่ระดบัของการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหลงัการรือ้ถอน ดงัรปูที ่1 
 
3. ผลการศึกษา 

โครงการกรณีศึกษา A โครงการกรณีศึกษา B แบบจ าลองของผูวิ้จยั 

   

 
  

   

รปูท่ี 1 การจ าแนกวสัดุก่อสรา้งหมวดพืน้ ผนงั และฝ้าเพดานก่อนการรือ้ถอนของแบบจ าลองทัง้ 3 โครงการ 
 

 ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากรูปที่ 1 มาวเิคราะห์ระดบัการใช้ซ ้าของวสัดุก่อสร้างหลงัการรื้อถอนตามหลกัการของเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน ซึ่งสามารถแบ่งระดบัดงักล่าวได้เป็น 3 ระดบัคอื การรไีซเคลิวสัดุก่อสร้างหลงัการรื้อถอน (Recycling of building 
materials) การใชซ้ ้าของชิ้นส่วนวสัดุก่อสร้าง (Reuse of building elements) และการใชซ้ ้าของส่วนประกอบของวสัดุก่อสรา้ง 
(Reuse of building components) ดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ระดบัในการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหมวดพืน้ ผนงั และฝ้าเพดานของทัง้ 3 โครงการ 

กรณีศกึษา รายละเอยีดวสัด ุ
พืน้ทีว่สัด ุ
(ตร.ม.) 

รไีซเคลิ 
(ตร.ม.) 

ใชซ้ ้าชิน้สว่น 
(ตร.ม.) 

ใชซ้ ้าสว่นประกอบ 
(ตร.ม.) 

โครงการ
กรณีศกึษา A 

พืน้กระเบือ้งเซรามกิ 767.78 767.78 - - 
พืน้พรม 3.51 - 3.51 - 
ผนงัคอนกรตีมวลเบา 126.36 126.36 - - 
ผนงัยปิซัม่บอรด์ 956.33 343.88 588.45 24.00 
ผนงักระจก 41.27 - 41.27 - 
ฝ้ายปิซัม่บอรด์ 134.06 85.62 48.44 - 
ฝ้ากระเบือ้งซเีมนต ์ 136.30 136.30 - - 

A - สรุปอตัราการใชซ้ ้าหลงัการรือ้ถอน (รอ้ยละ ตอ่ ตร.ม.) 67.41 31.48 1.11 

โครงการ
กรณีศกึษา B 

พืน้กระเบือ้งหนิอ่อน 95.69 95.69 - - 
พืน้พรม 270.07 130.31 139.76 - 
ผนงัคอนกรตีมวลเบา 135.48 135.48 - - 
ผนงัยปิซัม่บอรด์ 285.76 221.30 64.46 - 
ผนงักระจก 108.36 - 108.36 - 
ฝ้ายปิซัม่บอรด์ 335.02 147.82 187.20 - 
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ตารางท่ี 3 ระดบัในการใชซ้ ้าของวสัดุก่อสรา้งหมวดพืน้ ผนงั และฝ้าเพดานของทัง้ 3 โครงการ (ต่อ) 

กรณีศกึษา รายละเอยีดวสัด ุ
พืน้ทีว่สัด ุ
(ตร.ม.) 

รไีซเคลิ 
(ตร.ม.) 

ใชซ้ ้าชิน้สว่น 
(ตร.ม.) 

ใชซ้ ้าสว่นประกอบ 
(ตร.ม.) 

B - สรุปอตัราการใชซ้ ้าหลงัการรือ้ถอน (รอ้ยละ ตอ่ ตร.ม.) 59.38 40.62 0.00 

แบบจ าลอง 
ของผูว้จิยั 

พืน้ยกส าเรจ็รปู 300.26 36.80 213.86 49.60 
พืน้ไมส้งัเคราะห ์ 211.95 32.28 179.67 - 
ผนงัสมารท์บอรด์  205.34 22.29 159.26 58.85 
ผนงัไมส้งัเคราะห ์ 77.84 12.42 35.48 29.94 
ผนงักระจก 42.38 - 42.38 - 
ฝ้าเพดานอคสูตกิ 286.04 38.30 215.39 32.35 
ฝ้าไมอ้ดัส าเรจ็รปู 158.25 19.64 138.61 - 

C - สรุปอตัราการใชซ้ ้าหลงัการรือ้ถอน (รอ้ยละ ตอ่ ตร.ม.) 12.61 76.80 13.32 
 
ผู้วจิยัน าขอ้มูลจากตารางที่ 3 มาวเิคราะห์อตัราการใช้ซ ้าที่เพิม่ขึ้นของระดบั การใช้ซ ้าของชิ้นส่วนวสัดุก่อสร้าง (Reuse of 
building elements) และการใชซ้ ้าของสว่นประกอบของวสัดุก่อสรา้ง (Reuse of building components) ดงัรปูที ่2 
 

 
รปูท่ี 2 การใชซ้ ้าหลงัการรือ้ถอนในระดบัชิน้สว่นวสัดุก่อสรา้งและสว่นประกอบวสัดกุ่อสรา้งทัง้ 3 แบบจ าลอง 
 
4. สรปุผลการศึกษา 
 จากรปูที ่2 แสดงถงึอตัราการใชซ้ ้าของวสัดุหลงัการรือ้ถอนทีไ่ดจ้ากการท าแบบจ าลองทัง้ 3 โครงการพบวา่ โครงการ
กรณีศกึษาทัง้ 2 โครงการมอีตัราเฉลีย่ (arithmetic mean) ของการใชซ้ ้าของชิน้สว่นวสัดุก่อสรา้งและการใชซ้ ้าของสว่นประกอบ
วสัดุหลงัการรือ้ถอนอยู่ทีร่อ้ยละ 36.05 และ 0.55 ตามล าดบัซึง่แบบจ าลองของผูว้จิยัมอีตัราเฉลีย่ของการใชซ้ ้าทัง้สองส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 76.80 และ 13.32 ตามล าดบัซึ่งมากกว่าโครงการกรณีศึกษาทัง้ 2 โครงการ อยู่ประมาณร้อยละ 40.75 และ 12.77 
ตามล าดบั 
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การเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมภายในของ 

หอแจกอีสานเหนือท่ีตอบสนองการใช้งานในปัจจบุนั 
 The Interior spatial and architectural changes of The North-Eastern Temple's 

Multipurpose Hall (Ho Chaek) responding to changing user behavior. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมภายในของหอแจก  (หอแจก
แบบเดมิ หมายถงึ หอแจกเครือ่งทรงไม)้ ของภาคอสีานเหนือ ภายในจงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึง่เป็นอาคารอเนกประสงคส์าธารณะของ
คนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยศกึษาวดัในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ์ ทัง้หมด 3 วดั ทีย่งัเหลอืหอแจก
แบบเดมิอยู ่ซึง่เป็นหอแจกแบบเครือ่งทรงไม ้ไดแ้ก่ วดัหอไตรเหลา่ใหญ่ ต.เหลา่ใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ วดักลางกุดสมิคุม้ใหม ่ต.กุม
สมิคุม้ใหม่ อ.เขาวง และวดัโพนนาด ีต. หนองผอื อ.เขาวง  ระเบยีบวธิกีารวจิยัใชร้ะเบยีบการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธิ ีการ
ส ารวจสภาพปัจจุบนั การสงัเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม และการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคญั ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบ
สถาปัตยกรรมของหอแจกในภาคอสีานเหนือถูกปรบัปรุงและเปลีย่นแปลง ดว้ยเหตุผลส าคญั 2 ขอ้ คอื 1) เพือ่เพิม่พืน้ทีใ่ชส้อยให้
สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการใช้งานในปัจจุบนั เช่น การกัน้ผนังเพื่อใช้เก็บของ การท ารัว้เตี้ย เพื่อป้องกนัสุนัข การยกอาคาร
เพื่อใหม้ใีตถุ้นทีส่ามารถเพิม่พืน้ทีใ่ชส้อยใตอ้าคาร ฯ  2) การปรบัปรุงโครงสรา้งเพื่อเสรมิเรื่องความแขง็แรงของหอแจกเพื่อให้
สามารถรองรบัคนในชุมชนทีม่ปีรมิาณมากขึน้จากในอดตี แต่ยงัคงพยายามรกัษารปูแบบเดมิของอาคารหอแจกไวใ้หม้ากทีส่ดุ 

ค ำส ำคญั: หอแจก1, สถำปัตยกรรมภำยในหอแจก2, หอแจกอสีำนเหนือ3, กำรเปลีย่นแปลง4, พฤตกิรรมกำรใชง้ำนหอแจก5 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study interior spatial and architectural changes of the the Northeastern 
multipurpose hall (Ho Chaek) of Kalasin province (The traditional Ho Chaek means the wooden ware Ho Chaek). Such 
a hall is a multi-purpose public building hosting community activities. By looking around Kalasin province, there are only 
3 temples remained as the wooden shape traditional Ho Chaek. These include Ho Trai Lao Yai temple, Klang Kut Sim 
Khum Mai temple, and Phon Na Di Temple. This study employs qualitative approach as a research methodology by 
using the survey of current conditions and observations. The result shows that the architecture of the Ho Chaek has 
been changes due to 2 major reasons, (i) increasing living space in accordance with current usage, such as having 
partitions for storage, making low fence to prevent dogs, and (ii) elevating the building to increase the living space under 
the building. Additionally, by restructuring Ho Chaek helps enhancing the strength of the Ho Chaek to support the 
increasing numbers of visitors in community that can still preserve an original style of Ho Chaek as much as possible. 

Keywords:  Ho-Chaek1, Architecture of Ho-Chaek2, Ho-Chaek in north-eastern region3, Transition4, Usage behaviour of 
Ho-Chaek5 
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1.บทน า 
วดั คอื สถานทีท่างพระพุทธศาสนา มพีระอุโบสถ พระวหิาร พระเจดยี ์และพระภกิษุสงฆอ์าศยัอยู่ (สมคดิ จริะทศันกุล, 

2544) เป็นสถานที่ประกอบกจิกรรมทางศาสนาของผูท้ี่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมคีวามส าคญัต่อวถิีชวีติของคนไทยมาก ในทุก
ศาสนาตอ้งมอีาคารหรอืพืน้ทีท่ีใ่ชป้ระกอบพธิทีางศาสนา ส าหรบัศาสนาพุทธสงัคมไทยเชื่อวา่พระภกิษุเป็นผูม้คีวามรู ้เป็นผูท้รง
ศลี เป็นครูบาอาจารย์ วดัและชุมชนมคีวามผูกพนัธ์กบัวถิีชวีติของทุกคน  วดัเป็นสถานที่ประกอบกจิการงานบุญต่างๆ ในวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ฝึกปฏบิตัิธรรมสมาธ ิเป็นสถานที่ประชุมกรรมการหมู่บ้าน งานเทศกาล ของชุมชน 
(ธรรมรตัน์ แววศร,ี 2555) ส่วนทีใ่ชง้านมากทีสุ่ดของคนในชุมชน คอืสว่นของศาลาการเปรยีญ ใชป้ระกอบกจิกรรมต่างๆ ซึ่งคน
อสีานเหนือเรยีกศาลาการเปรยีญวา่ “หอแจก” เป็นอาคารทีม่สีว่นประธานหรอืก่อสรา้งทีส่ าคญัของวดั หรอือาฮาม ซึง่ค าวา่ “หอ
แจก” เป็นค าโบราณของคนอสีาน แต่ปัจจุบนัเรยีก “ศาลาการเปรยีญ” ซึง่เป็นภาษาทางการ (ชวีนิ เปสตนัย,ี ม.ป.ป.)  

รูปแบบของหอแจกจะเชื่อมโยงกบัวถิสีงัคมดัง้เดมิของชนเผ่าทีเ่คารพบูชาผ ีเช่น กรณี  “หลกัฆ่าควาย” มศีาลากลาง
เป็นศูนยก์ลางของชุมชนทีเ่รยีกว่า “หอผ”ี “หอก๊วน” หรอื “หอเกริง๊” ของชนเผา่ลาวเทงิทีม่วีธิวีฒันธรรมมอญ เขมรขา่ หรอืกลุ่ม
วฒันธรรมไท-ลาว โดยเฉพาะไทด า ซึง่มหีลกับา้นเป็นศนูยก์ลางชุมชน บรเิวณของวดัในภาคอสีาน และ สปป. ลาว บางสว่น “หอ
แจก” จะอยูใ่นสว่นส าคญัของวดั อยูใ่นสว่นประธานอยูใ่นเขต พุทธาวาส สมิหรอืโบสถ์ จะอยูบ่รเิวณคลองบงึหรอืการสรา้งมขีนาด
เลก็ๆ เพยีงพอส าหรบัการประกอบศาสนกจิเฉพาะของพระสงฆ ์ทีเ่รยีกวา่ “สมิน ้า” หรอือาจไปใชร้ว่มกบัวดัอื่นขา้งเคยีง จะไมพ่บ
สิง่ก่อสรา้งอยา่งอื่นทีม่คีวามส าคญัไปกวา่หอแจก (ติก๊ แสนบุญ, 2552)  

ในดา้นการใชป้ระโยชน์ของหอแจกนัน้ เป็นอาคารสาธารณะภายในวดั เป็นศูนยก์ลางทีเ่ชื่อมโยงชาวบา้นและพระสงฆ์
เขา้ดว้ยกนั ในช่วงเทศกาลงานบุญ วนัพระ ฟังเทศน์และกจิกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาและของชาวบา้นตลอดทัง้ปี หอแจก 
จะมหีอธรรมมาสน์ ตัง้เป็นศนูยก์ลางซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของปราสาททีป่ระทบัของพระพทุธองค ์ขาดไมไ่ด ้คอื องคป์ระธาน ถอืเป็น
ศนูยก์ลางของหอแจกทีท่ าใหค้รบไตรลกัษณ์ คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์โดยสว่นประทบัของพระพุทธรปูจะมผีนังปิดลอ้ม 
แต่สว่นอื่นๆ จะเปิดโลง่ พระประธานทีอ่ยู่ในหอแจกจะเป็นพระพทุธรปูส าคญัทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่รปูแบบของหอแจกของภาคอสีาน
ในปัจจุบนัมคีวามแตกต่างไปจากหอแจกในอดตีค่อนขา้งมาก ผูว้จิยัจึงเลง็เหน็วา่ควรรกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกไว ้
(ติก๊ แสนบุญ, 2552) 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกอสีานเหนือ ภายในจงัหวดักาฬสนิธุ์  ที่มกีาร
เปลีย่นแปลงใหม้คีวามเหมาะสมกบัวถิชีวีติและกจิกรรมทางประเพณีของคนอสีานในปัจจุบนั 

จากทีม่าของวตัถุประสงคก์ารวจิยั น าไปสู่การก าหนดกรอบการวจิยั ทีแ่สดงการเชื่อมโยงดา้นรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของหอแจกอสีานเหนือในอดตี กบักจิกรรมการใชง้านของหอแจกทีเ่ป็นรูปแบบประเพณีทีม่กีารปรบัการใชส้อยใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัจจุบนั 
  
 
 
 

รปูท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 

2. วิธีการวิจยัและเครื่องมือวิจยั 
 2.1 วิธีการวิจยั 

ท าการศกึษาและส ารวจหอแจกในจงัหวดักาฬสนิธุ ์อ าเภอกุฉินารายณ์ และ อ าเภอเขาวง จ านวน 3 วดั คอื วดัหอไตร
เหล่าใหญ่ บา้นเหล่าใหญ่ ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ,์ วดักลางกุดสมิคุม้ใหม ่บา้นกุดสมิคุม้ใหม ่ต าบล
กุดสมิ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ,์ วดัโพนนาด ีบา้นโพนนาด ีต าบล อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เป็นวดัทีย่งัมหีอแจกแบบ
ดัง้เดมิและยงัใชง้านอยู่ ซึง่รปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกแบบดัง้เดมิเป็นอาคารไมช้ัน้เดยีวยกใตถุ้นสงู มขีนาดตัง้แต่ 5 ช่วง
เสาขึน้ไป หลงัคาเป็นปีกนกคลุมรอบดา้น มผีนงัเฉพาะดา้นหลงัพระประธาน (สมคดิ จริะทศันกุล, 2544) 
 
 
 

รปูแบบผงัพืน้หอแจก
ดงัเดมิ อสีานเหนือ 

ลกัษณะกจิกรรมการใชง้าน
หอแจกทีเ่ป็นรปูแบบ
ประเพณ ี
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2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบส ารวจ ซึง่ไดจ้ากการส ารวจหอแจก ทัง้ 3 หอแจก ท าการรวบรวมภาพของหอแจก

ทัง้ผงัพืน้และภาพดา้นของหอแจก เพือ่ใหเ้หน็ผงัพืน้และพืน้ทีท่ีใ่ชง้านของหอแจกเก่าและสว่นทีป่รบัปรุงใหม ่ทัง้ 3 หอแจก เพื่อ
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส ารวจขอ้มลูต่อไป การสงัเกตการณ์ ไดจ้ากการถ่ายภาพการใชพ้ืน้ทีข่องคนในชุมชนขณะทีท่ ากจิกรรม
ประจ าวนั และวนัส าคญัทางศาสนา และแบบสมัภาษณ์ ท าการพดูคุยสนทนากบัผูใ้หข้อ้มลู โดยมปีระเดน็ของการปรบัปรุงหอแจก
ทีผู่ใ้หข้อ้มูลสามารถยอมรบัในการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมของหอแจก การเปรยีบเทยีบการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหอแจกแบบเดมิและรูปแบบหอแจกทีม่กีารปรบัปรุง ที่สามารถปรบัปรุงโครงสรา้งโดยใช้วสัดุใหม่เขา้มาทดแทนแต่คง
รปูแบบของหอแจกแบบเดมิ 
 
3. ผลการวิจยั 

การศกึษาเรื่อง การเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกอสีานเหนือทีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมการใชง้านใน
สภาพปัจจุบนั พบวา่ปัจจุบนัไดม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจก ตามการใชง้านเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
 
3.1 การเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ี 1 เกดิจากชุมชนมจี านวนประชากรมากขึน้ มผีูค้นมาใชง้านภายในหอแจกมากขึน้ ท าใหม้กีาร
เปลีย่นแปลงทางดา้นโครงสรา้งของหอแจก โดยการเสรมิความแขง็แรงของฐานรากเดมิทีม่เีสาเป็นไมท้ีเ่กดิความผุพงัตามอายุ
การใชง้านไดเ้ปลีย่นมาเป็นเสาคอนกรตีเพื่อใหส้ามารถรบัน ้าหนักจ านวนมากได ้ซึง่การเปลีย่นแปลงในลกัษณะน้ี  มวีดัหอไตร
เหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ และวดักลางกุดสมิคุ้มใหม่ ต าบลกุดสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ (ตารางที่ 1) ในส่วนของพื้นที่การใช้งานภายในหอแจก ได้มกีารกัน้ขอบเขตเพื่อความปลอดภยั ความเป็น
สดัสว่น และสุขอนามยัที่ด ีโดยการกัน้เป็นหอ้งและ มปีระตูปิดเปิดในพืน้ทีท่ีเ่กบ็สิง่ของต่างๆ ทีใ่ชใ้นกจิวตัรประจ าวนั เช่น พืน้ที่
เกบ็ถาด ถว้ย จาน ชาม ส าหรบัใสส่ ารบัอาหารของพระภกิษุและของประชาชนทีไ่ดน้ าอาหารมาถวายพระภกิษุ มรีัว้กัน้ตรงบนัได 
ขึน้ลงหอแจก ป้องกนัสตัวต์่างๆ ขึน้มาในหอแจกไดส้ะดวก วดัทีม่กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมภายในของหอแจกใน
ลกัษณะนี้ ม ี2 วดั คอืวดัหอไตรเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์และวดักลางกุดสมิคุม้ใหม ่ต าบล
กุดสมิคุม้ใหม ่อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์(ตารางที ่1) 
 
3.2 การเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ี 2 เกดิจากจ านวนประชากรมากขึน้ เช่นเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงในลกัษณะที ่1 ท าใหพ้ืน้ทีใ่ช้
งานไม่เพยีงพอ มกีารเปลีย่นแปลงโดยการยกใตถุ้นสงูขึน้ใหส้ามารถใชง้านใตถุ้นของหอแจกได ้มพีืน้ทีโ่ล่งสามารถท ากจิกรรม
ต่างๆ มกีารแบ่งสดัสว่นและกัน้พืน้ทีส่ว่นต่างๆ คลา้ยชัน้บน คอืมทีีส่ าหรบัพระภกิษุสงฆส์วดมนต ์มพีระพุทธรปูประดษิฐาน และ
มพีืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงในลกัษณะน้ีม ี1 วดั คอื วดัโพนนาด ีต าบลโพนนาด ีอ าเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์(ตารางที ่1) มกีารขยายพืน้ทีใ่ชส้อยต่อจากหอแจกเดมิ เพือ่ใหม้พีืน้ทีใ่ชง้านทีส่ามารถรองรบักจิกรรมต่างๆ เช่น ขยาย
สว่นท าอาหารและส่วนลา้งถ้วยชาม ในช่วงมงีานเทศกาล งานบุญต่างๆ วดัที่มกีารเปลีย่นแปลงในลกัษณะน้ี ม ี2 วดั คอื วดัหอ
ไตรเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ และวดัโพนนาดี ต าบลโพนนาดี อ าเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์(ตารางที ่2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรเปลีย่นแปลงทำงสถำปัตยกรรมภำยในของหอแจกอสีำนเหนือทีต่อบสนองกำรใชง้ำนในปัจจุบนั 
วรกาณ ค าด ีและญาณนิทร ์รกัวงศว์าน 
 

403 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปลีย่นแปลงสถาปัตยกรรมของหอแจกอสีานเหนือ ทีเ่กดิจากการใชง้านในชมุชน 
การเปล่ียนแปลง

สถาปัตยกรรมของหอแจก 
ลกัษณะการเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 
ลกัษณะท่ี 1 
 

เสรมิความแขง็แรงของฐาน  

                
รูปท่ี 2 หอแจกที่มีการเปลี่ยนเสาเป็นเสา
คอนกรีต วดัหอไตรเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่า
ใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์          
                

                 
รูปท่ี 3 หอแจกที่มีการเปลี่ยนเสาเป็นเสา
คอนกรตี วดักลางกุดสมิคุม้ใหม ่ต าบลกุดสมิ
คุม้ใหม ่อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
 
 
 
 
 

กัน้พืน้ทีเ่ป็นสดัสว่น 

                
รูปท่ี 4 หอแจกที่มกีารกัน้เป็นห้องเพื่อเก็บ
สิง่ของ วดัหอไตรเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์     
               

                 
รูปท่ี 5 หอแจกที่มกีารกัน้เป็นห้องเพื่อเก็บ
สิง่ของ วดักลางกุดสมิคุ้มใหม่ ต าบลกุดสมิ
คุม้ใหม ่อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์       

                
รปูท่ี 6 หอแจกทีม่รี ัว้กัน้ตรงบนัได ขึน้ลง วดั
หอไตรเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

         
รปูท่ี 7 หอแจกทีม่รี ัว้กัน้ตรงบนัได ขึน้ลง วดั
กลางกุดสมิคุม้ใหม ่ต าบลกุดสมิคุม้ใหม ่
อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปลีย่นแปลงสถาปัตยกรรมของหอแจกอสีานเหนือ ทีเ่กดิจากการใชง้านในชมุชน (ต่อ) 
การเปล่ียนแปลง

สถาปัตยกรรมของหอแจก 
ลกัษณะการเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 
ลกัษณะท่ี 2  
 

ยกใตถุ้นสงู 

       
รปูท่ี 8 หอแจกทีย่กใตถุ้นสงู และกัน้พืน้ทีใ่ช้
งานคลา้ยชัน้บน วดัโพนนาด ีต าบลโพนนาด ี
อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
       
 

ขยายพืน้ทีใ่ชส้อย 

          
รปูท่ี 9 หอแจกทีข่ยายพืน้ทีใ่ชส้อยภายนอก
หอแจก วดัหอไตรเหลา่ใหญ่ ต าบลเหลา่ใหญ่ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์        
 

         
รูป ท่ี  10 หอแจกที่ ข ย ายพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
ภายนอกหอแจก วดัโพนนาด ีต าบลโพนนา
ด ีอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

 
หากเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของรปูแบบสถาปัตยกรรมภายในของหอแจกในแตล่ะวดั จะเหน็วา่การเปลีย่นแปลง

นัน้เกดิจากความตอ้งการใชพ้ืน้ทีภ่ายในหอแจกมากขึน้ เนื่องจากจ านวนผูใ้ชง้านมากขึน้ ท าใหพ้ืน้ทีไ่มเ่หมาะสมกบักจิกรรมและ
พฤตกิรรมการใชง้านภายในหอแจก วดัหอไตรเหลา่ใหญ่มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ลกัษณะที ่ 1 และลกัษณะที ่ 2 คอื มกีารเสรมิ
โครงสรา้งและขยายพืน้ทีก่ารใชง้าน วดักลางกุดสมิคุม้ใหม ่ มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกในลกัษณะที ่ 1 
คอื มกีารเสรมิโครงสรา้งและกัน้พืน้ทีเ่กบ็ของ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกไมม่ากนกั เนื่องจากทางเจา้
อาวาสและประชาชนในชุมชนมคีวามเหน็ชอบพรอ้งกนัวา่ ควรเกบ็รกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกไวใ้หค้งอยูไ่ดม้ากทีส่ดุ 
วดัโพนนาด ี มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมในลกัษณะที ่ 2 คอื ยกพืน้สงูและขยายพืน้ทีก่ารใชง้าน เชน่ ขยายสว่น
ท าอาหารและสว่นลา้งถว้ยชาม ในชว่งมงีานเทศกาล งานบุญต่างๆ ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรเปลีย่นแปลงทำงสถำปัตยกรรมภำยในของหอแจกอสีำนเหนือทีต่อบสนองกำรใชง้ำนในปัจจุบนั 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของรปูแบบสถาปัตยกรรมภายในของหอแจกในแต่ละวดั 
การเปล่ียนแปลงรปูแบบ
สถาปัตยกรรมของหอแจก

แต่ละวดั 
รปูแบบผงัพืน้เดิมของหอแจก รปูแบบผงัพืน้ของหอแจกท่ีมีการปรบัปรงุ 

1.วดัหอไตรเหล่าใหญ่ ต.
เหล่าใหญ่ อ.กฉิุนารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ ์มกีาร
เปลีย่นแปลงลกัษณะที ่1 
และล กษณะที ่2  

        
รปูท่ี 11 ผงัพืน้หอแบบเดมิทีย่งัไมไ่ด้
ปรบัปรุง วดัหอไตรเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่า
ใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

     
รปูท่ี 12 ผงัพืน้หอแบบทีไ่ดป้รบัปรุงแลว้ วดั
หอไตรเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

2.วดักลางกดุสิมคุ้มใหม่ 
ต.กดุสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง 
จ.กาฬสินธุ ์มกีาร
เปลีย่นแปลงลกัษณะที ่1  

 
รปูท่ี 13 ผงัพืน้หอแบบเดมิทีย่งัไมไ่ด้
ปรบัปรุง วดักลางกุดสมิคุม้ใหม ่ต าบลกุดสมิ
คุม้ใหมอ่ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

 
รปูท่ี 14 ผงัพืน้หอแบบเดมิทีไ่ดป้รบัปรุง วดั
กลางกุดสมิคุม้ใหม ่ต าบลกุดสมิคุม้ใหมอ่ าเภอ
เขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

3.วดัโพนนาดี ต.โพนนาดี 
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ ์มกีาร
เปลีย่นแปลงในลกัษณะที ่2   

   

 
รปูท่ี 15 ผงัพืน้หอแบบเดมิทีย่งัไมไ่ด้
ปรบัปรุงเป็นอาคาร 2 ชัน้ (ชัน้ 2) วดัโพนนา
ด ีต าบลโพนนาด ีอ าเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

 
รปูท่ี 16 ผงัพืน้หอแบบทีไ่ดป้รบัปรุงเป็น
อาคาร 2 ชัน้ (ชัน้ 1) วดัโพนนาด ีต าบลโพน
นาด ีอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

 

 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

406 

4. สรปุและอภิปรายผล  
การเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจก เกดิจากจ านวนประชากรในชุมชนมากขึน้ มกีจิกรรมมากขึน้ เป็นผล

มาจากการเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกจิซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดา้นอาชพีของชาวอสีาน (อาณาจกัร หลกัชยั และ วรีะ 
อนิพนัทงั, 2560) ท าใหห้อแจกแบบเดมิไม่สามารถรองรบักจิกรรมต่างๆ มพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อการท ากจิกรรมซึง่มขีนาดใหญ่ขึน้ 
จงึมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบของหอแจกเกดิขึน้ 2 ลกัษณะ คอื 
 

1.การเปลีย่นแปลงลกัษณะที ่1 เป็นการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งช่วงฐานราก จากเสาไมเ้ป็นเสาคอนกรตี เพือ่ใหส้ามารถ
รบัน ้าหนักไดม้ากขึน้ มกีารกัน้สว่นต่างๆ เพือ่ใชใ้นการเกบ็สิง่ของทีใ่ชส้ าหรบักจิกรรมทางศาสนา รวมถงึมรีัว้กัน้ตรงบนัไดขึน้ลง 
เพือ่ความปลอดภยั เป็นสดัสว่นและป้องกนัสตัวข์ึน้มาบนหอแจกไดส้ะดวก 
 

2.การเปลีย่นแปลงลกัษณะที ่2 เป็นการเปลีย่นแปลงในเรือ่งพืน้ทีใ่ชง้าน โดยการยกใตถุ้นสงูเป็นอาคาร 2 ชัน้ โดยทีช่ ัน้
บนยงัคงเป็นโครงสรา้งไมแ้บบเดมิ แต่ชัน้ลา่งเป็นโครงสรา้งคอนกรตี มกีารกัน้พืน้ทีต่่างๆ ในลกัษณะการใชง้านคลา้ยชัน้บน และ
การขยายต่อเตมิพืน้ทีก่ารใชง้านภายนอกหอแจกเพิม่ขึน้ เพือ่ใหร้องรบัจ านวนคนมากขึน้  
 

โดยการเปลีย่นแปลงทัง้ 2 ลกัษณะนี้ ยงัคงรปูแบบสถาปัตยกรรมของหอแจกแบบเดมิไว ้เพยีงแต่เป็นการเปลีย่นแปลง
ในเรื่องของพืน้ทีใ่ชส้อยเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ โดยกจิกรรมเหล่านัน้ ไดแ้ก่เทศกาล และงานบุญต่าง เช่น 
เทศกาลขึน้ปีใหม ่เทศกาลสงกรานต ์ซึง่คนในชุมชนมกีารเดนิทางกลบัมาเยีย่มญาตใินชว่งเทศกาลท าใหม้จี านวนคนมาใชง้านหอ
แจกในปรมิาณมากขึน้ และงานบุญกฐนิ งานทอดผา้ป่าในปัจจุบนัมกีารจดัขึน้ทุกปี ท าใหห้อแจกต้องมกีารปรบัปรุงและขยาย
พืน้ทีใ่ชส้อยใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิยิง่ขึน้  
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวัน แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมหน่ึงทีม่มีลูคา่เตบิโตจนเป็นมลูค่าทีม่หาศาล คอือุตสาหกรรมเกีย่วกบัอสีปอรต์ โดยมรีะบบนิเวศทีป่ระกอบดว้ย เกม 
ผูผ้ลติเกม ผูเ้ล่น สโมสร ผูจ้ดัรายการแขง่ขนั ผูส้นับสนุน และผูช้ม ซึง่หากตอ้งการสง่เสรมิอุตสาหกรรมน้ีใหท้ดัเทยีมระดบัสากล 
นักกีฬาควรได้รบัการส่งเสรมิด้านทกัษะมากขึ้น แต่เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มรีูปแบบการพฒันาโครงการศูนย์ฝึ กทกัษะ
นกักฬีาอสีปอรต์ทีช่ดัเจน งานวจิยัชิน้นี้มวีตัถุประสงคค์อื ศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพของศนูยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์ เพือ่
ก าหนดเกณฑใ์นการจดัท ารายละเอยีดโครงการศูนยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์  จากผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกรณีศกึษาและ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์ประกอบเชงิกายภาพของโครงการศูนย์ฝึกทกัษะนักกฬีาอีสปอร์ตประกอบไปด้วย พื้นที่หลกั
ส าหรบัการกฬีา พื้นทีส่นับสนุนส าหรบัการกฬีา พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการ โดยพืน้ที่หลกัส าหรบัการกฬีาประกอบด้วย พืน้ที่
ส าหรบัการฝึกอบรมนักกฬีา พืน้ทีส่นับสนุนส าหรบัการกฬีาประกอบดว้ย พื้นทีส่ าหรบัการออกก าลงักายนักกฬีา พืน้ทีส่ าหรบั
โภชนาการนกักฬีา พืน้ทีด่า้นสุขภาพจติใจนกักฬีา และพืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการประกอบดว้ย พืน้ทีส่ านกังาน  

ค าส าคญั: อสีปอรต์, ศนูยฝึ์กทกัษะ, องคป์ระกอบเชงิกายภาพ 
 

Abstract 
Nowadays, Thailand has been in the digital age. The trend of an industry with enormous value is the eSports 

industry with an ecosystem consisting of games, publishers, players, teams, tournaments, sponsors, fans. To promote 
this industry to be international level, athletes should be encouraged to increase their skills but Thailand still does not 
have a clear development model for the eSports training center. The objectives of this research is to study the physical 
components of the eSports traing center to set up criteria for the guildlines. The result found that the main components 
of eSport training center project consists of main area for eSports; support area for eSports; management area. The 
main area consists of training athletes area; support area, athletes exercise area, athletes nutrition area, atletes mental 
area; management area, work place area.  

Keywords: eSports, Training center, Physical components 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สูยุ่คดจิทิลั ทีม่เีทคโนโลยเีขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของชวีติประจ าวนั อุตสาหกรรมต่างๆของ
โลกกไ็ดพ้ฒันารปูแบบธุรกจิใหส้อดคลอ้งเขา้กบัยุคสมยั แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปัจจุบนัน้ีทีม่มีลูค่าเตบิโตขึน้จนเป็นมลูค่าที่
มหาศาล คอือุตสาหกรรมเกีย่วกบัอสีปอรต์ ค าว่าอสีปอรต์ถูกพดูถงึในช่วงปี ค.ศ.1990-1999 มคีวามหมายกล่าวคอื กฬีาอเิลก็
ทรอนิคทีแ่ขง่ขนักนับนอุปกรณ์ประเภทต่างๆ อสีปอรต์เกดิจากการพฒันาของอุตสาหกรรมเกม ในแต่ละเกมท าใหเ้กดิฐานลกูคา้
ของเกมนัน้ๆ พฒันามาเป็นการจดัรายการแขง่ขนัเกม ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเกมทัว่โลกมอีตัราเฉลีย่เตบิโตขึน้ทุกปี จากขอ้มูล
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ของ Newzoo กลา่ววา่ในปีค.ศ.2019 มมีลูคา่ตลาดอุตสาหกรรมอสีปอรต์ประมาณ 1.1พนัลา้นเหรยีญสหรฐัและมแีนวโน้มเตบิโต
ขึน้ถงึรอ้ยละ26.7 โดยมลูค่าตลาดอุตสาหกรรมอสีปอรต์รอ้ยละ82 มมีลูค่าถงึ897.2ลา้นเหรยีญสหรฐั เกดิจากการลงทุนของแบ
รนด์ ไดแ้ก่ มเีดยี(Media right),การโฆษณา(Advertising) และการสนับสนุน(Sponsorship) และปัจจยัส าคญัในการเตบิโตของ
อุตสาหกรรมอสีปอรต์นัน้เกดิจากการลงทุนในระบบการสนับสนุน(Sponsorship)มากทีสุ่ด มมีลูค่าถงึ456.7ลา้นเหรยีญสหรฐั อกี
ทัง้ในปีค.ศ.2019 มผีูช้มอสีปอรต์ทัว่โลกถงึ453.8ลา้นคนและมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ถงึรอ้ยละ15 โดยมผีูช้ม อสีปอรต์มากทีสุ่ดอยู่
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิคถึงร้อยละ57 ส่วนมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทย ในปีพ.ศ.2559 มมีูลค่าตลาดประมาณ 
6,000ล้านบาท และในปี พ.ศ.2560 มแีนวโน้มมูลค่าตลาดเตบิโตประมาณ 10 ,000ล้านบาท จะเหน็ได้ว่าการอุตสาหกรรมอี
สปอรต์มมีลูค่าสูงทัง้ในแง่ของการลงทุนและผูช้ม เพราะฉะนัน้ในต่างประเทศจงึใหค้วามส าคญัศูนย์ฝึกทกัษะนักกฬีาอสีปอร์ต 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพและสิง่อ านวยความสะดวกกบันกักฬีา ซึง่การมศีนูยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์ทีไ่ดม้าตรฐานยงัเป็นสว่นกระตุน้
ใหเ้กดินกักฬีามากขึน้ เมือ่มนีกักฬีามากขึน้กจ็ะท าใหอุ้ตสาหกรรมอสีปอรต์เตบิโตไดด้ว้ยเชน่กนั 

ในประเทศไทยกีฬาอีสปอร์ตยงัไม่เป็นยอมรบัอย่างทัว่ถึงและในประเทศไทยมนีักกีฬาอีสปอร์ตหรอืผู้เล่นจ านวน
คอ่นขา้งมากแต่ไมม่สีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบักลุ่มคนเหล่าน้ี ซึง่แนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมอสีปอรต์มหีลายรปูแบบ
ดว้ยกนั อกีทัง้ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการพฒันาสงูมกีารใหค้วามสนใจของผูส้นบัสนุน ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุน มกีารจดัการ
แข่งขนัภายในประเทศรวมไปถึงระดบัภูมภิาค ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาองค์ประกอบเชงิกายภาพโครงการศูนย์ฝึกทกัษะ
นกักฬีาอสีปอรต์เพือ่สง่เสรมินกักฬีามคีวามเป็นมอือาชพี และมสีิง่อ านวยความสะดวกในการด าเนินอาชพีใหเ้ป็นระดบัสากลและ
มคีวามเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้และสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิยุคดจิทิลั 

 
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกีฬา (Designing a Sports Performance Facility, Andrew Barnard, 
Ernest Joyner) 

การออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาทกัษะของนักกีฬา แต่ละองค์ประกอบของประเภทสิง่อ านวยความ
สะดวกจ าเป็นตอ้งมพีืน้ที ่ทีเ่หมาะสมกบัสิง่อ านวยความสะดวกนัน้ๆ ตามประเภทกฬีา ซึง่มปัีจจยัในการออกแบบสิง่อ านวยความ
สะดวกดา้นกฬีาทีค่วรค านึง 7ประการดงัน้ี (1) สรรีวทิยาการกฬีา (2) จติวทิยาการกฬีา (3) โภชนาการ (4) มานุษวทิยา (5) การ
จ าลองดว้ยคอมพวิเตอร ์(6) การฟ้ืนฟู (7) อาการแสดงของการกระทบกระเทอืนทางสมอง  
2.2  คู่มือแนวทางการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกีฬาและสนัทนาการ (Community Sport & Recreation 
Facility Development Guide) 

คู่มอืแนวทางการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกด้านกีฬาและสนัทนาการในหวัข้อน้ี เป็นแนวทางการออกแบบ
ที่มกีารจดัหลกัเกณฑ์ส าหรบัองค์ประกอบกายภาพของศูนย์กีฬา ที่รวมทัง้ พื้นที่ฝึกนักกีฬา พื้นที่สิง่อ านวยความสะดวก
นักกีฬา พื้นที่สนัทนการอื่น ๆ เป็นต้น โดยหลกัเกณฑ์ของวรรณกรรมชิ้นน้ีมอีงค์ประกอบทางกายภาพในการออกแบบ
ศูนย์กีฬา 6องค์ประกอบหลกัที่ควรค านึง ค ือ  (1) พื้นที่หลกัส าหรบัการกีฬา (2) พื้นที่รองส าหรบัการกีฬา (3) พื้นที่
ส าหรบัการบริหารจดัการ (4) พื้นที่โถงทางเดิน และห้องน ้า (5) พื้นที่จดัการแข่งขนั (6) พืน้ทีเ่ชา่รา้นคา้ ตามล าดบั 
2.3  การฝึกอบรมนักกีฬาอีสปอร์ต การออกก าลงักายและโภชนาการ (Magazine Overview, eSports Training : 
Fitness and Nutrition) 

โภชนาการและการออกก าลงักายที่ไม่มปีระสทิธิภาพเป็นปัจจยัที่ส่งผลเสยีต่อนักกีฬาอสีปอรต์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการแข่งขนัอสีปอรต์ที่ใช้เวลานัง่แข่งขนันาน และมคีวามเครียดในการแข่งขนัสูง นักกีฬาอสีปอรต์ จึงจ าเป็นที่ต้องมี
การจดัการด้านโภชนาการและการออกก าลงักายที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีของนักกีฬาอสีปอร์ต โดยมอีงค์ประกอบทีค่วรค านึง
ดงัน้ี (1) การออกก าลงักายเป็นสิง่ส าคญัในอสีปอร์ต (2) โรคเอ็นอกัเสบเป็นสิง่อนัตรายต่ออาชพีนักกฬีาอสีปอร์ต (3) การฝึก
ความแขง็แรงของรา่งกายและความอดทนของนกักฬีาอสีปอรต์ (4) โภชนาการทีเ่หมาะสม 

จากการทบทวนวรรณกรรมองคป์ระกอบเชงิกายภาพของแนวทางการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกดา้นกฬีาและ
สนัทนาการ ซึง่น ามาวเิคราะหร์่วมกบัวรรณกรรมเรื่องการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกดา้นกฬีา และการฝึกอบรมนักกฬีาอี
สปอรต์ การออกก าลงักายและโภชนาการ โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิกายภาพศูนยฝึ์กทกัษะนักกฬีาอสีปอรต์ มวีธิกีารใน
การวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิกายภาพของแนวทางการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกดา้นกฬีาและสนัทนาการ จากงานวจิยั
ของ Sport New Zealand Community sport เพื่อศกึษาองค์ประกอบทางเชงิภาพของการออกแบบศูนย์ฝึกทกัษะนักกฬีา และ
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น ามาเชื่อมโยงความสมัพนัธ์กบัวรรณกรรมที่เกี่ยวกบัแนวคดิในการพฒันาศกัยภาพนักกฬีาอีสปอร์ตของ  Andrew Barnard, 
Ernest Joyner และMagazine Overview eSports เพือ่สรุปองคป์ระกอบทางเชงิภาพศูนยฝึ์กทกัษะนักกฬีาอสีปอรต์ ซึง่สามารถ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางกายภาพของศนูยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์ ตามแผนภาพดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1  การเกบ็ข้อมลู 

3.1.1 ท าการศกึษาแนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์จากวรรณกรรม 
3.1.2 ศกึษาขอ้มลูเชงิกายภาพจากกรณีศกึษาทีไ่ดค้ดัเลอืกกรณีศกึษาจากเกณฑ ์โดยพจิารณาจากทีม่อีตัราการชนะ

การจดัรายการแขง่ขนัอสีปอรต์มากทีสุ่ดและมศีูนยฝึ์กทกัษะนักกฬีาอสีปอรต์เป็นของตวัเองอา้งองิจากการจดัอนัดบัของเวบ็ไซต ์
https://www.esportsearnings.com/ โดยมกีรณีศกึษาทัง้หมด 5แหง่ดงัน้ี 

3.1.2.1 Alienware training facility, Los angeles, USA (กรณีศกึษาต่างประเทศ) 
3.1.2.2 Kinguin eSorts performance center, Warszawa, Poland (กรณีศกึษาต่างประเทศ) 
3.1.2.3 Complexity gaming, Frisco, USA (กรณีศกึษาต่างประเทศ) 
3.1.2.4 Alpha eSports, Bangkok, Thailand (กรณีศกึษาในประเทศ) 
3.1.2.5 Landmark house of gamer, Bangkok, Thailand (กรณีศกึษาในประเทศ)  

3.2  การวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมแิละหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูเพือ่หาองคป์ระกอบเชงิกายภาพศูนยฝึ์ก

ทกัษะนักกฬีาอสีปอรต์ทีเ่หมาะสมกบับรบิทในประเทศไทย เพือ่ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบโครงการศูนยฝึ์กทกัษะนักกฬีาอี
สปอรต์ โดยมวีธิกีารวเิคราะหด์งัน้ี 

3.2.1 ขอ้มลูจากกรณีศกึษา  

วเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษาต่างประเทศและในประเทศเพือ่น ามาวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบกรณีศกึษา เพือ่วเิคราะห์
ความแตกต่างของศนูยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์ โดยมปีระเดน็การวเิคราะหด์งัน้ี 

พืน้ทีใ่ชส้อย 

องคเ์ชงิประกอบศูนยฝึ์กทกัษะ
นกักฬีา 

พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีา พืน้ทีส่นบัสนุนการกฬีา พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการ 

พืน้ทีห่ลกัส าหรบั 
การฝึกอบรมนกักฬีา 

พืน้ทีส่นบัสนุนการ 
ออกก าลงักายนกักฬีา 

ส านกังาน 

พืน้ทีส่นบัสนุนการ 
โภชนาการนกักฬีา 

พืน้ทีส่นบัสนุนดา้น 
สขุภาพจติใจนกักฬีา 

หอ้งฝึกซอ้มนกักฬีา 

หอ้งวเิคราะห ์

หอ้งบ าบดั 

หอ้งออกก าลงักาย 

หอ้งอาหาร 

พืน้ทีส่นัทนาการ 

หอ้งส านกังาน 

หอ้งประชุม 
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3.2.1.1 วเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อยและสดัสว่นการใชง้านศูนยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์ โดยมเีกณฑก์ารวเิคราะห์
ดงัน้ี (1) พื้นที่หลกัส าหรบัการฝึกอบรมนักกีฬา  (2) พื้นที่สนับสนุนการออกก าลงักายนักกีฬา (3) พื้นที่สนับสนุน
โภชนาการนกักฬีา (4) พืน้ทีส่นบัสนุนดา้นสุขภาพจติใจนกักฬีา (5) พืน้ทีส่ านกังาน 

3.2.1.2 เปรยีบเทยีบองคป์ระกอบเชงิกายภาพศูนยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์และขอ้เสนอแนะการสมัภาษณ์
จากผูเ้ชีย่วชาญในอุตสาหกรรมอสีปอรต์ 

 
4. ผลการวิจยั 
4.1  ผลการวิเคราะหก์รณีศึกษา 

4.1.1 ผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา  
4.1.1.1 Alienware training facility, Los angeles, USA 
พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด 1,274 ตร.ม. โดยมอีงค์ประกอบเชงิกายภาพศูนย์ฝึกทกัษะนักกีฬาอสีปอร์ตมพีื้นที่

ตามล าดบัดงัน้ีอนัดบัที1่ พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการรอ้ยละ52 อนัดบัที2่ พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีารอ้ยละ30 อนัดบัที3่ 
พืน้ทีส่นบัสนุนการกฬีารอ้ยละ18  
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 1 Alienware training facility, Los angeles, USA 

 
4.1.1.2 Kinguin eSports performance center, Warszawa, Poland 
พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด 2,000 ตร.ม. โดยมอีงค์ประกอบเชงิกายภาพศูนย์ฝึกทกัษะนักกีฬาอสีปอร์ตมพีื้นที่

ตามล าดบัดงัน้ีอนัดบัที1่ พืน้ทีส่นับสนุนการกฬีารอ้ยละ43 อนัดบัที2่ พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการรอ้ยละ40 อนัดบัที3่ 
พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีารอ้ยละ17  

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2 Kinguin eSports performance center, Warszawa, Poland 
 

4.1.1.3 Complexity Gaming, Frisco, USA 
พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด 1,020 ตร.ม. โดยมอีงค์ประกอบเชงิกายภาพศูนย์ฝึกทกัษะนักกีฬาอสีปอร์ตมพีื้นที่

ตามล าดบัดงัน้ีอนัดบัที1่ พืน้ทีส่นับสนุนการกฬีารอ้ยละ40 อนัดบัที2่ พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการรอ้ยละ35 อนัดบัที3่ 
พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีารอ้ยละ  



การศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพโครงการศนูยฝึ์กทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์เพือ่สง่เสรมินกักฬีาสูค่วามเป็นมอือาชพี  
เผา่ภทัร รงัสไิพบลูย,์ ศวิาพร กลิน่มาลยั และพรีดร แกว้ลาย 
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รปูท่ี 3 Complexity Gaming, Frisco, USA 
 

4.1.1.4 Alpha eSports, Bangkok, Thailand 
พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด 1,020 ตร.ม. โดยมอีงค์ประกอบเชงิกายภาพศูนย์ฝึกทกัษะนักกีฬาอสีปอร์ตมพีื้นที่

ตามล าดบัดงัน้ีอนัดบัที1่ พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีารอ้ยละ36 อนัดบัที2่ พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการรอ้ยละ27 อนัดบัที3่ 
พืน้ทีส่นบัสนุนการกฬีารอ้ยละ27  

 
 

 
 
 
 
 

รปูท่ี 4 Alpha eSports, Bangkok, Thailand 
 

4.1.1.5 Landmark house of gamer, Bangkok, Thailand 
พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด 600 ตร.ม. โดยมอีงค์ประกอบเชิงกายภาพศูนย์ฝึกทกัษะนักกีฬาอีสปอร์ตมีพื้นที่

ตามล าดบัดงัน้ีอนัดบัที1่ พืน้ทีส่นบัสนุนการกฬีารอ้ยละ40 อนัดบัที2่พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีารอ้ยละ27 อนัดบัที3่อื่นๆ
รอ้ยละ13 อนัดบัที4่ พืน้ทีบ่รหิารจดัการรอ้ยละ10  

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5 Landmark house of gamer, Bangkok, Thailand 
 

4.1.2 เปรยีบเทยีบการวเิคราะหก์รณีศกึษา  
จากการผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกรณีศกึษาพบวา่ กรณีศกึษาต่างประเทศใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีอ่งคป์ระกอบเชงิ

กายภาพศูนย์ฝึกทกัษะนักกฬีาอสีปอร์ตโดยคดิเป็นพืน้ทีเ่ฉลีย่ตามล าดบัดงัน้ี อนัดบัที1่ พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการ(440ตร.ม./
รอ้ยละ42), อนัดบัที2่ พืน้ทีส่นับสนุนการกฬีา(330ต.ร.ม./รอ้ยละ34) อนัดบัที3่ พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีา(236ตร.ม./รอ้ยละ24) 
ส่วนกรณีศกึษาในประเทศใหค้วามส าคญัตามล าดบัดงัน้ี อนัดบัที1่ พืน้ทีห่ลกัส าหรบัการกฬีา(122ตร.ม./ร้อยละ37) อนัดบัที่2 
พืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการ(122ตร.ม./รอ้ยละ35) อนัดบัที3่ พืน้ทีส่นับสนุนการกฬีา(122ตร.ม./รอ้ยละ28) จะเหน็ไดว้า่กรณีศกึษา
ในประเทศให้ความส าคัญกับพื้นที่หลักส าหรับการกีฬามากที่สุด และพื้นที่สนับ สนุนการกีฬาน้อยที่สุด ส่วนกรณีศึกษา
ต่างประเทศใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีส่ าหรบับรหิารจดัการมากทีส่ดุ และพืน้ทีห่ลกัการกฬีาน้อยทีส่ดุ ตามตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอยีดกรณีศกึษาต่างประเทศและในประเทศ 

หมวดพืน้ท่ี 

กรณีศึกษาต่างประเทศ กรณีศึกษาในประเทศ 
Alienware 
training 
facility 

Kinguin 
esports 

perfomance 

Complexity 
gaming 

พืน้ทีเ่ฉลีย่ 
Sq.m./(%) 

Alpha 
eSports 

Landmark 
house of 
gamer 

พืน้ทีเ่ฉลีย่ 
(%) 

พืน้ทีห่ลกั
ส าหรบัการกฬีา 

290 sq.m. 
(30%) 

240 sq.m. 
(17%) 

180 sq.m. 
(25%) 

236 sq.m. 
(24%) 

40 sq.m. 
 (38%) 

220 sq.m. 
 (36%) 

130 sq.m. 
(37%) 

พืน้ทีส่นบัสนุน
การกฬีา 

160 sq.m. 
(18%) 

585 sq.m. 
(43%) 

250 sq.m. 
(40%) 

330 sq.m. 
 (34%) 

20 sq.m. 
 (18%) 

225 sq.m. 
 (38%) 

122 sq.m. 
 (28%) 

พืน้ทีส่ าหรบั
บรหิารจดัการ 

490 sq.m. 
(52%) 

530 sq.m. 
(40%) 

215 sq.m. 
(35%) 

440 sq.m. 
 (42%) 

48 sq.m. 
 (44%) 

158 sq.m. 
 (26%) 

103 sq.m. 
 (35%) 

 
4.2  สรปุข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในอตุสาหกรรม 

ผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดยมกีารก าหนดค าถามและการสมัภาษณ์แบบเจาะจง
ประเดน็กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบนิเวศอุตสาหกรรมอสีปอรต์ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมจากประชากรกลุ่มเป้าหมายทีใ่หข้อ้มลู
ส าคญั ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในระบบนิเวศอุตสาหกรรมอสีปอร์ตที่ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ไดแ้ก่ ผูเ้ล่น ทมี ผูส้นับสนุน ผูด้ าเนินงาน โดยมี
สว่นประกอบดงัน้ี (1) ผูส้นบัสนุน คุณ สนัต ิโหลทอง นายกสมาคมอสีปอรต์แหง่ประเทศไทย จ านวน 1 คน (2) ผูด้ าเนินงาน คุณ 
รฐนนท ์พลานนท ์Director of Invate Agency จ านวน 1 คน (3) ทมี คุณ พนัธม์งคล ซอศรสีาคร กรรมการบรหิาร Alpha eSports 
จ านวน 1 คน (4) ผูเ้ล่น คุณ รฐัธนา เหลอืงธาดา กปัตนัทมี Call of duty mobile, Alpha eSports จากการสมัภาษณ์ไดข้อ้สรุปที่
เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบเชงิกายภาพศูนยฝึ์กทกัษะนักกฬีาอสีปอรต์ดงัน้ี จากผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวามคดิเหน็สว่นใหญ่วา่ ศูนยฝึ์ก
ทกัษะนกักฬีาอสีปอรต์ในประเทศไทยยงัไมไ่ดม้าตรฐานดเีทา่ทีค่วร และอุตสาหกรรมอสีปอรต์ในประเทศไทยอยูใ่นจุดเริม่ตน้และ
มแีนวโน้มเตบิโตขึน้เรื่อยๆ ในแง่ขององค์ประกอบเชงิกายภาพศูนย์ฝึกทกัษะนักกฬีาอสีปอร์ตผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็วา่ควรพฒันาในเรื่องของ พืน้ทีส่นับสนุนการกฬีาดงัน้ี อนัดบัที1่ พืน้ทีส่นับสนุนดา้นจติใจนักกฬีา อนัดบัที2่ พืน้ทีส่ าหรบั
ออกก าลงักายนกักฬีา 
 
5. สรปุผล 

จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบพบว่าศูนย์ฝึกทกัษะนักกฬีาอสีปอร์ตในประเทศใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีส่นับสนุนการ
กฬีาน้อยทีสุ่ด และจากการวเิคราะหบ์ทสมัภาษณ์จากผูเ้ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสีปอร์ตพบว่า องค์ประกอบเชงิกายภาพที่
เหมาะสมในบรบิทประเทศไทยควรให้ความส าคญักบัพื้นสนับสนุนการกฬีาดงัน้ี อนัดบัที่1 พื้นที่สนับสนุนด้านจติใจนักกฬีา 
อนัดบัที่2 พื้นที่ส าหรบัออกก าลงักายนักกฬีา ซึ่งพื้นที่เหล่าน้ีควรค านึงในการพฒันาศูนย์ฝึกทกัษะนักกฬีาอสีปอร์ตในบรบิท
ประเทศไทย เพราะฉะนัน้เกณฑใ์นการออกแบบโครงการศูนยฝึ์กทกัษะนักกฬีาอสีปอร์ตในบรบิทประเทศไทยนัน้ควรค านึงถงึ
ขนาดพื้นที่ในการพฒันาโครงการซึ่งได้แก่ พื้นที่หลกัส าหรบัการกีฬาร้อยละ37 พื้นที่สนับสนุนการกีฬาร้อยละ28 และพื้นที่
ส าหรบับรหิารจดัการร้อยละ35 ซึ่งขนาดพืน้ที่เหล่าน้ีสามารถเป็นเกณฑ์ในการคดิพื้นที่คร่าวๆในการออกแบบศูนย์ฝึกทกัษะ
นกักฬีาอสีปอรต์ 
 
6. รายการอ้างอิง 
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พฤศจกิายน 2562, จาก https://sportnz.org.nz/assets/Uploads/SNZ-Com-Facilities-Guide-2017.pdf 
Andrew Barnard and Ernest Joyner. (2558). Designing a Sports Performance Facility. Athletic Business. 

https://www.athleticbusiness.com/fitness-training/designing-a-sports-performance-facility.html 
Dan Himmelstein and Jake Middleton. (2562). Periodization in eSports. Premier eSports Founder & Performance 

Coach. Partnered content creator for Predator Gaming 



แนวทางการยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งในเขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม 
เพือ่รองรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัล าพนู แพร ่น่าน 
อมัเรศ เทพมา 
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แนวทางการยกระดบัส่ิงปลกูสร้างในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 
ทางสถาปัตยกรรมเพ่ือรองรบักิจกรรมการท่องเท่ียว 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าแนวทางยกระดบัสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิตน้แบบและองคป์ระกอบแวดลอ้มในเขต
อนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรม และเพือ่ศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นงบประมาณในกระบวนการยกระดบัและพฒันา
สิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิตน้แบบเพือ่รองรบัการเป็นพืน้ทีบ่รกิารตามมาตรฐานการบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว ในเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนู 
แพร่ น่าน โดยได้ประยุกต์กระบวนการวจิยัตามขัน้ตอนของกฎบตัรบูราซึ่งเป็นแนวทางการอนุรกัษ์ในระดบัสากล ผลจาก
การศกึษา พบวา่มาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่วทางดา้นกายภาพของพืน้ทีแ่ละสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิทัง้ 3 พืน้ที ่อยูใ่นระดบัต ่าจนถงึปาน
กลางแต่มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาใหม้คีวามสอดคล้องกบัแนวทางการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัศิาสตร์มากทีสุ่ด  แต่ภายใต้
เกณฑก์ารประเมนิทางการท่องเทีย่ว 3 รูปแบบ ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิและองคป์ระกอบแวดลอ้มตอ้งไดร้บั
การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานเป็นอย่างมากและเร่งด่วน ในดา้นงบประมาณพบว่ามคีวามเป็นไปไดใ้น 2 แบบ คอื 
แบบการใช้งบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั เพื่อสนับสนุนในการจดัท าสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานในพื้นที่ซึ่งเป็น
สาธารณะเท่านัน้ และแบบการใช้งบประมาณสนับสนุนจากเอกชนที่มคีวามเป็นไปได้อกี 2 แนวทาง คอื งบประมาณตามรูป
แบบเดมิ ซึ่งมขีอ้ดดีา้นการรกัษาสทิธิข์องเจา้ของอาคาร ส่วนขอ้เสยีคอืการใชง้บประมาณจากเจา้ของอาคารเป็นหลกั ส าหรบั
งบประมาณตามแนวทางใหม่มขีอ้ดทีีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คคลและองคก์รภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในการดแูลอาคารแต่ยงัคงสทิธิใ์น
ตวัอาคารแก่เจา้ของเดมิ แต่มขีอ้เสยีทางดา้นสทิธิข์องความเป็นส่วนตวัและการตดัสนิใจบางประการทีต่อ้งใชค้วามเหน็ร่วมกนั
หลายฝ่าย 

ค าส าคญั: สิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิ, เขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม, สถาปัตยกรรม 
 

Abstract 
The objectives of this research are to propose the guidelines for improving traditional building model and 

physical surrounding elements and to do the feasibility study on expenditure budgeting which will be spent on the process 
of improving and developing the traditional building model of Lamphun, Phare, and Nan for supporting the service areas 
in accordance with the tourism standard by research process applied from process of international conservation from 
Burra Charter. The research result of the study found that physical element and traditional building assessment were in 
the range from low to medium level. However, the developments of these three areas have potentiality to be improved 
following the guidelines for being the historical tourism area. In addition, it was found that the physical element 
assessment of threes tourism patterns significantly emphasizes the management of fundamental facilities. This indicates 
that the traditional buildings and physical environment elements must be developed and improved in accordance with 
standard of tourism areas immediately. In the study of the budget for the improvement should be from two sources. 
First, the government budget is able to support the development of fundamental facilities, e.g., the public utility system. 
Second, there are two guidelines for private sector budget in terms of the use of their assets. These two guidelines 
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consist of two approaches: traditional and new budgeting approaches. The pro of the traditional budgeting approach 
emphasizes the property right of owners of the buildings but the owners must spend costly budget. Other the other hand, 
the pro of the new budgeting approach is to create the collaboration between persons and organization in preservation 
whilst owners still have the property right of the buildings. The con of the new budgeting approach is that the owners 
may lose their personal privacy and decisions making on the buildings is required all relate parties’ opinions and 
agreements.  

Keywords: Traditional building, Cultural preserved area, Architecture 
 
1.  บทน า 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมทางดา้นการท่องเทีย่วคอืปัจจยัหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกจิในหลายประเทศ เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวสามารถกระตุ้นรายได้อย่างมหาศาลในแต่ละปีโดยการน าเอาทุนทรพัย์ทางวฒันธรรมประเภทเมอืงเก่ามาใช้เป็น
ทรพัยากรทางการทอ่งเทีย่วเชน่ ในประเทศญีปุ่่ น จนี มาเลเซยี ในทวปีเอเชยี และในฝัง่ทวปียุโรปดงัตวัอยา่ง เชน่ ฝรัง่เศส อติาล ี
องักฤษ และรสัเซยี เป็นตน้ ในญี่ปุ่ นภายหลงัจากการน าเอาทุนทางวฒันธรรมมาเป็นพืน้ทีส่่งเสรมิการท่องเทีย่วไดพ้บว่ามกีาร
เพิม่ขึน้ของจ านวนเมอืงอนุรกัษ์ทางวฒันธรรมซึ่งเป็นฐานทรพัยากรการท่องเทีย่วอย่างต่อเน่ือง  ซึง่ตรงกนัขา้มกบัประเทศอื่น
ตามทีไ่ดย้กตวัอย่างขา้งตน้ทีใ่นบางพืน้ทีถู่กละเลยจนเกดิการสญูเสยีในเชงิอตัลกัษณ์ซึง่เป็นเหตุใหเ้สน่หก์ารทอ่งเทีย่วลดลงและ
แหลง่ทรพัยากรการท่องเทีย่วในบางพืน้ทีถู่กยกเลกิการขึน้ทะเบยีนเขตเมอืงมรดกทางวฒันธรรมซึง่อยูใ่นระดบัของการรบัรองใน
ระดบันานาชาตซิึง่เกดิผลพลอยของความเสยีหายไปดว้ย  

การพฒันาฐานทรพัยากรการท่องท่องเทีย่วดงัตวัอย่างในญี่ปุ่ นนัน้ เกดิขึน้ในลกัษณะการพฒันาอย่างมขี ัน้ตอน โดย
การใชก้ระบวนการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรมมาเป็นจุดเริม่ตน้ของการพฒันาการทอ่งเทีย่วจนสามารถพฒันาไป
เป็นฐานทรพัยากรการท่องเทีย่วและแหล่งชัน้ต้นก่อนการเขา้สู่กระบวนการรบัรองเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งรูจ้กักนัในนาม เขต
อนุรกัษ์สถาปัตยกรรม หรอื DENKEN ทีม่วีธิกีารก าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์ครอบคลุมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและ
สิง่ปลกูสรา้งทีไ่ดร้บัการพสิจูน์และยอมรบัในความเป็นของแทแ้ละดัง้เดมิในพืน้ทีต่่างๆกวา่ 118 แหง่ทัว่ประเทศญีปุ่่ น 

จากการศกึษาเขตมรดกวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรมในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต
เมืองเก่าของจังหวดัล าพูน แพร่ และน่าน ซึ่งมีพื้นที่เขตเมืองเก่าตามประกาศของคณะกรรมการอนุรกัษ์และพฒันากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  พบว่ามีพื้นที่ศักยภาพที่มีความหนาแน่นของจ านวนกลุ่มสิ่งปลูกสร้างรูปแบบดัง้เดิมและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นทรพัยากรการท่องเที่ยวที่ส าคญัอยู่จ านวนมาก  สามารถน ามาพฒันาและส่งเสรมิเป็นพื้นที่
ท่องเทีย่วทางดา้นมรดกทางวฒันธรรมได้ แต่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษาเพื่อการยกระดบัศกัยภาพทางกายภาพทีเ่ป็นไปอย่าง
รอบดา้นและยงัไมม่กีารศกึษาใดด าเนินการศกึษาทีด่ าเนินการเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตมรดกวฒันธรรมสถาปัตยกรรมในครัง้น้ี  

ดงันัน้เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบับรรยากาศของพืน้ที่ และเป็นไปตามมาตรฐานการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
อย่างมปีระสทิธภิาพ การศกึษาครัง้น้ีจงึด าเนินการศกึษาเพื่อหาแนวทางทีมุ่่งเน้นการพฒันาทางดา้นกายภาพของสิง่ปลูกสรา้ง
ดัง้เดมิเพื่อใหเ้กดิการใชง้านทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานของการบรกิารแหล่งท่องเทีย่ว  อกีทัง้เป็นการหาแนวทางในการอนุรกัษ์
และพฒันาทีย่ ัง่ยนื และเป็นการพฒันาทรพัยากรทางดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่ตอบสนองการทอ่งเทีย่วอยา่งมคีุณภาพเพือ่ใหท้นัต่อ
การเปลีย่นแปลงทางกายภาพทีไ่ดก้่อใหเ้กดิความสญูเสยีต่อทรพัยากรทางดา้นวฒันธรรมทีส่ าคญัของประเทศ 

2.  วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อศกึษาจดัท าแนวทางการพฒันาเพื่อยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิต้นแบบและองคป์ระกอบแวดลอ้มในเขต
อนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ของจงัหวดัล าพนู แพรแ่ละน่าน 

2.2 เพื่อศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นงบประมาณค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการยกระดบัและพฒันาสิง่ปลูก
สรา้งดัง้เดมิตน้แบบเพือ่รองรบัการเป็นพืน้ทีบ่รกิารตามมาตรฐานการบรกิารทางดา้นการทอ่งเทีย่ว 
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เพือ่รองรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัล าพนู แพร ่น่าน 
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3.  ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ีศึกษา 
ไดเ้ลอืกพืน้ทีใ่นพืน้ทีเ่มอืงเก่าตามประกาศคณะกรรมการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่าในพืน้ที่

ล าพนู แพร่ และน่าน โดยถอืเป็นพืน้ทีต่วัแทนพืน้ทีข่องแหลง่วฒันธรรมลา้นนา โดยใชก้ารคดัเลอืกตวัอย่างพืน้ทีก่ารศกึษาวจิยั
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในเขตเมอืงเก่าซึง่ไดก้ าหนดขอบเขตภายใตก้ระบวนการมสีว่นร่วมของชุมชน 

 
 
รปูท่ี 1 พืน้ทีศ่กัยภาพตน้แบบ เขตอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ล าพนู แพร ่น่าน 
 
4.  กรอบแนวคิดการวิจยัและเครื่องมือในการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุง่เน้นการบรูณาการองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการสถาปัตยกรรม และการทอ่งเทีย่วเพือ่ธ ารง
รกัษาไวซ้ึ่งแหล่งท่องเที่ยวศกัยภาพ โดยอาศยัการสร้างระบบการอนุรกัษ์ การพฒันาทางสถาปัตยกรรม และการบรหิาร
จดัการการทอ่งเทีย่ว ซึง่ในทุกกระบวนการเน้นหนักการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในทุกระดบั ซึง่ผลของการศกึษาครัง้
น้ีจะน าไปสูแ่นวทางการพฒันายกระดบัมาตรฐานสิง่ปลกูสรา้งในพืน้ทีต่น้แบบ ทัง้ 3 พืน้ที ่ 

 
รปูท่ี 2 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 เครื่องมอืการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดป้ระยุกต์ใชแ้นวทางของกฎบตัรบูรา (Burra Charter ; Australia ICOMOS Burra 
Charter) เพือ่คดัเลอืกพืน้ทีต่น้แบบ การคดัเลอืกกลุ่มอาคาร ส าหรบัการศกึษาวจิยัเพือ่ประเมนิศกัยภาพตามมาตรฐานการเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่ว ใชเ้กณฑก์ารประเมนิแหลง่ทอ่งเทีย่วจากส านกัพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และกีฬา ใน 3 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวทิยา มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม และ
มาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์
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5.  ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
5.1.1 การศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจสถานทีใ่นดา้นประวตัศิาสตรแ์ละบรบิททางสงัคมของพืน้ทีต่น้แบบการศกึษา

และศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
5.1.2 การประเมินความส าคัญของพื้นที่อาคารต้นแบบและองค์ประกอบแวดล้อมประกอบด้วยการประเมิน

ความส าคญัของพืน้ที ่การแถลงคุณค่าและความส าคญัเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม การประเมนิความส าคญัของอาคาร
และสิง่ปลกูสรา้งโดยรอบ 

5.1.3 การพฒันานโยบาย การก าหนดกลยุทธ์และกระบวนการพฒันาการระบุความรบัผดิชอบเพื่อการตดัสนิใจ 
การเตรยีมแผนการอนุรกัษ์ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการยกระดบัศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่ว 

5.1.4 การศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นงบประมาณในกระบวนการยกระดบัและพฒันาสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิตน้แบบ
เพือ่รอบรบัการเป็นพืน้ทีบ่รกิารตามมาตรฐานการทอ่งเทีย่ว  

 
6.  สรปุผลการวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดป้ระยุกต์ใชก้ารศกึษาวจิยัเพื่อคดัเลอืกเอาพืน้ทีต่น้แบบการศกึษาวจิยั และการคดัเลอืกกลุ่ม
อาคารโดยใช้แนวทางกระบวนการอนุรกัษ์ชุมชนดัง้เดิมตามแนวทางของกฎบตัรบูรา (Burra Charter ; Australia ICOMOS 
Burra Charter) ซึง่ผลของการศกึษาวจิยัสามารถสรุปผลดงัน้ี 

 
ภาพท่ี  3 แนวทางการประยุกตใ์ชก้ารอนุรกัษ์ตามแนวทางสากลเพือ่การยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งและองคป์ระกอบแวดลอ้ม 
 
6.1 ผลการศกึษาตามวตัถุประสงคด์า้นแนวทางการพฒันาเพือ่ยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิตน้แบบและองคป์ระกอบแวดลอ้มใน
เขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ของจงัหวดัล าพนู แพร ่และน่าน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

6.1.1 ผลการศกึษาดา้นการการคดัเลอืกพืน้ทีต่น้แบบและองคป์ระกอบแวดลอ้ม 
การคดัเลือกพื้นที่ต้นแบบผู้วิจยัได้จากกระบวนเสนอภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วยพื้นที่ทัง้หมด 3 พื้นที่ 
ประกอบดว้ย พืน้ทีถ่นนรถแกว้ พืน้ทีต่น้แบบเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมฯล าพนู  พืน้ทีถ่นนค าลอื พืน้ทีต่น้แบบเขตอนุรกัษ์
มรดกทางวฒันธรรมฯ แพร ่และ พืน้ทีถ่นนมหาพรหม พืน้ทีต่น้แบบเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมฯน่าน 
ในการศกึษาครัง้น้ีใชเ้กณฑก์ารประเมนิทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนเมอืงเก่าในประเทศไทยและครอบคลุมเกณฑม์าตรฐาน
ต่างๆเช่น ดา้นประวตัศิาสตร ์ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม และ มุมมองสภาพทางกายภาพภาพ และด าเนินการวเิคราะหร์่วมกบั
การใหค้่าคะแนนผลคูณถ่วงน ้าหนัก ซึ่งพบว่า พื้นทีท่ ัง้ 3 พืน้ที่มผีลของค่าคะแนนการประเมนิอยู่ในระดบัสูงมาก ซึ่งจากการ
ประเมนิ ไดแ้สดงใหเ้หน็นยัยะส าคญัซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

6.1.1.1 พืน้ทีท่ ัง้ 3 พืน้ที่ มคี่าคะแนนมากกว่า 100 คะแนน ซึ่งมคี่าคะแนนศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วสงูทีส่ดุ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่มศีกัยภาพในการมุง่เน้นการพฒันาเพือ่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหลง่ใหมไ่ด้ 



แนวทางการยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งในเขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม 
เพือ่รองรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัล าพนู แพร ่น่าน 
อมัเรศ เทพมา 
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6.1.1.2 พืน้ทีท่ ัง้ 3 พืน้ทีพ่บว่า พืน้ทีบ่รเิวณถนนค าลอืในเขตเมอืงเก่าแพร่ และบรเิวณถนนมหาพรหมในเขต
เมอืงเก่าน่าน มศีกัยภาพในการยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งเพือ่รองรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วมากกวา่พืน้ทีล่ าพนู 

 
6.1.2 ผลการศกึษาด้านการคดัเลอืกสิง่ปลูกสร้างดัง้เดมิต้นแบบและองค์ประกอบแวดล้อมในเขตอนุรกัษ์มรดกทาง

วฒันธรรม สถาปัตยกรรม 
การประเมนิระดบัความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมภายในพืน้ทีศ่กัยภาพบรเิวณถนนรถแกว้ ของเมอืงเก่าล าพูน 

และบรเิวณถนนค าลอืของเมอืงเก่าแพร่ และบรเิวณถนนมหาพรหมของเมอืงเก่าน่าน พบว่ามสีิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิมคีวามส าคญั
มากอยู่ในระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารสิง่ปลูกสรา้งทีม่รีะดบัความส าคญัในทุกมติิและมคีวามส าคญัในระดบัทีม่ ี
ความส าคญัอยา่งมากในระดบัเมอืงเก่า ผลจากการประเมนิไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของกลุ่มอาคารซึง่ควรมกีารอนุรกัษ์และ
พฒันาสิง่ปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรม ทัง้น้ีในกระบวนการยกระดบัสิง่ปลูกสร้างดัง้เดิมเพื่อการพฒันาให้ได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกบัการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ซึ่งการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพื่อการ
ศกึษาวจิยัในครัง้น้ีจงึไดค้ดัเลอืกเอากลุม่อาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามส าคญัในระดบัที ่1 เพือ่ด าเนินการศกึษาวจิยัในขัน้ต่อไป  

 
ภาพท่ี  4 สิง่ปลูกสรา้งต้นแบบการยกระดบัสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิ ในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) ในจงัหวดั
ล าพนู แพร ่และน่าน ตามล าดบั 
 

6.1.3 ผลการศึกษาแนวทางการยกระดบัสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมและองค์ประกอบแวดล้อมในเขตอนุรกัษ์มรดกทาง
วฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

6.1.3.1 ผลการประเมนิศกัยภาพตามมาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่วทัง้ 3 ประเภท อนัไดแ้ก่ มาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ว
ทางดา้นศลิปวทิยา และมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม และมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ พบว่า เมื่อ
พจิารณาการประเมนิตามมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วทางดา้นศลิปวทิยา และมาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม มผีลคะแนน
การประเมนิทีอ่ยู่ในเกณฑร์ะดบัต ่า โดยไดร้บัค่าคะแนนในการประเมนิน้อยกว่า 50 คะแนน และเมื่อพจิารณาจากการประเมนิ
ตามมาตรฐานและมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์มผีลคะแนนการประเมนิทีอ่ยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง โดยไดร้บั
คา่คะแนนในการประเมนิน้อยกวา่ 60 คะแนน 

6.1.3.2 แนวทางในการพฒันาและยกระดบัสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิและองคป์ระกอบแวดลอ้มในทัง้ 3 พืน้ที ่สามารถ
พฒันาเพือ่ยกระดบัศกัยภาพและความพรอ้มทางกายภาพ ไปในแนวทางไดท้ัง้ 3 แนวทาง แต่พบวา่แนวทางการพฒันาทางดา้น
การเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรจ์ะมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางในการยกระดบัศกัยภาพมากทีส่ดุ ซึง่แสดงดว้ยผลจาก
การประเมนิดว้ยเกณฑม์าตรฐานการเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ 

6.1.3.3 การยกระดบัสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิและองคป์ระกอบแวดลอ้มโดยรอบเพื่อพฒันาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทางดา้นการทอ่งเทีย่วทัง้ 3 รปูแบบ มเีกณฑใ์นการพจิารณาประกอบในหลายดา้น แต่เกณฑป์ระเมนิทางดา้นกายภาพของพืน้ที่
และสิง่ปลกูสรา้งซึง่เป็นทรพัยากรทางดา้นการท่องเทีย่วนัน้ เน้นหนักไปในดา้นการจดัสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานเพือ่รองรบั
การเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

6.1.3.4 ผลการประเมนิทางดา้นกายภาพของพืน้ทีแ่ละสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิ รวมถงึองคป์ระกอบแวดลอ้มของทัง้ 3 
พืน้ที ่พบวา่อยู่ในระดบัน้อยถงึปานกลางซึง่แสดงใหเ้หน็วา่อยู่ในระดบัทีต่อ้งไดร้บัการดแูลอยา่งเรง่ด่วนและยกระดบัสูก่ารพฒันา
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าตรฐาน  
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6.1.3.5 แนวทางการยกระดบัของพืน้ทีแ่ละสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิ พบว่ามรดกทางวฒันธรรมในพืน้ทีเ่มอืงเก่าของ
ทัง้ 3 พื้นที่ การยกระดบัศกัยภาพในล าดบัแรกคอื สิง่อ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานส าหรบัการบรกิารในแหล่งท่องเทีย่วซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิเฉพาะดา้นทางกายภาพทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานเพื่อรองรับ
การบรกิารนกัทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งเหมาะสม  
6.2 ผลการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นงบประมาณค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการยกระดบัและพฒันาสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิ
ตน้แบบเพือ่รองรบัการเป็นพืน้ทีบ่รกิารตามมาตรฐานการบรกิารทางดา้นการทอ่งเทีย่วสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

6.2.1 งบประมาณทีส่ามารถน ามาสนบัสนุนกระบวนการยกระดบัและพฒันาสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิตน้แบบ มคีวามเป็นไป
ได้ใน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย งบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั ส าหรบัการใช้สนับสนุนในการจดัสิง่อ านวยความสะดวกขัน้
พืน้ฐานในพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่ก่อใหเ้กดิการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานของการเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทัง้ 3 รปูแบบ และงบประมาณจาก
ภาคเอกชนในการสนบัสนุนการยกระดบัศกัยภาพของสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิและองคป์ระกอบแวดลอ้มซึง่เป็นทรพัยส์นิของเอกชน 

6.2.2 งบประมาณจากภาครฐัพบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่สามารถสนับสนุนการยกระดบัศกัยภาพองค์ประกอบทาง
กายภาพไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้มซึง่ผลการศกึษาพบวา่ มกีารใชง้บประมาณไปในแนวทางประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื (1) การใช้
งบประมาณเพือ่สนบัสนุนระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เชน่ ไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานอื่นทีเ่ป็นสาธารณะ 
(2) การใชง้บประมาณเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณูปการขัน้พืน้ฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง การจดัท าทางเทา้ การจดัการขยะ 
ในส่วนสาธารณะ (3) การใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการปรบัปรุงกายภาพ ภูมิทศัน์ ในส่วนพื้นที่สาธารณะ (4) การใช้
งบประมาณเพือ่สนับสนุนปรบัปรุงอาคาร การใชง้บประมาณเพือ่สนับสนุนปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารซึง่สว่นราชการไดด้ าเนินการ
เชา่ใชป้ระโยชน์ 

6.3.3 งบประมาณจากภาคเอกชนมคีวามเป็นไปไดใ้น 2 รปูแบบ ประกอบดว้ย ความเป็นไปไดต้ามรปูแบบดัง้เดมิ และ
ความเป็นไปไดท้างดา้นการใชง้บประมาณตามรปูแบบใหม ่ซึง่ทัง้สองรปูแบบมขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั การใชง้บประมาณตาม
รปูแบบดัง้เดมิมขีอ้ดซีึง่เน้นเรื่องของการรกัษาสทิธิข์องเจา้ของอาคารสว่นขอ้เสยีคอืการสญูเสยีงบประมาณของเจา้ของอาคารที่
คอ่นขา้งมาก สว่นการใชง้บประมาณทีม่าตามรปูแบบใหมม่ขีอ้ดเีน้นในเรือ่งการมสีว่นรว่ม โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลและองคก์รอื่น
เขา้มามสีว่นร่วมในการดแูลรกัษาสิง่ปลกูสรา้งแต่สทิธิข์องการเป็นเจา้ของอาคารยงัคงอยู ่แต่ในขณะเดยีวกนัจะมขีอ้เสยีทางดา้น
สทิธิ ์ความเป็นสว่นตวักรณีการตอ้งเปิดอาคารเป็นพืน้ทีส่าธารณะเพือ่ใหค้นภายนอกเขา้เยีย่มชมอาคาร และการตดัสนิใจทีต่อ้ง
ใชค้วามเหน็ทีม่าจากหลายฝ่าย 

 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 

ผลของการศกึษาวจิยัเรือ่ง แนวทางการยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งในเขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) เพือ่
รองรบักจิกรรมการท่องเทีย่วในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัลา้นนา ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิและองค์ประกอบ
แวดลอ้มโดยรอบทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ความทรงคุณค่าเป็นทรพัยากรทางวฒันธรรมทีส่ าคญัทีปั่จจุบนัยงัคงตัง้อยูใ่นเขตอนุรกัษม์รดก
ทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า ล าพนู แพร ่และน่าน การศกึษาในครัง้น้ีสามารถสรุปใหเ้หน็ผลการวจิยัส าคญัในมติิ
ต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

7.1) มรดกทางวฒันธรรมประเภทสิง่ปลูกสร้างดัง้เดมิทรงคุณค่าที่หลงเหลอือยู่ในเขตเมอืงเก่าของทัง้สามจงัหวดั 
ประกอบดว้ย เมอืงเก่าล าพนู แพร่ น่าน ยงัคงมคีวามทรงคุณค่าอยู่ในระดบัสงู    แต่กลบัพบวา่จ านวนของอาคารทรงคุณค่าเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัอาคารทีต่ัง้อยู่ภายในเมอืงเก่ามปีรมิาณทีน้่อยมาก และมกีารเหลอือยู่แบบกระจดักระจายในพืน้ทีเ่มอืงเก่า ไม่มี
ความหนาแน่นในลกัษณะการตัง้อยูเ่ป็นยา่นหรอืมคีวามเป็นกลุม่กอ้นทีช่ดัเจน 

7.2) การยกระดบัศกัยภาพของสิง่ปลูกสร้างดัง้เดมิและองค์ประกอบแวดล้อมโดยรอบ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่และ
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการส่งเสรมิและรกัษาสิง่ปลูกสร้างที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัส าคญัและเป็นทรพัยากรที่มศีกัยภาพ
สามารถน าไปใชเ้ป็นทรพัยากรทางการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัหากแต่ตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 

7.3) การศึกษาในรายงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นกระบวนการศึกษาที่เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน การยกระดบั
ศกัยภาพเพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัการเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดม้าตรฐานไดด้ าเนินการภายใตก้ระบวนการใหค้วามเหน็ของ
ชุมชนซึง่ท าใหแ้นวทางการประเมนิมาตรฐานการเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทัง้สามรปูแบบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

7.4) ผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมในพื้นที่จงัหวดั ล าพูน แพร่ และน่านยงัคงแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพทางสถาปัตยกรรมทีท่รงคุณคา่ทางดา้นการเป็นแหล่งท่องเทีย่วในหลายดา้นซึง่ท าใหก้ารท่องเทีย่วมคีวามน่าสนใจและ



แนวทางการยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งในเขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม 
เพือ่รองรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัล าพนู แพร ่น่าน 
อมัเรศ เทพมา 
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ศกึษาและเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัการท่องเทีย่ว แต่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงยกระดบัใหม้มีาตรฐานทางดา้นการเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วและจ าเป็นตอ้งมกีารวางกลยุทธก์ารพฒันาและแนวทางพฒันาแหลง่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วไปพรอ้มกนั 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้เป็นการน าเสนอแนวทางการเลอืกใชว้สัดุ และเทคโนโลยกีารก่อสรา้งทีเ่หมาะสมในการออกแบบสิง่ปลกูสรา้ง
ทีอ่ยู่อาศยั ในพืน้ทีเ่กษตรผสมผสานขนาดไม่เกนิ 3 ไร่ เน้นการพึง่พาตนเอง โดยการเลอืกใชว้สัดุในพืน้ทีท่ีม่อียู่แลว้ น ามาใช้
ปรบัเปลีย่นหมุนเวยีนใหเ้หมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ช่วยลดงบประมาณการก่อสรา้งทีเ่กดิจากราคาวสัดุก่อสรา้งทีส่งู รวมถงึ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษางานวจิยัและบทความทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นสถาปัตยกรรมและดา้นการเกษตร ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดเ้ลอืกใช ้ดนิ ฟางขา้ว ยางรถยนต ์รวมถงึชนิดพนัธุไ์มท้ีนิ่ยมปลกูใน
พืน้ทีเ่กษตรผสมผสาน มอีายุรอบตดัฟันตัง้แต่ 3 ถงึ 30 ปี สามารถใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งไดอ้ย่างไผ่ กระถนิเทพา สะเดา 
สกั และประดู ่ในการออกแบบตน้แบบโครงการ แนวคดิในการออกแบบประกอบดว้ยหลกัการออกแบบเชงิภมูสิงัคมไทย ลกัษณะ
ส าคญัทางสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ทีม่กีารออกแบบ โดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้มรอบๆ และพืน้ทีใ่ชง้านทีต่อบสนองกบัวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ ตลอดจนการใชแ้นวคดิของบา้นแกน ทีส่ามารถขยายต่อเตมิในภายหลงัตามความตอ้งการของสมาชกิในครวัเรอืนและ
สภาพทางการเงนิ จากการศกึษาพบว่า แนวทางน้ีสามารถจดัการทรพัยากรในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างยัง่ยนื และสามารถประยุกต์ใชก้บั
พืน้ทีจ่รงิได ้แต่การน าหลกัแนวคดินี้ไปประยุกต์ใชก้บัพืน้ทีอ่ื่นๆ ควรมกีารค านึงถงึสภาพภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ วถิชีวีติ 
วสัดุ ชนิดพนัธุ์ไม ้และเทคโนโลยกีารก่อสรา้งที่เหมาะสม เพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดในการใชง้าน ลดการพึง่พาปัจจยั
ภายนอก เน้นการพึง่พาตนเอง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั 

ค ำส ำคญั: วสัดุก่อสรำ้ง, เกษตรผสมผสำน, กำรออกแบบเชงิภมูสิงัคมไทย, กำรพึง่พำตนเอง 
 
Abstract 

This research presents a guideline for material selection and suitable construction technology for 
designing residential buildings in an integrated farming area not over 3 Rais (4,800 sq.m.) focusing on principles 
of self-sustainability by using on-site used materials to apply in suitable time. This research helps reducing 
construction costs and effects to environments. The study reviewed research and articles that are relat ed with 
architecture and agriculture. Accordingly, interviewing with experts was constructed. The study has chosen to use 
materials such as soil, straw, car tires, and timber. The chosen timber needs to be 3 – 30 years old and based on 
the project area like Bamboo, Mangium, Sadao, Teak, and Pra duu in designing the project prototype. The design 
concept consists of Thai geosocial design principles along with the characteristics of vernacular architecture, which 
designed with considerations of the environment and the usage of spaces to reflect the needs of user lifestyle. In 
addition, integrating the concept of the core house also allows the future extension according to the family needs 
and the financial conditions. The result displays that this approach can be implemented and used in resource 
management sustainably. However, when applying this concept to other areas. There should be consideration of 
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the terrain, climate, lifestyle, material, species of plants, and suitable construction technology to achieve t he highest 
efficiency of usage as well as focus on self-sufficiency and requirements of residents. 

Keywords: Construction Material, Integrated Farm, Thai geosocial design, Self-sufficiency 
 
1. ท่ีมาและความส าคญั  

ทีอ่ยู่อาศยั คอื สิง่ปลกูสรา้งทีต่อบสนองความตอ้งการพืน้ฐานในการด ารงชวีติของมนุษย ์ ในปัจจุบนัรปูแบบของทีอ่ยู่
อาศยัมคีวามหลากหลายและใชง้บประมาณในการก่อสรา้งสูงขึน้ สาเหตุหน่ึงมาจากราคาวสัดุก่อสรา้งทีม่ากถงึรอ้ยละ 60 ของ
ราคาก่อสรา้งทัง้หมด ทัง้ยงัสง่ผลกระทบต่อราคาการขนสง่และราคาแรงงานก่อสรา้งดว้ย วสัดุทีใ่ชส้ว่นใหญ่เป็นวสัดุจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ทีเ่ป็นตน้เหตุท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น การปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ท ์หรอืการบุกรุกธรรมชาต ิเพื่อ
หาวสัดุบางชนิดใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัมวีสัดุทางเลอืกใหม่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ มกีารน าวสัดุเหลอืใชใ้นชวีติประจ าวนั เศษวสัดุทาง
การเกษตร หรอืทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ามารถปลกูทดแทนหมนุเวยีนได ้มาแปรรปูเป็นวสัดุก่อสรา้ง สอดคลอ้งกบัแนวคดิการท า
เกษตรผสมผสาน ที่สนับสนุนใหป้ลูกพชืพรรณหลายชนิดในพืน้ที ่ส าหรบัน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นการบรโิภค ท าเชื้อเพลงิ และ
ก่อสรา้ง ซึง่แต่ละชนิดพนัธุจ์ะมลีกัษณะ ขนาด และอายุรอบตดัฟันต่างกนั จงึสง่ผลต่อระยะในการปลกู และความแขง็แรงของเน้ือ
ไมใ้นการน าไปใชป้ระโยชน์ต่างกนัดว้ย นับว่าเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างคุม้ค่า แมจ้ะมพีืน้ทีอ่ย่างจ ากดั 
สามารถอยูอ่ย่างพึง่พาตนเอง และตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยไ์ด ้การสรา้งปัจจยัสีไ่ดด้ว้ยตนเอง คอื การสรา้ง
ความมัน่คงในชวีติ และเป็นการพึง่พาตนเองไดอ้ย่างแท้จรงิ (โจน จนัได อ้างถงึใน สุรศกัดิ ์ชวยานันท์, 2553) จงึน าไปสู่การ
เสนอแนวทางการออกแบบสิง่ปลกูสรา้งในพืน้ทีเ่กษตรผสมผสานขนาดเลก็ เพื่อการพึง่พาตนเอง ทีส่ามารถลดค่าใชจ้่ายในการ
ก่อสร้างลงได้ โดยใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ทัง้จากการเกษตร รวมถึงวสัดุเหลือใช้ ส่งผลให้รูปแบบที่อยู่ อาศยัสามารถ
ปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิตามวสัดุทีห่าไดใ้นแต่ละชว่งเวลาใหม้คีวามยัง่ยนื และยดือายุการใชง้านของทีอ่ยูอ่าศยัใหน้านขึน้  

การวจิยัน้ีจงึมุง่ศกึษารปูแบบทีอ่ยูอ่าศยั วสัดุ และเทคโนโลยกีารก่อสรา้งทีเ่หมาะสมในพืน้ทีเ่กษตรแบบผสมผสาน ซึง่
รปูแบบและวธิกีารก่อสรา้งนัน้จะตอ้งก่อสรา้งงา่ย และสามารถถอดประกอบได ้เพือ่สะดวกในการปรบัเปลีย่นซ่อมแซมบางสว่น
ของอาคาร ในส่วนของวสัดุทีเ่ลอืกศกึษา นอกจากพชืพรรณทีป่ลูกในพืน้ทีแ่ลว้ ยงัรวมไปถงึเศษวสัดุจากการเกษตร และวสัดุ
เหลอืใชใ้นชวีติประจ าวนั แนวทางการออกแบบน้ีจงึเป็นการพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นสถาปัตยกรรมในพืน้ทีเ่กษตรผสมผสาน 
เนื่องจากแนวคดิ ทฤษฏทีางดา้นการเกษตรมกัจะใหค้วามส าคญักบัการจดัการพืน้ทีม่ากกวา่ดา้นสถาปัตยกรรมสิง่ปลกูสรา้ง 

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

2.1 ศกึษารปูแบบทีอ่ยูอ่าศยั วสัดุ และเทคโนโลยกีารก่อสรา้งทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีเ่กษตรผสมผสาน 
2.2 เสนอแนวทางการเลอืกใชว้สัดุและเทคโนโลยกี่อสรา้ง ในพืน้ทีต่น้แบบเกษตรผสมผสานขนาดเลก็ เพือ่การพึง่พาตนเอง 
 

3. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง  

การพึง่พาตนเองได ้คอื การตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยอ์ย่างปัจจยัสี ่โดยปราศจากความชว่ยเหลอืจาก
ภายนอก และยงัใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ในการเกบ็รกัษา แปรรูปทรพัยากรเหล่านัน้ใหเ้กดิประโยชน์ และเหมาะสมกบัวถิชีวีติตาม
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงขัน้พื้นฐาน (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัฉะ เชงิเทรา, 2562) ซึ่งหลกัการ TERMS เป็น
องค์ประกอบที่จะท าให้สามารถพึ่งพาตวัเองและน าไปสู่การพฒันาที่ยัง่ยนืได้ โดยม ี5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลย ี(T) ด้าน
เศรษฐกจิ (E) ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ (R) ดา้นจติใจ (M) และดา้นสงัคม วฒันธรรม (S) (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2550) หลกัใน
การท าเกษตรผสมผสาน ไดม้กีารแบ่งเป้าหมายตามขนาดของพืน้ที ่เช่น ขนาด 1 ไร่ ส าหรบัการลดรายจ่าย ขนาด 3 ไร่ ส าหรบั
การอยูอ่ยา่งพึง่พาตนเอง ขนาด 3 – 5 ไร ่ส าหรบัแกปั้ญหาความยากจน เป็นตน้ 

 
3.2 แนวคิดการออกแบบเชิงภมิูสงัคมไทย 

หลกัการออกแบบเชงิภูมสิงัคมไทย เป็นการออกแบบเพื่อการพึง่พาตนเอง และรองรบัภยัพบิตั ิจากการประยุกต์ใช้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและทฤษฎใีหม ่โดย “ภูม”ิ หมายถงึ กายภาพ ไดแ้ก่ ดนิ น ้า ลม ไฟ และ “สงัคม” หมายถงึ วฒันธรรม 
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ความเชื่อ ภูมปัิญญาดัง้เดมิทีอ่ยู่ในพืน้ทีน่ัน้ ทัง้สองสิง่น้ีจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการออกแบบพืน้ที ่โดยต้องค านึงถงึลกัษณะภูมิ
ประเทศ ภมูอิากาศ สภาพแวดลอ้มรอบพืน้ที ่สงัคม และวฒันธรรม เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้ง เหมาะสมกบัวถิชีวีติของคนในพืน้ที่
นัน้ (พเิชฐ โสวทิยสกุล, 2559) 

 
3.3 รปูแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินไทย  

สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่แต่ละภมูภิาค มปัีจจยัทีส่ง่ผลใหม้ลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ ภมูปิระเทศ ศาสนา วสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น แต่จุดเด่นที่เหมอืนกัน คือ การมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงาม จึงก่อให้เกิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมทีค่ลา้ยกนั ถงึแมว้า่จะอยูพ่ืน้ทีไ่กลกนักต็าม (วโิรฒ ศรสีโุร, 2543) ในสว่นระบบการก่อสรา้ง สามารถถอดประกอบ
ได ้ท าใหเ้อือ้ต่อการเพิม่ของจ านวนสมาชกิในครวัเรอืน วสัดุก่อสรา้งเป็นวสัดุธรรมชาต ิเน้นการพึง่พาธรรมชาตเิป็นหลกั จงึถอื
เป็นสถาปัตยกรรมยัง่ยนื (วรีะ อนิพนัทงั, 2550) 

ลกัษณะส าคญัของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) ทศิทางการวางเรอืน ตอ้งสมัพนัธก์บัทศิทางแดดลม เพราะ
สง่ผลต่อความสบายภายในอาคารเป็นอย่างมาก (2) สดัสว่นเรอืน ส าหรบัสภาพอากาศแบบรอ้นชืน้ ความยาวอาคารไมค่วรเกนิ 3 
เท่าของความกวา้ง (3) ความลาดชนัของหลงัคา อยู่ระหวา่ง 40 – 50 องศา และมชีายคายื่นประมาณ 1 เมตร เพือ่ป้องกนัแดดและ
ฝน (4) วสัดุ นิยมใชว้สัดุธรรมชาต ิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เรอืนไมจ้รงิทีใ่ชไ้มเ้น้ือแขง็เป็นโครงสรา้ง และเรอืนเครื่องผกูทีใ่ชไ้มไ้ผ่
ท าโครงสรา้ง และ (5) ชอ่งเปิด ส าหรบัระบายอากาศ และรบัแสงธรรมชาต ิ( สรุพีรรณ์ สพุรรณสมบรูณ์, 2553) 

แต่ในปัจจุบนัรูปแบบทีอ่ยู่อาศยัเปลีย่นแปลงไป ตามพฤตกิรรมการอยู่อาศยัของมนุษยแ์ละสถานการณ์ในสงัคม จงึมี
แนวคดิการสรา้งบา้นแกน (Core House) คอื ทีอ่ยูอ่าศยัในขนาดพืน้ทีท่ีจ่ ากดั สามารถขยายต่อเตมิไดใ้นภายหลงั เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชกิในครวัเรอืน ตามสภาพทางการเงนิและพืน้ทีท่ีต่อ้งการ มุ่งเน้นใหผู้อ้ยู่อาศยัพึง่พาตนเองได ้และเพิม่
คุณภาพทีอ่ยูอ่าศยัใหด้ขีึน้ 

 
3.4 วสัดแุละเทคโนโลยีการก่อสร้างในพืน้ท่ี ท่ีสามารถทดแทนวสัดจุากโรงงานอตุสาหกรรม 

ดนิ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างหลากหลาย ทัง้การปัน้ การอดั การท าอฐิดนิดบิ การฉาบ เป็นตน้ แต่การใชด้นิ
เปล่าในการก่อสรา้งนัน้ ไมเ่หมาะกบัสภาพอากาศแบบรอ้นชืน้ จงึไมเ่ป็นทีนิ่ยม ภายหลงัมกีารวจิยั โดยการผสมเสน้ใยพชืในอฐิ
ดนิดบิ เพือ่เพิม่ความแขง็แรง อกีทัง้มกีารประยุกตใ์ชก้บัวสัดุเหลอืใช ้เช่น ยางรถยนต ์เป็นตน้ โดยท าหน้าทีเ่ป็นตวัเชื่อมวสัดุให้
สามารถเรยีงขึน้ไปได ้

ไม ้นิยมใชก้่อสรา้งมาตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจุบนั หาไดง้า่ย และสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มต ่า เพราะช่วยยดืเวลาใน
การปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ท ์และสามารถปลกูทดแทนได ้มขีนาด และอายุรอบตดัฟันเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัตามแต่
ชนิดพนัธุ์ และลกัษณะเน้ือไม ้ระบบการก่อสรา้งทีนิ่ยม คอื การใชร้ะบบเสาและคานเป็นโครงสรา้งรบัน ้าหนัก โดยในอดตีการ
เชื่อมรอยต่อระหว่างโครงสรา้งมกัใชก้ารเขา้เดอืย บาก หรอืใชล้ิม่ แต่ปัจจุบนั นิยมใชอุ้ปกรณ์โลหะเชื่อมแทน เพราะใชง้านง่าย 
สะดวก และรวดเรว็กวา่ 

ฟางขา้ว เป็นเศษวสัดุทางการเกษตรทีม่กัจะถูกท าลายโดยการเผา ภายหลงัมกีารน าฟางขา้วไปใชป้ระโยชน์เป็นวสัดุ
ก่อสรา้ง เน่ืองจากมคีุณสมบตัใินการดดูซบัคารบ์อน ระบบการก่อสรา้งม ี2 รปูแบบ คอื น ามาอดักอ้นเพือ่ท าเป็นผนังรบัน ้าหนัก 
และท าหน้าทีเ่ป็นเพยีงฉนวนกนัความรอ้นอยู่ระหว่างโครงสรา้ง นอกจากน้ียงัใชมุ้งหลงัคาไดอ้กีดว้ย ทัง้น้ีอายุการใชง้านขึน้อยู่
กบัความหนาของฟางขา้ว  

 
4. ขอบเขตการวิจยั 

4.1 ขอบเขตของพืน้ที ่ตอ้งมพีืน้ทีข่นาดไมเ่กนิ 3 ไร ่ตามหลกัในการท าเกษตรผสมผสาน เพือ่การอยูอ่ยา่งพึง่พาตนเอง 
4.2 ขอบเขตของวสัดุก่อสรา้ง ตอ้งเป็นวสัดุทีห่าไดใ้นพืน้ที ่หรอืในทอ้งถิน่ตามแต่ละภูมภิาค โดยในตน้แบบโครงการ 

ผูว้จิยัเลอืกใช ้ดนิ ฟางขา้ว ยางรถยนต ์ไผ ่กระถนิเทพา สะเดา สกั ประดู ่ซึง่เป็นวสัดุทีส่ามารถหาไดง้า่ย และเป็นพนัธุไ์มท้ีนิ่ยม
ปลกูในพืน้ทีเ่กษตรผสมผสาน 

4.3 ขอบเขตของเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง จะใชร้ะบบเสาและคานเป็นหลกั โดยใชก้ารเชือ่มต่อทีส่ามารถถอดประกอบได ้
เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นหมนุเวยีนวสัดุในแต่ละชว่งเวลา 

 



แนวทำงกำรออกแบบสิง่ปลกูสรำ้งในพืน้ทีต่น้แบบเกษตรผสมผสำนขนำดเลก็เพือ่กำรพึง่พำตนเอง 
สุธมิา สุรสริกุิล และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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5. ระเบียบวิธีการวิจยั 
การศกึษาวจิยันี้ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ โดยมรีายละเอยีดการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี  
5.1 รวบรวมขอ้มลู และบทความทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย แนวคดิการพึง่พาตนเอง แนวคดิการออกแบบเชงิภมูสิงัคมไทย 

รปูแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ไทย วสัดุและเทคโนโลยกีารก่อสรา้งในพืน้ที ่ทีส่ามารถทดแทนวสัดุจากโรงงานอุตสาหกรรม 
5.2 เก็บขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัชนิดพนัธุ์ไม้ การใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง และภูมปัิญญาวธิกีารก่อสร้าง โดยการ

สมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญดา้นสถาปัตยกรรม และดา้นการเกษตร จ านวน 5 ท่าน โดยมเีกณฑใ์นการเลอืก คอื เป็นผูม้คีวามรู้
ในเรือ่งของเกษตรผสมผสาน การจดัการพืน้ทีก่ารเกษตร และการเลอืกใชว้สัดุและเทคโนโลยกีารก่อสรา้งเป็นอยา่งด ี

5.3 วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่สรุปเกณฑใ์นการออกแบบตน้แบบโครงการ 
5.4 ออกแบบตน้แบบโครงการ  
5.5 ประเมนิแบบจากผูเ้ชีย่วชาญและน ามาแกไ้ขปรบัปรุง 
5.6 สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ เพือ่เป็นประโยชน์ในการศกึษาต่อไป 
 

6. ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
6.1 วสัดท่ีุใช้ก่อสร้าง  
ตารางท่ี 1 วสัดุในพืน้ทีท่ีส่ามารถใชเ้ป็นวสัดุก่อสรา้ง 

วสัด ุ ประเภท ระยะปลกู (เมตร) รอบตดัฟัน (ปี) การใช้ประโยชน์ 
ดิน ทรพัยากรธรรมชาต ิ - - ผนงัอฐิดนิดบิ ฉาบ 

ฟางข้าว 
เศษวสัดุจาก
การเกษตร 

- - ฉนวนกนัความรอ้น หลงัคา 

ยางรถยนต ์
วสัดุเหลอืใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

- - ผนงั ตอมอ่ 

ไผ ่ พชืตระกลูหญา้ 4 x 4, 5 x 5 3 ปีขึน้ไป เสา คาน ผนงั พืน้ หลงัคา ตง 
กระถินเทพา ไมเ้น้ืออ่อน 2 x 1, 4 x 4 5 – 10 ปี ผนงั พืน้ ราวกนัตก วงกบ 

สะเดา ไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง 2 x 2, 4 x 4 15 – 20 ปี เสา ฝาบา้น พืน้ ตง 
สกั ไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง 2 x 2, 4 x 4 15 – 30 ปี บานประต ูหน้าต่าง 

ประดู ่ ไมเ้น้ือแขง็ 2 x 4, 4 x 4 15 – 30 ปี เสา คาน ฝาบา้น พืน้ 
 
จากตารางที ่1 แสดงวสัดุก่อสรา้งในพืน้ที ่พบวา่ วสัดุทีห่าไดง้า่ยทีส่ดุในพืน้ทีเ่กษตร คอื ไม ้ซึง่ไดจ้ากพชืพรรณทีป่ลกู

ในพืน้ที ่โดยพนัธุไ์มท้ีนิ่ยมปลกูและสามารถใชเ้ป็นวสัดุก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ไผ ่กระถนิเทพา สะเดา สกั ประดู ่เป็นตน้ มกัใชใ้นการท า
โครงสรา้งอาคาร พืน้ หลงัคา และผนัง ซึง่ไผ ่และกระถนิเทพาจะมอีายุการใชง้านไมเ่กนิ 2 ปี สกัและสะเดา เป็นไมเ้น้ือแขง็ปาน
กลาง มอีายุการใชง้าน 2 – 10 ปี และประดูเ่ป็นไมเ้น้ือแขง็มอีายุการใชง้านมากกวา่ 10 ปี จะเหน็วา่ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตเรว็ มกัจะมี
อายุการใชง้านทีส่ ัน้กวา่ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตชา้ นอกจากไมแ้ลว้ ยงัมดีนิ และฟางขา้ว ทีใ่ชท้ าผนงั ใชฉ้าบ หรอืใชเ้ป็นฉนวนกนัความ
รอ้นได ้
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6.2 รปูแบบท่ีอยู่อาศยัท่ีสมัพนัธก์บัวสัดใุนแต่ละช่วงเวลา  

 
รปูท่ี 1 (ซ้าย) รปูแบบทีพ่กัอาศยัในชว่งระยะเวลา 3 ปี ดว้ยวสัดุไผ ่
รปูท่ี 2 (ขวา) รปูแบบทีพ่กัอาศยัในชว่งระยะเวลา 5 - 10 ปี ดว้ยวสัดุผสมผสานไผ ่และไมก้ระถนิเทพา 
 

จากรูปที ่1 ในช่วงเริม่ตน้โครงการ ไดม้กีารปลูกไผ่ควบคู่ไปกบัไมย้นืตน้อื่นๆ โดยในช่วงปีที ่3 สามารถน าไผ่ ทีเ่ป็น
พชืโตเรว็ มอีายุรอบตดัฟันสัน้มาใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร ซึง่เป็นแกนหลกัของบา้น โดยใชแ้นวคดิการออกแบบเชงิภมูสิงัคมไทย 
และรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่มกีารยกพื้นสูง และมรีะเบยีงเชื่อมพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ใช้สตดัในการยดึประกอบ เพื่อให้
โครงสรา้งมคีวามแขง็แรงทนทาน นอกจากน้ียงัใชเ้ชอืกจากกาบกลว้ย ซึง่มคีวามเหนียวแน่น และเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการ
ผกูยดึไผไ่วด้ว้ยกนั ในสว่นของตอมอ่ ใชย้างรถยนตท์ีเ่ป็นวสัดุเหลอืใช ้น ามาอดัดนิไวใ้นวงยาง วางเรยีงเป็นชัน้และฉาบดว้ยดนิ
ผสมซเีมนต ์เพือ่เพิม่ความแขง็แรง ไผท่ีเ่ลอืกใช ้คอื ไผต่ง ไผซ่างหมน่ และไผเ่กา้ดาว ซึง่เป็นไผท่ีม่ลี าขนาดใหญ่ แขง็แรง เสน้
ผ่านศูนยก์ลาง 4 – 8 น้ิว ใชใ้นการท าโครงสรา้งหลกั เช่น เสา คาน เป็นตน้ ใชไ้ผ่รวก หรอืไผ่ทีม่ ีล าขนาดเลก็ ประมาณ 2 – 3 
น้ิว ในการท าผนัง ใชไ้ผ่สบัฟากในส่วนของพืน้ และใชฟ้างขา้วในการมุงหลงัคา เพราะมคีุณสมบตัเิป็นฉนวนกนัความรอ้น จงึ
สามารถลดความรอ้นทีเ่ขา้มาในสิง่ปลกูสรา้งได ้

จากรปูที ่2 ในระยะเวลา 5 – 10 ปี  เน่ืองจากไผม่อีายุการใชง้านสัน้ จงึมกีารเปลี่ยนวสัดุไปใชไ้มจ้ากกระถนิเทพา ซึง่
เป็นไมเ้นื้ออ่อน ทีโ่ตเรว็ มคีวามแขง็แรงใกลเ้คยีงไมส้กั ใชร้ะบบโครงสรา้งบอลลนูเฟรม เหมาะสมกบักระถนิเทพาทีเ่ป็นไมข้นาด
เลก็ มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 40 เซนตเิมตร สงูไดถ้งึ 30 เมตร และใชใ้นการท าผนงับรเิวณสว่นต่อขยายชัน้สอง ในสว่นของ
หลงัคา ใชไ้ผ่ผา่ซกีในการมุงแบบอคีว ่าอหีงาย ตามภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ท าใหป้ระหยดั สามารถป้องกนัฝนและยดือายุการใชง้าน
ของไมใ้หน้านขึน้ 

 
รปูท่ี 3 (ซ้าย) รปูแบบทีพ่กัอาศยัในชว่งระยะเวลา 10 -15 ปี ดว้ยวสัดุผสมผสานไมก้ระถนิเทพา และไมส้ะเดา 
รปูท่ี 4 (ขวา) รปูแบบทีพ่กัอาศยัในชว่งระยะเวลา 15 - 20 ปี ดว้ยวสัดุผสมผสานไมส้ะเดา และไมส้กั 
 

ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลา 5 - 10 ปี ฟางขา้ว 

ไผ ่

ยางรถยนต ์

ไผส่บัฟาก 

กระถนิเทพา 

ฐานรากขดุ 
ลกึลงไป 1 เมตร 

ไผผ่า่ซกี 

ระยะเวลา 10 - 15 ปี ระยะเวลา 15 - 20 ปี 

กระถนิเทพา 

สะเดา 

สกั 

สะเดา 

สกั สะเดา 

กระเบือ้งไม ้



แนวทำงกำรออกแบบสิง่ปลกูสรำ้งในพืน้ทีต่น้แบบเกษตรผสมผสำนขนำดเลก็เพือ่กำรพึง่พำตนเอง 
สุธมิา สุรสริกุิล และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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จากรปูที ่3 ในระยะเวลา 10 – 15 ปี  สามารถตดัฟันไมส้ะเดาซึง่เป็นไมเ้นื้อแขง็ปานกลาง มาใชใ้นการก่อสรา้งได ้นิยม
น าไปแปรรปูมคีวามแขง็แรง เกดิการแตก หรอืหดตวัน้อย โดยในอาคารตน้แบบน้ี ไดใ้ชไ้มส้ะเดาในการท ากระดานปพูืน้ทีม่หีน้า
กวา้ง 4 – 6 น้ิว และเสาของอาคาร ดว้ยระบบโครงสรา้ง Glulam (Glued laminated timber) ทีน่ าไมแ้ปรรูปขนาดเลก็มาประกบ
กนัใหก้ลายเป็นไมข้นาดใหญ่ ใชอุ้ปกรณ์โลหะในการเชื่อมรอยต่อของไม ้เช่น ตะป ูสกรู นอต หรอืเหลก็ประกบั เป็นตน้ เพือ่ให้
โครงสรา้งมคีวามแขง็แรงมากขึน้ 

จากรปูที ่4 ในระยะเวลา 15 – 20 ปี สามารถน าสกัมาใชโ้ดยการแปรรปูไม ้ใหม้ขีนาดหน้ากวา้ง 4 – 6 น้ิว ใชใ้นการกรุ
ผนัง โดยสกัจดัเป็นไมเ้นื้อแขง็ปานกลาง ทีไ่มม่ปัีญหาเรือ่งของแมลงกดัแทะ นอกจากน้ีไมส้กัยงัใชท้ าบานประต ูและหน้าต่างได้
อกีดว้ย ในส่วนของรปูแบบเป็นการเพิม่โมดลูารข์องอาคาร โดยหนัส่วนระเบยีงใหเ้ชื่อมต่อกนั ท าใหม้ขีนาดพืน้ทีอ่เนกประสงค์
บรเิวณกลางบา้นเพิม่มากขึน้ ใชก้ระเบือ้งไมใ้นการมงุหลงัคา และตดิตัง้กนัสาดเพิม่เตมิเพือ่ป้องกนัแดดและฝน รวมถงึตดิตัง้ราง
น ้าฝน เพือ่น าไปเกบ็ในภาชนะส าหรบัท าประโยชน์อื่น 

 
รปูท่ี 5 รปูแบบทีพ่กัอาศยัในชว่งระยะเวลา 20 - 25 ปี ดว้ยวสัดุผสมผสานจากสกั และสะเดา 

 

 
รปูท่ี 6 รปูแบบทีพ่กัอาศยัในชว่งระยะเวลา 25 - 30 ปี ดว้ยวสัดุผสมผสานจากสกั และประดู ่

 
จากรปูที ่5 และรปูที ่6 เทคโนโลยกีารก่อสรา้งอาคาร ไดน้ าเอาภมูปัิญญาทอ้งถิน่อยา่งการบาก การเขา้เดอืย หรอืการ

ใช้สลกั มาใช้ในอาคาร เพื่อให้สามารถถอดประกอบได้ ตอบสนองด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยของสมาชิกในครวัเรือน ในช่วง
ระยะเวลา 20 – 25 ปี จะใชไ้มส้กั และไมป้ระดู่ในการซ่อมแซมบางสว่นของอาคาร เพือ่ยดือายุทีอ่ยู่อาศยัต่อไป และเมือ่ถงึช่วง
ระยะเวลา 25 – 30 ปี สามารถตดัไมป้ระดู่ ซึ่งเป็นไมเ้น้ือแขง็มาใชใ้นการก่อสร้าง เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างเสาที่ท าจากไม้
สะเดามาเป็นไมป้ระดู ่ซึง่เป็นไมเ้นื้อแขง็ ท าใหม้คีวามแขง็แรง และทนทานมากกวา่ หรอืการเปลีย่นพืน้ปารเ์กตไ์มป้ระดู ่ขนาด 1 
x 4 น้ิว เป็นตน้ สง่ผลใหอ้าคารมอีายุการใชง้านระยะยาว ดา้นรปูแบบอาคาร มกีารต่อขยายสว่นระเบยีงชัน้ 2 จงึท าหน้าทีเ่ป็นทัง้
ระเบยีงและกนัสาดใหก้บัพืน้ทีช่ ัน้ลา่งดว้ย 

 
 
 
 

ระแนงไมจ้ากการตดัสาง 
หรอืลดิกิง่ 

ระยะเวลา 20 - 25 ปี 

สกั ประดู ่

สกั 

รางน ้าฝน 

ระยะเวลา 25 - 30 ปี 

ประดู ่
สกั 

ระแนงไมจ้ากการตดัสาง 
หรอืลดิกิง่ 

รางน ้าฝน 
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7. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
การวจิยันี้เป็นการน าเสนอแนวทางการเลอืกใชว้สัดุ และเทคโนโลยกี่อสรา้งทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบทีอ่ยูอ่าศยั ใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยั  สามารถลดงบประมาณการก่อสรา้งและการใชพ้ลงังาน เป็นการจดัการทรพัยากรใน
พืน้ทีใ่หเ้กดิความยัง่ยนื และสามารถอยู่อย่างพึง่พาตนเองได ้โดยผลจากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูไดน้ าไปสูก่ารศกึษาทีพ่กั
อาศยัตน้แบบ ขนาดพืน้ที ่81 ตารางเมตร วสัดุทีเ่ลอืกศกึษา ไดแ้ก่ ดนิ ฟางขา้ว ยางรถยนต์ ไผ่ กระถนิเทพา สะเดา สกั และ
ประดู่ ซึ่งเป็นวสัดุที่หาได้ง่าย และเป็นพนัธุ์ไม้ที่นิยมปลูกในพื้นที่ เกษตรผสมผสาน พบว่าวสัดุเหล่าน้ีมชี่วงเวลาในการใช้
ประโยชน์และอายุการใช้งานต่างกนั จึงสามารถน ามาปรบัเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนของ
เทคโนโลยกีารก่อสรา้ง ใชร้ะบบเสาและคานเป็นหลกั ทัง้จากไมป้ระสานดว้ยระบบ Glulam จากไมเ้นื้อแขง็ขนาดใหญ่ และจากไม้
ขนาดเลก็ในการก่อสรา้งดว้ยระบบโครงสรา้งบอลลนูเฟรม โดยรปูแบบทีอ่ยู่อาศยั เกดิจากการประยุกตใ์ชห้ลกัการออกแบบเชงิ
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Abstract 

This article presents a study of the accessibility, mobility, and usability of outdoor spaces for wheelchair 
children, who move around with wheels instead of their feet. The study consists of 3 parts as follows. Firstly, a study of 
body and proportion of wheelchair users, obstacles, and universal design principles that cover Equitable Use, Flexibility 
in Use, Simple and Intuitive Use, Perceptible Information, Tolerance for Error, Low Physical Effort, and Size and Space 
for Access and Use. Secondly, a study from the current outdoor learning area of the 5 schools for children with mobility 
disabilities by interviewing and observing the actual usage patterns of wheelchair children. It found that the thing to 
consider is the matter of the movement direction including the accesses to the target from the front, the side, around, 
and the level of use concerning sitting on the wheelchair including accesses to higher and lower targets. Thirdly, creation 
of appropriate outdoor learning area examples from current data collection integrated with universal design principles. 
In conclusion, the design of an outdoor learning area for the wheelchair children, considering the access to the target 
group according to the direction and level, will help the wheelchair user to easily and continuously reach the space 
throughout the use. 

Keywords: Wheelchair children, disability, access, barrier-free, outdoor space 

 

1. Introduction 

According to the situation of the disabled in Thailand reported by the Department of Empowerment of Persons 
with Disabilities, persons with a physical disability are 48.81% (2019), are the largest group of disabled people. Despite 
being a large group of disabled people in society, compared to the general population, wheelchair users are still a small 
group. Making many public spaces often forget these people when the area is not conducive to use. There is no one to 
use, resulting in thinking that there are no disabled people to use in the end.  

Children need outdoor learning as it allows them to gain various classroom experiences in the natural 
environment and exercise at the same time. Especially children with mobility disabilities. Which the problems 
encountered That is, the outdoor activities area tend to have fewer children, compared to indoor space where we can 
usually find wheelchair children everywhere. This is caused by two main factors: outdoor spaces tend to hinder 
wheelchair use and the fear that there may be safety issues. Causing obstacles to learn and experience that children 
should receive as they age  

From the above issues, it is the source of research that focuses on the arrangement of outdoor study areas 
to promote learning among wheelchair users. The objective is to "Study the learning behavior of the children who sit on 
the wheelchair to design activities and organize areas that promote learning." which will lead to the preparation of the 
outdoor study area suitable for children with mobility disabilities. 
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The scope of the research was determined by the outdoor learning activities of wheelchair children. Therefore, 
in choosing the study area, the evaluation is made from two factors: specialization factors of disability and the readiness 
factors of supporting outdoor activities. This study conducted a comparative study of 5 schools. Including 1)Sri Sangvalya 
Nontaburi School 2)Sri Sangvalya Chiangmai School 3)Sri Sangvalya Khonkaen School 4)Pattaya Technological college 
for people with disabilities 5)Chaleo-Pavana Memorial School (Chon Buri Special Education)  

2.  Research framework 

In the research, there is a hypothesis related to the research that "The layout of accessibility to outdoor 
activities affects supporting the learning of wheelchair children." By using the framework of John Watson's theory of 
behaviorism. It states that human behavior occurs and fluctuates according to the environment or stimuli created or 
natural, as shown in figure 1. 

 
Figure 1 The Theoretical Framework for Research. 

3. Literature review 

Krisana Lalai (La-lai, 2007), a wheelchair reporter, always said that"There are no disabilities people, only 
have a disabled environment that will ultimately lead to disabilities people." 

Universal Design is the design and composition of an environment so that it can be accessed, understood, and 
used to the greatest extent possible by all people regardless of their age, size, ability or disability. An environment should 
be designed to meet the needs of all people who wish to use it. This is not a special requirement for the benefit of only a 
minority of the population. It is a fundamental condition of good design. If an environment is accessible, usable, convenient, 
and a pleasure to use, everyone benefits. By considering the diverse needs and abilities throughout the design process, 
universal design creates products, services, and environments that meet peoples' needs. Simply put, universal design is a 
good design. There are 7 Principles include 1) Equitable Use 2) Flexibility in Use 3) Simple and Intuitive Use 4) Perceptible 
Information 5) Tolerance of Error 6) Low Physical Effort 7)Size and Space for Approach and Use 

4. Methodology 

Uses research methodology with relevant data affecting the design of the outdoor learning area for wheelchairs, including 

4.1 Wheelchair Children 

Most students at the school are physically disabled. Need to use wheelchairs every day if any area is not 
conducive to wheelchairs, it will always be an obstacle, especially the outdoor activities area. There is a risk of accidents, 
but children still need to learn from outdoor spaces to fulfill the experience. It has a different access method than usual, 
which emphasizes the interaction from the side instead of the front because it is attached to the leg distance from the 
wheelchair's sitting position. 

4.2 Outdoor Environments 

Learning should be supported by both in-class activities and outdoor activities, contributing to structuring knowledge. 
Outdoor activities allow wheelchair children to participate actively and to learn by doing. Learning requires a lot of work 
and activities. These activities, which provide primary experiences, help children to change theoretical knowledge into 
practice, Outdoor activities improved cognitive, social-emotional, and motor skills. 
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4.3 Barrier and Obstacle 

Outdoor learning areas have a positive effect on development in many ways for children who sit on wheelchairs. 
But there are barriers and obstacles in using the area, which are  

4.3.1 Floor Surface must be firm, stable, and anti- slip to make it easy to move.  The rough and soft surface 
makes the wheelchair children tired and difficult to move.  

4.3.2 Different levels If there is little, it will cause stumbling. But if there is high, it will not be able to access at 
all. If it is necessary to change the level, there should have a ramp with an appropriate slope. 

4.3.3 Size of the area must be suitable for movement and use. The narrow space will prevent wheelchairs 
from turning around. Must move backward, which is accessible to the accident. 

4.4 Activities and Usage 

The researcher conducted an interview and collected data from the observation of the five mobility disability 
schools. Found that most of the outdoor learning activities are agricultural gardening such as vegetables, fruit orchards, 
mushroom farms, and shrimp ponds. Wheelchair children are beneficial when they understand where their food comes 
from and how to grow their food. The particular consideration for wheelchair children is the ability to access that activity. 
The movement with a wheelchair has different characteristics from walking in its "direction and level of access" as follows. 

4.4.1 Access the front target is the most comfortable usability because it is in the same direction as the need 
to reach, but the space for toes and knees must be considered as they can overlap a portion of the clear floor space. 

4.4.2 Access the side target is convenient for reaching because the knees and toes can be obstructed, reaching 
from the front. Therefore, it can be accessed by taking a wheelchair to park on the side and then reaching out to do 
various activities. 

4.4.3 Access the around target is a small space usage but can handle many things because the target is 
placed around, and the movement is a rotating self then turn to find the desired target to be picked as needed.  

4.4.4 Access to the higher target is the way wheelchair children can reach and hold things in a vertical way, 
but the distance must not exceed the reach of sitting in a wheelchair. It would be better if that thing could be reduced 
altitude to the hand level. 

4.4.5 Access to the lower target is difficult or impossible because the wheelchair children cannot squat; the 
lower hands are limited only within reach from sitting in a wheelchair. It would be better if that thing could be raised to 
the hand level. 

 
Figure 2 variety of direction and levels to reach the target. 
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5. Design Results 

5.1 Considerations for designing an outdoor learning area 

For the design to be comprehensive Therefore determining design considerations are based on 5 main factors 
which are 1. Wheelchair Children 2. Outdoor Environments 3. Obstacle 4. Activities and Usage 5. Universal Design and 
then determined activities by categorizing according to the type of access. 

 
Figure 3 Converting usability into the design 

5.2 Problem analysis from data of 5 schools 

From observing the outdoor activities areas of all five schools, Found that Wheelchair access is available. But 
the problem is that the separation of each activity, even if it is the same type of activity. For example, it is also an 
agricultural activity but in different locations. It is resulting in a lack of continuity of learning. From interviews with 
teachers, Found that activities that wheelchair children are interested in, even with some obstacles, wheelchair children 
will try to reach, such as various playgrounds. But if not interesting, wheelchair children will not go even without any 
barriers at all. 

5.3 Prototype design suggestions 

Bring design considerations for outdoor learning area combined with problem analysis from 5 school data to suggest 
outdoor space design to support learning in wheelchair children. 

 
Figure 4 The framework for Prototype design 

Create an interest in the area. It is causing curiosity resulting in a desire to move to interact and learn by 
design the area for various activities. But it can be connected to provide a smooth flow of access. Set the path as if 
strolling. Let learning and relaxation become the same place. 
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Figure 5 The experiment of designing an outdoor learning area 

 

6.  Summary 

6.1 Summary of experience in Gardening for Wheelchair children 

Gardening for Wheelchair children gives both knowledge and experience. The smell of the dirt and plants, 
fresh air and nature are easy to passively enjoy, and the feeling of sunlight from studying outside the building all creates 
an invigorating experience. Gardening is both possible and encouraged for wheelchair children. It can have many 
therapeutic effects, and it helps them relax while simultaneously providing exercise. The key to gardening in a wheelchair 
is making the proper modifications to the access. 

6.2 Summary of the design of an outdoor learning area for wheelchair children 

1) The design must ensure that there are no obstacles to movement. Wheelchair children are facilitated to 
access to various activities. It must be easy and convenient to use. The flexibility and variety of the path is good, should 
avoid dead end. Minor mistakes are acceptable to give children the opportunity to resolve problems themselves. 

2) Access makes it possible to use that activity, but the connection of the area leads to the continuity of each 
activity. The wheelchair children will feel that the outdoor learning area is different from learning in the classroom, with 
more freedom in terms of space size and perception. 
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Abstract 

 The environmental crisis was the main issue to focus on sustainable solutions worldwide. It brought to uncertain 
future environments from natural resource deficiency and climate change. According to these, an outstanding solution 
was the green industry as the natural therapy for healing the world. Permaculture was the interesting answer to green 
solution. It was consciously designed landscapes which mimic the patterns and relationships found in nature. The key 
skills were organic gardening, sustainable farming, energy efficient building or ecological village. Therefore, 
permacultural model of green factory design was a model of sustainable development along with manufacturing for the 
environmental solution. It helped prevention of pollution, protection and restoration of the natural environment, 
sustainable resource use, climate change mitigation and adaptation from the factories in communities. These research 
objectives were the area based collaborative research in architectural design and management for sustainable future 
environments, green industrial promotion for entrepreneurs and good participating promotion in local communities for 
sustainable development. The research methodology studied the permacultural essence in design system and the 
networks to adapt them in green factory design as model method. The model described the factory site selection with 
basic urban design, permacultural factory planning, landscape and architecture including smart management to reach 
green industry’s goal. The rules of green industry composed of green commitment, activity, system, culture and network 
in five levels. This research expected to create good relationships of economy, social and environment from individual 
to public by quality manufacturing, business advantage, ecological friendly, health safety and social responsibility. They 
also supported green economy from local economy to national economy by city development. These balances made 
industries lived with communities sustainably and guided people to living with nature further. 

Keywords: Permaculture, Green factory, Green industry, Sustainable development, Ecological village 
 

Introduction 
 According to environmental concern, the factories must locate far away from the city centers by building and 
urban planning regulations. Good factory locations were always in suburban areas because of economic and logistics 
criterias in cost and energy savings. Therefore, the built environment for factory surroundings was important to the local 
community development following country sustainable development. The solutions to be ecological villages were the 
main issues for solving environmental crisis. Permaculture was a green method for ecologically designed yard, healthy 
community, successful business, friendly neighborhood, livable city and dynamic city region (Hemenway,T.,2015). It 
brought to sustainable development in three dimensions of economy, social and environment. In these reasons, 
permaculture design for green factory was a strategy in architectural design and management to lively envision the 
resilient environment in the uncertain future. 
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1. Research objective 
1.1 Area based collaborative research in architectural design and management for sustainable future environments. 
1.2 Green industrial promotion for entrepreneurs. 
1.3 Good participating promotion in local communities for sustainable development. 

 
2. Definition 

“Permaculture” was coined by Bill Mollison and David Holmgren in the mid-1970’s to describe an integrated, 
evolving system of perennial or self-perpetuating plant and animal species useful to man. Thus, the permaculture vision 
of permanent or sustainable agriculture evolved to one of permanent or sustainable culture. Urban permaculture was 
simply ecological gardening that was scaled down small and tight with the images of verdant vegetable polycultures 
(Permaculture Institute of Thailand, 2020). 

“Green architecture” - the activity of designing buildings in a way that protects the natural environment, for 
example by using green energy or energy produced by wind, water or the sun (Cambridge Business English 
Dictionary,2011). 

“Factory” - a building, place or vehicle which used a machine from five horsing powers or an equivalent thereof 
or more or which employed seven workers or more with or without any machine for manufacturing, producing, 
assembling, filling, repairing, maintaining, testing, improving, altering, transporting, keeping or destroying anything in 
accordance with the type or kind of factory as provided for in a ministerial rule (Thai Factory Act 1992,B.E.2535). 

“Green factory” (Green architecture + Factory) - a factory with a method of designing that enhanced 
sustainability. It was simply word for people to understand the meaning of green architecture and performed the green 
method in their livings. 

  
Research result 
Permaculture design for green factory in three sustainability dimensions 
1. Environment 

1.1 Urban planning 
The image of ecological village obviously presented permaculture in urban planning. According that ecological 

village was a traditional or intentional community with the goal of becoming more socially, culturally, economically and 
ecologically sustainable to regenerate social and natural environments. This community concept reduced the negative 
impacts on the natural environments through intentional physical designs and resident behavior choices. It brought the 
communities from the crises to the resilient environments by adaptabilities of people and communities. 

Permaculture design in urban planning; 
1.1.1 Green planning 
(1) Organic agriculture – Agriculture used natural fertilizers and pest control methods. 
(2) Forest gardening – Producing foods from trees, perennial and annual plants in a system that 

mimicked a natural forest. 
(3) Park and public space – Planting and sharing fruit trees, edible hedges and organic vegetables 

appropriately by people in the communities. 
(4) Water harvesting – Integrated aquaculture that aquatic systems provided foods for harvested fish, 

other animals and organic vegetables. 
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1.1.2 Dwelling unit space 
Organic gardening and edible hedge – Planting fruit trees and organic vegetables in 

house’s area. Especially the edible hedges by popular plants such as Basil, Sweet basil, Guinea-
pepper, Collard green, Bitter gourd, Ivy gourd, Luffa gourd, Lemongrass and Tomato,etc. 
1.1.3 Waste planning 
(1) Wasted food gleaning – Distributing foods in good conditions to people, producing natural 

fertilizers and processing foods. 
(2) Wastewater treatment – Using natural self-treatment processes that took place in the ground soils 

and water environments. For example, planting vetiver grasses around natural wastewater treatment areas. 
 (3) Recycling – The process of converting waste materials into new materials and objects for reusing 

and reducing wastes. 

 
 

Figure 1 Permacultural model of green factory design (Source: Dutrudee Makprasert,2020) 
 

1.2 Green factory 
The green factory criteria referred to Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for Preparation 

of New Building Construction & Major Renovation (TREES-PRE NC,2017) by Thai Green Building Institute (TGBI) in 
landscape and architecture designs for energy efficiencies. 

1.2.1 Permacultural landscape design 
(1) Site selection – Criteria of factory site selection was concentrated from economic and logistics 

criterias. Its criteria featured factory regulations in urban planning, accessibility for the staffs, expandability of 
the property area,land purchase price per sqm.,traffic connections for transportation, time for all processes, 
waste contamination, soil condition and environmentally attractive location. 

(2) Building regulations – Factory location must set apart from residential areas, public buildings, 
natural resources and environmental conservation areas minimum 50 metres. For a large factory, the location 
must set apart from communities minimum 100 metres. Open space of a factory without dwelling was minimum 
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10 percentages of coverage area. In the other hand, open space of a factory with dwelling was minimum 30 
percentages of coverage area.  

Setback of a factory with 200 – 500 sq.m. of all floor areas was minimum 3 metres of land boundary 
by two sides of the building without void and the left side setback was minimum 6 metres of land boundary. 
Setback of a factory with 500 – 1,000 sq.m. of all floor areas was minimum 6 metres of land boundary. Setback 
of a factory with over 1,000 sq.m. of all floor areas was minimum 10 metres of land boundary. Setback of a 
factory from public water resources with 10 metres in width was minimum 3 metres. Setback of a factory from 
public water resources with over 10 metres in width was minimum 6 metres. Setback of a factory from large 
public water resources was minimum 12 metres (Building Control Act,1979,B.E.2522 and Thai Factory 
Act,1992, B.E.2535). 

(3) Organic gardening – The factory layout should design the ecological open space with softscape 
and hardscape which reduced urban heat island effect. If the factories had enough spaces, creating ponds 
would reduce the heat effect to the buildings in daytime. The master plan should promote reduced car usage 
by walking and cycling in the factory area and the surrounding communities including systematically parking 
design. Planting fruit trees, edible hedges and organic vegetables for shades, foods and buffer zones to protect 
pollutions in open space or suitable areas.  

(4) Green space for recreation – Preparing green spaces with universal design were necessary for 
enhancing quality of life in the factory and communities. Green spaces were the places for relaxing, meeting, 
sharing or doing activities in various styles such as a room, open space, terrace, balcony, vertical or roof 
garden,etc. The linkage between inside and outside of the building increasingly helped people touch the 
natures. 

(5) Waste planning – All wastes should be distinguished for eliminating and recycling comfortably. 
The factories were not allowed to let the pollutions to the environments. The wastewater must pass the 
treatment process before discharge into the public drainage systems. The treatment processes depended on 
types of factories. The natural self-treatment process was appropriable to small and middle factories. For the 
large factories needed the full wastewater treatment process. 

1.2.2 Permacultural architecture design for energy efficiency  
(1) Communication 
(1.1) Facade – Facade surfaces were easily the architectural languages for communicating building 

types to people. Designing the factory facade should be in harmony with the contexts and present the image 
of factory clearly. Therefore, the green facade and roof selections created green factory with energy efficiency. 

(1.2) Universal design – It was an architectural design criteria without physical conditions of users. 
The principles were equitable use, flexibility in use, simple and intuitive, perceptible information, tolerance for 
error, low physical effort, size and space for approach and use. These could be applied to all physical and 
digital designs in the factories. 

(1.3) Aesthetics – The architectural design values enhanced the aesthetics of the building. Focusing on 
the concepts about sustainable design, local architectural identity and social participation were the green factory 
aesthetics which the factory promotion participated in the community for stimulating local economy as well. 

(2) Passive architecture design  
(2.1) Orientation of building – Designing the rear elevation of the building directed to the strong 

sunlight in the afternoon or east-west direction. According that sun path in Thailand was from east to west 
through south and the layout suited to the wind directions. Due to the main wind direction, it was the 
southwest monsoon which blew through Thailand in June-September. The other one was the northeast 
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monsoon or cold wind which blew through Thailand in October-January. The good building distancing in the 
factories were 2 times of front building heights which shielded the winds for efficient ventilations.  

(2.2) Massing – The factory massing should be modulars and changeable assembly spaces following 
the architectural design elements. Simplicity, structural order and unity built the emotional quality of building 
users among factory atmosphere. Designing flow of space, good ventilation and comfort zone fit to the factories 
in the tropical climates. 

(2.3) Shading – All windows and doors were protected from sunlights and rains by roofs with long 
eaves, sunshades or curtains. Planting trees around the factories also created the shades for the buildings. 

(2.4) The positioning of opening – Designing the building openings to wind directions in and out 
specified the wind directions into the buildings including opening sizes and room layout designs. Cross 
ventilation was happened by the equal opening sizes on both of opposite sides. The good positioning of 
openings for natural lights was the north direction. 

(2.5) Material selection – Selecting local and green materials for building the factories helped to save 
construction costs and energies. To the heat protection, the insulated surfaces were necessary for protecting 
the heats from the sunlights. These could be either the acoustic surfaces for protecting noises from inside and 
outside of the buildings. The light material colors had the heat reflections higher than the dark material colors. 
To landscape, selecting materials with water permeabilities were perfect to water drains and flood protections. 

(3) Natural energy storage – Solar energy was the main natural energy which never ran out and 
preferred to use in the buildings. Almost of natural energies were converted into electricities. For example, 
solar cell systems converted sunlights directly into electricities for energy efficiencies and electricity bill savings 
of the factories. To the other energies, wind energies and water energies were also converted into electricities 
in the large factories including natural water storages as reservoirs and groundwater banks. 

 
2. Social 

2.1 Social network – The environment crises made people adapted their lifestyles to the resilient environments 
involved with permacultures. According to Digital age, their old lifestyles were changed to contemporary lifestyles with 
information technologies. These helped people in the mobilities for the energy efficiencies. People could simply access 
the informations and have social networks from the internets. These made good relationships between persons more 
connected in anywhere or anytime. 

2.2 Social integration – Permaculture enhanced social participations in the communities the same as rural 
cultures. People in ecological villages became more socially sustainable. Contemporary lifestyles promoted universal 
designs for barrier-free concepts with cultural appropriateness. Social integrations occurred to social environments 
especially public spaces. These leaded people to have good social behaviors, positive thinkings, creativities and smart 
livings. 

2.3 Social welfare – One of the green factory images was social welfare policy for employees. The fields of 
social welfare involved with education, health care, income maintenance, housing, safety in life and property, recreation 
and personal social services. These created good life qualities of employees who worked at the factories and lived in 
the communities around their workplaces. These also built livable communities for everyone who lived in. 
 
3. Economy 

3.1 Green industry – Ministry of Industry in Thailand launched Green industry project to the industrial sectors 
since 2010.The main goal was the industrial development to green economy.There were continuously five levels in 
green industrial improvements for being green factories. 
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Level 1 Green commitment – The factory policies to reduce the environment effects. 
Level 2 Green activity – The activities to follow the factory policies for reducing the environment effects. 
Level 3 Green system – The factory environment management with continuous improvements,assessments 

and revisions including receiving the green rewards or certifications.  
Level 4 Green culture – Creating green cultures for environment conservations to everyone in the factories 

as corporate cultures. 
Level 5 Green network – The network expansion of green industries from inside to outside factories by 

supply chains. 
3.2 Smart management 
According to the fourth industrial revolution, Industry 4.0 was the digital transformation of manufacturing or 

production and related industries and value creation processes. The potential of Industry 4.0 pushed forward many 
factories to be smart factories by digital technologies or Factories of the Future (FoF).The key factor of smart factories 
was Internet of Things (IoT). However, smart factories could demonstrate digitizations and sustainabilities in all 
manufacturing processes together by reducing environmental pollutions (National Science and Technology Development 
Agency, NSTDA, 2020).  

3.2.1 Digitization – Positive effects were a shorter time to market, a reduced number of correction 
loops and errors in planning. Consequently, factory digital culture planned to improved economic efficiency 
and planning quality, shortened product development and introduction, transparent communication, 
standardized planning processes and competent knowledge management for reaching green industry. 

3.2.2 Sustainability – Permaculture in manufacturing focused on lean manufacturing which 
approached higher level requirement of integration with manufacturing processes than green manufacturing. 
Lean involved in making improvements continuously, making exactly what the customers wanted and 
minimizing wastes of all kinds. The pure lean thinking concept created a new way of thinking that contributed 
to and balanced the three sustainability dimensions for people, profit and planet (Pampanelli,A.,Trivedi,N. and 
Found,P.,2016). 
3.3 Innovation 
Factories of the Future’s framework focused on the innovations of new raw materials and renewable energies 

because of the environment crises. These innovations reduced the energy consumptions of the factories and 
communities. Moreover, they created the images of smart economies for business developments, business connections 
and collaborations to green factories. 

 
Conclusion 

Permaculture design for green factory was described by three sustainability dimensions. The first dimension 
was environment that included permaculture designs in urban planning, landscape design and architectural design for 
energy efficiency. In urban planning advised to green planning, dwelling unit space design and waste planning of 
permacultures. In landscape design advised to site selection, building regulations, organic gardening, green space for 
recreation and waste planning. In architectural design advised to facade, universal design and aesthetics of building 
communications, passive design in orientation, massing, shading, opening and material selection of buildings and natural 
energy storage. The second dimension was social that included social network, social integration and social welfare for 
green factory. The last dimension was economy that included green industry, smart management which demonstrated 
digitization and sustainability together and innovation. The main goal was built environments for resilient communities 
by green economy framework. All dimensions pushed forward green concepts to every sectors in levels of country green 
economy sustainably. 
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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบนัประชากรในชุมชนเมอืงมอีตัราเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เน่ืองจากหลายปัจจยัทีส่่งผลท าใหชุ้มชนเมอืงมคีวาม
หนาแน่นของประชากรมากขึน้ โดยในปี 2050 ประชากรโลกจะเพิม่ขึน้อกีเป็นจ านวนประมาณ 2,500 ลา้นคน โดยสว่นใหญ่ 70% 
เลอืกทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนเมอืงจากขอ้มลูในปีพ.ศ.2578 ประเทศไทยจะมปีระชากรในชุมชนเมอืงเพิม่ขึน้จากเดมิถงึ 1.3ลา้นคน 
โดยประชากรจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็สง่ผลท าใหพ้ืน้ทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงน้อยลงโดยการศกึษาทดลองเพือ่หารปูแบบบา้นพกัอาศยั
รวมระบบพืน้ทีข่นาดทีเ่หมาะสมเพื่อสรา้งรูปแบบทีพ่กัอาศยัรวม (Share Dwelling) ดว้ยวธิกีารศกึษาจากกรณีศกึษาเพื่อน ามา
วเิคราะหใ์นเรื่องของระบบพืน้ที ่และ การใชง้านประกอบกบัพฤตกิรรมของผูอ้ยู่อาศยัวถิชีวีติในชุมชนเมอืงและจดักลุ่มรูปแบบ
ประเภทของอาคารพกัอาศยัรวมเพือ่ท าความเขา้ใจถงึจุดประสงคแ์ละท าการสรา้งแนวทางการออกแบบ(Design Guideline)เพือ่
น าไวใ้ชต้่อไป 

ค าส าคญั  : ทีพ่กัอาศยัรวม , วถิชีวีติไทยในอนาคต , แนวทางการออกแบบ 
 
Abstract 
 At present, population of urban communities is increasing rapidly. Because many factors are affecting 
population density of urban communities. According by predicted population by 2050, the world population will increase 
by another 2,500 million people. Most 70 % choose to live in urban communities. In Thailand Urban population also 
increases. Thailand will have a population increasing to 1.3 million. People will increase cause residential areas in the 
city have more density. By studying and experimenting to find a dwelling typology that are suitable for the context of 
Thailand and Thai people by answering the various problems best in terms of economy, society, Lifestyle and use. Work 
by categories a case study to be analyzed in terms of space systems and usage. Then grouping patterns, types of 
Shared dwelling to create a Design guideline and Design suggestion for further benefit.  

Keyword: Share Dwelling, Lifestyle in future, Design Guideline 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัชุมชนเมอืงเป็นพืน้ทีส่ าคญัทัง้ในทางเศรษฐกจิและวถิชีวีติทีค่อ่ยๆเกดิการขยายตวัเนื่องจากรองรบัประชากรไม่
เพยีงพอประชากรส่วนใหญ่รอ้ยละ 70 อาศยัอยู่ในพืน้ทีชุ่มชนเมอืง และ ในประเทศไทยเองกเ็ช่นกนั โดยในปัจจุบนั กรุงเทพฯ 
และ ปรมิณฑลมปีระชากรรวมทัง้หมด 15.2 ลา้นคน โดยในอกี 10 ปีขา้งหน้าตามขอ้มลูการคาดการณ์ จ านวนประชากรจะเพิม่
มากขึน้ถงึ1.3ลา้นคนโดยประชากรบรเิวณปรมิณฑลจะเพิม่ขึน้อยา่งรวดกวา่โดยดจูากความชนัของแผนภมูดิา้นล่างเนื่องจากการ
ขยายตวัของ ขอบชุมชนเมอืง และการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทีก่ระจายตวัมากขึน้ ส่งผลใหพ้ืน้ทีใ่นการอยู่อาศยัของชุมชน
เมอืงมคีวามหนาแน่นขึน้ อตัราสว่นผูอ้ยูอ่าศยั ต่อ จ านวนพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั มากขึน้  
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รปูท่ี1 แผนภมูแิสดงถงึ จ านวนประชากรไทยในปี 2553-2578 

 
ในต่างประเทศทัว่โลกเองกป็ระสบกบัปัญหาเหล่าน้ีเช่นกนัโดยสว่นใหญ่จะพบในเมอืงทีม่กีารขยายตัวของเมอืงรวดเรว็ 

และ มจี านวนประชากรหนาทีแ่น่น เช่น เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ , เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น , เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี 
หรอื ประเทศฮ่องกง  จากปัญหาน้ีจงึไดเ้กดิอาคารรูปแบบพกัอาศยัรวมโดยการแบ่งปันพืน้ทีใ่ชส้อยร่วมกนั ( Co-Living ) เพื่อ
สรา้งรูปแบบวถิชีวีติแบบใหม่ใหส้ าหรบักลุ่มคนทีย่อมรบัในการอยู่อาศยัรูปแบบน้ีได ้หรอื กลุ่มคนที่ต้องการลดค่าใชจ้่ายเพื่อ
สามารถหาทีอ่ยู่อาศยัทีคุ่ณภาพชวีติด ีโดยราคาค่าเช่า สามารถจ่ายได ้โดยในต่างประเทศ อาคารอยู่อาศยัรวม ในรูปแบบการ
แบ่งปันพื้นทีร่่วมกนั (Co-living , Share dwelling) เป็นรูปแบบอาคารที่ก าลงัเริม่เป็นที่นิยมในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ช่วง น้ี ใน
ต่างประเทศดว้ยผลประกอบจากกลุ่มคนประเภทหน่ึงทีไ่ดเ้ริม่เขา้มามบีทบาทกบัชุมชนเมอืงมากขึน้ คอื กลุ่มคนช่วงวยัจบาร
ศกึษาใหม ่และก าลงัพึง่เริม่ท างานโดยคนกลุม่นี้แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคอื 

1. มคีวามตอ้งการในการแบง่ปันพืน้ทีบ่างสว่นของพืน้ทีพ่กัอาศยัตวัเองเพือ่ตอ้งการสรา้งวถิชีวีติแบบใหม่ 
2. มคีวามจ าเป็นในการลดค่าใชจ้่ายเน่ืองจากรายไดย้งัไม่สงู จงึตอ้งเลอืกทีอ่ยู่ในทีพ่กัอาศยัแบบรวมเพือ่ลดค่าใชจ้่าย

แต่สามารถมคีุณภาพของพืน้ที ่ทีด่ไีด ้

ในความเป็นจรงิแลว้เมือ่ศกึษาประวตัขิองรปูแบบอาคารพกัอาศยัรวมอาคารพกัอาศยัรวมรปูแบบการแบ่งปันพืน้ทีอ่ยู่
อาศยั (Co-living , Share Dwelling) น้ีไมใ่ชแ่นวความคดิทีเ่กดิขึน้ใหมเ่ลยแต่เป็นแคค่วามนิยมในชว่งน้ีเทา่นัน้ ยอ้นกลบัไปเมือ่ปี 
1934 มอีาคารพกัอาศยัรวมที่หน่ึงได้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นการบุกเบกิอาคารพกัอาศยัรวมรูปแบบแบ่งปันพื้นที่อาศยัครัง้แรก 
(Stewart,2016) ในการศกึษาครัง้น้ีจงึไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูกรณีศกึษาอาคารประเภทนี้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัเพือ่ศกึษา หา
รปูแบบการใชง้านของพืน้ที ่และ ตวัแปรอื่น ๆ รวมถงึ พฤตกิรรมผูใ้ชง้านโดยน าหลกัทฤษฎ ีล าดบัขัน้ความตอ้งการของ มาสโลว ์
( Maslow’s Hierarchy of Needs ) มาประกอบในการพจิารณารวมทัง้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างมาท าการสงัเกตการณ์ และ ท า
แบบสอบถามเพือ่สรา้งหลกัฐานขอ้มลูในการรองรบัมากขึน้ในประเดน็ของพฤตกิรรมมนุษย์ 

 
1.1 วตัถปุระสงค ์

งานวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาเพือ่หารปูแบบใหม่ของอาคารพกัอาศยัรวมแบบแบ่งปันพืน้ทีอ่ยู่อาศยัเน่ืองจากปัญหาตัง้
ตน้ตอ้งการหาแนวทางในการออกแบบเพือ่แกไ้ขปัญหาการขยายตวัของตวัเมอืงทีไ่มส่ามารถรองรบัจ านวนผูอ้ยูอ่าศยัไดเ้พยีงพอ
รวมถงึราคาทีผู่ใ้ชง้านสามารถซือ้ไดจ้งึท าใหส้นใจในการศกึษาการออกแบบพืน้ที ่Share spaceโดยการวจิยัจะมุง่เน้นไปทีก่ารหา
แนวทางการออกแบบและการเสนอการออกแบบโดยภาพรวมวตัถุประสงคข์องงานวทิยานิพนธน้ี์คอื 

1.1.1 การศกึษาหารูปแบบใหม่ของการออกแบบอาคารพกัอาศยัรวม แบบแบ่งปันพืน้ทีอ่ยู่อาศยั (Co-Living House, 
Share Dwelling) โดยศกึษาเพื่อสรุปออกมาเป็นแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) และ ขอ้เสนอแนะการออกแบบ ( 
Design suggestion) 

1.1.2. เพื่อศกึษาสรุปขอ้มลูระบบการใชพ้ืน้ที ่และพฤตกิรรมการใชอ้าคารพกัอาศยัรวมรูปแบบแบ่งปันพืน้ทีอ่ยู่อาศยั 
(Co-Living House , Share Dwelling) 

1.1.3. การรวบรวมขอ้มลูกรณีศกึษา (Case Study) อาคารพกัอาศยัรวมทีม่ลีกัษณะรูปแบบใกลเ้คยีงกนัเพือ่น ามาจดั
หมวดหมูใ่หง้า่ยต่อการน าไปศกึษาต่อ 
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2. วิธีการศึกษา 
 อาคารพกัอาศยัรวมจากอดตีจนถงึปัจจุบนันัน้มจี านวนมากมายหลายรูปแบบการเลอืกกรณีศกึษาเพื่อมาเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการวเิคราะหจ์งึไดม้กีารจดัล าดบัความคดิในการคดัแยกแต่ละประเภทของงานดว้ยการสรา้งกรอบของประเภทงาน
อยา่งครา่ว ๆ ขึน้มาก่อนโดยตัง้หมวดในการคดัเลอืกกรณีศกึษาเป็น 2 แบบดงัน้ี 
 1.กรณีศกึษาทีม่แีนวคดิในการออกแบบหรอืเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัเน้ือหาในเรื่องของรูปแบบการอยู่อาศยัรวมเพื่อ
รองรบัปัญหาประชากรในอนาคต(10-30ปีขา้งหน้า),รองรบัวถิชีวีติในการแบ่งปันพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัหรอืกลุม่ผูค้นทีอ่ยูอ่าศยัและพรอ้ม
ทีจ่ะแบง่ปันพืน้ทีใ่นพืน้ทีข่องตนเอง(Co-Living ,Share Dwelling) 
 2.กรณีศกึษาทีม่ตีัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจุบนัทีม่คีวามน่าสนใจในประเดน็ของการสรา้งพืน้ทีอ่ยู่อาศยัร่วมกนัหรอืการ
สรา้งรปูแบบการอยูอ่าศยัใหม้าแบง่ปันพืน้ทีส่ว่นตวักนั 
 โดยวธิกีารแรกในการวเิคราะหข์อ้มลูจะใชว้ธิกีารศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร กรณีศกึษาอาคารพกัอาศยัรวมทีก่ลา่วมา
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
 

รปูท่ี2 แผนภมูแิสดงถงึกรณศีกึษาทีค่ดัเลอืกมาโดยผา่นกรอบทางความคดิทีต่ัง้เพือ่คดัแยกประเภท 
 
2.1.กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการค้นหาและคัดเลือกกรณีศึกษาในการน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างได้เลือกกรณีศึกษาทัง้ในประเทศ และ 
ต่างประเทศโดยทุกกรณีศกึษาทีเ่ลอืกมาในการทบทวนและจดัหมวดหมูเ่พือ่วเิคราะหข์อ้มลูน าไปใชห้ารปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรบั
อาคารพกัอาศยัประเภทแบง่ปันพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั ไดท้ัง้หมด 16 งาน โดยมดีงัน้ี 

2.1.1 กรณีศกึษาทีม่แีนวคดิในการออกแบบการอยู่อาศยัรวมเพือ่รองรบัปัญหาประชากรในอนาคต (10-30ปีขา้งหน้า) และ 
วถิชีวีติในการแบง่ปันพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 
 Naoshima Hall เกาะนาโอชมิา่ ญีปุ่่ นออกแบบโดยHiroshi Sambuichi  
 Urban Nest เซีย่งไฮจ้นี ออกแบบโดย PENDA Architect 
 Moriyama House โตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ออกแบบโดย SANAA 
 Urban Village ออกแบบโดย EFFEKT 

2.1.2 กรณีศกึษาทีค่าบเกีย่วทัง้ 2 รปูแบบ 
 TEN Bangkok , กรุงเทพฯ ประเทศไทย ออกแบบโดย  CASE Studio 
 WeLive Apartment , ลอนดอน ประเทศองักฤษ  ออกแบบโดย WeLive Wework 
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 LT Josai โตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ออกแบบโดย Naruse Inokuma 
 The Co-Housing Ladprao กรุงเทพฯ ประเทศไทย ออกแบบโดย อาศรม-ศลิป์ 
 Tenah Teduh จารก์าตาร ์ประเทศอนิโดนีเซยี โดย Tenah Teduh 
 The Collective Old Oak ลอนดอน ประเทศองักฤษ ออกแบบโดย PLP Architect 
 Carmel Place Micro-Living ลอนดอน ประเทศองักฤษ ออกแบบโดย nArchitect 
 Nemausus 1 นีมส ์ประเทศฝรัง่เศส ออกแบบโดย Jean Nouvel 

2.1.3 กรณีศกึษามคีวามน่าสนใจในประเดน็ของการสรา้งพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัรว่มกนั 
 Isokon Building ลอนดอน ประเทศองักฤษ ออกแบบโดย Wells Coates 
 Tokyo Apartment โตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ออกแบบโดย Sou Fujimoto 
 Double House อเูทรช็ช ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ออกแบบโดย MVRDV 
 Nishinoyama House เกยีวโต ประเทศญีปุ่่ น ออกแบบโดย SANAA 

 
       รปูท่ี 3 ภาพตวัอยา่งของกรณีศกึษาทัง้ 16 กรณี         รปูท่ี 4 ภาพกลุม่ของกรณีศกึษาทีม่กีารจดัหมวดหมูต่ามประเภท 
  
 กรณีศึกษาโดยเลือกจาก กรอบความคิดท าให้สงัเกตเหน็ คอื ต าแหน่งที่ตัง้ที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน
ประเทศที่เกดิปัญหาหรอืก าลงัเกิดปัญหาการขยายตวัของชุมชนเมอืงแล้วความหนาแน่น ของประชากรที่เพิม่ขึน้ และ บา ง
กรณีศกึษาไมไ่ดเ้ป็นอาคารพกัอาศยัแต่เป็นสว่นต่อขยายทีร่องรบัพืน้ทีใ่นชุมชนพกัอาศยัเพือ่รองรบัวถิชีวีติในรปูแบบการแบง่ปัน
พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 
 
2.2. การสงัเกตการณ์ท าแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง 

ใชว้ธิกีารสงัเกตการณ์พฤตกิรรมการใชง้าน ของผูใ้ชง้านในอาคารพกัอาศยัรวมและ การท าแบบสอบถามโดยการสุ่ม
กลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มผูใ้ช้งานอาคารพกัอาศยัรวม โดยน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลและงานวจิยัที่มกีารพูดถงึความพงึพอใจ
ส าหรบัผูใ้ชง้านในอาคารพกัอาศยัรวม 

 
รปูท่ี 5 ภาพวธิกีารด าเนินการวจิยัและประมวลผลขอ้มลูจากแบบสอบถามและการวเิคราะหข์อ้มลูของกรณีศกึษา และ  
รปูท่ี 6 ภาพสรุปขอ้มลูจากการสงัเกตการณ์ และ ท าแบบสอบถามของกลุ่มผูใ้ชง้านอาคารพกัอาศยัรวมในปัจจุบนั 
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จากขอ้มูลขา้งต้นของแบบส ารวจท าใหไ้ด้ขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการวเิคราะหเ์พื่อสร้าง แนวทางการออกแบบไวส้ าหรบั 
สมมุตฐิานในประเทศไทยในอนาคต 10-30 ปี ขา้งหน้าขอ้มลูจากกรณีศกึษาไดส้งัเกตประเดน็ในการเกดิของการแบ่งปันพืน้ที ่2 
ขอ้โดยหลกัคอื 

2.2.1 ความตอ้งการแกปั้ญหาทางเศรษฐกจิ  
สรา้งอาคารพกัอาศยัรวมแบบแบ่งปันพืน้ทีเ่น่ืองจากตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านทีไ่มม่รีายไดท้ีเ่พยีงพอในการอยู่อาศยัในทีพ่กั

อาศยัทีม่คีุณภาพชวีติที่ดจีงึจ าเป็นต้องมกีารสร้างอาคารใหม้กีารแบ่งปันพืน้ที่อยู่อาศยักนัเพื่อท าใหร้าคานัน้ถูกลงแต่ก็ยงัได้
คุณภาพชวีติทีด่อียู่ 

2.2.2 ความตอ้งทางสงัคม 
มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมทีต่อ้งการเขา้สงัคมหรอืการพดูคุยปฏสิมัพนัธก์บัผูค้นดงันัน้จงึมอีาคารพกัอาศยัรวมประเภทใหม่

แบบนี้ขึน้มาเพือ่ตอ้งการสรา้งวถิชีวีติแบบใหมท่ีต่อบสนองต่อความตอ้งการเหล่าน้ี 
 

3. ผลการศึกษาและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
แนวทางการออกแบบ ( Design Guideline ) 

ในแนวทางการออกแบบจะอธบิายถงึขอ้ดทีีท่ าใหอ้าคารพกัอาศยัรวมรูปแบบแบ่งปันพืน้ทีช่่วยเพิม่คุณภาพชวีติ และ
ชว่ยลดภาระคา่ใชจ้า่ยของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งไร 

 

 
รปูท่ี 7 แผนภาพ แสดงถงึองคป์ระกอบในการวเิคราะห ์แนวทางการออกแบบ 
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ในขอ้สรุปของแนวทางการออกแบบ จงึไดส้รุปในการ สรา้งแนวทางออกมาทัง้หมด 2 ประเภทคอืการตอบโจทยใ์นเรือ่ง
ของ ความต้องการทางสงัคม เลอืกใช้วธิกีารสร้างพื้นที่อาศยัร่วมกนัแบบเข้าหาสู่ศูนย์กลาง ส่วน การตอบโจทย์ด้านความ
ตอ้งการทางเศรษฐกจิ ไดเ้ลอืกใชร้ะบบการสรา้งพืน้ทีอ่าศยัรว่มกนัดว้ยแนวเสน้ตรง แต่ทัง้สองวธินีัน้เน้นการสรา้งพืน้ทีส่เีทาอ่อน 
และสเีทาเขม้ใหต้อบสนองกบั หน่วยพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 4 หน่วยใน 1 ระบบ  
 

 
รปูท่ี 8 ผงัพืน้ของขอ้เสนอแนะการออกแบบทัง้ 2 รปูแบบ 
 
4. สรปุผล 

ผลการวจิยัในครัง้น้ีผลทีไ่ดค้อืสามารถตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมุตฐิาน ในเรื่องของกลุ่มผูใ้ชง้านทีเ่หมาะสมกบัการใช้
งาน อาคารพกัอาศยัรวมในรปูแบบใหม่ เพือ่ช่วยการแกปั้ญหา ทีอ่ยู่อาศยัในอนาคต ของประเทศไทยดว้ยวธิกีารออกแบบ ตาม
แนวทางการออกแบบทีน่ าเสนอมานัน้ สามารถท าใหอ้าคารทีส่รา้งตอบโจทย ์กบัผูใ้ชง้านทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายท าใหไ้มเ่กดิปัญหา
ทีอ่ยูอ่าศยั ไมม่คีนจบัจอง หรอื ทิง้รา้งในวงการอสงัหารมิทรพัยก์จ็ะท าใหเ้กดิความคลอ่งตวัของตลาดมากขึน้ 

ในเชงิของผูอ้อกแบบเป็นการสรา้งรปูแบบในการออกแบบอาคารพกัอาศยัรวมในไทยรปูแบบใหมถ่งึแมว้า่บางพืน้ทีใ่น
อาคารอาจจะยงัขดักบัขอ้กฎหมายไทย ในส่วนของ กฎกระทรวงว่าดว้ยเรื่องการควบคุมอาคาร ในเรื่องของขนาดหอ้ง อาจจะ
ตอ้งน าส่วนน้ีเป็นการพจิารณานิยามรูปแบบของอาคารพกัอาศยัรวมรูปแบบแบ่งปันพืน้ทีอ่าศยั เพื่อใหส้ะดวกต่อการออกแบบ
และขอ้อนุญาตในการก่อสรา้งต่อไป 
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แนวทางการออกแบบการบริการส าหรบัการด าเนินงานของ 
หอศิลป์เอกชนท่ีผสมพืน้ท่ีเชิงพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 

 Service Design Guidelines for the Operations of 
Private Art Galleries with Commercial Space in Bangkok 
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ปัจจุบนัผูค้นใหค้วามสนใจกบังานศลิปะเป็นผลมาจากการทีผ่ลงานศลิปะสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยมากขึน้ และหนึ่งในเหตุ
ปัจจยันัน้ไดแ้ก่การสรา้งหอศลิป์ทีด่ าเนินการโดยเอกชนกลุม่ยอ่ยหรอืกลุม่บุคคลทีเ่พิม่ทีจ่ านวนขึน้มากกวา่ในอดตี แต่กม็หีอศลิป์
เอกชนจ านวนหน่ึงทีม่กีารปิดตวัไปดว้ยเช่นกนัเน่ืองมาจากเรื่องของเศรษฐกจิ เพราะการบรหิารงานของหอศลิป์เอกชนตอ้งใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมากโดยไมไ่ดม้งีบประมาณมาคอยสนบัสนุนเหมอืนกบัหอศลิป์ของรฐับาลจงึท าใหเ้กดิรปูแบบการบรหิาร
จดัการทีม่กีารผสมพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยอ์ื่นๆ เขา้ไปเพือ่ก่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่เตมิ และการสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ  ดว้ยเหตุน้ีจงึมกีาร
เก็บขอ้มูลจากหอศลิป์เอกชนกลุ่มย่อยหรอืกลุ่มบุคคลที่มกีารผสมพื้นที่เชงิพาณิชย์ดงักล่าวจ านวน 5 แห่ง เพื่อวเิคราะห์การ
บรหิารจดัการและการใช้งานตัง้แต่ก่อนที่ผู้ใช้บรกิารจะเขา้มาใช้งาน ขณะใช้งาน และหลงัจากที่ผู้ ใช้บรกิารออกไปแล้วตาม
หลักการของการออกแบบการบริการ (Service Design) ซึ่งพบว่ามีรูปแบบในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันผ่าน
องคป์ระกอบในทางสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้ ตวัอาคาร การวางผงั พืน้ทีใ่ชส้อย สแีละวสัดุ ผลจากการเปรยีบเทยีบกรณีศกึษา
ทัง้ 5 แหง่ สามารถน าไปรวบรวมเป็นขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนวทางการบรกิารจดัการและการออกแบบการบรกิารของหอ
ศลิป์เอกชนกลุ่มย่อยที่ผสมพื้นที่เชงิพาณิชย์อื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์เชงิบวกผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอนัจะ
น าไปสูโ่อกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ทางดา้นธุรกจิ 
 
ค ำส ำคญั: หอศลิป์ หอศลิป์เอกชนกลุม่ยอ่ยทีผ่สมพืน้ทีเ่ชงิพำณิชย,์ กำรออกแบบกำรบรกิำร, กำรออกแบบเพือ่กำรสรำ้ง
ประสบกำรณ์, องคป์ระกอบทำงสถำปัตยกรรม 
 
Abstract 

Nowadays, people increasingly appreciate art in any form due to the more convenient approaches available. 
One of them is the extensive availability of private art galleries. However, not all of those galleries survive due to the 
economic hardship. Unlike the government-funded galleries, the management of private art galleries requires substantial 
funds that is not publicly subsidised in the private sector Therefore, the art space has to be incorporated with commercial 
space to make additional income and a new experience. This research paper collected data from five private art galleries 
where commercial space is incorporated. Data analyses would reveal customers journey from before, during and after 
users leave the facilities under the Service Design principle. It can be concluded as a guideline to create positive 
experience leading to successful business operation using major architectural design elements such as location, building 
layout, usable space, color and decorative materials.  

 
Keywords: Art galleries, Private art galleries with commercial space, Service design, Design for new users experience, 
Architectural design elements 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัมจี านวนหอศลิป์ทีด่ าเนินการโดยเอกชนกลุม่ยอ่ยหรอืกลุม่บุคคลอยูท่ี ่65 แหง่ทัว่กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละทีจ่ะ
มวีธิบีรหิารกจิการทีม่ผีลประกอบการแตกต่างกนัออกไป และมหีอศลิป์เอกชนจ านวนไม่น้อยทีปิ่ดตวัลงไปเน่ืองจากไม่ประสบ
ความส าเรจ็ทางดา้นธุรกจิเพราะหอศลิป์เอกชนจะต้องหารายไดเ้พื่อเลี้ยงตวัเองเป็นหลกั ไม่ไดม้งีบประมาณมาคอยสนับสนุน
เหมอืนกบัหอศลิป์ของรฐับาล ท าใหห้ลายแห่งต้องผนวกพื้นทีเ่พื่อการคา้เพื่อสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ หากน าหลกัการจดัการงาน
บรกิาร (Service design) มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดทีี่ช่วยดงึดูดใหค้นเขา้มาใช้บรกิารสถานที่นัน้ๆ เพิม่ขึน้ในระยะยาว 
ผูว้จิยัจงึได้เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการหอศลิป์เอกชน โดยพจิารณาองค์ประกอบ
ในทางสถาปัตยกรรมทีช่่วยสนับสนุนการเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการชื่นชมงานศลิปะ โดยก าหนดวตัถุประสงคข์องงานวจิยั
ดงัต่อไปน้ี 

1. ศกึษารปูแบบและวธิกีารการด าเนินงานของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
2. ศกึษาการใชแ้นวคดิและเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบการบรกิารทีส่มัพนัธก์บัองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม เพื่อ

สรา้งประสบการณ์ในการชืน่ชมงานศลิปะของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพ 
3. เสนอแนวทางการออกแบบการบรกิารเพื่อสรา้งประสบการณ์ทางกายภาพในการชื่นชมงานศลิปะของหอศลิป์เอกชน

ในกรุงเทพมหานคร 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีการออกแบบบริการ  

การออกแบบบรกิาร (Service design) เป็นการน าความรูใ้นเรือ่งการคดิเชงิออกแบบ (Design thinking) มาประยุกตใ์ช ้

เพือ่สรา้งการบรกิารทีม่าจากมมุมองของผูบ้รโิภคอยา่งแทจ้รงิ (ยิง่ลกัษณ์ สนิุศารตัน์, 2559) โดยกระบวนการออกแบบบรกิาร จะ

ประกอบไปดว้ย 

 2.1.1 การส ารวจและเกบ็ขอ้มูล (Exploration) โดยการหาขอ้มลู ทบทวนวรรณกรรม วธิกีารพืน้ฐาน เพื่อช่วยก าหนด
ขอบเขต และสรา้งความเขา้ใจ จากนัน้จงึก าหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder) เพือ่น ามาบนัทกึพฤตกิรรมและความรูส้กึของ
บุคคลต่อจดุปะทะ (Touchpoint) ต่างๆ 
 2.1.2 การออกแบบแนวคดิ (Creation) โดยเริม่จากปัญหาทีไ่ดใ้นขัน้ตอนแรก จากนัน้จะมเีครือ่งมอืส าหรบัหาวธิใีนการ
แก้ปัญหา โดยการ สงัเกต ส ารวจ และสมัภาษณ์ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัปัญหานัน้ๆ  โดยมกีารแบ่งช่วงระยะเวลาทัง้หมด 3 
ชว่งเวลา คอื ก่อนใชบ้รกิาร ขณะใชบ้รกิาร และหลงัจากใชบ้รกิาร 
 2.1.3 การทดสอบและลงมือท า (Reflection and Implementation) หลังจากได้วิธีการที่สามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้ว จงึน าวธิกีารนัน้มาทดสอบ เพื่อหาวธิทีี่สามารถแก้ปัญหาได้ดแีละตรงจุดที่สุด โดยหลงัจากได้วธิี
แกปั้ญหาทีด่ทีีส่ดุออกมาแลว้จะท าการสรา้งแบบจ าลอง 
 
2.2 กระบวนการบริการในหอศิลป์ 

เป็นขัน้ตอนทีผู่ใ้ชบ้รกิารสนใจมาใชบ้รกิารสถานทีห่น่ึง จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งหาขอ้มลู หรอืมคีวามพยายามทีจ่ะไป
ยงัสถานที่นัน้ ไปจนถึงการเขา้ใช้บรกิาร ตลอดจนการประเมนิผลหลงัจากใช้บรกิาร โดยกระบวนการบรกิารจะค านึงถึงการ
ใหบ้รกิารผูใ้ช้บรกิารตัง้แต่ก่อนที่จะเขา้ใช้บรกิาร ขณะใช้บรกิาร และหลงัใช้บรกิาร  แต่ละขัน้ตอนจะมจีุดสมัผสัที่แตกต่างกนั
ออกไป ทัง้ในเรื่องของการปฎสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ห้บรกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผูใ้ชบ้รกิารกบัสถานที่ หรอืเรื่องของการจดัการกบั
พืน้ทีก่ารใหบ้รกิารใหส้ามารถรองรบัต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหรู้ส้กึดเีมือ่ใชบ้รกิารอยูไ่ด ้ 

 
2.3 งานสถาปัตยกรรมกบัการสร้างประสบการณ์ 
  ปัจจยัภายนอกจะเป็นสว่นแรกทีส่รา้งการรบัรูใ้ห้กบัผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะสามารถดงึดดูใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความสนใจอาคาร
และเขา้มาใชง้าน การน าสถาปัตยกรรมมาใชก้บัการสรา้งประสบการณ์ ตอ้งทราบเสยีก่อนวา่กลุ่มผูใ้ชง้านอาคารมเีป้าหมายและ
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ความคาดหวงัอยา่งไรในขัน้ตอนตัง้แต่ก่อนใชบ้รกิาร ขณะใชบ้รกิาร และหลงัจากการใชบ้ริการ (Klingmann, 2007) โดยมองผา่น
องคป์ระกอบในทางสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้ ตวัอาคาร การวางผงั พืน้ทีใ่ชส้อย การใชส้แีละวสัดุ 
 
3. วิธีการศึกษาและผลการวิจยั 
 ในการออกแบบการบรกิารส าหรบัการด าเนินงานของหอศิลป์เอกชนที่ผสมพื้นที่เชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้กบัผูเ้ขา้ชม ผ่านการออกแบบการบรกิารและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม จะใช้
วธิกีารลงพืน้ทีส่งัเกต ส ารวจ สมัภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามกับบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัหอศลิป์ โดยจะเกบ็ขอ้มลูจาก
การลงพืน้ทีส่ ารวจกรณีศกึษาทัง้ 5 กรณี การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 5 คนจากแต่ละกรณีศกึษา และการท าแบบสอบถามจาก
ผูใ้ชบ้รกิารจ านวนทีล่ะ 10 คน โดยเกณฑก์ารเลอืกกรณีศกึษา จะเลอืกจากหอศลิป์ทีเ่อกชนกลุ่มย่อยหรอืกลุ่มบุคคลทีผ่สมพืน้ที่
เชงิพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร โดยไมค่ านึงถงึระยะเวลาการใหบ้รกิาร ในสว่นของขอ้มลูทีส่มัภาษณ์ผูป้ระกอบการจะเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินงาน การบรหิารจดัการ การสรา้งความพงึพอใจ และการสรา้งประสบการณ์ของแต่ละกรณีศกึษา และส่วนการท า
แบบสอบถามของผูใ้ชบ้รกิารนัน้จะเน้นไปทีเ่รื่องของวตัถุประสงค์ใชบ้รกิาร ความพงึพอใจและประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการใช้
บรกิาร และหลงัใชบ้รกิาร ซึง่สามารถแสดงขอ้มลูจากการลงพืน้ที ่สงัเกต และส ารวจ ลกัษณะทางกายภาพของทัง้ 5 กรณีศกึษา
ไดร้ปูที ่1  

 
รปูท่ี 1 เปรยีบเทยีบลกัษณะเด่นของปัจจยัทางสถาปัตยกรรมแต่ละกรณีศกึษา 

 
4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
 4.1 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมและการสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการเข้าชม 
การวเิคราะห์ 5 องค์ ประกอบทางสถาปัตยกรรมของแต่ละกรณีศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดใีนการเขา้ชม พบว่าแต่ละ
กรณีศกึษามจีุดแขง็และจุดอ่อน (รปูที ่1) ดงัน้ี  
 4.1.1 Bridge café & Art space จะมจีุดแขง็เป็นเรือ่งทีต่ ัง้ของอาคารและเรือ่งการวางผงั ทีจ่ะสง่ผลใหส้ามารถเขา้ถงึได้
งา่ยจากหลากหลายเสน้ทาง และเรื่องของการวางผงัทีเ่มื่อเขา้มาจะเจอส่วนบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ท าใหส้่วนน้ีเป็นเสมอืน
สว่นตอนรบั สว่นเรื่องของจุดอ่อนเป็นเรื่องของตวัอาคาร การวางผงั พืน้ทีใ่ชส้อย และ สแีละวสัดุ ทีไ่มส่ง่เสรมิใหอ้าคารโดดเด่น
หรอืแตกต่างจากอาคารอื่นๆ โดยรอบ 
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 4.1.2 Head in the Clouds จุดแขง็เป็นเรื่องของทีต่ัง้ การวางผงั พืน้ทีใ่ชส้อย สแีละวสัดุ สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชง้าน
พืน้ทีท่ ัง้สองสว่น เนื่องจากการวางพืน้ทีบ่รกิารอาหารและเครือ่งดืม่อยูร่ว่มกบัพืน้ทีจ่ดัแสดง สว่นเรือ่งของจุดอ่อนเป็นเรือ่งของตวั
อาคาร ทีเ่ป็นอาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นอาคารลกัษณะเดยีวกบัอาคารในบรเิวณนัน้   
 4.1.3 Palette Artspace จุดแขง็ในเรื่องของทีต่ัง้ การวางผงั พืน้ทีใ่ชส้อย สแีละวสัดุ สง่ผลใหอ้าคารเป็นจุดเด่นพบเหน็
ไดง้า่ยและเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก และมกีารตกแต่งทีแ่ตกต่างจากอาคารอื่นๆในบรเิวณใกลเ้คยีง สว่นจุดอ่อนเป็นเรื่องตวัอาคาร
และการวางผงั ทีเ่ป็นอาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นอาคารลกัษณะเดยีวกบัอาคารในบรเิวณนัน้ นอกจากนัน้ยงัมกีารวางผงัใหส้ว่นการจดั
แสดงอยูท่ีช่ ัน้ 3 และ 4 ซึง่ตอ้งใชบ้นัไดในการขึน้ไป 
 4.1.4 When Life Gives You Lemons จะมจีุดแขง็ดา้นทีต่ัง้ ตวัอาคาร การวางผงั พืน้ทีใ่ชส้อย สง่ผลใหส้ามารถเขา้ถงึ
ไดง้า่ย นอกจากน้ีอาคารยงัมคีวามแตกต่างจากอาคารหอศลิป์ทีผ่สมพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยอ์าคารอื่น และมพีืน้ทีท่ีเ่ชือ่มทัง้ 2 อาคารที่
สามารถช่วยดงึดูดผูใ้ชบ้รกิารได ้ส่วนจุดอ่อนเป็นเรื่องสแีละวสัดุ อาจจะท าใหบ้า้งพืน้ทีข่องอาคารไม่เหมาะกบัการใชง้าน เช่น 
สว่นของพืน้คอนกรตีบรเิวณทีม่กีารจดัแสดง อาจเกดิฝุ่ นและสง่ผลกระทบต่อผลงานศลิปะ 
 4.1.5 YELO House จุดแขง็ดา้นจุดแขง็ในเรื่องของทีต่ัง้ ตวัอาคาร การวางผงั พืน้ทีใ่ชส้อย สแีละวสัดุ สง่ผลใหอ้าคาร
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยจากหลากหลายเสน้ทาง และอาคารยงัพบเหน็ไดง้า่ยมจีุดเด่นทัง้ในเรือ่งลกัษณะของอาคาร และสทีีแ่ตกต่าง
จากอาคารบรเิวณใกลเ้คยีงสว่นจุดอ่อนเป็นเรือ่งการวางผงั 
ทีม่บีนัไดทางขึน้ 2 ทาง ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารอาจรูส้กึเกดิความสบัสน 
 
 4.2 กระบวนการบริการและการสรา้งประสบการณ์ท่ีดีในการเข้าชม 
 การส ารวจกระบวนการบรกิารและการใชแ้บบสอบถามเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร จ านวน 10 คน ในแต่
ละกรณีศกึษา โดยจะเป็นการตอบแบบสอบถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์ชบ้รกิาร ความพงึพอใจและประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก
การใชบ้รกิาร และหลงัใชบ้รกิาร ซึง่จะเหน็ไดว้่าแต่ละกรณีศกึษามทีัง้กระ บวนการบรกิารในเชงิบวก และกระบวนการบรกิารที่
ควรแกไ้ขปรบัปรุงทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัรปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 เปรยีบเทยีบกระบวนการบรกิารในเชงิบวก และกระบวนการบรกิารทีค่วรแกไ้ขปรบัปรุงจากการวเิคราะหข์องแต่ละ
กรณีศกึษา 
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4.2 สรปุผลการศึกษา 
 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม สามารถน ามาสรา้งเป็นแนวทางการออกแบบการบรกิารส าหรบัการด าเนินงานของหอ
ศลิป์เอกชนทีผ่สมพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร เพือ่สรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัผูเ้ขา้ชม อนัจะน าไปสูโ่อกาสทีจ่ะประสบ
ความส าเรจ็ สามารถสรุปไดว้า่ 

จากการวเิคราะหก์ระบวนการบรกิารในเชงิบวก และกระบวนการบรกิารทีค่วรแกไ้ขปรบัปรุงกบัปัจจยัทางสถาปัตยกรรม 
ทีส่ามารถสรา้งประสบการณ์ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารตัง้แต่ก่อนใชบ้รกิารไปจนถงึหลงัการใชบ้รกิาร พบวา่ ดา้นทีต่ัง้ จะตอ้งชว่ยสง่เสรมิ
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความสะดวกในการเดนิทาง และงา่ยต่อการพบเหน็ ซึง่จะสามารถดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มใหม่ๆ  ทีพ่บเหน็อาคาร
เหล่านัน้ได ้ส่วนดา้นตวัอาคาร การมรีูปแบบอาคารทีแ่ปลกใหม่ และมพีืน้ทีท่ีน่่าสนใจ แตกต่างจากอาคารอื่น กม็กัจะช่วยดงึดูด
ความสนใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิประสบการณ์ใหม่ๆ ได ้สว่นดา้นการวางผงัและเสน้ทางการเดนิทีเ่ขา้ใจงา่ยและไมส่บัซอ้น กเ็ป็นสว่น
ส าคญัที่ท าใหผู้้ใช้บรกิารเกดิจุดสมัผสัต่อการใช้บรกิาร และก่อใหเ้กดิประสบการณ์ขณะใช้บรกิาร  ด้านพื้นที่ใช้สอย การแบ่ง
สดัส่วนพื้นที่ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน จะสามารถช่วยดงึให้ผูใ้ช้บรกิารท ากิจกรรมภายในได้อย่างหลากหลายและมพีื้นที่ที่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และดา้นสแีละวสัดุ นอกจากสามารถช่วยดงึดูดผูใ้ชบ้รกิารไดแ้ลว้ ยงัสามารถใชค้วาม
น่าสนใจของสแีละวสัดุในการสรา้งความโดดเดน่ใหอ้าคารและผลงานศลิปะไดอ้กีดว้ย 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้น าเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกบนพืน้ฐานการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์โดยใช้

การออกแบบที ่เชื่อมโยงคนกบัธรรมชาตทิัง้อาคารและภายนอกอาคาร โดยธรรมชาตเิป็นตวักลางในการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาคุณภาพการเรยีน แต่โรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกรูปแบบน้ียงัไม่ได้มกีารศกึษาความสมัพนัธ์ดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของการวจิยันี้ โดย งานวจิยัมวีตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ศกึษาการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตท์ีเ่กีย่วกบั
การออกแบบทางกายภาพ  2) ศกึษาและวเิคราะหก์ารจดัการพืน้ทีท่างกายภาพของโรงเรยีนทีม่แีนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมน
นิสต์ในกรุงเทพมหานคร 3)เสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกตามแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิ
แมนนิสตท์ีเ่หมาะสมกบับรบิทไทย ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยั ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหก์ารจดัการพืน้ที่
ทางกายภาพของโรงเรยีนทีม่แีนวการสอนแบบนีโอ - ฮวิแมนนิสต์ในกรุงเทพมหานคร และศกึษากรณีศกึษาทีส่อดคลอ้งทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาก าหนดให้ตัง้อยู่ที่ถนนศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร มเีน้ือที่
ประมาณ 3.4 ไร่ แนวคดิในการออกแบบประกอบดว้ยการออกแบบทีเ่ชื่อมโยงคนกบัธรรมชาตคิอืไบโอฟิลกิ (Biophilic Design) 
ได้แก่ การเปิดมุมมองสมัผสัธรรมชาติทางตรงและทางอ้อม อุณหภูมธิรรมชาต ิการปรากฏตวัของน ้า การเชื่อมต่อกบัระบบ
ธรรมชาต ิการใชว้สัดุธรรมชาต ิโอกาสทางการมองเหน็ การสรา้งพืน้ทีมุ่มสงบ และการออกแบบพืน้ทีท่างการเกษตรภายนอก
อาคารคอืเพอรม์าคลัเจอร ์(Permaculture Design) ไดแ้ก่ แปลงปลูกผกั แปลงปลูกพชืผกัสวนครวั พืน้ทีป่ลกูดอกไม ้พืน้ทีป่ลูก
สวนผลไม ้พืน้ทีต่้นไมใ้หญ่ ประโยชน์งานวจิยัน้ีคอืผูบ้รหิารโรงเรยีน สถาปนิก และผูท้ีม่คีวามสนใจออกแบบโรงเรยีนปฐมวยั
ทางเลอืกบนพืน้ฐานการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตส์ามารถน าไปและประยุกตใ์ชไ้ด ้

ค าส าคญั: โรงเรยีนปฐมวยั , โรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืก, การสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต,์ ทฤษฎไีบโอฟิลกิ, แนวคดิเพอรม์าคลัเจอร ์
  
Abstract 
  This research study presents the primary schools’ neo-humanist education for architectural designs linking people 
and nature together  as well as including the exterior and interior designs. The nature is the medium for promoting 
learning and improving learning qualities. However, these alternative schools have not been well-studied continuously. 
Therefore, this study was conducted. This study has three purposes: 1) to study teaching the neo-humanist education for 
physical designs, 2) to study and analyze the physical spaces of the schools with the neo-humanist education in Bangkok, 
and 3) to propose the design guidelines for the alternative schools according to Thai contexts. The theories relevant to data 
collection were studied and the physical space management of the schools was analyzed by the researcher(s). The 
consistent cases in Thailand and other countries were also studied. According to the study, the location was on Sala 
Thammasop Road, Thawee Wattana, Bangkok. The area was about 3.4 rai. The design concepts consist of the designs 
linking the people to nature (Biophilic theory) as follows: presenting viewpoints for directly and indirectly experiencing the 
nature, having natural temperatures, showing water, connecting to natural systems, using natural materials, providing visual 
opportunities, creating corners and designing exterior areas for agriculture (permaculture theory) such as self-veggie garden, 
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veggie garden, flower plots, and gardens for fruits and trees. The significances of this study are that architects and people 
interested in designing the architectures of the alternative schools with the neo-humanist education can apply the findings. 

Keywords: primary schools, alternative primary schools, neo-humanist education, biophilic theory, permaculture theory 
 

1. ท่ีมาและความส าคญั 
 จากการจดัอนัดบัทางการศกึษา(World Economic Forum, 2013) พบว่าระบบการศกึษาของประเทศไทยยงัล้าหลงั 
สาเหตุแรกคอืระบบการศกึษายงัเน้นใหน้ักเรยีนท่องจ ามากกวา่ปฏบิตั ิสาเหตุต่อมาคอื การเรยีนรูแ้ต่ในหอ้งเรยีนสีเ่หลีย่มท าให้
เดก็ไมม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ไมก่ลา้แสดงออก สภาพแวดลอ้มไมเ่อือ้อ านวยต่อการพฒันาต่อเดก็ทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 
และพืน้ทีถู่กจ ากดัต่อการใช้งานไม่มคีวามยดืหยุ่น ซึ่งจากปัญหาทีก่ล่าวมาเป็นปัญหาของเดก็ไทยทีม่ตีัง้แต่ตอนปฐมวยัจนถงึ
ปัจจุบนัซึง่ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข(วชิยา ปิดชามกุ,2559) 
 โรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกในปัจจุบนัเกดิขึน้พรอ้มแนวการสอนทีแ่ตกต่างหลากหลายเพือ่แกไ้ขปัญหาขา้งตน้ ปัจจุบนัมี
ทัง้หมด 13 รูปแบบ แนวการสอนมกีารปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทไทย เช่น แนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต์ แนวการสอนแบบวถิี
พุทธ แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี ่แนวการสอนวอลดอรฟ์เป็นตน้ (วชัระ จตุพร, 2554) โดยแต่ละรปูแบบการสอนมเีป้าหมาย
ทีย่ดึความตอ้งการของเดก็เป็นหลกั  
 แนวทางการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต์เป็นแนวพฒันามนุษย์มเีป้าหมายช่วยพฒันาศกัยภาพที่แฝงในตวัออกมา 
ศกัยภาพทัง้ทางร่างกาย จติใจ มใีจทีเ่ปิดกวา้ง และน าความรูไ้ปประกอบอาชพีได ้โดยเน้นกจิกรรมใชห้ลกัท าใหค้ลื่นสมองต ่า 
การสรา้งภาพพจน์ดา้นบวก การประสานเซลล์สมอง และการใหค้วามรกั เมื่อศกัยภาพต่างๆ ดแีลว้จะท าใหอ้ย่างอื่นดไีปดว้ย 
(เกยีรตวิรรณ อมาตยกุล, 2555) แนวทางการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตเ์ป็น 1 ใน 5 ทฤษฎทีีม่โีรงเรยีนอนุบาลน าไปประยุกตใ์ช้
ในบรบิทของประเทศไทยไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ (นรศิรา จรยิะพนัธุ์ , 2555) อกีทัง้มกีารน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางทัง้ทวปี
ยุโรป อเมรกิา และอกีหลายๆ ประเทศในทวปีเอเชยี เช่น ประเทศไอซ์แลนด์ อนิเดยี แอฟรกิา เป็นต้น (วไิล องค์อนันต์คุณ , 
2532 และเกยีรตวิรรณ อมาตยกุล, 2535) ปัญหาทีพ่บในโรงเรยีนปัจจุบนัคอืสถาปัตยกรรมยงัไม่เอื้ออ านวยต่อการใชง้านตาม
รปูแบบการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตไ์ดแ้ก่ หอ้งเรยีนขนาดเลก็และไมม่คีวามยดืหยุ่นต่อการใชง้านท าใหจ้ ากดัต่อการเรยีนรู ้ไม่
เปิดมมุมองธรรมชาต ิมธีรรมชาตกิารเรยีนรูท้ีไ่มห่ลากหลาย และการเลน่ทีจ่ าเจ เป็นตน้ 
 การเรยีนการสอนควรเลง็เหน็ถงึความส าคญัตัง้แต่อนุบาลซึง่เป็นกา้วแรกทีส่ าคญัในการพฒันาศกัยภาพของเดก็ ซึ่ง
เมือ่รปูแบบการสอนมกีารพฒันา จะเป็นผลดตี่อเดก็ยิง่ขึน้เมือ่ถูกเตมิเตม็ดว้ยการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่อื้ออ านวยต่อการใช้
งานตามแนวการสอน โดยในงานวจิยันี้จะมุง่เน้นไปทีแ่นวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์ 
 
2.วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) ศกึษาการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตท์ีเ่กีย่วกบัการออกแบบทางกายภาพ  
2) ศกึษาและวเิคราะหก์ารจดัการพืน้ทีท่างกายภาพของโรงเรยีนทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัของโรงเรยีนทีม่แีนวการสอนแบบนีโอ -ฮวิ
แมนนิสตใ์นกรุงเทพมหานคร  
3) เสนอแนวทางดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงเรยีนปฐมวยัตามแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตท์ีเ่หมาะกบับรบิทไทย 
 
3. วิธีการวิจยัและการออกแบบ 
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
 3.1.1 ขอ้มลูปฐมภมู ิ
 1) ศึกษาและวเิคราะห์การจดัการพื้นที่ทางกายภาพของโรงเรยีนที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัของโรงเรยีนที่มแีนวการสอน
แบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์  
   1.1) สมัภาษณ์ขอ้มลูเกีย่วกบัการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์จากครแูละผูอ้ านวยการศกึษาโรงเรยีนปฐมวยั
แนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตใ์นกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงเรยีนอมาตยกุลและโรงเรยีนยุวภทัร จ านวน 3 คน  

  1.2) เกบ็ขอ้มลูจากการสงัเกตและจดบนัทกึ โดยเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีท่างกายภาพและพืน้ทีก่ารใชง้านต่างๆ ในโรงเรยีน 
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 2) ศกึษาและวเิคราะหก์ารจดัการพืน้ทีท่างกายภาพของกรณีศกึษาโรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกรปูแบบอื่น 
  2.1) สมัภาษณ์ขอ้มลูเพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบจากสถาปนิกผูอ้อกแบบโรงเรยีนปฐมวยัและครโูรงเรยีน
ปฐมวยัทางเลอืก โดยสมัภาษณ์ จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ สถาปนิกผูอ้อกแบบโรงเรยีนนานาชาตเิรนทร ีและ ครโูรงเรยีนรุง่อรุณ 
  2.2) เกบ็ขอ้มลูจากการสงัเกตและบนัทกึภาพ โดยเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีก่ารใชง้านต่างๆ ในโรงเรยีนเพือ่เป็นแนวทาง
ในการออกแบบ จ านวน 1 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนรุง่อรุณ 
 3.1.2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
 1) ศกึษารวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั  
  1.1) ศกึษาสภาพการใชพ้ืน้ทีท่างกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวการสอนนีโอฮวิแมนนิสต์ 
  1.2) ศกึษาหลกัการออกแบบทฤษฎไีบโอฟิลกิ(Biophilic Design) ทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 
  1.3) ศกึษาหลกัการออกแบบแนวคดิเพอรม์าคลัเจอร ์(Permaculture Design) ทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 
 2) ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากกรณีศกึษา 
  2.1) ศกึษาลกัษณะทางกายภาพโรงเรยีนทางเลอืกรปูแบบอื่นทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎไีบโอฟิลกิ(Biophilic Design) ในประเทศ 
  2.2) ศกึษาลกัษณะทางกายภาพแต่ละโรงเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎไีบโอฟิลกิ(Biophilic Design) ในโรงเรยีนต่างประเทศ 
  2.3) ศกึษาเพือ่น ามาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นกายภาพแต่ละโรงเรยีนโดยศกึษาร่วมกบัทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่น ามาวเิคราะหท์ีต่ ัง้ และแนวทางการออกแบบ 
 3.1.3 การออกแบบและการประเมนิแบบ 
 1) ท าการออกแบบโรงเรยีนปฐมวยัตามแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์                    
 2) ประเมนิแบบจากผูเ้ชีย่วชาญและน ามาแกไ้ขปรบัปรุง                   
3) น าเสนอแบบโรงเรยีนปฐมวยัตามแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์

 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
4.1 ลกัษณะทางกายภาพ 
 ศกึษาและวเิคราะหก์ารจดัการพืน้ทีท่างกายภาพของโรงเรยีนทีม่แีนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตไ์ดแ้ก่ โรงเรยีนอ
มาตยกุล และ โรงเรยีนยุวภทัร ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นการกนิ ดา้นปฏสิมัสมัพนัธ ์และดา้นสิง่แวดล้อม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงการวเิคราะหร์ะหวา่งองคป์ระกอบทีส่ าคญักบักลุ่มขอ้มลู (ผูว้จิยั, 2563) 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ีส าคญั ผลวิเคราะห ์
ดา้นกจิกรรม ทัง้ 2 โรงเรยีนเน้นใหเ้ดก็นัง่สมาธ ิรอ้งเพลง เล่นโยคะโดยพืน้ทีจ่ะอยู่ในหอ้งเรยีนและมกีาร

รวมอนุบาล1-อนุบาล 3 สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ทีพ่ืน้ทีร่วมเช่น ลานรวม หอ้งอเนกประสงค์ จงึ
ควรมพีืน้ทีท่ ากจิกรรมและหอ้งเรยีนขนาดใหญ่เพือ่รวมเดก็ใหท้ ากจิกรรมรว่มกนั  

ดา้นการกนิ ทัง้ 2 โรงเรยีนมคีวามคดิทีต่่างดา้นการกนิโดยโรงเรยีนอมาตยกุลจะมกีารทานมงัสวริตัแิต่
ไม่ 100% จะเน้นไมก่นิสตัวใ์หญ่ เน้นกนิพวกผกั เตา้หู ้มกีารท าตามหลกัของนีโอ-ฮวิแมน
นิสต์แต่ไม่ 100 % ส่วนโรงเรยีนยุวภทัรมองว่าเดก็เป็นวยัทีเ่จรญิเตบิโตต้องไดร้บัโปรตนี
มากจงึไมน่ าดา้นการกนิเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในโรงเรยีนแต่มกีนิมงัสวริตัเิฉพาะวนัส าคญั จงึ
ควรมพีืน้ทีเ่พาะปลกูผกัผลไม ้เพือ่ใหเ้ดก็รูจ้กัดแูลรกัษากบัสิง่ทีอ่ยูร่่วมกนัตามแนวคดิของนี
โอฮวิแมนนิสต ์และสามารถท าผลผลติมาใชใ้นโรงเรยีนได ้เชน่ดา้นอาหาร 

ดา้นปฏสิมัพนัธ ์ ทัง้ 2 โรงเรยีนคุณครมูกีารปฏบิตัติ่อเดก็เหมอืนกนัโดยจะเน้นหลกัของนีโอฮวิแมนนิสตท์ีจ่ะ
เน้นให้เด็กเห็นคุณค่ากับตัวเองและเชื่อในความรกั เช่น การกอด สมัผสั ชม พูดบวก 
นอกจากนามธรรม จงึควรมพีืน้ทีเ่ป็นรปูธรรมโดยออกแบบสถาปัตยกรรมใหคุ้ณครสูามารถ
เขา้ถงึเดก็ไดง้า่ยและดแูลไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการวเิคราะหร์ะหวา่งองคป์ระกอบทีส่ าคญักบักลุ่มขอ้มลู (ผูว้จิยั, 2563) (ต่อ) 

 
4.2 วิเคราะหแ์นวการออกแบบ 
 4.2.1 การวเิคราะหร์ะหวา่งแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตก์บัแนวคดิการออกแบบไบโอฟิลกิ ( Biophilic Design ) 
 ศกึษาและวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตก์บัแนวคดิการออกแบบไบโอฟิลกิเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการจดัพืน้ทีท่างกายภาพทีเ่ชือ่มโยงคนกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิ

 
รปูท่ี 1 แสดงการวเิคราะหร์ะหวา่งแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตก์บัแนวคดิการออกแบบไบโอฟิลกิ (ผูว้จิยั, 2563) 
 
 4.2.2 การวเิคราะหร์ะหว่างแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตก์บัแนวคดิการออกแบบเพอรม์าคลัเจอร(์Permaculture 
Design ) ศกึษาและวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตก์บัแนวคดิการออกแบบเพอรม์าคลัเจอร์
เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการจดัพืน้ทีท่างกายภาพเกษตรกรรม 

องคป์ระกอบท่ีส าคญั ผลวิเคราะห ์
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ทัง้ 2 โรงเรยีนค านึงถงึการน าธรรมชาตเิขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการเรยีนรูข้องเดก็โดยเน้น

การใช้ธรรมชาติให้สอดคล้องกบัประโยชน์ใช้สอยเช่น ลานทรายเป็นสนามเด็กเล่นของ
โรงเรยีนอมาตยกุล ,สวนกลว้ย มะม่วง เป็นพืน้ทีเ่รยีนรูใ้นชัว่โมงการเรยีนของโรงเรยีนยุว
ภทัร ซึง่ถอืวา่เป็นการใหท้รพัยากรทีม่ใีหเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุ จงึควรมพีืน้ทีร่องรบัใหเ้ดก็
เลน่หรอืท ากจิกรรมไดห้ลากหลายและมปีฏสิมัพนัธก์บัธรรมชาต ิ



การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกบนพืน้ฐานการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์ 
วภิาว ี เรอืงสทิธเิดชกุล และสนัตริกัษ ์ ประเสรฐิสุข 
 

455 

 
รปูท่ี 2 แสดงการวเิคราะหร์ะหวา่งแนวการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตก์บัแนวคดิการออกแบบเพอรม์าคลัเจอร ์(ผูว้จิยั, 2563) 
 
4.3 พืน้ท่ีศึกษา 
 4.3.1 วเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กึษาจากกลุม่ขอ้มลูและกรณีศกึษา  

1) ท าเลทีต่ัง้ ตัง้อยูบ่รเิวณชานเมอืงของกรุงเทพมหานคร 
2) ลกัษณะสภาพแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ชุมชนและหมูบ่า้น มคีวามหนาแน่นปานกลาง 
3) ขนาดทีด่นิ ไมน้่อยกวา่ 2 ไร ่
4) รปูรา่งแปลงทีด่นิ ควรมลีกัษณะเหมาะสม พืน้ทีส่ามารถน าไปออกแบบโรงเรยีนปฐมวยัได ้    
5) สาธารณูปโภค โดยรอบพืน้ทีค่รบครนัควรอยูใ่กลส้ถานศกึษาโดยมตีัง้แต่โรงเรยีนอนุบาลถงึมหาวทิยาลยั 

โรงพยาบาล  ตลาด                              
6) ความสามารถในการเขา้ถงึ ควรเป็นพืน้ทีส่ามารถเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดห้ลายเสน้ทาง  

  
4.3.2 การเลอืกยา่นจดัตัง้โครงการทีเ่หมาะสม  

 1) เกณฑก์ารเลอืกยา่นทีเ่หมาะสมโดยเลอืกจากลกัษณะกายภาพ ประชากร  คมนาคม 
 2) วเิคราะหพ์ืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในกาจดัตัง้โครงการจากท าเลทีต่ัง้ สาธารณูปโภค รูปแบบแปลงทีด่นิ ลกัษณะ
ชุมชนโดยรอบความสามารถทางการเขา้ถงึ  แนวโน้มการพฒันาในอนาคต   
   2.1) ทีต่ ัง้ A เขตทววีฒันา 
   2.2) ทีต่ ัง้ B อ าเภอบางกรวย        
   2.3) ทีต่ ัง้ C อ าเภอเมอืงปทุมธานี 
 จากการวเิคราะหใ์หค้ะแนนเปรยีบเทยีบศกัยภาพและขอ้ดี-ขอ้เสยีพบว่าทีต่ ัง้ A มศีกัยภาพในการจดัตัง้โครงการมาก
ทีส่ดุ คอื ถนนศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร เนื้อที ่5,502 ตารางเมตร ประมาณ 3 ไร ่4 งาน  
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รปูท่ี 3 แสดงพืน้ทีต่ ัง้(ผูว้จิยั, 2563) 

 
4.4 การออกแบบโครงการ 
4.4.1เกณฑก์ารออกแบบ                       
 แนวคดิการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์คอืการมเีดก็เป็นศนูยก์ลาง ฉลาดเปิดกวา้ง มจีติสาธารณะ และการท าใหเ้ดก็มี
รา่งกายแขง็แรง สขุภาพทีด่คีุณภาพชวีติดทีัง้กายและจติใจ โดยมองวา่ทัง้คน สตัว ์พชื และสิง่ไมม่ชีวีติอื่นมคีวามสมัพนัธอ์ยู่
รว่มกนัได ้สามารถน าธรรมชาตริอบตวัใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละประโยชน์ต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นอาหาร ดา้นปฏสิมัพนัธ ์
และดา้นสิง่แวดลอ้มรอบตวั 
 แนวคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรมเกดิจากการวเิคราะหก์ารออกแบบการสอนนีโอ-ฮวิแมนนิสตจ์ากนามธรรมเป็น
รปูธรรมทางกายภาพ รวมกบัทฤษฎไีบโอฟิลกิ , แนวคดิเพอรม์าคลัเจอร ์และ องคป์ระกอบในการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 
 
แนวคิดท่ี 1 : Neo-humanist + Biophilic Design 
 น าแนวคดิ Biophilic Design มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อสร้างความสอดคล้องกบัธรรมชาต ิได้แก่ การเปิด
มุมมองสมัผสัธรรมชาตทิางตรงและทางออ้ม การใชว้สัดุธรรมชาตแิละอุณหภูมธิรรมชาต ิการปรากฏตวัของน ้า การสรา้งพืน้ที่
มมุสงบ การเชือ่มต่อกบัระบบธรรมชาต ิและโอกาสทางการมองเหน็ 

 
รปูท่ี 4 แสดงแนวความคดิยอ่ยที ่1 (ผูว้จิยั, 2563) 



การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกบนพืน้ฐานการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์ 
วภิาว ี เรอืงสทิธเิดชกุล และสนัตริกัษ ์ ประเสรฐิสุข 
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แนวคิดท่ี 2 : Neo-humanist + Permaculture Design 
 น าแนวคดิ Permaculture Design มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อสร้างความสอดคล้องกบัธรรมชาติของพื้นที่
การเกษตร ไดแ้ก่ แปลงปลกูผกั แปลงปลกูพชืผกัสวนครวั พืน้ทีป่ลกูดอกไม ้พืน้ทีป่ลกูสวนผลไม ้และพืน้ทีต่น้ไมใ้หญ่ 

 
รปูท่ี 5 แสดงแนวความคดิยอ่ยที ่2 (ผูว้จิยั, 2563) 

 
แนวคิดท่ี 3 : Neo-humanist + Kid 
 น าแนวคดิพืน้ฐานขององคป์ระกอบในการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัมาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ เพือ่พฒันากลา้มเนื้อ
มอืและเทา้ของเดก็โดยตรง นอกจากน้ีเดก็ยงัไดร้บัความสนุกและมคีวามแปลกใหมข่องพืน้ทีก่ารเลน่ ไดแ้ก่ กจิกรรม ปีนป่าย 
วิง่ มดุ คลาน กระโดด เป็นตน้ 

 
รปูท่ี 6 แสดงแนวความคดิยอ่ยที ่3 (ผูว้จิยั, 2563) 

 
 4.4.2 การออกแบบ 
 จากแนวคดิขอ้ 4.4.1 น าไปสูก่ารออกแบบสถาปัตยกรรมประกอบดว้ย 3 แนวคดิไดแ้ก่ 
 1.แนวคิดท่ี 1 พื้นท่ีทางกายภาพสอดคล้องธรรมชาติ ไดแ้ก่พืน้ทีห่มายเลข 1-8 แสดงในรูปที ่7 เกดิจากการวาง
ต าแหน่งพืน้ทีใ่ชส้อยตามทศิทางลมและแดดเพื่อค านึงถงึอุณหภูมธิรรมชาต ิส่วนอาคารเรยีนมลีกัษณะเป็นรูปตวัแอลเพื่อเปิด
มุมมองสมัผสัธรรมชาตไิดโ้ดยตรง มปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างครูกบัเดก็และเพิม่โอกาสทางการมองเหน็ท าใหม้คีวามปลอดภยั ส่วน
กจิกรรมทีต่อ้งการความสงบไดแ้ก่ โยคะ มกีารน าน ้าเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ รอบโครงการประกอบดว้ย 1.พืน้ทีท่างการเกษตร
ท าใหเ้ดก็เรยีนรูผ้า่นธรรมชาตแิละสมัผสัธรรมชาตทิางออ้ม 2.พืน้ทีเ่ล่นท าใหเ้ดก็สมัผสักบัระบบธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ ไดแ้ก่บ่อ
โคลน บ่อทราย 3.พืน้ทีมุ่มสงบส าหรบักจิกรรมไดแ้ก่ บา้นตน้ไม ้และสวนป่า การออกแบบมกีารใชว้สัดุธรรมชาตไิดแ้ก่ ไม ้ดนิ 
หนิ ทราย หญา้ และสจีากธรรมชาตไิดแ้ก่ สเีอริท์โทน 
 2. แนวคิดท่ี 2 พื้นท่ีทางการเกษตร ได้แก่ พื้นที่หมายเลข 9-13 แสดงในรูปที่ 7 โดยกระจายรอบโครงการ วาง
ต าแหน่งใช้สอยตามพื้นที่กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ผ่านธรรมชาตแิละสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่น า
ดอกไม ้ใบไม ้ไปใชใ้นวชิาศลิปะ น าพชืผกัสวนครวั ผลไม ้ไปท าอาหารและสรา้งแปลงผกัของตนเองเพือ่ทีท่ าใหเ้ดก็รูจ้กัการดแูล
รกัษาและเรยีนรูก้ารเตบิโตไปในตวั สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ทีเ่ปิดโลง่ซึง่เป็นสว่นสร้างบรรยากาศทีด่ภีายในโรงเรยีน  
 3. แนวคิดท่ี 3 พื้นท่ีเล่น ไดแ้ก่พื้นที่หมายเลข 14-22 แสดงในรูปที่ 7 โดยกระจายรอบโครงการเป็นพืน้ทีส่ าหรบัท า
กจิกรรมนอกหอ้งเรยีนอย่างอสิระ เดก็สามารถเป็นคนออกแบบการท ากจิกรรมดว้ยตนเองท าใหเ้ดก็เกดิความสนุก ฝึกการสมัผสั 
การสงัเกต การแกปั้ญหา และการจตินาการ เพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรูอ้กีทัง้เสรมิสรา้งพฒันากลา้มเน้ือมดัเลก็และกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
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รปูท่ี 7 แสดงการจดัวางพืน้ทีใ่ชส้อยของแนวคดิต่างๆ (ผูว้จิยั, 2563) 
 
5. สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวจิยัน้ีไดป้ระมวลแนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งในการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงเรยีนปฐมวยัทางเลอืกบน
พื้นฐานการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต์ ผ่านการวเิคราะห์เชื่อมโยงหลกัสูตรการสอนในรูปแบบน้ีเข้ากบัการออกแบบทาง
กายภาพ เพื่อสงัเคราะหม์าเป็นแนวทางในการออกแบบทีช่่วยบรรลุจุดมุ่งหมาย จากการศกึษา วเิคราะห์ สามารถสรุปเป็น
ประเดน็ส าคญัการออกแบบทางกายภาพไดว้่าการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต์ใหค้วามส าคญัด้านกจิกรรม ดา้นการกนิ ด้าน
ปฏสิมัพนัธ ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเกดิจากการใชธ้รรมชาตเิป็นเครือ่งมอื 
 ขอ้จ ากดัในการบรรลุจุดมุ่งหมายไม่สามารถท าได้ทัง้หมดเพราะมบีางสิง่ต้องใชอ้งค์ประกอบรูปธรรม เช่น ครู การ
บรหิารจดัการ เป็นตน้ โดยการวจิยันี้ไดว้เิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจระหวา่งจุดมุง่หมายกบัการออกแบบทางกายภาพ และชี้
ความเป็นไปไดใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะกบัการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสต ์ซึง่จะเป็นแนวทาง
ในการออกแบบและน าไปประยุกตใ์ช ้เพือ่บรรลุจุดมุง่หมายการสอนแบบนีโอ-ฮวิแมนนิสตต์่อไป 
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บทคดัย่อ  
 ปัจจุบันไม้ไผ่ก าลังเป็นหน่ึงในวสัดุที่ได้ร ับความนิยมในงานก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นวสัดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ไมไ้ผ่ยงัสามารถเป็นไดท้ัง้วสัดุโครงสรา้งหลกัอย่างเสาและคาน รวมไปถงึวสัดุโครงสรา้งรองและงานตกแต่ง
อาคาร ไผจ่งึเป็นวสัดุสามารถน ามาใชไ้ดห้ลายรปูแบบ ซึง่ในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่มกัจะมจีะพบปัญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อ
งบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพในการก่อสรา้งอยู่เสมอ ซึง่ในการก่อสรา้งงานไผ่เราไม่สามารถคาดเดาไดเ้น่ืองจากจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และยังรวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้งานก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมไผไ่มเ่ป็นไปตามแผนการทีก่ าหนดไว ้บทความน้ีจงึมุง่เน้นศกึษาปัญหาและผลกระทบทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
กับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่และหาแนวทางการบริหารงานก่อสร้างที่สามารถลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สถาปัตยกรรมไผ่ได ้ซึ่งการเปลีย่นแปลงเป็นอุปสรรคทีส่ าคญัในงานก่อสรา้ง หากเราสามารถควบคุมการเปลีย่นแปลงไดก้จ็ะ
สามารถจดัการกบังบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพของการก่อสรา้งใหด้ยีิง่ขึน้ได ้โดยการวจิยัน้ีจะมกีารเกบ็ขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการสถาปัตยกรรมไผ่ 3 โครงการ ตัง้แต่เจา้ของโครงการ ผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมา ผูก้่อสรา้ง ซึง่จะ
ท าการสงัเกตและลงพืน้ทีส่ ารวจเพือ่น าขอ้มลูมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารสถติโิดยการหาความสัมพนัธข์องตวัแปรและท าการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่เพื่อเป็นแนวทางและรายการตรวจสอบส าหรบัการก่อสรา้ง
สถาปัตยกรรมไผ่ โดยหวงัว่าแนวทางในการวจิยัน้ีจะสามารถน าไปใช้ลดการเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้างและเป็นการสร้าง
มาตรฐานเพือ่ชว่ยสง่เสรมิโครงการสถาปัตยกรรมไผใ่หด้ยีิง่ขึน้อกีดว้ย 

ค าส าคญั: สถาปัตยกรรมไมไ้ผ,่ การบรหิารงานก่อสรา้ง, ประสทิธภิาพในการก่อสรา้ง,การเปลีย่นแปลงหน้างาน 
 
Abstract 

Nowadays bamboo has become one of popular materials used in construction because bamboo offers its 
environmental friendliness, as well as being a natural material. Bamboo applications are used in main structural and 
decorative materials architectural, so that it shows how it is versatile. However, in bamboo construction, it is found that 
there is an outstanding issue that affects budget, time, and quality in managing a construction. Bamboo construction 
frequently is unpredictable. Changes and modification occur throughout construction as a typical interfering process. 
There are also many external factors that are not part of the plan. This study then focuses on finding about problems 
and effects of changes, so that on-site changes can be detected and find ways to reduce them. Changes are main 
obstruction in construction management. If we can control changes, managing budget, time and quality will improved. 
The study will collect information from conducting interviews of stakeholders such as a project ownwer, an architect, a 
contractor and a builder in three of the construction bamboo projects. Data are also collected via observations and site 
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visits. The data then is analyzed using statistical methods with a correlation analysis . As a result, the study will offer 
solutions to solve problems in change management of bamboo construction in a forms of guidelines and checklist. The 
study hopes that guidelines to minimize changes in construction can be used in practices and as the standard protocol, 
so that it can promote more bamboo architecture projects. 

Keywords: Bamboo Architecture, Construction Management, Efficiency in Construction, On-site changes 
 

1.บทน า 
1.1 ความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมวีสัดุสงัเคราะหจ์ านวนมากทีม่นุษยส์รา้งขึน้ มกัจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาต ิท าใหน้ักออกแบบ
หรอืเจา้ของผลติภณัฑ ์ต่างมองหาวสัดุใหม่ๆ ทีจ่ะเขา้มาทดแทนวสัดุสงัเคราะหโ์ดยทีส่ามารถใชไ้ดอ้ย่างคงทนแขง็แรงและไม่
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาต ิเราจงึตอ้งกลบัไปสู่สิง่ทีเ่ป็นสามญัหรอืการน าธรรมชาตมิาใชแ้ทนสิง่สงัเคราะหท์ีก่่อแต่ผลเสยี ซึง่ใน
ปัจจุบนัมกีารน าวสัดุจากธรรมชาตเิขา้มาใชก้บังานสถาปัตยกรรมมากขึน้ เชน่ ไม ้ดนิ ฟาง ไมไ้ผ ่แอชกรตี ทมิเบอรก์รตี ซึง่บาง
ชนิดสามารถใชแ้ทนคอนกรตีได ้วสัดุทีม่าจากธรรมชาต(ิEmily, 2016) และวสัดุทีแ่ปรรูปมาจากธรรมชาตสิามารถน าใชม้าเป็น
ส่วนประกอบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งภายในอาคาร การน ามาเป็นโครงสร้าง
อาคารตัง้แต่ตอม่อ เสา ไปจนถงึส่วนหลงัคา เป็นตน้ ไมไ้ผ่เป็นหน่ึงในวสัดุทีก่ าลงัเป็นทางเลอืกในอนาคตทีท่ ัว่โลกก าลงัจบัตา
มอง เน่ืองจากมคีวามคงทนแขง็แรง เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและมคีวามยดืหยุ่นมากกว่าไมช้นิดอื่นๆ ไมไ้ผจ่งึสามารถประยุกต์ 
ใชเ้ป็นโครงสรา้งต่างๆ ไดม้ากมาย เชน่ โครงสรา้งหลกัอยา่งเสาคานและโครงสรา้งรองของสถาปัตยกรรม (Foryeah!, 2019) 

โครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทัง้เวลาและงบประมาณในการท างานโดยจะต้องดูแลตัง้แต่
ข ัน้ตอนการออกแบบ การประมาณราคาก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรบังาน ซึ่งจะช่วยใหไ้ด้งานก่อสร้าง
เป็นไปตามรูปแบบทีต่้องการหรอืขอ้ก าหนดอย่างมมีาตรฐาน สามารถท าใหค้่าใชจ้่ายอยู่ในงบประมาณทีก่ าหนดได ้และท าให้
โครงการสามารถแลว้เสรจ็ทนัตามระยะเวลาของแผนงานและขอ้ก าหนดทีต่ัง้ไว้ โดยการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมควรจะตอ้งควบคู่
ไปกบัการบรหิารงานก่อสรา้งทีด่ ีเพื่อใหส้ามารถด าเนินโครงการตามแผนทีว่างไวไ้ดอ้ย่างง่ายดาย และจะช่วยใหส้ามารถก ากบั
ดแูลการด าเนินงานก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุดและท าใหโ้ครงการออกมาถูกตอ้งตามเป้าหมายและรปูแบบทีก่ าหนดไว้
(ปิระวด,ี 2012) และไดม้าตรฐานตามหลกัวชิาการ ตลอดจนสามารถควบคุมการใชท้รพัยากรในการก่อสรา้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และจัดท าโครงการให้อยู่ในระยะเวลาที่วางไว้ โดยจะมีการด าเนินงานในการบริหารงานก่อสร้างแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  
ช่วงก่อนการก่อสรา้ง ช่วงระหวา่งงานก่อสรา้ง และช่วงหลงังานก่อสรา้ง โดยแต่ละช่วงจะมกีารด าเนินทีแ่ตกต่างกนัไป จงึตอ้งมี
การวางแผนเพือ่ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ดงันัน้ในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมในรปูแบบต่างๆ จงึตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพในงานก่อสรา้ง รวมไปถงึการก่อสรา้ง
งานสถาปัตยกรรมไผ่ เพื่อใหส้ามารถด าเนินโครงการตัง้แต่เริม่โครงการไปจนสิน้สุดโครงการไดต้รงตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดย
ควรจะดูตัง้แต่ทัง้ในเรื่องของการออกแบบ ค่าใชจ้่าย วสัดุทีใ่ช้ กระบวนการก่อสร้างและงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมไปถึงการ
บรหิารดูแลบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ(รงัสรรค์, 2015) ตัง้แต่เจ้าของโครงการ นักออกแบบ ผู้รบัเหมา ไปจนถึงคนงาน
ก่อสรา้ง เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานและควบคุมโครงการในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไดอ้ย่ างมปีระสทิธภิาพและถูกต้องตาม
ขอ้ก าหนดทีต่ัง้ไว ้ 
 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
โดยการวจิยัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัในเรือ่งงบประมาณ ระยะเวลาการก่อสรา้งและคุณภาพการก่อสรา้ง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน
ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่

2. เพือ่ศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงานก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่
3. น าเสนอแนวทางการบรหิารงานก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไมไ้ผใ่หม้ปีระสทิธภิาพ ตามงบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพ

ทีโ่ครงการก าหนด 
 



แนวทางการบรหิารการก่อสรา้งเพือ่ลดรายการเปลีย่นแปลงหน้างานในโครงการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ 
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2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 สถาปัตยกรรมไผ ่

สถาปัตยกรรมไผเ่ป็นอกีหน่ึงทางเลอืกใหม ่ทีไ่ดร้บัความนิยมเน่ืองจากความเป็นธรรมชาตแิละเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ซึง่ในปัจจุบนัสถาปัตยกรรมไผไ่ดม้กีารพฒันาไปตามเทคโนโลยสีมยัใหม ่ท าใหส้ถาปัตยกรรมไผเ่กดิการเปลีย่นแปลงไปจากอดตี 
ทัง้ความสวยงาม ความแขง็แรง คงทน ท าใหผู้ค้นเริม่กลบัมาสนใจสถาปัตยกรรมไผอ่กีครัง้ 

ซึง่ในการสรา้งสถาปัตยกรรมจากไมไ้ผ่มกัมขีอ้จ ากดั เน่ืองจากไผ่เป็นวสัดุจากธรรมชาตทิ าใหเ้ราไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของไมไ้ผต่ามทีต่อ้งการไดม้ากนัก รวมไปถงึการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผท่ีต่อ้งใชค้วามรูค้วามเขา้ใจ ความเชีย่วชาญ
ของผูอ้อกแบบและผูก้่อสรา้ง โดยตอ้งค านึงทัง้ในเรื่องของแสงแดด การโดนน ้าและมอด ซึง่ทัง้สามสิง่น้ีถอืวา่เป็นศตัรตูวัฉกาจที่
จะส่งผลใหไ้มไ้ผ่เกดิความเสยีหายและในกระบวนการก่อสรา้งจะตอ้งมกีารควบคุมและจดัการการก่อสรา้งอย่างมปีระสทิธภิาพ
เพือ่ใหส้ถาปัตยกรรมไผอ่อกมาอยา่งสมบรูณ์แบบอกีดว้ย  

 
2.2 การบริหารการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ ่
 หากโครงการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่มกีารบรหิารจดัการโครงการทีด่ ีจะท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการท างานก่อสรา้ง
และจะสามารถด าเนินงานตามแผนการได้อย่างมคีุณภาพในเวลาและงบประมาณที่ก าหนดได้ โดยปัจจยัของการบรหิารงาน
ก่อสรา้งทีส่ง่ผลต่อการก่อสรา้งสถาปัตยกรรม ม ี5 ขอ้(วสิตูร, 2552) ดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man) ในโครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่จะต้องมีการรวบรวมบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น เพราะเน่ืองจากไผ่เป็นวสัดุธรรมชาต ิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งจงึต้องมคีวามเขา้ใจในพืน้ฐานของไผ่เพื่อใ หก้าร
ท างานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตัง้แต่เจา้ของโครงการไปจนถงึผูก้่อสรา้ง 
 2.2.2 การเงนิ (Money) ปัจจยัส าคญัทีส่นับสนุนการบรหิารงานก่อสรา้งใหส้ามารถด าเนินการได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
งานสถาปัตยกรรมไผใ่นปัจจุบนัมกัมรีาคาทีส่งูมากขึน้และดว้ยความเป็นวสัดุธรรมชาติทีม่ขีอ้จ ากดั จงึอาจจะตอ้งมกีารจดัหาวสัดุ
เผือ่ไวเ้พือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 
 2.2.3 เครือ่งจกัรในงานก่อสรา้ง (Machine) งานสถาปัตยกรรมไผจ่ะมกีารน าเครื่องจกัรหรอืเทคโนโลยเีขา้มาใชร้่วมดว้ย
ตัง้แต่กระบวนการเตรยีมไผ่ไปจนถงึการก่อสรา้ง เพือ่ใหก้ารก่อสร้างมปีระสทิธภิาพ คุณภาพทีด่แีละยงัช่วยร่นระยะเวลาในงาน
ก่อสรา้งอกีดว้ย 
 2.2.4 วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง (Material) เป็นอกีปัจจยัส าคญัหน่ึงของงานก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผเ่นื่องดว้ยความเป็นวสัดุ
ธรรมชาต ิจงึอาจเกดิความเสยีหาย ช ารุดไดง้า่ย ซึง่จะสง่ผลกระทบกบัโครงการก่อสรา้ง ทัง้ในเรื่องคุณภาพของงาน การเงนิที่
จะต้องจ่ายค่าวสัดุอุปกรณ์เพิม่เตมิ ค่าซ่อมแซม หรอือาจจะต้องเพิม่ระยะเวลาการท างานมากขึน้เน่ืองจากจะต้องจดัหาวสัดุ
เพิม่เตมิ 
 2.2.5 ขัน้ตอนวธิกีารก่อสรา้ง (Method) ในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไมไ้ผ ่จะตอ้งใชว้ธิกีารและเทคนิคในการก่อสรา้งที่
แตกต่างจากงานก่อสร้างอื่นๆ ท าใหผู้ก้่อสรา้งจะต้องมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการท างาน ไม่เช่นนัน้อาจจะเกดิ
ความเสยีหายในการก่อสรา้งได ้
 
2.3 กลไกการเปล่ียนแปลงงานในการก่อสร้าง 
 ในการก่อสรา้งมกัจะมขีอ้ผดิพลาดหรอืขอ้แกไ้ขทีจ่ะท าใหต้อ้งท าการเปลีย่นแปลงงานอยู่เสมอ โดยการเปลีย่นแปลง
งานนัน้มกัจะสง่ผลกระทบต่อระยะเวลา งบประมาณและคุณภาพของงานก่อสรา้ง ซึง่มสีาเหตุจากปัจจยัต่างๆ เช่น การออกแบบ
ทีไ่ม่สมบูรณ์, ความซบัซอ้นของงานก่อสรา้ง, การปรับเปลีย่นเพิม่ลดประโยชน์ใชส้อย, การก่อสรา้งผดิขัน้ตอนวศิวกรรม, การ
เปลีย่นแปลงวสัดุ, สาเหตุจากความเปลีย่นแปลงของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ (ชนิกา, 2559) 
 
3.ระเบียบวิธีการศึกษา 
3.1 วิธีการศึกษา 
 ในการวจิยัแนวทางการบรหิารการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่เพื่อลดการเปลีย่นแปลงหน้างานในโครงการสถาปัตย -
กรรมไผ่ จะมกีารศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผแ่ละปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่
เพือ่วเิคราะหแ์ละหาความสมัพนัธข์องตวัแปรและสรุปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ 
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3.2 การเกบ็ข้อมลูและตวัแปร  

  ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูจากการลงพืน้ทีส่ ารวจและสมัภาษณ์ ในสว่นแรกเป็นการสมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มลูจากบุคคล
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ โดยเป็นขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัปัญหาที่เกดิขึน้ขณะก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่ ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการ
ก่อสรา้ง แบง่ออกเป็นตวัแปร 3 ประเภท ดงัน้ี  

ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ 
1.ปัญหาทีเ่กดิจากปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การออกแบบ, BOQ, บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ, การจดัท าแผนงาน, 

วสัดุและเครือ่งจกัร, วธิกีารและความเชีย่วชาญในการก่อสรา้ง, ผูค้วบคุมงาน, การเกบ็งาน 
2. ปัญหาทีเ่กดิจากปัญญาภายนอก ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ, อุบตัเิหตุ, ภยัพบิตั ิเป็นตน้ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1.ผลกระทบจากปัญหาทีเ่กดิจากปัจจยัภายใน 
2.ผลกระทบจากปัญหาทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอก 
ตวัแปรควบคมุ ไดแ้ก ่
1.โครงการสถาปัตยกรรมไผป่ระเภทอาคารสาธารณะทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนก่อสรา้ง  
2. โครงการสถาปัตยกรรมไผท่ีม่ขีนาดพืน้ที ่100 ตารางเมตรขึน้ไป 

 
 
 
 
 

ศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัการ
ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่

ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ 

วเิคราะหปั์ญหาและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
การก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผเ่บือ้งตน้ 

จดัท าแบบสอบถามเกีย่วกบัปัญหาของ
โครงการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่

วเิคราะหแ์ละสรปุปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก
การก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่

ลงพืน้ทีส่ ารวจและ
เกบ็ขอ้มลู 

สมัภาษณ์ผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

น าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบั
การก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่



แนวทางการบรหิารการก่อสรา้งเพือ่ลดรายการเปลีย่นแปลงหน้างานในโครงการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ 
ฐานิตา คงเซง้ และ สุปรดี ีฤทธริงค ์
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4.ผลการศึกษา 
4.1 การอภิปรายและวิเคราะหผ์ล 
 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการสถาปัตยกรรมไผ่ ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการ ผูอ้อกแบบ 
ผูร้บัเหมา และผูก้่อสรา้ง ผูว้จิยัไดม้กีารสอบถามถงึปัญหาทีม่กัจะเกดิขึน้บ่อยครัง้ในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่โดยสรุปเป็น
รายการปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการก่อสรา้ง ตามตารางที ่1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ขณะการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผจ่ากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการสถาปัตยกรรมไมไ้ผ่ ขอ้มลูจาก 
การสมัภาษณ์ Bamboo Family, Thailand Bamboo, Thorkaichon 

 
ผูว้จิยัมกีารน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีแ่ละสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่ไดแ้ก่ เจา้ของ

โครงการ ผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมา และผูก้่อสรา้ง ในเรื่องปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่น ามาวเิคราะหห์า
ผลกระทบของแต่ละประเดน็ปัญหา โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 เรื่อง ไดแ้ก่ ระยะเวลา (Time), งบประมาณ (Cost), คุณภาพ 
(Quality) ซึง่แต่ละประเดน็ปัญหาลว้นสง่ผลกบัเรือ่ง ระยะเวลา (Time), งบประมาณ (Cost), คุณภาพ (Quality) แต่จะมผีลกระทบ
มากหรอืน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยผูว้จิยัไดจ้ดัหาวธิกีารแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ เพือ่ท าใหผ้ลกระทบทีเ่กดิขึน้ลดลงและ
สามารถท าการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัตารางที ่1 
 
 
 
 

ปัญหา 
(ปัจจยัภายใน) 

ผลกระทบต่อการกอ่สรา้ง 
การแกไ้ข 

ประสทิธภิาพในการแกไ้ข 

Time Cost Quality 1 2 3 4 5 

การออกแบบ,การเขยีนแบบ 3 1 2 
จดัท าแบบกอ่สรา้งใหม้รีายละเอยีดครบถว้น แบบ 
Detail ต่างๆ เพือ่ท าใหก้ารค านวณราคาถูกตอ้ง 

     

BOQ ผดิพลาด 3 1 2 
ตรวจสอบรายละเอยีดวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้หค้รบถว้นทุก
จุดตัง้แต่จุดเลก็ไปจนถงึจุดใหญ่ 

     

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 2 1 3 
จดัการประชมุรว่มหรอืจดัท าเอกสารรายงานให้
ผูเ้กีย่วขอ้งโครงการ ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงงาน 

     

การจดัท าแผนงาน 1 2 3 
จดัท าแผนงานโครงการตัง้แต่เริม่ตน้ ขัน้ตอนกอ่สรา้ง
ไปจนถงึชว่งสง่มอบงานเพือ่การท างานอยา่งเป็น
ระบบ 

     

วสัดุและเครือ่งจกัร 2 3 1 
ตรวจสอบคดัเลอืกวสัดุ ท าการเผือ่วสัดุเสยีหายและ
อบรมวธิใีชเ้ครือ่งจกัรใหถู้กตอ้ง 

     

วธิกีารและความเชีย่วชาญใน
การก่อสรา้ง 

2 3 1 
จดัหาผูก้อ่สรา้งทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบั
สถาปัตยกรรมไผม่าท างานหรอืท าการฝึกฝนผู้
กอ่สรา้งกอ่นการท างาน 

     

ผูค้วบคุมงาน 1 2 1 
คดัเลอืกผูค้วบคุมงานทีม่คีวามช านาญและมี
ประสบการณ์เกีย่วกบัสถาปัตยกรรมไผ ่

     

การเกบ็งาน 1 2 3 
ขณะกอ่สรา้งควรมตีรวจสอบงานเป็นระยะ เพือ่ลด
เวลาการเกบ็รายละเอยีดหลงัจากขัน้ตอนกอ่สรา้ง 

     

ปัญหา 
(ปัจจยัภายนอก) 

ผลกระทบต่อการกอ่สรา้ง 
การแกไ้ข 

ประสทิธภิาพในการแกไ้ข 

Time Cost Quality 1 2 3 4 5 

เศรษฐกจิ 1 1 2 
เจา้ของโครงการตอ้งมกีารจดัเตรยีมเงนิทุนส ารองไว้
เผือ่กรณฉุีกเฉนิทางเศรษฐกจิ 

     

ภยัพบิตั ิ 1 1 2 
เป็นเหตุการณ์ทีไ่มอ่าจคาดเดาได ้จงึตอ้งท าการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีห่น้างาน 

     

เหตุสดุวสิยั, อุบตัเิหตุ 1 1 2 
เป็นเหตุการณ์ทีไ่มอ่าจคาดเดาได ้จงึตอ้งท าการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีห่น้างาน 

     

1 =  ผลกระทบมากทีส่ดุ          2 =  ผลกระทบปานกลาง 
3 =  ผลกระทบน้อย 

1 = น้อยมาก          2  = น้อย          3 = ปานกลาง         4  = มาก          5 = 
มากทีส่ดุ 
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5. สรปุผลการศึกษา 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหน้างานของโครงกา ร

สถาปัตยกรรมไผ ่จะส่งผลกระทบต่อเรื่อง ระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพ ซึง่ทัง้สามอย่างน้ีเป็นปัจจยัส าคญัในการบรหิารงาน
ก่อสรา้ง หากขาดการจดัการและควบคุมดูแลเรื่องใดเรื่องหน่ึงไปจะท าใหก้ารก่อสรา้งไม่ว่าจะเป็นการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่
หรอืการก่อสรา้งทัว่ไปเกดิปัญหาตามมาอยู่เสมอ ซึง่ในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผจ่ะเน้นไปทีป่ระสบการณ์ความช านาญจงึยงั
ไม่มมีาตรฐานหรอืขอ้ก าหนดในการก่อสรา้งทีช่ดัเจนเทยีบเท่ากบัการก่อสรา้งอาคารอื่น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะน าเสนอแนว
ทางการบรหิารงานก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่โดยการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นเพื่อลดผลกระทบและลดการเปลี่ยนแปลงหน้างาน 
โดยจะท าใหง้านก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ไดด้งัน้ี 
 1.จดัท าแบบก่อสรา้งใหม้รีายละเอยีดครบถว้น แบบ Detail ต่างๆ เพือ่ท าใหก้ารค านวณราคาถูกตอ้ง 

2.ตรวจสอบรายละเอยีดวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้หค้รบถว้นทุกจุดตัง้แต่จุดเลก็ไปจนถงึจุดใหญ่ 
3.จดัการประชุมรว่มหรอืจดัท าเอกสารรายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งโครงการทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงงาน 
4.จดัท าแผนงานโครงการตัง้แต่เริม่ตน้ ขัน้ตอนก่อสรา้งไปจนถงึชว่งสง่มอบงานเพือ่การท างานอยา่งเป็นระบบ 
5.ตรวจสอบคดัเลอืกวสัดุ ท าการเผือ่วสัดุเสยีหายและอบรมวธิใีชเ้ครือ่งจกัรใหถู้กตอ้ง 
6.จดัหาผูก้่อสรา้งทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัสถาปัตยกรรมไผม่าท างานหรอืท าการฝึกฝนผูก้่อสรา้งก่อนการท างาน 
7.คดัเลอืกผูค้วบคุมงานทีม่คีวามช านาญและมปีระสบการณ์เกีย่วกบัสถาปัตยกรรมไผ่ 
8.ขณะก่อสรา้งควรมตีรวจสอบงานเป็นระยะ เพือ่ลดเวลาการเกบ็รายละเอยีดหลงัจากขัน้ตอนก่อสรา้ง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัเรื่องการศกึษาการบรหิารงานก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผเ่พือ่ลดการเปลีย่นแปลงหน้างานอาจจะยงัไมค่รอบ 
คลุมในประเดน็ปัญหาอื่นๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่ซึง่ยงัมปีระเดน็สิง่ทีน่่าสนใจและสามารถน าไปศกึษา
ต่อยอดเป็นแนวทางเพิม่เตมิกบัการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ไดอ้กีมาก เช่น แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมไผ่ทีถู่กตอ้ง, 
วธิีการจดัการงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่, เทคนิคในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่, วิธีรบัมือกบัความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
สถาปัตยกรรมไผ ่เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอแนวทางการออกแบบ และการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมไท-ยวน โดยท าการศกึษาพืน้ทีต่ ัง้
ชุมชนไท-ยวน อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา ด้วยการส ารวจพืน้ทีอ่าคารทีพ่กัอาศยัทีย่งัคงเอกลกัษณ์ไท -ยวน เสน้ทางการสญัจรใน
ชุมชน บริบทและสภาพสงัคม  รวมถึงประวตัิศาสตร์ที่มีความสัมพนัธ์กับวฒันธรรมไท -ยวนเพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยได้
ท าการศึกษาจากกรณีศึกษาและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อท ามาใช้ในการวางผังเส้นทางการท่องเที่ยวและการออกแบบ
สถาปัตยกรรมทีต่อบสนองการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมไท-ยวน โดยผลการศกึษาพบวา่ พืน้ทีชุ่มชนไท-ยวน อ.สคีิว้ จ.
นครราชสมีา มศีกัยภาพในการพฒันาการท่องเทีย่ว เน่ืองจากมปีระวตัศิาสตร ์วถิชีวีติ และสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวไท-ยวน แต่ยงัขาดพืน้ทีเ่รยีนรูแ้ละพืน้ทีส่ ารบัรองรบันกัทอ่งเทีย่ว รวมถงึการจดักจิกรรมในชุมชน ผลจากการวจิยันี้น ามาซึง่
การเสนอแนวทางการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน บา้นพกัรูปแบบโฮมสเตย์ และการวางผงัเสน้ทางการท่ องเทีย่วในชุมชน 
โดยมกีารใชเ้อกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมไท-ยวนผสมผสานกบัวสัดุและการก่อสร้างแบบสมยัใหม่ มกีารปรบัปรุง ซ่อมแซม
บา้นพกัอาศยัในชุมชนใหส้ามารถดงึดูดและรองรบันักท่องเทีย่วได ้รวมไปถงึการออกแบบเสน้ทางสญัจรและจดัล าดบัสถานที่
ท่องเทีย่วในชุมชน เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้รยีนรูแ้ละร่วมกจิกรรมในชุมชนได ้ซึ่งสามารถน าเป็นแนวทางในการออกแบบและ
พฒันาการทอ่งเทีย่วพืน้ทีชุ่มชนไดใ้นอนาคต 

        ค าส าคญั: แนวทางการออกแบบ, วฒันธรรมไท-ยวน, ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน, พฒันาการทอ่งเทีย่วชุมชน, โฮมสเตย ์

 

Abstract 

Sikhio district in Nakorn Rachasrima province has unique historical and cultural assets which have the mixture 
of Thai and Tai-Yuan culture. It has high potential to develop its future Tai-Yuan cultural tourism landmarks. Despite the 
unique characteristics, the area to date has no formal learning spaces which allow visitors and tourists to experience its 
culture. This paper aims to propose a sustainable tourism business development model consisting of a cultural learning 
centre, homestay and cultural tourist attractions. By integrating social and cultural values of the site with existing physical 
elements, this paper suggests a design suggestion of a cultural learning and tourism centre which will generate a 
sustainable tourism business and promote the distinctive characters of Sikhio district.    

Keywords: design guideline, tai-yuan culture, community learning centre, sustainable tourism business, homestay 
 

 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

466 

1. ท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลกัของประเทศและมโีอกาสเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยจากสถิติจ านวน
นักท่องเทีย่วไทยพบว่าจงัหวดันครราชสมีาเป็นจงัหวดัทีม่จี านวนนักท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในภูมภิาคตะวนัออกฉียงเหนือ (สถิติ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี2558-2560, กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา)  โดยพื้นที่อ าเภอสคีิ้วเป็นพื้นที่ที่มเีอกลกัษณ์
วฒันธรรมไท-ยวน ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารตัง้ถิน่ฐานมายาวนานร่วม 200 ปี โดยยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเดมิไว ้ทัง้ดา้น
วถิีชวีติ ประเพณี และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พื้นที่ในชุมชน มกีารจดักิจกรรม และการจดัการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมบา้นไท-ยวน นครจนัทกึ อ าเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา โดยไดจ้ดัเสน้ทางการท่องเทีย่ว “เสน้ทางธรรม แดนผา้ซิน่ 
ถิน่ไท-ยวน” (ชุมชนการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม, 2561) 

 การออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และบา้นพกัโฮมสเตย์ เป็นการออกแบบเพือ่ตอบสนองนักท่องเทีย่วทีส่นใจในการ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยใชพ้ืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการจดัการการท่องเทีย่วในรูปแบบโฮมสเตย์และพืน้ทีเ่รยีนรูว้ถิชีุมชน ให้
นักท่องเทีย่วและคนในชุมชนมสี่วนร่วมในการท่องเทีย่ว มกีารสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน ทั ้งผูท้ีเ่ป็นเจา้ของบา้นและธุรกจิ
โดยรอบในชุมชน โดยมกีารจดัพืน้ทีส่ าหรบัใหค้วามรูแ้ก่นักท่องเทีย่ว พืน้ทีส่าธติ และพืน้ทีจ่ดัแสดงกจิกรรมชุมชนเพื่อ สรา้ง
ประสบการณ์การทอ่งเทีย่วใหมใ่หแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว 

 

2.วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) ศึกษาประวตัิชาวไท-ยวนในพื้นที่ อ.สีคิ้ว เพื่อออกแบบเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไท -ยวนในพื้นที่ อ.สีคิ้ว                     
จ.นครราชสมีา โดยการเรยีนรูโ้ดยตรงจากปราชญช์าวบา้นและคนในชุมชน  

2) ศกึษาลกัษณะชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ววฒันธรรมและวถิชีวีติชาวไท -ยวนในพืน้ทีชุ่มชน อ.สคีิ้ว              
จ.นครราชสมีา 

3) น าเสนอแนวทางการออกแบบศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และบา้นพกัรปูแบบโฮมสเตยใ์นรปูแบบแบบสถาปัตยกรรม ผงั
อาคาร เสน้ทางการทอ่งเทีย่ว และแบบจ าลองสมมต ิ
 

3. วิธีการวิจยัและการออกแบบ 

3.1 ข้อมลูปฐมภมิู  

ศกึษาและวเิคราะหเ์อกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมไท-ยวน ของพืน้ทีอ่.สคีิว้ จ.นครราชสมีา  

1) เก็บข้อมูลด้านกายภาพ จากการส ารวจและบันทึกภาพพื้นที่ชุมชน ลักษณะที่อยู่อาศัย เส้นทางสญัจร และ
สถาปัตยกรรมไท-ยวน 
2) เกบ็ขอ้มลูจากการสอบถามผูอ้าศยัในชุมชน ผูใ้หค้วามรูป้ระวตัศิาสตรพ์ืน้ที ่

3.2 ข้อมลูทุติยภมิู 

ศกึษาขอ้มลู ทฤษฎ ีวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 

1) ศกึษาแนวทางการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
2) ศกึษาขอ้มลูการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนไท-ยวนภายในชุมชน อ าเภอสคีิว้ 
3) ศกึษาแนวทางการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในรปูแบบโฮมสเตย ์
4) ศกึษาแนวทางการจดัการศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน  

3.3 การออกแบบ 

1) ออกแบบศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 
2) ปรบัปรุงและพฒันาพืน้ทีแ่สดงความรูเ้ดมิ เพือ่จดัเป็นแหลง่เรยีนรู ้
3) ปรบัปรุงและพฒันาบา้นไท-ยวนในชุมชน เพือ่จดัเป็นบา้นพกัโฮมสเตย ์
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4) ประเมนิแบบจากผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัการทอ่งเทีย่วในชุมชนไท-ยวน 
5) น าเสนอแบบศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และบา้นพกัโฮมสเตย ์
 

4.ผลการวิจยัและสรปุผล 

4.1 พืน้ท่ีศึกษา 

4.1.1 ขอบเขตของพืน้ทีศ่กึษา 

 พืน้ทีชุ่มชนในเขตเทศบาลต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งมรีะยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครเป็น
ระยะทาง 235 กโิลเมตร และจากอ าเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีา 45 กโิลเมตร การเขา้ถงึพืน้ทีชุ่มชน สามารถเดนิทางจากถนน
มติรภาพกโิลเมตรที ่102.078 แยกเขา้ถนนเขา้เมอืงสคีิว้ถงึพืน้ทีชุ่มชน เป็นระยะทาง 3 กโิลเมตร 

4.1.2 การเลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการศนูยก์ารเรยีนรู ้

การเลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการศูนยก์ารเรยีนรู ้จะท าการคดัเลอืกจากพืน้ทีว่า่งในชุมชน และพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการ
พฒันาเพือ่เชือ่มต่อสถานทีจ่ดักจิกรรมในชุมชน โดยแบง่พืน้ทีก่ารคดัเลอืกดงัน้ี  

1) พื้นที่ A มขีนาดขนาด 5 ไร่ 1 งาน 51.7 ตารางวา พื้นที่ตัง้เดมิของตลาดไท-ยวน มสีิง่ปลูกสร้าง เรอืนไท-ยวน
โบราณและพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

2) พื้นที่ B มขีนาด 5 ไร่ 2 งาน 76.2 ตารางวา พื้นที่ว่างในชุมชน อยู่ใกล้กบัพื้นที่ A สามารถเดินเชื่อมถึงกนัได้ 
(ระยะทาง 130 เมตร) 

3) พืน้ที ่C มขีนาด 1 ไร ่1 งาน 98.7 ตารางวา พืน้ทีว่า่งในเขตชุมชน มอีาคารพกัอาศยัลอ้มรอบ 

จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบศกัยภาพพบว่า พืน้ที่ A มคีวามเหมาะสมในการปรบัปรุงและพฒันาเพื่อจดัเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้โดยยงัคงแปลงเกษตรและเรอืนไท-ยวนเดมิ จ านวน 2 หลงัไว ้และท าการพฒันาและปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใช้งานใหเ้หมาะสม
ต่อการรองรบันักท่องเทีย่วและจดัการแสดงพืน้ถิน่  ในส่วนพืน้ที ่B มคีวามเหมาะสมในการออกแบบโครงการศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน เน่ืองจากเป็นพืน้ทีว่า่ง ทีม่ขีนาดและต าแหน่งทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมแก่การออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน ซึง่เป็นการออกแบบ
อาคารใหมโ่ดยน าเอกลกัษณ์ของเรอืนไท-ยวนโบราณมาประยุกตใ์ชใ้นอาคาร 

 
รปูท่ี 1 ผงัแสดงจุดสงัเกตและสถานทีส่ าคญัโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

4.2 การออกแบบโครงการ 

4.2.1 เกณฑก์ารออกแบบโครงการ 

1) การพฒันาและปรบัปรุงพืน้ทีต่ลาดไท-ยวนเดมิ (พืน้ที ่A) 

 พืน้ทีต่ลาดไท-ยวนเดมิมแีปลงเกษตรและเรอืนไท-ยวนจ านวน 2 หลงั ซึง่ไดท้ าการคงไวอ้ยา่งเดมิและมกีารปรบัเปลีย่น
พื้นที่ใช้สอยด้านหน้าเพื่อจดัเป็นพื้นที่ส าหรบัจดัการแสดงพื้นถิ่น และปรบัพื้นที่ด้านในเพื่อรองรบักจิกรรมแปรรูปสนิค้าทาง
การเกษตร และการปศุสตัว ์ 
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รปูท่ี 2 ผงัการออกแบบอาคารศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 

 
รปูท่ี 3 รปูแบบอาคารศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 

2) การออกแบบศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน (พืน้ที ่B) 

 มกีารน าเอกลกัษณ์เรอืนไท-ยวนมาใชใ้นการออกแบบ เชน่การวางผงัตวัเรอืน รปูแบบจัว่พระอาทติย ์การยกใตถุ้น
เรอืน รปูแบบเสาหน้าตดัแปดเปลีย่ม โดยมกีารใชว้สัดุและการก่อสรา้งสมยัใหม ่ไว ้การจดัพืน้ทีใ่ชส้อยในอาคารศนูยก์ารเรยีนรู้
ชุมชนแบง่เป็น สว่นตอ้นรบั พืน้ทีเ่ชา่จกัรยาน พืน้ทีนิ่ทรรศการชัว่คราวและถาวร พืน้ทีส่าธติกลุ่มอาชพี พืน้ทีห่อ้งสมัมนาและ
บรรยาย หอ้งสมดุ รา้นอาหารและขายของทีร่ะลกึ 

 
รปูท่ี 4 ผงัการปรบัปรุงและพฒันาพืน้ทีต่ลาดไท-ยวนเดมิ 



แนวทางการออกแบบศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และโฮมสเตยเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมไท-ยวน อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 
ธญัวรัชม ์ศุภชยัวรีกุล และสนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ 
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รปูท่ี 5 รปูแบบการปรบัปรุงและพฒันาพืน้ทีต่ลาดไท-ยวนเดมิ 

 

5.สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการท าวจิยัน้ีไดป้ระมวลแนวคดิ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน การปรบัปรุงพฒันาพืน้ที่
ใหเ้หมาะสมแก่การใชง้านและเพื่อการรองรบันักท่องเทีย่ว โดยการออกแบบยงัคงเอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมและวถิชีวีติไท -ยวน
ไว ้ซึง่พืน้ทีศู่นย์การเรยีนรูม้กีารจดัพืน้ที่เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ากขอ้มลูและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่ เช่นพืน้ทีจ่ดัแสดง และ
พืน้ทีส่าธติซึ่งมคีนในพืน้ทีเ่ป็นผูใ้หค้วามรู ้และดูแลนักท่องเทีย่ว โดยนับเป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน ท าใหชุ้มชนมี
ความเขม้แขง็มากขึน้  

 ข้อจ ากัดของการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไท-ยวน ในพื้นที่อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ไม่สามารถท าได้ครบ
จุดมุ่งหมายเน่ืองจากขาดความร่วมมอืของตนในชุมชน ความสะดวกในการสญัจร เป็นต้น โดยการวจิยัได้วเิคราะห์เพื่อชี้ความ
เป็นไปไดใ้นการออกแบบทางกายภาพ การปรบัปรุงและพฒันาพืน้ทีใ่นชุมชน เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่เป็นแนว
ทางการออกแบบและสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พือ่บรรลุจุดมุง่หมายในการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชุมชนต่อไป 
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บทคดัย่อ 

รัว้เป็นองคป์ระกอบทางกายภาพซึง่แยกพืน้ทีส่าธารณะออกจากพืน้ทีส่ว่นบุคคล การเตบิโตของการคา้ขายบนบาทวถิี
รอบสถานีขนสง่มวลชนทีก่ าลงัขยายเครอืขา่ยออกไป รวมถงึการปรบัเปลีย่นบา้นพกัอาศยัเก่าเป็นพืน้ทีก่ารคา้ ไดน้ ามาสูก่ารตัง้
ค าถามต่อบทบาทของรัว้ บทความน้ีท าการศึกษาพฒันาการและรูปแบบของรัว้บ้านในพื้นที่ย่านอารีย์  ซึ่งมกีารเติบโตและ
เปลีย่นแปลงของชุมชนพกัอาศยั สูร่ปูแบบกจิกรรมทีม่ลีกัษณะผสมผสานมากขึน้จากการเตบิโตของเครอืขา่ยรถไฟฟ้า ในทีน้ี่ รัว้
บา้นถอืเป็นองค์ประกอบบ่งบอกอาณาเขตทีไ่ม่ไดถู้กพูดถงึมากนักในการส่งเสรมิการเดนิเทา้และรองรบัการคา้ขายรอบสถานี
เปลีย่นถ่ายการสญัจร ขณะเดยีวกนั การพฒันารัว้เขา้กบัพืน้ทีก่ารคา้กม็คีวามคลุมเครอืทัง้ในดา้นการออกแบบและดา้นกฎหมาย 
การศกึษาน้ีมุง่ท าความเขา้ใจลกัษณะวทิยาและศกัยภาพของรัว้บา้น ซึง่มกีารเกบ็ขอ้มลูจากการส ารวจพืน้ทีอ่ารยี ์โดยพบวา่ รัว้บา้น
ลกัษณะทบึซึง่มกีารปรบัเปลีย่นน้อยกระจายตวัอยู่บรเิวณไกลจากสถานีรถไฟฟ้า และรูปแบบสถาปัตยกรรมทีพ่บมากทีสุ่ดคอืรูปแบบ
สมยัใหม่นิยม นอกจากน้ี กจิกรรมร้านคา้ที่เปิดในบา้นพกัอาศยัมากทีสุ่ดคอืรา้นอาหาร โดยบทบาทของรัว้ทีเ่ปลี่ยนไปสู่พืน้ที่
การคา้น้ี แบ่งไดเ้ป็น บทบาทเชงิโครงสรา้งและเชงิพืน้ที ่นอกจากน้ี การศกึษาไดพ้ยายามท าความเขา้ใจศกัยภาพของรัว้ ผ่านการ
สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่างๆ พบว่า การออกแบบปรบัรัว้ทบึใหม้ลีกัษณะทีโ่ปร่งขึน้ การใชพ้ชืพรรณเพื่อสรา้งร่มเงา และการ
สรา้งรา้นคา้ขนาดเลก็ ลว้นชว่ยตอบโจทยค์นเดนิเทา้ การศกึษาน้ีสามารถพฒันาสูข่อ้เสนอแนะปรบัปรุงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เพือ่การ
พฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนทีมุ่ง่เน้นสง่เสรมิการเดนิในยา่นอยา่งเฉพาะเจาะจง 

ค ำส ำคญั: สถำปัตยกรรมรัว้, รำ้นคำ้ขนำดเลก็, สถำนีเปลีย่นถ่ำยกำรสญัจร, กำรเดนิเทำ้, ยำ่นอำรยี ์
 
Abstract 

Fence is a physical element which separates public spaces from private spaces. The growth of informal trade 
on pavement in the neighbourhoods of transit stations and the transformation of old residences into commercial areas 
have led to a question on the potential role of the fence. This article studies development and typology of detached 
houses’ fences in Ari district, an old residential community which has increasingly evolved into a mixed-use urban area 
due to the growth of mass transit rapid system. Here, the fence, a territorial demarcation element, has not been 
recognized as a component which can be used in supporting pedestrians and commercial spaces in the neighborhoods 
of transit stations. At the same time, the integration of fence and shop is a solution of ambiguity, both in design and 
legal terms. Based on the field survey, it is found that impermeable fences with few modifications remain but scattering 
far from the station. The most common architectural style is Modernism. In term of program, restaurant is the new usage 
found in most repurposed houses. Interestingly, the present functions of the fence in such transformation can be 
typologically divided into structural and spatial roles. In addition, the study conducted interviews with experts on various 
aspects on the potential of the fence. It can be concluded that redesigning fence for permeability, using vegetation for 
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shading and creating small shops all response to the needs of pedestrians and local retailers. The study’s results can 
be developed to suggest specific improvement of local ordinances for the development of transit stations’ walkable 
neighbourhoods. 

Keywords: Fence as Architecture, Small Shop, Transit Station, Walking, Ari District 
 
1. บทน า            

การเติบโตของเครอืข่ายรถไฟฟ้าย่านอารยี์ ในปีพ.ศ.2542 น าความเปลี่ยนแปลงมาสู่ย่านพกัอาศยัเดมิ โดยมกีาร
เกดิขึน้ของธุรกจิแรงงานนอกระบบหรอืหาบเร ่แผงลอย ซึง่หากมกีารจดัการทีด่สีามารถสรา้งโอกาสทางธุรกจิในบรเิวณพืน้ทีร่อบ
สถานีได ้อกีทัง้ยงัช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการเดินเทา้มากขึน้ โดยในปีพ.ศ.2561 อารยีไ์ดถู้กศกึษาในโครงการเมอืงเดนิได ้เดนิดขีอง
UDDC วา่เป็นยา่นทีม่ศีกัยภาพในการเดนิสงู 

 
2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง         

จากหลกัการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชน (Peter Calthorpe, 1993) มุ่งเน้นใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิโดยรอบ
แบบผสมผสาน  มุ่งสร้างกิจกรรมที่มคีวามหลากหลายในพื้นที่ เป็นการพฒันาศกัยภาพของพื้นที่เดิมให้รองรบัการใช้งาน
มากกว่าหน่ึงอย่าง การมุ่งเน้นในเรื่องการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดนิเท้า และการส่งเสรมิใหเ้กดิการเดนิในพื้นที่
บรเิวณโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ในระยะทีส่ามารถเดนิเทา้ได ้โดยการพฒันาทีด่นิหรอืการเพิม่พืน้ทีก่ารคา้รมิรัว้ (ศนัสนีย์  
แสงศลิา, 2555) รัว้ หรอืก าแพงบา้น เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบหน่ึงทีท่ าหน้าทีเ่ป็นปราการกัน้ขอบเขต    ระหว่างอาคารกบั
พืน้ทีส่าธารณะ และเพือ่ชว่ยสรา้งความรูส้กึปลอดภยั (Rem Koolhaas, 2014)  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยทีม่กีารสรา้งรัว้
ควบคูก่บัสถาปัตยกรรมตัง้แต่ในสมยัอดตี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละช่วงเวลานัน้ จะแตกต่างกนัออกไปตาม แนวคดิและ
บรบิทของสงัคม เช่น ในพืน้ที่ย่านของชนชัน้กลาง และขา้ราชการต่างๆ จะนิยมก่อสร้างใหม้รีูปแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตก 
(วมิลสทิธิ ์หรยางกูร, 2536) ในทีน้ี่พืน้ทีย่่านอารยี์เดมิเป็นสวนผกั แต่มกีารสรา้งถนนพหลโยธนิเกดิขึน้ จงึกลายเป็นย่านทีอ่ยู่
อาศยัของชนชัน้กลาง ขา้ราชการ โดยในสมยัหลงัเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 นิยมสรา้งบา้นรปูแบบสมยัใหมนิ่ยม และสรา้งรัว้ทบึสงู 
จนกระทัง่มกีารเขา้ถงึของเครอืขา่ยรถไฟฟ้าทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงกายภาพต่างๆในพืน้ทีย่า่นอารยี์ 

   
3.วิธีการวิจยั            

ศกึษาขอ้มลูจากการส ารวจพืน้ทีใ่นดา้นลกัษณะวทิยา (typology) ของรัว้บา้น กจิกรรมรา้นคา้ทีเ่กดิขึน้ภายในบา้น และ
การเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยแยกประเด็นด้านต่างๆในการสมัภาษณ์ออกเป็น 5 ประเด็นเพื่อใช้ในการ
สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละดา้น ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาส ารวจเฉพาะทีพ่กัอาศยัประเภทบา้นเดีย่ว และมขีอบเขตการส ารวจใน
ซอยเสน้ทางเดนิหลกัจากสถานีรถไฟฟ้าอารยี ์  

 
รปูท่ี 1 ขอบเขตพืน้ทีส่ ารวจในรศัม ี500 เมตรจากสถานีและพืน้ทีเ่ลอืกออกแบบ 
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4.  ผลการศึกษาและการวิเคราะหข้์อมลู        
ผลการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น การวเิคราะหข์อ้มูลจากการส ารวจพืน้ทีโ่ดยเป็นการส ารวจ

ลกัษณะกายภาพของรัว้บ้าน ตลอดจนกิจกรรมร้านค้าที่เ ปิดในบ้านพกัอาศัย และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญใน 5 ดา้น ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้  
 
4.1 การวิเคราะหข้์อมลูจากการส ารวจพืน้ท่ี                                                                                              

4.1.1   ลกัษณะกำยภำพของรัว้บำ้น 

 
    

      รปูท่ี 2 สดัสว่นลกัษณะกายภาพของรัว้บา้น            รปูท่ี 3 ตวัอยา่งรัว้บา้นลกัษณะทบึยา่นอารยี ์     
                  
จากการส ารวจลกัษณะกายภาพของรัว้บา้นในพืน้ทีย่่านอารยี์ไดข้อ้สรุปว่า  มรีัว้บา้นลกัษณะทบึในสดัส่วนจ านวนที่

มากที่สุดจ านวน 78 หลงั คดิเป็นร้อยละ 50  กระจายตวัรวมกนัอยู่บรเิวณไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเป็นส่วนมาก โดยจ านวน
รองลงมาคอื รัว้ลกัษณะกึง่ทบึกึง่โปรง่ รัว้มพีชืพรรณ และรัว้โปรง่ตามล าดบั 

 
4.1.2   กจิกรรมรำ้นคำ้ทีเ่ปิดในบำ้นพกัอำศยั                                

ตารางท่ี 1 บทบาทของรัว้ทีเ่ปลีย่นไปสูร่า้นคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 4 ตวัอยา่งรปูแบบรัว้มบีทบาทเชงิโครงสรา้ง 
 

 
                                                          
 
 
 
 

รปูท่ี 5 ตวัอยา่งรปูแบบรัว้มบีทบาทเชงิพืน้ที ่
 
 
 

รปูแบบรัว้ การเข้าถึง รปูตดั 

บทบาทโครงสรา้ง 
 

เขา้ไดแ้ละมองเหน็ 
 

 

บทบาทโครงสรา้ง 
 

เขา้ไดแ้ละมองเหน็ 
 

 

บทบาทเชงิพืน้ที ่
 

เขา้ไดแ้ละมองเหน็ 
 

 

บทบาทเชงิพืน้ที ่
 

เขา้ไดแ้ละมองเหน็ 
 

 

บทบาทเชงิพืน้ที ่
 

เขา้ไดแ้ต่มองไมเ่หน็ 
 

 

บทบาทเชงิพืน้ที ่
 

เขา้ไดแ้ต่มองไมเ่หน็ 
 

 

บทบาทเชงิพืน้ที ่
 

เขา้ไดแ้ต่มองไมเ่หน็ 
 

 



กำรส ำรวจรัว้บำ้นและกำรปรบัเปลีย่นในพืน้ทีร่อบสถำนีเปลีย่นถ่ำยกำรสญัจร 
เพือ่กำรออกแบบผสำนรำ้นคำ้ขนำดเลก็ กรณศีกึษำ พืน้ทีย่ำ่นอำรยี ์กรงุเทพมหำนคร 
จริะภาคย ์ ศกัดิท์ววีงศ ์และวญิญ ู อาจรกัษา 
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จากการส ารวจกจิกรรมรา้นคา้ทีเ่กดิขึน้ในรัว้บา้น ซึ่งพบว่ามทีัง้หมด 24 รา้น โดยมรีา้นคา้ทีเ่ปิดเป็นรา้นอาหาร และ
รา้นกาแฟมากตามล าดบั สามารถน ามาสรุปเป็นตารางแสดงความสมัพนัธ ์โดยจากตารางที ่1 นัน้จะเป็นการอธบิายถงึบทบาท
ของรัว้ทีเ่ปลี่ยนไปสู่พื้นที่การคา้ ซึ่งผู้วจิยัพบว่าจากจ านวนร้านค้าทัง้ 24 ร้าน มรีูปแบบของรัว้ที่สามารถแยกตามบทบาทได้
ทัง้หมด 7 รา้นโดยสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รปูแบบคอืรัว้มบีทบาทเชงิโครงสรา้งและรัว้มบีทบาทเชงิพืน้ที ่ซึง่เป็นรปูแบบทีย่งัคงไว้
ซึง่กายภาพของรัว้บา้นเดมิ และมกีารดดัแปลงเป็นโครงสรา้งและพื้นทีข่องรา้นคา้บางส่วน โดยรูปแบบเหล่าน้ีมทีัง้ทีต่ ัง้อยู่ใกล้
และไกลจากสถานีรถไฟฟ้า ต าแหน่งทีอ่ยูใ่กลส้ถานีจะถูกจดจ าและเขา้ถงึไดง้า่ยกวา่ แต่การออกแบบรัว้ทีเ่ปลีย่นไปสูพ่ืน้ทีก่ารคา้
ทีโ่ดดเด่น มเีอกลกัษณ์นัน้สามารถช่วยส่งเสรมิการเดนิในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าไดใ้นทางหนึ่ง ซึง่ยงัคงตอ้งพจิารณา
ปัจจยัเรือ่งต าแหน่งทีต่ัง้ประกอบดว้ย   

                                                                            
4.2  การวิเคราะหข้์อมลูจากการสมัภาษณ์        

ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกคดัเลือกสมัภาษณ์ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง Purposive Sampling จากนักวิชาการที่มี
ผลงานวจิยัเกีย่วขอ้ง และผูอ้อกแบบหรอืปฏบิตังิานเกีย่วขอ้ง โดยแบ่งเป็นค าถาม 2 ชุดคอื ค าถามดา้นการพฒันารา้นคา้ขนาด
เลก็ในพืน้ทีร่อบสถานีขนส่งทีใ่ชต้อบร่วมกนัส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน และค าถาม 5 มติปิระเดน็เรื่องการขนส่ง การคา้บน
ทางเท้า การออกแบบ ธุรกิจ และกฎหมายอาคาร ส าหรบัความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ท าการสมัภาษณ์ทัง้ 5 ท่าน
ดงัต่อไปน้ี                              

4.2.1   ค ำถำมดำ้นกำรพฒันำรำ้นคำ้ขนำดเลก็ในพืน้ทีร่อบสถำนีขนสง่      
พืน้ทีค่า้ขายตามแนวทางสญัจรเทา้มคีวามส าคญัต่อการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนส่งมวลชนแบบเอื้อประโยชน์ใหก้นั

และกนั  จงึควรออกแบบใหม้ขีอบเขตของพื้นที่ค้าขายที่ไม่รุกล ้าทางสญัจรสาธารณะหรอืพื้นที่บาทวถิี โดยที่ร ัว้ต้องมคีวาม
น่าสนใจเป็นหลกั เช่นการออกแบบเพิม่รา้นคา้ใหม่ๆ เขา้ไป เพือ่ดึงดดูผูค้นในพืน้ที ่และควรมกีารแกไ้ขกฎหมายในระดบัย่อยให้
ใชแ้ละปฏบิตัริว่มกนั                                                        

4.2.2   ค ำถำมมติเิรือ่งกำรขนสง่ กำรคำ้บนทำงเทำ้ กำรออกแบบ ธุรกจิ และกฎหมำยอำคำร    
รัว้สามารถออกแบบใหช้่วยส่งเสรมิการเดนิของผู้คนจากบรเิวณรอบสถานีได้ โดยต้องมลีกัษณะทีโ่ดดเด่น มกีารใช้

ลกัษณะบางอย่างร่วมกนัเพือ่สรา้งความเป็นย่าน สรา้งประโยชน์ เสน่หใ์หก้บัย่านนัน้ๆโดยใหค้วามส าคญักบัทางสญัจรของผูค้น
ทีส่ะดวก เขา้ถงึงา่ย และมรีปูแบบรา้นคา้ทีเ่หมาะสมคอืเป็นรา้นกาแฟ หรอืขายอาหารรมิทางเพือ่กลุ่มคนเดนิเทา้ในพืน้ที ่อกีทัง้
ใหม้กีารค านึงถงึเรือ่งการจดัการสขุอนามยัทีด่ใีนพืน้ที ่

 
5. สรปุผลการวิจยั          

ในขัน้การสรุปผลการวจิยัแบง่ออกเป็นการอภปิรายและวเิคราะหผ์ลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการส ารวจลกัษณะกายภาพของ
รัว้บา้น กจิกรรมรา้นคา้ทีเ่ปิดในบา้นพกัอาศยัตลอดจนรปูแบบความสมัพนัธข์องรัว้ทีเ่ปลีย่นไปสูพ่ืน้ทีก่ารคา้ ไดน้ ามาสูแ่นวทางที่
ใชใ้นการด าเนินงานวจิยัต่อไปและจากการวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ ในประเดน็ต่างๆ น ามาสู่การก าหนดแนวทางการออกแบบ
ต่อไปดงัน้ี                                                                                                         

5.1  การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา        
1) จากการเกบ็ขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพของรัว้บา้นในพืน้ทีย่า่นอารยี ์พบวา่ มรีัว้บา้นลกัษณะทบึมากทีส่ดุ และสว่น

ใหญ่อยูไ่กลจากสถานีรถไฟฟ้า จงึเป็นเหตุผลทีผู่ว้จิยัเลอืกพืน้ทีอ่อกแบบทีม่รี ัว้ลกัษณะทบึ  
2) จากการเกบ็ขอ้มลูรูปแบบกจิกรรมรา้นคา้ทีเ่กดิขึน้ในบา้นพกัอาศยั มกีจิกรรมเป็นรา้นอาหารและรองลงมาคอืรา้น

กาแฟ ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่เป็นโปรแกรมทีเ่หมาะสมในการใชอ้อกแบบ    
3) จากรปูแบบความสมัพนัธข์องรัว้ทีเ่ปลีย่นไปสูพ่ืน้ทีก่ารคา้ พบวา่รัว้มบีทบาทนัน้ เป็นรปูแบบทีต่รงกบังานวจิยัมาก

ทีส่ดุ จงึน ามาใชอ้อกแบบใหร้ัว้มบีทบาทเป็นโครงสรา้งหรอืสรา้งพืน้ทีภ่ายในรา้นคา้ต่อไป 
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5.2  แนวทางการออกแบบ              
  5.2.1  ออกแบบโดยมกีรอบของกฎหมำยทีใ่ชใ้นปัจจุบนัเป็นตวัตัง้              

1) ออกแบบโดยดดัแปลง ต่อเตมิรัว้บา้นเป็นพืน้ทีค่า้ขายโดยตรง ซึ่งพจิารณาใหไ้ม่เขา้ข่ายเป็นการดดัแปลงอาคาร
ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่11 เช่นการเจาะช่องเปิดขนาดเลก็ทีร่ ัว้และอาจใชอ้งคป์ระกอบรา้นคา้อื่นๆมาร่วมเช่น รถเขน็ แผงลอย
เป็นตน้         

2) ออกแบบรา้นคา้โดยใชป้ระโยชน์จากทีว่่างภายในรัว้บา้น สรา้งเป็นรา้นคา้ขนาดเลก็ขึน้มาใหม่ โดยยดึเรื่องระยะ
ถอยรน่ และระยะหา่งตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั                              
 

5.2.2  ออกแบบใหม้รีปูแบบทีเ่หมำะสมกบัพืน้ที ่เพือ่พฒันำสูก่ำรสรำ้งขอ้ก ำหนดกฎหมำย    
1) ออกแบบให้มรี้านค้าผสานกบัรัว้บ้านโดยตรง ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากพื้นที่สาธารณะ เน่ืองจาก

สามารถออกแบบใหม้ลีกัษณะเป็นหน้ารา้นคา้ทีช่ดัเจน โดดเด่นมคีวามน่าสนใจ และน าเสนอการเขา้ถงึพืน้ทีผ่่านรูปแบบรัว้มี
บทบาทต่างๆได ้       

2) ออกแบบรา้นคา้โดยใชป้ระโยชน์จากทีว่่างภายในรัว้บา้น สรา้งเป็นรา้นคา้ขนาดเลก็ขึน้มาใหม่ โดยไม่ไดย้ดึตาม
ระยะถอยรน่จากกฎหมาย และพจิารณาตามความเหมาะสมของขนาดพืน้ทีท่ีเ่ลอืกออกแบบ โดยออกแบบใหม้คีวามน่าสนใจ เชน่
เชือ่มพืน้ทีร่า้นคา้มายงับรเิวณรัว้บา้นเป็นตน้         

 
5.2.3  ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ         
ออกแบบรัว้ใหม้ลีกัษณะทีส่มัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมบา้นพกัอาศยัเดมิ สรา้งเอกลกัษณ์ และการจดจ าในพืน้ที ่ใชพ้ชื

พรรณเป็นสว่นหน่ึงของพืน้ทีร่ ัว้เพือ่สรา้งรม่เงา ค านึงถงึสขุอนามยั เสยีงรบกวน และเลอืกพืน้ทีอ่อกแบบทีอ่ยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้า
เพื่อตอบโจทย์การเดนิในพืน้ที่ โดยสามารถศกึษาเพิม่เตมิในส่วนของการออกแบบผสานรัว้บา้นและรา้นคา้ขนาดเลก็และการ
พฒันาสูข่อ้เสนอแนะปรบัปรุงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่          
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เรอืนแถวไมค้า้ขายในตลาดเก่ารมิน ้าหลายแห่ง ก าลงัถูกลดบทบาทและปล่อยทิง้รา้ง แมว้่าจะมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรม
และความสมัพนัธก์บับรบิททีโ่ดดเด่น บทความน้ีเป็นการศกึษาสภาพ รปูแบบ และการใชส้อยปัจจุบนัของเรอืนแถวไมค้า้ขาย ในตลาด
ศาลเจา้ ตลาดน ้าดอนหวาย เพือ่น าไปสู่การเสนอแนวทางปรบัปรุงเรอืนแถวไมค้า้ขายเพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว โดยมวีธิกีารศกึษาและ
เกบ็ขอ้มลูจากการเปรยีบเทยีบเชงิลกัษณะวทิยากบัเรอืนแถวไมค้า้ขายจากตลาดเก่าแหง่อื่นใกลเ้คยีงกบัจงัหวดันครปฐม และเขา้ส ารวจ
ถงึลกัษณะทางกายภาพของอาคารและพืน้ที ่ผ่านการบนัทกึเป็นภาพถ่าย แผนผงั และการจดัท าแบบทางสถาปัตยกรรม รวมถงึการ
สมัภาษณ์กบัคนในพืน้ที ่ซึง่จากการศกึษาพบวา่ ตลาดศาลเจา้ เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากถนนและแมน่ ้า แต่ในปัจจุบนัลกัษณะ
การใชง้านสว่นมากไม่เป็นพืน้ทีค่า้ขายแลว้ เหลอืเป็นเพยีงพืน้ทีพ่กัอาศยัและทีเ่กบ็ของ เน่ืองจากไม่มกีารปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละการสรา้ง
จุดขายทีน่่าสนใจ ส่งผลใหไ้ม่มคีนเดนิเขา้ไปซื้อของ อย่างไรกต็าม สภาพของอาคารเรอืนแถวไมย้งัคงหลงเหลอืเอกลกัษณ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมอยู ่นัน่คอื รปูแบบของอาคารทีห่นัหน้าเขา้หากนั มทีางเดนิตรงกลาง ใตห้ลงัคาคลุมซึง่เชื่อมทางและพืน้ทีใ่นอาคาร และ
ประตูไมบ้านเฟ้ียมต่อเน่ืองกบัผนังระแนงไมไ้ขวท้บักนั ดงันัน้เรอืนแถวไมค้า้ขายของตลาดศาลเจา้มเีอกลกัษณ์ และศกัยภาพในการ
พฒันาปรบัเปลีย่นการใชส้อยใหก้ลบัมาใชง้านไดอ้กีครัง้ โดยสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ ซึง่เป็นวธิกีารอนุรกัษ์อย่างหน่ึงที่
ชว่ยเกบ็รกัษาคุณคา่ทางสถาปัตยกรรมและบรบิทเดมิใหค้งอยูไ่วแ้ละด าเนินต่อไปได ้

ค าส าคญั: เรอืนแถวไมค้า้ขาย, ลกัษณะวทิยา, การปรบัเปลีย่นการใชส้อย, การทอ่งเทีย่วเชงิประสบการณ์, ตลาดน ้าดอนหวาย 
 
Abstract 

Wooden shophouses located in many old waterfront markets have been unrecognized and abandoned, although 
it has unique architectural style and significant relationship to the community. Thus, this article aims to study the condition, 
the form, and the current usage of the wooden shophouses in Talad-Sanchao, Donwai Floating Market in order to propose 
suggestions for improvement leading to become a tourist attraction. Methods of study and data collection were to compare 
between the typology of the wooden shophouses and those in other old markets nearby Nakhon Pathom, and to explore 
the physical characteristics of buildings and areas by the recording of photos, diagrams, and architectural drawing, including 
interviewing the local people. The results from this study showed that Talad-Sanchao was an area that is accessible from 
road and river. But at the present, most of the shophouses functions merely as residential and storage areas. Because 
there has been no improvement to create attractive selling points. As a result, not many people visit this place. However, 
the physical and typological characteristics of the wooden shophouses remain to be a unique architectural heritage. This 
can be seen in the organization of the row-buildings facing each other with the hallway in the middle under the roof that 
connects the path and the interior of the building. In addition, the wooden folding door with interlaced wooden battens above 
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is also an important element. Based on this study, the wooden shophouses of Talad-Sanchao has a strong identity and 
potentiality of improvement. It is proposed to develop the area through adaptive reuse concept with the focus on 
experiential tourism that is one of the conservation methods to preserve the architectural value and the context. 

Keywords: Wooden Shophouse, Architectural Typology, Adaptive Reuse, Experiential Tourism, Donwai Floating Market 
 

1. บทน า 
ตลาดน ้าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม เป็นตลาดโบราณรมิแมน่ ้าท่าจนีทีม่อีายุยาวนานกวา่ 100 ปี และยงัคงเหลอืสภาพของ

ตลาดเก่า ช่วงรตันโกสนิทรใ์นสมยัรชักาลที ่6 ใหเ้หน็อยู ่ซึง่ในอดตีถอืเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีอ่าศยัการสญัจร
ทางน ้าเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนัตลาดแห่งน้ีไดม้กีารพฒันาและปรบัตวัในหลายดา้น ท าใหก้ลายเป็นว่ามจีุดเด่นอยู่ทีอ่าหารอร่อยเพยีง
อยา่งเดยีว จนลมืนึกถงึและไมไ่ดใ้หค้วามส าคญั ในการน าเสนอถงึสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสัถงึความเป็นมาและ
คุณค่า ท าใหใ้นทีสุ่ดกไ็ดป้ล่อยใหอ้าคารเสื่อมโทรมและปรบัเปลีย่นรูปแบบจนไม่หลงเหลอืสภาพของตลาดเก่า อย่างไรกต็ามบรเิวณ
ทา้ยตลาดยงัมกีลุ่มอาคารเรอืนแถวไมเ้ก่าทีย่งัคงสภาพเดมิไวอ้ยู่ แต่ไมไ่ดถู้กใชง้านเหลอืเป็นเพยีงทีพ่กัอาศยั จนในทีส่ดุไดก้ลายเป็น
ตลาดรา้งไปเป็นพืน้ทีช่ือ่วา่ “ตลาดศาลเจา้” ซึง่ในอดตีเป็นตลาดทีส่รา้งรายไดอ้าชพีใหก้บัคนในชุมชนมาจนถงึปัจจุบนั ดงันัน้ ตลาดน ้า
ดอนหวายจงึมคีวามส าคญัทีท่ าใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงของตลาดน ้าในปัจจุบนัน้ีทีก่ าลงัเสือ่มถอยลง จงึท าใหค้วรมกีารปรบัปรุงเรอืนแถว
ไมค้า้ขายและการพฒันาพืน้ทีเ่พื่อช่วยรกัษาความเป็นตลาดน ้าดอนหวายเดมิน้ีไวใ้หย้งัคงอยู่ รวมถงึใหค้นรุ่นหลงัไดศ้กึษาและอนุรกัษ์สืบ
สานต่อไป 

 
2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง                                                                                                                               
2.1 การศึกษาลกัษณะวิทยาทางสถาปัตยกรรม 

จากการศกึษาแนวคดิของ Kim Dovey (2016) ลกัษณะวทิยา (typology) ถอืเป็นการแบ่งประเภทและจดักลุ่มความแตกต่าง
ของสณัฐานอาคาร  จงึท าใหก้ารวเิคราะหถ์งึประเภทของเรอืนแถวไมค้า้ขายในพืน้ทีต่ลาดศาลเจา้ จดัอยู่ในประเภททีเ่รยีกวา่ “Row” เป็น
ลกัษณะการเรยีงตวัของอาคารเป็นแถวแนวเดยีวกนัโดยมทีางเขา้ - ออกทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน และกจิกรรมภายในมกัจะเป็นพืน้ทีค่า้ขาย
และทีพ่กัอาศยัรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั สง่ผลใหผู้ว้จิยัไดเ้น้นการศกึษาลกัษณะของเรอืนแถวไมพ้ืน้ถิน่เพิม่เตมิ (อรศริ ิปาณินท ์และ สมคิด จิ
ระทศันกุล, 2544) พบวา่ เรอืนแถวไมพ้ืน้ถิน่ในแต่ละทอ้งถิน่ มคีวามน่าสนใจและความโดดเด่น ผ่านการตัง้ถิ่นฐาน ลกัษณะอาคาร และ
ภมูปัิญญาพืน้ถิน่ เชน่ การจดัสดัสว่นอยา่งลงตวัของพืน้ทีภ่ายในจนเกดิเป็นความงามของรปูทรงภายนอก การสรา้งอาคารครอ่มทางเดนิ
เพื่อให้ทะลุไปยงัท่าเรือได้ และการวางอาคารหนัหน้าเข้าหากนั จนเกิดทางเดนิตรงกลางและสร้างหลงัคาคลุม ส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายทางลกัษณะทางวทิยาทีเ่หน็ไดใ้นภาพแนวตดัอาคารและผงัอาคาร ดงันัน้ในอนาคตควรใหคุ้ณคา่ของมรดกทางสถาปัตยกรรม 
ซึง่มกัหายากในตลาดสมยัใหมท่ีก่ าลงัจะถูกเปลีย่นเป็นตกึแถวไปหมดแลว้ 

 
2.2 การเปล่ียนประโยชน์การใช้สอยอาคาร  

จากแนวคดิของ James Douglas (2006) ท าใหม้องเหน็ถึงการค านึงภาพรวมทางกายภาพและเลอืกอาคารเก่าที่มี
คุณค่ามาปรบัปรุงใหเ้กดิการคงเอกลกัษณ์และประโยชน์การใชง้านกลบัมาไดอ้กีครัง้ ถงึแมจ้ะมเีรื่องของขอ้จ ากดั ความคุม้ค่า 
และงบประมาณเขา้มาเป็นตวัแปรในการลงทุน อย่างไรกต็ามกส็ามารถช่วยฟ้ืนฟูทางเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว การใหคุ้ณค่าทาง
ประวตัิศาสตร์ และช่วยรกัษาภูมิทศัน์ให้กลมกลืนกับบริบทเดิมได้จนเกิดเป็นการผสมผสานระหว่างบริบทกับอาคารที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อกนั รวมถงึการเรยีงตวัเป็นแถวของอาคารนัน้ ยงัใหค้วามยดืหยุ่นในการขยายการใชส้อย และดดัแปลงการใช้
งาน ดงันัน้วธิน้ีีถอืเป็นหน่ึงในการอนุรกัษ์ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหคุ้ณคา่ยงัคงอยู ่ซึง่อาจมขีอ้ดใีนการลดขัน้ตอนการก่อสรา้ง และชว่ยลด
ขยะจากการก่อสรา้ง สว่นขอ้เสยีจะมขีอ้จ ากดัในเรือ่งการเปลีย่นแปลงรปูแบบ พืน้ที ่และโครงสรา้งกต็าม  

 
2.3 การท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์  

การศกึษาถงึแนวคดิของ Celes Davar (2010) พบวา่ เป็นรปูแบบการท่องเทีย่ว ซึง่ถูกน าเสนอกจิกรรมเฉพาะทอ้งถิน่
นัน้จากวฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติทีล่ว้นเป็นเอกลกัษณ์ในพืน้ทีน่ัน้ ซึง่ช่วยสรา้งและแลกเปลีย่นกนัระหวา่งคนในพืน้ทีแ่ละ
นกัท่องเทีย่ว จนเกดิเป็นประสบการณ์ทีแ่ปลกใหมแ่ละไดใ้ชเ้วลาในการร่วมกจิกรรมไดย้าวนานขึน้จากการเรยีนรูแ้ละซมึซบั จน



การส ารวจเรอืนแถวไมค้า้ขายเพือ่การพฒันาสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิประสบการณ์  
กรณศีกึษา พืน้ทีต่ลาดศาลเจา้ ตลาดน ้าดอนหวาย นครปฐม 
ปวณีา บรบิรูณ์ธนา, วญิญ ูอาจรกัษา และสาธดิา สกุลรตันกุลชยั 
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เกิดการเชื่อมโยงเป็นความทรงจ าผ่านการมอง การได้ยนิ การดมกลิน่ การทดสอบรสชาติ และการสมัผสั  ส่งผลให้เกิดการ
ยกระดบัของแหล่งท่องเทีย่วนัน้ใหน่้าสนใจ รวมถงึท าใหค้นในชุมชนใหค้วามส าคญั และมสีว่นร่วมถงึการรกัษาคุณค่าของมรดก
ทางวฒันธรรมในพืน้ทีข่องตนเอง 

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดถอืไดว้่าเรอืนแถวไมต้ลาดศาลเจ้ามศีกัยภาพในการเพิม่คุณค่าใหก้บัความเป็นอตัลกัษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมทีแ่ฝงอยูผ่า่นรปูแบบการใชง้านใหมท่ีจ่ะสง่ต่อประสบการณ์การทอ่งเทีย่วในพืน้ทีแ่ก่นกัทอ่งเที่ยวใหค้งอยูต่่อไป 

 
3. ระเบียบการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ซึ่งมกีารศึกษารูปแบบอาคารสภาพปัจจุบนัเพื่อค้นหาลกัษณะกายภาพที่เป็น
เอกลกัษณ์ของตลาดศาลเจา้ รวมถงึการส ารวจความเป็นไปไดข้องประโยชน์ใชส้อยการใชง้าน เพือ่ใหไ้ดป้ระเภทของกจิกรรมที่
เหมาะสม ซึง่จะท าใหส้ามารถมาก าหนดแนวทางการปรบัปรุงเรอืนแถวไมค้า้ขายเพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่วบรเิวณตลาดศาลเจา้ใน
ตลาดน ้าดอนหวาย โดยมกีระบวนการวจิยัตามขัน้ตอนดงัน้ี 1) ศกึษาถงึประวตัแิละเหตุการณ์ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
เพื่อใหท้ราบถงึรูปแบบโดยรวมของอาคารเรอืนแถวไมส้ภาพปัจจุบนั 2) ศกึษาลกัษณะวทิยาทางสถาปัตยกรรม เพื่อน าไปจดั
กลุ่มและองคป์ระกอบ และบ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ของเรอืนแถวไมค้า้ขาย 3) ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นประโยชน์การ
ใชส้อย การทอ่งเทีย่วเชงิประสบการณ์ และกรณีศกึษา เพือ่น าเสนอกจิกรรมและการปรบัปรุงใหเ้กดิการใชง้านทีเ่หมาะสม 4) ลง
ส ารวจพืน้ทีถ่งึลกัษณะกายภาพ และประเมนิคุณค่าถงึองค์ประกอบของอาคาร รวมถงึประเภทกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ของตลาดน ้า
ดอนหวาย เพื่อมาก าหนดรูปแบบในการปรับปรุง 5) ท าการสมัภาษณ์กับบุคคลในพื้นที่ โดยจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ 
สถานการณ์ปัจจุบนัของตลาดน ้าดอนหวายและตลาดศาลเจ้า และสิง่ที่คาดหวงัในอนาคต 6) น าขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดม้าก าหนด
รปูแบบการปรบัปรุงเรอืนแถวไมข้องตลาดศาลเจา้ เพือ่ใหส้ามารถปรบัตวัและอยูร่อดได ้ณ ปัจจุบนันี้  

 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผูว้จิยัไดล้งส ารวจพืน้ทีท่ าการศกึษา และน าขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหใ์นสว่นต่างๆ ไดด้งัน้ีต่อไปนี้ 

4.1 ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ี 
 โดยภาพรวมของพื้นที่ตลาดศาลเจ้า มีเส้นทางเข้าถึงได้หลายทางทัง้จากถนนและแม่น ้ า และมีการสร้างอยู่บน
กรรมสทิธิท์ีด่นิของเจา้ของ 3 คน รวมถงึการใชง้านของอาคารเรอืนแถวไมไ้ม่กีห่ลงั ซึง่สามารถเปิดไดท้ัง้หน้าและหลงัใหย้งัคง
การคา้ขายต่อไปได ้สว่นทีเ่หลอืกลายเป็นพืน้ทีเ่กบ็ของไปเสยีหมด สง่ผลใหไ้มม่คีนมาเดนิในบรเิวณนี้      

4.2 ลกัษณะกายภาพของอาคาร 
ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาลกัษณะกายภาพของอาคารทัง้ภายนอกและภายใน เพือ่น ามาประเมนิคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

ใหไ้ดม้าถงึเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของพืน้ที ่ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของอาคารโดยรวมไดท้ัง้หมด 3 แบบ ไดแ้ก่ อาคารแบบจนี 
อาคารเรอืนแถวไม ้และอาคารไมร้มิน ้า ท าใหอ้งคป์ระกอบแต่ละสว่นภายนอกทางสถาปัตยกรรมมทีัง้หมด 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ประตู ผนังชัน้ล่าง ชอ่งระบายลมเหนือประต ูช่องระบายลมชัน้บน หน้าต่าง และ หลงัคา ผา่นภาพถ่ายและการจดัท าแบบรปูดา้น
กลุ่มอาคาร พบวา่ อาคารเรอืนแถวไมส้ว่นใหญ่จะม ี3 องคป์ระกอบหลกัร่วมกนั ไดแ้ก่ ประตูไม้บานเฟ้ียม ระแนงไมไ้ขวท้บักนั 
และหลงัคาสงักะส ี   สว่นภายในอาคารเป็นการศกึษาจากเรอืนแถวไม ้3 หลงั โดยไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของใหเ้ขา้ไปส ารวจได ้
ซึง่เป็นอาคารทีย่งัมแีละไมม่กีารใชง้านอยูผ่า่นการบนัทกึภาพถ่ายและการจดัท าแบบทางสถาปัตยกรรมทัง้แผนผงัและรปูตดัของ
กลุ่มอาคาร พบว่า โดยรวมเป็นอาคารทีห่นัหน้าเขา้หากนั จนเกดิทางเดนิตรงกลางและมหีลงัคาคลุม ส่งผลใหภ้ายในมคีวาม
น่าสนใจในส่วนของพืน้ทีโ่ล่งบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้อาคาร ส่วนของบนัไดทีไ่ม่มรีาวจบั ส่วนของหลงัคาทีท่ าทะลุเชื่อมเขา้มา
ภายในตวัอาคาร และสว่นของการใชง้านไดท้ัง้หน้าและหลงัอาคาร 
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รปูท่ี 1 ขอบเขตของพืน้ทีต่ลาดศาลเจา้ 

 

 
     รปูท่ี 2 บรเิวณทางเดนิของตลาดศาลเจา้    รปูท่ี 3 องคป์ระกอบของอาคาร 

 
รปูท่ี 4 รปูตดัอาคารของพืน้ทีต่ลาดศาลเจา้ 

 
4.3 ความเป็นไปได้ของรายละเอียดโครงการ 

จากการแบง่พืน้ทีส่ ารวจประเภทกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ และศกึษาพฤตกิรรมของกลุม่นักทอ่งเทีย่วทัง้ไทยทีม่าตลาดน ้าดอน
หวายและต่างชาตทิีม่าเทีย่วตลาดน ้าเพือ่น ามาเสนอกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัตลาดศาลเจา้ พบวา่ 1) พืน้ทีร่อบนอกมถีนนเสน้หลกั
และแมน่ ้าทา่จนีไหลผา่น จงึท าใหพ้ืน้ที่น้ีมหีมูบ่า้นอยูม่ากและยงัคงพืน้ทีเ่กษตรกรรมไว ้รวมถงึมสีิง่อ านวยความสะดวกมารองรบั
มากมาย ส่งผลใหเ้กดิการเดนิทางและสรา้งทางเลอืกในการท่องเทีย่วไดห้ลายรูปแบบส าหรบัคนทุกกลุ่มทีต่้องการพกัผ่อน หา
ของอร่อยทาน และเรยีนรูว้ถิชีวีติทอ้งถิน่ของไทย ดงันัน้การเสนอถงึธุรกจิโฮมสเตยจ์ะช่วยดงึดูดกลุ่มคนใหเ้ดนิทางมา และถอื
เป็นวธิหีนึ่งในการน าเสนอและช่วยรกัษาอาคารเก่าใหไ้ดม้าเรยีนรูแ้ละไดป้ระสบการณ์ใหมผ่า่นกจิกรรมเฉพาะของพืน้ทีน้ี่โดยคน
รุ่นหลงัต่อไป 2) พืน้ทีบ่รเิวณรมิแม่น ้าท่าจนี มกีารท่องเทีย่วล่องเรอืยอ้นยุคของตลาดน ้าดอนหวาย ท าใหไ้ดรู้ว้่าบรเิวณน้ียงัคง
พืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่ แต่กม็ ีโฮมสเตย ์พพิธิภณัฑว์ดัท่าพดู บา้นเพาะพนัธุส์ุนัข และสวนพฤกษา ซึง่อาศยับรรยากาศ
และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมมาเป็นจุดขาย และเกดิการเชื่อมต่อกบักจิกรรมเหล่าน้ีไดใ้นการท่องเทีย่ว  3) พืน้ทีภ่ายใน
ตลาดน ้าดอนหวาย โดยจะแบ่งเป็นตลาดน ้าวดัคงคารามดอนหวาย ซึง่จะมกีจิกรรมไหวพ้ระท าบุญของวดัและศาลเจา้ทีน่่าสนใจ



การส ารวจเรอืนแถวไมค้า้ขายเพือ่การพฒันาสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิประสบการณ์  
กรณศีกึษา พืน้ทีต่ลาดศาลเจา้ ตลาดน ้าดอนหวาย นครปฐม 
ปวณีา บรบิรูณ์ธนา, วญิญ ูอาจรกัษา และสาธดิา สกุลรตันกุลชยั 
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ใหม้าเคารพและสรา้งความเป็นสริมิงคลกบัผูเ้ดนิทาง ต่อมาตลาดน ้าดอนหวาย จะมกีจิกรรมของรา้นขายของร่วมกบัอาคารเก่า 
ซึง่ดงึดูดใหค้นมาสรรหาของอร่อยพืน้บา้นทานทีห่าซื้อไม่ไดใ้นตลาดสมยัใหม่ จนมาถงึตลาดศาลเจา้ทีส่่วนใหญ่กลายเป็นพืน้ที่
เกบ็ของ แต่กม็กีจิกรรมไหวพ้ระท าบุญของศาลเจา้ทีน่่าสนใจใหค้นในพืน้ทีม่าเคารพกราบไหวบู้ชา และการเสนอกจิกรรมอย่าง
พพิธิภณัฑเ์ขา้มาถอืเป็นการสรา้งคุณค่าใหก้บัอาคาร และรกัษาพืน้ทีใ่หม้ีการรวบรวมความเป็นดอนหวายใหค้นไดช้มและศกึษา
ต่อไป 4) รวมถงึไดน้ าไปเปรยีบเทยีบกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ของกรณีศกึษา เพือ่ใหไ้ดก้จิกรรมทีน่่าสนใจมากขึน้และสามารถชว่ยให้
พืน้ทีต่ลาดศาลเจา้เกดิการพฒันาทีม่ศีกัยภาพดยีิง่ขึน้ไปอกี ดงันัน้ถอืไดว้่าเป็นการเปลีย่นรูปแบบการท่องเทีย่วทีใ่หใ้ชเ้วลาได้
ยาวนานขึน้ ประกอบไปดว้ย เสน้ทางเขา้ถงึ โฮมสเตย ์การลอ่งเรอื พพิธิภณัฑ ์รา้นขายของรว่มกบัอาคารเก่า พืน้ทีส่ว่นกลาง คา
เฟ่รมิน ้า กจิกรรมไหวพ้ระท าบุญ (ศาลเจ้า) สถานทีถ่่ายรูป และการละเล่นตามเทศกาลงานวดั ซึ่งแต่ละกจิกรรมจะท าใหเ้กดิ
ประสบการณ์ผา่นสถาปัตยกรรมใหเ้กดิการรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัออกไป 

 
รปูท่ี 5 พืน้ทีภ่ายในตลาดน ้าดอนหวาย 

4.4 การสมัภาษณ์บคุคลในพืน้ท่ีตลาดศาลเจ้าและตลาดน ้าดอนหวาย 
จากการไดร้่วมพดูคุยกบัคนในพืน้ทีท่ ัง้ตลาดศาลเจา้และตลาดน ้าดอนหวาย ซึง่จะเป็นบุคคลทีอ่าศยัมาตัง้แต่ในอดตีถงึ

ปัจจุบนันานถงึ 40 ปีขึน้ไป โดยบุคคลเหล่าน้ีจะเหน็การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีต่ ัง้แต่ยงัมคีวามเจรญิและกลายเป็นพืน้ทีซ่บเซา จน
ในทีสุ่ดกก็ลบัมาเจรญิรุ่งเรอืงอกีครัง้ ทัง้ผูดู้แลชุมชน ผูอ้ยู่อาศยั ผูป้ระกอบการคา้ขาย และธุรกจิการล่องเรอื พบว่า 1) ตลาดน ้า
ดอนหวายเป็นสถานทีด่งึดูดใหค้นเดนิทางมา ซึ่งมวีดัและศาลเจา้เป็นส่วนเสรมิทีท่ าใหส้ถานทีท่่องเทีย่วมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ 
โดย 2) จุดขายของทีน่ี่มกัจะเป็นสนิคา้พวกของกนิและของหวานทีม่คีุณภาพแทบทุกอยา่ง อยา่งไรกต็าม 3) สภาพแวดลอ้มภายใน
ตลาดศาลเจา้นัน้ทรุดโทรมไปมากและไมม่กีารปรบัปรุง จนเหลอืเป็นพืน้ทีพ่กัอาศยัและพืน้ทีเ่กบ็ของแต่บางหลงัยงัมกีารคา้ขายอยู่ 
ซึง่ 4) ปัญหามาจากไม่มจีุดขายและสนิคา้ทีน่่าสนใจ รวมถงึความไมส่ะอาดและไมเ่ป็นระเบยีบของพืน้ที ่ส่วน 5) สภาพอาคารนัน้
ถอืวา่ไมค่่อยมกีารเปลีย่นแปลงและยงัคงสภาพเหมอืนเดมิ โดยมเีอกลกัษณ์ของอาคารทีห่นัหน้าเขา้หากนั มทีางเดนิตรงกลางและ
หลงัคาคลุม รวมถงึสว่นของประตูบานเฟ้ียมและระแนงไมไ้ขวท้บักนั ดงันัน้จากการสมัภาษณ์ครัง้น้ี ทุกคนเหน็ดว้ยกบัการอนุรกัษ์
อาคารเก่าของพืน้ทีต่ลาดศาลเจา้ แมว้่าจะมคีวามเหน็ต่างกนัในส่วนของรูปแบบกจิกรรมทัง้ต้องการคงรูปแบบกจิกรรมเดมิหรอื
ผสมกจิกรรมทัง้เดมิและใหม ่รวมถงึรปูแบบการปรบัปรุงซึง่อยากใหป้รบัเป็นทัง้สภาพดัง้เดมิหรอืสภาพรว่มสมยั  

ผลการศึกษาน้ีมคีวามเป็นไปได้ในการน ามาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาร่วมกบัสถานที่ได้
ยาวนานมากขึน้ โดยจะน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงมาทัง้หมด 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบที ่1 เป็นการคงรูปแบบกจิกรรมเดมิ
และเพิม่กจิกรรมใหมท่ีเ่น้นในเรื่องการนัง่ทานอาหาร การไหวศ้าลเจา้ การถ่ายรปู และอื่นๆ และจะปรบัปรุงโดยอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ใน
สภาพดัง้เดมิมากทีส่ดุ และรปูแบบที ่2 เป็นการคงรปูแบบกจิกรรมเดมิและเพิม่กจิกรรมใหมท่ีเ่น้นในเรือ่งการนัง่ทานอาหาร การ
ไหวศ้าลเจา้ การแวะพกั การพกัแรม และการทอ่งเทีย่วทางน ้า และจะปรบัปรุงโดยอนุรกัษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพรว่มสมยั  

 
5. สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นใหเ้กดิการคงอยู่ถงึคุณค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรม และการน าเสนอถงึเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของ
เรอืนแถวไมค้า้ขายในตลาดศาลเจา้ โดยการชีใ้หเ้หน็ถงึแนวทางการปรบัปรุงพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ผา่น
การศกึษาความเป็นมาของพื้นที่ ลกัษณะวทิยาของเรอืนแถวไม ้การปรบัเปลี่ยนประโยชน์การใช้สอย และการท่องเที่ยว เชงิ
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ประสบการณ์ ดงันัน้จึงท าให้เกิดเป้าหมายในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่จากพื้นที่น้ี โดยท าให้
นักท่องเทีย่วใชเ้วลาไดน้านขึน้ผ่านแต่ละกจิกรรมในการสรา้งประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัจากการเชื่อมโยงของประสาทสมัผสัทัง้  
5 และเกดิความสอดคลอ้งร่วมกบัตวัสถาปัตยกรรม สง่ผลใหก้ารพฒันาพืน้ทีต่อ้งค าถงึเสน้ทางการเขา้ถงึทัง้ถนนและแมน่ ้า และ
มมุมองของพืน้ทีท่ีถู่กบดบงัเพือ่ดงึศกัยภาพเดมิทีม่คีวามพรอ้มกลบัมาใหด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึการอนุรกัษ์กลุ่มอาคารเรอืนแถวไม ้ซึง่
จะยงัคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเดมิไวร้่วมกบัองค์ประกอบของอาคารบางส่วนทีจ่ะบ่งบอกความเป็นตลาดศาลเจา้ และการ
ปรบัเปลีย่นการใชง้านทัง้เดมิและใหมใ่หส้ามารถด าเนินต่อไปได ้รวมถงึเป็นไปตามสิง่ทีค่าดหวงัจากคนในพืน้ทีใ่หก้ลบัมาดงัเช่น
ในอดตี 
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บทคดัย่อ 

สภาพเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมการก่อสรา้งอาคารมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่รวมถงึอาคาร
ส านักงาน เห็นได้จากการน าเสนอแนวคิดในการออกแบบรูปแบบต่างๆ มาปรบัใช้เพื่อดึงดูดองค์กรและผู้ที่มีความสนใจจะ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างาน ซึง่แนวทางการออกแบบสถานทีท่ างานในประเทศไทยไดร้บัอทิธพิลมาจากแนวคดิ "Activity-based 
workplace" หรือรูปแบบการจดัสถานที่ท างานตามกิจกรรมต่างๆของพนักงาน และเพิ่มความหลากหลายของพื้นที่ แต่จาก
การศกึษาค้นควา้ได้พบขอ้เสยีของการท างานรูปแบบน้ี เช่น เสยีงรบกวนจากการใช้พื้นที่ร่วมกนั การรบกวนจากลกัษณะการ
ท างานที่ไม่ตรงกนั และการขาดความเป็นส่วนตวัของงานที่จ าเป็นต้องใชส้มาธบิางประเภท การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อระบุ
ความพงึพอใจของพนักงานในส านักงานรูปแบบ Activity-based workplace โดยมวีธิกีารศกึษาประกอบดว้ย การเกบ็ขอ้มลูจาก 3 
อาคารกรณีศกึษา ไดแ้ก่ 1) อาคารสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) 2) บรษิทั KPMG Thailand 3) อาคารเกสรทาว-
เวอร์ โดยมเีกณฑใ์นการเลอืก คอื 1) เป็นอาคารในย่าน CBD ของกรุงเทพมหานคร 2) ใชรู้ปแบบ Activity-based workplace ใน
การออกแบบสถานทีท่ างาน 3) มพีนักงานประจ าท างานในพืน้ที ่ โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยการใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามทีใ่ชป้ระเมนิความพงึพอใจของพนักงาน และขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ ใชใ้นการประเมนิผล
การท างานร่วมกบัผลของข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดข้อสรุปถึงปัจจยัที่ส่งเสริมการท างานในรูปแบบ Activity-based 
workplace ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัทีพ่นักงานพงึพอใจมากทีสุ่ดคอื 1) ดา้นความสวยงามของการตกแต่งภายใน 2) ดา้นความ
หลากหลายของพืน้ที่ ดา้นความเปิดโล่งของพื้นที ่และดา้นความสะดวกสบายในการท างาน เท่ากนัสามล าดบั 3) ดา้นแสงสว่าง 
สว่นปัจจยัทีค่วรปรบัปรุงไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณภาพเสยีง 2) ดา้นความเป็นสว่นตวั 3) ดา้นการท างานโดยไมถู่กรบกวน 

ค าส าคญั: สภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างาน, รปูแบบสถานทีท่ างานทีเ่น้นกจิกรรม, ความพงึพอใจของพนกังาน , การสนบัสนุนผล
การท างาน, การจดัล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบในสภาพแวดลอ้มการท างาน 
 
Abstract 

Currently, economic situation resulted in the growth of building and construction industry including office 
building that is highly competitive. This can be seen by the use of workplace design to attract organization and potential 
customers to change their working styles. New working style adapted in Thailand that is called “activity-based workplace” 
or designing working spaces based on working activities in various types of working area. However, it was found that 
there are some disadvantages of activity-based workplace. The objective of this study is to identify factors influencing 
employee satisfaction of the activity-based workplace. The research methods include three case studies of activity-
based workplace office, Data collection from 3 selected buildings includes 1) Thailand development research institute 
building (TDRI) 2) KPMG Thailand ltd. 3) Gaysorn tower. The selection criteria are 1) The building located in CBD of 
Bangkok 2) The building has activity-based workplace for working space 3) The building has full time employee use the 
facilities. Including the use of questionnaires surveys and interview. The questionnaire were about the employees’ 
satisfaction of the environment (Employee satisfaction) Moreover, it was qualitative data collection by interview to 
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supplement data from the questionnaire. This brought to comparison and analysis of results that are suitable for the 
implementation of the activity-based workplace in the organization. The findings show factors influencing employee 
satisfaction including: 1) Interior design appearance 2) Diversity of space, Openness and Functionality and comfort 3) 
Lighting. However, there are areas of improvement including: 1) Acoustics 2) Privacy 3) Concentrated working 

Keywords:  Workplace environment, Activity-based workplace, Employee satisfaction, Perceived productivity support, 
Prioritised aspects 
 

1. บทน า 

ในปัจจุบนัทีเ่ศรษฐกจิมกีารขยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็และอุตสาหกรรมประเภทอาคารส านักงานมอีตัราการเกดิเพิม่ขึน้
อย่างแพรห่ลาย สง่ผลใหร้ะบบการจดัการมมีากกวา่รปูแบบเดยีว เพือ่รองรบัความหลากหลายทีม่ากขึน้ โดยหน่ึงในรปูแบบทีถู่ก
น ามาใชอ้อกแบบสถานทีท่ างานคอืรปูแบบของ Activity-based workplace ซึง่เป็นรปูแบบใหมท่ีถู่กน ามาปรบัใช ้โดยก าลงัเป็นที่
นิยมใชเ้ป็นจ านวนมากและมแีนวโน้มจะถูกน าไปปรบัใชเ้พิม่ขึน้อกีในอนาคต  

แต่ในขณะเดยีวกนัในการศกึษาเชงิวชิาการกลบัไม่พบหลกัฐานทีแ่สดงถงึการประเมนิผลถงึประสทิธภิาพของการใช้
รูปแบบ Activity-based workplace ในอาคารส านักงานมากนัก และกลบัพบว่า Activity-based workplace อาจส่งผลเสยีกบัผู้
ท างานบางกลุ่มอย่างยิง่ จงึท าให้เกิดการศกึษาการประเมนิผลความพงึพอใจในส านักงานรูปแบบน้ีออกมาในเชงิการศกึษา 
พรอ้มทัง้วเิคราะหค์วามพงึพอใจและปัจจยัแวดลอ้มอื่นๆของ Activity-based workplace เพื่อหาแนวทางแกไ้ข และสรุปผลของ
การวจิยัอนัเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของโครงการอาคารส านกังาน ตวัผูใ้ชง้านอาคารส านกังาน และผูเ้กีย่วขอ้งกบัการท างานเอง 

 
2. ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ความหมายของ Workplace  

สถานทีท่ างานสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท ขึน้อยู่กบัชนิดและสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างาน  เช่น แบ่งตาม
เกณฑก์ารท างานและรูปแบบอาคารทัว่ไป (Empiretower,1999) แบ่งตามยุคสมยัและววิฒันาการซึง่เป็นการอา้งถงึววิฒันาการ
การออกแบบตัง้แต่ เริ่มแรกของชาติ  และ แบ่งตามเกณฑ์ของ  Interaction และ Autonomy (The New Office, Fransis 
Duffy,1997) เป็นตน้ 

2.2 Activity-based workplace 

Activity-based workplace คอืรูปแบบสถานที่ท างานรูปแบบหน่ึงที่เน้นกิจกรรมของผู้ท างาน โดยมกีารเพิม่ความ
หลากหลายของพืน้ทีเ่พื่อเน้นการท างานร่วมกนั (Kursty Groves & Oliver Marlow, 2016) ซึ่งยงัสามารถน ามาซึ่งประโยชน์สู่
องคก์รและผูท้ างาน เชน่ การลดตน้ทุน การเพิม่ผลผลติ การแลกเปลีย่นประสบการณ์ การลดมลภาวะ สนบัสนุนการเปลีย่นแปลง
ทางวฒันธรรมองค์กร เพิม่ความยดืหยุ่นในการท างาน การสร้างปฏสิมัพนัธ์ในที่ท างาน การดงึดูดพนักงานรุ่นใหม่ และการ
ปรบัปรุงสภาพความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของพนกังาน (Juriaan van meel, 2019) 

ซึง่หลกัการของ Activity-based workplace สามารถสรา้งไดโ้ดยการประกอบกนัของ 3 องคป์ระกอบหลกั (Mari Ana 
Chtarina Skoland, 2017)  คอื 

1) ลกัษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอ้มในอาคารส านกังาน 
2) สือ่สารสนเทศและนวตักรรม 
 3) การบรูณาการพืน้ทีเ่ขา้กบัเทคโนโลยอีย่างสรา้งสรรค ์ทัง้หมดนี้เพือ่ใหเ้กดิเป็นสถานทีท่ างานทีส่ง่เสรมิต่อลกัษณะ
การท างานพนกังาน โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมรีปูแบบชดัเจนและเป็นการเพิม่ปฏสิมัพนัธใ์นการท างาน 
 

3. การด าเนินงานวิจยั 
การศกึษาใชว้ธิเีกบ็ขอ้มูลจากอาคารกรณีศกึษา ซึ่งศกึษาจากอาคารกรณีศกึษา  3 กรณี ซึ่งมเีกณฑใ์นการคดัเลอืก 

ไดแ้ก่ 1) เป็นอาคารในย่าน CBD ของกรุงเทพมหานคร 2) มกีารใชรู้ปแบบ Activity-based workplace ในการออกแบบสถานที่
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ท างาน 3) มพีนักงานประจ าท างานในพืน้ที ่ โดยในการศกึษามุง่เน้นไปทีค่วามพงึพอใจของพนักงานทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มของ
สถานทีท่ างานเป็นหลกั                               

จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มูล โดยการค านวณจากผลรวมความพงึพอใจของผูท้ างาน และวเิคราะหร์่วมกบัการเก็บ
ขอ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการส ารวจและสมัภาษณ์ โดยน าเสนอปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของพนักงาน ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิ
ความพงึพอใจน้อย และขอ้เสนอแนะในการประยุกต์ใช ้Activity-based workplace เพื่อผลต่อความพงึพอใจของพนักงาน การ
สนบัสนุนผลการท างานและองคป์ระกอบของพืน้ทีท่ีส่ าคญัในการท างาน 

 
4. ผลงานวิจยั 
ตารางท่ี 1 ตารางความพงึพอใจของพนกังานจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ดา้นความพงึพอใจ (satisfaction) 
ระดบัความพงึพอใจ ผลรวมของรอ้ยละ

คะแนน 4-5 1 2 3 4 5 
1. การเขา้ถงึอาคาร 0.00 3.77 13.21 49.06 33.96 83.02 
2. ความหลากหลายของพืน้ที ่ 0.00 0.00 11.32 49.06 39.62 88.68 
3. ความต่อเน่ืองของพืน้ที ่ 0.00 0.00 22.00 50.00 28.00 78.00 
4. ความเปิดโลง่ของพืน้ที ่ 0.00 1.89 9.43 35.85 52.83 88.68 
5.ความสะดวกสบายในการท างาน  0.00 0.00 11.32 43.40 45.28 88.68 

6.ความสวยงามภายในอาคาร 0.00 1.89 7.55 33.96 56.60 90.56 
7. ความเป็นสว่นตวั   16.67 14.81 31.48 27.78 9.26 37.04 
8.การท างานโดยไมถู่กรบกวน  9.81 31.37 31.37 19.61 7.84 27.45 
9.การสือ่สารกบัเพือ่นรว่มงาน  0.00 3.85 13.46 40.38 42.31 82.69 
10. ทีเ่กบ็ของหรอืเอกสาร      5.67 3.77 39.62 33.96 16.98 50.94 
11. อุปกรณ์สือ่สารและ IT 0.00 3.77 28.30 43.40 24.53 67.93 
12. คุณภาพอากาศ 3.77 9.43 24.54 39.62 22.64 62.26 
13. แสงสวา่ง  0.00 3.77 11.32 45.29 39.62 84.91 
14. คุณภาพเสยีง  5.66 11.32 39.62 32.08 11.32 43.40 

 
สรุปได้ว่า ผูท้ างานมคีวามพงึพอใจกบัปัจจยัในสภาพแวดล้อมการท างานมากที่สุดคอื ด้านความสวยงามของการ

ตกแต่งภายใน ถึงร้อยละ 90.56 รองลงมาคือด้านความหลากหลายของพื้นที่ ด้านความเปิดโล่งของพื้นที่ และด้านความ
สะดวกสบายในการท างาน เท่ากนัถงึรอ้ยละ 88.68 ส่วนปัจจยัทีผู่ท้ างานใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ดคอื ดา้นคุณภาพเสยีง รอ้ยละ 
43.40 ดา้นความเป็นสว่นตวั รอ้ยละ 37.04 และดา้นการท างานโดยไมถู่กรบกวน เพยีงรอ้ยละ 27.45 ตามล าดบั 

5.1 วิเคราะหค์วามส าคญัของความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมสถานท่ีท างาน            

การวเิคราะหค์วามส าคญัของความพงึพอใจของพนักงานทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มสถานทีท่ างานมกีารจดัหมวดหมู่ ซึ่ง
สามารถแบง่เป็นความพงึพอใจสงูสดุและความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี                                                                                               

1. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจมากทีส่ดุ 3 ล าดบั                                                                                                      
1) ดา้นความสวยงามของการตกแต่งภายใน พงึพอใจมากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 90.5  เน่ืองจากพนักงานใชเ้วลา

ส่วนมากในสถานที่ท างาน และ Activity-based workplace มีผลต่อการปรบัเปลี่ยนรูปลกัษณ์ของพื้นที่ และสร้าง
สภาพแวดลอ้มทีส่วยงามซึง่สง่ผลต่อความรูส้กึทีด่ใีนการท างาน 

2) ดา้นความหลากหลายของพืน้ที ่ดา้นความเปิดโล่งของพืน้ที ่และด้านความสะดวกสบายในการท างาน 
ร้อยละ 88.68 เท่ากนั 3 ล าดบั เน่ืองจากเป็นปัจจยัที่สามารถส่งผลต่อการท างานได้โดยตรง ซึ่งการออกแบบด้วย 
Activity-based workplace สามารถใหท้างเลอืกทีม่ากขึน้ของลกัษณะการท างาน การเคลือ่นยา้ยพืน้ที ่อสิระ และความ
สะดวกสบายในการท างาน จงึไดร้บัความพงึพอใจสงู 
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3) ดา้นแสงสวา่ง รอ้ยละ 84.91 เพราะแสงเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการท างานซึง่ในการออกแบบทีค่ านึงถงึการ
ท างานของพนกังานเป็นหลกั จงึสามารถสรา้งแสงและสภาวะทีเ่ป็นผลดตี่อการท างาน 

2. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
1) ดา้นคุณภาพเสยีง รอ้ยละ 43.40 เพราะเมือ่มกีารเน้นรปูแบบการท างานรว่มกนัเป็นจ านวนมากและมี

ความหลากหลายของพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ จงึเป็นเรือ่งยากต่อการควบคุมเสยีงรบกวนในการท างาน   
2) ดา้นความเป็นสว่นตวั รอ้ยละ 37.40 เพราะพนกังานบางประเภทตอ้งการความเป็นสว่นตวั ในการท างาน 

แต่ Activity-based workplace กลบัท าใหก้ารท างานทีใ่ชส้มาธเิป็นไปโดยไมส่ะดวก 
3) ดา้นการท างานโดยไมถู่กรบกวน น้อยทีส่ดุเพยีงรอ้ยละ 27.45 เนื่องจากการออกแบบลกัษณะน้ีเป็นการ

รวบรวมหลายลกัษณะการท างาน จงึมผีลต่อการรบกวนการท างานของพนกังานสงู 

 

6. สรปุผลและขอ้เสนอแนะ 

จะเหน็ได้ว่าปัจจยัที่พนักงานใหค้วามพงึพอใจมากที่สุดในสถานที่ท างานคอื 1 ) ด้านความสวยงามของการตกแต่ง
ภายใน   2) ดา้นความหลากหลายของพืน้ที่ ดา้นความเปิดโล่งของพืน้ที ่และดา้นความสะดวกสบายในการท างาน เท่ากนัสาม
ล าดบั 3) ดา้นแสงสว่าง ทัง้ 3 ล าดบัน้ี เน่ืองจาก Activity-based workplace สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน
และสรา้งความพงึพอใจได ้ในดา้นของการเพิม่ความหลากหลายของพืน้ทีแ่ละการออกแบบทีส่ะดวกสบายรวมไปถงึบรรยากาศ
ในสภาพแวดลอ้มสถานทีท่ างาน ซึ่งมผีลต่อการปรบัรูปลกัษณ์ขององค์กรและเน้นการท าความเขา้ใจถงึกจิกรรมของพนักงาน
มากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั ปัจจยัทีพ่นักงานใหค้วามพงึพอใจน้อยที่สุด คอื 1) ดา้นคุณภาพเสยีง 2) ดา้นความเป็นส่วนตวั 3) 
ดา้นการท างานโดยไม่ถูกรบกวน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า Activity-based workplace ยงัสามารถท าใหเ้กดิผลเสยีอยู่บา้ง ในดา้นของ
การรบบกวนจากเสยีงรอบขา้ง การท าลายความเป็นสว่นตวั และเกดิการรบกวนขณะท างานของพนกังานเอง  ดงันัน้ในการจะน า 
Activity-based workplace ไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งไมเ่กดิปัญหา โดยผา่นการวเิคราะหข์อ้มลูของแต่ละปัจจยัทีม่ผีลต่อความพึงพอใจ 
จงึสรุปไดว้า่ควรเพิม่พืน้ที ่ดงัต่อไปน้ี                                                                                                                                                    

1. เพิม่พืน้ทีปิ่ดลอ้มทางการท างาน เพือ่ป้องกนัเสยีงและการรบกวนจากผูอ้ื่น ส าหรบังานทีต่อ้งใชส้มาธใินการท างาน 
หรอืการเพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการท างานทีป่ราศจากการรบกวนโดยเฉพาะ                                                                                                                                
2. การต่อเตมิวสัดุหรอืหาวธิรีบัมอืกบัการป้องกนัเสยีงระหวา่งพืน้ทีข่องสถานทีใ่นการท างาน                                     
3. การค านึงถงึธรรมชาตขิองการท างานในองคก์ร วธิกีารท างานของพนักงานและการปรบัใชท้ีย่งัคงค านึงถงึลกัษณะ
การท างานของพนกังาน เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบักจิกรรมการท างาน                                                                                                                              

ซึง่พืน้ทีเ่หล่าน้ีเป็นผลมาจากการวเิคราะหถ์งึปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของพนักงานในสถานทีท่ างาน ดงันัน้จงึ
สามารถเป็นขอ้เสนอแนะใหก้บัผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารส านักงานสามารถน าขอ้มูลความพงึพอใจของ
พนักงานมาใชป้ระกอบการตดัสนิใจเบือ้งตน้และเป็นตวัช่วยในการออกแบบสถานทีท่ างานของส านักงานในอนาคต หรอืส าหรบั
ผูอ้อกแบบสถานทีท่ างานใหส้ามารถน าขอ้มลูไปเป็นเกณฑใ์นการใหค้วามส าคญักบัการออกแบบทางกายภาพในสว่นต่างๆเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูท้ างาน และเป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารและดูแลองค์กรใหส้ามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและ
ปรบัปรุงพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการและการใชง้านของผูท้ างานไดเ้พือ่ความมปีระสทิธภิาพของการท างาน       
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บทคดัย่อ 

โครงการพฒันารถไฟความเรว็สงูทีจ่ะเขา้มาในพืน้ทีต่่างจงัหวดั เพื่อยกระดบัการเดนิทางดว้ยรถไฟและการเชื่อมต่อ
ระหว่างจงัหวดั ส่งผลใหเ้กดิโครงการเพื่อพฒันาสถานีรถไฟอยุธยาและพื้นที่โดยรอบสถานี ตามแนวคดิการพฒันาพื้นที่รอบ
สถานีขนสง่มวลชน หรอื Transit-Oriented-Development (TOD) ซึง่เป็นการเพิม่มลูคา่แก่พืน้ที ่ปรบัเปลีย่นการใชป้ระโยชน์พืน้ที่
รอบสถานีใหก้ลายเป็นพืน้ทีพ่าณิชยกรรมทีม่ากขึน้ รวมไปถงึการพฒันาเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยั รองรบัจ านวนประชากรและผูม้า
เยอืนจงัหวดัทีม่เีกณฑเ์พิม่ขึน้ในอนาคต และส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจังหวดัทีม่ชีื่อเสยีงอยู่เดมิแลว้ โดยมปีระวตัศิาสตร์และ
โบราณสถานทีไ่ดร้บัมรดกโลก เป็นทีนิ่ยมจากทัง้นักท่องเทีย่วไทยและต่างชาต ิซึง่ในปัจจุบนั สถานีรถไฟหลายแห่งในประเทศ
ไทยมขีนาดเลก็ รองรบัรถไฟรปูแบบเก่า จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงทัง้สถานีและพืน้ที่  จากทีก่ล่าวมา สภาพแวดลอ้มของพืน้ทีใ่น
ปัจจุบนัไม่สามารถตอบรบักบัการพฒันาไดอ้ย่างเหมาะสมและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านได ้จงึมวีธิกีารวจิยัเพื่อหาแนว
ทางการออกแบบ พืน้ทีร่ะหว่างสถานีรถไฟกบัท่าเรอื จากกรณีศกึษาในต่างประเทศ และทศัคตจิากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐั
และเอกชน ไดพ้จิารณาเพือ่พฒันาใหพ้ืน้ทีส่ามารถท าใหผู้ใ้ชง้านเดนิทางและเชื่อมต่อกบัระบบขนสง่สาธารณะ รวมไปถงึสง่เสรมิ
ธุรกจิในทอ้งถิน่และสอดคลอ้งกบัการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ค าส าคญั: พืน้ทีเ่ชือ่มต่อการคมนาคม, ทา่เรอื, ระบบขนสง่มวลชนแบบราง 
 
Abstract 

High-speed railway development project will enter the provinces to improve the traveling by train and connecting 
between regions. Resulting in the project to develop Ayutthaya Railway Station and the area around the station according 
to the concept of Transit-Oriented-Development (TOD). Which adds value to the area as changing the use of the area 
around the station to become more commercial space, development for housing, supporting the population and visitors 
increasing and also promoting tourism in the province that is already famous with history and remains of world heritage 
sites, well- known with both Thai and foreign tourists.  At present, many train stations in Thailand are small and always 
use an old-style train for the decade, Necessary to improve both the station and the area. From the survey, the current 
area environment is unable to respond to the development appropriately and to facilitate the users.  Therefore design 
research's methods to find design guidelines, The area between the train station and the port, was analyzed from a case 
study abroad and opinion from stakeholders both public and private, Conclusion has considered developing the area to 
enable users for traveling and connecting with public transport systems, promoting local businesses and cultural tourism. 
Keywords: Transportation connectivity, Piers, Railway transit 
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1 ท่ีมาและความส าคญั 

เน่ืองจากโครงการของ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งรบัผดิชอบการพฒันาเส้นทาง
รถไฟฟ้าความเรว็สงู โดยปรบัปรุงสถานีรถไฟในปัจจุบนัเพือ่รองรบัการเดนิทางดว้ยรถไฟความเรว็สงู 2 เสน้ทาง ไดแ้ก่ เสน้ทาง
สายกรุงเทพฯ-นครราชสมีา ทีเ่ริม่ตน้ก่อสรา้งแลว้ในปัจจุบนั และ สายกรุงเทพฯ-พษิณุโลก-เชยีงใหม่ ซึง่ประมาณการณ์จ านวน
ผูใ้ชง้านทีจ่ะใชร้ถไฟในการเดนิทางมากกขึน้ ไม่เพยีงแค่ระบบรางรถไฟเท่านัน้ ยงัรวมไปถงึ ขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) ที่
จ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาควบคู่ไปด้วย ซึ่งการเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเดนิทางมหีลากหลาย แต่การ
เดนิทางดว้ย เรอื เป็นอกีรปูแบบหนึ่งทีส่ามารถพฒันาเพื่อเป็นขนสง่สาธารณะทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพไดม้ากกว่าเดมิ พืน้ทีท่ี่
เชื่อมต่อกนัระหว่างสถานีรถไฟกบัขนส่งสาธารณะทางเลอืก โดยเฉพาะกบัท่าเรอืทีม่สี าคญักบัการใชง้านของผูค้นอย่างมาก จงึ
เกดิเป็นแนวทางเพือ่ออกแบบองคป์ระกอบแต่ละอยา่งในพืน้ที ่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของทอ้งถิน่  

การพฒันาขนสง่สาธารณะแบบราง ยงัตอ้งสง่เสรมิถงึการทอ่งเทีย่ว ท าใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวก
ละรวดเรว็มากขึน้ จงึตอ้งวเิคราะหก์ารแนวทางการออกแบบทีส่ามารถอ านวยความสะดวกในการเดนิทางจากสถานีรถไฟไปยงั
พืน้ทีท่่าเรอื และขึน้อยู่กบับรบิทการใชง้าน รวมถงึยงัตอ้งค านึงถงึการอนุรกัษณ์และด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมของทอ้งถิน่เดมิ พืน้ที่
ศกึษาที ่สถานีรถไฟอยุธยา จงึมคีวามเป็นไปไดม้าก เน่ืองจากศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วและการเดนิทางจากกรุงเทพมหานคร 
ฯ ที่ใช้เวลาไม่นาน ส่งผลให้กลายเป็นเส้นทางหลกัในการเดินทางของผู้ใช้งานและมกีิจกรรมที่หลากหล ายเกิดขึ้นในพื้นที่ 
สามารถพฒันาเพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิใหแ้ก่ทอ้งถิน่และจงัหวดัได ้และพืน้ทีส่ถานีรถไฟ มพีืน้ทีต่ดิกบั แมน่ ้าป่าสกั ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ 
ทา่เรอืขา้มฟาก เพือ่ขา้มไปยงัเกาะเมอืงเก่าซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญั  
 
 
1.1 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.1.1 ศกึษารปูแบบของพืน้ทีเ่ชือ่มต่อระหวา่งสถานีระบบรางกบัทา่เรอืโดยสาร ทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
1.1.2 ศกึษาบรบิทของพืน้ทีเ่ชือ่มต่อสถานีระบบรางกบัทา่เรอื โดยครอบคลุมไปถงึพฤตกิรรมการใชง้านของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
1.1.3 น าเสนอแนวทางการออกแบบรปูแบบของพื้นทีเ่ชือ่มต่อระหวา่งสถานีรถไฟระบบรางกบัท่าเรอืเพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
 

2. ทฤษฎีและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

งานวจิยัในมุง่เน้นทีจ่ะ คน้ควา้ขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บัแผนพฒันาของหน่วยงานภาครฐั โดยมปีระเดน็ส าคญั คอื 
แนวความคดิเกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานี (Transit-Oriented Development: TOD) ซึง่เป็นภาพรวมของโครงการ สง่ผลถงึ
ประเดน็ เรือ่ง แนวคดิเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วทางน ้า และ การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม เพือ่สามารถออกแบบใหเ้กดิผลกระทบกบั
วฒันธรรมของทอ้งถิน่เดมิใหน้้อยทีส่ดุ  

 
2.2 กรณีศึกษาในต่างประเทศ  

เกณฑก์ารคดัเลอืกกรณีศกึษาในต่างประเทศ ไดอ้า้งองิจากปัจจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัพืน้ทีศ่กึษาในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา โดยมเีกณฑ ์ดงัน้ี (1) พืน้ทีท่ีม่กีารเชื่อมต่อระหว่างระบบรางกบัท่าเรอื ในระยะไม่เกนิ 500 เมตร  (2) การ
พฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบสถานีเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และ (3) พืน้ทีท่ีเ่ป็นเมอืงประวตัศิาสตร ์หรอื มเีอกลกัษณ์ดา้นการทอ่งเทีย่ว
ทางน ้า และน าไปคน้ควา้กรณีทีเ่กดิขึน้ต่างประเทศ ทัง้หมด 5 แหง่ ดงัน้ี 

2.2.1 Venezia santa lucia train station, Venice, Italy 
2.2.2 Itako Station, Ibaraki, Japan  
2.2.3 Amsterdam Centraal Station, Amsterdam, Netherlands  
2.2.4 Landungsbrücken station , Hamburg, Germany  
2.2.5 Groningen centraal station, Groningen, Netherlands  

 



แนวทางการออกแบบพืน้ทีเ่ชือ่มต่อระบบขนสง่แบบรางกบัทา่เรอื 
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โดยสรุปการวิเคราะห์กรณีศึกษา ออกมาเป็นหวัข้อที่สมัพนัธ์กับทฤษฎีที่ได้ศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวความคิด
เกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานี (Transit-Oriented Development: TOD) และแบง่ออกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

- การใช้งานพืน้ท่ีริมน ้า การพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าและพืน้ทีเ่ชือ่มต่อ เพือ่ความเป็นสาธารณะ สง่เสรมิการเขา้ถงึและสรา้ง
กจิกรรมใหพ้ืน้ที ่ใหค้วามส าคญักบั การอนุรกัษ์เนื้อหาหรอืวฒันธรรมดัง้เดมิของทอ้งถิน่ 

- การเช่ือมต่อด้วยทางเท้า ซึง่ท าใหผู้ค้นสามารถเดนิทางไปยงัเป้าหมายต่อไปทีส่มัพนัธก์นั ไดอ้ย่างสะดวกและไร้
รอยต่อ ตวัอยา่งเชน่ สะพานขา้มถนนเพือ่มาทีท่า่เรอื หรอื ขนสง่มวลชนรอง เป็นตน้ 

- เช่ือมต่อกบัองคป์ระกอบด้านส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว ทีเ่ป็นมาตรฐานของแต่ละแหง่ ประกอบ
ไปด้วย จุดบริการข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยว, ที่นัง่พกัคอย, ร้านค้า/บริการ, ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ, สถานีขนส่ง
สาธารณะรอง และ จุดจ าหน่ายบตัรโดยสารของทา่เรอื   

- เช่ือมต่อกบัองคป์ระกอบด้านกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว โดยทีก่รณีศกึษาส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย พืน้ทีช่มววิ
ทวิทศัน์, บรกิารล่องเรอืทอ่งเทีย่ว และกจิกรรมทีม่มีากในพืน้ทีร่องลงมานัน้ ประกอบไปดว้ย รา้นขายของทีร่ะลกึ และ พพิธิภณัฑ ์
หรอื พืน้ทีใ่หค้วามรู ้ 

 
3. วิธีการวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการวิจยั  

ขัน้ตอนการวจิยั จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนส าคญันัน้ ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอ้มูลและ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงการสมัภาษณ์ภาครฐัผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และส่วนที่ 2 คือ การศึกษาจากกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศถงึการใชง้านพืน้ทีท่ี่มคีวามคลา้ยคลงึกบัพืน้ทีศ่กึษา เพื่อวเิคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูทีไ่ดร้บัมา เพือ่มาเป็นแนวทางใน
การออกแบบต่อไป 

รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการวจิยั โดย ผูว้จิยั 
 
3.2 ก าหนดขอบเขตการวิจยั  

ขอบเขตของการวจิยั ไดก้ าหนดจากปัจจยั 2 เรื่อง ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นกายภาพของพืน้ที ่และ ปัจจยัทางสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ที ่โดยทีข่อบเขตดา้นพืน้ที ่ก าหนดใหพ้ืน้ทีต่ ัง้แต่ สถานีรถไฟอยุธยา ครบคลุมไปยงัทา่เรอืขา้มฟาก มี
ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 16,000 ตารางเมตร เป็นสว่นหน่ึงของทีด่นิ กรรมสทิธิข์อง การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) พืน้ทีท่ีศ่กึษา
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม ไดค้รอบคลุมพืน้ทีโ่ดยรอบ สถานีรถไฟอยุธยา และพืน้ทีฝั่ ่งเกาะเมอืงบรเิวณท่าเรอื ซึง่ผูค้นเป็นตอ้ง
เดนิทางไปมาระหวา่งพืน้ทีฝั่ง่สถานีรถไฟและฝัง่เกาะเมอืง สง่ผลถงึความสมัพนัธข์องการใชง้านระหวา่งพืน้ทีส่องฝัง่แมน่ ้าป่าสกั    
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4. ท าเลท่ีตัง้และท่ีตัง้ของพืน้ท่ีศึกษา 
4.1 ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีศึกษาและสภาพทางกายภาพโดยรอบ 
ขอบเขตของขอ้มูลมุ่งเน้นทีพ่ืน้ทีศ่กึษา ซึง่ครอบคลุมทัง้พืน้ทีฝั่ง่สถานีรถไฟอยุธยา และ ฝัง่เกาะเมอืงอยุธยา โดยใน

อนาคตหากมกีารพฒันาพืน้ทีแ่หง่น้ี จะมคีวามสมัพนัธก์บัการขนสง่สาธารณะและการเดนิทางของผูค้นเป็นจ านวนมาก ประกอบ
กบัจ านวนประชากรท้องถิ่นและประชากรแฝงที่จะเพิม่มากขึน้ จากการเดนิทางที่สะดวกสบายและรวดเรว็มากขึน้หากระบบ
รถไฟฟ้าความเรว็สูงสรา้งเสรจ็สิน้และเปิดใชง้าน แต่ดว้ยสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีซ่ึง่ม ีวดัและศาสนสถาน อยู่ใกลเ้คยีง และที่
ส าคญัคอืพืน้ทีเ่ขตอุทยานประวตัศิาสตร ์แต่ในปัจจุบนั พืน้ที่ส่วนใหญ่ไมร่องรบัการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัแนวความคดิเกีย่วกบั
การพฒันาพืน้ทีร่อบสถานี 

รปูท่ี 2 พืน้ทีศ่กึษาระหวา่งสถานีรถไฟอยุธยา กบัทา่เรอืขา้มฟาก โดย ผูว้จิยั 
  

4.2 อภิปรายผลการสมัภาษณ์ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
กลุม่ของผูใ้หข้อ้มลูและความคดิเหน็ คอื ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัแนวทางการออกแบบทีจ่ะเกดิในอนาคต โดยมหีน่วยงาน

ภาครฐัทัง้ในภาคนโยบายและภาคทอ้งถิน่ รวมไปถงึกลุ่มทีใ่ชง้านและอาศยัในพืน้ทีศ่กึษา ประกอบไปดว้ย 
4.2.1 ภาครฐั: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬา จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา, สถานีรถไฟอยุธยา 
4.2.2 ภาคผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่: เจา้ของธุรกจิทีเ่ชา่พืน้ทีข่องรฐั 3 แหง่ และ เจา้ของรา้นอาหารใกลเ้คยีง  
4.2.3 ผูใ้ชง้านสถานีรถไฟอยุธยา จ านวน 60 คน  
การตัง้ค าถามนัน้ไดอ้้างองิจากวตัถุประสงค์ของงานวจิยัและทฤษฎเีกี่ยวกบัการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานี เพื่อน ามาใช้

เพื่อแนวทางการออกแบบ จากนัน้จึงน ามาสรุปและสามารถอภิปรายได้ว่า ประเด็นและความคิดเห็นด้านการพฒันาขนส่ง
สาธารณะรองในพืน้ทีเ่ป็นสิง่ทีค่วรไดป้รบัการปรบัปรุง ทศันียภาพทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่รวมไปถงึเรือ่งสขุอนามยัอกีดว้ย  
ทศันคตสิ่วนใหญ่ในเรื่องพืน้ที่เชื่อมต่อ คน้พบว่า ทุกภาคส่วนต่างเหน็ตรงกนัว่าสิง่อ านวยความสะดวกที่ไดจ้ากการวเิคราะห์
กรณีศกึษาและอา้งองิจากการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานี มคีวามเหน็ตรงกนัวา่ควรใหม้สีิง่อ านวยความสะวกหลากอย่างเพิม่ขึน้จาก
ในปัจจุบนั ซึง่ประกอบไปดว้ย  
 



แนวทางการออกแบบพืน้ทีเ่ชือ่มต่อระบบขนสง่แบบรางกบัทา่เรอื 
เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม: กรณศีกึษารอบสถานีรถไฟอยุธยา  
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- ในพืน้ทีม่อีากาศทีร่อ้นและมตีน้ไมน้้อย จงึตอ้งการใหม้ทีางเดนิ/ทางจกัรายานเชื่อมต่อกนัแบบมหีลงัคาปกคลุม  หรอื 
ใชร้ม่เงาจากพืน้ทีส่เีขยีว เพือ่การใชง้านตลอดทัง้วนั  

- ทางเดนิ/ทางจกัรยาน และ พื้นที่เพื่อเป็นร้านค้า เป็นสิง่ที่ถูกให้ความส าคญัและได้รบัความนิยม เป็นอนัดบั 1 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิดา้น การเชื่อมต่อ และ เพิม่มลูค่า ใหก้บัพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟ ส่งผลต่อเศรษฐกจิของชุมชน
ในทอ้งถิน่ 

- ลานกจิกรรม/พืน้ทีส่เีขยีว และ สะพานยกระดบัจากสถานี ไดร้บัการเลอืกทีใ่กลเ้คยีงกบัอนัดบัหน่ึงมาก สอดคลอ้งกบั
แนวทางดา้นการเพิม่ องคป์ระกอบหลายดา้นใหก้บัพืน้ทีร่อบสถานี   
 

5. แนวทางการออกแบบและสรปุผลการวิจยั 
5.1 แนวทางการออกแบบ 
จากการศกึษา กรณีศกึษาจากต่างประเทศและเปรยีบเทยีบกบัการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานี และไดส้รุปผลการวเิคราะห์

เรยีบรอ้ยแลว้ จงึน าขอ้มลูมาผนวกเขา้กบั บทสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ทีไ่ดร้บัความคดิเหน็และทศันคตจิากทัง้ หน่วยงาน
ภาครฐั ผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่ และ ผูใ้ชง้านสถานีรถไฟ เพือ่น ามาสรุปเป็น กรอบแนวทางการออกแบบพืน้ทีเ่ชือ่มต่อ ระหวา่ง 
สถานีรถไฟอยุธยา และ ทา่เรอืขา้มฟาก  

5.1.1 รูปแบบทางกายภาพของทางเชือ่ม สถานีรถไฟกบัท่าเรอื: ทางเทา้เชือ่มต่อโดยตรง,  หลงัคาปกคลุมระหว่าง
สถานีรถไฟกบัท่าเรอื, อาคารศูนยบ์รกิารผูม้าเยอืน, ปรบัปรุงอาคารเก่าเพือ่การพาณิชยกรรม, รา้นคา้ – บรกิาร ตัง้อยู่ใกลท้าง
เทา้และอาคารผูโ้ดยสาร 

5.1.2 รูปแบบการบรกิารและการจดัการในพื้นทีศ่กึษา: ปรบัปรุงภูมทิศัน์โดยรอบ, เพิม่ท่าเรอืเพือ่การท่องเทีย่ว,พฒันา
ทา่เรอืขา้มฟาก, ศนูยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ดา้นการเดนิทางและการทอ่งเทีย่ว และ รา้นคา้ – บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งถืน่และชุมชน 

5.1.3 สิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิเพือ่การเดนิทางและการท่องเทีย่ว: อาคารผูโ้ดยสาร รถตุ๊ก – ตุ๊ก,  อาคารจอด
จกัรยาน, อาคารผูโ้ดยสารทา่เรอื 

5.1.4 กจิกรรมและการใชง้าน เพือ่การพฒันาพื้นทีใ่นอนาคต ประกอบไปดว้ย สวนสาธารณะ , รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ 
และ กจิกรรมการท่องเทีย่ว ซึง่เรือ่งส าคญัทีส่ามารถสามารถท าอย่างหลากหลาย หากต่อยอดจากวฒันธรรมดัง้เดมิทีม่อียู่แลว้ 
ประกอบดว้ย บรกิารเชา่จกัยาน, บรกิารเรอืทอ่งเทีย่ว, งานเทศกาล และ พพิธิภณัฑ ์– พืน้ทีนิ่ทรรศการ – พืน้ทีใ่หค้วามรู ้ 

รปูท่ี 3 ผงัภาพแนวคดิการเชือ่มต่อในพืน้ทีศ่กึษาระหวา่งสถานีรถไฟอยุธยา กบัทา่เรอืขา้มฟาก โดย ผูว้จิยั 
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5.2 สรปุและข้อเสนอแนะ 
จากการวเิคราะหบ์ทสรุปที่ได้คน้ควา้และวจิยั ด้วยขอ้มูลทัง้พื้นที่และความต้องการของผูใ้ช้ทีเ่กี่ยวขอ้ง ขอเสนอให้

พืน้ทีใ่นรูปแบบน้ี ควรทีจ่ะม ีศูนย์บรกิารขอ้มูลเพื่อการเดนิทาง รวมไปถงึการบรกิารแบบเบด็เสรจ็ , ทางเชื่อมทีเ่ป็นทางเทา้ที่
สะดวกต่อการใชง้าน พรอ้มกบัพืน้ทีเ่พื่อรา้นคา้และบรกิาร และสวนสาธารณะเพื่อพืน้ทีส่เีขยีว และเพื่อเป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค์
ใหก้บัทอ้งถิน่ได ้ และการพฒันาใหม้ ีพืน้ทีใ่หค้วามรู ้ตวัอยา่งเชน่ พพิธิภณัฑ ์หรอื งานนิทรรศการ เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ที่
จะน าเป็นหวัใจหลักเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวดัและประเทศที่ต้องส่งเส ริมและรกัษาไว้ รวมทัง้สามารถ
ปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัยุคสมยั 
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บทคดัย่อ 

การท่องเที่ยวย่านการค้าในชุมชนเมอืง เป็นกจิกรรมส าคญัที่มบีทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกจิของสงัคมและชุมชน 
อย่างไรกต็าม ตรอกการคา้หลายแห่งก าลงัไดร้บัความนิยมลดลงอนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่น
ไปสู่ระบบเทคโนโลยอีอนไลน์ บทความน้ีน าเสนอการศกึษา ซอยวานิช 1 พืน้ทีส่ าเพง็โซนคคิยู่า ในฐานะตรอกการคา้ในชุมชน
เมอืง เพือ่ท าความเขา้ใจศกัยภาพและปัญหา อนัจะน าไปสูก่ารปรบัปรุงสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป โดยมวีธิกีารศกึษา
และเกบ็ขอ้มลูจากการส ารวจพืน้ทีผ่า่นการบนัทกึภาพถ่าย และท าแผนผงักายภาพของพืน้ทีใ่นดา้นต่าง ๆ รวมถงึการสมัภาษณ์
ตวัแทนผูน้ าชุมชนทีเ่ป็นผูป้ระกอบการในพืน้ที่, ลกูคา้ทีม่าจบัจ่ายใชส้อย และสถาปนิกชุมชนซึง่ท างานในย่าน ทัง้ในประเดน็เชงิ
กายภาพและประสบการณ์ร่วมกบัพืน้ที ่จากการศกึษาพบวา่ ตลาดส าเพง็เป็นพืน้ทีพ่าณิชยกรรมเก่าแก่ของชาวจนี มกีารเขา้ถงึ
ได้อย่างหลากหลาย และมสีถานที่ซึ่งมคีวามโดดเด่นแทรกตวัอยู่ ขณะเดยีวกนั ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมของพื้นที่มอีตั
ลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมไมช่ดัเจน ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกกลุ่มมองวา่การพฒันาพืน้ทีโ่ดยการสรา้งหลงัคาทางเดนิแบบอารเ์คด และ
การเพิม่ความหลากหลายของการใชส้อยอาคารตกึแถว ประกอบกบัการบรหิารจดัการพืน้ทีท่ีด่ ีสามารถช่วยพฒันาพืน้ทีใ่นมติิ
ใหม่ได ้โดยควรคงความมชีวีติชวีาของพืน้ที่ไวด้ว้ย การศกึษานี้ไดข้อ้สรุปวา่ พืน้ทีส่ าเพง็โซนคคิูย่า มศีกัยภาพเชงิอตัลกัษณ์ที่
อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมและความหนาแน่นของการใช้พื้นที่มากกว่าอตัลกัษณ์จนี ซึ่งการพฒันาเชงิกายภาพที่สอดรบักนั
สามารถชว่ยเตมิเตม็ศกัยภาพและสง่เสรมิจนิตภาพทีช่ดัเจนใหก้บัพืน้ทีต่รอกการคา้น้ีได ้

ค าส าคญั: ตรอกการคา้, การทอ่งเทีย่วชุมชนเมอืง, อตัลกัษณ์, การปรบัเปลีย่นการใชส้อย, อารเ์คด 

 
 

Abstract 
Tourism in urban commercial areas is an important activity that plays a vital role in the economic development 

of society and communities. However, many shopping alleyways are becoming less popular as a result of changing 
consumer behaviour due to the convenience of online technology. This article presents the study of Soi Wanich 1, 
Sampeng, Kikuya zone as an urban shopping alley to understand potentials and problems which will lead to further 
improvement proposal to support tourism. The method of study and collecting data is the site survey, through 
photographing and mapping various aspects. It also includes interviewing area’s representatives on their shared 
experience and physical issues. These are a community leader who is also an entrepreneur, a customer who creates 
online content on urban tourism and a community architect working in the district. The study found that the Sampeng 
market is a historical Chinese trading area that has a high level of connectivity and has a good distribution of building 
with distinctive styles. Meanwhile, the overall physical characteristic of this area lacks clear architectural identity. For 
the interviewees, they considered the development by building an arcade-style corridor and increasing a variety of 
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programs within the shophouses in combination with good area management.  The development can help to bring this 
shopping alley into a new dimension. And they place emphasis on maintaining the hustle and bustle on the area. This 
study concludes that the Kikuya zone in Sampeng market has its own intrinsic identity lying in the activities and densities 
rather than Chinese identity. The physical redevelopment that is both harmonic and practical can help to fulfil the area’s 
potential and able to promote clear images for this alleyway. 

Keywords: Shopping Alley, Urban Tourism, Identity, Adaptive Reuse, Arcade 
 

1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ตลาดส าเพง็เป็นย่านทีม่เีอกลกัษณ์และเป็นพืน้ทีท่างการคา้ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงอย่างมากในยุคหน่ึง แต่ ณ เวลาน้ี ส าเพง็
เปลีย่นแปลงไปอย่างเหน็ไดช้ดั อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ (1) การหยุดชะงกัเชงิดจิทิลั (Digital Disruption) คอืการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดจิิทลัที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลติภณัฑ์และบริการ  ซึ่งในเชงิธุรกิจการค้าได้เกิด E-
Commerce Market Place ออกมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคมากขึ้น เพราะท าให้สามารถจบัจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่มี
ขอ้จ ากดัทัง้เวลาและสถานที ่โดยในกรณีน้ีพืน้ทีก่ารคา้ส าเพง็ที่มพี่อคา้คนกลางเป็นส่วนส าคญัไดร้บักระแส Digital Disruption 
เช่นกัน และ (2) การแยกตัวออกเชิงกายภาพ (Physical Disjunction) คือการที่พื้นที่ส าเพ็งไม่มีสินทรัพย์ที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมและจบัตอ้งได ้(Physical Asset) นอกจากเป็นเพยีงแหล่งคา้ขาย หมายถงึไม่มคีวามดึงดูดของความเป็นสถานที ่
แมจ้ะมขีองที่มคีุณค่าซ่อนอยู่ ซึ่งสิง่ที่จะท าใหส้ าเพง็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึน้ได้นัน้ อาจเกดิขึน้ได้ด้วยหลายปัจจยั การ
เดนิทางเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหค้นเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดง้่ายขึน้ หรอื การปรบัปรุงพืน้ทีข่ายใหต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภค โดยอาจตอ้งอาศยั
ความรว่มมอืจากหลายฝ่ายใหร้ว่มกนัเปลีย่นแปลง หรอือาจดงึเอกลกัษณ์ส าคญัของความเป็นยา่นเพือ่เป็นจุดขายของพืน้ที่ โดย
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกพืน้ทีศ่กึษาในโซนคิคูย่า เน่ืองจากมคีวามหลากหลายของประเภทรา้นคา้ ขนาดของซอย และความหนาแน่นของ
กจิกรรมการคา้ในแต่ละช่วงซอยทีต่่างกนั นอกจากน้ียงัเป็นโซนทีม่รีะบบขนสง่สาธารณะทีส่ าคญัลอ้มรอบพืน้ที ่อกีทัง้เมือ่เทยีบ
กบัโซนอื่น ๆ พบวา่โซนดงักล่าวเป็นโซนทีย่งัไมม่กีารพฒันาเรือ่งการกนัแดดกนัฝนอยา่งเป็นระบบอกีดว้ย  

 
 

รปูท่ี 1 ทีต่ ัง้, โซนต่าง ๆ ในพืน้ทีส่ าเพง็, และระบบขนสง่สาธารณะบรเิวณโซนคคิยูา่ (พืน้ทีก่รณีศกึษา)  
 

1.2 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
1. ส ารวจปัญหาและโอกาสในการพฒันาพืน้ทีย่า่นส าเพง็โซนคคิยูา่ 
2. วางแนวทางสูก่ารออกแบบพฒันาพืน้ทีใ่นระดบัผงัแมบ่ทและสถาปัตยกรรม 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 กรอบแนวคิดการวิเคราะหพื์น้ท่ีจากทฤษฎีจินตภาพของเมือง 

จากการศึกษาทฤษฎีจินตภาพเมือง (The Image of The City) ของ Kevin Lynch (1960) พบว่าลินช์ได้แบ่ง
องคป์ระกอบเมอืงออกเป็น 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 1.ทางสญัจร (Path) 2.เสน้ขอบ (Edge) 3.ยา่น (District)  4.ชุมทาง (Node) และ 5.ภมูิ
ลกัษณ์ (Landmark) ซึง่พบวา่องคป์ระกอบทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอื "ลกัษณะของความเป็นยา่น" 

คิคูย่า 
หลังคาเขียว 

ตรอกหัวเม็ด 

(พื้นที่กรณีศึกษา) 

MRT 

ท่าเรือ 

ท่าเรือ 
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นอกจากน้ี Kim Dovey (2016) ได้เสนอให้พิจารณาองค์ประกอบเหล่าน้ีรวมกัน ซึ่งส าหรับพื้นที่ส าเพ็งพบว่า มี
ความสมัพนัธท์ีส่ามารถแบง่ไดด้งัน้ี 

1. จุดชุมทางและทางสญัจร (Node and Path) เนื่องจากปัจจุบนัมกีารเกดิขึน้ของสถานีรถไฟฟ้า ซึง่สามารถท าใหพ้ืน้ที่
ยา่นส าเพง็เป็นศนูยร์วมการคา้ทีด่งึดดูนกัทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ยงัมทีา่เรอื อกี 2 แหง่ ไดแ้ก่ ทา่เรอืราชวงศ ์และทา่เรอืสวสัด ี

2. ทางสญัจรและย่าน (Path and District) ซอยวานิช 1 มคีวามเป็นย่านและเสน้ทางในตวัเอง เพราะสามารถน าเสนอ
เอกลกัษณ์การคา้ขายผา่นเสน้ทางการสญัจรได ้อกีทัง้มทีางสญัจรทีท่บัซอ้นกนัของคนและยานพาหนะหลายประเภท ซึง่สิง่น้ีถอื
ไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์หน่ึงทีท่ าใหผู้ค้นจดจ าความเป็นส าเพง็ได ้

3. ภูมลิกัษณ์และย่าน (Landmark and District) ย่านส าเพง็เป็นพื้นที่ที่มเีอกลกัษณ์อนัเกดิจากกจิกรรมในพื้นที่ แต่
ไมไ่ดเ้กดิจากภมูลิกัษณ์ของส าเพง็เลย 

อกีทัง้เมือ่ศกึษาการวเิคราะหข์องก าธร กุลชล (2545) ทีใ่ชท้ฤษฎรีปูทรงทีด่ขีองเมอืง (A Theory of Good City Form) 
ของ Kevin Lynch (1981)  ควบคู่ไปกบัการศกึษาดา้นกายภาพพบว่าจาก 5 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ Vitality, Sense, Fit, Access 
และ Control นัน้ประเดน็ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการรบัรู้ (Sense) ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการวเิคราะหท์ฤษฎจีนิตภาพเมอืงว่าพืน้ทีส่ าเพง็มี
ความเป็นยา่นสงู อยา่งไรกต็ามความสามารถในการอ่านกายภาพเมอืง (Legibility) อาจเป็นปัญหาของพืน้ที ่อนัเน่ืองมาจากการ
สื่อสารทางกายภาพที่ขาดระบบ รวมถึงความหนาแน่น และการขาดองค์ประกอบเชงิจนิตภาพที่โดดเด่นดว้ย นอกจากน้ียงัมี
ประเดน็อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การเขา้ถงึ (Access) และ การควบคุมการครอบครองพืน้ที ่(Control) เพราะในพืน้ทีก่รณีศกึษา
ย่านส าเพง็เป็นพืน้ทีก่ารใชง้านผสมผสาน ดงันัน้การออกแบบควรระมดัระวงัเพื่อไมใ่หเ้กดิการรุกล ้าความเป็นสว่นตวัของคนใน
ชุมชนมากเกนิไปและในเรื่องของ ปัจจยัในการด ารงชวีติ (Vitality) ปัจจยัพืน้ฐานทีส่ าเพง็ยงัคงมปัีญหาอยู่บา้ง ซึง่การออกแบบ
และพฒันาพื้นที่ต้องอาศยั ความกลมกลนื (Fit) คอืพยายามสร้างความกลมกลนืระหว่างอาคารสถานที่กบัรูปแบบพฤตกิรรม
ชุมชนใหม้ากทีส่ดุ 

 

 
 

รปูท่ี 2 จุดชุมทางและความเป็นสว่นตวัของทางสญัจร 
 

การศกึษาประวตัศิาสตรข์องพืน้ทีส่ าเพง็ (สภุางค ์จนัทวานิช, 2559) พบวา่ส าเพง็เป็นศนูยร์วมเศรษฐกจิทีส่ าคญัตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบนัแมว้า่ในอดตีจะเกดิปัญหามากมาย เช่น ไฟไหมจ้ากความแออดั แต่กย็งัสามารถคงความรุ่งเรอืงดา้นการคา้ไว้
ได ้โดยภาพลกัษณ์ของส าเพง็ถอืเป็นแหล่งการคา้ทีโ่ดดเดน่ดา้นสนิคา้ราคาถูก และมคีวามคกึคกั แมจ้ะแออดัจากการเรยีงตวักนั
ของรา้นคา้ทีไ่ม่เป็นระเบยีบ ดงันัน้จะเหน็ว่าส าเพง็ขาดภาพจ าในเชงิกายภาพและสถาปัตยกรรมอนัจะเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อ
พืน้ทีส่ าเพง็ 
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2.2 กรอบแนวคิดการพฒันาพืน้ท่ีจากทฤษฎีความมีชีวิตชีวา  
จากการศกึษากายภาพของพื้นที่พบว่าส าเพง็มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ในเชงิกจิกรรม ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความมี

ชวีติชวีาและความสนุกสนาน ซึ่งตรงกบัแนวคดิในหนังสอื Convivial Urban Spaces ของ Henry Shaftoe (2012) โดยในส่วน
ของเนื้อหาและรายละเอยีดของทฤษฎน้ีีคอื การออกแบบพืน้ทีจ่ะเกดิความคกึคกัและความสนุกสนานของพืน้ทีไ่ดน้ัน้ไมค่วรมกีาร
แบง่แยกอยา่งชดัเจน แต่ควรผสมผสานหรอืแบง่ปันกนัได ้สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. กายภาพ (Physical) คือ การมีขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสม การมีที่นั ง่เพียงพอ ไม่สมมาตร และการมีภูมิ
สถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจ 

2. ภมูศิาสตร ์(Geographical) คอื การตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีห่ลากหลาย และเชือ่มต่อกบัระบบขนสง่สาธารณะ 
3. การจดัการ (Managerial) คอื ต้องมกีารใชง้านที่หลากหลายตลอด 24 ชัว่โมง มกีารจดัการดา้นความสะอาดและ

จ ากดัการเขา้ถงึของรถยนต ์
4. จติวทิยา (Psychology) คอื มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ สวยงาม ปลอดภยั มขีนาดทีเ่หมาะสมตามหลกัสรรีศาสตร ์และ

มสีิง่อ านวยความสะดวกอยา่งครบครนั 
 
3. วิธีการวิจยัและการออกแบบ 

งานวจิยัชิ้นน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมกีารส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน ลงพืน้ทีส่ ารวจภายในซอยวานิช 1 ย่านส าเพง็ 
โซนคคิยูา่ พรอ้มทัง้สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีเ่พือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพืน้ที ่รวมถงึศกึษาศกัยภาพใน
ปัจจุบนัทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวก และรปูแบบอาคารใหม ่ๆ เขา้มา เพือ่น าเสนอแนวทางการออกแบบตรอกการคา้ทีส่ง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
3.1 การศึกษาข้อมลู คอืการคน้ควา้ขอ้มลูจากสถติ ิบทความ และรายงานเอกสารวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่ าเพง็ 
3.2 การส ารวจ คอืการลงพืน้ทีส่ ารวจพรอ้มท าแผนทีก่ายภาพประกอบในประเดน็ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) รปูทรงและโครงสรา้งเมอืง 2) 
ประเภทอาคาร 3) การใชง้านอาคาร 4) รปูแบบทางสถาปัตยกรรม และ 5) ปัญหาเชงิกายภาพ 
3.3 การสมัภาษณ์ คอืการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันา และผูท้ีม่ปีระสบการณ์ร่วมกบัพืน้ทีใ่นประเดน็เชงิกายภาพและ
ความคดิเหน็ในการพฒันา โดยคดัเลอืกจากคนที่มคีวามรู้เชงิลกึและประสบการณ์ร่วมกบัพื้นที่ ประเภทละ 1 คน ได้แก่ 1) 
ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่ 2) ลกูคา้ทีเ่ขา้มาจบัจา่ยใชส้อย และ 3) สถาปนิกชุมชน 
 
4. ผลการวิเคราะห ์
4.1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทางกายภาพ 

 
รปูท่ี 3 แสดงกายภาพของพืน้ทีศ่กึษา 
 

4.1.1 รปูทรงและโครงสรา้งชุมชนเมอืง จากการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูกายภาพ พบวา่ลกัษณะทีต่ัง้เป็นตรอกการคา้ทีม่ ี
รา้นขายส่งขนาบไปทัง้สองขา้งทาง เป็นเสน้ตรงยาว เดนิทะลุจากถนนราชวงศ์ไปยงัถนนทรงสวสัดิไ์ด ้นอกจากน้ีในทุก ๆ ช่วง
ซอยจะมซีอยเลก็ ๆ ตดัผา่นเสมอท าใหเ้ชือ่มถนนหลกัไดอ้กี 2 เสน้คอื ถนนเยาวราชและถนนทรงวาด 
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4.1 2 ประเภทอาคาร อาคารในบรเิวณทีต่ัง้โครงการประกอบไปดว้ยอาคารรา้นคา้ตกึแถวสว่นใหญ่ทีม่ขีนาดหน้ากวา้ง 
4 เมตร ลกึประมาณ 18-28 เมตร โดยอาคารภายในซอยมคีวามสงูตัง้แต่ 2-8 ชัน้ จากการลงพืน้ที ่จงึสามารถแบง่ประเภทอาคาร
ได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตกึแถวลกัษณะดัง้เดมิ, ตกึแถวทีไ่ดร้บัการต่อเตมิและอาคารสรา้งใหมเ่พือ่ประโยชน์ทางการคา้ 

4.1.3 การใชง้านอาคาร รูปแบบการใช้งานในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานแบบผสมคอือาคารพาณิชย์กึ่งพกัอาศยั 
88.84 % รองลงมาเป็นอาคารทีอ่ยูอ่าศยั 6.16 %, โกดงัเกบ็ของ 2.70% และอาคารพาณิชยกรรม 2.30 % ตามล าดบั 

4.1.4 รปูแบบทางสถาปัตยกรรม ในดา้นรปูแบบสถาปัตยกรรมทีพ่บโดยรอบทีต่ัง้โครงการแบง่ออกได ้4 รปูแบบไดแ้ก่ 
ตกึแถวแบบจนี, ตกึแถวแบบอาณานิคมยุคแรก, อาคารแบบชโิน-ยโูรเปียน และ อาคารรว่มสมยั 

4.1.5 การวเิคราะหปั์ญหาเชงิกายภาพ เป็นปัญหาทีพ่บไดท้ัว่ไปในส าเพง็ ไดแ้ก่ 
1. ปัญหาดา้นจนิตภาพ เป็นปัญหาทีเ่หน็ไดเ้ดน่ชดั เน่ืองจากทางเขา้ออกของพืน้ทีไ่มช่ดัเจน 
2. ปัญหาการสญัจร เกดิจากรปูแบบทางเดนิทีห่ลากหลาย อกีทัง้ยงัมปัีญหาดา้นการทบัซอ้นของการสญัจรที่

อาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชพ้ืน้ทีด่ว้ย 
3. ปัญหาการใชพ้ื้นที่ เกดิจากการทีอ่าคารในซอยวานิช 1 ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชัน้บนได้เต็ม

ประสทิธภิาพมากพอ 
4. ปัญหาความไมเ่ป็นระเบยีบ ซึง่ในบางครัง้อาจถอืไดว้า่ความไมเ่ป็นระเบยีบนัน้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอยา่ง

หน่ึงของส าเพง็ 
5. ปัญหาการรองรบัสภาพภูมอิากาศ พบว่าหลงัคากนัสาดของร้านค้าสองขา้งทางที่ไม่ได้คลุมทางเดิน

ทัง้หมดท าใหเ้กดิปัญหาน ้าฝนรัว่ซมึ 
6. ปัญหาการรองรบักจิกรรมในพืน้ทีท่ีไ่มเ่พยีงพอ พบวา่ในพืน้ทีม่กีารท่องเทีย่วชมเมอืงของชาวต่างชาตอิยู่

เสมอ แมว้า่พืน้ทีจ่ะไมเ่อือ้อ านวย 
 
4.2 ผลการสมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในประเดน็เชิงกายภาพและประสบการณ์ในพืน้ท่ี 

จากการสมัภาษณ์พบว่าผู้ให้สมัภาษณ์มีความเห็นตรงในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ด้านภาพลกัษณ์ของพื้นที่ที่ผู้ให้
สมัภาษณ์ทุกกลุ่มมองว่าส าเพง็มอีตัลกัษณ์เชงิกจิกรรมการคา้ทีโ่ดดเด่นมากกว่าสถาปัตยกรรม 2) ดา้นประสบการณ์การประกอบ
ธุรกจิพบว่าปัญหาส่วนใหญ่คอืการเขา้ถึงของลูกค้า ไม่ใช่การขายของที่ซ ้ากนั โดยในพื้นที่ไม่มกีารท ากจิกรรมที่ส่งเสรมิธุ รกิจ
ร่วมกนัเลย 3) ดา้นประสบการณ์การจบัจ่ายใชส้อยพบว่าความต้องการหลกัของลูกคา้คอื ความหลากหลายของกจิกรรม , ความ
สะดวกสบาย และความปลอดภยัในการเดนิเลอืกซื้อสนิคา้ทีม่ากขึน้ 4) ดา้นความเขา้ใจในการพฒันา สถาปนิกชุมชนมองว่า การ
จดัการตอ้งเกดิขึน้พรอ้มกบัการพฒันาพืน้ทีท่ีม่วีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาทีม่สีว่นรว่มในขอ้ตกลงร่วมกนั และ 
5) ด้านแนวโน้มในการพฒันา พบว่าการออกแบบและพฒันาควรอยู่บนพืน้ฐานของอตัลกัษณ์เดมิ คอื คงไวซ้ึ่งความคกึคกัจาก
รา้นคา้แผงลอยทีเ่ป็นสิง่หลอ่เลีย้งคนในพืน้ที ่รวมถงึการเกบ็ความมชีวีติชวีา และความไมเ่ป็นระเบยีบมากจนเกนิไปของพืน้ทีด่ว้ย 

 
5.การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องข้อมลูทางกายภาพ ทฤษฎี และโอกาสในการพฒันา 

 
รปูท่ี 4 ความสมัพนัธข์องทฤษฎ ีกายภาพ และโอกาสในการพฒันา 
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จากการลงพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์จะเหน็ไดว้่า ในซอยวานิช 1 ส าเพง็โซนคคิูย่า มคีวามเป็นไปไดใ้นการสรา้งหลงัคา
บรเิวณทางเดนิกล่าวมาขา้งตน้ประกอบกบัความคดิเหน็บนสือ่ออนไลน์ของลกูคา้ทีเ่ขา้มาจบัจา่ย ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฎคีวามมี
ชวีติชวีาสนุกสนาน (Henry Shaftoe, 2012)  ท าใหผู้ว้จิยัสามารถก าหนดผงัแนวคดิการพฒันา (conceptual development plan) 
ไดด้งัรปูที ่5 

 
รปูท่ี 5 แผนผงัการพฒันาดา้นสถาปัตยกรรมและภมูสิถาปัตยกรรม 

 
ซึ่งการพฒันาในเชงิสถาปัตยกรรมถือเป็นสิง่ส าคญัในงานวจิยัน้ี เน่ืองจากการพฒันาพื้นที่ผ่านงานสถาปัตยกรรม

สอดคลอ้งกบัทฤษฎดีงักล่าว โดยจากการเกบ็ขอ้มูลเชงิกายภาพพบว่าทฤษฎน้ีีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบได ้ซึ่ง
ผูว้จิยัไดแ้บง่แนวทางในการพฒันาเชงิสถาปัตยกรรมในพืน้ทีศ่กึษาเป็น 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

 
5.1 หลงัคาทางเดินแบบอารเ์คด (arcade)   
ชว่ยเพิม่ความเป็นระเบยีบ สง่เสรมิอตัลกัษณ์ ความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในการใชพ้ืน้ที ่
. 
5.2 รปูแบบการใช้สอยใหม่ (adaptive reuse)  
ชว่ยเพิม่ความหลากหลายของรปูแบบการใชง้านและสง่เสรมินกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาในพืน้ทีม่ากขึน้ ไดแ้ก่ โฮสเทล และ คาเฟ่ 

  
รปูท่ี 6 ต าแหน่งของอาคารวา่งใหเ้ชา่ทีเ่หมาะสมตอ่การปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชส้อย 
 
 
 
 



แนวทางการปรบัปรงุตรอกการคา้ในชุมชนเมอืงเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วกรณศีกึษา ซอยวานิช 1 ยา่นส าเพง็ กรงุเทพมหานคร 
ฐติมิา บุญยรตัน์พนัธุ ์และวญิญ ูอาจรกัษา 
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6.สรปุผลการศึกษา 
 การสง่เสรมิอตัลกัษณ์เชงิกจิกรรมและการพฒันาดา้นสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีส่ าเพง็ จากการศกึษาขอ้มลู การวเิคราะห์
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่และการสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนในพืน้ที ่พบวา่ สิง่ส าคญัในแนวทางการพฒันาพืน้ทีต่่อไป คอืการ
ท าความเขา้ใจในรูปแบบการใชพ้ืน้ที ่บรบิทการเชื่อมต่อของพืน้ที ่และความตอ้งการพืน้ฐานของผูใ้ชง้าน ซึง่ส่งผลใหผู้ค้นทีม่า
นัน้ นอกจากไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้แลว้ ยงัช่วยใหผู้ค้นสามารถจดจ าความเป็นสถานทีแ่ละกจิกรรมการคา้อนัเป็นอตั
ลกัษณ์อย่างหนึ่งของส าเพง็ไดอ้กีดว้ย ซึง่หลงัคาทางเดนิแบบอารเ์คดและรปูแบบการใชส้อยใหม่จากผงัแนวคดิการพฒันา อาจ
เขา้มามสีว่นชว่ยในดา้นการพฒันาพืน้ทีใ่หเ้กดิความสะดวกสบาย และความหลากหลายของกจิกรรมได ้ 
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บทคดัย่อ 
ไมเ้ป็นวสัดุก่อสรา้งทีม่คีวามยัง่ยนืและใชพ้ลงังานในการแปรรปูน้อยเมือ่เทยีบกบัวสัดุก่อสรา้งทีใ่ชก้นัทัว่ไปในปัจจุบนั 

ปัญหาการลดลงของพืน้ทีป่่าไมแ้ละการขาดแคลนไมเ้นื้อแขง็เพือ่ใชป้ระโยชน์ในประเทศไทยตัง้แต่อดตีเป็นตน้มา สง่ผลใหร้ฐับาล
ไดอ้อกนโยบายเพือ่สง่เสรมิการเพิม่พืน้ทีป่่าใหไ้ดร้อ้ยละ 40 ของประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 
ทรพัยากรไมท้ีน่ ามาใชค้วรเป็นไมจ้ากป่าเศรษฐกจิเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิรฐับาลไดส้ง่เสรมิใหม้กีาร
ปลูกและใชป้ระโยชน์จากไมเ้ศรษฐกจิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไมโ้ตเรว็ อายุน้อย มรีอบตดัฟันสัน้ และไมห้ลายชนิดสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในงานก่อสร้างได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยลดระยะเวลาการน าไม้เน้ือแขง็มาใช้ก่อสร้างอาคารและช่วยสร้าง
ทางเลอืกในใชว้สัดุไมใ้นงานก่อสรา้ง ทัง้น้ีการใชท้รพัยากรไมจ้ะตอ้งใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างคุม้ค่าตลอดกระบวนการน าไมไ้ปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะไม้ตดัสางอายุน้อยและเศษไม้แปรรูปขนาดเล็กที่เป็นวสัดุเหลอืทิ้งจากกระบวนการแปรรูปไม้ท่อนซุง 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและน าเสนอวธิกีารและเทคโนโลยกีารก่อสรา้งดว้ยไมห้น้าตดัขนาดเลก็ โดยเป็นไมแ้ปรรปูจาก
ไมซุ้งอายุน้อยทีม่ลี าตน้ขนาดเลก็ และไมแ้ปรรปูทีเ่หลอืทิง้จากการแปรรปูไมซุ้งในโรงเลือ่ย โดยขนาดไมท้ีน่ ามาใชศ้กึษาไดแ้ก่ 1 
in. x 1 in. และ1 in. x 2 in. น ามาประยุกตใ์ชก้บัระบบโครงสรา้งเสาและคาน และระบบผนังรบัน ้าหนักใหม้คีวามแขง็แรงดา้นการ
รบัแรงทางวศิวกรรม  
ค ำส ำคญั:  ไมแ้ปรรปูขนำดเลก็, โครงสรำ้งไมข้นำดเลก็, โครงสรำ้งไม,้ ไมร้อบตดัฟันสัน้, ป่ำเศรษฐกจิ 
 

Abstract 

Nowadays timber is considered a sustainable construction material that has less energy consumption in the 
material processing process which dissimilar to other common materials. According to the 12th National Economic and 
Social Development (NESDB) Plan, the Thai government has issued a policy to reclaim forty percent of the total national 
forest area due to the problems in decreasing of the forest area and scarcity of hard timber. By the consequence, timber 
should be the resource that delivered from planted forests to generate sustainable use of natural resources. Therefore, 
the wood economy is promoted by the Thai government. The wood economy is an alternative material that gives very 
beneficial to construction work such as fast-growing, shortcutting cycle, constructive and less time-consuming. Thus, 
timber has to be used at the most benefits especially scantling timber from the processing process. This research aims 
to study and demonstrate small timber construction methodology and technology from small trunk juvenile trees and 
scantling timber from the processing process. Timber with 1 in. x 1 in. and 1 in. x 2 in. size will be used for the study 
which will integrate with column and beam structural system and load-bearing wall system in order to enhance its 
engineering load capacity.  
Keywords: Small lumber, Light wood-frame construction, Timber Structures, Short-Rotation Plantation, Planted forest 
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1.บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

 การก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัดว้ยไมใ้นประเทศไทยยงัมคี่านิยมในการใชไ้มเ้น้ือแขง็ เน่ืองจากมคีวามแขง็แรง ความทนทาน
ตามธรรมชาตสิงู และมคีวามสวยงาม แต่ไมเ้น้ือแขง็หรอืไมโ้ตชา้นัน้มขีอ้จ ากดัในการน าไปใช ้โดยต้องใชร้ะยะเวลาการเตบิโต
มากกวา่ 30-40 ปีขึน้ไปกวา่จะตดัฟันเพือ่ไปใชป้ระโยชน์ ท าใหก้ารก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการใชไ้ม ้ 

 รฐับาลปัจจุบนัไดส้ง่เสรมิการปลกูสวนป่าทัว่ประเทศและใหน้ าไมส้วนป่ามาใชป้ระโยชน์ทดแทนไมจ้ากป่าธรรมชาต ิไม้
เศรษฐกจิทีถู่กตดัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์นัน้ส่วนใหญ่มกัเป็นไมโ้ตเรว็หรอืไมอ้ายุน้อย ไมห้ลายชนิดสามารถตดัฟันไดโ้ดยทีไ่มม้ี
อายุ 5-15 ปีและน าไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบโครงสรา้งอาคารไมไ้ด ้เช่น  ซึง่ประเทศไทยมพีรรณไมโ้ตเรว็หลายชนิดทีน่ ามาปลูก
เพือ่ผลติไมส้ าหรบัใชใ้นการก่อสรา้งหรอือุตสาหกรรมไมต้่อเน่ืองไดด้ ี(จรญัพฒัน์, 2541)  ซึง่เป็นอกีทางเลอืกทีส่ามารถน ามาใช้
ทดแทนไมเ้น้ือแขง็ได ้อกีทัง้มรีาคาถูกและหาไดง้า่ยกวา่ (สุภาวดี, 2549) อย่างไรกด็คีุณลกัษณะของไมส้วนป่านัน้มขีอ้จ ากดัใน
การน าไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากมคีุณลกัษณะยงัไม่สมบูรณ์ เช่น มอีายุน้อย (Juvenile tree) ล าต้นมขีนาดเล็ก ส่วนของกระพี้
มากกว่าแก่นไม ้จ านวนตาไม้ค่อนขา้งมาก มกีารโค้งงอขณะเลื่อย ความทนทานตามธรรมชาตติ ่า เป็นต้น (กลุ่มงานพฒันา
ผลผลติป่าไม,้ 2551) ท าใหไ้มท้่อนจากการแปรรปูมขีนาดเลก็ การแปรรปูไมซุ้งจะไดไ้มแ้ปรรปูใชไ้ดป้ระมาณรอ้ยละ 40 อกีรอ้ย
ละ 60 นัน้กลายเป็นเศษไมห้รอืไมแ้ปรรปูขนาดเลก็ (สุภาวด,ี 2546-2547)  

 

นิยามศพัท ์ 
ไม ้(Timber) วสัดุไมไ้ดจ้ากการตดัตน้ไมเ้พือ่น าไปใชป้ระโยชน์ทุกกระบวนการ ส าหรบัก่อสรา้งอาคารรวมถงึไมซุ้ง (Roundwood) 
ไมแ้ปรรปู (Lumber) ผลติภณัฑไ์มแ้ผน่หรอืไมท้อ่นทีผ่า่นกระบวนการแปรรปูไมซุ้งจากการเลือ่ย 
ไมร้อบตดัฟันสัน้ (Short-Rotation Plantation) ชนิดไมท้ีม่รีอบตดัฟันตน้ไมช้ว่งอายุ 5-15 ปี เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์  

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.2.1 ศกึษำเทคนิคและเทคโนโลยกีำรก่อสรำ้งระบบโครงสรำ้งเสำและคำน และผนงัรบัน ้ำหนกัจำกไมแ้ปรรปูขนำดเลก็  
1.2.2 ศกึษำกระบวนกำรน ำไมแ้ปรรปูขนำดเลก็จำกไมเ้ศรษฐกจิรอบตดัฟันสัน้ไปใชป้ระโยชน์ส ำหรบัก่อสรำ้ง 
1.2.3 น ำเสนอแนวทำงกำรออกแบบเทคนิคและเทคโนโลยกี่อสรำ้งระบบโครงสรำ้งเสำและคำน และผนงัรบัน ้ำหนกัจำก

ไมแ้ปรรปูขนำดเลก็ 

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างป่าเศรษฐกิจและการก่อสร้างอาคารด้วยไม้ 
      ป่าเศรษฐกจิและไมเ้ศรษฐกจิสามารถมแีนวทางการจดัการเพือ่ปลกูและน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการก่อสรา้งทีอ่ยู่
อาศยัได ้ซึ่งช่วยสรา้งทางเลอืกในการเลอืกใชว้สัดุส าหรบัออกแบบและก่อสรา้งอาคาร ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในหลายประเทศมี
การพฒันาการก่อสรา้งดว้ยไมค้วบคู่ไปกบัอุตสาหกรรมป่าไม ้ก่อใหเ้กดิการใชไ้มท้ีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพสูงขึน้ เป็นการ
ส่งเสรมิการปลูกป่าเศรษฐกจิทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมไปถงึเป็นการสรา้งอุตสาหกรรมไมต้่อเน่ืองภายในประเทศใหค้รบวงจร 
(จรญัพฒัน์ ภูวนันท์, 2541) ทัง้น้ีไมจ้ากป่าที่มกีารจดัการอย่างยัง่ยนืและได้รบัการรบัรองจะช่วยใหก้ารใช้ไมใ้นอุตสาหกรรม
ก่อสรา้งมมีากขึน้  

 2.2 การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัด้วยไม้ในประเทศไทย 
      การน าเขา้วสัดุและเทคโนโลยกี่อสรา้งสมยัใหมเ่ขา้มาท าใหอุ้ตสาหกรรมการก่อสรา้งของประเทศไทยไดร้บัอทิธพิล
จากต่างชาตทิัง้ดา้นการเลอืกใชว้สัดุและเทคโนโลยกี่อสรา้งสมยัใหม ่ดา้นรปูแบบทีอ่ยู่อาศยัท าใหค้นไทยมคี่านิยมทีต่อ้งการวสัดุ
ทีม่คีวามคงทนถาวร มวีตัถุดบิทีน่ ามาใชง้า่ยในตลาดและมคีวามทนัสมยั วสัดุสมยัใหมห่รอืวสัดุอุตสาหกรรม จงึมบีทบาทส าคญั
ต่ออุตสาหกรรมการก่อสรา้งทัง้ดา้น ระบบโครงสรา้ง ระบบการก่อสรา้งและรปูแบบสถาปัตยกรรมของคนไทยเป็นอย่างมาก ไมท้ี่
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เคยใชเ้ป็นโครงสรา้งหลกัส าคญัของบา้น ในปัจจุบนัถูกน าไปใชเ้พยีงเป็นประต ูหน้าต่างและสว่นตกแต่งหรอืใชบุ้ผวิพืน้ ผนงัหรอื
ฝ้าเพดานเพือ่ความสวยงามเทา่นัน้ (จรญัพฒัน์ ภวูนนัท์, 2551) 

 2.3 การน าไม้แปรรปูขนาดเลก็จากไม้รอบตดัฟันสัน้มาใช้เพ่ือการก่อสร้าง  
      การแปรรูปไม้โตเร็วที่มรีอบตดัฟันสัน้ จะมลี าต้นมขีนาดเล็ก  (Small-diameter timbers) การแปรรูปนัน้จะต้อง
ค านึงถงึความโตหรอืเสน้ผา่นศนูยก์ลางของล าตน้ไมท้ีจ่ะน ามาแปรรปูใหม้คีวามโตพอสมควรเพือ่ทีจ่ะไดส้ว่นของแก่นไมม้ากกวา่
สว่นของกระพี ้โดยควรมเีสน้ผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 8 น้ิวขึน้ไป ลกัษณะของไมย้นืตน้ทีจ่ะน ามาแปรรปูจะตอ้งมลีกัษณะ ล าตน้
ตรงเปลากลม มเีน้ือไมท้ีน่ าไปแปรรปูเพือ่ใชป้ระโยชน์ได ้เน่ืองจากไมโ้ตเรว็มขีอ้จ ากดับางประการโดยเฉพาะการบดิและโคง้งอ
ของไมส้ด การเลื่อยไมค้ดใหไ้มแ้ปรรูปน้อยกว่าไมต้รงประมาณรอ้ยละ 15 คุณภาพไมแ้ปรรูปจากไมค้ดต ่าและไมแ้ปรรูปทีไ่ดม้ี
ขนาดสัน้ดงันัน้เพือ่ชว่ยลดปัญหาดงักล่าวการเลือ่ยไมค้วรเลือ่ยใหเ้ป็นไมข้นาดสัน้ความยาว 1.00 - 1.50 เมตร  

2.4 วิเคราะหแ์ละสรปุผลวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การปลูกไมเ้ศรษฐกจิภายในสวนป่าหรอืป่าเศรษฐกจิใหไ้ดไ้มซุ้งซึ่งเป็นผลผลติรอบตดัฟันสุดทา้ยทีม่คีุณภาพดเีพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค ์ผูด้แูลสวนป่าตอ้งมกีารจดัการตามหลกัวชิาการระบบวนวฒัน์ โดยมผีลต่อคุณภาพไมซุ้งและ
ผลผลติจากการแปรรปูโดยตรง ไดแ้ก่ การก าหนดระยะปลกู การลดิกิง่ การตดัสางขยายระยะ รอบตดัฟัน และระบบสบืพนัธ ์ไม้
ซุงทีม่คีุณภาพต ่า เสน้ผา่ศนูยก์ลางน้อย เมือ่แปรรปูจะไดไ้มห้น้าตดัไมใ่หญ่ และเหลอืเศษไมเ้ป็นจ านวนมาก 

การตดัสางขยายระยะครัง้แรก ไมซุ้งมอีายุระหวา่ง 6-15 ปี เป็นไมท้ีม่ลี าตน้ขนาดเลก็ คดงอ ลกัษณะทราม คุณภาพต ่า 
ราคาถูกส่วนมากจะน าไปใช้ประโยชน์ในงานราชการ เช่น ท าเรอืนเพาะช ากล้าไม ้ท าบ้านไมซุ้ง หรอืศาลาขนาดเลก็ ท ารัว้ 
รวมถงึผูป้ลูกน าไปใช้สอยเอง จงึยงัไม่ได้รบัความนิยมของตลาด ผูร้บัซื้อไมซุ้งต้องการไมอ้ายุ 15 ปีขึน้ไป เสน้ผ่าศูนย์กลาง
มากกวา่ 60 เซนตเิมตรเนื่องจากสามารถน าไปแปรรปูและไดป้รมิาณไมท้ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 

ไมแ้ปรรูปขนาดเลก็ทีพ่่อคา้ไมส้ามารถเลื่อยแปรรูปและจ าหน่ายได้แก่ ไมข้นาด 1 in. x 1 in. ความยาว 1.20 เมตร 
และ 2.40 เมตร น าไปท าเป็นไมส้ าหรบัโครงป้ายโฆษณา ไมแ้ปรรูปขนาดเลก็ถูกน ามาใชใ้นการออกแบบและก่อสรา้งอาคารใน
ต่างประเทศหลายโครงการ ไมท้ีน่ ามาใชเ้ป็นไมท้ีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ มวีธิกีารก่อสรา้งทัง้การใชอุ้ปกรณ์ต่อยดึและไม่ใช่อุปกรณ์ต่อ
ยดึ น ามาใชไ้ดก้บัระบบโครงสรา้งเสาและคาน ระบบพกิดัตาราง (Grid) ระบบผนงัรบัน ้าหนกั ระบบโมดลูา่ร ์และระบบโครงถกั 

 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
3.1.1 ศกึษำและคน้ควำ้ขอ้มลูทุตยิภมู ิ

 1) ระบบโครงสรา้ง เทคนิคและเทคโนโลยกีารก่อสรา้งสถาปัตยกรรมดว้ยไมแ้ปรรูปขนาดเลก็ของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 
 2) ศกึษากระบวนการน าไมแ้ปรรปูขนาดเลก็จากไมเ้ศรษฐกจิโตเรว็ไปใชป้ระโยชน์ส าหรบัก่อสรา้ง 

3.1.2 ศกึษำขอ้มลูปฐมภมู ิ
   ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู และคดัเลอืกชนิดไมอ้ายุน้อยและขนาดไมเ้พือ่น ามาใชศ้กึษา 

3.1.3 ด ำเนินกำรออกแบบ 
   สรา้งแบบจ าลอง และประเมนิผลการทดสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

3.1.4 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

3.2 ขอบเขตของการวิจยั 
3.2.1  ขอบเขตของชนิดไมเ้ศรษฐกจิโตเรว็  

  1) ไมอ้ายุน้อย รอบตดัฟันไมเ่กนิ 15 ปี  
  2) เสน้ผา่ศนูยก์ลางของล าตน้กวา้งไมน้่อยกวา่ 8 น้ิว 
  3) ชนิดไมท้ีม่กีารสง่เสรมิใหป้ลกูเพือ่เศรษฐกจิ  



กำรศกึษำสถำปัตยกรรมดว้ยระบบโครงสรำ้งไมแ้ปรรปูขนำดเลก็จำกไมร้อบตดัฟันสัน้ในประเทศไทย 
ภเูมศวร ์มะลทิองพงษกุ์ล และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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3.2.2 ขอบเขตของไมแ้ปรรปู 
  1) หน้าตดัขนาด 1 in. x 1 in. และ ขนาด 1 in. x 2 in. ไมไ่ดไ้สแต่ง 
  2) ไม้แปรรูปจากไมซุ้งรอบตดัฟันสัน้และไม้แปรรูปขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ส าหรบัจ าหน่าย 
ภายในโรงเลือ่ยขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้และเอกชน 
  3) ไมม้คีวามชืน้เฉลีย่รอ้ยละ 12 ส าหรบัสภาวะอากาศของประเทศไทย 

3.2.3 ขอบเขตระบบโครงสรำ้งของอำคำรตน้แบบส ำหรบัศกึษำ  
  ระบบโครงสรา้งเพือ่ใชศ้กึษาแบง่ออกเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 
  1) ระบบเสาและคาน มรีะยะชว่งพาดของคาน 3 เมตร เสามคีวามสงู 3 เมตร 
  2) ระบบผนงัรบัน ้าหนกั ผนงัรบัน ้าหนกัมคีวามสงู 3 เมตร  มคีวามหนาของผนงั 30 เซนตเิมตร 
 ระบบโครงสรา้งส าหรบัการศกึษาน้ีจะมกีารทดสอบคุณสมบตัทิางกลศาสตรต์ามมาตรฐานดา้นวศิวกรรม 

 

4. ผลการลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลูไม้แปรรปูขนาดเลก็จากไม้เศรษฐกิจ  

 กระบวนการเลือ่ยไมซุ้งทีม่อีายุตามรอบตดัฟัน 25 ปีขึน้ไปเพือ่น าไปใชผ้ลติเป็นไมแ้ปรรปูของโรงเลือ่ยองคก์ารอุตสาหกร
รมป่าไมแ้ละของเอกชนนัน้ จะเหลอืเศษไมแ้ละไมแ้ปรรูปขนาดหน้าตดัประมาณ 1 in. x 1 in. และ 1 in. x 2 in. ภายหลงัจากการ
แปรรูปไมซุ้ง (รูปที ่1-2) ซึง่แบ่งเศษไมแ้ละไมแ้ปรรูปไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เศษไมท้ีม่คีุณภาพสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อ
ผลติเป็นไมจ้๊อยทแ์ละไมอ้ดัประสาน ไมโ้ครงส าหรบัตดิป้าย และเศษไมท้ีไ่ม่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑส์ าหรบัจ าหน่าย เน้ือไมม้ตี าหนิ 
ซึง่ถูกกองทิ้งไวห้รอืจ าหน่ายใหช้าวบา้นน าไปท ารัว้ นอกจากน้ีไมซุ้งสกัรอบตดัฟัน 13 ปี ซึ่งเป็นไมจ้ากการตดัสางขยายระยะใน
แปลงปลูก (รูปที ่3) ซึ่งพบภายในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมน้ัน้ยงัขาดการน าไปใชป้ระโยชน์ในการน าไปใชใ้นการ
ก่อสรา้ง และมกีารน าไปใช้ประโยชน์ส าหรบัท ารัว้เท่านัน้ จงึต้องหาแนวทางเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการเพิม่มูลค่าและเกดิประโยชน์
สงูสดุตลอดกระบวนการผลติไมจ้ากป่าเศรษฐกจิของประเทศไทยในเชงิของการก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั  

       
รปูท่ี 1 (ซ้าย) ไมแ้ปรรปูขนาด 1 in. x 2 in. ความยาว 95 เซนตเิมตร ซึง่เป็นไมท้ีเ่หลอืจากการแปรรปูไมซุ้ง ภายในโรงเลือ่ยของ
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ต าบลคลองสวนพล ูจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
รปูท่ี 2 (กลาง) ไมแ้ปรรปูขนาด 1 in. x 1½ in ความยาว 3 เมตร ภายในโรงเลือ่ยศรนีครหา้งฉตัร ต าบลหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
รปูท่ี 3 (ขวา) ไมซุ้งสกัอายุ 13 ปี จากการตดัสางขยายระยะ ของสวนป่าแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง มเีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 8 น้ิว  

 

5. ผลการศึกษาการออกแบบเทคนิคส าหรบัการน าไม้แปรรปูขนาดเลก็มาใช้กบัระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

5.1 แนวทางการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างระบบเสาและคานจากไม้แปรรปูขนาดเลก็ 

 การก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัดว้ยระบบโครงสรา้งเสาและคานไมข้องประเทศไทยนัน้ เสาและคานสว่นใหญ่เป็นไมท้ีม่หีน้าตดั
ขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบนัไมห้น้าตดัขนาดใหญ่หายากมากขึน้ในทอ้งตลาด มกีารใช้เทคนิคที่ช่วยใหก้ารสร้างเสาและคานไมม้ี
ความแขง็แรงโดยลดปรมิาณไมไ้ด ้
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รปูท่ี 4 (ซ้าย) การก่อสรา้งดว้ยเสาไมห้น้าตดัขนาด 8 in. x 8 in. และคานไมข้นาด 2 in. x 8 in. ต่อยดึดว้ยเทคนิคการบากและ
ตอกตะป ูอาคารพฒันาเดก็เลก็ ต าบลแมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
รปูท่ี 5 (กลาง) การใชเ้ทคนิคน าไมข้นาดเลก็เป็นจุดประกบเพื่อกนัการโก่งทางดา้นขา้งของเสาหรอืไมท้างตัง้ และลดความทบึ
ตนัของเสา  เรอืนไมห้ลงัหน่ึง ต าบลปางหม ูอ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  
รปูท่ี 6 (ขวา) การใชเ้ทคนิคน าไมข้นาดเลก็เป็นจุดประกบและยดึเพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ทีห่น้าเสาจากไมท้ี่มคีวามหนาน้อย โรงเลื่อยของ
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ต าบลคลองสวนพล ูจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

 การออกแบบเทคนิคขัน้ตน้นัน้เริม่ดว้ยการน าไมแ้ปรรูปหน้าตดัขนาด 1 in. x 1 in. มาประกอบเป็นเสาหน้าตดัขนาด 4 
in. x 4 in. (รปูที ่7-8) ดว้ยการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ต่อยดึซึง่หาไดท้ัว่ไปไดแ้ก่ สว่างไฟฟ้าและสกรู เสาหน้าตดัขนาด 4 in. x 4 
โดยประกอบขึน้จากการประกอบดว้ยไมข้นาด 1 in. x 1 in. จ านวน 16 ท่อน (รปูที ่) ยดึดว้ยสกรเูกลยีวปล่อย ผลการศกึษาพบว่า
ไมข้นาด 1 in. x 1 in. สามารถประกอบใหไ้ดเ้สาหน้าตดัขนาด 4 in. x 4 in. แต่เนื่องจากตอ้งใชไ้มใ้นปรมิาณทีม่ากตามขนาดของ
หน้าตดั อาจไมเ่หมาะสมในดา้นของการประหยดัวสัดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชเ้สาไมข้นาด 4 in. x 4 in จ านวน 1 ท่อน และการ
ประกบกนัของไมท้ าใหเ้กดิรอยต่อจ านวนมาก ซึง่ท าใหก้ารเจาะและยดึสกรนูัน้ต้องวางแผนต าแหน่งการเจาะใหเ้หมาะสม 

       
รปูท่ี 7 (ซ้าย) การน าไมข้นาด 1 in. x 1 in. มาประกบและยดึกนัดว้ยสกรสูลบัทศิทาง 
รปูท่ี 8 (กลาง)  การประกบไมเ้พือ่ใหไ้ดป้รมิาตรตามขนาดหน้าตดัของเสา 
รปูท่ี 9 (ขวา) เสาหน้าตดัขนาด 4 in. x 4 in. จากไมข้นาด 1 in. x 1 in. จ านวน 16 ทอ่น 

 จากการทดลองและวเิคราะหผ์ลเบือ้งตน้จงึพฒันาการทดลองโดยท าเสาและคานโครงสรา้งไม ้จากไมแ้ปรรูปขนาด 1 
in. x 1 in. และ 1 in. x 2 in. ความยาวเฉลีย่ 95 เซนตเิมตร โดยเลอืกใชเ้ทคนิคทีส่ามารถลดปรมิาณการใชไ้มล้ดลงและมคีวาม
เหมาะสมดา้นความแขง็แรง เสาโครงสรา้งใชว้ธิกีารต่อไมเ้หลือ่มจากแกนไมป้ระกอบ (รปูที ่10) โดยแกนไมป้ระกอบใชเ้ป็นจุดต่อ
ไมเ้พือ่เพิม่ความสงูของเสาโครงสรา้งและชว่ยยดึไมซ้ึง่ท าหน้าที่เป็นหน้าตดัเสารบัน ้าหนกั การใชว้ธิกีารท าเสาโครงสรา้งใหเ้สามี
พืน้ทีร่บัและถ่ายน ้าหนักในแต่ละจุดของหน้าตดั เพื่อลดความทบึตนัและลดปรมิาณการใชไ้มไ้ด ้คานโครงสรา้งใชว้ธิกีารต่อไม้
ลกัษณะเหลื่อม โดยการต่อไมข้นาด 1 in. x 1 in. จ านวน 2ทอ่น ดว้ยการใชไ้มข้นาด 1 in. x 2 in. ความยาว 15 เซนตเิมตร เป็น
จุดยดึต่อ ช่วยกนัการโก่งออกทางด้านขา้งของไมแ้ละเพิม่ช่องว่างของปรมิาตรคาน (รูปที่ 11) คานหลกัประกอบด้วยคานไม้
ประกอบสองท่อน และใชไ้มข้นาด 1 in. x 1 in. ช่วยยดึระหวา่งคานไมป้ระกอบ ใชแ้ผน่เหลก็เจาะรยูดึแนวเฉียงเพื่อป้องกนัแรง
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เฉือนซึง่อาจมผีลท าใหค้านเสยีรูป การทดลองน้ีผูว้จิยัใชอุ้ปกรณ์ยดึต่อไดแ้ก่ สว่านไฟฟ้า สกรเูกลยีวปล่อย ความยาว 1 in. x 1 
in. และ 1 in. x 2 in. แผน่เหลก็ฉากจากเศษเสาเหลก็กล่อง และแผน่เหลก็บางเจาะร ูทดลองโครงสรา้งดว้ยระยะพาดกวา้ง 2.10 
เมตร (รปูที ่12) 

        
รปูท่ี 10 (ซ้าย) การประกอบเสาโครงสรา้งจากไมข้นาด 1 in. x 1 in. ใชว้ธิกีารต่อไมเ้หลือ่มจากแกนไมป้ระกอบ 
รปูท่ี 11 (กลาง) การใชไ้มข้นาด 1 in. x 2 in. ความยาว 15 เซนตเิมตร เป็นจุดยดึต่อระหวา่งไมข้นาด 1 in. x 1 in.  2 ทอ่น 
รปูท่ี 12 (ขวา) การต่อยดึเหลก็ฉากส าหรบัวางคานไมด้ว้ยสกรู  
 
 การทดลองท าคานจากไมข้นาดนัน้ 1 in. x 1 in. และ 1 in. x 2 in. พบว่าคานมคีวามลกึน้อยและการประกอบกนัของ
ไมบ้รเิวณมุมและจุดยดึต่อ ท าใหค้านเกดิการแอ่นตวัมาก (รูปที ่13) การแกปั้ญหาและขอ้จ ากดัดงักล่าวจะตอ้งใชเ้ทคนิคการยดึ
แนวทแยงลกัษณะโครงถกั (Truss) ตลอดแนวคานเพือ่ชว่ยลดการแอ่นตวั (รปูที ่14) 

            
รปูท่ี 13 (ซ้าย) การแอ่นตวัของคานบรเิวณจุดตอ่ไม ้
รปูท่ี 14 (กลาง) การใชแ้ผน่เหลก็เจาะรยูดึแนวเฉยีงเพือ่ป้องกนัการเสยีรปูของคานไมป้ระกอบ 
รปูท่ี 15 (ขวา) ระบบโครงสรา้งเสาและคานไม ้จากไมข้นาด 1 in. x 1 in. และ 1 in. x 2 in. 

5.2 แนวทางการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างระบบผนังรบัน ้าหนักจากไม้แปรรปูขนาดเลก็ 

 การทดลองไดศ้กึษาระบบผนงัรบัน ้าหนกัจากไมห้น้าตดัขนาด 1 in. x 1 in. และ 1 in. x 2 in. ไดป้ระยุกตใ์ชร้ะบบเฟรม
มิง่หรอืแพลตฟอรม์เฟรมมาใชใ้นการศกึษาซึง่เป็นระบบทีนิ่ยมใชก้่อสรา้งบา้นในแถบอเมรกิา โดยระบบดงักล่าวใชไ้มข้นาด 2 in. 
x 4 in. และ 2 in. x 6 in. มาท าโครงสรา้งลกัษณะเฟรมมิง่ ประกอบดว้ยไมท้างตัง้ (Stud) และไมท้างนอนส่วนบน (Top plate) 
และสว่นลา่ง (Bottom Plate) ท าหน้าทีร่บัน ้าหนกัโครงสรา้งหลงัคาและถ่ายแรงลงสูฐ่านราก 

 การทดลองเริม่ตน้ศกึษาโดยออกแบบโครงสรา้งผนังประกอบดว้ยโครงไมท้างตัง้เพือ่ท าหน้าทีถ่่ายแรงลงสูฐ่านราก และ
โครงไมท้างนอนช่วยยดึโครงทางตัง้เพื่อเพิม่ความแขง็แรง โครงทางตัง้ประกอบดว้ยไมห้น้าตดัขนาด 1 in. x 2 in. จ านวน 4 ท่อน 
และใชไ้มท้างนอนเป็นส่วนต่อยดึระหว่างไมท้างตัง้เขา้ดว้ยกนั (รูปที ่16) ระยะห่างระหว่างโครงทางตัง้ 60 เซนตเิมตร  โครงทาง
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นอนใชไ้มข้นาด 1 in. x 1 in. โดยสว่นโครงทางนอนยอดบนของผนงัท าหน้าทีร่บัน ้าหนักจากหลงัคาและถ่ายแรงไปตามโครงทางตัง้ 
โครงทางนอนระหวา่งผนงัใชเ้ป็นสว่นต่อยดึโครงทางตัง้ไมใ่หโ้ครงทางตัง้เสยีรปูทรงและเพิม่ความแขง็แรงใหก้บัผนงัรบัน ้าหนกั   

 
รปูท่ี 16 แผนภาพแสดงสว่นประกอบของผนงัรบัน ้าหนกั 

รปูท่ี 17 ทศันียภาพของอาคารตน้แบบ 

         
รปูท่ี 18 (ซ้าย) การใชไ้มข้นาดเลก็เป็นจุดประกบเพือ่ยดึโครงไมท้างตัง้ และเป็นบา่รองของโครงไมท้างนอน 
รปูท่ี 19 (กลาง) การยดึระหวา่งโครงไมท้างตัง้และโครงไมท้างนอนแบบสลบัต าแหน่งบ่ารอง เพือ่แกปั้ญหาการเจาะยดึดว้ยสกรู
ทีม่คีวามยาวของสกรนู้อย 
รปูท่ี 20 (ขวา) โครงไมท้างตัง้ถ่ายแรงลงสูโ่ครงไมท้างนอน ประยุกตจ์ากระบบแพลตฟอรม์เฟรม 

1. ผนงัไมร้บัน ้าหนกัและพืน้คอนกรตียดึต่อกนัดว้ย 
   การเชือ่มแผน่เหลก็ 
2. Cross bracing ชว่ยกนัการโยกของโครงสรา้งทางตัง้ 
3. โครงสรา้งทางตัง้ประกอบจากไมห้น้าตดัขนาด 1 in. x 2 in. 
4. โครงสรา้งทางนอนไมห้น้าตดัขนาด 1 in. x 1 in. 
5. โครงสรา้งทางนอนไมห้น้าตดัขนาด 1 in. x 1 in. 
6. ค ้ายนัไมห้น้าตดัขนาด 1 in. x 2 in. 
7. โครงสรา้งทางนอนประกอบจากไมห้น้าตดัขนาด  
    1 in. x 2 in. 
8. คานส าหรบัยดึโครงสรา้งหลงัคา หรอืโครงสรา้งพืน้ 
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6. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา  

 ไมแ้ปรรูปที่น ามาใช้ทดลองมขีนาดหน้าตดั 1 in. x 1 in.  และ 1 in. x 2 in. ความยาวเฉลี่ย 95 เซนตเิมตร พบว่ามี
ขอ้จ ากดัในการน ามาใชไ้ดแ้ก่ ไมม้ลีกัษณะโก่งงอ ขนาดหน้าตดัไม่เท่ากนั มตี าหนิ ไมต้ดิไส ้มรีูเขา้ท าลายจากแมลง ปลายไม้
แตก และความยากงา่ยในการเจาะต่างกนั การน าไมข้นาด 1 in. x 1 in. และ 1 in. x 2 in. มาท าเสาและคานไมป้ระกอบเกดิช่อง
รอยต่อระหวา่งไมเ้พิม่ขึน้ ท าใหก้ารเจาะสกรตูอ้งมกีารวางต าแหน่งของรเูจาะอย่างเหมาะสม การประกอบไมท้ีม่คีวามโก่งนัน้ท า
ใหไ้มป้ระกอบกนัไมส้นิท เกดิปัญหาการเจาะสกรู และการประกอบไมช้ิ้นต่อไม ้การต่อไมใ้หย้าวขึน้จ าเป็นตอ้งใชส้กรูมากขึน้ 
การยดึดว้ยสกรจู าเป็นตอ้งยดึอย่างน้อย 2 จุดบนไมท้่อนเดยีวเพือ่ลดการเกดิจุดหมุนซึง่อาจเป็นจุดทีส่ง่ผลใหไ้มเ้กดิการเสยีรูป
ได้ จงึต้องอาศยัอุปกรณ์ต่อยดึที่ช่วยป้องกนัปัญหาดงักล่าว การยดึด้วยสกรูอาจมปัีญหาในอนาคต เช่น การผุชื้น การคลาย
เกลยีว เป็นตน้ จงึตอ้งมกีารปรบัปรุงอุปกรณ์ต่อยดึใหม้คีวามคงทนมากขึน้ การต่อยดึควรหาแนวทางการใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์
ต่อยดึนอกจากการเจาะดว้ยสกรู เน่ืองจากไมม้ขีนาดเลก็จงึมพีืน้ทีเ่น้ือไมส้ าหรบัการเจาะไมม่าก ซึง่อาจส่งผลใหไ้มเ้สยีก าลงัใน
การรบัแรงบรเิวณจุดต่อทีม่กีารเจาะไม ้

 

7. รายการอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเตบิโตขึน้มาเป็นแบบบลอ็กเมอืงขนาดใหญ่และขาดการวางแผนดา้นคมนาคม สง่ผลใหผู้ค้น

ใชร้ถยนต์สว่นตวัจ านวนมาก ก่อใหเ้กดิการจราจรตดิขดัและการสะสมของมลพษิในอากาศ แต่เมื่อเกดิมรีะบบขนส่งสาธารณะที่
ดงึดดูใหผู้ค้นหนัมาใชใ้นเสน้ทางระดบัพืน้ดนิทีใ่กลก้บัระบบขนสง่สาธารณะยงัขาดการเชือ่มต่อของเสน้ทางการสญัจรดว้ยเทา้ ให้
ผูส้ญัจรใช้เดนิทางไปสู่จุดหมายส าคญัอย่างทัว่ถึง ส่งผลใหก้ารใช้ประโยชน์ที่ดนิได้ไม่เต็มที่ งานวจิยัชิ้นน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ส ารวจและชีแ้นะแนวทางในการพฒันาเสน้ทางเดนิเทา้ในพืน้ทีห่า้แยกลาดพรา้ว ใหม้ศีกัยภาพในการสรา้งกจิกรรมในระดบัพืน้ดนิ
ในรูปแบบทีเ่หมาะกบัขอ้จ ากดัและลกัษณะของพืน้ที่ ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีหมอชติและหา้แยก
ลาดพรา้ว และสถานีรถไฟฟ้า MRT  2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีสวนจตุจกัรและสถานีพหลโยธนิ ไปสู่จุดหมายส าคญัใกลเ้คยีงในรศัม ี
500 เมตร โดยมกีารประเมนิประสทิธภิาพการเดนิเทา้ดว้ยเครือ่งมอื Walkability index และ Space syntax สรุปผลไดว้า่คุณภาพ
การเดนิเทา้ในพืน้ทีอ่ยู่ในระดบัต ่าไมส่นับสนุนการเดนิเทา้ และเกบ็ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์และคุณสมบตัทิางกายภาพของเสน้ทาง
อา้งองิจากมาตรฐาน Los Angeles Walkability Checklists  ซึง่สามารถจดักลุ่มของทางเดนิเทา้ตามคุณสมบตัทิางกายภาพได ้5 
กลุ่ม คอื 1.คุณสมบตัทิางเดนิเทา้ครบ 2.ขาดจุดจอดรถ 3.ขาดร่มเงาและภูมทิศัน์ 4.ขาดสิง่อ านวยความสะดวก และ 5.ขาดสิง่
อ านวยความปลอดภยั และสมัภาษณ์ความตอ้งการ ปัญหาทีพ่บและการใชง้านของผูใ้ชง้านพืน้ที่ จากนัน้จงึเสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาเสน้ทางเชื่อมต่อดว้ยการเดนิเทา้ระดบัพืน้ดนิทีม่คีวามเหมาะสมในแหล่งพาณิชยกรรมแบบผสมผสานต่อไป โดยสรุป
ไดว้า่ ทางเดนิเทา้ควรมลีกัษณะทางกายภาพทีอ่ านวยความสะดวกต่อการเดนิเทา้โดยปรบัใหเ้หมาะสมกบัขอ้จ ากดัของพืน้ทีแ่ละ
ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านเพือ่สรา้งทางเดนิเทา้ทีด่งึดดูใหเ้กดิการใชง้านในพืน้ทีไ่ด ้

ค ำส ำคญั: ชุมชนแหง่กำรเดนิเทำ้, ยำ่นพำณิชยกรรมแบบผสมผสำน, เสน้ทำงเชือ่มต่อ, เสน้ทำงเดนิเทำ้ 

Abstract 
The objective of this research was to develop pedestrian paths in the Lat Phrao Intersection area. To create 

the potential of activities and foot paths that suitable for the limitations and characteristics of this area. Bangkok is a 
large block-liked city without proper city and transportation planning. The use of private cars inevitably causes traffic jam 
and air pollution. The recently available public transport is very popular. However, there is a lack of pedestrian route 
connections on the ground level among local destinations in the area. As a result, land use in this area has not been 
fully utilized.The scope of this research is focused on  the survey of existing conditions in order to develop pedestrian 
routes at ground level around 500-meter radius from 2 BTS stations: Mo Chit and Lat Phrao intersection and 2 MRT 
stations: Chatuchak and Phahonyothin. Data on footpath quality were analyzed and evaluated by using of walkability 
index and space syntax.  Results showed the low quality of walkable footpath. Data on the physical properties and the 
utilization of the route were collected using the adaptation of the Los Angeles Walkability checklists to suit local 
conditions. Routes were divided into 5 groups. 1. The all walkable routes 2. The lack of parking area routes 3. The lack 
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of shade and tree routes 4. The lack of footpath routes and 5. The lack of safety routes. Users were also interviewed to 
develop a guideline for the development of pedestrian connection routes at ground level in mixed-use neighborhood. 
The outcomes showed pathways should have physical properties that make convenience to users and apply to site 
characteristics and user behavior for attract people to use pathways in area. 

Keywords: Walkable neighborhood, Mixed-use neighborhood, Connectivity routes, Pathway 
 
1.บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

กรุงเทพมหานครมกีารเตบิโตในรปูแบบเอกนคร และระยะแรกของการเกดิแหล่งพาณิชยกรรมนัน้จะอยูบ่รเิวณใจกลาง
เมอืงและกระจุกตวัตามถนนสายหลกัและสายรอง ท าใหก้รุงเทพมหานครที่มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิได้ดงึดูดใหผู้ค้นเขา้มา
ท างานและอยูอ่าศยัในตวัเมอืงมากขึน้ (สุธ ีบุญญานุพงศ,์ 2544) ตวัเมอืงจงึขยายตวัแบบขาดการวางแผนในการจดัสรรทีด่นิและ
วางผงัคมนาคม ท าใหเ้กิดแหล่งพาณิชยกรรมกระจุกตวั โดยที่ระบบขนส่งสาธารณะยงัไม่ทัว่ถึง ท าให้การเดนิทางไปสู่ย่าน
พาณิชยกรรมตอ้งใชร้ถยนต์เป็นหลกั จงึส่งผลใหเ้กดิปัญหาการจราจรตดิขดัในบรเิวณทีแ่หล่งพาณิชยกรรมกระจุกตวั  (พนิต ภู่
ตนิดา, 2561) 

ต่อมาเกดิโครงการรถไฟฟ้าบทีเีอสสายสุขมุวทิและรถไฟฟ้ามหานคร เชือ่มต่อการเดินทางจากแหล่งพาณิชยกรรมต่าง 
ๆ เขา้ดว้ยกนัส่งเสรมิใหผู้ค้นใชร้ะบบขนส่งสาธารณะในการเดนิทางแทนรถยนต์เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาจราจรตดิขดั แต่เสน้ทาง
เดนิเทา้ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัยงัขาดประสทิธภิาพ มรีา้นแผงลอยตัง้ ปัญหาขยะ น ้าขงั รถจกัรยานยนตว์ิง่บนทางเทา้ 
และโอกาสทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุจากรถยนต์บนทอ้งถนน และขาดศกัยภาพทางกายภาพ การดงึดูดการใชง้านและร่มเงา (ชชัรพล 
เพญ็โฉม, 2559)  

เมอืงกรุงเทพมหานครเตบิโตขึน้แบบไรร้ะเบยีบและย่านพาณิชยกรรมกระจุกตวัหนาแน่น โดยพืน้ทีเ่มอืงเป็นบลอ็ก
ขนาดใหญ่ตดิกบัถนนสายหลกัและรอง มซีอยตนัจ านวนมาก ท าใหโ้ครงการพาณิชยกรรมต่าง ๆ เกดิขึน้บรเิวณรมิถนนสายหลกั 
(สุธ ีบุญญานุพงศ์, 2544) และเสน้ทางการเชื่อมต่อของทางเดนิเทา้ระดบัพืน้ดนิบรเิวณถนนสายหลกั ไดร้บัการพฒันาเพือ่ตอบ
รบักบัพื้นที่พาณิชยกรรม โดยที่พื้นที่ด้านในบลอ็กไม่ถูกพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่ งส่งผลโดยตรงกบัการพฒันาเส้นทาง
เชือ่มต่อภายในยา่น (กญัจนิษฐา สกุญัจนา, 2560 น.226) 

เสน้ทางเดนิเทา้บนพืน้ดนิขาดศกัยภาพทีส่นับสนุนการเดนิเทา้ท าใหพ้ืน้ทีส่ว่นต่าง ๆ ของเมอืงทีม่ผีูใ้ชง้าน เช่น แหล่ง
ทีพ่กัอาศยัชุมชน พืน้ทีภ่ายในบลอ็คของเมอืง เป็นตน้ และยงัขาดเสน้ทางการเชื่อมต่อดว้ยการเดนิเทา้ ส่งผลใหพ้ืน้ทีเ่มอืงไม่
สามารถพฒันาเป็นเมอืงส าหรบัการเดนิเทา้ของผูค้นและก่อใหเ้กดิศกัยภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการวางผงัและ
ออกแบบเพือ่การเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื (Duany, Speck, and Lydon, 2010; Thadani, 2010) และแนวคดิการพฒันาพืน้ทีร่อบ
สถานีขนสง่ (Peter Calthorpe, 1980) 

บริเวณห้าแยกลาดพร้าวมถีนนเส้นหลกัที่มผีู้ใช้รถยนต์สญัจรจ านวนมากและเป็นศูนย์รวมการเปลี่ยนถ่ายระบบ
คมนาคมสาธารณะหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS และ MRT ขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถประจ าทาง รวมถงึเป็น
แหล่งพาณิชยกรรมทีป่ระกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงานและแหล่งทีพ่กัอาศยั บรเิวณหา้แยกลาดพรา้วจงึมผีูส้ญัจร
ดว้ยรถยนต์ในพืน้ทีจ่ านวนมากส่งผลใหเ้กดิการจราจรตดิขดั (ไทยรฐัออนไลน์ , 2561) ซึ่งสถานีรถไฟฟ้าหา้แยกลาดพรา้วไดม้ี
ทางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อโครงการต่าง ๆ ที่มจี านวนจุดหมายทีจ่ ากดั ท าใหก้ารเดนิทางไปสูพ้ืน้ทีอ่ื่นจ าเป็นต้องใชเ้สน้ทางเดนิ
ระดบัพืน้ดนิเพือ่ไปสูจุ่ดหมาย โดยจากการส ารวจพืน้ทีพ่บวา่เสน้ทางเดนิเทา้ไดร้บัการพฒันาเฉพาะบรเิวณถนนเสน้หลกัและขาด
การเชือ่มต่อทีท่ ัว่ถงึในบรเิวณบลอ็กของเมอืง และขาดกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเดนิ 

ผูว้จิยัจงึตอ้งการวเิคราะหแ์ละจ าแนกรปูแบบของเสน้ทางเชือ่มต่อจากสถานีรถไฟฟ้าในพืน้ทีไ่ปสูจุ่ดหมายของการเดนิ
เท้าต่าง ๆ และการพฒันารูปแบบของเสน้ทางใหส้อดคล้องกบัพฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ช้งาน ที่จะส่งเสรมิใหเ้กิด
เสน้ทางส าหรบัการเดนิเทา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิโดยทีม่ลีกัษณะทางกายภาพและการใชง้านทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ทีแ่ละพฒันา
ใหเ้ป็นแนวทางการพฒันาเสน้ทางเชือ่มต่อพืน้ทีใ่นแหลง่พาณิชยกรรมดว้ยการเดนิเทา้อย่างทัว่ถงึ เพือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นพืน้ที่
อื่น ๆ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัได ้
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1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1.2.1 ศกึษำบรบิทและปัญหำของเสน้ทำงเชือ่มต่อดว้ยกำรเดนิเทำ้พืน้ทีแ่หลง่พำณิชยกรรมในพืน้ทีก่รณีศกึษำ 
1.2.2 วเิครำะหแ์ละจ ำแนกรปูแบบของเสน้ทำงกำรเชือ่มต่อดว้ยกำรเดนิเทำ้ในพืน้ทีแ่หลง่พำณิชยกรรมในพืน้ทีก่รณีศกึษำ 

 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1 กำรศกึษำทฤษฎแีละกรณีศกึษำ 
ศกึษาทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะของการเชื่อมต่อพื้นที่ด้วยเส้นทางเดนิเท้าในรูปแบบต่าง ๆ และพื้นที่เมอืงที่มี

สถานีขนสง่มวลชนเป็นจุดศูนยก์ลางและกระจายไปสูพ่ืน้ทีท่ีม่ผีูใ้ชง้านในแหลง่พาณิชยกรรมเดยีวกนัอย่างทัว่ถงึ ซึง่ลกัษณะทาง
กายภาพและระยะการเดนิทีส่ ัน้จะช่วยสนับสนุนใหเ้กดิการเดนิเทา้ของผูค้น กลายเป็นเมอืงทีร่องรบัการเดนิเทา้ของผูค้น โดยใช้
มาตรฐานแนวคดิการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) โดย Calthorpe (2011) และการวางผงัและออกแบบเพื่อการ
เตบิโตอยา่งฉลาดและพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Duany, Speck, Lydon and Thadani, 2010) 

1.3.2 กำรศกึษำดำ้นกำยภำพของกำรเชือ่มต่อ 
ศกึษารูปแบบของเสน้ทางการเชื่อมต่อ รูปแบบพื้นที่ที่เชื่อมต่อและจุดหมายส าหรบัการเชื่อมต่อเสน้ทางในบรเิวณ

แหลง่พาณิชยกรรมทีส่นบัสนุนใหเ้มอืงเป็นเมอืงส าหรบัการเดนิเทา้ของผูใ้ชง้านอยา่งทัว่ถงึ 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
คนในชุมชน ซึง่จะไดร้บัความสะดวกจากการเดนิเทา้เน่ืองจากเสน้ทางเชือ่มต่อทีท่ ัว่ถงึและไมม่ถีนนปลายตนัจะชว่ยให้

เดนิทางไปสูจุ่ดหมายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และสามารถเขา้ถงึระบบขนสง่สาธารณะไดง้า่ยยิง่ขึน้ และผูใ้ชง้าน ซึง่สามารถใชง้าน
ทางเดนิเทา้ระดบัพืน้ดนิในการเชือ่มต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่ป็นเป้าหมายของการเดนิทางในย่านพาณิชย-
กรรมเดยีวกนั รวมถึงผูอ้ยู่อาศยัในพืน้ที่ทีซ่ึ่งการเชื่อมต่อด้วยการเดนิเท้ายงัไม่ทัว่ถึง ซึ่งเสน้ทางการเดนิเท้าน้ีจะช่วยใหเ้กิ ด
ความสะดวกต่อผูค้นทีส่ญัจรดว้ยการเดนิเทา้ 

 

1.5 นิยามศพัท ์
 1.5.1 แหลง่พำณิชยกรรมแบบผสมผสำน 

พื้นที่ที่ประกอบด้วยอาคารประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงานและ
คอนโดมเินียม กระจุกตวัในบรเิวณเดยีวกนั มผีูค้นจ านวนมากเดนิทางเขา้มาเพือ่ด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ในพืน้ทีอ่ยา่งหนาแน่น 
 1.5.2 กำรเชือ่มต่อ 

ความสามารถของเสน้ทางเดนิเทา้ทีส่ามารถเขา้ถงึพืน้ทีต่่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถงึและสนบัสนุนใหเ้กดิการเดนิเทา้ของผูค้น
ในการใชเ้สน้ทางเชือ่มต่อไปยงัจุดหมายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัรปูแบบของพืน้ท่ีเมืองท่ีสนับสนุนให้เกิดเส้นทางเช่ือมต่อด้วยการเดินเท้า 

ผู้วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development) หรือ TOD 
(Calthorpe Associates, 2011) ซึง่พฒันาโดย Peter Calthorpe ในปี ค.ศ.1980 เป็นแนวคดิการพฒันาเมอืงทีส่นับสนุนการเดนิ
เทา้ของผูใ้ชง้าน ซึง่เป็นการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนเพือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสมผสานใหค้วามหนาแน่น
สงู โดยมุง่สรา้งกจิกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ ทีพ่กัอาศยั อาคารพาณิชย ์ส านกังาน และการใชป้ระโยชน์ประเภทอื่น ๆ และสง่เสรมิ
การใช้ระบบขนส่งมวลชนโดยพฒันาสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเดนิเท้าและใชจ้กัรยาน เพื่อเพิม่ทางเลอืกในการเดนิทางที่
หลากหลายและลดการใชง้านรถยนตส์่วนบุคคล โดยมีหลกัการพฒันา คอื พฒันาการเชื่อมต่อ (connect) นวตักรรม (innovate) 
ประสทิธภิาพทางเศรษฐกิจ (efficient) พฒันาพื้นที่ (place) การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (mixed-use) และการยกระดบัพื้นที่ 



แนวทำงกำรพฒันำเชือ่มต่อเสน้ทำงเพือ่สรำ้งชุมชนแหง่กำรเดนิเทำ้ในแหล่งพำณชิยกรรม 
แบบผสมผสำนในเขตกรงุเทพมหำนคร กรณศีกึษำ หำ้แยกลำดพรำ้ว 
ภทัราวธุ สงิขรแกว้ และอาชญัญ ์บุญญานนัต ์
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(shift) ซึ่งมรีูปลกัษณ์เฉพาะไดแ้ก่ การออกแบบการใชท้ีด่นิแบบผสมผสาน การออกแบบปรบัปรุงถนนและรูปแบบแปลงทีด่นิ 
ขอ้ก าหนดในการเลอืกท าเลทีต่ัง้และการจดัองคป์ระกอบอาคาร การก าหนดความสงูอาคาร และการออกแบบและจดัการระบบ
การสญัจรและมรีูปแบบล าดบัการพฒันา คอื ล าดบัการพฒันาพื้นทีร่อบสถานีเป็นรศัม ี500 เมตร ประกอบดว้ย พื้นทีใ่จกลาง
เมอืง (downtown) พืน้ทีพ่าณิชยกรรมผสมผสานทีอ่ยู่อาศยั (urban center) พืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยัผสมผสานพาณิชยกรรม (general 
urban) พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัในเมอืง (urban) และพืน้ทีศ่นูยพ์าณิชยกรรมชานเมอืง (suburban) 
 รวมถึงมีการศึกษาเน้ือหาจากการวางผงัและออกแบบเพื่อการเติบโตอย่างฉลาดและพฒันาอย่างยัง่ยืน  (Duany, 
Speck, Lydon and Thadani, 2010) ที่มสี่วนประกอบคอื การใช้ประโยชน์ที่ดนิผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากสิง่ที่มอียู่แล้ว 
การเสรมิสรา้งชุมชนย่อยใหส้ามารถเดนิได้ การสร้างนัยยะของสถานที่ใหโ้ดดเด่น และการสงวนพื้นที่เปิดโล่ง โดยมปีระเดน็
ส าคญัคอื การคมนาคมขนสง่ระดบัภูมภิาค สว่นประกอบและโครงสรา้งในระดบัชุมชนย่อย โครงขา่ยถนนส าหรบัการจราจรผา่น 
ภมูทิศัน์ถนนสาธารณะและทีจ่อดรถ และศกึษาหลกัการออกแบบอยา่งยัง่ยนืของผูส้ญัจรทีไ่มใ่ชเ้ครื่องยนต ์(ภาวณิี เอีย่มตระกลู, 
2561) ซึง่มหีลกัการออกแบบถนนเพือ่ผูส้ญัจรทีไ่ม่ใชเ้ครื่องยนตแ์ละการสรา้งวถิกีารสญัจรดว้ยความมชีวีติชวีาของเมอืงทีด่ ีคอื
การทีเ่สน้ทางสญัจรมเีป้าหมายทีด่งึดดูใหเ้กดิการเดนิทางและการสรา้งกจิกรรมระหวา่งเสน้ทางสญัจรจะชว่ยเพิม่ความมชีวีติชวีา
และดงึดดูใหเ้กดิการใชง้านของผูค้นมากยิง่ขึน้  
 

2.2 การประเมินประสิทธิภาพของการเดินเท้า 

ผู้วิจ ัย ได้ศึกษา  Walkability index ของโครงการ  IPEN (International Physical Activity and the Environment 
Network) ซึง่ใชว้ดัค่าการเดนิเทา้ในพืน้ที ่โดยดูจาก ค่าดชันีการเชื่อมต่อ (connectivity index) เพื่อหาความเหมาะสมของระยะ
การเดนิเทา้ ค่าดชันีความไม่เป็นระเบยีบของระบบ (entropy index) เพื่อวดัความหลากหลายของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ที ่
ค่าดชันีอตัราส่วนพืน้ทีใ่ชง้าน (FAR index) เพื่อวดัความหนาแน่นของพืน้ทีพ่าณิชยกรรม ค่าดชันีความหนาแน่นของครวัเรอืน 
(Household density index) เพื่อวดัความหนาแน่นของครวัเรอืนที่อยู่อาศยั และศกึษาโปรแกรม Space syntax เพื่อวเิคราะห์
คุณภาพของเส้นทาง โดยมคี่าความเชื่อมต่อ (connectivity) แสดงเสน้ทางที่เขา้ถึงได้ง่าย ค่าการฝังตวัในระดบัเมอืง (global 
integration) และค่าการฝังตวัในระดบัทอ้งที ่(local integration) แสดงการฝังตวัและความเขา้ถงึยากของเสน้ทาง ค่าสมัประสทิธิ ์
ความสามารถในการท าความเขา้ใจเมอืง ( Intelligibility coefficient) แสดงค่าการจดจ าพื้นที่เมอืง ค่าสมัประสทิธิค์วามผสาน 
(Synergy coefficient) แสดงถงึความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเมอืงขนาดใหญ่และชุมชนยอ่ย 

 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

ขอบเขตของพื้นที่ศกึษาเป็นรศัม ี500 เมตร ตามระยะการเดนิเท้าที่เหมาะสม จากบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 2 
สถานี ไดแ้ก่ สถานีหมอชติและหา้แยกลาดพรา้ว และสถานีรถไฟฟ้า MRT  2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีสวนจตุจกัรและสถานีพหลโยธนิ 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

3.2.1 ตำรำงส ำรวจเพือ่ใชเ้กบ็ขอ้มลูรปูแบบทำงกำยภำพ 
ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูเสน้ทางเชื่อมต่อพืน้ทีต่่าง ๆ ในแหล่งพาณิชยกรรมกบัสถานีขนสง่มวลชนโดยปรบัจากจากมาตรฐาน

ของ Los Angeles Walkability Checklists ใหเ้ขา้กบับรบิทของพืน้ที ่โดยมรีายละเอยีดการเกบ็ขอ้มลูดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ตารางส ารวจคุณสมบตัทิางกายภาพของเสน้ทางเดนิเทา้ 
ตารางส ารวจคณุสมบติัทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้า 

ล าดบั รายละเอยีด ม ี ไมม่ ี

ทางเดนิ (Sidewalks) 

1 สรา้งการเชือ่มต่อของเสน้ทางเดนิและพืน้ทีเ่ปิด     
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ตารางท่ี 1 ตารางส ารวจคุณสมบตัทิางกายภาพของเสน้ทางเดนิเทา้ (ต่อ) 
ตารางส ารวจคณุสมบติัทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้า 

ล าดบั รายละเอยีด ม ี ไมม่ ี

2 สรา้งสิง่ป้องกนั (Buffer) ระหวา่งเสน้ทางคนเดนิเทา้และรถยนต ์เชน่ ภมูทิศัน์ และ เฟอรนิ์เจอร์   

3 มคีวามกวา้งทีเ่พยีงพอใหค้นเดนิเทา้ไดส้ะดวก     

4 มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ทีส่รา้งจงัหวะทีส่อดคลอ้งกนั เชน่ ความสงูของเสาไฟ และ เงาของตน้ไม ้     

5 มรีม่เงาของตน้ไมต้ลอดแนวทางเดนิ     

6 มกีารปลกูพชืพุม่เตีย้หรอืพชืคลุมดนิตรงขอบทางเดนิเทา้     

ทางขา้มถนน (Crosswalks/ Street Crossings) 

7 มกีารแสดงต าแหน่ง สญัลกัษณ์ และแสงไฟบรเิวณจุดขา้มถนน     

8 มกีารท าจุดขา้มบรเิวณขอบทางทีเ่ดน่ชดั เชน่ การยืน่ขยายขอบทาง     

9 
มอุีปกรณ์อ านวยความสะดวกและสรา้งความปลอดภยัในการขา้มถนน  
เชน่ สญัญาณไฟ หรอืทางลาด 

    

10 มกีารลดระยะการขา้มถนนตรงจุดขา้ม เชน่ การยืน่ขยายขอบทาง     

การจอดรถรมิถนน (On-Street Parking) 

11 สามารถจอดรถบรเิวณรมิถนนได ้ในรปูแบบขนานหรอืมมุเฉียง     

12 บรเิวณทีส่ามารถจอดรถบรเิวณรมิถนนได ้ไมข่วางทางขา้มถนนของคนเดนิเทา้     

สาธารณูปโภค (Utilities) 

13 มกีารน าระบบสาธารณูปโภคลงใตด้นิ เชน่ สายไฟ หรอื หวัจา่ยระบบดบัเพลงิ     

14 จดัวางระบบสาธารณูปโภคไวใ้นเขตภมูทิศัน์และอยูน่อกเขตทางเดนิเทา้      

15 จดัวางระบบสาธารณูปโภคไวใ้หก้ลมกลนืกบัภมูทิศัน์ ใหไ้มร่บกวนทวิทศัน์ของทางเดนิเทา้     

16 ระบบสาธารณูปโภคไมข่วางทางเขา้อาคาร     

การจดัวางอาคาร (Building Orientation) 

17 ทางเดนิเทา้กบัทางเขา้โครงการเป็นพืน้ระดบัเดยีวกนั     

18 ทางเขา้โครงการงา่ยต่อการเขา้ถงึ จากจุดจอดรถขนสง่สาธารณะ     

19 มทีางเขา้อาคารหน่ึงจุด ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ถงึจากพืน้ทีส่าธารณะไดอ้ยา่งเด่นชดั     

20 มกีารออกแบบจุดเปลีย่นถ่ายจากทางเดนิเทา้เขา้สูต่วัอาคาร เชน่ ภมูทิศัน์ หรอื ซุม้ทางเขา้     

21 มกีารออกแบบทางเขา้ทีร่องรบัคนทุกประเภท (Universal designs)     

22 มทีางเดนิตดัผา่นระหวา่งบลอ็คของอาคารเพิม่การเชือ่มต่อของพืน้ทีแ่ละลดระยะการเดนิเทา้     

23 มกีารสรา้งกจิกรรมดงึดดูใหใ้ชท้างเดนิเทา้ทีต่ดัผา่นระหวา่งบลอ็คอาคาร     

24 มกีารสรา้งพืน้ทีภ่ายนอกอาคารทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการใชง้าน เชน่ พืน้ทีน่ัง่     

ภมูทิศัน์ (On-Site Landscaping) 

25 มแีนวเขตของตน้ไมท้ีใ่หร้ม่เงาแก่เสน้ทางเดนิเทา้     

26 จดัวางแนวภมูทิศัน์สอดคลอ้งกบัเสน้ทางและมมุมอง     

27 มกีารใชภ้มูทิศัน์สรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัสภาพแวดลอ้มของอาคาร     

ลกัษณะของเปลอืกอาคาร (Building Facades) 

28 มกีารใชว้สัดุ ส ีและพืน้ผวิที ่ทีเ่พิม่ความน่าสนใจใหก้บัมมุมอง     
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ตารางท่ี 1 ตารางส ารวจคุณสมบตัทิางกายภาพของเสน้ทางเดนิเทา้ (ต่อ) 
ตารางส ารวจคณุสมบติัทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้า 

ล าดบั รายละเอยีด ม ี ไมม่ ี

29 มกีารออกแบบจงัหวะหรอืสดัสว่นของรปูทรงอาคารทีด่งึดดูความสนใจ     

30 มสีว่นยืน่ของดา้นหน้าอาคารทีช่ว่ยเพิม่รม่เงาและป้องกนัความรอ้นได ้     

31 มผีนงัดา้นหน้าทีเ่ป็นกระจกเพือ่ใหค้วามรูส้กึปลอดภยัต่อคนเดนิเทา้     

ป้ายอาคารและแสงไฟ (Building Signage and Lighting) 

32 มกีารตดิตัง้ป้ายชือ่อาคารทีม่คีวามสงูและขนาดทีค่นเดนิเทา้สามารถมองเหน็ไดช้ดั (ไมเ่กนิ 4 เมตร)     

33 มแีสงไฟทีส่อ่งสวา่งตลอดแนวทางเดนิเทา้อยา่งทัว่ถงึ     

34 มกีารใชร้ปูแบบของหลอดไฟทีเ่หมาะสมกบัทางเดนิเทา้     

35 มกีารควบคุมทศิทางของแสงใหเ้หมาะสมกบัทางเดนิเทา้และไมร่บกวนพืน้ทีส่ว่นอื่น     

 

3.3 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
กำรลงส ำรวจพืน้ทีก่รณีศกึษำ หำ้แยกลำดพรำ้ว ทำงดำ้นกำยภำพและประวตัขิองพืน้ที ่
 

3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 
ศกึษาพฤตกิรรมการใชท้างเดนิเทา้ของผูค้น พฤตกิรรมการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของผูค้น สิง่ทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการให้

เกดิขึน้บนเสน้ทางเดนิเทา้และสิง่ทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านไมใ่ชง้านเสน้ทางเดนิเทา้ เพือ่วเิคราะหห์าแนวทางพฒันาเสน้ทางการเชื่อมต่อ
ดว้ยการเดนิเทา้ส าหรบัพืน้ทีแ่หลง่พาณิชยกรรมทีม่คีวามเหมาะสมกบัพืน้ที ่

 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 
4.1 สภาพบริบทของพืน้ท่ี 

4.1.1 สถำนทีส่ ำคญัในพืน้ทีห่ำ้แยกลำดพรำ้ว 

 พืน้ทีห่า้แยกลาดพรา้วเกดิจากการตดักนัของถนนลาดพรา้ว ถนนวภิาวดี-รงัสติ และถนนพหลโยธนิ ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ป็น
จุดรวมระบบขนสง่สาธารณะ ทัง้รถไฟฟ้าบทีเีอสและรถไฟฟ้ามหานคร ทา่รถตู ้และจุดจอดรถสาธารณะต่าง ๆ และมพีืน้ทีพ่าณิช
ยกรรมเซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว ยเูนี่ยน มอลล ์เทสโก ้โลตสั ลาดพรา้วและตลาดนดัจตุจกัร สถานศกึษาในพืน้ที ่ไดแ้ก่ สถาบนั
การบนิพลเรอืน โรงเรยีนหอวงัและมหาวทิยาลยัเซนต์ จอหน์ พืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ไดแ้ก่ สวนจตุจกัร สวนวชริเบญจทศัและ
สวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ์ โดยในอนาคตจะมโีครงการพาณิชยกรรมแบบผสมผสานเกดิขึน้หลายโครงการ ไดแ้ก่ S-Oasis, 
Mochit Complex, Bangkok Terminal และ Bang Sue grand station เป็นตน้ 

 

4.2 ผลการวิเคราะหค์ณุภาพของทางเดินเท้าโดยโปรแกรม Space syntax 
4.2.1 คำ่ควำมเชือ่มต่อ (connectivity) 

 ถนนเสน้ทีม่คี่าความเชื่อมต่อสงูสุดเป็น ถนนหลกัซึง่มคี่าเป็นสโีทนรอ้นเขา้ถงึไดง้า่ย ส่วนถนนทีอ่ยู่ภายในบลอ็กของ
เมอืงเป็นสโีทนเยน็มคีา่ความเชือ่มต่อต ่าเขา้ถงึไดล้ าบาก 

4.2.2 คำ่กำรฝังตวัในระดบัเมอืง (global integration) 
 การวดัคา่การฝังตวัในระดบัเมอืง ถนนหลกัและถนนทีเ่ชือ่มต่อจากถนนหลกั 2-3 ล าดบั มคีา่เป็นสโีทนรอ้น สว่นถนนที่
อยูใ่นสว่นลกึมคีา่เป็นสโีทนเยน็ ซึง่เมือ่มองในภาพรวมระดบัเมอืงเสน้ทางสว่นมากมกีารฝังตวัทีส่ามารถเขา้ถงึได้ 
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 4.2.3 คำ่กำรฝังตวัในระดบัทอ้งที ่(local integration) 
 การวดัค่าการฝังตวัในระดบัทอ้งที ่ถนนหลกัและถนนทีเ่ชื่อมต่อจากถนนหลกับางส่วนมคี่าเป็นสโีทนรอ้น ส่วนถนน
สว่นมากในพืน้ทีเ่มอืงมคีา่เป็นสโีทนเยน็ ซึง่เมือ่มองในภาพรวมระดบัชุมชนยอ่ยเสน้ทางสว่นมากมกีารฝังตวัทีเ่ขา้ถงึไดล้ าบาก 
 4.2.4 คำ่สมัประสทิธิค์วำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจเมอืง (Intelligibility coefficient) 
 มคีา่ R2 คอื 0.05194 มคีา่ใกลเ้คยีง 0 แสดงวา่ เสน้ทางในพืน้ทีย่ากต่อการจดจ าหรอืหลงทางไดง้า่ย 
 4.2.5 คำ่สมัประสทิธิค์วำมผสำน (Synergy coefficient) 
 มคี่า R2 คอื 0.604403 มคี่ากึง่กลางระหว่าง 0 กบั 1 คอื การสญัจรทีม่รีะบบโครงขา่ยในระดบัเมอืงหรอืระดบับลอ็กของ
เมอืงทีม่ปีรมิาณสอดคลอ้งกบัการสญัจรในระดบัยอ่ยหรอืภายในบลอ็กของเมอืง ท าใหผู้ค้นเลอืกสญัจรไดห้ลากหลายในพืน้ทีเ่มอืง 
 

4.3 ผลการวิเคราะหค์ณุภาพของการเดินเท้าโดยการหาค่า Walkability index 
4.3.1 คำ่ดชันีกำรเชือ่มต่อ (connectivity index) 

 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าวมีค่า 
0.000205, 0.000268 และ 0.000262 ตามล าดบั ซึง่มคี่าที ่ต ่ามาก หมายถงึพืน้ทีไ่ม่สนับสนุนการเดนิเทา้ จงึตอ้งใชร้ถยนตห์รอื
ขนสง่สาธารณะ 

4.3.2 คำ่ดชันีควำมไมเ่ป็นระเบยีบของระบบ (entropy index) 
สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสหมอชติ สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิพหลโยธนิและสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสหา้แยกลาดพรา้วมคี่า 0.08, 0.07 

และ 0.22 ตามล าดบั ซึง่มคีา่ที ่ต ่า หมายถงึการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภทกระจายหา่งจากกนัสง่ผลใหม้รีะยะไกลในการเดนิทาง 
4.3.3 คำ่ดชันีอตัรำสว่นพืน้ทีก่ำรใชง้ำน (FAR index) 
สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสหมอชติ สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิพหลโยธนิและสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสหา้แยกลาดพรา้วมคี่า 0.32, 

0.16 และ 1.01 ตามล าดบั ซึง่มสีถานีหา้แยกลาดพรา้วทีม่คี่า สงู ซึง่มพีาณิชยกรรมหนาแน่นสามารถเดนิเทา้เขา้ถงึไดง้่าย แต่
สถานีหมอชติและพหลโยธนิมคีา่ ต ่า พาณิชยกรรมกระจายตวัสง่ผลใหเ้ดนิเทา้เขา้ถงึไดล้ าบากกวา่การใชร้ถยนต์ 
 4.3.4 คำ่ดชันีควำมหนำแน่นของครวัเรอืน (household density index) 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าวมีค่า 
0.000341, 0.001225 และ 0.001136 ตามล าดบั ซึง่มคี่าที ่ต ่า แสดงถงึความหนาแน่นของการอยู่อาศยัในพืน้ทีไ่มส่นับสนุนการ
เดนิเทา้ในพืน้ที ่

4.3.5 คำ่ดชันีกำรเดนิเทำ้ (walkability index) 
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าวมีค่า 

0.22683, 0.40298 และ 1.23273 ตามล าดบั ซึง่สถานีหา้แยกลาดพรา้วมคี่า สงู บ่งชีถ้งึผูค้นสามารถท ากจิกรรมทางกายภาพได้
สงูหรอืสง่เสรมิการเดนิเทา้ในพืน้ที ่โดยอกีสองพืน้ทีม่คีา่ ต ่า ไมส่นบัสนุนการท ากจิกรรมทางกายภาพและการเดนิเทา้ในพืน้ที่ 

 

4.4 ผลส ารวจทางกายภาพของทางเดินเท้าภายในพืน้ท่ีกรณีศึกษา 
 4.4.1 จ ำแนกรปูแบบของเสน้ทำงเดนิเทำ้ในพืน้ที ่แบง่ตำมเกณฑค์ุณสมบตัทิำงกำยภำพ 
 จ าแนกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คอื 1.มคีุณสมบตัขิองเสน้ทางเดนิเทา้ครบ 2.ขาดพืน้ทีจ่อดรถและจุดขนสง่สาธารณะ 3.ขาดร่มเงา
ของตน้ไมแ้ละภมูทิศัน์แวดลอ้ม 4.มขีอ้เสยีในเรือ่งอ านวยความสะดวกการเดนิ และ 5.ขาดสิง่อ านวยความปลอดภยั ดงัรปูที ่1-2  
 4.4.2 กำรจ ำแนกรปูแบบของเสน้ทำงเดนิเทำ้ในพืน้ที ่แบง่ตำมประเภทกำรใชง้ำนของเสน้ทำง 

จ าแนกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ 1.ถนนหลกั 2.เส้นทางที่เป็นการค้าขาย 3.เส้นทางที่เป็นที่อยู่อาศยั  4.เส้นทางที่มกีาร
ประกอบธุรกจิ 5.เสน้ทางบรกิาร และ 6.ถนนสว่นบุคคล 
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5. สรปุผลการศึกษา 
จากการศกึษาพบวา่ พืน้ทีก่รณีศกึษา รศัม ี500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีหมอชติและหา้

แยกลาดพร้าว และสถานีรถไฟฟ้า MRT  2 สถานี ได้แก่ สถานีสวนจตุจกัรและสถานีพหลโยธนิ เป็นพื้นที่ที่มคีวามสามารถ
รองรบัการเดนิเทา้ของผูค้นทีต่ ่า เน่ืองจากเสน้ทางในพืน้ทีง่า่ยต่อการหลงทางและมจีุดเชื่อมต่อทีเ่ขา้ถงึไดน้้อย พาณิชยกรรมไม่
กระจายตวัในแต่ละพืน้ทีอ่ย่างทัว่ถงึ ส่งผลใหต้อ้งเดนิทางไกลในการเขา้ถงึ และในดา้นกายภาพเสน้ทางส่วนมากในพืน้ทีย่งัคง
ขาดคุณสมบตัหิลกัทีจ่ะสนับสนุนใหเ้กดิการเดนิเทา้ของผูค้น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตอ้งการหาแนวทางพฒันาเสน้ทางการเชื่อมต่อดว้ย
การเดนิเทา้ส าหรบัพืน้ทีแ่หล่งพาณิชยกรรม หา้แยกลาดพรา้ว เพื่อสนับสนุนใหเ้กดิเสน้ทางทีม่ปีระสทิธภิาพสนับสนุนการเดนิ
เทา้ของคนในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยทางเดนิเทา้ควรมลีกัษณะทางกายภาพทีอ่ านวยความสะดวกต่อการเดนิเทา้ของผูค้นที่
ใชง้าน ซึง่ควรปรบัใหเ้หมาะสมกบัขอ้จ ากดัของพืน้ทีก่รณีศึกษาและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูใ้ชง้านเพือ่สรา้งทางเดนิ
เทา้ทีด่งึดดูใหเ้กดิการใชง้านของผูค้นทีเ่ขา้มาหรอือยูอ่าศยัในพืน้ทีไ่ด้ 

 
รปูท่ี 1 แสดงลกัษณะทางกายภาพของทางเดนิเทา้ตามการจ าแนกกลุ่มรปูแบบทางกายภาพ ภาพโดย ผูว้จิยั 
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รปูท่ี 2 แผนทีแ่สดงขอบเขตกรณีศกึษาหา้แยกลาดพรา้ว และแสดงการจ าแนกกลุ่มตามคุณสมบตัทิางกายภาพของเสน้ทางเดนิ
เทา้ในพืน้ที ่
 
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรพฒันำเชือ่มต่อเสน้ทำงเพือ่สรำ้งชุมชนแหง่กำรเดนิเทำ้ในแหล่งพำณชิยกรรม 
แบบผสมผสำนในเขตกรงุเทพมหำนคร กรณศีกึษำ หำ้แยกลำดพรำ้ว 
ภทัราวธุ สงิขรแกว้ และอาชญัญ ์บุญญานนัต ์
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บทคดัย่อ 

การท างานในปัจจุบนัมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิท าใหธุ้รกจิส านักงานส าเรจ็รปู (Serviced Office) ไดร้บัความ
นิยมและเขา้มามบีทบาทในตลาดอาคารส านักงานมากยิง่ขึน้ ประกอบกบัปี 2562-2566 จะมพีืน้ทีอ่าคารส านักงานเปิดใหบ้รกิาร
กวา่ปีละ 240,000 ตารางเมตร ซึง่มากกวา่ความตอ้งการของตลาดท าใหผู้เ้ช่ามอี านาจการต่อรองทีส่งูขึน้ การแขง่ขนัเพิม่ขึน้และ
ส่งผลกระทบต่ออาคารส านักงานเก่าทีม่อียู่กว่ารอ้ยละ 56 ของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครฯ อาคารส านักงานเก่าตอ้ง
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูเ้ช่าในปัจจุบนั การศกึษาวจิยัน้ีจงึมุง่ศกึษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มกายภาพและการ
บรหิารจดัการอาคารส านักงานเก่าทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเช่าส านักงานของกลุ่มผูเ้ช่าส านักงานส าเรจ็รปู (Serviced Office) โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกรณีศึกษาอาคารส านักงานเก่า 2 อาคาร และส านักงานส าเร็จรูป 2 แห่ง ส ารวจพื้นที่และสมัภาษณ์
ผูป้ระกอบการอาคารส านกังานเก่าและส านกังานส าเรจ็รปู วตัถุประสงคข์องงานวจิยัคอืการระบุปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ
และการบริหารจดัการเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการส านักงานส าเร็จรูป  และตอบสนองต่อความต้องการในการใช้พื้นที่อย่างมี
ประสทิธภิาพ เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบปรบัปรุงอาคารส านักงานเก่าใหเ้หมาะสมและสามารถรองรบัรปูแบบการใชพ้ืน้ที่
ของส านักงานส าเรจ็รูปอย่างมปีระสทิธภิาพ จากการศกึษาพบว่า ในปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ ผูป้ระกอบการอาคาร
ส านักงานมกีารจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีข่องผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รูป
หลายปัจจยัไดแ้ก่ อาคาร ระบบประกอบอาคาร และพืน้ทีอ่าคาร ส่วนปัจจยัการบรหิารจดัการผูป้ระกอบการอาคารส านักงานมี
การจดัเตรยีมการบรหิารจดัการอาคารทีต่อบสนองความตอ้งการและดงึดดูผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รปูไดแ้ก่  งานวางแผน
และจดัการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์งานจดัการโครงการ งานควบคุมและบรกิารอาคาร งานบรกิารส านกังานและบรกิารการใชอ้าคาร 

ค ำส ำคญั: กำรบรหิำรทรพัยำกรกำยภำพ, อำคำรส ำนกังำน, ส ำนกังำนส ำเรจ็รปู 
 
Abstract 

The changing organizational work pattern has resulted in the popularity of serviced office that plays an important 
role in office markets.  From 2019-2023, there will have new offices open for business for up to 240,000 square meters 
each year more than the market demand and provide bargaining power to office renters.  The highly competitive office 
space market impacts the current building stocks that accounts for 56 percent of the total office spaces in Bangkok.  
The old office buildings have to adapt responding the customers’  needs as a result.  This study focuses on physical 
environment and facility management factors of old building that support and attract serviced office providers.  The study 
collected a data from two old office buildings and two service office providers by field survey, interviews with old office 
building developers and service office operators.The purpose of this study is to present design and management 
guidelines for old office buildings that attract serviced office providers and respond to the requirement in space usage 
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efficiency.  The findings show physical environment factors that the old office building developers prepared to meet the 
demand of serviced office providers including building, mechanical & electrical engineering and building space. Regarding 
facility management factors, old office building developers have arranged several factors that respond to needs and 
attract serviced office providers including real estate & property management, facility project management, building 
services & operations and support services. 

Keywords: Facility Management, Office Building, Serviced Office 
 

1.   บทน า  

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

 ในปัจจุบนัรูปแบบการท างานเปลีย่นไปจากเดมิ การท างานทีย่ดืหยุ่นถอืเป็นบรบิทใหม่ในยุคปัจจุบนั  ส่งผลใหม้กีาร
พฒันาพืน้ทีท่ างาน ธุรกจิส านักงานส าเรจ็รูป (Serviced Office) จะมบีทบาทมากขึน้ในตลาดอาคารส านักงานในอนาคต ขอ้มูล
จากศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยค์าดวา่ในปี พ.ศ. 2556 จะมพีืน้ทีอ่าคารส านักงานเปิดใหบ้รกิารมากกว่าความตอ้งการของตลาด 
การแขง่ขนัในตลาดอาคารส านักงานสงูขึน้ กระทบต่ออาคารส านักงานเก่า ผูเ้ช่าหลายรายมโีอกาสยา้ยพืน้ทีส่ านักงานไปอยู่ใน
อาคารส านกังานใหม ่ดงันัน้อาคารส านกังานเก่าจงึตอ้งเรง่ปรบัตวั อกีทัง้การน าอาคารส านกังานเก่ามาปรบัปรุงเพิม่ศกัยภาพของ
อาคารใหเ้กดิพืน้ทีก่ารท างานทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้นัน้ ช่วยประหยดั
ทัง้เวลาและเงนิได้มากกว่าการสร้างอาคารใหม่ ตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครนัน้ยงัมโีอกาสเติบโตได้อีก หาก
สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดถู้กต้อง เขา้ใจและพฒันาใหส้อดคล้องกบัความต้องการ การศกึษาวจิยัน้ีมุ่งศกึษาปัจจยัทาง
สภาพแวดลอ้มกายภาพและการบรหิารจดัการอาคารส านักงานเก่าทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเช่าส านักงานของกลุ่มผูเ้ช่าส านักงาน
ส าเรจ็รปู (Serviced Office) โดยมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. ศกึษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพอาคารและการบรหิารจดัการอาคารส านกังานเก่า 
2. ศกึษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพอาคารและการบรหิารจดัการอาคารส านักงานทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเช่า

ส านกังานของกลุม่ผูเ้ชา่ส านกังานส าเรจ็รปู  (Serviced Office Providers) 
3. ระบุปัจจยัทางกายภาพและการบรหิารจดัการอาคารเพือ่ดงึดดูผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รปูเละตอบสนองต่อความ

ตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 

2.  ทฤษฎีและการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัส านักงานส าเรจ็รปู 

 ส านักงานส าเรจ็รปู คอืพืน้ทีส่ านกังานทีม่กีารตกแต่งพรอ้มเฟอรนิ์เจอร์ อุปกรณ์ส านักงาน สิง่อ านวยความสะดวก และ
บรกิารสนบัสนุน โดยทีส่ญัญาการเชา่มคีวามยดืหยุน่และมกัเป็นสญัญาระยะสัน้ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอาคาร 

 งานบรหิารทรพัยากรกายภาพมุง่เน้นการท าหน้าทีว่างแผน และจดัการ โดยขอบเขตความรบัผดิชอบและการด าเนินการ
ของการบรหิารทรพัยากรกายภาพ ไดแ้ก่ งานวางแผนและจดัการดา้นอสงัหารมิทรพัย์ งานวางแผนดา้นกายภาพ งานวางแผนและ
จดัการการใชพ้ืน้ที ่งานจดัการโครงการ งานบ ารุงรกัษาอาคารและระบบประกอบอาคาร งานควบคุมและบรกิารอาคาร งานธุรการ
อาคาร งานบรกิารส านกังานและบรกิารการใชอ้าคาร และงานบรกิารผูใ้ชอ้าคารและบรกิารสนบัสนุนพเิศษอื่น ๆ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยากรกายภาพ 

 ระบบกายภาพ (Facility) โดยพื้นฐานประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั คือ งานปฏิบตัิการหรืองานบริการ และ
ทรพัยากรกายภาพ โดยทรพัยากรกายภาพนัน้ประกอบดว้ย อาคาร พืน้ทีอ่าคาร ระบบประกอบอาคาร พืน้ทีแ่ละบรเิวณโดยรอบ 
ภมูทิศัน์และสวน และสว่นตกแต่งพืน้ทีภ่ายใน 
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3.  ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 วิธีการเกบ็ข้อมลู 

 การศกึษาเรื่องปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพและการบรหิารจดัการอาคารส านักงานเก่าเพื่อสนับสนุนและดงึดูด
ผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รูป เกบ็ขอ้มลูจากส านักงานส าเรจ็รูป 2 แห่ง และอาคารส านักงานเก่า 2 อาคาร ทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ที่
ศูนยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานครตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าบทีเีอส โดยลงพืน้ทีเ่พื่อเกบ็ขอ้มูลทางกายภาพ การสมัภาษณ์
ผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รูปถงึปัจจยัทัง้ทางสภาพแวดลอ้มกายภาพและปัจจยัในการบรหิารอาคารทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกเช่าพืน้ทีส่ านักงาน และการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการอาคารส านักงานเก่าถงึแนวทางในการใหบ้รกิารทรพัยากรกายภาพ 
การสนบัสนุน หรอืการเพิม่ประสทิธภิาพของอาคาร และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละสรุปผล 

3.2 การเกบ็ข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีและการสมัภาษณ์  

 ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการส านักงานส าเร็จรูป และการสมัภาษณ์
ผูป้ระกอบการอาคารส านักงานเก่า ถงึปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพและปัจจยัการบรหิารจดัการ โดยสามารถวเิคราะหแ์ยก
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ ไดแ้ก่ ท าเลทีต่ัง้ การเดนิทาง การเขา้ถงึ ภาพลกัษณ์ ลกัษณะผงัอาคาร 
ทีจ่อดรถ พืน้ทีส่่วนต้อนรบั ระบบประกอบอาคาร ระบบปรบัอากาศ ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบโครงสรา้งอาคาร ชุมชน
โดยรอบ สภาพแวดลอ้ม สิง่อ านวยความสะดวก การสญัจร ภมูทิศัน์โดยรอบอาคาร พืน้ทีส่วน และตกแต่งพืน้ทีส่ว่นกลาง 

2. ปัจจยัการบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ รปูแบบการถอืกรรมสทิธิ ์ราคา รูปแบบการปล่อยเช่าพืน้ที่ การจดัการพืน้ที่
ส่วนกลาง การปรบัปรุงการใชง้านอาคาร วางแผนการใชง้านพืน้ที่ ระบบประกอบอาคาร ระบบการรกัษาความปลอดภยั การ
เขา้ถงึอาคาร การดแูลรกัษาความสะอาด ความเชือ่มัน่ การบรกิาร และงานบรกิารสนบัสนุนพเิศษ 

 
4.  ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

4.1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการลงพืน้ท่ีและการสมัภาษณ์  

 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์มาวเิคราะหห์าปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพและปัจจยัใน
การบรหิารจดัการทีส่อดคลอ้งกนัระหวา่งความตอ้งการของผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รปูและการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ
อาคารส านกังาน ดงัตารางที1่ และตารางที2่ 

ตารางท่ี 1  การศกึษาปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ 

ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ 
ขอ้มลู 

โกลวฟิ์ช เซอรฟ์คอรฟ์ อาคารสาธรธานี อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์
1.อาคาร  
ท าเลทีต่ัง้     
การเดนิทาง     
การเขา้ถงึ     
ภาพลกัษณ์     
2.พืน้ทีอ่าคาร 
ลกัษณะผงัอาคาร     
ทีจ่อดรถ     
พืน้ทีส่ว่นตอ้นรบั     
3.ระบบประกอบอาคาร 
ระบบประกอบอาคาร     



ปัจจยัทำงสภำพแวดลอ้มกำยภำพและกำรบรหิำรจดักำรอำคำรส ำนกังำนเก่ำเพือ่สนบัสนุนและดงึดดูผูป้ระกอบกำรส ำนกังำนส ำเรจ็รปู  
พชิชา ภทัรถาวรนิยม และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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ตารางท่ี 1  การศกึษาปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ (ต่อ) 

ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ 
ขอ้มลู 

โกลวฟิ์ช เซอรฟ์คอรฟ์ อาคารสาธรธานี อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์
ระบบปรบัอากาศ     
ระบบรกัษาความปลอดภยั     
ระบบโครงสรา้งอาคาร     
4.พืน้ทีแ่ละบรเิวณโดยรอบ  
ชุมชนโดยรอบ     
สภาพแวดลอ้ม     
สิง่อ านวยความสะดวก     
การสญัจร     
5.ภมูทิศัน์และสวน  
ภมูทิศัน์โดยรอบอาคาร     
พืน้ทีส่วน     
6.สว่นตกแต่งพืน้ทีภ่ายใน  
ตกแต่งพืน้ทีส่ว่นกลาง     

 

ตารางท่ี 2  การศกึษาปัจจยัการบรหิารจดัการ 

ปัจจยัการบรหิารจดัการ 
ขอ้มลู 

โกลวฟิ์ช เซอรฟ์คอรฟ์  อาคารสาธรธานี อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์
1. งานวางแผนและจดัการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์
รปูแบบการถอืกรรมสทิธิ ์        
ราคา      
รปูแบบการปลอ่ยเชา่พืน้ที ่       
2.งานวางแผนดา้นกายภาพ  
การจดัการพืน้ทีส่ว่นกลาง      
การปรบัปรุงการใชง้านอาคาร      
3.งานจดัการโครงการ 
วางแผนการใชง้านพืน้ที ่        
4. งานบ ารุงรกัษาอาคารและระบบประกอบอาคาร  
ระบบประกอบอาคาร       
ระบบการรกัษาความปลอดภยั       
5.งานควบคุมและบรกิารอาคาร  
การเขา้ถงึอาคาร        
การดแูลรกัษาความสะอาด        
6. งานบรกิารส านกังานและบรกิารการใชอ้าคาร 
ความเชือ่มัน่      
การบรกิาร        
7. งานบรกิารผูใ้ชอ้าคารและบรกิารสนบัสนุนพเิศษอื่น ๆ 
งานบรกิารสนบัสนุนพเิศษ      
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5.  สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวิจยั 

 จากการศึกษาพบว่า ในปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกายภาพ ผู้ประกอบการอาคารส านักงานมีการจัดเตรียม
สภาพแวดลอ้มทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีข่องผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รปูหลายปัจจยัไดแ้ก่  อาคาร 
ระบบประกอบอาคาร และพืน้ทีอ่าคาร ส่วนปัจจยัการบรหิารจดัการผูป้ระกอบการอาคารสานักงานมกีารจดัเตรยีมการบรหิาร
จดัการอาคารที่ตอบสนองความต้องการและดึงดูดผู้ประกอบการส านักงานส าเร็จรูปได้แก่  งานวางแผนและจัดการด้าน
อสงัหารมิทรพัย ์งานจดัการโครงการ งานควบคุมและบรกิารอาคาร งานบรกิารสานกังานและบรกิารการใชอ้าคาร 

 โดยผลการศกึษาน้ีเป็นสว่นหน่ึงของงานวจิยั ซึง่งานวจิยัต่อมาจะมกีารสรุปผลในปัจจยัต่าง ๆ ทีช่ดัเจนมากขึน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

 ลกัษณะและรปูการใหบ้รกิารของส านักงานส าเรจ็รปูแต่ละแหง่มคีวามแตกต่างกนัสง่ผลต่อความตอ้งการในการใชพ้ืน้ที่
และการบรหิารจดัการอาคารทีด่งึดูดผูป้ระกอบการส านักงานส าเรจ็รูปทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ดงันัน้ผูป้ระกอบการอาคารส านักงาน
และผูอ้อกแบบต้องใหค้วามส าคญัในปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหอ้อกแบบสภาพแวดลอ้มกายภาพและการบรหิารจดัการ
อาคารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการส านกังานส าเรจ็รปูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 

ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหส้ิง่มชีวีติในระบบนิเวศสามารถด ารงอยูไ่ดภ้ายใตส้ภาพการณ์ของ
สิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อนัน าไปสู่ระบบนิเวศที่ยัง่ยนื แต่ในปัจจุบนัความหลากหลายทางชวีภาพได้ถูกท าลายจน
กลายเป็นวกิฤตกิารณ์ทางสิง่แวดลอ้ม งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่ส่งเสรมิ
ความหลากหลายทางชวีภาพ กรณีศกึษาการปรบัอาคารในอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ โดยท าการส ารวจพืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ อุทยาน
แห่งชาตเิขาใหญ่และสถาปัตยกรรมเชงินิเวศในกรุงเทพมหานคร ประกอบกบัการศกึษาขอ้มูลทุตยิภูม ิผลการวจิยัพบว่า แนว
ทางการปรบัปรุงอาคารศูนยร์บันักท่องเทีย่วเขตอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่เพือ่ใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและ
ส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ ไดแ้ก่ (1) การเพิม่ปรมิาณดนิในภาชนะปลูกซึง่ท าจากดนิเผาเพื่อเป็นแหล่งอยู่อาศยัของ
สตัวใ์นดนิ โดยประกอบกนัเป็นผนังตน้ไมข้นาดใหญ่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพทัง้พนัธุพ์ชืและ
พนัธุส์ตัว ์(2) การออกแบบภาชนะดนิเผาส าหรบัหลงัคาตน้ไมใ้หม้ชีัน้ทีบ่างเพือ่ความเหมาะสมกบัโครงสรา้งหลงัคา และ (3) การ
ออกแบบทางเดนิยกระดบัเพือ่เชือ่มต่อทางเดนิของสตัวโ์ดยรอบบรเิวณเพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ 

ค าส าคญั: ความหลากหลายทางชวีภาพ, สถาปัตยกรรมเชงินิเวศ, สิง่แวดลอ้ม. สตัวป่์า, ระบบนิเวศ 
 
Abstract 

Biodiversity is an important factor for organisms in the ecosystem to survive under ever-changing environmental 
conditions which leads to a sustainable ecosystem. But nowadays, it has been destroyed to become an environmental 
crisis. This research aims to study environmentally friendly architecture to promote biodiversity in case study of renovation 
Khao Yai National Park’ s Tourist Center building by surveying the study area include Khao Yai National Park’ s Tourist 
Center building and ecological architecture in Bangkok combined with the study of secondary data. The research found 
that the guidelines for the renovation of Khao Yai National Park’ s Tourist Center building to be environmentally friendly 
architecture and to promote biodiversity include (1) increasing the amount of soil in planting containers made of baked 
clay as a habitat for animals in soil by assembling a large tree wall that is environmentally friendly and biodiversity for 
both of plant and animal (2) the design of baked clay containers for tree roofs with thin layers to suit the roof structure, 
and (3) the design of elevated walkways to be connected with the animal walkways around the area for biodiversity. 

Keywords: Biodiversity, Ecological Architecture, Environment, Wildlife, Eco-System 
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1. บทน า 

ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหส้ิง่มชีวีติในระบบนิเวศสามารถด ารงอยูไ่ดภ้ายใตส้ภาพการณ์ของ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ อนัน าไปสูร่ะบบนิเวศทีย่ ัง่ยนื แต่ในปัจจุบนัวกิฤตคิวามหลากหลายทางชวีภาพเป็นประเดน็
ส าคญัทีถู่กกล่าวถงึบ่อยครัง้ เน่ืองจากระบบนิเวศทีย่ ัง่ยนืตอ้งอาศยัความหลากหลายทางชวีภาพเป็นส่วนส าคญั แต่การเพิม่ขึน้
ของจ านวนประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกจิ การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีรวมถงึการก่อสรา้งงานสถาปัตยกรรม ลว้นส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพ จงึมกีารรณรงคเ์กีย่วกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื ท าให้
สถาปัตยกรรมเชงินิเวศมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารออกเกณฑ์มาตรฐานหลายรูปแบบเพื่อวดัคุณภาพเชงิการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม หากแต่มปีระเดน็ทีม่กัถูกมองขา้มไปนัน่คอืเรื่องการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพซึง่เป็นปัญหาทีย่งัขาดการ
แกไ้ขในปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ี จงึเป็นทีม่าของการศกึษาสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่ส่งเสรมิความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยกรณีศกึษาในงายวจิยัน้ี คอื การปรบัอาคารในอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ เพือ่ใหเ้หมาะสมต่อการเขา้มาของสตัวแ์ละ
พชืเพือ่การองิอาศยัและสรา้งการเชือ่มต่อของระบบนิเวศทางธรรมชาต ิอนัจะน าไปสูแ่นวทางส าหรบัสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มและเกือ้กลูต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 

2.  วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และปัญหาส่ิงแวดล้อม 
การแก้ปัญหาสิง่แวดลอ้มต้องค านึงถงึความหลากหลายทางชวีภาพเป็นเรื่องส าคญั เน่ืองจากความหลากหลายทาง

ชวีภาพ คอื การมอียูซ่ึง่พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวท์ีแ่ตกต่างกนั (กลัยา บุญญานุวตัร, 2554) โดยความหลากหลายทางชวีภาพเหลา่นี้
จะพึง่พาอาศยักนัเป็นโครงขา่ยทางชวีภาพทีจ่ะรกัษาสิง่แวดลอ้มใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 

2.2 หลกัเกณฑป์ระเมินอาคารเพ่ือส่ิงแวดล้อมในปัจจบุนั 
หลกัเกณฑป์ระเมนิอาคารเพื่อสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยทีศ่กึษาประกอบดว้ย 1) LEED คอื ระบบการใหค้ะแนนเพื่อ

ประเมนิระดบัความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของอาคารหรือสิง่ก่อสร้าง ซึ่ง เป็นมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัและถูกใช้อย่าง
แพร่หลายทัว่โลก 2) TREES-NC คอื คู่มอืประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย ส าหรบัการก่อสร้างและการ
ปรบัปรุงโครงการใหม ่(SCG Green Building Solution, 2018) และ 3) EIA คอื การท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
เพือ่คาดการณ์ผลกระทบจากการพฒันาโครงการ (คดิเรือ่งอยู,่ 2558) 

2.3 กรณีศึกษาวสัดแุละการก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
การเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีวามเป็นธรรมชาตสิูงผ่านการแปรรูปทีน้่อยและเป็นทรพัยากรทีส่ามารถหาไดโ้ดยรอบ

บรบิทของพืน้ทีก่่อสรา้ง เป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยรอบใหไ้มถู่กท าลาย เนื่องจากใชพ้ลงังานแปรรปูต ่า วสัดุ
ก่อสรา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมซึ่งสามารถใชท้ดแทนคอนกรตีซึ่งส่งผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้มได ้เช่น ไม ้ดนิ หญ้าฟาง เป็นต้น 
(Peckenham, 2559) 

2.4 การศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
2.4.1 Green Wall และ Green Roof 
สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม สถาปัตยกรรมสเีขยีว หรอืสถาปัตยกรรมเชงินิเวศ ในปัจจุบนันิยมใชพ้ืน้ทีว่า่ง

ของเปลอืกอาคารเป็นพืน้ทีส่ าหรบัปลูกพชื เช่น Green Wall, Green Roof เป็นต้น เพื่อท าใหอ้าคารเหล่านัน้เป็นอาคารทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มและสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวภายในเมอืง 
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รปูท่ี 1 Green Roof Layers 

ทีม่า: Harbour, 2563 
 

รปูท่ี 2 Green Wall Detail 
ทีม่า: https://www.buildernews.in. 

th/archdesign-cate/30408 

รปูท่ี 3 Insect Hotel 
ทีม่า: https://www.pinterest.com/pin/ 

195132596339545213 
 

2.4.2 Insect Hotel  
บา้นพกัแมลง (Insect Hotel) สรา้งขึน้เพื่อใหแ้มลงเร่ร่อน เช่น ผึง้ ผเีสือ้ เต่าทอง แมลงชนิดอื่น เป็นตน้ ไดเ้ขา้มาองิ

อ าศัยพื้ น ที่ เ พื่ อ พัก ผ่ อ นห รื อ ส ร้ า ง รั ง แ ล ะ ช่ ว ย ใ ห้ ร ะ บบ นิ เ ว ศมีค ว า มสมบู ร ณ์  โ ด ย เ ป็ น ง านออกแบบที่ ใ ช้ 
เศษวสัดุธรรมชาตแิละของเหลอืใช ้เชน่ เศษไมไ้ผ ่ทอ่นไมแ่หง้ กระดาษลกูฟูก เป็นต้น 

3.  วิธีการวิจยั 

3.1 พืน้ท่ีศึกษา 
พืน้ทีศ่กึษาทีท่ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 
3.1.1 อุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่เป็นพืน้ทีส่าธารณะส าหรบัประชาชนซึง่มคีวามสะดวกต่อการเขา้ถงึพืน้ที ่ประกอบกบัมเีจา้

หน้าฝ่ายวชิาการของอุทยานทีพ่รอ้มใหข้อ้มลู ผูว้จิยัจงึเลอืกเป็นกรณีศกึษา โดยท าการศกึษาชนิดของพนัธุพ์ชืและพนัธส์ตัวพ์ืน้
ถิน่ในประเทศไทย รวมถงึการสรา้งอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในทีท่ าการของเขตอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ
ปัญหาการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่ 

3.1.2 สถาปัตยกรรมเชงินิเวศในกรุงเทพมหานคร 
ท าการศกึษาสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัและสงัเกตการณ์ลกัษณะของความหลากหลายทางชวีภาพ 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
งานวจิยันี้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการศกึษาเอกสาร ต ารา บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ปัญหาสิง่แวดลอ้ม หลกัเกณฑก์ารประเมนิอาคารเพือ่สิง่แวดลอ้ม สถาปัตยกรรมสเีขยีว ประกอบกบัการส ารวจพืน้ที่
กรณีศกึษาสถาปัตยกรรมสเีขยีวในประเทศไทย 

 

4.  ผลการศึกษา 

4.1 ผลการส ารวจพืน้ท่ี 
4.1.1 อาคารศนูยร์บันกัทอ่งเทีย่วเขตอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 
จากการส ารวจพืน้ทีข่องอาคารศูนย์รบันักท่องเทีย่วเขตอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ พบว่า ในส่วนของทางเดนิเฉลมิพระ

เกยีรตฯิ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพอยู่มาก โดยยงัคงมคีวามอุดมสมบรูณ์ของพนัธุพ์ชืและสตัวป่์า โดยเฉพาะเขตทีม่คีวามชืน้
สงูจะพบสตัวข์นาดเลก็ เช่น แมลง เป็นตน้ อาศยัอยู่ตามแหล่งน ้า ทัง้น้ี ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื ทางเดนิเฉลมิพระเกยีรติฯ อยู่ใกล้

https://www.buildernews.in.th/
https://www.buildernews.in.th/
https://www.pinterest.com/pin/195132596339545213/
https://www.pinterest.com/pin/195132596339545213/
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กบัอาคารรบันักท่องเที่ยวของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่อาคารน้ีใช้วสัดุก่อสร้างซึ่งไม่ส่งผลดกีบัความหลากหลายทาง
ชวีภาพ เชน่ ผนงัก่ออฐิฉาบปนู หลงัคากระเบือ้งลอนคูแ่ละกระเบือ้งโปรง่แสง เป็นตน้ 

 
รปูท่ี 4 บรเิวณโดยรอบอาคารศนูยร์บันกัทอ่งเทีย่วอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 
 

 
รปูท่ี 5 ความหลากหลายทางชวีภาพในทางเดนิชมธรรมชาตเิฉลมิพระเกยีรตฯิ  
 

4.1.2 สถาปัตยกรรมทีม่ติรต่อสิง่แวดลอ้มในกรุงเทพมหานคร 
การวจิยัครัง้น้ีไดท้ าการส ารวจสถาปัตยกรรมทีม่ติรต่อสิง่แวดลอ้มในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 1) ศูนย์การคา้

เอ็มควอเทียร์ 2) อาคารหน้าโครงการ อามี สุขุมวิท 26 3) อาคารด้านหน้าการไฟฟ้านครหลวง และ 4) อุทยาน 100 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สามารถแสดงผลการศกึษาไดด้งัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่พิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหก้บัเมอืง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การปลูกพชืในส่วนของเปลือกอาคารนัน้ส่วนมากใช้ดนิจ านวนน้อยหรือใช้วสัดุทดแทนดิน 

เน่ืองจากตอ้งการยกส่วนของพชืขึน้ไปไวต้ดิกบัส่วนของผนังอาคารซึง่เป็นโครงสรา้งเฟรมเหลก็ ท าใหข้าดพืน้ทีส่ าหรบัการอยู่
อาศยัของสตัวแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่กดิขึน้ในดนิ นอกจากน้ี ในส่วนของผนังตน้ไมไ้ม่มกีารสรา้งพืน้ทีเ่พื่อรองรบั
การเขา้มาพกัอาศยัของสตัว ์ท าใหส้ตัวส์ญูเสยีพืน้ทีก่ารอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ  

 

 



การศกึษาสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ:  
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4.2 แนวทางการปรบัปรงุอาคารศนูยร์บันักท่องเท่ียวเขตอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 
รปูท่ี 6 รปูตดัสิง่ก่อสรา้งบรเิวณอาคารศนูยร์บันกัทอ่งเทีย่วเขตอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

 
รปูท่ี 7 รปูตดัก าแพงตน้ไม ้
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รปูท่ี 8 แบบขยายรปูตดัของภาชนะในก าแพงตน้ไม ้

 
รปูท่ี 9 แบบขยายรปูตดับา้นแมลงในก าแพงตน้ไม ้

การออกแบบก าแพงตน้ไม ้พบวา่ตอ้งมคีวามลกึของชัน้ดนิตัง้แต่ 30 เซนตเิมตรขึน้ไป เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของไสเ้ดอืน
ดนิ โดยการใชด้นิทีม่คีวามลกึ 30 เซนตเิมตรขึน้ไปจะท าใหม้ปัีญหาทางดา้นโครงสรา้งทีร่บัน ้าหนักในกรณีทีใ่ชโ้ครงสรา้งเฟรม
แบบทัว่ไป ผูว้จิยัจงึออกแบบโดยใชร้ะบบผนังรบัน ้าหนักแลว้วางซอ้นกนัแบบขัน้บนัได (รปูที ่7) โดยพบวา่สามารถใสบ่า้นแมลง
เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของก าแพงต้นไมไ้ด้ ซึ่งจะส่งผลดตี่อสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ทัง้น้ี การออกแบบภาชนะส าหรบัปลูกต้นไม้
ชนิดพชืลม้ลุกและไมพุ้ม่ ควรมคีวามลกึของชัน้ดนิอยูท่ีป่ระมาณ 40 เซนตเิมตร (รปูที ่8) และออกแบบบา้นแมลงใหเ้ป็นสว่นหน่ึง



การศกึษาสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ:  
กรณศีกึษาการปรบัอาคารในอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 
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ของก าแพงต้นไม้ โดยออกแบบภาชนะดินเผาซึ่งมีเศษท่อนไม้เจาะรูและกิ่งไม้ที่แมลงจะเข้ามาอาศัยได้ เพื่อรองรบัการ  
เขา้มาของแมลง เชน่ ผเีสือ้ ผึง้เรร่อ่น แมลงเต่าทอง เป็นตน้ (รปูที ่9) 

 
รปูท่ี 10 แบบขยายรปูตดัผลงัคาตน้ไม ้

จากรปูที ่10 แสดงการออกแบบหลงัคาตน้ไมเ้พือ่รองรบัการเขา้มาองิอาศยัของนก เช่น นกกระติด้ นกปรอดเหลอืงหวั
จุก นกกางเขนดง เป็นตน้ ซึง่พบวา่ตอ้งสรา้งภาชนะทีร่องรบัดนิทีม่คีวามบาง เน่ืองจากโครงสรา้งหลงัคาจะรบัน ้าหนักไมไ่หว จงึ
วางแผน่ของผนังตน้ไมใ้นแนวของระบบโครงสรา้งจนัทนัเพื่อกระจายน ้าหนัก และออกแบบแนวกัน้เพือ่ไมใ่หแ้ผน่ของผนังตน้ไม้
ไหลหลน่ตามความลาดเอยีงของหลงัคา โดยเวน้ชอ่งวา่งดา้นล่างของชัน้เพือ่การไหลผา่นของน ้าฝน 

 
รปูท่ี 11 รปูตดัทางเดนิยกระดบั 
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นอกจากน้ี ยงัท าการออกแบบทางเดนิยกระดบั ซึง่พบว่าพืน้ทางเดนิบรเิวณโดยรอบไม่มคีวามเหมาะต่อการเดนิของ
กระรอกหรอืสตัว์เลื้อยคลาน จงึสร้างทางเดนิยกระดบัซึ่งด้านล่างเป็นพื้นที่ปลูกพชืเพื่อเชื่อมต่อกบัทางเดนิของสตัว์โดยรอบ
อาคาร (รปูที ่11) 

 
รปูท่ี 12 ทศันียภาพบรเิวณโดยรอบอาคารศนูยร์บันกัทอ่งเทีย่วเขตอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

5.  อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

แนวทางการปรบัปรุงอาคารศูนยร์บันักท่องเทีย่วเขตอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่เพือ่ใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิความหลากหลายทางชวีภาพทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 

(1) การเพิม่ปรมิาณดนิในภาชนะปลกูซึง่ท าจากดนิเผาเพือ่เป็นแหล่งอยูอ่าศยัของสตัวใ์นดนิ โดยประกอบกนัเป็นผนัง
ตน้ไมข้นาดใหญ่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพทัง้พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์ 

(2) การออกแบบภาชนะดนิเผาส าหรบัหลงัคาตน้ไมใ้หม้ชีัน้ทีบ่างเพือ่ความเหมาะสมกบัโครงสรา้งหลงัคา  
(3) การออกแบบทางเดนิยกระดบัเพือ่เชือ่มต่อกบัทางเดนิของสตัวโ์ดยรอบบรเิวณอาคาร เพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ 
ผลการวจิยัทีไ่ดม้คีวามสอดคลอ้งกบั Peckenham (2559) ทีก่ล่าวว่า การเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีวามเป็นธรรมชาติ

และเป็นทรพัยากรทีส่ามารถหาไดใ้นพืน้ที ่เช่น ไม ้ดนิ หญ้าฟาง เป็นต้น เป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมบรเิวณ
โดยรอบไมใ่หถู้กท าลาย  

6.  บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้นการวางผังเมือง  
และผังชุมชน รวมถึงการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่ เ ป็นมิตร กับธรรมชาติ  ระบบนิ เวศ  และสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น เน่ืองจากเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยท าให้ชีวิตการอยู่อาศัยมีคุณภาพมากขึ้น  ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างด ีทัง้น้ี สามารถท าได้โดยเน้นความเรยีบง่าย 
เลอืกใช้วสัดุจากธรรมชาตทิี่มใีนท้องถิ่น รวมถึงการใช้แรงงานท้องถิ่น ตลอดจนการออกแบบรูปทรงและโครงสร้างอาคารที่
เลยีนแบบธรรมชาต ิเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco Friendly) ซึง่มใิช่เพยีงมุง่เน้นการไมท่ าลายธรรมชาตริอบดา้นเท่านัน้ หากแต่
อาคารทีอ่อกแบบขึน้นัน้ตอ้งพยายามใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งประหยดัดว้ย  

7.   รายการอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศไทย  การท่องเทีย่วแบบมวลชนไดส้รา้ง
ความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มไปอย่างรวดเรว็ ท าใหร้ฐับาลปรบักลยุทธใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วเป็นการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (sustainable Tourism) ทีเ่ป็นทางเลอืก โดยเฉพาะการท่องเทีย่วเชงิเกษตร(agriculture 
tourism) เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวในประเทศมศีกัยภาพและมคีวามหลากหลายของผลติผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถน ามา
พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดี บทความน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร โดยท าการศึกษาจากการทบทวนทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งรวมทัง้กรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ทัง้สิน้ 6 โครงการ ผลการวเิคราะหพ์บว่าปัจจยัทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการ
พฒันาพืน้ทีเ่กษตรกรรมใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรคอื การออกแบบสถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งและสง่เสรมิกบับรบิททีม่ ี
อยู่เดมิ โดยผนังอาคารควรมคีวามโปร่งโล่ง สามารถมองเหน็พื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างชดัเจน ทัง้น้ีมคีวามแตกต่างกนัใน
รายละเอยีดด้านการออกแบบขึน้อยู่กบับรบิทของพื้นที่เกษตรกรรมนัน้ ๆ  ขอ้ค้นพบผลของการศกึษาจงึเป็นประโยชน์ทัง้แก่
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการพฒันาพืน้ทีเ่กษตรกรรมของตวัเอง โดยเพิม่มลูค่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร รวมถงึสถาปนิกที่
ออกแบบสถาปัตยกรรมในแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

ค ำส ำคญั: กำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื, กำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร, ปัจจยัดำ้นกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
 
Abstract 

Tourism industry plays the important role in economic driving of Thailand. Mass tourism has rapidly damaged 
natural resources and environment. By the reasons, government has adjusted its tourism development strategy into 
sustainability. The alternative tourism especially agriculture tourism has potential to be promoted due to the 
characteristics of domestic tourist attractions and diversity of agricultural products. The purpose of this article is to study 
and analyze the architectural design factors for agriculture tourist attractions development, by studying from literature, 
and the six-best practice case studies. The results show the important factor in the developing of agriculture tourist 
attractions, is that the architectural design must be corresponded to its context. Building enclosure should be opened to 
the agriculture area. The findings of the study could be benefit to both entrepreneurs in adding value to their business 
including architects. 

Keyword: Sustainable tourism, Agriculture tourism, Architectural design factors 
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1.บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ความส าคญัทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดลอ้มในทุกมติ ิท าใหร้ฐับาลเริม่หาทางเลอืกในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว โดยการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วแหล่ง
ใหม่ ๆ จากทรพัยากรที่มอียู่เดมิเพื่อเสรมิมูลค่าทางการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นไปที่การท่ องเที่ยวทางเลอืก อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชงิเกษตรเป็นการท่องเที่ยวทางเลอืกรูปแบบหน่ึงทีก่ าลงัได้รบัความนิยมอย่างมาก (ส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต,ิ 2557)ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีผ่า่นมามปีระเดน็ส าคญั
คอื การขาดความร่วมมอืของภาคเีครอืขา่ย ผูป้ระกอบการตอ้งปรบัตวัเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วและประสานงานกนัเองโดยขาด
ความรูโ้ดยเฉพาะการบรหิารทรพัยากรทีม่อียู ่โครงการไมป่ระสบความส าเรจ็จนสดุทา้ยตอ้งลม้เลกิไป 

กระแสการพฒันาพื้นที่เกษตรกรรมใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรในประเทศไทยได้รบัความสนใจและมจี านวน
โครงการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ประเดน็ส าคญัคอืโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็มกัเป็นโครงการทีไ่ดร้บัการออกแบบทางกายภาพ 
อาคารสถานทีแ่ละภมูทศัน์มลีกัษณะเฉพาะเป็นทีจ่ดจ าแก่นกัทอ่งเทีย่ว ในขณะทีผู่ป้ระกอบการรายยอ่ยทีเ่ป็นชาวบา้นหรือชุมชุน
จ านวนมากยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจในดา้นการออกแบบทางกายภาพใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและไมท่ าลายทศันียภาพของพืน้ที่
เกษตร บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมในโครงการพฒันาพืน้ที่
เกษตรกรรมใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร เป็นแนวทางใหก้บัทัง้ผูอ้อกแบบ รวมทัง้ผูป้ระกอบการที่ต้องการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร  

1.2 ขอบเขตการวิจยั 
ขอบเขตดา้นเน้ือหาของการศกึษาวรรณกรรม ประกอบดว้ย 1) ศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว และองคป์ระ

ทางสถาปัตยกรรมกบับรบิท และ 2) การวเิคราะหก์รณีศกึษา เพือ่สรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมและบรบิท 
ในโครงการพฒันาพืน้ทีเ่กษตรกรรมใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร ประกอบดว้ย การศกึษาทีต่ัง้ พืน้ที่ โดยรอบ ลกัษณะทาง
กายภาพของอาคาร แนวความคดิของอาคาร การวางผงัอาคารและผงับรเิวณ ลกัษณะและสดัสว่นการใชง้านของอาคาร กจิกรรม
ของนกัทอ่งเทีย่ว การเชือ่มต่อระหวา่งสถาปัตยกรรมและพืน้ทีเ่กษตรกรรม ‘ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การท่องเทีย่วเชงิเกษตร เป็นการท่องเทีย่วทีม่ทีรพัยากรท่องเทีย่วหลกัเป็น กจิกรรมการเกษตร สามารถดงึดูดความ

สนใจของนักท่องเทีย่ว มกีารจดัระบบการใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานและสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร รวมทัง้มรีะบบการ
ป้องกนั และแกไ้ข ปัญหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย, 2543) องคป์ระกอบการ
ท่องเที่ยวเชงิเกษตรมสี่วนที่ส าคญั 3 ส่วนคอื 1) ทรพัยากรการท่องเที่ยวการเกษตร  หมายถึง ทรพัยากรที่ใช้ในการผลติผล
ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิหรอืการจดัการโดยมนุษย์ 2) ตลาดการท่องเทีย่ว หมายถงึ การจดัการ
ดา้นการตลาดบรหิารทรพัยากรใหเ้หมาะสมต่อนักท่องเทีย่ว และ 3) บรกิารการท่องเทีย่ว  หมายถงึ บรกิารท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
เชน่ ทีพ่กั รา้นอาหาร หรอืการบรกิารน าเทีย่ว โดยมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการท าเกษตรกรรม 

กจิกรรมและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท (Phillip Hunter and 
Blackstock, 2010) ได้แก่ 1) กจิกรรมที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร 2) กจิกรรมที่ค่อนขา้งเกี่ยวขอ้งการเกษตร 3) กจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการท าเกษตรทางออ้ม 4) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเกษตรโดยตรง และ 5) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกษตรกรรม
โดยตรงและสรา้งประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงิเกษตรอย่างแทจ้รงิ นอกจากน้ี ลกัษณะของกจิกรรมสามารถสรุปได ้3 รูปแบบ
หลกั ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตรรปูแบบการสาธติ 2) กจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรรปูแบบการใหค้วามรู ้และ 
3) กจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรรปูแบบการชืน่ชมบรบิท 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบสถาปัตยกรรม 
ศรศีกัดิ ์พฒันวศนิ และ พรีดร แกว้ลาย (2557) ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบพืน้ฐานของสถาปัตยกรรมวา่สามารถแบง่ได ้2 

องค์ประกอบคอื กายภาพทางสถาปัตยกรรม และมโนภาพทางสถาปัตยกรรม โดยกายภาพทางสถาปัตยกรรม จะอธบิายถึง
รปูทรงทางกายภาพและระบบต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย ระบบทีว่า่ง (spatial system) คอื มติขิองขนาด ความ
เล็ก ใหญ่ เตี้ย สูง ลกัษณะรูปทรงหรอืเรขาคณิต ที่ล้อมกรอบที่ว่าง  ระบบโครงสร้าง (structural system) คือ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งทีว่า่งกบัโครงสรา้งทีท่ าใหอ้าคารตัง้อยูไ่ด ้ระบบสภาพปิดลอ้ม (enclosure system) คอืองคป์ระกอบทีปิ่ดลอ้มใหก้บัทีว่า่ง
พืน้ที ่ๆ หน่ึง และระบบทางสญัจร (circulation system) คอื เสน้ทางเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของแต่ละทีว่่างเขา้ไวด้ว้ยกนั มโน
ภาพทางสถาปัตยกรรม จะอธบิายถงึความสมัพนัธก์นัของระบบทางกายภาพของสถาปัตยกรรมและความสมัพนัธข์องผูใ้ชง้าน
สถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย บรเิวณส่วนบุคคลกบัส่วนสาธารณะ (private and public Area) บรเิวณส่วนใชส้อย (usage area 
zoning) บรเิวณระหวา่งกลาง (In-between Area) และบรเิวณอา้งสทิธิอ์าณาเขต (Territorial Claim Area) 

 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ลกัษณะการวิจยั 

การศกึษาครัง้น้ี เป็นการวจิยัแบบกรณีศกึษา (case study research) โดยท าการคดัเลอืกโครงการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
จ านวน 6 กรณีศกึษา เพื่อศกึษาแนวความคดิและรูปแบบสถาปัตยกรรมกรณีศกึษาดงักล่าว ใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมิ
เป็นหลกั เพื่อท าการสรุปปัจจยัในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมกบับรบิทในการพฒันาพื้นที่เกษตรกรรมใหเ้ป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

3.2 เกณฑก์ารคดัเลือกกรณีศึกษา 
เกณฑ์ในการคดัเลือกกรณีศึกษา สรุปมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมเีกณฑ์ดงัน้ี 1) เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีป่ระสบความส าเรจ็ มชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั หรอืไดร้บัรางวลั 2) ไดร้บัการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิ
ทศัน์จากสถาปนิก 3) โครงการตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่กษตรกรรมในประเทศไทยหรอืในทวปีเอเชยี และ 4) เป็นโครงการทีเ่กดิขึน้จริ ง 
จากเกณฑด์งักล่าว กรณีศกึษาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจ านวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ (ตารางที ่1) 

 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกรณศีกึษา โดยผูว้จิยั 

 
ขอ้มลูทัว่ไป 

กรณศีกึษา 
1.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 1 

2.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 2 

3.โคโรฟิลด ์ 4.อาสาฟารม์สเตย ์ 5.Kunshun Visitor 
Center 

6.Tangshan 
Organic Farm 

ทีต่ัง้โครงการ ต.แมจ่นั, อ.แมจ่นั,      
จ.เชยีงราย  

ต.แมจ่นั, อ.แมจ่นั,      
จ.เชยีงราย 

ต.ทา่เคย อ.สวนผึง้ 
จ.ราชบุร ี

ต.ป่าซาง อ.แมจ่นั    
จ.เชยีงราย 

Yang Cheng 
Lake Kunshan 
City, China 

Guye District, 
Tangshan 
City,China 

ขนาดพืน้ที่
โครงการ 

1245 ตารางเมตร 1330 ตารางเมตร 1345 ตารางเมตร 565 ตารางเมตร 280 ตารางเมตร 1720 ตารางเมตร 

กลุม่ผูใ้ชง้าน นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างประเทศ 
นกัทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ 

นกัทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ 
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างประเทศ 
 

นกัทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ 
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างประเทศ 
เกษตรกร 

นกัทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ 
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างประเทศ 
 

นกัทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ 
เกษตรกร 

นกัทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ 
เกษตรกร 

การเขา้ถงึพืน้ที ่ รถสว่นตวั,รถเชา่ 
ไมม่รีถประจ าทาง 

รถสว่นตวั,รถเชา่ 
ไมม่รีถประจ าทาง 

รถสว่นตวั,รถเชา่ 
ไมม่รีถประจ าทาง 

รถสว่นตวั,รถเชา่ 
ไมม่รีถประจ าทาง 

รถสว่นตวั,รถเชา่ 
ไมม่รีถประจ าทาง 

รถสว่นตวั,รถเชา่ 
ไมม่รีถประจ าทาง 

ลกัษณะพืน้ทีด่นิ
เกษตรกรรมเดมิ 

เกษตรปลกูใบชา เกษตรปลกูใบชา ไมม่กีารท าเกษตร เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ลกัษณะการ 
ใชง้านอาคาร 

รา้นอาหาร รา้นอาหาร รา้นอาหาร 
โรงปลกูคุมอุณหภมู ิ

ฟารม์สเตย ์ ศนูยบ์รกิาร
นกัทอ่งเทีย่ว 
อาคารศนูยก์าร
เรยีนรู ้

โรงงานแปรรปู 
อาคารอุตสาหกรรม 

 

 



ปัจจยักำรออกแบบสถำปัตยกรรมในพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่พฒันำใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกรณศีกึษา โดยผูว้จิยั (ต่อ) 
 
ขอ้มลูทัว่ไป 

กรณศีกึษา 
1.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 1 

2.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 2 

3.โคโรฟิลด ์ 4.อาสาฟารม์สเตย ์ 5.Kunshun Visitor 
Center 

6.Tangshan 
Organic Farm 

โปรแกรมการ 
ใชง้าน 

คาเฟ่,รา้นคา้ของที่
ระลกึ 
หอ้งน ้า,หอ้งครวั, 
หอ้งเกบ็ของ 

คาเฟ่,รา้นคา้ของที่
ระลกึ,หอ้งน ้า,
พพิธิภณัฑ์
หอ้งครวั,หอ้งเกบ็
ของ 

คาเฟ่,รา้นคา้,แปลง
ปลกู พืน้ทีท่ างาน
ฝีมอื 
ลานกจิกรรม,หอ้งน ้า 
อาคารสนบัสนุน 
โดมควบคุมอุณหภมู ิ

หอ้งนอน,
หอ้งอาหาร
หอ้งครวั,พืน้ที่
สว่นกลาง 
หอ้งน ้า,พืน้ที่
กจิกรรม 

พืน้ทีต่อนรบั
,ส านกังาน  
หอ้งสมันา,หอ้ง
เกบ็ของ,หอ้ง
อาบน ้า 
หอ้งเอนกประสงค ์
โรงเลีย้งสตัว,์หอ้ง
ส ารอง 

พนกังาน,ลาน
กจิกรรม 
โรงบ่มไวน์,โรงสขีา้ว 
โรงสขีา้วโพด,โรงท า
เตา้หูห้อ้งเกบ็
วตัถุดบิ 
หอ้งเอนกประสงค ์

ผูอ้อกแบบ IDIN Architects IDIN Architects Integrated Field Creative Crews Vector Architects Arch Studio 

 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและมโนภาพในการออกแบบสถาปัตยกรรมจากกรณีศึกษา ใน 6 ประเด็น ได้แก่                       
1) แนวความคดิในการออกแบบ 2) ผงับรเิวณ 3) ผงัอาคาร 4) ระบบเสน้ทางสญัจร 5) รปูแบบอาคาร และ 6) การเชือ่มต่ออาคาร
กบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 
4.1 ผลการวิเคราะหก์รณีศึกษา 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา โดยผูว้จิยั 

ปัจจยัในการ
ออกแบบ 

กรณศีกึษา 
1.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 1 

2.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 2 

3.โคโรฟิลด ์ 4.อาสาฟารม์สเตย ์ 5.Kunshun Visitor 
Center 

6.Tangshan 
Organic Farm 

แนวความคดิ       

ฝังอาคารเพือ่
น าเสนอบรบิท 

ทุกพืน้ทีเ่ขา้ถงึ
ทศันียภาพได ้

ล าดบัชัน้ในการ
ปรบัสภาพ 

ความสมัพนัธข์อง
อาคารและวฒันธรรม  
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

อาคารราบเรยีบ
ยนิยอมต่อบรบิท 
เรยีนรูแ้ละ
กลมกลนืกบั
ธรรมชาต ิ

การท างาน
อุตสาหกรรมใน
สถาปัตยกรรมโปรง่
แสง 

ผงับรเิวณ       

อาคารหลาย
ต าแหน่งในพืน้ที่
เกษตรกรรม 

อาคารหลาย
ต าแหน่งในพืน้ที่
เกษตรกรรม 

อาคารรอบลอ้ม
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม
ลอ้มรอบตวัอาคาร 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม
ลอ้มรอบตวัอาคาร 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม
ลอ้มรอบตวัอาคาร 

ผงัอาคาร การจดัผงัแบบแผ่
รศัม ี
โดยมโีถงทางเดนิ
เป็นสว่นกระจาย
ทางสญัจร 
เขา้ถงึโปรแกรม
ต่างๆโดยผา่นโถง
กอ่นเสมอ 

การจดัผงัแบบแผ่
รศัม ี
โดยมโีถงทาง
สญัจรเป็นทางเขา้
ถงึโปรแกรม
ภายในอาคาร 

การจดัวางอาคาร
แบบรวมกลุม่ 
โปรแกรมมกีารใช้
งานทีเ่ฉพาะ 
แต่ยงัมบีางสว่นที่
ซอ้นทบักนัเพือ่
ความต่อเนื่อง
ของกจิกรรม 

การจดัวางอาคารแบบ
ศนูยร์วม 
มพีืน้ทีล่านกจิกรรม
เป็นศนูยร์วมในการ
ท ากจิกรรมรว่มกนั 
และเป็นสว่นแจกจา่ย
ไปยงัการใชง้านอืน่ๆ 

การจดัผงัแบบเป็น
เสน้ตรง 
โปรแกรมมกีารใช้
งานเฉพาะ 
มคีวามเกีย่วขอ้ง
กนัเป็นสว่นน้อย 
เกดิการกระจายตวั
ของโปรแกรม 

การจดัผงัแบบแผ่
รศัม ี
วางผงัแบบซีอ่เหอ 
หยวน  
เป็นการวางผงัแบบ
ดัง้เดมิของจนีโดยมี
ลานโลง่ตรงกลางและ
กระจายการใชง้าน
ออกไปรอบ ๆ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา โดยผูว้จิยั (ต่อ) 

ปัจจยัในการ
ออกแบบ 

กรณศีกึษา 
1.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 1 

2.ฉุยฟงทคีาเฟ่ 
โครงการ 2 

3.โคโรฟิลด ์ 4.อาสาฟารม์สเตย ์ 5.Kunshun Visitor 
Center 

6.Tangshan 
Organic Farm 

ระบบเสน้ทาง
สญัจร 

การเขา้ถงึทางดา้น
หน้า 
ทางสญัจรแบบการ
ผา่นทีว่า่งและทะลุ
ผา่นทีว่า่ง 
โดยกระจายออก
ตามการใชง้านของ
โปรแกรมผา่นโถง
ทางเดนิ 

การเขา้ถงึทางดา้น
หน้า  
ทางสญัจรแบบการ
ผา่นทีว่า่ง 
ทางเขา้สูโ่ถง
ทางเดนิโดยมี
เสน้ทางแยกซา้ย
และขวาไปสู่
โปรแกรมอื่น ๆ 

การเขา้ถงึเวยีน
รอบ 
ทางสญัจรแบบ
การผา่นทีว่า่ง
และทะลุผา่นที่
วา่ง 
สามารถเหน็พืน้ที่
เกษตรกรรม
กอ่นทีจ่ะเขา้สูต่วั
อาคาร 

การเขา้ถงึทางดา้น
หน้า 
ทางสญัจรใชง้าน
ภายในตวัอาคาร 
มกีารเชือ่มต่อการใช้
งานโปรแกรมน้อย 

การเขา้ถงึทางดา้น
เฉยีง 
ทางสญัจรแบบการ
ผา่นทีว่า่ง เป็น
เสน้ทางตรง 
โดยล าดบัผา่นตาม
ความตอ้งการใช้
งานของผูเ้ขา้ชม 

การเขา้ถงึทางดา้น
หน้า 
ทางสญัจรแบบจุด
รวมทีว่า่งและ
กระจายออก 
โดยมโีถงสว่นกลาง
รองรบัเสน้ทางการ
สญัจร 

รปูแบบอาคาร       

อาคารกลอ่ง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ 3 
อาคารฝังตวัลงบน
เนินภเูขา ตวั
อาคารวางนอน
ราบกบัพืน้ 

อาคารสีเ่ปลีย่ม
จตุัรสัขนาดใหญ่  
ความแตกต่างใน
ระดบัพืน้ 
และมทีางลาดอยู่
รอบตวัอาคาร 

อาคารกลอ่ง
สีเ่หลีย่ม
โครงสรา้งเบา 
ปรบัเปลีย่น
ลกัษณะของ
อาคารได ้

อาคารไมห้ลงัคาจัว่ 
มลีกัษณะเป็นบา้นพืน้
ถิน่ในภาคเหนือ 

อาคารโปรง่กลอ่ง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ยาว 
อาคารวางระนาบ
กบับรบิท 

อาคารไม ้4 หลงั  
เชือ่มต่ออาคารดว้ย
ทางเดนิหลงัคาคลุม 
ใชว้สัดุโปรง่แสงคลุม
ผนงั 

การเชือ่มต่ออาคาร
กบัพืน้ที่
เกษตรกรรม 

อาคารชอ่งเปิด
กวา้งเป็นกรอบน า
สายตา 
การกดอาคารลงต ่า
เพือ่ใกลช้ดิพืน้ที่
เกษตรกรรม 

อาคารชอ่งเปิด
กวา้งเป็นกรอบน า
สายตา 
ความโปรง่โลง่ของ
อาคาร 
สว่นยืน่บางสว่น
ของอาคารเขา้ไป
ในพืน้ที่
เกษตรกรรม 

อาคารชอ่งเปิด
กวา้งเป็นกรอบ
น าสายตา 
โครงสรา้งเบา
ของอาคาร
ปรบัเปลีย่นพืน้ที่
รองรบัการ
เปลีย่นแปลงของ
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

การใชว้สัดุทอ้งถิน่ใน
การท าอาคารท าใหไ้ม่
รูส้กึแปลกแยกไปจาก
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

อาคารชอ่งเปิด
กวา้งเป็นกรอบน า
สายตา 
ความสงูทีไ่มส่งู
มากของอาคารท า
ใหไ้มเ่ป็นจุดเดน่
น าพืน้ที่
เกษตรกรรม 

อาคารชอ่งเปิดกวา้ง
เป็นกรอบน าสายตา 
วสัดุผนงัโปรง่แสง
และวสัดุธรรมชาต ิ
การออกแบบพืน้ทีส่ ี
เขยีวใหส้อดคลอ้งกบั
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

 
4.1.1 ฉุยฟงทคีำเฟ่โครงกำร 1 

 พื้นที่โครงการเป็นไร่ชาขัน้บนัไดในบรบิทของภูเขาจงึดงึดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ขา้มายงัพื้นที่ได้ จุดประสงค์หลกัของ
โครงการเพือ่เป็นสรา้งอาคารใหเ้ป็นทีจ่ดจ า ประกอบกบัมโีปรแกรมการใชง้านภายในอาคารไมม่าก สถาปนิกจงึใชแ้นวความคดิ
ในการฝังตวัอาคารลงบนเนินเขาเพื่อสนับสนุนพืน้ทีบ่รบิท การจดัผงัอาคารเป็นแบบแผ่รศัม ีมเีสน้ทางการสญัจรผ่านพืน้ทีโ่ถง
กลางก่อนกระจายเขา้สูบ่รเิวณการใชง้านอื่น ๆ เพื่อควบคุมมุมมองของผูใ้ชง้าน ส่งผลใหร้ปูแบบของอาคารมลีกัษณะเป็นกล่อง
สีเ่หลีย่มสามอาคาร มคีวามกวา้ง ความสงู และช่องเปิดขนาดแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัโปรแกรมการใชง้านของพืน้ที ่เช่น พืน้ทีน่ัง่
พกัคอยส าหรบันักท่องเทีย่ว ตวัอาคารมคีวามสูงไม่มาก มชี่องเปิดทีเ่ปิดกวา้ง เพื่อใหอ้าคารเป็นกรอบน าสายตา เชื่อมต่อกบั
พื้นที่เกษตรกรรมผ่านการมองเห็นได้อย่างเต็มที่ องค์ประกอบอื่น ๆ ในการออกแบบให้ความส าคญักบับริบ ทที่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นอนัดบัแรก  

4.1.2 ฉุยฟงทคีำเฟ่โครงกำร 2 
 โครงการมจีุดประสงค์เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้จากโครงการที ่1 มแีนวความคดิเพื่อสนับสนุนพื้นทีบ่รบิท และ
หลกัการออกแบบอารยสถาปัตย์ (universal design) เน่ืองจากโครงการที ่1 มบีางพืน้ทีท่ีบุ่คคลทุพพลภาพไม่สามารถเขา้ถงึได ้ผงั
อาคารเป็นแบบแผร่ศัมทีีม่ทีางสญัจรเป็นเสน้ตรงตดัผา่นบรเิวณเคาน์เตอรข์องคาเฟ่ รา้นขายของทีร่ะลกึ และทีน่ัง่ ตามล าดบั เป็นการ
วางผงัทีล่ดความซบัซอ้นในการเขา้ถงึโปรแกรมการอื่น ๆ ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้านของผูใ้ชง้านทุกกลุ่ม นอกจากน้ียงัมกีารออกแบบ
ดว้ยการแบง่พืน้ทีเ่ป็นหลายระดบั เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถมองเหน็พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดจ้ากหลายจุดในอาคาร ช่องเปิดของอาคารเปิด
กวา้งเกดิความโปร่งโล่ง มทีางลาดลอ้มรอบอาคาร และมบีางส่วนของอาคารยื่นเขา้ไปในพืน้ทีเ่กษตรกรรม ท าใหอ้าคารเชื่อมต่อกบั
พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดอ้ยา่งเตม็ ปัจจยัในการออกแบบแต่ละสว่นถูกคดิรว่มกบัการน าเสนอพืน้ทีเ่กษตรกรรมไปพรอ้ม ๆ กนั 



ปัจจยักำรออกแบบสถำปัตยกรรมในพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่พฒันำใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
สทิธโิชค มดืทพัไทย และจฬุวด ีสนัทดั 
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4.1.3 โคโรฟิลด ์
 โครงการมจีุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ใหค้วามรู ้และสรา้งประสบการณ์การท าเกษตรกรรมใหก้บันักท่องเทีย่ว  โดย
แนวความคิดในการออกแบบเน้นสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน มีโปรแกรมที่ครอบคลุมตัง้แต่
กระบวนการเพาะปลกู เกบ็เกีย่ว แปรรปู จนถงึการขาย สง่ผลใหก้ารจดัผงัอาคารเป็นการจดัผงัแบบรวมกลุม่ ใหส้ะดวกต่อการใช้
งานพืน้ทีห่ลายส่วนร่วมกนั ใชร้ะบบทางสญัจรแบบเสน้ตรงเพื่อใหผู้ใ้ชง้านค่อยปรบัตวัอย่างชา้ ๆ ตามการใชง้านอาคาร โดย
รปูแบบอาคารใชโ้ครงสรา้งเหลก็ มคีวามสงูไมม่าก มลีกัษณะเป็นกล่องโปร่ง และสามารถปรบัเปลีย่นพืน้ทีต่ามความตอ้งการใช้
งานไดด้ว้ยการผลกัหรอืดนั ผ่านลอ้เลื่อนทีต่ดิตัง้ไวใ้นโครงสรา้งอาคาร การวางผงับรเิวณ ใช้การวางตวัอาคารล้อมรอบพืน้ที่
เกษตรกรรม ผนังของอาคารออกแบบใหเ้ปิดกวา้ง ซึง่ถอืเป็นจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมทีท่ าใหเ้กดิการเชื่อมต่อระหวา่งอาคารกบั
พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดอ้ยา่งเตม็ที ่

4.1.4 อำสำฟำรม์สเตย ์
 โครงการมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่พกัให้แก่นักท่องเที่ยว มีการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรโดยเกษตรกร ใช้
แนวความคดิโดยน าลกัษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาเป็นหลกัในการออกแบบ เพื่อใหอ้าคารไม่แปลกแยกไปจากบรบิทเดมิ
โดยรอบ การวางผงัอาคาร และโปรแกรมใช้หลกัการวางผงับ้านพื้นถิ่นในภาคเหนือโดยมพีื้นที่ส่วนกลางเป็นลานกจิกรรม มี
อาคารซึง่เป็นเรอืนรบัแขกสองหลงั และเรอืนเจา้บา้นหนึ่งหลงัลอ้มรอบลาน รปูแบบอาคาร เป็นอาคารยกใตถุ้นสงู และใชไ้มพ้ืน้
ถิน่เป็นวสัดุหลกัเป็นสว่นประกอบของอาคาร ท าใหอ้าคารกลมกลนืไปกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

4.1.5 Kunshun Visitor Center  
 โครงการมจีุดประสงค์เพื่อเป็นอาคารแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตร มกีารจดักจิกรรม และการสมัมนาเกี่ยวกบัการท า
เกษตรอนิทรยี ์สถาปนิกจงึใชแ้นวความคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม้คีวามสงูในระดบัเดยีวกบับรบิท เพื่อใหอ้าคารไม่
บดบงัพืน้ทีเ่กษตรกรรม ซึง่เป็นสื่อในการใหค้วามรู้  การจดัผงัอาคาร และเสน้ทางสญัจรใชร้ะบบแบบเสน้ตรงเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านได้
เรยีนรูร้ะบบเกษตรอนิทรยีต์ามล าดบั รปูแบบอาคารสีเ่หลีย่มผนืผา้วางราบไปกบับรบิท ประกอบกบัการใชว้สัดุทอ้งถิน่ในการท า
อาคาร และการออกแบบชอ่งเปิดใหเ้ปิดกวา้ง ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถมองเหน็พืน้ทีเ่กษตรกรรมโดยรอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

4.1.6 Tangshan Organic Farm 
 โครงการมจีุดประสงค์เพื่อเป็นโรงงานแปรรูปผลติภณัฑ์ทางการเกษตร และเป็นอาคารแหล่งเรยีนรู้ทางการเกษตร 
เน่ืองจากลกัษณะพืน้ทีก่ารใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมมคีวามทบึ และไม่ปลอดโปร่ง สถาปนิกจงึใช้แนวความคดิในการท า
อุตสาหกรรมในพืน้ทีโ่ปร่งแสง เพื่อใหเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นอาคารแหล่งการเรยีนรู ้โดยท าผนังอาคารดว้ยวสัดุทีม่คีวามโปร่งแสง
สามารถมองทะลุผ่าน น ามาเป็นผนังอาคาร เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถมองเหน็กระบวนการผลติไดจ้ากภายนอกได ้และผูใ้ชง้าน
ภายในสามารถมองเหน็พืน้ทีเ่กษตรกรรมภายนอกได ้ใชก้ารจดัผงัอาคารเป็นแบบแผร่ศัม ีมลีกัษณะการจดัผงัแบบผงัซีอ่เหอห
ยวน ซึ่งเป็นการจดัผงัแบบดัง้เดมิของประเทศจนี โดยมลีานโล่ง และมอีาคาร ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปลอ้มรอบลานโล่ง ทัง้สีท่ศิ 
เชื่อมต่อกนัดว้ยทางเดนิรอบลาน อาคารถูกออกแบบเป็นอาคารไมท้ีผ่นงัสามารมองเหน็ทะลุผา่นจากภายในสูภ่ายนอก สง่ผลให้
พืน้ทีเ่กษตรกรรมเชือ่มต่อกบัอาคารได ้

4.2 ปัจจยัการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
จากการศกึษาทัง้ 6 กรณีศกึษา สรุปไดว้า่ ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ทีเ่กษตรกรรม เพือ่

พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร คอื การออกแบบสถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งและส่งเสรมิพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่อียู่ โดย
อาคารควรมคีวามโปร่งโล่ง  มชี่องเปิดทีก่วา้ง สามารถมองเหน็พืน้ทีเ่กษตรกรรมอย่างชดัเจน และปัจจยัในการออกแบบแต่ละสว่น
ถูกคดิร่วมกบัการน าเสนอพืน้ทีเ่กษตรกรรม ทัง้น้ีพบความแตกต่างในดา้นโปรแกรมการใชง้าน การวางผงัอาคาร และเสน้ทางการ
สญัจร ซึง่ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องโครงการ ความตอ้งการของเจา้ของอาคาร รวมทัง้บรบิทของพืน้ทีเ่กษตรกรรมนัน้ ๆ  
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

บทความน้ีเป็นสว่นหน่ึงของวทิยานิพนธร์ะดบับณัฑติศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หวัขอ้ ปัจจยัดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมทีส่นบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีน าเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน ้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชงิเทรา โดยการออกแบบทีต่อ้งการเชื่อมโยงการท่องเทีย่วกบัพืน้ทีร่มิน ้าเขา้ดว้ยกนั โดยแนวทางการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าดว้ย
การน ารูปแบบพืน้ทีร่มิน ้าทีป่ระสบความส าเรจ็จากต่างประเทศมาพฒันาเขา้กบับรบิทไทยยงัไม่ไดม้กีารศกึษาแนวทางดงักล่าว 
ดงันัน้จึงเป็นที่มาของงานวิจยัน้ี โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์  3 ข้อ ได้แก่ 1)วิเคราะห์รูปแบบการพฒันาพื้นที่ริมน ้ าและ
องคป์ระกอบของการท่องเทีย่ว 2)ศกึษาศกัยภาพของพืน้ทีร่มิน ้าในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 3)เสนอแนวทางการออกแบบพืน้ทีร่มิน ้า
ตามบรบิทไทยเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ผูว้จิยัไดศ้กึษาการออกแบบพืน้ทีร่มิน ้าจากกรณีศกึษาต่างประเทศ
ที ่ทฤษฎอีงคป์ระกอบการท่องเทีย่ว และองคป์ระกอบของพืน้ทีร่มิน ้า จากการศกึษาก าหนดใหโ้ครงการออกแบบตัง้อยู่บรเิวณ
ตลาดบา้นใหม ่มพีืน้ทีป่ระมาณ 10000 ตรม. มกีารออกแบบ 4 ดา้นไดแ้ก่ 1)รปูแบบของท่าเรอื 2)รปูแบบของการใชง้านในพืน้ที่ 
ไดแ้ก่ พืน้ทีพ่าณิชยกรรม พืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีท่ ากจิกรรม 3)รูปแบบของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีร่มิน ้า ซึง่สามารถแยก
ออกมาไดเ้ป็นกจิกรรมในร่มและกจิกรรมลางแจง้ 4)การเชื่อมต่อไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ โดยประโยชน์จากงานวจิยัน้ีคอื 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีส่นใจพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าเพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
และสามารถน าแนวทางน้ีไปประยุกตไ์ด ้
ค าส าคญั: พืน้ทีร่มิน ้า, การทอ่งเทีย่ว, ทา่เรอื 
 
Abstract 

This research presents Guidelines for Waterfront area to promote tourism case study: amphoe muang 
Chachoengsao Province. By designing to connect tourism with the waterfront area together, the waterfront area 
development by adopting the model of the waterfront area that is successful from abroad to develop into the Thai context 
has not been studied. Therefore, it is the source of this research. In this research, there are 3 objectives which are 1) 
analysis of waterfront development pattern and tourism components. 2) Study the potential of the waterfront areas in 
Chachoengsao Province 3) Propose guidelines for designing waterfront areas in accordance with Thai context to promote 
tourism in Chachoengsao Province. The researcher studied the design of the waterfront area from an international case 
study that Tourism component theory and the composition of the waterfront area from the study, it was determined that 
the design project should be located in the area of Baan Mai Market. With an area of about 10000 sqm. There are 4 
design areas which are 1) Port layout 2) The form of use in the area, Commercial areas Public space and Activity area 
3) The type of activities that take place in the riverside area Which can be separated into indoor activities and outdoor 
activities 4) Connection to other tourist destinations which benefit from this research are Travel related agencies Including 
public and private agencies interested in developing waterfront areas to promote tourism And able to apply this method. 
Keywords: Waterfront, Tourism, Harbor 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 
การท่องเทีย่วสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศก่อใหเ้กดิการสรา้งรายไดแ้ละมคีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของหลายประเทศทัว่โลก เชน่เดยีวกบัประเทศไทยทีอุ่ตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วสรา้งรายไดแ้ละก่อใหเ้กดิการจา้งงานเป็นจ านวน
มาก ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วรวม 3.08 ลา้นลา้นบาท ซึง่สงูเป็นอนัดบั 4 ของโลก อย่างไรกต็ามอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนัน้สามารถกลายเป็นเครื่องมอืท าลายวถิีชวีติและทรพัยากรในพื้นที่ได้เช่นกนั ควรจะได้รบัการศกึษาและวางแผน
พฒันาบนความพร้อมและความต้องการของคนในพื้นที่ ดงันัน้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจงึเ ป็นอุตสาหกรรมทีค่วรไดร้บัการ
พฒันาอนัดบัตน้ๆ และควรไดร้บัการดแูลจากทุกภาคสว่น  

การพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงแผนงานย่อยภายใต้แผนการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก (EEC) เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการยกระดบัคุณภาพการท่องเทีย่วในพื้นทีส่ามจงัหวดัในภาคตะวนัออก 
ได้แก่ ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและ ระยอง สู่การท่องเที่ยวระดบัโลกรองรบันักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ด ีพร้อมกบัการท่องเที่ยวและ
พกัผ่อนกบัครอบครวัในคราวเดยีวกนั ในเชงิรูปแบบการท่องเที่ยวประเภท “Family Destination” เพื่อยกระดบัคุณภาพการ
ทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่EEC สูร่ะดบันานาชาต ิ

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงสายน ้าแหง่ชวีติ เนื่องจากมแีมน่ ้าบางปะกงเป็นแมน่ ้าสายหลกัหลอ่เลีย้งชวีติมาแต่
ดัง้เดมิ ในอดตีการด าเนินชวีติตลอดสองฟากฝัง่ล าน ้าทัง้การคา้ขาย การเกษตร และการประมงมใีหเ้หน็เป็นระยะอยู่ตลอดล าน ้า
แห่งน้ี ในปัจจุบนั แม่น ้าบางปะกงเป็นจุดเด่นทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพการท่องเทีย่วของจงัหวดั เน่ืองจากมวีดัศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่คารพนับ
ถอืของชาวไทยทัว่ประเทศตัง้เรยีงรายอยู่รมิแม่น ้า อกีทัง้ยงัมทีศันียภาพทีส่วยงามมคีวามสงบและกวา้งใหญ่เหมาะกบัการจดั
กจิกรรมการท่องเทีย่วทางเรอืเป็นอย่างยิง่ โดยในส่วนของจงัหวดัฉะเชงิเทราไดจ้ดัท าโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาพืน้ที่
รมิน ้าอยา่งต่อเน่ือง  โดยใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีร่มิน ้าทีม่ศีกัยภาพมาดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาทอ่งเทีย่ว ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้องการ
ศกึษาพฒันาพืน้ทีร่มิแม่น ้าและออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เพื่อใหม้คีวามยัง่ยนืและมคีวามสอดคลอ้งกบั
บรบิทจงัหวดัฉะเชงิเทราเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในชุมชนเมอืงฉะเชงิเทรา อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งพกัผ่อนและนันทนาการแห่งใหม่ใน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.1 วเิคราะหร์ปูแบบการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าและองคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่ว จากกรณีศกึษาต่างประเทศ 
2.2 ศกึษาศกัยภาพของพืน้ทีร่มิน ้าใน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 
2.3 เสนอแนวทางการออกแบบพืน้ทีร่มิน ้าตามบรบิทไทยเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 

 
3. วิธีการวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการวิจยั 

3.1.1 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
1.ศกึษารวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิองคป์ระกอบการท่องเทีย่ว 5A ,องคป์ระกอบของพืน้ทีร่มิน ้า และการพฒันา

พืน้ทีร่มิน ้าเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว เพือ่น ามาเป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษา 
แนวคิดองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A (Dickman,1996) สามารถสรุปไดว้่าการทีจ่ะสามารถบรหิารจดัการใหก้าร

ท่องเที่ยวของพื้นที่นัน้ ๆ ประสบความส าเร็จจ าเป้นจะต้องมอีงค์ประกอบทัง้ 5 ที่ได้กล่าวมาขา้งต้นเป็นพื้นฐานส าคญั การ
ท่องเทีย่วจะเกดิขึน้ไดจ้ าเป็นต้องม ีสิง่ดงึดูดใจ (Attraction) เมื่อมสีิง่ดงึดูดใจใหน้ักท่องเทีย่วเขา้มาในพืน้ทีจ่ าเป็นจะต้องมกีาร
จดัการการเขา้ถงึ (Access) ใหม้คีวามสะดวกสบายเพราะหากการเดนิทางมคีวามล าบาก ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่วกจ็ะ
ลดลง ในพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วจ าเป็นตอ้งมกีจิกรรม (Activities) และ สิง่อ านวยความสะดวก (Amenities) เพื่อเพิม่ศกัยภาพของ
แหลง่ทอ่งเทีย่วใหม้ากยิง่ขึน้ และสดุทา้ยคอื ทีพ่กั (Accommodation) เป็นองคป์ระกอบทีจ่ะท าหน้าทีก่กัเกบ็นกัทอ่งเทีย่วใหอ้ยูใ่น
วงจรการทอ่งเทีย่วไวไ้ดน้านทีส่ดุ เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้ก่การทอ่งเทีย่ว 

แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาพืน้ท่ีริมน ้า (ฐาปนา บุณยประวติร, 2555) สรุปไดว้า่ การออกแบบพืน้ทีร่มิน ้าหากทีต่ัง้มี
ศกัยภาพในดา้นการท่องเทีย่วเพยีงพอสามารถพฒันาพืน้ทีใ่หม้อีงคป์ระกอบทีม่ากกวา่การเป็นพืน้ทีน่นัทนาการเพือ่การพกัผ่อน
เพยีงดา้นเดยีว เช่นการพฒันาเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ย่านการคา้ ถนนคนเดนิ เป็นต้น ทัง้น้ีต้องมกีารค านึงถงึ



แนวทางการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว กรณศีกึษา : อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
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ความสอดคลอ้งของบรบิทกายภาพของชุมชนใกลเ้คยีง การออกแบบโดยคา้นึงถงึการใชง้านและพฤตกิรรมของคนในชุมชน และ
ตอ้งเชือ่มโยงองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั 

แนวคิดองคป์ระกอบของพื้นท่ีริมน ้า (Project for Public Spaces, 2009) สรุปได้ว่า การที่จะออกแบบหรอืพฒันา
พื้นที่รมิน ้าควรจะออกแบบบนพื้นที่ที่สามารถท าหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะใหแ้ก่ทุก ๆ คนได้ เพราะพื้นที่รมิน ้าเป็นพื้นที่ที่มี
ศกัยภาพสูงกว่าพื้นที่ปกต ิสามารถเพิม่โอกาสในการพฒันาใหป้ระสบความส าเรจ็มากขึน้ ควรออกแบบพื้นที่ให้คนในชุมชน
ใกลเ้คยีงไดป้ระโยชน์จากพืน้ทีร่มิน ้า ในพืน้ทีร่มิน ้าน้ีควรออกแบบใหม้กีารใชง้านยอ่ย ๆ แทรกกจิกรรมทีห่ลากหลายลงไปเพือ่ให้
พื้นที่สามารถปรบัเปลี่ยนการใช้งานได้เสมอ พื้นที่ริมน้ไควรได้รบัการเชื่อมโยงจากพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนส่ง
สาธารณะ หรอืปัจจยัขัน้พืน้ฐานเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการรองรบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารและนักทอ่งเทีย่ว การเขา้ถงึพืน้ทีค่วรจะเขา้ถงึได้
หลายเสน้ทาง และเสน้ทางทีเ่ขา้ถงึไดค้วรจะตอ้งมคีวามสะดวกสบายพืน้ทีร่มิน ้าควรออกแบบให้สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลาและ
สามารถใชป้ระโยชน์จากอาคารโดยรอบ โดยการออกแบบอาคารควรจะออกแบบอาคารทีเ่ป็นจุดเด่นเพื่อสรา้งภาพจ าใหแ้ก่คน
ทีม่าใชพ้ืน้ที ่และควรค านึงถงึทศิทาง แดด ลม ฝน ในการออกแบบพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในพืน้ที่ 
 จากการศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ แนวคดิในการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้า มุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งเพือ่ก่อประโยชน์แก่ทุกคน 
โดยพืน้ทีร่มิน ้าควรจะเป็นพืน้ทีส่าธารณะส าหรบัทุกคนทีส่ามารถมาใชง้านผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย และพืน้ทีร่มิน ้าสามารถ
รองรบัและสามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน แต่ไมใ่ช่ทุกกจิกรรมหรอืโปรแกรมทีศ่กึษาจะเหมาะสมกบั
พืน้ทีร่มิน ้าทุกที ่บรบิทโดยรอบ สภาพแวดลอ้มของสงัคม และทีต่ัง้จะเป็นตวัก าหนดวา่รปูแบบใดจงึจะเหมาะสม 

2.ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากกรณีศกึษาในต่างประเทศ 
ศกึษากรณีศกึษาพืน้ทีร่มิน ้าทีป่ระสบความส าเรจ็ในต่างประเทศ โดยเลอืกศกึษา 5 กรณีศกึษา ไดแ้ก่ 1 . SAN – 

ANTONIO Riverwalk, Texas ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ศกึษาการวางผงัของแนวอาคารรมิแม่น ้า กจิกรรมรมิน ้าโดยใช้เรอืเป็นหลกั อาคารและความสมัพนัธ์กบัแม่น ้า และ

ศกึษาทางเดนิรมิน ้าทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นทางเดนิรมิน ้าทีด่ทีีส่ดุในโลก (BENJAMIN LAMPKIN , 2016) 
2.Seine River, Paris, ประเทศฝรัง่เศส 
ศกึษาการใชง้านพืน้ทีร่มิน ้า ในรปูแบบทีห่ลากหลาย เช่น พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีก่จิกรรม และพืน้ทีพ่าณิชยกรรม ทีอ่ยู่

รมิแม่น ้า ที่สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ให้มาใช้งาน การเชื่อมตอ่ไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยน าขนส่ง
สาธารณะมาเป็นตวัเชือ่มเพือ่เพิม่ความสะดวกแก่นกัทอ่งเทีย่ว 

3.Copenhagen canal, Copenhagen, ประเทศเดนมารก์ 
ศกึษาการวางผงัและสิง่อ านวยความสะดวกบรเิวณรมิน ้า รวมไปถงึกจิกรรมบรเิวณพืน้ทีร่มิน ้า 
4.Tongli water town, Suzhou, ประเทศจนี 
ศกึษาการน าวฒันธรรมและอาคารเก่าในพืน้ที่ใหเ้ป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่ว โดยทีจ่ะเน้นไปทีเ่อกลกัษณ์ของวถิชีวีติ

รมิน ้าทีม่มีายาวนานกวา่ 100 ปี 
5.Dotonbori, Osaka, ประเทศญีปุ่่ น 
ศกึษาเสน้ทางทอ่งเทีย่วดว้ยเรอืทีม่รีะบบการจดัการทีด่ ีมทีา่เรอืทีไ่ดม้าตรฐานและถนนคนเดนิรมิน ้า 
โดยทัง้ 5 กรณีศกึษาไดผ้า่นเกณฑอ์งคป์ระกอบการทอ่งเทีย่ว 5A ซึง่ 3 ล าดบัแรกเป็นกรณีศกึษาต่างประเทศทีป่ระสบ

ความส าเรจ็ระดบัโลกเป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง มกีารน าเอารปูแบบการพฒันาไปใชใ้นหลายประเทศ และ 2 ล าดบัสุดทา้ยเป็น
กรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ในละแวกทวปีเอเชยี มบีรบิทของแมน่ ้าทีใ่กลเ้คยีงกบัพืน้ทีศ่กึษา 
 

3.1.2 ขอ้มลูปฐมภมู ิ
ศกึษาและวเิคราะหแ์หล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่ดคูวามพรอ้มของแหล่งท่องเทีย่ว และกจิกรรมทีน่่าสนใจ

ทีจ่ะดงึดูดนักท่องเทีย่ว เกบ็ขอ้มลูจากการลงพืน้ที ่ส ารวจ สงัเกต จดบนัทกึ และสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งต่อการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้า
และการทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้สน้ทางการทอ่งเทีย่วดว้ยเรอืเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห ์แบง่ออกเป็น 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 

1.เสน้ทางวดัโสธรวรารามวรวหิาร - ตลาดบา้นใหม ่
2.เสน้ทางตลาดบา้นใหม ่- วดัสมานรตันาราม 
3.วดัสมานรตันาราม - ตลาดน ้าบางคลา้ 
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รปูท่ี 1 เสน้ทางเรอืทอ่งเทีย่ว 3 เสน้ทาง 
 
 เสน้ทางที ่1 – มแีหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอยู่ตลอดเสน้ทาง เป็นเสน้ทางทีน่ักท่องเทีย่วนิยมใชม้ากทีสุ่ด เน่ืองจากมี
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมและมกีจิกรรมใหเ้ลอืกท าระหว่างล่องเรอืท่องเทีย่ว อกีทัง้ขนส่งสาธารณะยงัสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกโดย
พืน้ทีท่ีใ่นเสน้ทางที1่ทีค่นหนาแน่นมากทีส่ดุอยูท่ีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วตลาดบา้นใหม่ 
 เสน้ทางที ่2 – เป็นเสน้ทางท่องเทีย่วทีเ่พิง่จะไดร้บัการพฒันาเป็นเสน้ทางสุดทา้ย เดมิทเีป็นเพยีงเสน้ทางเรอืรบัจา้งที่
คนในพืน้ทีใ่ชส้ญัจรเพือ่เขา้สูต่วัเมอืงฉะเชงิเทราสถานทีท่อ่งเทีย่วยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัเทา่ทีค่วรแต่มทีีพ่กัส าหรบันกัท่องเทีย่วกระจาย
ตวัอยู ่เพราะเป็นพืน้ทีร่มิแมน่ ้าทีส่งบ คนไมพ่ลุกพล่าน 
 เสน้ทางที ่3 – มแีหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วเช่นกนั สามารถนัง่เรอืท่องเทีย่วออกไปยงัอ าเภอต่าง ๆ 
ไดโ้ดยใชเ้รอืทอ่งเทีย่วหรอืเรอืรบัจา้ง แต่การเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วค่อนขา้งล าบาก ไมม่ขีนสง่สาธารณะผา่นแหล่งท่องเทีย่ว การ
เขา้ถงึท าไดโ้ดยรถยนตส์ว่นบุคคล 
 
3.1.3 บทสมัภาษณ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

สมัภาษณ์ผูม้สีว่นในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว โดยจะสมัภาษณ์ความคดิเหน็ต่อการทอ่งเทีย่วรมิน ้าและเขตพืน้ทีศ่กึษา  
แบง่กลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์ออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

กลุม่ที ่1 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดแ้ก่ 
1) การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย ส านกังานจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
2)ชมรมรกัษ์บา้นใหม ่
3)ส านกังานทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กลุม่ที ่2 นกัทอ่งเทีย่วทีท่อ่งเทีย่วรมิน ้าในจงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 60 คน ไดแ้ก่ 
1)ชว่งอายุ 20-40 ปี จ านวน 20 คน 
2)ชว่งอายุ 40-60 ปี จ านวน 20 คน 
3)ชว่งอายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 20 คน 

จากบทสมัภาษณ์ท าใหไ้ดท้ราบแนวทางการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าในจงัหวดัฉะเชงิเทรา และทศิทางของการท่องเทีย่วที่
หน่วยงานคาดหวงัใหจ้งัหวดัฉะเชงิเทราเป็น รวมไปถงึความต้องการของนักท่องเทีย่วทีต่้องการวิง่อ านวยความสะดวกในการ
ทอ่งเทีย่ว  
 
3.1.4 รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 

วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจและสงัเกต ประกอบกบัแนวความคดิจากทฤษฎตี่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรม 
เพือ่หาแนวทางการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วรมิน ้าทีเ่หมาะสมกบับรบิทของจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
4.1 วเิคราะหก์รณีศกึษาต่างประเทศ 

การวเิคราะหก์รณีศกึษาเพือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบพืน้ทีร่มิน ้าในต่างประเทศทัง้หมด 5 แหง่และสรุปเป็นแนวทาง
ในการออกแบบทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีร่มิน ้าเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว กรณีศกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวเิคราะห์
การพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าและองคป์ระกอบของพืน้ทีร่มิน ้า สรุปไดว้่า องคป์ระกอบการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้าจากกรณีศกึษาต่างประเทศ 
ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
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4.1.1. รูปแบบท่าเรอืท่องเทีย่ว ซึง่แบ่งไดเ้ป็น ท่าเรอืทีม่หีลงัคาปกคลุม และไม่มหีลงัคาปกคลุม โดยจะขึน้อยู่กบัทีต่ ัง้
และสภาพอากาศของพืน้ที ่และทางเดนิขึน้-ลงเรอืทีจ่ะมลีกัษณะเป็นทางลาด 

4.1.2. รปูแบบกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีร่มิน ้า แบ่งไดเ้ป็น 3 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมในร่ม กจิกรรมกลางแจง้ทีไ่มเ่น้น
การเคลือ่นไหว และกจิกรรมกลางแจง้ทีเ่น้นการเคลือ่นไหว 

4.1.3. รูปแบบการใช้งานพื้นที่ริมน ้ า ได้แก่ พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ท ากิจกรรม และ พื้นที่
ประชาสมัพนัธ ์โดยทัง้ 4 พืน้ทีจ่ะมกีารวางตวัใหพ้ืน้ทีก่จิกรรมหรอืพืน้ทีส่าธารณะใกลช้ดิกบัแม่น ้ามากทีสุ่ด รองลงมาจงึจะเป็น
พืน้ทีพ่าณิชยกรรมและพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์

4.1.4. รปูแบบการเชื่อมต่อไปสถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ แบ่งไดเ้ป็น 3 รปูแบบในการเชื่อมต่อ ไดแ้ก่ 1)วธิเีรอื -เดนิ 2)วธิี
เรอื-รถประจ าทาง 3)วธิเีรอื-เดนิ-รถประจ าทาง ซึง่จะขึน้อยูก่บับรบิทพืน้ทีแ่ละความพรอ้ม 
 
4.2 วเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กึษา 

4.2.1. เสน้ทางการทอ่งเทีย่วดว้ยเรอืทอ่งเทีย่ว 
การคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาจากเสน้ทางการท่องเทีย่วดว้ยเรอืทอ่งเทีย่วในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดม้เีกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ที่

ศกึษาจากการทบทวนวรรณกรรม และแหล่งทอ่งเทีย่วหลกัในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยแบง่ไดเ้ป็น 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ เสน้ทางวดัโส
ธรฯ-ตลาดบา้นใหม,่ เสน้ทางตลาดบา้นใหม-่วดัสมานฯ และเสน้ทางวดัสมานฯ-ตลาดน ้าบางคลา้ 

4.2.2. แหล่งทอ่งเทีย่วทีต่ดิกบัพืน้ทีร่มิน ้าในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 จากการวเิคราะหแ์หล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่าแหล่งท่องเทีย่วทีน่ักท่องเทีย่วนิยมไปมาก จะมทีีต่ ัง้อยู่
บรเิวณรมิแม่น ้าบางปะกง โดยศกึยภาพของพืน้ทีร่มิน ้า ท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วสามารถพฒันากจิกรรม และ การใชง้านพืน้ทีใ่ห้
หลากหลาย สามารถดงึดดูและรองรบันกัทอ่งเทีย่วไดห้ลายกลุม่ เพยีงแต่ยงัขาดการเชือ่มต่อระหวา่งสถานทีท่อ่งเทีย่วดว้ยกนัเอง 
ท าใหเ้สน้ทางการทอ่งเทีย่วยงัขาดความสมัพนัธก์นั 
 จากการศกึษาพบว่าพืน้ทีบ่รเิวณตลาดบา้นใหม่ ซึ่งเป็นจุดตดัของเสน้ทางการท่องเทีย่วทางเรอืถงึ 2 เสน้ทาง ท าใหม้ี
ท่าเรอืทรีองรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตลาดและเป็นท่าเรอืเปลีย่นถ่ายเสน้ทางการท่องเทีย่วไปอกีอ าเภอหน่ึง ภายในตลาดบา้น
ใหมม่ชีุมชนรมิน ้าเก่าแก่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ มอีายุมากกว่า 100 ปี อกีทัง้ทีต่ ัง้ยงัอยู่ห่างจากสถานีรถไฟแปดริว้เพยีง 200 เมตร และ
บรเิวณรอบตลาดบา้นใหมย่งัมทีีว่างใหพ้ฒันาเพือ่ใหพ้ืน้ทีร่มิน ้าตลาดบา้นใหมม่ศีกัยภาพมากขึน้ทีจ่ะสง่เสรมิดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 
รปูท่ี 2 พืน้ทีบ่รเิวณตลาดบา้นใหมแ่ละพืน้ทีว่า่งขา้งตลาดบา้นใหม่ 

 
4.3 แนวทางการออกแบบพืน้ทีร่มิน ้า  

แนวทางการออกแบบพืน้ทีร่มิน ้า อา้งองิจากกรณีศกึษา แบง่ไดเ้ป็น 
4.3.1. ทา่เรอืทอ่งเทีย่ว 
ท่าเรือขนาดกลางมหีลงัคาปกคลุม มพีื้นที่รบัรองผู้โดยสารระหว่าง 150-250 ตรม. รบัผู้โดยสาร/รอบ 30-50 คน 

ประกอบไปดว้ย อาคารพกัคอยทีม่หีลงัคาคลุม,พืน้ทีน่ัง่พกัคอย, พืน้ทีข่ายตัว๋ , รา้นขายของ, รา้นอาหาร และประชาสมัพนัธ ์
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4.3.2. กจิกรรมในพืน้ทีร่มิน ้า 
 แบง่ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ กจิกรรมในรม่ และ กจิกรรมกลางแจง้ 
 กจิกรรมกลางแจง้ มกีจิกรรมสระน ้ากลางแจง้ทีไ่ดร้บัการประยุกต์มาจากกรณีศกึษาต่างประเทศเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
บรบิทไทย มสีนามเพลยก์ราวดเ์พือ่ใหพ้ืน้ทีร่มิน ้าในวนัธรรมดาทีไ่มม่กีารทอ่งเทีย่วสามารถใชเ้ป็นพืน้ทีพ่กัผอ่นใหก้บัคนในชุมชน
ได ้และล่องเรอืท่องเทีย่ว โดยจะเป็นการพายเรอืเทีย่วบรเิวณคลองทีต่ดิกบัตลาดบนโดยทีน่ักท่องเทีย่วสามารถเช่าเรอืพายได้
ดว้ยตนเอง 
 กจิกรรมในรม่ จะพฒันาในสว่นของตลาดโบราณเดมิและพืน้ทีก่ารคา้รปูแบบใหมใ่หม้คีวามผสมผสานกนัเพือ่ดงึดดูกลุ่ม
นักท่องเทีย่วทีห่ลากหลายมากขึน้ มพีืน้ทีส่ าหรบัจดันิทรรศการเวยีนเพื่อให้ขอ้มูลการท่องเทีย่วกบันักท่องเทีย่ว และพืน้ทีท่ า
เวริค์ชอ็ปรว่มกบัคนในชุมชน เพือ่สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนักทอ่งเทีย่วและคนในชุมชน 

4.3.3. การใชง้านพืน้ทีร่มิน ้า 
4.3.3.1. พืน้ทีส่าธารณะ ประกอบไปดว้ยพืน้ทีส่วนสาธารณะและพืน้ทีอ่เนกประสงคต์ามบรเิวณต่าง ๆ อกีทัง้ยงั

ครอบคลุมถงึพืน้ทีส่ าหรบัสิง่อ านวยวามสะดวก เชน่ ทีจ่อดรถ ทางเดนิรมิน ้า 
4.3.3.2. พื้นทีก่จิกรรม ประกอบไปดว้ยพืน้ทีพ่ืน้ทีท่ ากจิกรรมร่วมกนัระหว่าง นักท่องเทีย่วกบัชุมชน และเวที

จดักจิกรรมต่าง ๆ ซึง่พืน้ทีท่ีย่กระดบัขึน้ เพือ่เป็นจุดสนใจของนกัทอ่งเทีย่ว 
4.3.3.3. พืน้ทีพ่าณิชยกรรม ประกอบไปดว้ยพืน้ทีต่ลาดโบราณ ซึง่จะพฒันาในสว่นของพืน้ทีต่ลาดบา้นใหมเ่ดมิ 

พืน้ทีถ่นนคนเดนิและพืน้ทีศ่นูย ์O-TOP  ซึง่จะเป็นพืน้ทีส่รา้งใหมท่ีจ่ะเชือ่มระหวา่งตลาดเก่า 
4.3.3.4. พื้นทีป่ระชาสมัพนัธ์ ประกอบไปดว้ยพืน้ทีใ่หค้ าแนะน าเกี่ยวกบั สถานทีท่่องเทีย่ว โดยจะท าหน้าที่

คลา้ยกบั Tourist Center และพืน้ทีแ่สดงนิทรรศการ โดยจะจดัท าเป็นเป็นพืน้ที ่Pop-Up ส าหรบัใหค้วามรู ้และ ถ่ายภาพ 
 

4.3.4. การเชือ่มต่อไปสถานทีท่อ่งเทีย่วอื่น ๆ 
เชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะทีห่ลากหลายในพื้นที ่โดยจะท ารถ Shuttle เพื่อรบั-ส่งนักท่องเทีย่วไปยงัสถานที่

ทอ่งเทีย่วอื่น ๆ และจดัท าแผนทีก่ารทอ่งเทีย่วใหก้บันกัทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่ความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 

 
รปูท่ี 3 การออกแบบพืน้ทีร่มิน ้าเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา บรเิวณตลาดบา้นใหม่ 

 
5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัไดป้ระมวลแนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่วและการองคป์ระกอบพืน้ที่
รมิน ้า เพื่อสงัเคราะหม์าเป็นแนวทางในการออกแบบปรบัปรุงพืน้ทีร่มิน ้าเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิท 
สามารถวเิคราะห์และสรุปประเดน็การออกแบบพื้นที่รมิน ้าเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว โดยให้เหน็ว่าองค์ประกอบทัง้ 4 ด้านมี
ความส าคญักบัการพฒันาพืน้ทีร่มิน ้า (อา้งองิจากกรณีศกึษา) ซึง่จะท าใหก้ารทอ่งเทีย่วมรีะบบ มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีซ่ึง่จะ
ท าใหน้กัทอ่งเทีย่วและคนในพืน้ทีส่ามารถใชง้านพืน้ทีร่มิน ้าไดเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

ขอ้จ ากดัทีพ่บทีท่ าใหเ้ป้าหมายไมบ่รรลุตรงตามเป้าหมาย เช่น ระบบขนส่งสาธารณะโดยรวมของจงัหวดัฉะเชงิเทราที่
ยงัคงไมพ่รอ้ม โดยการวจิยัน้ีไดว้เิคราะหเ์พือ่ใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการจดัการพืน้ทีร่มิน ้า ทีส่ามารถช่วยพฒันาการทอ่งเทีย่ว
ไดอ้ยา่งมรีะบบมากขึน้ ผา่นการออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม เพือ่เป็นแนวทางในการน าไปใชต้่อในอนาคต 
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แนวทางการออกแบบผงัและท่ีพกัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสร้าง 

ในโครงการหมู่บา้นจดัสรร 
Guidelines for designing layout and accommodation of 

Construction labor in housing estate project. 
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การเจรญิเติบโตของธุรกิจด้านอสงัหาริมทรพัย์ในปัจจุบนัมกีารขยายเพิม่ขึ้นจากเดมิเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
โครงการหมูบ่า้นจดัสรรในพืน้ทีร่อบในกรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑล แต่สิง่ทีไ่มไ่ดถู้กพฒันาใหม้คีุณภาพทีด่ไีปพรอ้มกบัโครงการ
หมู่บา้นจดัสรรนัน้กค็อื ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสรา้ง ทีย่งัคงไม่ถูกพฒันาใหด้ขีึน้และยงัคงใชว้สัดุทีม่ตีน้ทุนต ่าในการ
ก่อสรา้ง เช่น สงักะสแีละไมเ้ก่า ซึง่ส่งผลผูพ้กัอาศยัหรอืแรงงานก่อสรา้งมภีาพลกัษณ์ทีไ่ม่ถูกสุขอนามยัและไม่ปลอดภยัส าหรบั
คนทัว่ไป การท าวจิยัในครัง้น้ีจะเป็นการเสนอแนวทางการออกแบบผงัและทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสรา้งในโครงการ
หมูบ่า้นจดัสรร ใหม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้ทัง้ในดา้นของวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและในดา้นของการจดัวางผงั เพือ่เป็นการจดัสรรพืน้ทีใ่ห้
เหมาะสมกบัการอยู่อาศยัของแรงงานก่อสรา้งและสามารถน าวสัดุมาหมุนเวยีนใชไ้ดม้ากขึน้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการลงทุนของ
ทางผู้รบัเหมา วทิยานิพนธ์น้ีได้เลอืกพื้นที่การศึกษาทัง้หมด 4 โครงการ ที่ก าลงัมกีารก่อสร้างและมทีี่พกัอาศยัของแรงงาน
ก่อสรา้งตัง้อยูท่ ัง้ภายในและภายนอกของโครงการหมูบ่า้นจดัสรร โดยโครงการทัง้หมดเป็นโครงการหมูบ่า้นจดัสรรทีม่พีืน้ทีต่ ัง้อยู่
ในเขตของกรุงเทพฯและปรมิณฑล ซึง่ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบั 1.องคป์ระกอบดา้นกายภาพและบรบิทของพืน้ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว
ของแรงงานก่อสรา้ง 2.องคป์ระกอบดา้นสถาปัตยกรรมของทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของแรงงาน 3.องคป์ระกอบดา้นการจดัการทีพ่กั
อาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสร้าง โดยมกีารสมัภาษณ์เกี่ยวกบัหวัขอ้ทัง้สามที่กล่าวไปขา้งต้น ด้วยการสมัภาษณ์ทางผูดู้แล
จดัการโครงการ ผูร้บัเหมา และแรงงาน จากการสมัภาษณ์และลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู ผู้วจิยัไดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละอภปิรายเพื่อ
เป็นการก าหนดโจทยใ์นการออกแบบผงัและทีพ่กัอาศยัของแรงงานก่อสรา้ง และน ามาออกแบบใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ทัง้ในดา้น
การอยูอ่าศยั การใชง้านวสัดุ วธิกีารก่อสรา้งและการจดัผงั 

ค ำส ำคญั: ทีพ่กัอำศยัชัว่ครำว, หมูบ่ำ้นจดัสรร , กำรวำงผงัทีพ่กัอำศยัชัว่ครำว 
 
Abstract 

The growth of the real estate business today has increased a lot. Especially the housing project in the 
surrounding areas in Bangkok and the surrounding provinces but what is not develop to be of good quality with the 
housing project is the temporary shelter of construction workers that is still undeveloped and still uses low-cost materials 
for construction such as corrugated zinc sheet and old wood which cause the construction workers to look unhygienic 
and unsafe for the general public. The research will provide guidelines for designing the layout and temporary shelter 
for construction workers in housing projects for better quality both in the material and in the planning to allocate a 
suitable area for residents of the construction workers and use more material in the construction life cycle for the worth 
investment of the contractor. This thesis was to study the area of 4 projects that are currently under construction and 
housing laborers are located inside and outside the housing estate project in which all the projects is in the area of 
Bangkok and its surrounding province which has studied on  

mailto:bynorth_kup@hotmail.com1
mailto:peeradon@staff.tu.ac.th2
mailto:santirak@ap.tu.ac.th
mailto:santirak@ap.tu.ac.th


แนวทำงกำรออกแบบผงัและทีพ่กัอำศยัชัว่ครำวของแรงงำนก่อสรำ้งในโครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรร 
ปิยงักรู มัง่บางยาง, พรีดร แกว้ลาย และสนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ 
 

545 

  1.Physical components and context of temporary residence areas of construction workers  
  2.Architecture elements of labour temporary shelter 
  3.Components of temporary housing management of construction workers 
 In addition to interviewing with project manager, contractor, and labour about three top pics above. According 
to surveys and interview, the researcher brought the data to analyse and criticize the design of the shelter of the worker, 
And designed to be better in term of both living, use of material, methods of construction and layout. 

Keywords: Temporary Shelter, Housing Project, Planning Temporary Shelter 

 
1 บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
 ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสรา้งในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร คอื พืน้ทีท่ีถู่กจดัสรรขึน้มาเพือ่ตอบสนองเรื่องการ
อยูอ่าศยัใหก้บัแรงงานทีเ่ขา้มาท างานก่อสรา้งในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร ซึง่การสรา้งทีพ่กัอาศยัของแรงงานจะเริม่ก่อสรา้งก่อนที่
จะมกีารก่อสรา้งหมู่บา้น เพื่อเป็นการเตรยีมพืน้ทีใ่หก้บัแรงงาน โดยแรงงานจะอยู่อาศยัตัง้แต่ เริม่สรา้งจนถงึโครงการเสรจ็สิน้ 
หรอืเป็นไปตามแผนของทางโครงการหมูบ่า้นจดัสรร ซึง่จะมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัญหาทีพ่บในทีพ่กัอาศยัของแรงงาน จากการลง
พืน้ที ่คอื (1) พืน้ทีก่ารอยู่อาศยัและวสัดุทีใ่ชก้่อสรา้ง (2) เรื่องสุขอนามยัภายในพืน้ที ่และ (3) พืน้ทีใ่ชง้านและการจดัสรรพืน้ที ่
ซึง่การศกึษาจะตอ้ง มกีารค านึงถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอื แรงงาน , ผูร้บัเหมา และผูด้แูลโครงการ เพือ่ใหแ้นวทางการออกแบบผงัและ
ทีพ่กัอาศยัของแรงงานก่อสรา้งในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร มปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ในดา้นต่าง ๆ  
 
1.2 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 

1.ศกึษาลกัษณะทางกายภาพและบรบิทของทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสรา้งในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร 
2.ศกึษาปัจจยัการจดัการทีม่ผีลต่อการออกแบบและจดัตัง้พืน้ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสรา้ง 
3.เสนอแนวทางและรปูแบบการพฒันาระบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพใน

ดา้นการอยูอ่าศยั 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎี The Need Theory (The original hierarchy of need five-stage model includes) 
 จากการศกึษาทฤษฎขีอง The Need Theory จะพบว่า Maslow ไดจ้ าแนกความต้องการพืน้ทีฐ่าน เพื่อความอยู่รอด
ทางกายภาพของมนุษย์ ได้แก่  1 .Physiological needs (กายภาพ) , 2.Safety needs (ความปลอดภัย) , 3. Love and 
belongingness needs (การเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม) , 4.Esteem needs (การได้รบัการเคารพ) , 5.Self-actualization needs 
(การคน้พบตวัเอง) และการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีต่อบสนองพฤตกิรรมมนุษย์ จากศกึษาขา้งต้น เป็นแนวทางในการน ามาใช้
ออกแบบผงัและทีพ่กัอาศยัของแรงงานก่อสรา้ง 
2.2 Bangkok Bastards หวัข้อบา้นพกัคนงานก่อสร้าง ของ CHAT architects (คุณฉตัรพงษ ์ชืน่ฤดมีล) 

จากการศกึษา ท าใหส้ามารถเขา้ใจถงึโครงสรา้งของบา้นพกัคนงาน คอื 1.ลกัษณะบา้นพกัคนงาน 2.ปัญหาทีพ่บใน
หอ้งพกัคนงาน และ 3.การสรา้งพืน้ทีเ่พิม่เตมิเพื่อตอบสนองกจิกรรมของแรงงาน โดยทัง้หมดเป็นการศกึษาบา้นพกัคนงาน ที่
สามารถน ามาเป็นแนวทางส าหรบัการออกแบบใหส้ถาปัตยกรรมของบา้นพกัคนงาน มคีวามเหมาะสมกบัการเป็นอยูข่องแรงงาน 
รวมไปถงึสภาพอากาศในเขตเมอืงรอ้น 
2.3 หลกัคิดส าคญัในการท าโครงการบา้นส าหรบัผูมี้รายได้น้อย สถาบนัพฒันาชุมชน (พอช.-CODI) 

จากการศึกษาหลกัคิดส าคญัในการออกแบบบ้านส าหรบัผู้มรีายได้น้อย สามารถแบ่งออกเป็นได้ 4 อย่าง คือ 1.
หลกัการวเิคราะหท์ีต่ ัง้ 2.การจดัตัง้กลุ่มผูอ้ยู่อาศยัหรอืกระบวนการทางสงัคม 3.การวางผงัสาธารณูปโภคและกลุม่อาคาร และ 4.
การออกแบบอาคาร โดยหลกัการทัง้หมดเป็นแนวทางส าหรบัการวเิคราะหแ์ละศกึษาพืน้ทีก่่อนการออกแบบทีพ่กัอาศยัส าหรบัผู้
มรีายไดน้้อย 
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2.4 มาตรฐานท่ีพกัอาศยัของแรงงานก่อสร้างตามกฎหมายของประเทศไทย 
จากการศกึษาสามารถแบ่งมาตรฐานดา้นสวสัดกิารแรงงานทีพ่กัอาศยัส าหรบัลูกจา้งประเภทกจิการก่อสรา้ง คอื 1.ที่

พกัอาศยั ขนาดหอ้งตอ้งมคีวามกวา้งดา้นแคบทีส่ดุไมน้่อยกวา่ 2.50 เมตร ขนาดพืน้ทีร่วมไมน้่อยกวา่ 9 ตารางเมตร ความสงูไม่
น้อยกว่า 2.40 เมตร และการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิโดยหอ้งพกัต้องมปีระตูและหน้าต่างหรอืช่องระบายอากาศพืน้ที่
รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของพืน้ทีห่อ้งนัน้ 2.หอ้งน ้าและหอ้งสว้ม จะตอ้งมกีารแยกหรอืรวมกนัอยู่กไ็ด ้แต่ตอ้งแยกชายและ
หญงิ โดยตอ้งมลีกัษณะที่รกัษาความสะอาดไดง้า่ย และมชี่องระบายอากาศไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของพืน้ทีห่อ้งน ้า ระยะดิง่พืน้
ถงึเพดานต ่าสุดไมน้่อยกวา่ 2 เมตร 

 
3. วิธีการวิจยัและการออกแบบ 

งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ โดยมกีารส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน ดว้ยการลงพืน้ทีส่ ารวจโครงการหมูบ่า้นจดัสรร
ทีก่ าลงัมกีารก่อสรา้ง และตัง้อยู่ในกรุงเทพฯหรอืเขตปรมิณฑล ทัง้หมด 4 โครงการ พรอ้มทัง้มกีารสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
พืน้ทีพ่กัอาศยัของแรงงาน ไดแ้ก่ ผูด้แูลโครงการ ผูร้บัเหมา และแรงงาน ซึง่มกีารศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคอื1.ดา้นกายภาพ
และบรบิท 2.ดา้นการจดัการ และ3.ดา้นสถาปัตยกรรมและการวางผงั เพือ่น ามาเสนอแนวทางในการออกแบบผงัและทีพ่กัอาศยั
ของแรงงานก่อสรา้ง โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
3.1 การศึกษาข้อมลู คอื การคน้ควา้ขอ้มลูจากสถติ ิบทความและเอกสารวชิาการต่าง ๆ 
3.2 การส ารวจ คอื การลงพืน้ทีส่ ารวจพรอ้มท าแผนทีก่ายภาพประกอบกบัขอ้มลู 
3.3 การสมัภาษณ์ คอื การสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และผู้มปีระสมการณ์เกี่ยวกบัที่พกัอาศยัของแรงงานก่อสร้าง ทัง้ในด้าน
กายภาพและความคดิเหน็ในการพฒันา คอื1.ผูด้แูลโครงการจ านวน 4 คน 2.ผูร้บัเหมา จ านวน 4 คน และ 3 .แรงงาน จ านวน 4 
คน รวมทัง้หมด 16 คน   
 
4.  ผลการวิเคราะห ์
4.1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูด้านกายภาพ 

 
รปูท่ี 1 ลกัษณะพืน้ทีข่องทัง้ 4 โครงการหมูบ่า้นจดัสรร (ต าแหน่งทีพ่กัอาศยัและสิง่อ านวยความสะดวก) 

 
4.1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นของกายภาพและบรบิท ซึง่สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 1.ลกัษณะของพืน้ทีโ่ครงการ พืน้ทีท่ีต่ ัง้

ของทีพ่กัอาศยั นัน้จะเป็นมสีภาพเป็นดนิ และมนี ้าขงัในบางจุดเน่ืองจากฝนตกและการระบายน ้าทีผ่ดิพลาด 2.ผงัและต าแหน่งที่
พกัอาศยั พืน้ทีพ่กัอาศยัของโครงการ (A,B) จะตัง้อยู่ดา้นหลงัสุดของโครงการและจะอยู่ในลกัษณะของการวางหอ้งพกัเป็นแนว
ยาวตามพืน้ทีข่องโครงการหมูบ่า้น สว่นพืน้ทีพ่กัอาศยัของโครงการ (C,D) จะตัง้ตามลกัษณะทีพ่ืน้ทีท่ีท่างโครงการจดัหาเชา่ได ้ 



แนวทำงกำรออกแบบผงัและทีพ่กัอำศยัชัว่ครำวของแรงงำนก่อสรำ้งในโครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรร 
ปิยงักรู มัง่บางยาง, พรีดร แกว้ลาย และสนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ 
 

547 

4.1.2 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสถาปัตยกรรมและผงั สามารถแบ่งขอ้มูล คอื 1.ลกัษณะหอ้งพกัอาศยัจะมขีนาดตัง้แต่  
6.25, 9.00, 12.00 , 18.00 และ 25.00  ตารางเมตร ซึง่จะแบง่เป็นหอ้งละ 1-2 คน หรอื 4-6 คน ขึน้อยูก่บัจ านวนและสถานสภาพ
ของแรงงานแต่ละคน 2.ลกัษณะหอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้า จะตัง้อยู่ในต าแหน่งทีเ่ป็นส่วนกลางทีแ่รงงานทัง้หมดสามารถเขา้มาใช้
งานได้ และต้องเป็นบรเิวณที่สามารถระบายน ้าได้ด ีโดยขนาดของห้องน ้าทัง้4 โครงการ จะมขีนาด 1.5 (1x1.5) และ 2.25 
(1.5x1.5) ตารางเมตร สว่นทีอ่าบน ้าจะตัง้อยูบ่รเิวณเดยีวกบัหอ้งน ้า ซึง่จะมรีปูแบบถงัเกบ็น ้าสองแบบ ไดแ้ก่ ถงัลติรและถงัก่ออฐิ
ฉาบปนู  3.พืน้ทีเ่กบ็ของและพืน้ทีข่ายของ จะมขีนาดทีเ่ท่ากบัหอ้งพกัอาศยั ซึง่ต าแหน่งจะอยู่บรเิวณตดิถนนเพือ่สะดวกต่อการ
ขนของ 

4.1.3 การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นการจดัการ สามารถแบ่งขอ้มลู คอื 1.แผนในการสรา้งบา้น จะมสีรา้งจากดา้นหน้าไปสู่
ดา้นหลงัของโครงการ เพื่อใหส้ะดวกต่อการขายบา้นของโครงการ หรอืเป็นการทยอยการสรา้งพรอ้มไปกบัการขาย 2.การเลอืก
ต าแหน่งทีพ่กัอาศยัใหก้บัแรงงาน ถา้เป็นในโครงการ (A,B) จะเลอืกไวห้ลงัสุดของโครงการ ซึง่เป็นผลจากสาเหตุขอ้ที ่1 สว่นถา้
ตัง้อยู่ภายนอกโครงการ ควรอยู่ในระยะไม่เกิน 50-100 เมตร3.งบประมาณในการจดัการ ในโครงการ (A,B) จะไม่มกีารให้
งบประมาณก่อสร้างที่พกัอาศยัของแรงงานใหก้บัผูร้บัเหมา เพราะทางโครงการมพีื้นที่ให้ก่อสร้าง ส่วนโครงการ (C,D) จะมี
งบประมาณในการเช่าพืน้ทีแ่ละค่าจดัการพืน้ทีใ่นตอนแรกให ้และในส่วนทีพ่กัอาศยัทัง้ 4 โครงการจะใหผู้ร้บัเหมาคดิมารวมอยู่
ในใบเสนอราคา 
 
4.2 ผลการวิเคราะหแ์ละอภิปรายข้อมลูการจากสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ ผูร้บัเหมาและแรงงาน  

4.2.1 การจดัต าแหน่งท่ีพกัอาศยัและส่ิงอ านวยความสะดวกในโครงการหมู่บ้านจดัสรร สามารถแบ่งขอ้มลูได ้
คอื 1. ต าแหน่งทีต่ัง้ของทีพ่กัอาศยัชัว่คราว ตอ้งตัง้อยู่บรเิวณพืน้ทีท่ีแ่รงงานสามารถอยู่ไดน้านทีสุ่ด โดยไม่กระทบต่อลูกบา้น
ของโครงการ รวมไปถงึบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบของโครงการ ซึง่โครงการจะเลอืกพืน้ทีท่า้ยโครงการในการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัของ
แรงงาน 2.พืน้ทีท่ีส่ามารถระบายน ้าไดด้ ีโดยเฉพาะทีต่ัง้ของหอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้า ควรตอ้งเลอืกพืน้ทีท่ีส่ามารถระบายน ้าไดด้ ี
เพือ่ลดปัญหาน ้าขงัและสกปรก ซึง่พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการระบายน ้า กค็อื บรเิวณแนวท่อระบายน ้าโครงการหรอืแนวท่อน ้าหน้า
บา้น 3.พืน้ทีท่ีถ่นนเขา้ถงึ 4.พืน้ทีส่ าหรบัวางวสัดุและอุปกรณ์ในการก่อสรา้ง 5.พืน้ทีพ่กัอาศยัแรงงานรปูแบบ 2 ชัน้ ซึง่จะชว่ยใน
การประหยดัพืน้ทีท่ีใ่ชส้รา้งและสามารถควบคุมแรงงานและสาธารณูปโภคไดง้่ายขึน้ 6.จ านวนหอ้งน ้าและหอ้งสว้ม สามารถคดิ
ได้ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 7. ลกัษณะพื้นที่ดนิ
โครงการ จะมสีองรปูแบบ คอื สีเ่หลีย่มพืน้ผา้และสีเ่หลีย่มจตุัรสั 

4.2.2 การก่อสร้างท่ีพกัอาศยัในรปูแบบช้ินส่วนส าเรจ็รปู คอื 1.เพือ่เป็นการลดปัญหาวสัดุเสยีหายในการก่อสรา้ง
และรือ้ถอน 2.ลดระยะเวลาในการก่อสรา้งและรือ้ถอน 3.น ้าหนักและขนาดของวสัดุ ตอ้งเบาและแรงงานสามารถยกไดโ้ดยไมต่อ้ง
พึง่เครื่องจกัร และเพื่อใหส้ะดวกต่อการขนยา้ย 4.วสัดุทดแทนกนัได ้คอืการออกแบบใหว้สัดุสามารถใชท้ดแทนกนัได ้ซึง่ต้อง
ค านึงถงึ ขนาดและสดัสว่นของวสัดุ 

4.2.3 วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง สามารถแบง่ได ้คอื 1.โครงสรา้งหลกั เสา แปรและคาน ใชว้สัดุประเภทเหลก็กล่องและ
เหลก็หน้าตดัตวัซ ี2.ผนังและแผ่นหลงัคา ใช้แผ่นเมทลัชสีและแผ่นฉนวนส าเรจ็รูป 3.อุปกรณ์ยดึแน่นและแผ่นส าหรบัท าพื้น 
ใชน็้อตกบัไมอ้ดัฟิลม์ด า ไมอ้ดัหน้าแดงและไมอ้ดัหน้าขาว 

4.2.4 พืน้ท่ีกิจกรรมเพ่ิมเติม 1.พืน้ทีซ่กัลา้งและตากผา้ 2.พืน้ทีเ่พาะปลกู 3.พืน้ทีห่อ้งครวั 
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5.  การออกแบบผงัและท่ีพกัอาศยัชัว่คราวของแรงงานก่อสร้าง 
5.1 การออกแบบผงัและทีพ่กัอาศยัของแรงงานก่อสรา้งในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร สามารแบ่งได ้2 ลกัษณะ คอื สีเ่หลีย่มผนืผา้
และสีเ่หลีย่มจตุัรสั และแบง่เป็น 3 ขนาด คอื 20, 50, 100 คน โดยจะมลีกัษณะดงัน้ี 

 
รปูท่ี 2 ผงัทีพ่กัอาศยั จ านวนหอ้ง 10 หอ้ง ส าหรบัแรงงาน 20 คน 

 
รปูท่ี 3 ผงัทีพ่กัอาศยั จ านวนหอ้ง 25 หอ้ง ส าหรบัแรงงาน 50 คน 

 
รปูท่ี 4 ผงัทีพ่กัอาศยั จ านวน 50 หอ้ง ส าหรบัแรงงาน 100 คน 

 
5.2 การออกแบบทีพ่กัอาศยัในรปูแบบของเมทลัชสีและผนังส าเรจ็รูป และขัน้ตอนการประกอบทีพ่กัอาศยั โดยการออกแบบจะ
ค านึงถงึแสงสว่างจากธรรมชาตแิละลม เพื่อท าใหพ้ืน้ทีภ่ายในหอ้งทีพ่กัอาศยัมแีสงสว่างและมกีารระบายอากาศทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ 
ซึง่บนหลงัคาผูอ้อกแบบไดใ้ชแ้ผน่ไฟเบอรก์ลาสทีโ่ปร่งแสงในการตดิไวด้า้นบน และเพิม่แผน่ผนังทีม่ชี่องหน้าต่างและเพิม่ขนาด
ช่องเปิดธรรมชาตทิีอ่ยู่ดา้นบนของผนัง เพื่อช่วยในการถ่ายเทความรอ้นในทีพ่กัอาศยั รวมไปถงึการออกแบบใหด้า้นหน้าของที่
พกัอาศยัทีเ่ป็นทัง้ทางเดนิและทีน่ัง่ส าหรบัใหแ้รงงานใชง้านไดม้ากขึน้  



แนวทำงกำรออกแบบผงัและทีพ่กัอำศยัชัว่ครำวของแรงงำนก่อสรำ้งในโครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรร 
ปิยงักรู มัง่บางยาง, พรีดร แกว้ลาย และสนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ 
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รปูท่ี 5 รปูแบบทีพ่กัอาศยัของแรงงานก่อสรา้ง (เมทลัชสี, ผนงัส าเรจ็รปู) 

 

 
รปูท่ี 6 ขัน้ตอนการประกอบทีพ่กัอาศยัทัง้หมด 5 ขัน้ตอน 

 
6.  สรปุผลการวิจยั  

สิง่ส าคญัส าหรบัการพฒันาทีพ่กัอาศยัของแรงงาน คอื จ านวนทุนของทางผูร้บัเหมา เพราะถ้าผูร้บัเหมาไม่มทีุนหรอื
งานมากเพยีงพอ กจ็ะส่งผลใหผู้ร้บัเหมาไม่กลา้ทีจ่ะลงทุนท าทีพ่กัอาศยัใหก้บัแรงงานในระยะยาว จากการออกแบบทัง้ในดา้น
ของผงัและที่พกัอาศัยชัว่คราวของแรงงานก่อสร้างตามการวเิคราะห์และการอภิปรายจาก จะพบว่าการใช้วสัดุที่สามารถ
หมุนเวยีนกบัมาใชง้าน หรอืมอีายุการใชง้านทีน่านขึน้ มาก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหก้บัแรงงาน กเ็ป็นการลงทุนทีม่คีวามคุม้ในระยะ
ยาว และการใชว้สัดุตามทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบ ถา้หากวสัดุทีท่ าทีพ่กัอาศยัมคีุณภาพทีเ่สือ่มลง ผูใ้ชง้านสามารถน าวสัดุเหลา่น้ีน าไป
ท าให้เกิดประโยชน์ในการก่อสร้างหน้างานได้ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดต้นทุน และเพิม่ช่องทางให้ผู้รบัเหมาได้เห็น
ประโยชน์ของการลงทุนมากขึน้ 
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บทคดัย่อ 

การท่องเทีย่วเป็นหน่ึงในตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศไทยและทัว่โลก มอีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้ในแต่ละปี 
ท าใหก้ารท่องเทีย่วไดร้บัการสนับสนุนและส่งเสรมิ ซึง่รูปแบบการท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมและไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาล 
คอืการท่องเทีย่วทีเ่น้นใหน้ักท่องเทีย่วไดส้มัผสักบัวถิชีวีติทอ้งถิน่ และชุมชน การท่องเทีย่วเชงิเกษตรจดัเป็นหน่ึงในรูปแบบ
การท่องเทีย่วทีน่ักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจ โดยพืน้ทีศ่กึษาจงัหวดัสระบุรเีป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มดา้นการท่องเทีย่วทัง้แหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีน่่าสนใจ เสน้ทางการท่องเทีย่วที่หลากหลาย และการเดนิทางทีส่ะดวกเน่ืองจากใกลก้รุงเทพมหานคร 
ท าใหเ้ป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัความนิยมแก่นักท่องเทีย่ว งานวจิยัน้ีไดเ้สนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่พื่อเชื่อมต่อแหล่งท่องเทีย่ว
เชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุร ีโดยมวีตัถุประสงคก์ารศกึษาวจิยั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ศกึษารูปแบบการท่องเทีย่วเชงิเกษตรจาก
กรณีศกึษาในประเทศและต่างประเทศ (2) ศกึษาศกัยภาพพืน้ทีศ่กึษาในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุรี 
(3) เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่พื่อเชื่อมต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุร ีจากการศกึษาแนวความคดิ และ
วธิกีารพฒันาการท่องเทีย่วจากกรณีศกึษา โดยไดแ้นวทางการพฒันา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ลกัษณะ
เสน้ทางการท่องเทีย่ว และรูปแบบกจิกรรม เพื่อน าการประเมนิพืน้ทีศ่กึษาใหม้คีวามพรอ้มแก่การรองรบันักท่องเทีย่ว  ผลจาก
การศกึษาศกัยภาพพืน้ทีไ่ดม้กีารลงพืน้ที ่และสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดั
สระบุร ีผูว้จิยัไดท้ าผลมาวเิคราะหเ์พื่อหาแนวทางการพฒันาการพืน้ทีเ่ชื่อมต่อแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรใหม้คีวามเหมาะสม
กบับรบิท โดยมกีารออกแบบเสน้ทางการท่องเทีย่ว และออกแบบปรบัปรุงพืน้ทีเ่ชื่อมต่อเพื่อความเหมาะสมดา้นการใชง้านใน
การรองรบันักท่องเทีย่ว เพื่อสรา้งความน่าสนใจ และดงึดูดนักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดัสระบุรี  

ค าส าคญั: การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร, พืน้ทีเ่ชือ่มต่อ, เสน้ทางการทอ่งเทีย่ว 
 
Abstract 

Tourism is one of the economic drivers locally in Thailand and globally. The type of tourism that allows people 
to experience local cultures, traditions, and community engagement has become popular among tourists which led the 
government to launched a policy on financial support for development. Agricultural tourism is one of the most favourable 
forms of tourism that travellers tend to enjoy. The province of Saraburi in Thailand has been primed for tourism due to 
the great agricultural sites, various travel paths, and high travel convenience as it is near Bangkok. This research has 
indicated that there should be improvements made in regards to the connecting paths from one attraction to another 
in Saraburi. The objectives of this research contain three major points (1) Study the agricultural tourism model from 
case studies in the country and abroad, (2) Study the efficiency in improving agricultural tourism in Saraburi, and (3) 
Propose guidelines for area development to connect agricultural tourism in Saraburi province. From the study of 
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concepts and methods of tourism development, which is guided by agricultural tourism elements, tourism route 
characteristics, and activity forms, these will be relevant and analyzed in order to accommodate tourists in the province. 
The results of the study of the potential of the area have been surveyed and interviewed with those involved in 
agricultural tourism development in Saraburi province. The researcher has analyzed results to find ways to develop 
the area connecting agricultural tourism places to be suitable for the surroundings accompanied by the travel route 
design and the connecting area improvement to be aligned with the usability of supporting tourists. This research aims 
to make Saraburi interesting and attracting tourists who want to travel in this province. 

Keywords: Agrotourism, Connecting areas, Traveling routes 
 

1. ท่ีมาและความส าคญั 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในตวัขบัเคลื่อนและพฒันาเศรษฐกิจของหลายๆประเทศทัว่โลก องค์การการ

ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกปี 2561 ระบุว่าการท่องเที่ยวยงัคงมีบทบาทส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิโลก เน่ืองจากการเตบิโตของรายได ้และการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วมกีารเตบิโต ในอตัราทีส่งูกวา่การเตบิโต
ของเศรษฐกจิ โดยดา้นการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยไดม้กีารผลกัดนั ใหก้ารทอ่งเทีย่วเป็นเครื่องมอืในการลดความเหลือ่มล ้าของ
รายได ้มกีารชูแนวคดิ ‘สะดวก สะอาด ปลอดภยั ไดเ้อกลกัษณ์ และยัง่ยนื ’ เพื่อเน้นส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืงรอง และตลาด
เฉพาะกลุม่ทีม่ศีกัยภาพในการใชจ้า่ยสงู (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา , 2562)  
 สถานการณ์การทอ่งเทีย่วในประเทศไทยมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้เน่ืองจากการสนบัสนุนจากภาครฐัทีส่นบัสนุนการทอ่งเทีย่วสู่
ชุมชนเพื่อเป็นส่วนช่วยกระจายรายไดล้งสู่ชุมชนและทอ้งถิน่ไดม้ากขึน้ อกีทัง้รูปแบบการท่องเทีย่วชุมชนก าลงัเป็นทีนิ่ยมทัง้ใน
กลุ่มนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิ(กระทรวงการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย , 2561) โดยบรษิทั AAR Travel ไดเ้ผยถงึ
เทรนด์ท่องเที่ยวที่ก าลงัได้รบัความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวไทยในปี 2562 พบว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบ Multigenerational 
Travel ที่เดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ นิยมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, เชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม, เชิงอาหาร และการ
ผสมผสานกนัระหวา่ง การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ และทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิ(กชภาภรณ์ รชัชานนทกุ์ล, 2562) 

จากความส าคญัด้านทางท่องเที่ยวและนโยบายจากภาครฐัที่ปี2562 ท าให้เกิดมาตรการการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 3 
ประการ คอื 1. สง่เสรมิการท่องเทีย่วเขา้สูเ่มอืงรอง  2. สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วชุมชนทีแ่ทรกอยู่ในเมอืงหลกั 3. เชือ่มโยงชุมชนใหเ้ขา้
มามสีว่นร่วมในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว แต่อย่างไรกด็ศีกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วในดา้นต่างๆนัน้มผีลต่อการ
ตดัสนิใจในการเลอืกมาท่องเทีย่ว จากทีก่ลา่วมาท าใหเ้หน็ถงึความส าคญัของต าแหน่งทีต่ัง้ของเมอืงท่องเทีย่ว และดงึเอกลกัษณ์ของ
พืน้ทีใ่นของจงัหวดัเพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วไดท้ัง้เมอืงหลกัและเมอืงรอง อย่างเช่น จงัหวดัสระบุร ีซึง่เป็นเมอืงหลกัทีต่ัง้อยู่
ระหวา่งเสน้ทางการท่องเทีย่วเชื่อมต่อทัง้เมอืงหลกัและรอง มเีสน้ทางการเดนิทางทีใ่กลก้รุงเทพมหานคร ท าใหน้ักท่องเทีย่วใชเ้วลา
ในการเดินทางมาไม่นานเกินไป อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวในจงัหวดัสระบุรียังมีอัตราการขยายตัวไม่มากเท่าที่ควร หาก
เปรยีบเทยีบกบัศกัยภาพของพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มกบัการส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่ว ทัง้แหล่งท่องเที่ยวทีน่่าสนใจ การเดนิทางที่
สะดวกจากโครงสรา้งพืน้ฐานในอนาคตทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ในจงัหวดัสระบุร ี(การทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัสระบุร ี, 2561) 

เน่ืองด้วยนโยบายของภาครฐัท าให้เกิดการต่อยอดจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ของจงัหวดัสระบุรีเพื่อส่ งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วยงัเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการสรา้งเอกลกัษณ์ของพืน้ทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่วภายใตน้โยบายของจงัหวดั โดยจากการสมัมนา  
“ ขบัเคลื่อนสระบุรเีมอืงศูนยก์ลางการผลติอาหาร ผลติภณัฑน์มและเมอืงไมซ์ 2024 ” ไดเ้หน็ถงึศกัยภาพของจงัหวดัสระบุรทีีม่ ี
ความโดดเด่นดา้นท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิและวฒันธรรม ท าใหเ้กดิการผลกัดนัวสิยัทศัน์ทีจ่ะพฒันาจงัหวดัสระบุรเีป็นศูนยว์จิยั
การเรยีนรู้ด้านการเกษตรและนวตักรรมอาหาร เพื่อดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อสนิค้าทางการเกษตรที่มคีุณภาพ 
มาตรฐาน และความปลอดภยั เป็นหนึ่งในการท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ โดยมศีกัยภาพทางการผลติทีส่ามารถสง่เสรมิควบคู่กบัมติิ
ของการท่องเที่ยวทีม่คีุณภาพ ซึ่งเป็นแนวทางการผลนัดนัและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของจงัหวดัสระบุรใีหส้ามารถเป็นเมอืงการ
ท่องเทีย่วเชงิเกษตรในอนาคต ดัง้นัน้งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาพืน้ทีใ่หม้กีารเชื่อมต่อกนัของแหล่งท่องเทีย่วท่องเทีย่ว
เชงิเกษตรภายในจงัหวดัสระบุรทีีม่คีวามพรอ้มเพือ่สง่เสรมิดา้นการทอ่งเทีย่วใหม้คีวามน่าสนใจและดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการ
เดนิทางมาทอ่งเทีย่วในจงัหวดัสระบุร ี
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2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1 ศกึษารปูแบบการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรจากกรณีศกึษาในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 ศกึษาศกัยภาพพืน้ทีศ่กึษาในการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุร ี

2.3 เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เชือ่มต่อการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุร ี

 

3. วิธีการวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการวิจยั  

3.1.1 ขอ้มลูปฐมภมู ิ
ศกึษาและวเิคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุร ีเพื่อดูความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร และ

กจิกรรมทีน่่าสนใจทีจ่ะดงึดดูนักท่องเทีย่ว เกบ็ขอ้มลูจากการลงพืน้ที ่ส ารวจ สงัเกต จดบนัทกึ และสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งต่อการ
พฒันาพืน้ทีก่ารท่องเกีย่วเชงิเกษตรและนักท่องเทีย่ว เพื่อรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการเชื่อมโยงบรบิทรอบพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับแนวความคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยการศึกษา
กรณีศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวเชงิเกษตร จากนัน้ได้มกีารส ารวจขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัพื้นที่ศึกษา และสมัภาษณ์
นกัทอ่งเทีย่วในพืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว 

1. หน่วยงานจากภาครฐั 
2. ภาคเอกชน 
3. นกัทอ่งเทีย่ว 
 
3.1.2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
1. ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากทางวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิองคป์ระกอบการท่องเทีย่ว 5A และองคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรเพือ่น ามา

เป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษา โดยองคป์ระกอบการทอ่งเทีย่ว 5A ดงัน้ี (Dickman, 1996 อา้งใน วภิาว ีอนิทราคม, 2553) 
1. สิง่ดงึดดูใจ (attraction)  

 2. การเดนิทางมายงัแหลง่ทอ่งเทีย่ว (accessibility)  
 3. สิง่อ านวยความสะดวก (amenities)  
 4. การบรกิารทีพ่กั (accommodation) 
 5. กจิกรรมการทอ่งเทีย่ว (activities) 

องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 5 ประการ ดงัน้ี (วรรณา วงษว์าณิช, 2546 อา้งใน ธญัญลกัษณ์ ศริวิรรณสงกลู, 2555) 
1. เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีป่ระสบความส าเรจ็ในดา้นใดดา้นหน่ึงของการเกษตร  
2. เป็นสถานทีเ่ชงิการเกษตรทีม่คีวามพรอ้มดา้นบรกิารในดา้นการรบัรองนกัทอ่งเทีย่ว 
3. มวีทิยากรหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ค าแนะน า ให้ความรู้ พาเยี่ยมชมสถานที่ และมีความปลอดภยัต่อ
นกัทอ่งเทีย่ว 
4. นกัทอ่งเทีย่วควรรูถ้งึขอ้ปฏบิตั ิและมจีติส านึกในการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
5. นกัทอ่งเทีย่วไดร้บัความรู ้ความสนุกสนาน ความเพลดิเพลนิ และประสบการณ์ 

2. ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากกรณีศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
กรณีศกึษาแนวคดิการพฒันาจากพืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีป่ระสบความส าเรจ็ เพือ่น ามาศกึษา

ดา้นจดัสรรพืน้ทีท่างการเกษตร การวางผงั การออกแบบสถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อการท่องเทีย่ว กจิกรรม และการบรกิาร
นกัทอ่งเทีย่ว  

1. Santa Barbara County ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ศกึษาแนวการในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในบรบิทของเมอืงทีด่งึจุดเด่นทางการเกษตรมาเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งครบวงจร ทัง้ ทอ่งเทีย่ว อาหาร กจิกรรม และทีพ่กั 
2. Agro - Food Park (AFP) ประเทศเดนมารก์ 
ศกึษาการผลกัดนัและพฒันาพืน้ทีก่ารเกษตรสูก่ารทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร และการวจิยั 
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3. FICO Eataly World ประทศอติาล ี
ศกึษาแหล่งท่องเที่ยวทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิเกษตรอาหาร ทีอ่อกแบบผงั
อาคาร และกจิกรรมภายในใหด้งึดดูนกัทอ่งเทีย่ว 
4. Singha Park จงัหวดัเชยีงราย ประเทศไทย 
แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่กดิการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรว่มมอืกบัเกษตรกรในพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
มพีืน้ทีใ่หค้วามรูแ้ละมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ 
5. สวนสามพราน ประเทศไทย 
แหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีพ่ฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่วเดมิ ทัง้การออกแบบผงัพืน้ทีแ่ละสถาปัตยกรรมเพือ่
ความเหมาะสมด้านการเรยีนรูแ้ละท ากจิกรรม โดยไดร้บัความร่วมมอืจากคนในชุมชนเพื่อเป็นวทิยากรให้
ความรูใ้นกจิกรรมต่างๆแก่นกัทอ่งเทีย่ว 
 

4. วิธีการวิจยัและการออกแบบ 
4.1 พืน้ท่ีศึกษา 

4.1.1 เสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
 การคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาจากเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุร ีไดม้เีกณฑก์ารคดัเลอืกจากการทบทวน
วรรณกรรม และกรณีศึกษาที่ประสบความความส าเร็จโดยเส้นทางการท่องเที่ยวหลักในจังหวัดสระบุรี มี  2 เส้นทางที่
นกัทอ่งเทีย่วเลอืกเดนิทางมา ไดแ้ก่ เสน้ถนนมติรภาพ และเสน้ถนนพหลโยธนิ  

4.1.2 แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
จากการประเมนิศกัยภาพของพืน้ทีศ่กึษาตามองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิเกษตร และการสมัภาษณ์หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เจา้ของพืน้ที ่และนักท่องเทีย่ว ท าใหพ้บพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีม่คีวามพรอ้มทัง้แหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สิง่อ านวยความสะดวกในการเดนิทาง และกจิกรรม อยู่ 4 อ าเภอในจงัหวดัสระบุร ีไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง อ าเภอ
หนองแซง อ าเภอพระพุทธบาท และอ าเภอมวกเหลก็ 

4.1.2 คดัเลอืกพืน้ทีเ่ชือ่มต่อ 
จากการลงพืน้ทีพ่บพืน้ทีเ่ชื่อมการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุรมีอียู่ 3 จุด คอื (1) ตลาดหวัปล ี(2) อสค (3) 

หนองย่างเสอืเอ้าท์เลท็ฟาร์ม โดยพืน้ทีท่ีเ่ชื่อมทัง้ 3 จุด อยู่ในต าแหน่งทีน่ักท่องเทีย่วเขา้ถงึไดง้่าย และต าแหน่งทีต่ัง้สามารถ
เขา้ถงึและเชื่อมต่อไปยงัแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้ในระยะทางเหมาะสม (ภาพที ่4.1) โดยการคดัเลอืกพืน้ทีเ่ชื่อมต่อจากเกณฑ์
ความพรอ้มของพืน้ทีแ่ละสิง่รบัรองขัน้พืน้ฐานอา้งองิจากกรณีศกึษา  

1. เป็นพืน้ทีน่ดัหมายของนกัทอ่งเทีย่วทีนิ่ยมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในจงัหวดัสระบุร ี

2. ท าเลทีต่ัง้ อยูใ่นพืน้ที ่4 อ าเภอ ทีศ่กึษาแลว้วา่มคีวามพรอ้มดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

3. รปูแบบการเชือ่มต่อระดบัชุมชนและมรีะยะทางระหวา่งแหลง่ทอ่งเทีย่วทีใ่กลท้ีส่ดุไมเ่กนิ 5 กม. 

4. ความสะดวกและหลากหลายในการเขา้ถงึพืน้ที ่

5. สิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน และอยูใ่นระดบัทีไ่ดม้าตรฐาน 

6. การใชง้านพืน้ทีอ่าคารเดมิทีย่งัไมอ่ยูใ่นระดบัมาตรฐาน โดยอา้งองิจากกรณีศกึษา 

7. สภาพแวดลอ้มเดมิของพืน้ที ่

จากการเปรยีบเทยีบศกัยภาพจากพืน้ทีเ่ชื่อมต่อทัง้ 3 ที ่พืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ หนองย่างเสอืเอา้ทเ์ลท็
ฟาร์ม เป็นพืน้ทีท่ีค่วรไดร้บัการรบัปรุงเพื่อความในการรองรบันักท่องเทีย่วในอนาคต มเีน้ือที ่7 ไร่ มโีครงสรา้งอาคารเดมิอยู่
บางสว่น แต่ยงัขาดความพรอ้มดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของพืน้ที ่
 
 
 
 
 



แนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่ชือ่มต่อแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร กรณศีกึษา : จงัหวดัสระบุร ี
กชพร อาจหาญ และพรีดร แกว้ลาย 
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รปูท่ี 1 แผนทีแ่สดงเสน้ทาง ต าแหน่งพืน้ทีเ่ชือ่มตอ่ และแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ทีม่า: ผูว้จิยั 

 
4.2 การออกแบบ 

4.2.1 เกณฑใ์นการออกแบบเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว 
 1. จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรม และกรณีศกึษา ท าใหไ้ดแ้นวทางการออกแบบเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ที่
เป็นทีนิ่ยมท ากนัสามารถจ าแนกออกมาเป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก่  

1.1 เสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ชือ่มโยงระดบัเมอืง  
1.2 เสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ชือ่มโยงกนัระดบัของชุมชน  
1.3 แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรในพืน้ทีข่นาดใหญ่มกีารเชือ่มโยงเสน้ทางของกจิกรรม 

โดยรูปแบบที่พบมากคอื เชื่อมโยงระดบัของชุมชน และ เชื่อมโยงเส้นทางของกจิกรรม โดยการออกแบบเสน้จะจบัเป็นกลุ่ม
ประเภทของกจิกรรมเชงิเกษตรตามความสนใจของนกัทอ่งเทีย่ว  

2. การคดัเลอืกแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีม่คีวามพรอ้มจากการสมัภาษณ์และการลงพืน้ที ่โดยคดัเลอืกจากเป็นพืน้ที่
ทางการเกษตร ความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจ สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานแก่
นักท่องเทีย่ว และบรรยากาศของแหล่งท่องเทีย่ว เพื่อการออกแบบเสน้ทางการท่องเที่ยวและแหล่งเชื่อมต่อการท่องเทีย่วให้
เหมาะสมกบัพืน้ที ่

4.2.2 แนวทางการปรบัปรุงพืน้ทีเ่ชือ่มต่อการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
1. เกณฑข์ององคป์ระกอบดา้นการทอ่งเทีย่ว (5A) และการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรจากกรณีศกึษา 
2. พืน้ทีท่ีส่ามารถเป็นจุดเชื่อมต่อของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพื่อใหเ้สน้ทางการท่องเทีย่วทีม่ปีระสทิธภิาพต่อการ

ใชง้านและการรบัรูต้่อนกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว 
3. การออกแบบโปรแกรมการใชง้านใหม้คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มผูใ้ชง้านอาคาร ทัง้ดา้นการเชื่อมต่อการท่องเทีย่ว การ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว การบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว และพืน้ทีเ่รยีนรูเ้ชงิการเกษตร 
4. ออกแบบใหเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่วหลกั คอื กลุม่นกัศกึษา และกลุม่ครอบครวั 
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รปูท่ี 2 การออกแบบพืน้ทีเ่ชือ่มตอ่การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร จงัหวดัสระบุร ีทีม่า: ผูว้จิยั 

 
5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

การจากท าการวจิยัไดป้ระมวลแนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วและการท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร เพื่อสงัเคราะห์มาเป็นแนวทางในการออกแบบปรบัปรุงพื้นที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวในมคีวามเหมาะสมกบัการ
พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัสระบุร ีจากการศกึษาและสามารถวเิคราะหส์รุปประเดน็การออกแบบพืน้ทีท่างกายภาพ
ของพืน้ทีเ่ชื่อมต่อการท่องเทีย่ว ใหเ้หน็ว่าพืน้ทีเ่ชื่อมต่อมคีวามส าคญัในระบบการท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ทัง้ดา้นการบรหิาร
จดัการ ผูป้ระกอบการ และนกัทอ่งเทีย่ว 

ขอ้จ ากดัการทีส่ามารถท าใหม้บีางส่วนไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย เช่น การบรหิารจดัการ ความพรอ้มของชุมชน เป็นตน้ 
โดยการวจิยัน้ีได้วเิคราะห์เพื่อใหเ้หน็ถึงความส าคญัของการจดัการพื้นที่เพื่อใหก้ารท่องเที่ยวพฒันาได้อย่างมรีะบบผ่านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่เป็นแนวทางในการน าไปใชต้่อไป 
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บทคดัย่อ 
ในโลกปัจจุบนัมคีวามเจรญิเตบิโตทางดา้นวตัถุอย่างรวดเรว็ แต่ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มลดลง ซึง่สง่ผลกระทบเชงิลบต่อ
ระบบนิเวศ ปัจจยัส่วนหน่ึงเกดิจากการรุกล ้าของสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ค านึงถงึบรบิทพืน้ทีธ่รรมชาตโิดยรอบ และเริม่มผีลกระทบ
เชงิลบกบัพืน้ทีป่่ามากขึน้จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นอกีหน่ึงงานสถาปัตยกรรมทีรุ่กล ้าพืน้ทีป่่าคอืรูปแบบของสถาปัตยกรรมวดัไทย 
เน่ืองจากในประเทศไทยมศีาสนาพุทธเป็นศาสนาหลกัประจ าชาตเิป็นปัจจยัทางดา้นความเชื่อของผูค้นทีเ่ลื่อมใส ศรทัธา และ
สนับสนุนกบัพืน้ทีศ่าสนสถานถงึแมว้า่ตัง้อยู่ในบรบิททีไ่มเ่หมาะสมกต็าม เช่น สถาปัตยกรรมไทยในรปูแบบวดัขนาดใหญ่ในเขต
พืน้ทีป่่า โดยในความเป็นจรงิแลว้วดัป่าทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีป่่าไม่ไดม้หีน้าทีเ่ป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมหรอืพืน้ทีย่ดึเหน่ียวจติใจเพยีง
อยา่งเดยีวแต่ยงัสามารถท าหน้าทีด่แูลรกัษาพืน้ทีป่่าไมไ้ด ้ถา้หากมกีารออกแบบสถาปัตยกรรมทีส่อดคลอ้งกบับรบิทและกจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้ ซึ่งงานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบวดัป่าใหส้อดคล้องและ
เหมาะสมกบับรบิทพืน้ทีป่่าโดยรอบ เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและแนวความคดิของสถาปัตยกรรรมในรปูแบบวดัป่า
ตามรปูแบบการปฏบิตัใินพทุธศาสนา โดยน าเสนอวธิกีารออกแบบ การวางผงั และรปูแบบอาคารใหม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้ตามหลกัศาสนาพุทธ เพือ่สนบัสนุนและลดผลกระทบเชงิลบต่อพืน้ทีป่่า โดยสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัพืน้ทีอ่ื่นได้ 
 
ค าส าคญั : สถาปัตยกรรมวดัป่า, การอนุรกัษ์พืน้ทีป่่า, การรุกล ้า, สถานทีป่ฏบิตัธิรรม, บรบิทพืน้ทีป่่า 

 
Abstract 
 Despite the rapid materialistic development in the present, the environment is continuously deteriorating. One of 
the main factors is the architecture that has no concern about the surrounding environment especially Thai temples, the 
consequences of having Buddhism as the country’s main religion. Thus, the factor of belief and faith of the citizens is 
also the cause of the issue. People tend to support the construction of temples no matter where it is built, even if it 
demolishes the nature like temples in the midst of the forest. Nevertheless, the ‘forest temple’ can help cure the 
environment around them if they are constructed conforming to the context of nature. Therefore, the key objective of 
this research is to study the principles and methods of architectural designing in the term of forest temples for the better 
relation between the environment and the religion according to the basis of Buddhism. The researcher would then 
present the land planning and the construction designing that suits the religious activities of Buddhism while decreasing 
the negative impact, maintaining and flourishing the forest areas. In the future, the outcome of this research can also be 
applied with the other areas for the aim of the sustainable environment. 
 
Keywords: Temples of reserved forest, Conservation forest,  Exploitation, Meditation , context of nature 
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1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
  ในปัจจุบนัมกีารเจริญเติบโตทางด้านสิง่ก่อสร้างหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงที่
หลากหลายนัน้กส็่งผลกระทบใหเ้กดิกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มตามมา เช่น การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนื เป็นต้น แต่
สาเหตุการก่อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มนัน้ แบ่งออกเป็น 3 สาเหตุ คอื 1) มนุษย์ 2) สตัวแ์ละโรคต่าง ๆ 3) ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิซึง่ปัญหาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้โดยสว่นใหญ่แลว้มาจาก มนุษย ์ทีก่่อใหเ้กดิปัญหาทางดา้นตาง 
ๆ เน่ืองจากมกีารใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีข่าดการควบคุม หรอื ใชอ้ย่างไม่ถูกวธิ ีจงึท าใหเ้กดิผลเสยีทางดา้นต่าง ๆ ตามมาอกี
มากมายสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 1) การเพิม่ขึน้ของประชากร 2) การขยายตวัของเมอืง 3) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี4) การ
สรา้งสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ 5) การกฬีา 6)การท าสงคราม 7) ความไมรู่ห้รอืรูไ้มเ่ท่าถงึการณ์  (ส านักประชาสมัพนัธเ์ขต 1 ขอนแก่น, 
2559) 
  ในปัจจุบนัการสรา้งสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ เป็นสาเหตุใหญ่ทีท่ าลายทรพัยากรทางธรรมชาต ิ เชน่ การสรา้งถนน เขือ่น อ่าง
เกบ็น ้า หรอืสถาปัตยกรรมรปูแบบต่าง ๆ ในเขตพืน้ทีป่่า ท าใหป่้าไมถู้กท าลาย ทรพัยากรดนิ ทรพัยากรน ้า หรอืแมก้ระทัง่สตัวป่์า 
ไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย เพือ่อ านวยความสะดวกแก่การเขา้ถงึพืน้ทีใ่หแ้ก่มนุษยจ์งึเกดิการท าลายอย่างต่อเน่ือง โดยงานวจิยั
ชิ้นน้ีมุ่งเน้นศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมวดัป่าที่ตัง้อยู่ในพื้นที่อนุรกัษ์ป่า ซึ่งในอดีตการสร้างรูปแบบอาคารวดัป่านัน้ต้องมี
คา่ใชจ้่ายในการก่อสรา้งอาคารทีส่งูและตอ้งเป็นช่างทีฝี่มอืด ีการก่อสรา้งอาคารนัน้ไดถ้อืแนวคดิการออกแบบการสรา้งอาคารทีม่ ี
ขนาดใหญ่มากกวา่ขนาดอาคารทัว่ไป (Over Scale) เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญ่ ความเคารพ ทางศาสนาจากแนวคดิชาวตะวนัตก 
หรอืเพื่อทีจ่ะไปใหถ้ึงสวรรค(์เกรกิ บุณยโยธนิ,2560) เพื่อน าเสนอแนวทางการออกแบบทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มกบัพืน้ที่
อนุรกัษ์ป่า (รปูที ่1และ รปูที ่2) 
 วทิยานิพนธ์เล่มน้ีเป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบวดัป่าตามหลกัค าสอน หรือแนวคดิทาง
ศาสนาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีธ่รรมชาตโิดยรอบ หรอืบรบิทพืน้ทีโ่ดยรอบ เพือ่ใหเ้กดิการลดผลกระทบเชงิลบกบัสิง่แวดลอ้มให้
ไดม้ากทีสุ่ด ซึง่ไม่ค านึงถงึความสวยงามภายนอกแต่จะแสดงถงึการใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีใ่ชส้อยทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์การใช้
งานสงูสดุโดยเน้นการใชง้านเป็นหลกั 

รปูท่ี 1 (ซา้ย) ภาพวดัป่าขนาดใหญ่ทีส่รา้งผงับรบิทแทนทีป่่าไมใ้นธรรมชาต ิ
รปูท่ี 2 (ขวา) วดัป่าขนาดใหญ่ทีส่รา้งโดดเดน่ออกมาจากธรรมชาตโิดยรอบขา้ง 

 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
   1. ศกึษาลกัษณะเฉพาะรูปแบบการวางผงัของสถาปัตยกรรมในวดัป่าทีส่อดคลอ้งกบับรบิทเพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัแนวความคดิของสถาปัตยกรรมในรปูแบบวดัป่า ตามรปูแบบการปฏบิตั ิ
   2. ศกึษาและออกแบบรูปแบบกจิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมในรูปแบบวดัป่า ใหอ้อกมาเป็นพื้นที่ใช้งาน
ส าหรบัปฎบิตักิจิกรรมทางศาสนา 
   3.  ศกึษาเพื่อท าการออกแบบจากหลกัค าสอนทีเ่ป็นนามธรรมเพื่อสื่อสารออกมาเป็นรูปธรรม โดยสะทอ้นล าดบัของ
การเกดิขึน้และจุดมุง่หมายในหลกัค าสอนของศาสนา 
  4. ศกึษาอริยิาบถของกจิกรรม ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตัธิรรมและรปูแบบของระยะวตัถุทีส่มัพนัธก์บัการท าความสงบทาง
ศาสนา เพือ่ออกแบบพืน้ทีท่ีเ่อือ้ใหเ้กดิการใชง้านทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัธิรรม 



แนวทางการออกแบบวดัในเขตพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ 
ณฐัชยั ธรรมประโชต ิและภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
2.1 รปูแบบแนวความคิดและปัจจยัในการก่อสร้างวดับนพืน้ท่ีป่าไม้   
  วดัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ป่าสว่นใหญ่เป็นวดันิกายธรรมยุต ิซึง่ปัจจยัในการปฏบิตัแิละการอยูอ่าศยัในป่าเป็นหลกั เกดิจากสมยั
พุทธกาลพระบรมศาสดาอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ และพระสาวกมุ่งบ าเพญ็เพยีรตามหลกัพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครดั เพื่อให้
บรรลุธรรม อนัน าไปสูก่ารพน้จากวฏัสงสาร ท าใหพ้น้จากกองทุกข ์อนัเป็นจุดหมายอนัสงูสดุของพระพทุธศาสนา 
  2.1.1 กจิกรรมของพระป่า 
   1) การออกเทีย่วบณิฑบาต เป็นกจิวตัรประจ าวนัที่อ านวยประโยชน์แก่ผูบ้ าเพญ็เป็นอเนกปรยิาย ส่งเสรมิการบ าเพญ็
เพยีร และผูท้ีบ่ าเพญ็ทางปัญญาโดยสม ่าเสมอ เป็นการเปลีย่นอริยิาบถในเวลานัน้ประการหน่ึง  
   2) การถอืผา้บงัสกุุลจวีรตลอดชวีติ แสดงถงึความสมถะ  
   3) การอยูใ่ตร้ม่ไมใ้นป่า ท าใหก้ารปฎบิตัธิรรมเกดิความกา้วหน้ามากกวา่การอยูท่ีอ่ ื่น 
   4) การฉนัส ารวม การน าภตัตาหารทัง้คาวและหวานทีจ่ะฉนัทัง้หมดมาใสร่วมกนัในบาตร ฝึกใหเ้ราเป็นผูรู้จ้กัประมาณ
ในการฉนั 
ซึง่กจิกรรมเหลา่น้ีไมไ่ดเ้กดิขึน้ทีใ่นวดัป่าทัง้หมดในปัจจุบนัเพราะเน่ืองจากการขาดความเครง่ครดัของวดั(Mettadram.Ca.,2560)   
  2.1.2 บทบาทของสถาปัตยกรรมวดัป่า 
  ทางภาครฐัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแกไ้ขปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและพรอ้มสนับสนุนทุกภาคส่วนทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหา ซึง่วดัป่าควรไดร้บัการสนับสนุนในการแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นวดัป่าทีม่คีวามสมบูรณ์  และบทบาทหน้าทีข่องวดัป่าคอื  
ท าหน้าทีเ่ป็นสถานปฏบิตัธิรรมและท าหน้าทีร่กัษาตน้ไม ้(ประโชค ชยัสวุรรณ์ และ ผกาเพญ็ จรญูแสง,2561) 
 
2.2 กรณีศึกษาปัญหาการท าลายพืน้ท่ีป่าไม้ของวดัในรปูแบบต่าง ๆ 
   การตดัไมท้ าลายป่าทีม่เีป็นจ านวนมากขึน้ในปัจจุบนัส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากร ก่อใหเ้กดิภยัพบิตัติ่าง ๆ 
ท าใหภ้าครฐัตอ้งเร่งออกนโยบาย กฎหมาย หรอื ขอ้บงัคบัในการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน รวมถงึทัง้ภาคเอกชนช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 
เพือ่ใหม้ป่ีาทดแทนสว่นทีส่ญูเสยีไป  
   2.2.1 หารท าลายพืน้ทีท่างธรรมชาตดิว้ยรปูแบบของผงับรบิท 
   การสร้างพื้นที่ทางศาสนาในเขตพื้นที่ป่าให้มขีนาดเน้ือที่ของผงับรบิทต้องมกีารตดัต้นไมเ้ป็นจ านวนมากเพื่อใหไ้ด้
ขอบเขตของวดั ท าใหเ้กดิการสญูเสยีทางพืน้ทีธ่รรมชาต ิซึง่บางวดัมกีารใชพ้ืน้ทีข่นาดน้อยในแรกเริ่มแต่เมื่อเวลาผ่านไปมผีูค้น
ศรทัธาและสนบัสนุนในการสรา้งอาคารเพิม่ขึน้ ท าใหเ้กดิการขยายตวัของวดัมากยิง่ขึน้  
   2.2.2 การท าลายธรรมชาตดิว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรม  
    เป็นการสรา้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมทีข่ดัแยง้กบัพืน้ทีท่างธรรมชาตโิดยเฉพาะขนาดทีใ่หญ่และมคีวามทบึตันโดด
เด่นออกมาจากพืน้ทีป่่าไมม้ากจนเกนิไปบางวดัมกีารสรา้งเป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่หลายชัน้เพื่อใหแ้นวเขตของวดันัน้ดูสงูและไมถู่ก
บดบังจากต้นไม้สามารถให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานสามารถมองเห็นได้ทัว่ทัง้ผืนป่าเมื่อขึ้นไปปฏิบัติธรรม ด้วยความใหญ่ของ
สถาปัตยกรรมสง่ผลใหร้ะบบโครงสรา้งต่างๆนัน้มขีนาดใหญ่ตามมาดว้ยท าใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ป็นผลเสยีต่อหน้าดนิบรเิวณผนืป่า
อกีด้วยรวมไปถึงวสัดุในการเลอืกใช้ท าใหก้ระทบไปถงึปัญหาเรื่องการขนส่งวสัดุจะต้องสร้างทางรถขนาดใหญ่ตามแนวป่าไม้
ขึน้มาบนวดั  
   2.2.3 การท าลายพืน้ทีท่างธรรมชาตดิว้ยการสรา้งวตัถุเชงิสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ 
   ปัญหาในดา้นน้ีเป็นปัญหาทีผ่ลกระทบน้อยทีส่ดุแต่ในทางกลบักนักเ็ป็นปัญหาอยา่งมากถงึตวัวดัหลกั จะไมไ่ดต้ัง้อยูบ่น
เขาหรอืพืน้ทีท่างธรรมชาต ิวตัถุเชงิสญัลกัษณ์ทีม่ขีนาดใหญ่มคีวามโดดเด่นออกมาจากธรรมชาตมิากจนเกนิไปและเกดิปัญหา
มลพษิในช่วงระยะเวลาก่อสร้างรวมไปถึงในอนาคตที่กลายเป็นจุดเด่นดึงดูดสายตาท าให้ผู้คนเข้ามามากขึ้น แนวโน้มที่จะ
ก่อใหเ้กดิการขยายตวักเ็พิม่ขึน้เชน่กนั 
   2.2.4 การท าลายพืน้ทีท่างธรรมชาตดิว้ยการเลอืกทีต่ัง้ 
   การเลอืกพื้นที่ตัง้ของวดัที่ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ท าใหเ้กดิผลกระทบกบัพื้นที่ป่าเช่นกนัเน่ืองจากในด้านของการก่อสร้าง
ในช่วงแรกเริม่ทีจ่ะตอ้งใชง้บเป็นจ านวนมากในการขนสง่วสัดุหรอืงานทางดา้นการก่อสรา้งแต่ประเดน็สว่นใหญ่นัน้คอืในเรื่องของ
ภาพลกัษณ์ทีม่ตี่อธรรมชาต ิ(ลษัมณ ไมตรมีติร,2561) 
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2.3 ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ 
   2.3.1 รปูแบบของสถาปัตยกรรมวดัป่า 
   รปูแบบกุฏขิองวดัป่านัน้สว่นใหญ่จะเป็นการยกพืน้สงูจากพืน้ดนิ เพือ่ป้องกนัการเกดิผลกระทบต่อหน้าดนิใหน้้อยทีสุ่ด
และป้องกนัสตัวป่์าเขา้มาในพืน้ที ่โดยทัง้หมดนี้เป็นการก่อสรา้งจากวสัดุเหลอืใชม้าก่อสรา้ง เช่น เศษไมห้รอืตะแกรงไมไ้ผท่ีเ่กดิ
จากการน าไมไ้ผม่าประสานกนั เป็นตน้ ซึง่รปูแบบทีก่่อสรา้งออกมาจะเป็นทรงสีเ่หลีย่มจตุรสัสว่นใหญ่ ไมนิ่ยมเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
เนื่องจากจะน าไปสูก่ารเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งความเชือ่ดา้นสิง่อปัมงคล (Mettadram.Ca.,2560)   
   
   2.3.2 คุณลกัษณะสถาปัตยกรรมทางศาสนาทีม่ตี่อพืน้ทีท่างธรรมชาต ิ 
   จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้หมดพบวา่ ความเป็นอาวาสสปัปายะนัน้มคีุณลกัษณะอยู ่4 ประการ คอื  

1) ลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นสถานที่เอื้อให้เกิดการศึกษาและปฎิบตัิให้เข้าถึงแก่นของ
พระพทุธศาสนา มคีวามสงบ ท าใหจ้ติใจของผูค้นมคีวามวเิวก เมือ่จติใจสงบจงึเป็นกุศลงา่ย (ธปิ ศรสีกุลไชยรกั, 2550) 
   2) ลกัษณะท่ีสงบและวิเวก การทีเ่ราอยู่ท่ามกลางป่าทีม่คีวามสงบปราศจากความวุน่วาย ท าใหเ้รามจีติใจทีส่งบไม่มี
สิง่เรา้ภายนอกมาก่อใหเ้กดิความวุน่วายในจติใจ (ไชยวฒัน์ กปิลกาญจน์, 2546) 

3) ลกัษณะท่ีสมถะและมีเท่าท่ีจ าเป็น ถ้าหากสถาปัตยกรรมหรอืสภาพแวดลอ้มทีม่อีงคป์ระกอบทีม่ากเกนิไป เช่น 
การตกแต่งประดบัหรูหรา จะท าให้เกิดภาระในการดูแล ไม่สามารถภาวนาได้เต็มที่หากมองในด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิง่แวดลอ้มนัน้ จะเหน็ไดว้า่ ความสมถะเป็นจุดทีเ่รยีกวา่ “ความพอด”ี (พุทธทาสภกิข,ุ 2526) 
   4) ลกัษณะแฝงนัยยะทางธรรม การทีต่้องมวีตัถุเป็นเครื่องมอืในการสอนธรรมะ เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจและเหน็ภาพใน
ธรรมกถาไดง้า่ยขึน้  
 
3. วิธีการวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
  3.1.1 ศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
  1) รปูแบบแนวความคดิและปัจจยัในการก่อสรา้งวดับนพืน้ทีป่่าไม ้
  2) ศกึษาสถาปัตยกรรมวดัป่าทีส่รา้งผลกระทบเชงิบวกและลบต่อพืน้ทีป่่าไมใ้นรปูแบบต่างๆ 
  3) กรณีศกึษารปูแบบและคุณลกัษณะของสถาปัตยกรรมวดัป่าทีม่กีารสง่เสรมิในเรือ่งของการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าไม ้
  4) กรณีศกึษาสถาปัตยกรรมทีม่รีปูแบบและเทคนิคทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกต่อพืน้ทีป่่าไม ้
  3.1.2 ศกึษาขอ้มลูปฐมภมู ิ
  1) ก าหนดพืน้ทีศ่กึษาทีไ่ดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หาความเป็นไปไดใ้นการปรบัปรุงแกไ้ข 
  2) ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูและศกึษาลกัษณะการขยายตวัของสถาปัตยกรรมตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัเพือ่หาผลกระทบเชงิลบ 
  3) สอบถามและสมัภาษณ์ลกัษณะการใชง้านและวสัดุพืน้ถิน่ทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งเพือ่ใชส้ าหรบัการศกึษาและการออกแบบ 
  4) สรุปผลเพือ่หาแนวทางในการรือ้ถอนและปรบัปรุงอาคารในเขตพืน้ทีศ่กึษา 
  3.1.3 ด าเนินการออกแบบ 
        สรา้งแบบจ าลอง และประเมนิผลการออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
  3.1.4 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 
4. ผลการลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลูในเขตพืน้ท่ีศึกษา 
4.1 ลกัษณะและปัจจยัการเลือกพืน้ท่ีของพืน้ท่ีศึกษา 
  เขาพระยาเดนิธง อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุร ีเป็นพืน้ทีต่น้แบบในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าไมเ้สือ่มโทรม ซึง่
เตม็ไปดว้ยหนามสนิมและวชัพชืขึน้ปกคลุม ท าใหย้ากแก่การฟ้ืนตวัไดเ้องตามธรรมชาต ิจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูทีด่จีากการ
ร่วมมอืกนัของกรมป่าไม ้ชุมชน และซพีเีอฟ โดยวดัป่าในเขตพืน้ทีศ่กึษาเป็นหน่ึงในวดัทีไ่ดร้บัมอบหมายใหช้่วยเหลอืเรื่องการ
ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมบรเิวณโดยรอบซึ่งมกีจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์พื้นที่ป่าไมเ้พิม่ขึน้จากกจิกรรมหลกัคอืการ
ปฏบิตัธิรรม โดยมลีกัษณะทางกายภาพเป็นทวิเขาสงูไมม่ากนักเสน้ทางในการขึน้ยอดเขาขึน้ยาวประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นถนน
ลกูรงัขรุขระ เขาพระยาเดนิธงเป็นแหล่งสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของจงัหวดัลพบุรทีีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาต ิเป็นยอดเขาทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ
 
 



แนวทางการออกแบบวดัในเขตพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ 
ณฐัชยั ธรรมประโชต ิและภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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4.2 ลกัษณะการขยายตวัของส านักสงฆบ์นพืน้ท่ีศึกษา 

 

 
รปูท่ี 3 การเปลีย่นแปลงอาคารในพืน้ทีศ่กึษา ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548-ปัจจุบนั ( ดดัแปลงภาพถ่ายจาก Google Earth,2562 ) 
 
  อา้งองิจากรปูถ่ายทางอากาศเพื่อวเิคราะหก์ารก่อตวัขึน้ของกลุ่มอาคารโดยเริม่ตัง้แต่ปี พ .ศ.2548 จนถงึปัจจุบนั โดย
อาคารทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่จะเป็นการทดแทนอาคารหลงัเก่า เพื่อรองรบักบัจ านวนผูใ้ชง้านทีม่ากขึน้ ส่วนอาคารทีถู่กทดแทนกจ็ะ
น าไปใชก้จิกรรมอื่นแทน จะเหน็ไดว้า่อาคารทีเ่กดิขึน้เป็นรปูแบบอาคารขนาดใหญ่และมาแทนทีข่องต าแหน่งตน้ไมเ้ก่าท าใหเ้กดิ
ปัญหาการตดัตน้ไม ้และมแีผนด าเนินงานทีจ่ะก่อสรา้งวตัถุเชงิสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่เพิม่เตมิในอนาคตซึง่จะมเีรื่องของการดงึดดู
จ านวนนักท่องเทีย่วท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ท าใหเ้กดิแนวโน้มทีจ่ะมกีารขยายขอบเขตของวดัและจ านวนอาคารทีเ่พิม่ขึน้ตามมา 
จึงต้องมกีารออกแบบอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ให้มีผลกระทบเชิงลบกับพื้นที่ธรรมชาติมากที่สุดและปรบัปรุงอาคารหลงัเก่าให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตมิากขึน้ 
 
4.3 รปูแบบอาคารและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ของพืน้ท่ีศึกษา 

 
รปูท่ี 4 (ซา้ย) รปูแบบอาคารของพืน้ทีศ่กึษา 
รปูท่ี 5 (ขวา) รปูแบบการวางผงัอาคารของพืน้ทีศ่กึษา( ดดัแปลงภาพถ่ายจาก Google Earth,2562 ) 
 
  ลกัษณะของอาคารที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษานัน้เกิดจากการรองรบัผู้ที่เขา้มาใช้งานที่มากขึ้นมากกว่าการ
ก่อสร้างเพื่อรองรบักจิกรรมใหม่ๆซึ่งท าใหเ้กดิอาคารรูปแบบเดยีวกนัใช้งานเหมอืนกนัแต่แค่เป็นอาคารเก่ากบัอาคารใหม่ มี
ลกัษณะเป็นพืน้ทีช่ ัน้เดยีวและส่วนใหญ่ไม่มกีารยกพืน้สูงจากพืน้ดนิท าใหเ้กดิผลกระทบต่อหน้าดนิใตอ้าคารและรือ้ถอนไดย้าก  
โดยอาคารทีใ่ช้งานมากทีสุ่ดจะไม่มผีนังกัน้แต่จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งทัง้หมดเพื่อใชง้่ายต่อการถงึของผูป้ฎิบตัธิรรมที่เขา้มาเป็น
จ านวนมาก รูปแบบของผงัอาคารจะไม่ไดถู้กวางตามแนวแกนทีม่แีบบแผนเหมอืนวดัในเขตเมอืงเน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีถู่กบงัคบั
ดว้ยความต่างระดบัและลาดชนัเป็นอยา่งมากแต่กม็กีารแบ่งเขตของพุทธาวาส เขตสงัฆาวาส และเขตธรณีสงฆ ์โดยสามารถดไูด้
จากรูปผงัอาคาร โดยสรุปวดัในเขตพื้นที่ศกึษามรีูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ไม่สอดคล้องกบัธรรมชาติและมีขนาดใหญ่เกิน
ลกัษณะทีส่มถะและมเีท่าทีจ่ าเป็นรวมถงึมกีารใชว้สัดุทีส่ ิน้เปลอืงและเกดิผลกระทบเชงิลบต่อหน้าดนิและตน้ไมบ้รเิวณโดยรอบ 
ไมม่ลีกัษณะทีแ่ฝงนยัยะทางธรรม และจ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มามากขึน้ท าใหท้ าใหล้กัษณะสงบและวเิวกเริม่หมดไป 
 
 
 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

562 

4.4 ผลการทดลองสร้างรปูแบบจ าลองของวดั 

 
รปูท่ี 6.1 ทดลองสรา้งยนิูตทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่พยีงพอต่อการใชง้านของผูป้ฏบิตั ิ1 คน และแสดงการเชือ่มต่อระหวา่งยนิูต 
รปูท่ี 6.2 การทดลองสรา้งกุฏพิระแบบที ่1 สรา้งเลยีนแบบลกัษณะของเรอืนแพสมยัอดตีของจงัหวดัลพบุร ี
รปูท่ี 6.3 ปรบัปรุงจากรปูแบบที ่2 เพือ่ใหเ้กดิลกัษณะทีส่มถะและมเีท่าทีจ่ าเป็นมากขึน้ มกีารเลอืกใชว้สัดุทอ้งถิน่มาประยุกตใ์ช้
กบัวสัดุสมยัใหม ่ 
 
  4.4.1 โครงสรา้งและรปูแบบของตวัอาคาร 
  เน่ืองจากปัญหาของอาคารเก่าท าใหต้้องมกีารยกพืน้สงูเพื่อลดการมตีวัตนของอาคารท าใหเ้กดิผลกระทบต่อหน้าดนิ
น้อยสามารถระบายความชืน้จากผวิดนิไดด้ ีโดยการปฏบิตัสิว่นใหญ่ในกุฏคิอืการท าสมาธแิละจ าวดัจงึไมจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีข่นาด
ใหญ่ ส่วนด้านโครงสร้างเริม่แรกใช้ไผ่เสน้ผ่าศูนย์กลางของปล้อง 20 ซม.ซึ่งเป็นวสัดุที่สามารถหาได้ง่ายในจงัหวดัลพบุรแีต่
เน่ืองจากในพืน้ที่ศกึษามสีภาพอากาศที่มคีวามชื้นท าใหต้้องมกีารรื้อถอนและซ่อมบ ารุงบ่อยครัง้ จงึพฒันาแบบที่ 2 โดยการ
เลอืกใชเ้หลก็เป็นโครงสรา้งหลกั เน่ืองจากโครงสรา้งเหลก็มคีวามแขง็แรงและสามารถรือ้ถอนน ากลบัมาใชใ้นพืน้ทีอ่ื่นไดง้่ายได้
งา่ย สง่ผลกระทบต่อพืน้ทีก่่อสรา้งน้อยกวา่โครงสรา้งคอนกรตี ซึง่ในการเทน ้าปนูหรอืคอนกรตีหลายครัง้ต่อกนัจะท าใหส้ิง่มชีวีติ
และพชืพนัธุใ์นพืน้ทีน่ัน้ไดร้บัผลกระทบ  
  4.4.2 การเลอืกใชว้สัดุบุผนงั 
  ผนงัจะเลอืกใชเ้ป็นวสัดุธรรมชาตเิชน่ไผท่ีส่ามารถย่อยสลายไดร้วดเรว็ ซึง่เป็นวสัดุทอ้งถิง่ทีห่าไดง้า่ยของจงัหวดัลพบุร ี
ซึง่สามารถเป็นผนังและหลงัคาไดใ้นเวลาเดยีวกนั โดยประยุกต์ไผ่ทุบสานเขา้กบั  Felt Paper ซึ่งเป็นวสัดุกนัน ้าซมึ ซึง่สามารถ
มว้นเก็บไดเ้มื่อไม่ไดใ้ชง้าน เปรยีบเสมอืนกลดพระธุดงค์ เมื่อต้องเขา้ไปปฏบิตัธิรรมในป่าพรอ้มกบัช่วยงานดา้นป่าไมใ้นช่วง
เทศกาลเขา้พรรษา 
  4.4.3 ดา้นรปูแบบของการวางผงัอาคาร 

จากรูปแบบของกจิกรรมที่ขึน้ในพื้นที่ศกึษาส่วนใหญ่คอืการปฏบิตัิธรรม ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ผูใ้ช้งานไม่จ าเป็นต้องมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น ท าใหรู้ปแบบอาคารหลกัของวดัสามารถกระจายตวัและแทรกตามพื้นที่ธรรมชาตโิดยใหทุ้กต าแหน่งของ
ผูใ้ชง้านในอาคารมจีุดน าสายตาไปทีจุ่ดเดยีวกนัและเนื่องจากพืน้ทีใ่ชง้านมตีน้ไมก้ระจาตวัแบบหลวมๆท าใหส้ามารถใชร้ม่ไมช้ว่ย
บงัแสงแดดในทศิตะวนัตกและสามารถซ่อนตวัจากพื้นทีก่างเต็นท์ทางด้านทศิตะวนัออกเพื่อใหเ้กดิความสงบและวเิวกกบัผูท้ี่
ก าลงัปฏบิตัิธรรม โดยจุดน าสายตาเป็นสามารถเป็นสิง่ก่อสร้างเชงิสญัลกัษณ์เพื่อประสทิธภิาพ และเป็นไปตามแนวคดิของ
หลกัการปฏบิตัธิรรมของพระวดัป่าดัง้เดมิซึง่จะมกีารพฒันาแบบผงัอาคารต่อไป 
 
5. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
 จากการรวบรวมขอ้มลูพืน้ทีศ่กึษา สมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการดูแลวดัและเขตป่าไมบ้รเิวณโดยรอบ น าขอ้มลูมา
วเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพและลกัษณะการขยายตวัของอาคารตัง้แต่แรกเริม่ทีป่รบัเปลีย่นไปตามจ านวนของผูใ้ชง้านทีม่าก
ขึน้แต่รูปแบบกจิกรรมยงัคงเดมิ และมแีนวโน้มที่จะมกีารก่อสร้างเพิม่เติมโดยที่บางอาคารที่ไม่ได้ถูกใช้งาน ซึ่งส่งผลใหเ้กิด
ผลกระทบต่อพื้นที่ป่าโดยรอบและยงัขดักับแนวคิดในการปฏิบัติของพระวดัป่า จากข้อสรุปในการวิเคราะห์สามารถเป็น
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาและปรับปรุงโดยการรือ้ถอนอาคารทัง้หมด เพื่อฟ้ืนฟูสภาพหน้าดนิทีโ่ดนอาคารเก่าทบั
ถม จงึตอ้งปรบัเปลีย่นการใชว้สัดุทีส่ามารถรือ้ถอนหรอืย่อยสลายไดง้่ายมขีนาดของอาคารทีเ่พยีงพอต่อการใชง้านและสามารถ
เขา้ไปอยู่ในพืน้ทีธ่รรมชาตแิลว้ส่งผลกระทบน้อยทีสุ่ด รวมถงึปรบัเปลีย่นการวางผงัอาคารใหม้กีารกระจายตวัโดยใชก้ารแทรก
เขา้ไปในธรรมชาตแิละรกัษาระยะหา่งระหวา่งสถาปัตยกรรมกบัตน้ไม ้เพือ่เพิม่ความสามารถประสทิธภิาพในการปฏบิตัแิละเชือ่ม



แนวทางการออกแบบวดัในเขตพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งานกบัธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการปฏิบตัิของศาสนาพุทธนิกายธรรมยุติและมคีุณลกัษณะ
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6. รายการอ้างอิง 
เกรกิ บุณยโยธนิ. (2560). เรือ่งราวเบื้องหลงัอนัไมน่่าเชือ่ของตกึระฟ้าสุดแปลกทีถ่กูสรา้งขึน้มาแลว้จรงิๆ. สบืคน้ 10 มถุินายน 

2563, จาก  http://propholic.com  
ช านาญ ตริภาส. (2561). Critical Vernacular Architecture: กรณีศกึษาในประเทศไทย.  
ประโชค ชยัสวุรรณ์, และ ผกาเพญ็ จรณูแสง. (2561). วดัป่ากบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม. อนิทนิลทกัษณิสาร, ปีที ่13 ฉบบัที ่2, 

สบืคน้จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/154079 
ผสุด ีทพิทสั. (2541). เกณฑใ์นการออกแบบสถาปัตยกรรม. กรงเทพฯ. จุฬาลงการณ์มหาวทิยาลยั. 
ภคชาต ิเตชะอ านวยวทิย.์ (2556). การศกึษาออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่อื้อใหเ้กดิความสปัปายะเพือ่น าไปออกแบบวดัป่า              

วมิตุตยาลยั (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). ขอนแกน่. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. สบืคน้จาก https://so01.tci-
thaijo.org/index.php/arch-kku/article/view/45179 

วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ,์ 01/2018, 91-100. 
ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 1 ขอนแก่น. (2559). สาเหตุของปัญหาสิง่แวดลอ้ม. สบืคน้ 10 มถุินายน 2563, จาก 

http://ewt.prd.go.th 
Mettadram.Ca. (2560). พระและวดัป่าไทย, จาก http://www.mettadham.ca/forest%20temple_3.html 
Nopvong. (2555). พุทธศาสนากบัสงัคมไทย. สบืคน้ 10 กุมภาพนัธ ์2563, จาก https://nopvong.wordpress.com/ 
 

http://propholic.com/
http://ewt.prd.go.th/
https://nopvong.wordpress.com/


11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

564 

 

การออกแบบผสานพืน้ท่ีก่ึงสาธารณะประเภทลานและพืน้ท่ีการค้า                                              
ส าหรบัไลฟ์สไตล ์คอมมนิูต้ี มอลล ์ในพืน้ท่ีรอยต่อเมืองของกรงุเทพมหานคร 

Design for Integrating Semi-Public Plaza and Retail Space in Lifestyle Community Mall in 
Transitional Urban Area of Bangkok 

 
กรกฎ กลัน่สกุล1 และวญิญ ูอาจรกัษา2 

Korakot Krunsakun1 and Winyu Ardrugsa2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
99 หมู1่8 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Pathumthani, 12121, Thailand  
E-mail : benghazi310738@hotmail.com1, ardrugsa@ap.tu.ac.th2 

 
บทคดัย่อ 

ศูนยก์ารคา้ชุมชน หรอื คอมมนิูตีม้อลล์ เป็นพืน้ทีค่า้ปลกีทีม่พีฒันาการมากวา่ 20 ปี โดยเป็นอาคารซึง่แทรกตวัอยู่ใน
ย่านต่างๆ บรเิวณรอยต่อและชานเมอืง เพื่อตอบสนองการจบัจ่ายสนิค้าในชวีติประจ าวนัของชุมชน  และบางแห่งมพีื้นที่กึ่ง
สาธารณะไวร้องรบัการใช้งานของคนในชุมชน ปัจจุบนัได้มกีารเกดิขึน้ของศูนย์การค้าชุมชนเชงิไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ ซึ่งมี
แนวคดิเชงิชุมชนทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ และมผีูเ้ชา่ทีไ่มใ่ชเ่ชนรา้นคา้ (chain store) ทีพ่บโดยทัว่ไป เพือ่ตอบรบักบัผูบ้รโิภคทีม่ ี
ความต้องการเฉพาะเหมือนกัน อีกทัง้มีการให้ความส าคัญกับการออกแบบพื้นที่กึ่งสาธารณะอย่างโดดเด่น บทความน้ี
ท าการศกึษาววิฒันาการและรปูแบบของพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะในโครงการคอมมนิูตีม้อลลใ์นชว่งแรกเริม่ (พ.ศ.2539-2557) และ
โครงการไลฟ์สไตล ์มอลลใ์นปัจจุบนั (พ.ศ.2557-2562) ผา่นประเดน็การวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพ (physical) และทางทีว่า่ง 
(spatial) ของลานกึง่สาธารณะทีม่คีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบต่างๆ ในโครงการ พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนีัยยะส าคญัใน
การเชื่อมต่อระหวา่งสถาปัตยกรรมและภมูสิถาปัตยกรรม โดยโครงการในอดตีนิยมแยกสว่นภมูสิถาปัตยกรรมออกจากตวัอาคาร
อย่างชดัเจน ในขณะที่โครงการปัจจุบนั พยายามผสานเขา้กบัตวัอาคาร มกีารสร้างและเชื่อมภูมทิศัน์ธรรมชาตใินระดบัและ
ต าแหน่งต่างๆ เขา้กบัพืน้ทีก่ารคา้ โดยท าใหเ้กดิความต่อเน่ืองของมุมมองและปรมิาตรทีโ่ล่ง นอกจากน้ี ลานกึง่สาธารณะยงัมี
บทบาทส าคญัเช่นเดยีวกบัทางเดนิสญัจรในการจดัเรยีงและการเขา้ถงึร้านค้า ด้านการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์การค้ากบับรบิท
โดยรอบ พบวา่ลานเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงการกัน้รัว้โครงการ ซึง่พบในคอมมนิูตีม้อลลช์่วงแรกเกอืบทุกโครงการ 
ทัง้น้ี ขอ้สรุปในประเดน็ต่างๆ เป็นขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงพฒันาโครงการคอมมนิูตี้มอลลใ์นอดตี ใหเ้กดิการเชื่อมต่อระหว่าง
พืน้ทีล่านกึง่สาธารณะและพืน้ทีก่ารคา้ทีม่ศีกัยภาพ และสง่เสรมิการเขา้ถงึของชุมชน 
ค ำส ำคญั: พืน้ทีก่ึง่สำธำรณะ, ลำน, คอมมนิูตี้มอลล,์ ไลฟ์สไตล ์มอลล,์ ชุมชนเมอืง 
 
Abstract 

Community mall is a form of retail spaces that has evolved for more than 20 years in transitional and suburban 
areas. This building type functions in response to the daily needs of surrounding communities while some venues 
provide also semi-public plazas for a variety of communal activities. Presently, there has been a new development in 
the form of “lifestyle community mall” which is more considerate on community-oriented approach and on the non-
chained retailers to accommodate specified consumer groups. Interestingly, the semi-public spaces within these projects 
gain an increasingly important role. This research aims to study the evolution of semi-public plaza within community 
mall from the early period (1996-2014) to the present (2014-2019). It places emphasis on physical and spatial analysis 
of plaza design and configuration in relation to commercial spaces and other architectural components of the community 
malls. Comparing the early community mall designs with the contemporary designs, the study found a significant 
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difference in the relationship between architecture and landscape. While projects in the past tend to clearly zone 
landscape area in separation from the building, the new projects try to blend them together. Visual landscape of nature 
is created and connected with saleable spaces at a variety of corners and multi-levelled. This allows better visual and 
volumetric connections. In addition, semi-public plaza also performs a significant role in the same way as the corridor 
in organizing and accessing clusters of shops. For the relationship and connection with the context, it is found that new-
designed plaza is an important element that triggers change in how the lifestyle community malls are less fenced off 
from the context. The outcome of this research project can be used to propose a design transformation to develop the 
early-period community mall to have a greater connection between semi-public plaza and retail space while 
strengthening community accessibility. 
Keywords: Semi-public space, Plaza, Community Mall, Lifestyle Mall, Urban Community 

 
1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

พืน้ทีส่าธารณะมกัถูกพดูถงึในเรื่องปรมิาณทีม่จี านวนต ่ากว่ามาตรฐาน และเรื่องของคุณภาพทีไ่ม่รองรบัชุมชน ท าให้
เกดิการปรบัตวัของพืน้ทีก่ารคา้ โดยมพีืน้ทีส่าธารณะเป็นส่วนหน่ึงของพืน้ทีโ่ครงการ ทีเ่รยีกว่า POP (Private Owned Public 
Space) หรอืพืน้ทีก่ึง่สาธารณะ (Semi-Public Space) ซึง่ในปัจจุบนัพืน้ทีล่กัษณะน้ีนิยมน ามาใชก้บัพืน้ทีค่า้ปลกีขนาดเลก็อย่าง
โครงการคอมมูนิตี ้มอลล ์เพือ่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนัแก่ผูบ้รโิภค และมพีืน้ทีก่ึง่สาธารณะไวร้องรบัการใชง้านของ
คนในชุมชน เชน่ สวนสาธารณะหรอืลานกจิกรรม และปัจจุบนัไดม้กีารเกดิขึน้ของศนูยก์ารคา้ชุมชนเชงิไลฟ์สไตลร์ปูแบบใหม ่ซึง่
มแีนวคดิเชงิชุมชนทีช่ดัเจนมากขึน้ มกีาร สรา้งกจิกรรมร่วมกบัชุมชน และเป็นชุมชนของผูท้ีม่คีวามต้องการเฉพาะเหมอืนกนั 
โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัการออกแบบพืน้ทีก่ึง่สาธารณะ จงึเป็นทีม่าของการพฒันาปรบัปรุงโครงการคอมมนิูตี ้มอลล์ให้
เกดิการเชือ่มต่อระหวา่งพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะและพืน้ทีก่ารคา้ ทีต่อบโจทยก์บัวถิชีวีติของชุมชน 

 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะกบัพืน้ทีก่ารคา้ในพฒันาการคอมมนิูตีม้อลล์  
2. ศกึษาการเชือ่มต่อระหวา่งพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะกบัพืน้ทีร่า้นคา้ในโครงการคอมมนิูตี ้มอลลท์ีเ่ป็นกรณีศกึษา 
3. เสนอแนวทางสู่การออกแบบปรบัปรุงโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ในอดตี ใหเ้กิดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ลานกึ่ง

สาธารณะและพืน้ทีก่ารคา้ทีม่ศีกัยภาพ 
 

2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ท่ีการค้ากบัพืน้ท่ีสาธารณะ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ทีก่ารคา้กบัพืน้ทีส่าธารณะในประเทศไทย นัน้มมีาตัง้แต่อดตี จากลกัษณะของการใชพ้ืน้ที่
สาธารณะในสมยันัน้ทีม่คีวามเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นสถานทีร่วมตวัเพื่อมาท ากจิกรรมร่วมกนัของคนในชุมชน อย่างเช่น 
พืน้ทีล่านวดั พืน้ทีล่านกลางหมู่บา้น เป็นพืน้ทีน่ าสนิคา้มาแลกเปลีย่นกนั และเมื่อจ านวนสนิคา้มากขึน้จงึเกดิเป็นตลาดการคา้ 
ตลาดจงึเหมอืนเป็นพืน้ทีส่าธารณะส าคญัของชุมชน  
2.2 แนวทางการพฒันาคอมมนิูต้ี มอลลใ์นปัจจบุนั 

ศูนยก์ารคา้ชุมชนหรอืคอมมนิูตี้ มอลล ์เป็นศูนยก์ารคา้ขนาดเลก็ทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ขายสนิคา้ทีต่อบสนอง
ต่อวถิีชวีติประจ าวนัของผู้บรโิภค ที่มคีวามสะดวกสบายและเขา้ถึงง่าย เกิดขึ้นมาตัง้แต่ปีพ.ศ.2539 และมกีารพฒันามาถึง
ปัจจุบนั ซึง่ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมามกีารเกดิขึน้ของพืน้ทีจ่ดักจิกรรมรปูแบบใหมท่ีไ่มใ่ชห่า้งสรรพสนิคา้ เป็นสรา้งสรรคใ์หเ้กดิเป็น
พื้นที่กิจกรรมแห่งใหม่ในกรุงเทพ  (Satarana, 2561) เช่น การปรับปรุงอาคารเก่า , การเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชน , 
ความสมัพนัธข์อง “ไลฟ์สไตล”์ กบัพืน้ทีก่ารคา้ และการเกดิขึน้ของแนวคดิเชงิชุมชน ทีเ่กดิพฒันาการการเกดิขึน้ของชุมชนใหม่ๆ  
จาการรวมตวักนัของคนทีม่คีวามสนใจ และแนวคดิในสิง่เดยีวกนัในสงัคม   
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2.3 สถาปัตยกรรมของคอมมนิูต้ี มอลล ์
2.3.1 ลกัษณะกำรวำงผงัแบบพืน้ฐำน 

จากขอ้มูลของ The Urban Land Institute (ULI) ได้ใหค้ าแนะน าในการ
วางผงัอาคารส าหรบัศูนย์การคา้ไว ้ 5 รูปแบบ  ไดแ้ก่   1. แบบ Linear  2. 
แบบ L-Shaped 3. แบบ U-Shaped 4. แบบ O-Shaped และ 5. แบบ Cluster 
2.3.2 ลกัษณะวทิยำ (typology) ควำมสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที ่

คือทฤษฎีที่มองสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะของการจัดเรียงกลุ่มของ
องค์ประกอบพื้นฐาน เช่น เสา ผนัง บนัได ที่มอียู่ในงานสถาปัตยกรรม
ทัว่ไป และมลีกัษณะการใชง้านร่วมกนั เช่น เสาจะวางอยู่ทีต่ าแหน่งจุดตดั
ของผนัง ช่องเปิดจะตอ้งอยู่ตรงกลางระหว่างองคป์ระกอบแต่ละอย่าง เป็น
ตน้ (ณฤทยั เรยีงเครอื, 2560) 
2.4 สรปุแนวทางการพฒันาพืน้ท่ีการค้ากบัพืน้ท่ีสาธารณะ  

ความเป็นสาธารณะก าหนดไดจ้ากการเขา้ถงึ และการครอบครองพืน้ที ่ในประเทศไทยแบง่ลกัษณะของการครอบครอง
พืน้ทีเ่ป็นโดยรฐัและโดยเอกชน เชน่ ลกัษณะของพืน้ทีก่ึง่สาธารณะ (Semi Public Space) ทีเ่ป็นการใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนัระหวา่งพืน้ที่
สาธารณะ (Public Space) กบัพื้นที่ส่วนบุคคล (Private Space) ซึ่งทัง้สองพื้นทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะพื้นที่ทางกายภาพ
ของเมอืง โดยส่งผลต่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  เช่น การใชพ้ืน้ทีส่าธารณะร่วมกบัพื้นทีก่ารคา้ ทีป่รากฏในโครงการ
คอมมนิูตี ้มอลล ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านของผูบ้รโิภค บรบิททีต่ัง้ และการสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที ่หรอืลกัษณะวทิยา 
(typology) ทีเ่ป็นตวัก าหนดการวางผงัอาคารกบัพืน้ทีว่า่งใหส้มัพนัธแ์ละเหมาะสมกบัการใชง้านมากทีส่ดุ  

 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 แบบแผนการวิจยั 

งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที ่และววิฒันาการของพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะในโครงการคอมมู
นิตี ้มอลล ์โดยท าการศกึษาววิฒันาการและรปูแบบของพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะในโครงการคอมมนิูตี ้มอลล ์ในช่วงแรกเริม่ (พ.ศ.
2539-2557) และโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ในปัจจุบนั (พ.ศ.2557-2562) เพื่อหาข้อสรุปของความสมัพนัธ์ และน าไปเป็น
ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงพฒันาโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ในอดตี ใหเ้กดิการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ลานกึ่งสาธารณะและพื้นที่
การคา้ทีม่ศีกัยภาพ 
3.2 กรณีศึกษา 

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละลกัษณะของคอมมูนิตี้ มอลล์ ทีม่แีนวคดิแตกต่างจากลกัษณะโดยทัว่ไปของคอมมูนิตี้ มอลล์ 
ดงัน้ี 1. เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่สเีขยีวส าหรบัชุมชนและสงัคม  2. ออกแบบให้มพีื้นที่ส่วนกลาง (พื้นที่กึ่งสาธารณะ) 
มากกวา่พืน้ทีข่าย 3. มกีารสรา้งกจิกรรม ทีส่ง่เสรมิความเป็นคอมมนิูตี ้4. ขายสนิคา้มคีุณภาพจากผูเ้ชา่ทีไ่มใ่ชเ่ชนรา้นคา้ (chain 
store) ในตลาด และ 5. ลกัษณะการออกแบบทีโ่ดดเดน่ เป็นเอกลกัษณ์ จากบรษิทัสถาปนิกทีไ่ดร้บัการยอมรบัในวงการ ซึง่ไดแ้ก่ 
1) โครงการ Kurve 7, 2) โครงการ The Commons, 3) โครงการ 72 Courtyard, 4) โครงการ Dadfa และ 5) โครงการ Minoburi  

 
4. การวิเคราะหข้์อมลู 
4.1 การวิเคราะหล์กัษณะทางกายภาพท่ีเก่ียวข้องกบัลานก่ึงสาธารณะ ในตวัอย่างโครงการคอมมนิูต้ี มอลล ์ระหว่างปี  
พ.ศ. 2539-2557 

น าตวัอย่างโครงการทัง้ 13 โครงการ มาท าการวเิคราะหใ์นประเดน็ทีม่คีวามเกีย่วของกบัพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะ โดย
เป็นการวเิคราะหเ์บือ้งตน้ในการหาความสมัพนัธข์องลานกึ่งสาธารณะกบัตวัอาคาร ซึง่ไดแ้บ่งประเดน็ของการวเิคราะหเ์ป็น 3 
ประเดน็ คอื 1. การปิดลอ้มลานดว้ยองคป์ระกอบทางตัง้ 2. เรขาคณิตของลานและรปูทรง 3. ลานและการสญัจร 

จากการวเิคราะห ์ท าใหพ้บลกัษณะในการออกแบบทีนิ่ยมใชใ้นโครงการคอมมนิูตี ้มอลลใ์นช่วงแรก ทีเ่ป็นแนวทางใน
การออกแบบใหก้บัโครงการคอมมนิูตี ้มอลลใ์นระยะเวลาต่อๆ มา ซึง่มลีกัษณะบางอย่างเปลีย่นแปลงไป และสามารถน าผลการ

รูปท่ี 1 The Common ตัวอย่างโครงการที่มีการ
พฒันาลานกึง่สาธารณะและแนวคดิเชงิชุมชน 



กำรออกแบบผสำนพืน้ทีก่ึง่สำธำรณะประเภทลำนและพืน้ทีก่ำรคำ้ 
ส ำหรบัไลฟ์สไตล ์คอมมนูิตี้ มอลล ์ในพืน้ทีร่อยต่อเมอืงของกรงุเทพมหำนคร 
กรกฎ กลัน่สกุล และวญิญ ูอาจรกัษา 
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วเิคราะหไ์ปหารปูแบบความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆ ระหวา่ง
โครงการคอมมูนิตี้ มอลลท์ีเ่กดิขึน้ในช่วงแรกกบัโครงการคอมมนิูตี้ 
มอลลท์ีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัได ้ 
4.2 การวิเคราะห์การผสานลานก่ึงสาธารณะและองคป์ระกอบ
ต่างๆ ในกรณีศึกษา 

กรณีศกึษาทัง้ 5 โครงการ เป็นโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ที่เกดิ
ในช่วงปี พ.ศ.2557-2562 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ละเอียดขึ้นใน
ประเดน็ความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างหรอืลกัษณะทางสณัฐานวทิยา 
(morphology) ของตวัสถาปัตยกรรมและพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะ โดย
เป็นการศึกษาเชิงทดลองผ่านทฤษฎีทางที่ว่าง  (spatial) ที่น ามา
พฒันาต่อยอดใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพ (physical) ของ
พื้นที่ลานกึ่งสาธารณะที่พบในแต่ละโครงการ ซึ่งแบ่งประเด็นการ
วเิคราะหเ์ป็น 6 ประเดน็ คอื  

1. การจดัความสมัพนัธร์ะหวา่งลานและองคป์ระกอบต่างๆ ของ
โครงการ เป็นลกัษณะทางกายภาพของลาน ที่ถูกจดัวางอยู่กบัตวั
อาคารที่ท าให้เกิดลกัษณะของการปิดล้อม ที่ส่งผลต่อรูปร่างและ
ลกัษณะเฉพาะบางอยา่งของลาน 

 
 

รปูท่ี 3 ความสมัพนัธล์านและองคป์ระกอบต่างๆ ใน โครงการ Kurve7, The Commons, 72 Courtyard, Dadfa, Minoburi 
 

2. การสรา้งความหลากหลายของระดบัพืน้ลานและภมูทิศัน์ เป็นความสมัพนัธข์องลานกบับรบิท ทีส่รา้งใหเ้กดิภมูทิศัน์
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป เกดิรปูแบบและการใชง้านของลานทีห่ลากหลาย 

 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ลานกึ่งสาธารณะใน
โครงการคอมมนิูตีม้อลลแ์บบทัว่ไป 

 

รปูท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะดบัพืน้ลานและภมูทิศัน์ในโครงการ Kurve7, The Commons, 72 Courtyard, Dadfa, Minoburi 
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3. การสญัจรผ่านลานและการจดัเรยีงรา้นคา้ เป็นการกล่าวถงึการสญัจรในโครงการทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์ของลาน
และรา้นคา้ ทีเ่ป็นตวัก าหนดทศิทางการสญัจรในโครงการ 

4. ความต่อเน่ืองทางมุมมองของลานและรา้นคา้ เป็นความสมัพนัธข์องมุมมองในโครงการผ่านลานกึง่สาธารณะ ทีม่ ี
รา้นคา้เป็นตวัก าหนดทศิทางและขอบเขตของมมุอง 

5. ความต่อเน่ืองทางที่ว่างของลาน เป็นความต่อเน่ืองทางการมอง และความต่อเน่ืองทางการสญัจร ซึ่งจะมคีวาม
แตกต่างกนัตามลกัษณะทางกายภาพของลาน 

6. การเชื่อมต่อระหว่างลาน รา้นคา้ และบรบิทภายนอก เป็นความสมัพนัธ์ทีม่กีารเชื่อมต่อทางการมองและเชื่อมต่อ
ทางการสญัจร โดยมปัีจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดใหเ้กดิการเชือ่มต่อกบับรบิท  

 

รปูท่ี 5 ความสมัพนัธล์านและการเขา้ถงึรา้นคา้ในโครงการ Kurve7, The Commons, 72 Courtyard, Dadfa, Minoburi 
 

รปูท่ี 6 ความสมัพนัธล์านและมมุมองสูร่า้นคา้ในโครงการ Kurve7, The Commons, 72 Courtyard, Dadfa, Minoburi 
 

รปูท่ี 7 ความสมัพนัธ์เชงิปรมิาตรของลานโล่งและการปิดล้อมในอาคารโครงการ Kurve7, The Commons, 72 Courtyard, 
Dadfa, Minoburi 

 

รปูท่ี 8 ความสมัพนัธล์านและบรบิทในโครงการ Kurve7, The Commons, 72 Courtyard, Dadfa, Minoburi 
 



กำรออกแบบผสำนพืน้ทีก่ึง่สำธำรณะประเภทลำนและพืน้ทีก่ำรคำ้ 
ส ำหรบัไลฟ์สไตล ์คอมมนูิตี้ มอลล ์ในพืน้ทีร่อยต่อเมอืงของกรงุเทพมหำนคร 
กรกฎ กลัน่สกุล และวญิญ ูอาจรกัษา 
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จากข้อสรุปทัง้ 6 ประเด็น ท าให้เห็นวิวฒันาการของพื้นที่ลานกึ่งสาธารณะที่เกิดจากปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กับ
องคป์ระกอบต่างๆ ในโครงการ  ตัง้แต่ชว่งเริม่ตน้ของการเกดิคอมมนิูตี ้มอลลม์าจนถงึปัจจุบนั ซึง่พบความแตกต่างอยา่งมนียัยะ
ส าคญั เช่น การน าภูมสิถาปัตยกรรมมาผสมเขา้กบัตวัอาคารสถาปัตยกรรมอย่างกลมืกลนื , สรา้งการเชื่อมต่อระหว่างโครงการ
กบับรบิทโดยรอบ โดยมลีานกึ่งสาธารณะเป็นปัจจยัส าคญั และความสมัพนัธ์ของลานกึ่งสาธารณะกบัการสญัจรในโครงการ
ประเดน็เหล่านี้เป็นการบ่งชีถ้งึแนวทางการออกแบบของโครงการคอมมนิูตี ้มอลลใ์นปัจจุบนั ทีส่ามารถน าไปพฒันาและปรบัใช้
กบัโครงการคอมมนิูตี ้มอลลใ์นยุคแรกได ้เพือ่ใหเ้กดิการใชง้านทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติในปัจจุบนัมากขึน้ 

 
4.3 โปรแกรมการใช้งานท่ีมีความสมัพนัธก์บัลานก่ึงสาธารณะและพืน้ท่ีการค้า ส าหรบัไลฟ์สไตล์ คอมมนิูต้ี มอลล ์

เป็นการพฒันาโปรแกรมที่สะท้อนในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ , มิติ
ความเป็นชุมชน และพืน้ทีก่ึง่สาธารณะ ออกมาผา่นกจิกรรมการใชง้าน และ
การออกแบบของโครงการ โดยขัน้ตอนในการก าหนดโปรแกรมการใชง้าน
ของโครงการ ได้มกีารศึกษาขนาดพื้นที่และสดัส่วนของกรณีศึกษาทัง้ 5 
โครงการในด้านพื้นที่เช่า , พื้นที่ลานกึ่งสาธารณะ , พื้นที่บริการ และ
วิเคราะห์ตัวโปรแกรมในความสมัพนัธ์ของการใช้พื้นที่แบบต่างๆ จาก
สว่นประกอบของโปรแกรมในโครงการทีเ่ป็นกรณีศกึษาทัง้ 5 โครงการ  

ท าใหเ้หน็ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ คอื 1. ทุกโครงการใหค้วามส าคญักบั
การมพีื้นทีก่ึ่งสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ 2. ประเดน็ความเป็น
ชุมชน ม ี4 โครงการทีม่กีารเกดิขึน้ของความเป็นชุมชน และม ี3 โครงการที่
มคีวามเป็นชุมชนของกลุ่มคนรกัสุขภาพเกิดขึน้เหมอืนกนั คอื โครงการ 
The Commons , Dadfa , Minoburi ซึ่งสมัพนัธ์กบัโปรแกรมของโครงการ 
คอื การมฟิีตเนสและรา้นอาหารเพือ่สขุภาพ 3. ประเดน็ความเป็นไลฟ์สไตล ์
ทีเ่ป็นวถิชีวีติของการดแูลสขุภาพทัง้เรือ่งอาหารและการออกก าลงักาย 

 
5. ผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพ ของลานกึง่สาธารณะในโครงการคอมมนิูตี ้มอลลช์่วงแรกเริม่ (พ.ศ.2539-2557) กบั
โครงการคอมมนิูตี ้มอลลใ์นปัจจุบนั (พ.ศ.2557-2562) แสดงใหเ้หน็ววิฒันาการในการออกแบบพืน้ทีล่านกึง่สาธารณะในโครงการ
คอมมูนิตี้ มอลล์ที่ปรบัเปลีย่นไปตามวถิชีวีติของผูบ้รโิภค ทีใ่หค้วามส าคญัดา้นอาหารและสุขภาพ การท ากจิกรรมร่วมกนัใน
ครอบครวัและกบัชุมชน โดยมพีืน้ทีก่ึง่สาธารณะของโครงการรองรบักจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่สง่ผลใหโ้ครงการคอมมนิูตี ้มอลล์
ในยุคแรกอาจตอ้งมกีารพฒันาและปรบัตวั ทัง้น้ี จากขอ้สรุปในการวเิคราะหส์ามารถเป็นขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นขอ้มลูในการพฒันา
และปรบัปรุงโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ในยุคแรกได้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ลานกึ่งสาธารณะและพื้นที่ การค้าที่มี
ศกัยภาพ และส่งเสรมิความเป็นชุมชน เพื่อใหเ้กดิการใชง้านร่วมกนัของสองพื้นทีท่ีต่อบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคและ
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติในปัจจุบนัมากขึน้ 
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บทคดัย่อ 

ชุมชนรมิทางรถไฟบรเิวณป้ายหยุดรถไฟพญาไทในเขตชุมชนซอยแดงบุหงา ตัง้อยู่ในเขตศูนยก์ลางเศรษฐกจิของเขต
ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัใหผู้ม้รีายไดน้้อยซึง่เป็นกลุม่แรงงานของเมอืงใหญ่ และเป็นหน่ึงในพืน้ที่
ทีก่ าลงัจะไดร้บัผลกระทบหากโครงการระบบรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมากและโครงการ
รถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ (ดอนเมอืง-สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา) เกดิขึน้ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไดว้่าจา้ง
บรษิทัทีป่รกึษาและออกแบบโครงการดงักลา่วแลว้เสรจ็ โดยจะมกีารลอ้มรัว้พืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด ขนาด 25 ไร ่ซึง่นอกจากจะท า
ให้ชุมชนหายไปแล้ว การเชื่อมต่อและกิจกรรมทางสงัคมทัง้หมดที่เคยมีอยู่ในพื้นที่จะหายไปด้วย  ปัจจุบนัโครงการอยู่ใน
กระบวนการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนแก่ชุมชนจากประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย การศกึษาน้ีเริม่จากการตัง้ค าถามว่า หาก
พืน้ที่ชุมชนรมิทางรถไฟแห่งน้ีหายไปจะส่งผลอย่างไรต่อเมอืง และมเีป้าหมายเพื่อชี้ใหเ้หน็ถึงความส าคญัทัง้ในเชงิพื้นที่และ
เศรษฐกจิสงัคมต่อความเป็นเมอืงของพืน้ทีศ่กึษา โดยศกึษาจากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มลูทุตยิภูมทิีเ่กี่ยวขอ้ง และการลง
พืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลูเชงิส ารวจ ประกอบดว้ย 1) การใชป้ระโยชน์ประเภทของอาคารในพืน้ทีชุ่มชนและบรบิท 2) ปรมิาณการสญัจร 
ด้วยวธิี Gate observation และ 3) กิจกรรมและปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ในช่วงเวลาต่าง  ๆ ด้วยวธิี Static 
Snapshot ผลจากการส ารวจพืน้ทีศ่กึษาพบวา่ พืน้ทีชุ่มชนรมิทางรถไฟน้ีมคีวามส าคญัในฐานะทีเ่ป็นจุดเปลีย่นถ่ายการสญัจรของ
เมอืง จากรถไฟไปยงัระบบการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ ซึง่ท าใหพ้ืน้ทีม่เีสน้ทางสญัจรทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบโครงสรา้งหลกัของเมอืง 
รวมทัง้ยงัมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิ-สงัคมอื่น ๆ ทีส่นบัสนุนทัง้คนในและนอกชุมชน  
ค ำส ำคญั: ชุมชนรมิทำงรถไฟ, กำรเชือ่มต่อ, โครงขำ่ยกำรสญัจร, โครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูเชือ่มสำมสนำมบนิ  
 
Abstract 

Payathai railway stop is the location of a railway community which is located in middle of CBD area, Rachatawi 
district, Bangkok. The majority of the residents are low income labours which mainly working in Bangkok city. However, 
the area is affected by 2 upcoming mobility network projects proposed by State Railway of Thailand (SRT) consists of 
(1) pale-red high speed train connecting Bang Sue – Payathai – Makkasan and Huamark area and (2) High speed train 
connecting 3 main international airports: Suvarnabhumi, Don Muang and Uthapao airport. The impact of the upcoming 
projects is affecting on 40,000 square metres or 25 Rai with community eviction and disconnection of existing mobility 
network and the loss of social activities within the community space.  Also, this area is under the process of giving 
compensation for the community residences according to the announcement State Railway of Thailand (SRT).This 
research based on the question of ‘what are the impacts and consequences on urban context if the loss of railway 
community occurred?’ with the objective of enhancing the importance of railway community in both physical and 
socioeconomic aspects. Furthermore, the research is conducted using literature reviews, secondary data analysis and 
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site survey as main research methodology, focusing on 3 main criteria (1) Usage and program of buildings within the 
study site (2) Mobility capacity through Gate Observation and (3) Social activities and relationship which illustrates 
through time-related activities within the community area by Static Snapshot. The finding indicates that the railway 
community has an important role within the urban context as a transportation node, as it is the main connector between 
different modes of public transportation system. Which also support social and economic activities for both community 
residents and other urban population groups. 
Keywords: Railway Community1, Connectivity2, Mobility Network3, The High-Speed Rail Linking Three Airports Project4 

 
1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

พื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟสถานีพญาไท ตัง้อยู่ในแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร เกดิจากการบุกรุกเขา้มาตัง้ถิน่ฐานเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูม้รีายไดน้้อยจ านวน 248 หลงัคาเรอืน (ขอ้มลูจาก
การส ารวจโดยผูว้จิยั 2563) มลีกัษณะเป็นอาคารชัว่คราวในเขตพืน้ทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทัง้ยงัมกีารใชเ้ป็นทาง
ลดัเชื่อมต่อของชุมชนโดยรอบเขตรางรถไฟจากฝัง่ถนนศรอียุธยาไปยงัฝัง่ถนนเพชรบุร ีเน่ืองจากโครงขา่ยถนนมลีกัษณะเป็น
บลอ็กเมอืงขนาดใหญ่ (super block) โดยปัจจุบนัค่าเสยีโอกาสและมลูค่าตามราคาตลาดของทีด่นิมคี่ามากกวา่ผลตอบแทนของ
ชุมชนทีม่อียู่ ท าใหส้ถานะของชุมชนรมิทางรถไฟไม่สามารถอยู่ต่อไปไดแ้ละก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการรือ้ถอนเพื่อก่อสรา้ง
ระบบคมนาคมขนส่งทางรางรองรบั 3 โครงการใหญ่แทนทีชุ่มชนเดมิ ประกอบดว้ย 1) โครงการรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน 
ช่วงบางซื่อ-หวัหมาก (Missing link) เพื่อการเชื่อมต่อรถไฟชานเมอืงสายตะวนัออกและก่อสรา้งโครงสรา้งทางวิง่และโครงสรา้ง
ชานชาลาสถานีพญาไทในพื้นทีชุ่มชนรมิทางรถไฟ 2) โครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ ดอนเมอืง-สุวรรณภูม-ิอู่
ตะเภาส่วนขยาย (Airport rail link extension) การก่อสรา้งโครงสรา้งรางรถไฟเปลีย่นระดบัจากลอยฟ้าลงอุโมงค ์และ 3) รถไฟ
สายหวัล าโพง-แปดริว้ การลดโครงสรา้งรางรถไฟจากรางคู่เหลอืรางเดยีวเฉพาะรางรถไฟส าหรบัขนสง่สนิคา้และมกีารยกเลกิจุด
จอดรถไฟพญาไทและอุรุพงษ์ โดยเมื่อโครงการดงักล่าวแล้วเสรจ็จะท าใหพ้ืน้ทีศ่กึษากลายเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสญัจรหลกั 
ระดบัภูมภิาค ของการเชื่อมต่อสถานีรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ รถไฟฟ้าบทีีเอส และสถานีรถไฟชานเมอืงสายสแีดง
อ่อน อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาแผนการด าเนินการก่อสรา้งโครงการของการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) มกีารก่อสรา้งเพื่อ
ล้อมรัว้พื้นที่เขตทางรถไฟทัง้หมด 25 ไร่ มคีวามจ าเป็นต่อโครงสร้างรางรถไฟแต่ในทางกายภาพการเชื่อมต่อของเมอืง ซึ่ง
นอกจากจะท าใหชุ้มชนหายไปแลว้ การเชือ่มต่อของยา่นและกจิกรรมทางเศรษฐกจิสงัคมทัง้หมดทีเ่คยมอียูใ่นชุมชนรมิทางรถไฟ
และพืน้ทีชุ่มชนโดยรอบเขตรางรถไฟจะหายไปดว้ย  

การศกึษาน้ีศกึษาถงึความส าคญัของการเชื่อมต่อ/การเปลีย่นถ่ายการสญัจร (Node) และความเป็นย่าน/สถานที ่(Place) 
ในพืน้ทีชุ่มชนรมิทางรถไฟพญาไท โดยมีค าถามในการศกึษาว่า พื้นทีชุ่มชนรมิทำงรถไฟพญำไทมคีวำมส ำคญัอย่ำงไรต่อควำม
เป็นเมอืง และมวีตัถุประสงค์เพื่อวเิครำะหโ์ครงข่ำยกำรสญัจรและลกัษณะกำรใช้งำนของพื้นทีชุ่มชนรมิทำงรถไฟพญำไท  เพื่อ
ศกึษาเสน้ทางการเดนิเทา้ การเชือ่มต่อกนัดว้ยถนนทางเดนิเทา้ รวมไปถงึกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่ากกายภาพเป็นหลกั 
 
1.2 ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 1) พืน้ที ่A คอืชุมชนรมิทางรถไฟพญาไท จากบรเิวณรมิถนนพญา
ไทถงึถนนพระรามที ่6 ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 25 ไร ่และ 2) พืน้ที ่B คอืบรบิทของพืน้ทีชุ่มชนทีศ่กึษา โดยทศิเหนือตดิกบัถนนศรี
อยุธยา ทศิใตต้ดิกบัถนนเพชรบุร ีทศิตะวนัออกตดิกบัถนนพญาไท และทศิตะวนัตกตดิกบัถนนพระรามที ่6  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม                                                                                         
2.1 จดุเปล่ียนถา่ยการสญัจร (Node) 

APA (2006) องค์ประกอบของการออกแบบพืน้ทีจุ่ดเปลีย่นถ่ายการสญัจรประกอบไปดว้ย โครงสรา้งและชานชาลา
สถานีโดยสาร โครงข่ายการเดนิเทา้ ทีจ่อดรถ และการบรกิารต่าง ๆ ทีจ่ะมารองรบัจุดเปลีย่นถ่ายการสญัจร และต้องค านึงถงึ 
จ านวนผูโ้ดยสาร ความถใีนการใหบ้รกิาร และสภาพภมูอิากาศ  
ซมิป์สนั (Simpson,1994) กล่าวถงึผลจากการพฒันาพืน้ทีจุ่ดเปลีย่นถ่ายการสญัจรของการขนส่งมวลชนดว้ยระบบรางในพืน้ที่
เมอืง และสถานีโดยสาร ในเชงิบวกจะเพิม่ศกัยภาพในการเขา้ถงึ (Accessibility) และเพิม่ความหนาแน่น (Density) ในการใช้
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พืน้ทีอ่นัเน่ืองมาจากรปูแบบการเดนิทางทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นการกระตุน้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ สง่ผลดตี่อตวัพืน้ทีเ่อง
รวมทัง้พืน้ทีโ่ดยรอบ ส่วนผลในเชงิลบนัน้ อาจท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางการคา้ รวมไปถงึเกดิความขดัแยง้ระหว่างสภาพพืน้ที่
ปัจจุบนักบัโครงการพฒันาจุดเปลีย่นถ่ายการสญัจร เช่นการขาดการเชือ่มต่อกบัระบบขนสง่มวลชนอื่น ๆ รวมไปถงึต าแหน่งของ
ทีต่ัง้สถานี หรอืพืน้ทีจุ่ดเปลีย่นถ่ายการสญัจรไม่สอดคลอ้งกนักบัความตอ้งการของประชาชน และท าใหคุ้ณค่าของพืน้ทีห่ายไป 
อนัเนื่องมาจากการขาดการวางแผนและการออกแบบทีไ่มค่ านึงถงึการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
2.2 ความเป็นสถานท่ี (Place) 

Harry L. Graham (1976) กล่าวถงึความส าคญัของเอกลกัษณ์และความเป็นสถานทีข่องเมอืง เน่ืองจากแต่ละเมอืงมี
รูปแบบในการตัง้ถิน่ฐาน ความเป็นมา วฒันธรรมประเพณีทีแ่ตกต่างกนั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมรดกทีจ่บัต้องไดเ้ช่น องคป์ระกอบ
ทางกายภาพ สถานที ่และมรดกทีไ่ม่สามารถจบัต้องได้ เช่นวถิชีวีติความเป็นย่าน รวมไปถงึกจิกรรมเฉพาะทีแ่สดงความเป็น
สถานที่นัน้ องค์ประกอบที่ส าคญัของความเป็นสถานที่ ได้แก่ 1) โครงสร้างทางกายภาพ ลกัษณะของอาคาร ภูมทิศัน์และ
สุนทรยีภาพ โดยองคป์ระกอบทางกายภาพของเมอืงจะส่งผลต่อความเป็นสถานทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านจดจ าไดจ้นเกดิเป็นเอกลกัษณ์
ของพืน้ที ่2) กจิกรรมและปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีซ่ึง่สงัเกตไดจ้ากการมปีฏสิมัพนัธข์องผูค้นในพืน้ที ่เป็นสว่นหนึ่งของวถิี
ชวีติและพฤตกิรรมส่วนบุคคล ครอบครวัและสงัคม โดยถูกถ่ายทอดออกมาผ่านวถิชีวีติและวฒันธรรม ซึง่สิง่ส าคญัของกจิกรรม
ขึน้อยู่กบัสถานที่และเวลา ลกัษณะเศรษฐกจิ สงัคม  สภาพแวดล้อมที่ตัง้ ระยะเวลาที่อาศยัในถิ่นที่อยู่ และโอกาสในการท า
กจิกรรม เป็นโครงสรา้งรูปแบบของกจิกรรมของคนในพืน้ที่ ระดบัวนั สปัดาห ์ฤดูกาล และช่วงชวีติ เกดิเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
พืน้ที ่3) การสือ่ความหมายคอืพืน้ทีท่ีม่กีารรวมกลุ่มของกจิกรรมประเภทหน่ึงอย่างเขม้ขน้ ดงึดดูใหเ้กดิกจิกรรมอื่น ๆ และการ
พบปะของผู้คน ทัง้ยงัสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานในพื้นที่ได้ ซึ่งการหมุนเวยีนการใช้งานส่งผลให้พื้นที่ นัน้ ๆ มี
ความหมายและมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั ดงึดูดใหค้นภายนอกเขา้มาใชง้าน กล่าวไดว้่า ความหมายของพืน้ทีเ่ป็นการแสดงออกของ
ผูค้นต่อกายภาพและการใชส้อยของพืน้ทีน่ัน้ ๆ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 ประเภทข้อมูลและเครื่องมอืท่ีใช้ 

การศกึษาน้ีใช้ขอ้มูล 2 ประเภท ได้แก่ ขอ้มูลปฐมภูม ิจากการเก็บขอ้มูลเชงิประจกัษ์ (Observation) โดยใช้แผนที่
พืน้ฐาน แบบส ารวจพฤตกิรรมและการถ่ายภาพในการเกบ็ขอ้มูล และขอ้มูลทุตยิภูม ิโดยศกึษาแนวคดิและงานวจิยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลทัว่ไปของพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่งมวลชนทางราง แผนที่จากฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์(QGIS) จากนัน้ใชว้ธิกีารซอ้นทบัชัน้ขอ้มลูในเชงิพืน้ทีเ่พือ่สรุปผลในตอนทา้ย 
3.2 การเกบ็ข้อมลูเชิงประจกัษ์  

1. ดา้นกายภาพ คอืการส ารวจองคป์ระกอบทางกายภาพของพืน้ทีศ่กึษา ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 1) จุดเปลีย่นถ่ายการสญัจร 
(Node) เช่น โครงขา่ยถนน การจดัโซน ต าแหน่งสถานและจุดเปลีย่นถ่าย และ 2) ความเป็นสถานที่ (Place) ไดแ้ก่ ประเภทการ
ใชป้ระโยชน์ของอาคาร (Building use) และการเกบ็ขอ้มลูรปูดา้นอาคาร (Façade analysis) วเิคราะหด์ว้ยการแยกประเภทของ
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์อาคาร คอื ทีอ่ยู่อาศยั (สเีหลอืง) พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (สแีดง) พืน้ทีก่ึ่งพาณิชยกรรม (สสีม้) พืน้ทีท่าง
ศาสนา (สเีทา) พืน้ทีร่าชการ (สนี ้าเงนิ) พืน้ทีโ่รงเรยีน (สเีขยีว) และพืน้ทีก่จิกรรม (สฟ้ีา) 

2. ดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่ การใชง้านและการสญัจร โดยเลอืกใช ้1) การส ารวจปรมิาณการสญัจรในพืน้ทีด่ว้ยวธิ ีGate 
Observation โดยก าหนดจุดนับในเสน้ทางส าคญั และแยกประเภทผูใ้ชง้านเป็น 8 กลุ่ม 2) การเก็บขอ้มูลกจิกรรมการจบัจอง
พืน้ทีอ่ยา่งเป็นระบบ โดยการบนัทกึกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในแต่ละพืน้ทีย่อ่ย ดว้ยวธิ ีStatic Snapshots (แบ่งเป็น 3 ประเภทกจิกรรม 
ไดแ้ก่ กจิกรรมแบบหยุดนิ่ง แบบเคลือ่นทีแ่ละกจิกรรมแบบมปีฏสิมัพนัธ)์  การเกบ็ขอ้มลูทัง้ 2 วธิ ีท าในวนัท างาน จ านวน 2 วนั 
วนัหยุด จ านวน 4 วนั เลอืกเกบ็ขอ้มลูในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงต่อวนั (เวลา 08.00 – 09.00 น.12.00 – 13.00 น. 
16.00 – 17.00 น. และ 18.00 – 19.00 น.) เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่3 ถงึ 15 มนีาคม 2563 

 
3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี้ หมายถงึผูท้ีใ่ชง้านพืน้ทีศ่กึษา เช่น ท ากจิกรรมหรอืสญัจร แบ่งประเภทผูใ้ช้
เป็น 8 กลุม่ ไดแ้ก่ คนในพืน้ที ่นกัเรยีนนกัศกึษา พนกังาน นกัทอ่งเทีย่วไทย คนนอกพืน้ที ่รา้นคา้แผงลอย นกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิ
และพนกังานต่างชาต ิ 



กำรเชือ่มต่อทำงสงัคมและพืน้ที ่ชุมชนรมิทำงรถไฟพญำไทโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูเชือ่ม 3 สนำมบนิ 
ภมูภิทัร ศุภวชัโรบล และจฬุวด ีสนัทดั 
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4. การวิเคราะหผ์ล 
4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร (Building use) 

  
รปูท่ี 1 การใชป้ระโยชน์อาคาร (Building use) โดยผูว้จิยั 2563. 

 
การใชป้ระโยชน์ของอาคารในพืน้ทีชุ่มชนและบรบิท (พืน้ที ่B รปูที ่1) ประกอบดว้ย อาคารทีอ่ยู่อาศยั 67% อาคารกึง่

พาณิชยกรรม 20% อาคารพาณิชยกรรม 3% อาคารราชการ 6% อาคารโรงเรยีน 2% อาคารกจิกรรม 1% และอาคารทางศาสนา 
1% การวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์ของอาคารเฉพาะในพืน้ทีบุ่กรุก (พืน้ที ่A รปูที ่1) ดว้ยการวเิคราะหร์ปูดา้นทัง้ฝัง่ทศิเหนือและ
ทศิใต้พบว่า เป็นอาคารทีอ่ยู่อาศยัถงึ 91.5% อาคารกึง่พาณิชยกรรม 6.8% และพืน้ทีจุ่ดกจิกรรม 1.4% พบกจิกรรมทีด่งึดูดผู้
สญัจรเขา้มาในพืน้ทีไ่ด ้

 
4.2 การส ารวจปริมาณการสญัจรในพืน้ท่ีด้วยวิธี Gate Observation  
 

   
รปูท่ี 2 การส ารวจปรมิาณการสญัจรในพืน้ทีด่ว้ยวธิ ีGate Observation โดยผูว้จิยั 2563. 

การส ารวจปรมิาณการสญัจรในพืน้ทีด่ว้ยวธิี Gate Observation ในพืน้ทีชุ่มชนรมิทางรถไฟพญาไทจากการแสดงค่าสี
ความหนาแน่นของการสญัจรแทนปรมิาณการสญัจรในหน่วยคนต่อชัว่โมง พบวา่ปรมิาณการสญัจรแสดงผลไดด้งัน้ี 1) ประตูที6่ 
มปีรมิาณการสญัจรสงูทีสุ่ดในการเกบ็ขอ้มลูรวม 6 วนัอยู่ที ่283.5 คนต่อชัว่โมง 2) ประตูที3่ มปีรมิาณการสญัจรสงูทีสุ่ดในการ
เกบ็ขอ้มลูวนัท างานอยูท่ี ่87.5 คนต่อชัว่โมง 3) ประตูที1่ มปีรมิาณการสญัจรสงูทีสุ่ดในการเก็บขอ้มลูวนัหยุดเสารแ์ละอาทติยอ์ยู่
ที่ 83 และ 60.25 คนต่อชัว่โมง ตามล าดบั จากการส ารวจปรมิาณการสญัจรในพื้นที่ด้วยวธิี  Gate Observation พบว่า พื้นที่
ชุมชนริมทางรถไฟพญาไทมศีกัยภาพในการเชื่อมต่อของพื้นที่บริบทจากฝัง่ถนนศรอียุธยาไปยงัฝัง่ถนนเพชรบุรี โดยการ
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เชื่อมต่อดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อการเขา้ถึงการสญัจรของคนในชุมชนและบรบิท เมื่อการก่อสร้างจุดเปลี่ยนถ่ายการสญัจร
(Node) เกดิขึน้จะท าใหพ้ืน้ทีชุ่มชนรมิทางรถไฟพญาไทและบรบิทถูกตดัขาดการเชือ่มต่อดว้ยการสญัจรอยา่งชดัเจน 
 
4.3 การเกบ็ข้อมลูกิจกรรมการจบัจองพืน้ท่ีอยา่งเป็นระบบด้วยวิธี Static Snapshot 

 
รปูท่ี 3 การเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมการจบัจองพืน้ทีอ่ยา่งเป็นระบบดว้ยวธิ ีStatic Snapshot โดยผูว้จิยั 2563. 

 
การเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมการจบัจองพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบดว้ยวธิ ีStatic Snapshot พบวา่พืน้ทีชุ่มชนรมิทางรถไฟพญาไทมี

ความส าคญัต่อการเกดิกจิกรรมของคนในชุมชนและบรบิท โดยการเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมการจบัจองพืน้ทีแ่สดงใหเ้หน็กลุ่มกจิกรรมที่
เกดิขึน้ใน 4 พืน้ทีป่ระกอบไปดว้ย 1) พืน้ทีจุ่ดจอดรถไฟพญาไทจะพบกลุ่มคนนอกพืน้ทีม่ากทีสุ่ดในวนัท างาน ซึง่จะพบเฉพาะใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน และจะพบเบาบางลงในวนัหยุดเสารอ์าทติย ์โดยกจิกรรมทีพ่บคอืการยนืและนัง่รอรถไฟเพื่อไปยงัจุดหมายอื่น ๆ 
2) พืน้ทีท่างเชื่อมไปยงัซอยชุมชนซอยแดงบุหงาจะพบกลุ่มคนในพืน้ทีม่ากทีสุ่ด ซึง่จะพบไดต้ลอดทัง้วนัในวนัท างานและวนัหยุด
เสารอ์าทติย ์โดยกจิกรรมทีพ่บคอืการยนืและนัง่คุยมปีฏสิมัพนัธก์นั 3) พืน้ทีท่างเดนิรมิทางรถไฟระหวา่งซอยเพชรบุรซีอย 5 และ 
7 มคีวามส าคญัต่อพืน้ทีท่ีพ่บกจิกรรมและผูใ้ชง้านมากทีสุ่ด ซึง่จะพบกลุ่มพนกังาน นักเรยีน ในชว่งวนัท างานและมคีวามหนาแน่น
ทีส่ดุในเวลาเทีย่ง โดยกจิกรรมทีพ่บคอืการนัง่รบัประทานอาหารและการเดนิแบบมจีุดหมายไปยงัพืน้ทีท่ างานหรอืสถานศกึษา และ
จะพบคนในพืน้ทีใ่นช่วงวนัหยุดเสารอ์าทติยต์ลอดทัง้วนั โดยกจิกรรมทีพ่บคอืการนัง่พดูคุยแบบมปีฏสิมัพนัธ ์และ 4) พืน้ทีจุ่ดจอด
รถไฟอุรุพงษ์ จะพบคนนอกพืน้ทีใ่นวนัท างาน โดยเฉพาะช่วงเวลาเชา้และเยน็ โดยกจิกรรมทีพ่บคอืการนัง่รอรถไฟและพบคนใน
พืน้ทีบ่รเิวณลานโล่งใกลจุ้ดจอดรถไฟอุรุพงษ์ ในวนัหยุดเสารอ์าทติย์เฉพาะช่วงเวลาเยน็ โดยจะพบกจิกรรมการนัง่พดูคุยแบบมี
ปฏสิมัพนัธ ์โดยการเกบ็ขอ้มูลกจิกรรมการจบัจองพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบดว้ยวธิี Static Snapshot ชีใ้หเ้หน็ว่าการพฒันาจุดเปลีย่น
ถ่ายการสญัจร(Node)ในพืน้ทีชุ่มชนรมิทางรถไฟพญาไทจะท าใหว้ถิชีวีติและกจิกรรมของคนในชุมชนและบรบิททีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
หายไปอาท ิกจิกรรมทีม่คีวามส าคญัและดงึดูดผูค้น ไดแ้ก่ รา้นคา้แผงลอย ค่ายมวย ซุ้มไก่ชน และจุดรอรถไฟ และพืน้ที่บรบิท
รา้นคา้คกึคกัในเพชรบุรซีอย 5 และซอย 7 ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างกจิกรรมกบัองค์ประกอบทางกายภาพในพืน้ทีชุ่มชนรมิทาง
รถไฟพญาไทและบรบิท มสีว่นท าใหผู้ใ้ชง้านจดจ า “สถานที”่ ไดง้า่ยขึน้ 

 
5. การสรปุผล 

ผลจากการวเิคราะหแ์ละส ารวจพืน้ที่ชุมชนรมิทางรถไฟร่วมกบับรบิท สรุปไดว้่า พื้นที่ชุมชนรมิทางรถไฟพญาไทมี
ความส าคญัต่อความเป็นเมอืง ใน 2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 1) เป็นจุดเปลีย่นถ่ายการสญัจรของเมอืง  เชื่อมต่อกบัระบบโครงสรา้ง
คมนาคมขนสง่หลกัของเมอืง โครงขา่ยการสญัจรทีอ่ยู่ในพืน้ทีศ่กึษามคีวามส าคญั ถูกใชเ้ป็นเสน้ทางลดัเพือ่เชื่อมต่อจากฝัง่ถนน
ศรอียุธยาไปยงัฝัง่ถนนเพชรบุร ีโดยมผีูใ้ชห้ลายกลุ่มและใชง้านตลอดทัง้วนัโดยเฉพาะชัว่โมงเร่งด่วน และ 2) การใชป้ระโยชน์
อาคารที่มคีวามหลากหลาย รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัและประกอบกิจการที่สนับสนุน
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ-สงัคมอื่น ๆ ของทัง้คนในและนอกชุมชน  

N 



กำรเชือ่มต่อทำงสงัคมและพืน้ที ่ชุมชนรมิทำงรถไฟพญำไทโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูเชือ่ม 3 สนำมบนิ 
ภมูภิทัร ศุภวชัโรบล และจฬุวด ีสนัทดั 
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Reading Architecture: System of relationship through Intrinsic and rhetoric 
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บทคดัย่อ 

กระบวนการเกดิหรอืการก่อรปูทางสถาปัตยกรรมเกดิขึน้จากขัว้ของความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัสองขัว้หลกั ๆ คอื  ขัว้
ของความจรงิและขัว้ของวาทกรรม โดยในขัว้ของความจรงิสถาปัตยกรรมจะแสดงออกถงึหน้าทีก่ารใชส้อย การแสดงออกดว้ย
รูปทรงทีต่อบสนองความต้องการของผูใ้ชง้าน ในขณะทีข่ ัว้ของวาทกรรมสถาปัตยกรรมจะพูดถงึการสื่อความหมาย  การสรา้ง
ภาษาและการแสดงออกถงึเน้ือหาผ่านระบบสญัลกัษณ์ การศกึษาพืน้ฐานของการเกดิงานสถาปัตยกรรมซึง่ส่งผลต่อการก่อรูป
ทางสถาปัตยกรรมทัง้ในมติขิองการท าหน้าทีแ่ละการสือ่ความหมายจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั เน่ืองจากปัจจุบนัมติทิางความคดิอื่น ๆ ที่
ไมใ่ชส่าระส าคญัของการเกดิงานสถาปัตยกรรมเริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้เรือ่ย ๆ ในทางกลบักนัมติทิีเ่ป็นพืน้ฐานกลบัถูกละเลย
อยา่งมนียัยะส าคญัและอาจท าใหก้ารก่อรปูทางสถาปัตยกรรมเปลีย่นแปลงไป 
ค ำส ำคญั  : กำรท ำหน้ำที ่, กำรสือ่ควำมหมำย , ควำมจรงิ , วำทกรรม 
 
Abstract 
 The process of architectural formation occurs from the polarities of different needs, the poles of Intrinsic and the 
poles of rhetoric. In the poles of the Intrinsic, architecture shows the function, expression with a shape that responds to 
the needs of user. While the polarity of rhetoric speaks of the signification, the creation of language and the expression 
of content through the symbolic system. To study the primary of architecture, which affects the creation of architectural 
type in terms of function (role) and signification (meaning) is important thing. Nowadays, other non-essential thought of 
architecture are becoming to play key roles. Conversely, this fundamental thinking is significantly neglected, and this 
might leads to different truthfulness of an architectural formation. 
Keyword: Role, Meaning, Intrinsic, Rhetoric 

 
1. บทน า 

ตลอดยุคสมยัของประวตัศิาสตรก์ระบวนการเกดิ หรอืการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมเกดิขึน้จากขัว้ของความตอ้งการที่
แตกต่างกันสองขัว้หลัก ๆ คือ ขัว้ของความจริง ( Intrinsic) และขัว้ของวาทกรรม (Rhetoric) โดยในขัว้ของความจริง
สถาปัตยกรรมจะแสดงออกถงึหน้าทีก่ารใชส้อย การแสดงออกดว้ยรูปทรงทีต่อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ในขณะทีข่ ัว้
ของวาทกรรมสถาปัตยกรรมจะพดูถงึการสือ่ความหมาย การสรา้งภาษาและการแสดงออกถงึเนื้อหาผา่นระบบสญัลกัษณ์ แมจ้ะมี
ความแตกต่างกนัทีช่ดัเจนแต่กม็คีวามสมัพนัธ์กนัทีไ่ม่สามารถแยกออกจากกนัได ้(ธนาคาร โมกขะสมติ,2555) หากเลอืกทีจ่ะ
แสดงออกขัว้ความคดิใดเพยีงดา้นเดยีว สถาปัตยกรรมจะแสดงออกถงึการเป็นวตัถุเพือ่ตอบสนองความตอ้งการในการใชส้อยแต่
จะขาดมติดิา้นการสื่อสารทีแ่สดงถงึความสมัพนัธก์บัสิง่อื่น ๆ หรอือาจจะเป็นการสรา้งอาคารเพื่อสื่อความหมายแต่บกพร่องใน
การท าหน้าทีเ่พือ่รองรบัการใชง้านของมนุษย ์

โดยในแต่ละยุคสมยัน ้าหนักของขัว้ความคดิหน่ึงจะถูกแสดงออกมาอย่างเด่นชดั เช่น ยุคกรกีโบราณ ขัว้ของความจรงิ
หรอืความตอ้งการในดา้นหน้าทีจ่ะถูกแสดงออกอยา่งชดัเจนผา่นระบบโครงสรา้งและการรบัน ้าหนกั ในขณะทียุ่คกลางขัว้ของวาท
กรรมหรอืความต้องการในด้านการสื่อสารถูกยกขึน้มาเป็นใจความส าคญัเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัศาสนาและความเชื่อผ่าน



อ่ำนสถำปัตยกรรม : ถอดระบบควำมสมัพนัธผ์ำ่นขัว้ควำมจรงิและวำทกรรม  
อนัวาร ์ล่านุ้ย และอดศิร ศรเีสาวนนัท ์
 

577 

องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น ความสงูของอาคาร การทีน่ ้าหนักของขัว้ความคดิทางสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมยัมกีาร
เปลีย่นแปลงสลบัขัว้ไปมาลว้นมาจากแนวคดิของยุคสมยัทีส่ง่อทิธพิลต่อคนในยุคสมยันัน้ 

แต่ในปัจจุบนัการสรา้งงานสถาปัตยกรรมเปลีย่นแปลงไป ทฤษฎแีละแนวคดิถูกสรา้งเพื่อน าพาสถาปัตยกรรมไปสู่สิง่
แปลกใหม่ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน มติทิางความคดิอื่น ๆ เริ่มเขา้มามบีทบาทส าคญั ในขณะทีม่ติพิื้นฐานที่ส าคญัอย่างการท า
หน้าทีแ่ละการสื่อความหมายถูกผลกัออกไปเป็นเพยีงฉากหลงั เป็นการละเลยการตอบค าถามในขัว้ของความคดิทัง้สองซึง่เป็น
หวัใจหลกัของการเกดิงานสถาปัตยกรรม ความพยายามในการสรา้งความแปลกใหม่จงึอาจจบลงดว้ยความใหม่ที่ ฉาบฉวยไม่
สามารถรองรบัความตอ้งการใด ๆ ทา้ยทีส่ดุกไ็มไ่ดถู้กจดจ าในฐานะของสถาปัตยกรรมทีม่คีุณคา่ 

 
1.1 วตัถปุระสงค ์

วทิยานิพนธ์ชิ้นน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาขัว้ของความคดิทัง้สองซึ่งเป็นพืน้ฐาน (Basic) ของการเกดิงานสถาปัตย-
กรรม โดยเลอืกทีจ่ะศกึษาขัว้ความคดิทัง้สองผ่านประเภทอาคารหลากหลายประเภท เพื่อเขา้ใจถึงที่มาทีไ่ปของการเกดิงาน
สถาปัตยกรรม รวมไปถงึน ้าหนกัของขัว้ความคดิทีแ่ตกต่างกนัซึง่ถูกแสดงออกผา่นเนื้อหาและความตอ้งการของอาคาร 

 
2. กรอบแนวคิดการวิจยั 
2.1 ภาษาทางสถาปัตยกรรม 
 ในขณะที่ภาษาทางวรรณกรรม ทฤษฎี รวมทัง้ค าพูดค าศพัท์ที่เราคุ้นเคยกนัอยู่ทุกวนัถูกน ามาใช้ในการสื่อสาร
ความคดิในลกัษณะต่าง ๆ แลว้แต่วตัถุประสงคก์ารใชภ้าษาทางสถาปัตยกรรม ในการออกแบบกเ็ชน่เดยีวกนั อาจกลา่วไดว้า่การ
สรา้งภาษาทีแ่ตกต่างกนัของสถาปนิก ลว้นสะทอ้นระบบความคดิและการใหค้วามส าคญักบัประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั  
ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั เชน่ แนวคดิของ Daniel Libeskind เกีย่วกบัความหมายของงานสถาปัตยกรรมวา่เราสามารถ “อ่าน” รปูทรง
และพื้น ทีท่างสถาปัตยกรรมได้คลา้ยกบัอ่านหนังสอื หรอืบทกวี ซึ่งสะท้อนออกมาในความพยายามที่จะใส่ความหมายลงใน
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ในกรณีน้ีสถาปนิกจึงท าหน้าที่เป็นนักเขยีน นักปรชัญา  ที่พยายามสื่อสารความหมายเชิง
นามธรรมอนันอกเหนือไปจากการใชง้านพืน้ฐาน  
ในทางกลบักนัแนวคดิของ Peter Zumthor ทีเ่หน็ว่าสิง่ส าคญัในงานสถาปัตยกรรมอาจไม่ใช่ความหมายเชงินามธรรม แต่เป็น
รูปธรรมของการสรา้งฝีมอืและวสัดุทีส่มัพนัธ์กบัวถิชีวีติ สภาพแวดลอ้ม การใชง้านและการรบัรูข้องมนุษย ์มผีลสะทอ้นใหง้าน
สถาปัตยกรรมของ Peter Zumthor ไมใ่ช่งานทีส่ามารถอ่านความหมายไดเ้ชน่เดยีวกบังานของ Libeskind แต่เป็นงานทีส่รา้งขึน้
เพือ่ประสบการณ์ของการอยูอ่าศยัอนัสมัพนัธก์บัประสาทสมัผสัและการรบัรูข้องผูใ้ชง้าน 
ความแตกต่างของมุมมองเหล่านี้ สง่ผลใหส้ถาปนิกแต่ละคนมภีาษาเฉพาะของตนเองตอบสนองต่อโจทย์และค าถามทีต่่างกนั ซึง่
ลว้นแต่สะทอ้นถงึความคดิ ทฤษฎ ีหรอืแนวทางในการท างานของแต่ละบุคคล (ตน้ขา้ว ปาณินท,์ 2548:105) 

 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 

การจ าแนกประเภทอาคารเป็นสิง่ทีม่วีตัถุประสงคท์ีท่ าใหเ้กดิการตัง้ค าถามถงึความหมายของประเภทอาคารต่าง ๆ รวมถงึ
ความสมัพนัธ์และบทบาทหน้าที่ของอาคารประเภทนัน้ ๆ โดยสามารถจ าสามารถแนกประเภทอาคารที่มคีวามแตกต่างในเชงิ 
“เนื้อหา” และมคีวามสมัพนัธใ์นแง่ของการก าหนดโปรแกรมกบัระดบัความสามารถในการสือ่ความหมายและการใชส้อยทีส่ามารถ
วเิคราะหแ์ละน ามาเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ภาพไดอ้ย่างชดัเจนไดท้ัง้หมด 8 ประเภทอาคารไดแ้ก่ อาคารวฒันธรรม, อาคารการศกึษา, 
อาคารการดแูลสขุภาพ, อาคารอุตสาหกรรม, อาคารราชการ, อาคารเชงิพาณิชย,์ อาคารทางศาสนา และอาคารพกัอาศยั 

 
รปูท่ี 1 ประเภทอาคาร (Building Type) ทัง้ 8 ประเภท 
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 ประเดน็เรื่องของ “เน้ือหา” ซึง่สง่ผลโดยตรงเกีย่วกบัน ้าหนักของการแสดงออกผ่านงานสถาปัตยกรรมนัน้เกีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัสถาปนิกผูอ้อกแบบทีเ่ป็นผูส้รรคส์รา้งงานสถาปัตยกรรมขึน้มา ดงันัน้ปรชัญาการท างาน แนวความคดิ ประสบการณ์
ต่าง ๆ จงึเป็นสิง่ทีห่ล่อหลอมใหส้ถาปนิกแต่ละคนมวีสิยัทศัน์ในการมองโลกและงานสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ผูว้จิยั
ไดเ้ลอืกสถาปนิกมากลุม่หน่ึงและสรุปออกมาเป็นใจความส าคญัของสถาปนิกในแต่ละคนไดด้งัน้ี 
 โดยสถาปนิกกลุ่มแรกจะใหค้วามส าคญัในเรื่องของการสือ่สาร การแสดงตวัถงึบางสิง่บางอยา่งออกมาซึง่แปรผนัตรง
กบัรูปแบบ รูปทรงของอาคารของทีม่ลีกัษณะความเป็นนามธรรมสูง คอื Libeskind, Gehry และ Calatrava ในทางตรงกนัขา้ม
กลุม่สถาปนิกอย่าง Barozzi Veiga, Lacaton Vassal และ OFFICE KGDVS กลบัมองวา่ประเดน็อย่างการใชส้อย คอื หวัใจหลกั
ของสถาปัตยกรรม 
 ในขณะที่กลุ่มสถาปนิกอย่าง Peter Zumthor, Renzo Piano, Bjarke Ingles กลบัให้ความส าคญัในเชงิของระบบ
ความสัมพันธ์ของสถา ปัตยกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกันกับสิ่งอื่น ๆ เช่น สถานที่ บริบท ผู้คน ความคิดสร้างสรรค์และ
ความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ ทีท่ างานกนัเป็นระบบ 
 Libeskind, Gehry และ Calatrava สามารถจ าแนกประเภทไปอยู่ฝัง่ข ัว้ของความคดิแบบวาทกรรมหรอื Rhetoric 
ส่วน Barozzi Veiga, Lacaton Vassal และ Office KGDVS จะถูกจดัอยู่ในประเภทของขัว้ความคดิแบบความจรงิหรอื Intrinsic 
ในขณะทีก่ลุ่มสถาปนิกทีเ่หลอือย่าง Peter Zumthor, Renzo Piano, Bjarke Ingles กลบัไมไ่ดม้ปีรชัญาการท างานหรอืแนวคดิที่
แสดงออกถงึขัว้ความคดิฝัง่หน่ึงฝัง่ใดอยา่งชดัเจน 
 การพจิารณาสถาปนิกเพื่อน าไปสู่การเลอืกกรณีศกึษาอาคารจงึควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขัว้ความคดิทัง้สองฝัง่ที่
สามารถสรา้งใหเ้กดิกระบวนการเปรยีบเทยีบกนัได ้การน าสถาปนิกทีเ่น้นหรอืเอนเอยีงไปขัว้ของความคดิใดความคดิหน่ึงอย่าง
ชดัเจนมาวเิคราะหจ์ะน ามาซึง่ขอ้มลูเพยีงดา้นเดยีวและท าใหก้ระบวนการศกึษาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกกลุ่ม
สถาปนิกทีอ่ยู่ระหว่างกลางทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการสรา้งสมดุลระหว่างขัว้ความคดิทัง้สองฝัง่ ดงัน้ี 1. อาคารวฒันธรรม: Kolumba 
Museum – Zumthor 2. อาคารการศกึษา: Rolex Learning Center - SANAA 3. อาคารการดูแลสุขภาพ: Helsingor Hospital – 
JDS and BIG 4. อาคารอุตสาหกรรม: Vitra Warehouse - SANAA 5. อาคารราชการ: Valetta City Gate – Renzo Piano 6. 
อาคารพาณิชย์: Central saint Giles – Renzo Piano 7.อาคารทางศาสนา: Saint Benedict Chapel -Zumthor 8. อาคารพัก
อาศยั: 79 & Park - BIG 

 
รูปที่ 2 กลุม่สถาปนิกกบัอาคารทัง้ 8 ประเภท 

 
3.1 การ “อ่าน” สถาปัตยกรรม 
 กระบวนการต่อมาคอืการน าอาคารกรณีศกึษาทัง้หมดมาวเิคราะหเ์พือ่หาประเดน็ของขัว้ความคดิตรงขา้ม ทัง้ขัว้ของ
ความจรงิและขัว้ของวาทกรรมทีแ่สดงและแฝงอยู่ในอาคารทัง้ 8 ประเภท โดยผ่านวธิกีาร “อ่านสถาปัตยกรรม” (ศรศีกัดิ ์พฒัน
วศนิ & พรีดร แกว้ลาย, 2560) กล่าวโดยสรุปว่า การอ่านงานสถาปัตยกรรมเป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถท าความเขา้ใจองคค์วามรู้
พืน้ฐานทางสถาปัตยกรรมในมติทิีล่กึกว่าการรบัรูแ้บบทัว่ไป โดยเป็นลกัษณะการศกึษาทีย่อ้นกระบวนการท างานของสถาปนิก 
ท าใหเ้ราสามารถมองภาพรวมของตวัสถาปัตยกรรมและเขา้ใจถึงที่มาของการประกอบกนัของส่วนต่าง ๆ ของอาคารในเชงิ
ความสมัพนัธข์องระบบทางสถาปัตยกรรมและจติวทิยาในการใชส้อยมากกวา่ความเขา้ใจแคร่ปูทรง 
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  3.1.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบทีว่า่งเป็นองคค์วามรูพ้ืน้ฐานทีส่ามารถท าใหส้ถาปนิกในฐานะของผูส้รา้งสรรคพ์ืน้ทีร่บัรูม้ติขิองทีว่า่งไดล้กึซึ้ง 
เป็นมติขิองขนาด ความเลก็ใหญ่ เตี้ยสงู หรอืลกัษณะรปูทรงทางเรขาคณิตทีล่อ้มกรอบทีว่่างซึง่สามารถสมัผสัถงึมวลของทีว่่าง 
หรอืปรมิาตรที่ว่างภายในได้ คุณสมบตัเิหล่าน้ีเป็นตัวก าหนดขอบเขตที่ว่างในลกัษณะต่างๆ และมผีลต่อความรู้สกึ หรอืการ
ตคีวามหมายของเราจากประสบการณ์รว่มในทีว่า่ง 
  3.1.2 อ่านโครงสร้าง 
 ระบบโครงสรา้งเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหอ้าคารตัง้อยู่ไดอ้ย่างมัน่คงแขง็แรง นอกจากน้ีแลว้โครงสรา้งอาคาร
ยงัมผีลต่อทีว่า่งภายในทัง้ขนาด รปูทรงและการจดัล าดบัของทีว่า่งภายในอาคาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งทีว่า่งกบัโครงสรา้งจงึมไีด้
หลายรูปแบบขึน้อยู่กบัแนวทางการออกแบบของสถาปนิกเช่น การออกแบบอาคารโรงงานทีใ่ชร้ะบบโครงสรา้งช่วงเสาและคาน
ซ ้าๆ เพือ่ความสะดวกในการบรหิารการก่อสรา้ง อกีทัง้ท าใหเ้กดิปรมิาตรทีว่า่งเทา่ ๆ กนัภายในอาคาร 
 3.1.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดลอ้มเกดิจากปัจจยัพืน้ฐานตามความตอ้งการทางร่างกายและจติใจมนุษยโ์ดยตรง โดยสงัเกตไดจ้าก
การสรา้งสรรคง์านสถาปัตยกรรมตัง้แต่สมยัโบราณทีม่นุษยใ์ชถ้ ้าเป็นทีพ่กัอาศยั ก าหนดสภาพปิดลอ้มเพือ่ป้องกนัอนัตรายต่างๆ 
จากธรรมชาต ิสตัวร์า้ยและเพือ่แสดงความเป็นเจา้ของก าหนดอาณาเขตของพืน้ที ่ดงันัน้จะเหน็วา่องคป์ระกอบที่สรา้งสภาพปิด
ลอ้มใหก้บัพื้นทีห่น่ึงๆ ไดแ้สดงความหมายของทีว่่างในแง่การใชส้อยทางกายภาพและในแง่ของสญัลกัษณ์หรอืทางจติใจและ
สนุทรยีภาพ 
 3.1.4 อ่านทางสญัจร 
 ระบบสภาพปิดลอ้มเกดิจากปัจจยัพืน้ฐานตามความตอ้งการทางร่างกายและจติใจมนุษยโ์ดยตรง โดยสงัเกตไดจ้ากการ
สรา้งสรรคง์านสถาปัตยกรรมตัง้แต่สมยัโบราณทีม่นุษยใ์ชถ้ ้าเป็นทีพ่กัอาศยั ก าหนดสภาพปิดลอ้มเพื่อป้องกนัอนัตรายต่างๆ จาก
ธรรมชาต ิสตัว์รา้ยและเพื่อแสดงความเป็นเจา้ของก าหนดอาณาเขตของพืน้ที่ ดงันัน้จะเหน็ว่าองค์ประกอบทีส่ร้างสภาพปิดลอ้ม
ใหก้บัพืน้ทีห่น่ึง ๆ  ไดแ้สดงความหมายของทีว่า่งในแงก่ารใชส้อยทางกายภาพ และในแงข่องสญัลกัษณ์หรอืทางจติใจและสนุทรยีภาพ 

 
รูปที่ 3 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมทัง้ 4 ระบบ 

 
4. ผลการวิจยั 
4.1 Kolumba Museum 
 4.1.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบการจดัการทีว่า่งมลีกัษณะของการซอ้นทบัของพืน้ทีว่า่งแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีเ่ก่ากบัพืน้ทีใ่หมท่ีม่ ี
Layer หรอืเรื่องราวทีห่ลากหลาย โดยเลอืกใชร้ปูทรงทีเ่รยีบงา่ยแต่สมัพนัธก์บัพืน้ทีข่า้งในและท าใหเ้กดิผลกระทบกบัพืน้ทีเ่ดมิให้
น้อยทีส่ดุ 
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 4.1.2 อ่านโครงสร้าง 
 ระบบโครงสรา้งมลีกัษณะทีเ่ป็นโครงสรา้งขนาดใหญ่มคีวามหนา แต่ในขณะเดยีวกนักม็ลีกัษณะของเสาบางในการ
รองรบัน ้าหนกัโครงสรา้งอาคารบางจุด, การผสมผสานระหวา่งโครงสรา้งเก่ากบัโครงสรา้งใหมเ่ขา้เพือ่สือ่สารถงึเรือ่งราวของพืน้ที ่
 4.1.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดลอ้มของอาคารมลีกัษณะของการปิดลอ้มทีส่มบรูณ์ ทุกสว่นของพืน้ทีก่ารใชง้านถูกปกคลุมดว้ยเปลอืก
ของอาคาร ในขณะทีรู่ปแบบของการเวน้ช่องอฐิทีม่ลีกัษณะของความไม่สม ่าเสมอเน่ืองดว้ยถูกวางในส่วนทีเ่ป็นซากปรกัหกัพงั
ของโบสถเ์ก่าหรอืพืน้ทีเ่ดมิจงึอาจเป็นการสือ่ความหมายในทางศาสนา  
 4.1.4 อ่านทางสญัจร 
 รปูแบบของทางสญัจรจะเป็นลกัษณะเชงิเสน้ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นพพิธิภณัฑแ์ละสว่นของพืน้ทีจ่ดัแสดงโบราณสถานซึง่มี
ความแตกต่างกนัของรปูทรง โดยส่วนของพพิธิภณัฑจ์ะมลีกัษณะเป็นเสน้ตรง ในขณะทีส่่วนพืน้ทีจ่ดัแสดงจะมลีกัษณะคดเคีย้ว
เพื่อตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านมรีะยะทางในการเดนิมากขึน้ ใชเ้วลากบัพืน้ทีแ่ห่งน้ีในการรบัรู ้และสมัผสัถงึถงึเรื่องราวและสิง่ต่าง ๆ ที่
ถูกจดัแสดง 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 4 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม Kolumba Museum         รูปที่ 5 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม Rolex Learning Center 
 
4.2 Rolex Learning Center 
 4.2.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบการจดัการทีว่า่งมลีกัษณะของการวางผงัแบบพุง่ออกจากศูนยก์ลาง เพือ่ กระจายพืน้ทีก่ารใชง้านใหอ้ยูใ่นสดัสว่น
ทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยความสมัพนัธข์องพืน้ทีก่ารใชง้านมคีวามต่อเน่ืองลืน่ไหล ซึง่เชือ่มต่อกนัดว้ยพืน้ที ่non-functional space  
 4.2.1 อ่านโครงสร้าง 
 ลกัษณะของโครงสรา้งทีม่คีวามลื่นไหลคลา้ยคลื่นการใชจุ้ดรองรบัน ้าหนักเพยีงไมก่ีจุ่ดและการวางตวัอาคารทีพ่ยายาม
สมัผสักบัพืน้ใหไ้ดน้้อยสุด องคป์ระกอบเหล่าน้ีสถาปนิกพยายามสื่อสารถงึความเบา สรา้งความรูส้กึโล่งสบายและบรรยากาศที่
นุ่มนวลในการใชง้านพืน้ที ่
 4.2.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดลอ้มของอาคารมลีกัษณะของความโปร่งใส ไมม่กีารกัน้หรอืแบ่งพืน้ที ่อาคารไมม่รีะบบของการปิดลอ้มที่
ชดัเจน การไมม่ผีนงักัน้หรอืสว่นทีแ่บง่แยกพืน้ทีอ่อกจากนัอยา่งชดัเจนเป็นการเอือ้ใหผู้ใ้ชง้านมโีอกาสในการคน้หา (explore) พืน้ที ่
 4.2.4 อ่านทางสญัจร 
 รูปแบบของทางสญัจรจะไม่มทีศิทางทีช่ดัเจน เป็นการเคลื่อนทีท่ีม่คีวามอสิระหรอืลกัษณะการเดนิแบบ Organic ทีม่ี
ความเป็นธรรมชาต ิเน่ืองจากขอบเขตระหว่างพื้นทีใ่ช้สอยกบัทางสญัจรถูกขจดัใหห้ายไป นัน่คอืพื้นที่ว่าง (Space) และทาง
สญัจร (Circulation) ถูกผสาน (Blend in) กนัจนกลายเป็นเนื้อเดยีว 
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4.3 Helsingor Psychiatric Hospital 
 4.3.1 อ่านท่ีว่าง 
 ที่ว่างภายในมีลกัษณะของการจดัการแบบรศัมี เพื่อให้ส่วนของห้องพกัมีความอิสระและสร้างความสมัพนัธ์กับ
สภาพแวดลอ้มภายนอก มกีารเชื่อมสว่นของหอ้งพกัดว้ยพืน้ทีส่่วนกลางเพื่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคนไข ้รวมถงึการสรา้งให ้
Space ม ีDialogue กบัพืน้ทีโ่ดยรอบ 
 4.3.2 อ่านโครงสร้าง 
 ระบบโครงสรา้งมลีกัษณะของการวางตวัอาคารแบบแผก่ระจาย (Spread) ออกไป โครงสรา้งมลีกัษณะของการวางตวั
ประสานไปกบัสภาพแวดลอ้มของพืน้ที ่เพือ่ใหต้วัอาคารไมม่คีวามโดดเดน่ แต่ท าใหอ้าคารมคีวามกลมกลนืไปกบับรบิท 
 4.3.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดลอ้มของอาคารมลีกัษณะของความโปร่งใส อาคารไม่ไดถู้กปิดลอ้มดว้ยรปูทรงของตวัอาคารเอง แต่ถูก
ปิดลอ้มดว้ยสภาพ แวดลอ้มของพืน้ทีแ่ทนท าใหค้นไขรู้ส้กึผอ่นคลาย ในขณะทีส่ ี(Colors) ของพืน้ทีภ่ายในทีม่สีสีนัสดใสเป็นการ
ชว่ยฟ้ืนฟูบ าบดัในเชงิจติวทิยาเพือ่ใหค้นไขรู้ส้กึสบายใจในการใช้พืน้ที ่
 4.3.4 อ่านทางสญัจร 
 ระบบทางสญัจรของอาคารสามารถเขา้ถงึไดจ้ากตรงสว่นกลางของอาคารทีอ่ยู่ตรงกลาง โดยรปูแบบของทางสญัจรจะ
เป็นลกัษณะแบบรศัม ีเป็นรปูแบบทีส่ามารถควบคุมการเขา้ถงึไดด้ ีสามารถกรองผูใ้ชง้านไดง้า่ยซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการสรา้ง
ความเป็นส่วนตวัใหก้บัคนไข ้สรา้งระยะห่างระหว่างส่วนกลางของอาคารกบัส่วนของหอ้งพกัเพื่อไม่ใหถู้กรบกวนไดง้่าย เพิม่
ระดบัความเป็นสว่นตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม Helsingor Hospital                     รูปที่ 7 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม Vitra warehouse 
 
4.4 Vitra Warehouse 
 4.4.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบของทีว่า่งมลีกัษณะของการเป็น Single Space ขนาดใหญ่เป็นรูปทรงวงกลม มลีกัษณะการแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 2 
สว่นทีต่ดิกนั (Adjacent Space) และเชื่อมกนัดว้ยพืน้ทีต่รงกลาง แบ่งปันขอบเขตของพืน้ทีร่่วมกนัท าให ้Space มคีวามยดืหยุ่น 
ระบบของทีว่า่งถูกจดัการแบบระบบพกิดั ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องกระบวนการผลติทีม่คีวารวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
 4.4.2 อ่านโครงสร้าง 
 โครงสรา้งของอาคารมลีกัษณะของการเป็นโครงสรา้งเบา การเลอืกใชโ้ครงสรา้งเหลก็และโครงถกัท าใหอ้าคารสามารถ
สรา้งไดใ้นช่วงเสาทีก่วา้ง ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของการเป็นอาคารประเภทโรงงาน โดยระบบโครงสรา้งเลอืกใช้เป็น
ระบบพกิดั  
 4.4.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 อาคารมรีะดบัการปิดล้อมที่ค่อนข้างสูงเน่ืองด้วยผนังหรอืเปลอืกอาคารถูกปิดทึบมชี่องแสงเพยีงเล็กน้อยบริเวณ
จุดสงูสุดของเปลอืกอาคารทีท่ าหน้าทีใ่นการดงึแสง แต่ในขณะเดยีวกนัส่วนระนาบเหนือหวัเลอืกใชเ้ป็น skylight ในแนวยาวไป
สดุตวัอาคาร 
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รูปที่ 9 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม Central Saint Giles 

 4.4.4 อ่านทางสญัจร 
 รปูแบบของทางสญัจรม ี2 ประเภท คอืทางสญัจรโดยรอบอาคารทีม่ลีกัษณะเป็นวงกลม follow ตามรูปทรงของอาคาร 
อกีประเภทคอืทางสญัจรแบบพกิดั (Grid) ทีเ่กดิขึน้จากความสมัพนัธข์องระบบของโครงสรา้งและระบบของพืน้ทีว่า่งซึง่ทางสญัจร
ทัง้ 2 ประเภทเชือ่มโยงกนั ท าใหท้างสญัจรภายในอาคารสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย รวดเรว็ และมคีวามยดืหยุน่ 
 
4.5 Valetta City Gate 
 4.5.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบของที่ว่างถูกแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็น 2 หน่วย ตามลกัษณะและรูปแบบการใช้งานเพื่อใหม้คีวามชดัเจน แต่ละ
หน่วยของพืน้ทีแ่สดงถงึความสมัพนัธภ์ายในของพืน้ทีใ่ชง้านในแงข่องระดบัความเป็นทางการและระดบัของความปลอดภยั  
 4.5.2 อ่านโครงสร้าง 
 อาคารมลีกัษณะโครงสรา้งทีผ่สมผสานกนั โครงสรา้งทีห่นาและใหญ่ท าหน้าทีใ่นสว่นชัน้บนของอาคารเป็นลกัษณะของ
ผนังรบัน ้าหนักและโครงสรา้งปิดลอ้ม ในขณะที่ชัน้ล่างมลีกัษณะโครงสรา้งทีเ่บา โปร่งแสงจากการใชเ้สาเหลก็เป็นแนวในการ
รองรบัน ้าหนกัรวมไปถงึโครงสรา้งสว่นอื่น ๆ ทีส่มัผสักบัพืน้ดนิน้อย  
 4.5.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดลอ้มของอาคารถูกแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอืลกัษณะของความโปร่งใสทีถู่กปิดลอ้มดว้ยผนังกระจก 
ในขณะทีอ่กีสว่นคอืการปิดลอ้มดว้ยผนังทบึโดยวสัดุทีเ่ลอืกใชเ้ป็นหนิและกระจก สว่นภาษาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบของแผงบงัแดด
เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึเทคโนโลยกีารก่อสรา้งทีถู่กค านวณองศาของการก่อรปูอยา่งถีถ่ว้น 
 4.5.4 อ่านทางสญัจร 

ลกัษณะทางสญัจรแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของแต่ละอาคารในระดบัทีแ่ตกต่างกนั นัน่คอืประเดน็เรือ่งของล าดบัการ
เขา้ถงึพืน้ทีโ่ดยจะเหน็ไดจ้ากรูปแบบการก าหนดทางเขา้-ออก, จ านวน circulation core ซึ่งอาคารส านักงานมกีารเขา้ถงึทีง่่าย
กวา่ มจี านวน circulation core ทีม่ากกวา่ มคีวามเป็นทางการน้อยกวา่เมือ่เทยีบกบัอาคารรฐัสภา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 8 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม Valetta City Gate 
 
4.6 Central Saint Giles Court 
 4.6.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบของทีว่า่งมลีกัษณะของการกระจายตวัเป็นสว่นๆ เพือ่ใหโ้ครงการมพีืน้ทีว่า่งและสามารถเขา้ถงึไดห้ลากหลาย โครงการ
ไมท่บึตนั โดยใชร้ปูแบบของการจดัการพืน้ทีแ่บบกลุม่ ม ีCourtyard เป็นจุดศนูยก์ลางในการควบคุมการกระจายตวัของอาคาร 
 4.6.2 อ่านโครงสร้าง 
 ระบบโครงสรา้งเน้นไปทีก่ารท าใหอ้าคารมคีวามเบา โดยใชล้กัษณะของเสาลอย (Pillars) ในการรองรบัน ้าหนักของตวั
อาคาร และการใชโ้ครงสรา้งกระจกในการท าใหพ้ืน้ทีด่โูลง่ อาคารจงึมจีุดสมัผสัของโครงสรา้งทีน้่อยเพือ่ใหม้พีืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่มากขึน้ 
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 4.6.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดลอ้มของอาคารมลีกัษณะของความโปร่งใส จากรูปแบบของการใชผ้นังกระจกและเสาลอย  ในขณะที่ 
Courtyard ตรงกลางมลีกัษณะของการปิดลอ้มจากอาคารโดยรอบ การเลอืกใชส้ขีองแผงบงัแดดเพือ่เป็นการจ าแนกประเภทของ
พืน้ทีก่ารใชง้านทีม่คีวามแตกต่างกนั  
 4.6.4 อ่านทางสญัจร 
 รปูแบบของทางสญัจรจะมอียู่ 2 ประเภท คอื รปูแบบเครอืขา่ย (Network) โดยจะเกดิขึน้ทีช่ ัน้ล่างของอาคาร ซึง่แสดง
ให้เห็นถึง Node ต่าง ๆ ของอาคารที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกนัด้วยวธิีการจดัวางระบบที่ว่าง ซึ่งท าให้เกิดทางสญัจรที่เป็นระบบ
เครอืขา่ยตามมา สว่นประเภทที ่2 จะเป็นรปูแบบของทางสญัจรเชงิเสน้ (Linear) ซึง่เกดิขึน้ในชัน้ที ่2 ของอาคารขึน้ไป 
 
4.7 Saint Benedict Chapel 
 4.7.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบของทีว่่างเป็นการอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นอาคารประเภทศาสนาและการเป็นอาคารพืน้ถิน่แบบ
ดัง้เดมิของพืน้ที ่นัน่คอืการประกอบไปดว้ยสว่นของพืน้ทีใ่ชส้อยของการเป็นโบสถ์ แต่ในขณะเดยีวกนักม็ขีนาดสดัสว่นทีส่มัพนัธ์
กบัมนุษยแ์ละความสงูทีใ่กลเ้คยีงกบับรบิทอาคารของพืน้ทีโ่ดยรอบ พืน้ทีภ่ายในจงึถูกลดทอนใหม้คีวามกระชบัมากขึน้ 
 4.7.2 อ่านโครงสร้าง 
 ระบบโครงสร้างทัง้หมดท างานกนัร่วมกนัอย่างเป็นระบบและมคีวามต่อเน่ืองกนั โดยลกัษณะของโครงสร้างจะเป็น
รูปแบบของสถาปัตยกรรมกระดูกทีเ่ป็นโครงสรา้งทางตัง้พุ่งขึน้ไปรองรบัโครงสรา้งหลงัคา ซึ่งนอกจากระบบโครงสรา้งแลว้ยงั
สมัพนัธก์บัระบบอื่น ๆ ของอาคารอกีดว้ย  
 4.7.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดลอ้มของอาคารมลีกัษณะของการห่อหุม้พืน้ทีแ่บบสมบูรณ์ ต้องการสื่อสารถงึการสรา้งชวีติใหก้บังาน
สถาปัตยกรรม สถาปนิกตัง้ใจทีจ่ะใชว้สัดุธรรมชาตใินการท าใหต้วัอาคารมรี่องรอยการกดักร่อนของสภาพดนิฟ้าอากาศ ร่องรอย
ของกาลเวลาทีแ่สดงผา่นเปลอืกอาคารทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 4.7.4 อ่านทางสญัจร 
 ทางสญัจรต่างจากโบสถ์อื่นทัว่ไปทีท่างสญัจรจะประกอบไปดว้ยทางเดนิตรงกลางและทางเดนิดา้นขา้ง แต่โบสถแ์หง่น้ี
มกีารยุบทางเดนิตรงกลางเพือ่เพิม่ขนาดพืน้ทีน่ัง่ โดยเน้ือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งทางสญัจรกบัพืน้ทีว่า่งจะเป็นรูปแบบของการ
ท างานรว่มกนั  
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม Saint Benedict Chapel             รูปที่ 11 ภาพระบบทางสถาปัตยกรรม 79 & Park 
 
4.8 79 & Park 
 4.8.1 อ่านท่ีว่าง 
 ระบบของพื้นที่ว่างมีลักษณะของการของการจัดการแบบระบบพิกัด (Grid Organization) ท าให้สามารถจัด
ความสมัพนัธข์อง Modular แต่ละ Unit ไดง้า่ย ในขณะเดยีวกนักใ็ชก้ารหมนุองศาการวางตวัของหอ้งท าใหทุ้กหอ้งมมีมุมองทีเ่ปิด
สูภ่ายนอกและท าให ้Layout ของอาคารมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัเนื่อง 
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 4.8.2 อ่านโครงสร้าง 
 ระบบโครงสรา้งมลีกัษณะเป็นหน่วยของ Modular ขนาด 3.6*3.6 เมตร ทีถู่กประกอบขึน้ผ่านระบบการจดัการพืน้ที่
แบบพกิดั ซึง่ลอ้มรอบลานตรงกลาง เป็นการแสดงออกถงึการลดทอนขนาดของอาคารผา่นภาษาของตวั Modular ซึง่ขนาดของ 
modular สมัพนัธก์บัสดัสว่นและระยะของมนุษย ์ท าใหภ้าษาของอาคารถูกสือ่สารออกมาผา่นวธิกีารก่อรปูของอาคาร  
 4.8.3 อ่านสภาพปิดล้อม 
 ระบบสภาพปิดล้อมมลีกัษณะเป็น Modular ที่มกีารปิดล้อมใน 3 ระนาบ (Plane) และเปิดโล่งในระนาบที่ 4 ท าให้
อาคารมลีกัษณะของการเป็นรูพรุน อาคารดูไม่ทบึตนัและปิดลอ้มโดยสมบรูณ์ ท าใหส้ภาพปิดลอ้มของอาคารยงัมคีวามสมัพนัธ์
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
 4.8.4 อ่านทางสญัจร 

รปูแบบของทางสญัจรจะเป็นลกัษณะการสญัจรในทางตัง้เป็นหลกั เป็นระบบความสมัพนัธข์อง Vertical core ที่
กระจายไปตามจดุต่าง ๆ ของ unit หอ้งพกัท าใหท้างสญัจรในแนวราบหรอื Linear มคีวามส าคญัคอ่นขา้งน้อย 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
 จากผลของการวจิยัพบวา่อาคารทัง้ 8 ประเภททีผ่า่นกระบวนการอ่านและวเิคราะหใ์นเชงิสถาปัตยกรรมพบวา่ สามารถ
จ าแนกอาคารผา่นความสมัพนัธข์องขัว้ความจรงิและขัว้ของวาทกรรมได ้เป็น 2 กลุม่คอื 

1.  ระบบ: องคป์ระกอบ (Configuration), Circulation เป็นระบบภายในทีม่องไมเ่หน็หรอืในอกีความหมายคอื ระบบที่
เกดิจากการจดัการองคป์ระกอบภายในเป็นสิง่ส าคญั (Internal Organization) 

2. การปรากฎตวั: สภาพปิดลอ้ม (Enclosure) หรอืภาษาทีถู่กแสดงออกผา่นเปลอืกอาคาร เป็นระบบทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
การแสดงตวัและการก่อรปูของงานสถาปัตยกรรม (External Organization)  
อาคาร Kolumba Museum ใหค้วามส าคญักบับรบิทโดยรอบพืน้ที ่ลกัษณะของตวัอาคาร พืน้ผวิ ส ีและรปูทรงมคีวามกลมกลนืไป
กบัอาคารโดยรอบ ในขณะเดยีวกนั internal space มบีรรยากาศทีเ่กดิจากการปิดลอ้ม นัน่คอืลกัษณะแสงและการเกบ็ซากอาคาร
เดมิในระบบภายใน การท างานของสถาปัตยกรรมจึงแสดงตวัผ่านการท างานร่วมกันอย่างสอดประสานกนัของทัง้ 2 ระบบ 
(External ⇋ Internal) ในขณะเดยีวกนัอาคาร Rolex Learning Center กแ็สดงใหเ้หน็ถงึการปรากฎตวัของอาคารอย่างชดัเจน
ในเรื่องของรูปทรงอาคาร สภาพปิดล้อมที่สถาปนิกมีความต้องการที่ชดัเจนว่าจะให้อาคารเอนเอียงไปในด้านของการสื่อ
ความหมาย หรอืวาทกรรม แล้วค่อยน าระบบภายในเขา้มาปรบัใหเ้ขา้กบัตวัอาคาร ซึ่งทา้ยที่สุดส่งผลใหเ้กดิปัญหาคอื ก ารที่
อาคารไม่ยอมกัน้ผนังหรอืแบ่ง partition ท าให้พื้นที่ว่างภายในมคีวามก ากวมเกิดการรบกวนทัง้ในเชิงสายตาและเสยีง จน
ทา้ยทีส่ดุมกีารผอ่นปรนโดยการกนัเป็นหอ้งกระจกและสรา้ง Patio เพือ่สรา้งความเป็น Privacy ในบางสว่นของอาคาร ดงันัน้การ
ท างานของสถาปัตยกรรมที่ถึงแมว้่าระบบ external จะมคีวามโดดเด่นกว่า แต่ internal space ก็ยงัคงมบีทบาทส าคญัในการ
ท างานของ ตวัสถาปัตยกรรม (External ⇋ Internal) 
 ในขณะทีอ่าคาร Helsingor Psychiatric Hospital ทีถู่กใหค้วามส าคญัในเรื่องของระบบหรอื (Configuration) ลกัษณะการ
ใชง้านทีใ่ชพ้ืน้ทีต่รงกลางในการเขา้ถงึเพื่อเป็นตวั Screen ผูใ้ชง้าน ส่วนของทางเดนิกถ็ูกออกแบบใหส้มัพนัธ์กบัการวางตวัของ
ห้องพักและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับคนไข้ ท าให้เกิดความผ่อนคลายจากคุณภาพของการจัดวาง
องคป์ระกอบในลกัษณะนี้ ในขณะทีรู่ปทรงภายนอก หรอืการปรากฎตวัของอาคารทีม่ลีกัษณะเป็น irregular form สามารถอธบิาย
ใหเ้หน็ถงึต าแหน่ง Core หลกัของอาคารและรูปแบบการแจกแจง circulation ซึ่งเป็นระบบ internal ของอาคาร ดงันัน้การท างาน
ของสถาปัตยกรรมทีถ่งึแมร้ะบบ Internal จะดูมคีวามส าคญักว่า แต่ระบบ External กส็ามารถอธบิายใหเ้หน็ถงึเหตุผลของการก่อ
รปูทีส่มัพนัธก์บั space ภายในและบรบิทโดยรอบ (Internal ⇋ External) เฉกเช่นเดยีวกบัอาคารอย่าง Vitra Warehouse ทีเ่ริม่มา
จากการสรา้งระบบภายในของการเชื่อมต่อพืน้ที ่โดยจดัวางพืน้ทีก่ารใชง้านใหม้คีวามยดืหยุ่น ในขณะเดยีวกนัทางสญัจรกเ็ชื่อมต่อ
ทุกส่วนเขา้ด้วยกนัอย่างทัว่ถึง ท าใหเ้กดิ Flow ภายในอาคารที่มปีระสทิธภิาพ ในขณะที่ส่วนของการปรากฎตวันอกจากจะท า 
หน้าทีห่อ่หุม้พืน้ทีภ่ายในยงัเป็นการพฒันารปูทรงของอาคาร เพือ่ไมต่อ้งการใหอ้าคารมสีว่นหน้า - หลงั ซึง่เป็นการจ ากดัพืน้ทีก่าร
เข้าถึง ดงันัน้รูป ทรงวงกลมจึงไม่มีส่วนหน้าหลงัอาคาร ท าให้การเข้าถึงเกิดขึ้นบริเวณผิวโค้งของอาคารโดยรอบ ซึ่งท าให้
รถบรรทุกสามารถเขา้ถงึไดง้่ายและม ีประสทิธภิาพ เป็นการลดเวลาและขัน้ตอนของกระบวนการขนส่ง (Logistic) การท างานของ
สถาปัตยกรรมจงึเป็นลกัษณะของระบบภายใน และภายนอกทีท่ างานรว่มกนัภายใตร้ะบบความสมัพนัธ ์(Internal ⇋ External) 
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 ดงันัน้ความสมัพนัธข์องขัว้ความจรงิและวาทกรรมจงึถูกแสดงออกผา่นความสมัพนัธข์องระบบการจดัการพืน้ทีภ่ายใน
และระบบการจดัการพืน้ทีภ่ายนอกซึง่ท างานรว่มกนัและถูกต่อรองในแงข่องน ้าหนกัการแสดงออกอยูเ่สมอๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้สรุปดงักล่าวเป็นเพยีงแค่มุมมองจากกลุ่มของสถาปนิกและอาคารกรณีศึกษาที่ได้ถูกคดัเลอืกมาแล้วเท่านัน้ ไม่
สามารถใชเ้ป็นบรรทดัฐานกบัสถาปัตยกรรมทัว่ไปได ้
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Abstract  

The increasing number of people who commute as solo occupants in private vehicles is causing increased 
levels of traffic congestion and reducing existing transportation efficiency. Traffic congestion on roads not only increases 
travel time and vehicle fuel consumption but also increases pollution, including carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous 
oxides, particulate emissions pollution, and even electromagnetic pollution from new generation smart vehicles. Creating 
more sustainable means of personal transportation may provide significant social, economic and environmental benefits 
by reducing the number of vehicles on the road at any one time and improving the utilisation of available seat capacity 
in vehicles. With regards to alternative ways to travel, more sustainable means of personal transportation can help solve 
and break down the barriers between private vehicle usage and public transportation, with the adoption of the sharing 
model being one of the best ways to improve the quality of personal transportation. The ride-sharing model which aims 
to connect drivers and passengers with similar itinerary, and enables flexible timing, is a way that can lead to reduced 
vehicle emissions and traffic congestion. This is because when more people share rides there are fewer vehicles on the 
road. The aim of this research is to investigate the main factors required for developing a successful business model 
for a ride-sharing service for university students and personnel in Thailand. The main target audience of the pilot study 
is Thammasat students and personnel who live far from the Thammasat University Rangsit Campus who can share 
rides to the same destination. The research aims to create a sustainable and profitable ride-sharing business model 
focused on the shared use of private vehicles to help reduce traffic congestion. The ride-sharing services for this initiative 
are provided through websites and mobile applications to increase the market from those within the campus utilising 
mobile applications and marketing strategies. For the expected outcome of this research, it is intended to provide a 
better understanding of the current situation and impacts of traffic congestion in the studied area in order to create 
guidelines for a conceptual ride-sharing business model for Thammasat students and personnel. 

Keywords: Sustainable transportation, Smart mobility, Sharing economy, Ride-sharing, Business model 
 
1. Introduction 

Transportation plays a large part in the everyday lives of most people, with the efficiency of transportation 
systems being recognised as an important component in the creation of a sustainable future. Transportation efficiency 
is a major factor in helping to determine whether a city has been well planned and designed in terms of sustainability. 
It also greatly impacts many individuals’ lives. Thailand suffers terrifically from traffic congestion and pollution. The crisis 
within its transportation system has created a chronic problem because the effectiveness of the traffic system plays a 
huge role in the daily lives of those living in, and commuting to and from urban areas. Traffic congestion on roads not 
only increases travel time and vehicle fuel consumption but also increases air pollution, including carbon dioxide, carbon 
monoxide, nitrous oxides and particulate emissions. It additionally increases users’ and passersby’s exposure to 
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electromagnetic pollution from many next-generation smart vehicles and transportation infrastructures. Smarter and 
more innovative measures need to be taken to help address this situation. 
1.1 Research Problem 

Due to the increasing number of people commuting in private cars to Thammasat University Rangsit Campus 
from the Rangsit area and from distances further away, the roads in the area are becoming increasingly congested with 
every passing year. One of the biggest factors contributing to the high volume of private vehicle use is the poor provision 
of public transport to the campus, which is insufficient to handle the bulk of student and faculty transportation demands. 
As a result of its inadequacy, a large proportion of commuters would rather avoid the inconvenience of public transport 
and minivans that may or may not get them to the University on time, and instead decide to use personal vehicles which 
can contribute to the road congestion experienced at peak travel times. 
1.2 Objectives 

1.2.1 Investigate travel behaviour demand among people at Thammasat University, Rangsit. 
1.2.2 To study the sharing economy model and how it changes behaviour by encouraging ride-sharing. 
1.2.3 Develop a conceptual ride-sharing model for sustainable transportation. 
1.2.4 To create an efficient transportation system to help achieve more sustainable lifestyles among students, 

staff and faculty members. 
1.3 Expected outcomes 

1.3.1 A better understanding of the current situation and the impacts of traffic congestion in the studied area.      
1.3.2 A conceptual business model for smart mobility ride-sharing that enhances sustainable transportation 

whilst reducing congestion and pollution. 
 

2. Literature 
2.1 Sustainable transportation 

Many studies undertaken in megacities in developed and developing countries, support the fact that having 
sustainable transportation as a component in mass transit systems is a key factor in reducing CO2 emissions, enabling 
energy-efficient usage and improving quality of life. Sustainable transportation contributes to the enhancement of the 
three pillars of sustainability: People, Planet, and Profit (that can help maximise long-term profitability) which are 
integrated to help create sustainable cities. (Jeon and Amekudzi, 2005) 
2.2 Smart mobility 

Smart mobility refers to the use of transportation modes intended to make transport systems more intelligent 
and flexible. This can take on many different forms including car-sharing, ride-sharing, public transportation, biking and 
walking. It is intended that its adoption can reduce traffic congestion and its related pollution, vehicle-related fatalities, 
and time wasted in traffic congestion. Smart mobility seeks to manage complex transportation systems in cooperative 
ways to help support how to travel and undertake planned activities in smarter, greener and more sustainable ways. 
Smart mobility can also reduce personal vehicle ownership whilst increasing travel efficiency. (Geotab,2018) 
2.3 Sharing economy  

Nowadays, the sharing economy continues to expand dynamically due to the development of technology and 
changes in people’s behaviour in society. The sharing economy model can be interpreted as a marketplace or platform 
that brings people together to share and exchange their assets (Koopman et al., 2015). The sharing economy has 
evolved in the capital market as a hybrid economy, with a potential that is expected by some to reach $335 billion in 
2025 (Statisca 2019). With the development of globalisation, technological advancement and social networking, the 
sharing economy has become another utilisation model. It is evolving to create new values for consumers through its 
growth towards an ever more environmentally-friendly model, which helps create innovative sustainable lifestyles and 
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sharing communities utilising the new generation of technology that itself has been rapidly changing in the past few 
years. From the research of the sharing model in the US, it can be seen that the market value of Uber, which provides 
transport services through its mobile application, has reached $68 billion. Additionally, Airbnb a short period 
accommodation rentals company, which also uses the sharing model has also reached $29 billion. The sharing economy 
is a model that provides consumers with new alternative opportunities to reduce costs and consumption.  

The sharing economy is an economic concept that was first mentioned in 1978 in an academic article on 
"Community Structure and Collaborative Consumption" by Marcus Felson and Joe Spaeth, both of whom are social 
scientists at the University of Illinois at Urbana-Champagne. It can be used to generate revenue from the exchange of 
goods or services with the economic value from unused resources between individuals and groups through digital 
platforms of various formats. The key two factors that made this concept more acceptable are: 1) the weak economic 
conditions following the global financial crisis in 2008, which was a period of high unemployment, and 2) access to 
information on affiliates as can now be obtained through online social networks and increased cloud computing, which 
provides access to qualitative and quantitative data about factors that influence demand and Improved consumer 
behaviour (EIC Article, 2016). The concept of the sharing economy suggests the use of market information to promote 
a more sustainable society. This system can be met in a variety of forms and allows individuals, corporations and the 
government to access the information in a prompt manner, so they can share and reduce the overcapacity of goods 
and services (Görög, 2018). 
2.4 Ride-sharing model 

The term of ride-sharing has been interpreted and defined in many different ways over the last few decades. 
Initially the definition of ride-sharing meant the type of transportation where individual travellers shared a vehicle space 
with others who had the same destination, while sharing travel costs such as gas, toll or parking fees with the other 
vehicle occupants (Furuhata et al., 2013). Furthermore, ride-sharing is considered to provide an alternative choice of 
transport that can improves social interactions, while reducing the environmental impacts of travelling. It also aims to 
decrease daily traffic congestion. 

Ride-sharing is a means of transportation where many people can share the same car, truck, van, or other 
kind of vehicle to reach the same destination. That means that ride-sharing can often be a convenient, cost-effective 
and environmentally-friendly solution to the transportation challenges that many individuals face. This is because sharing 
with others when travelling to the same destination or a nearby destination increases the number of passengers in a 
vehicle and saves money to a greater extent than if there was just one person per single car, and reduces the number 
of private vehicles on the road. So ride-sharing is not only an alternative to reduce the congestion caused by the density 
of vehicles on the road, as it can also help the passengers who want to travel to the same destination or same way to 
take the same ride. 

 
3. Research methodology  

The research methodology that has been developed for this work has been specifically created to help 
investigate the main factors that are necessary to develop a practical and sustainable smart mobility system to help 
address the problems of traffic congestion and traffic pollution, major problems that are faced within this country that 
affect society, economy and environment.  

In this study, we focus is placed on concept and theory development, and the investigation undertaken includes 
the critical review of various case studies related to the development of smart mobility systems. The conceptual 
framework for this research is shown in Figure 1. 
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Figure 1: Conceptual framework 
 
3.1 Primary data 

This is data obtained from the survey and observation in the study area which has been collected through the 
use of a survey form and using observation and note-taking methods. This includes the compilation of data from the 
population survey by using questionnaires and an online survey in order to obtain information related to respondents’ travel 
demand and travel behaviour through public transport and private vehicle usage. The questionnaire feedback provides 
information on the characteristics of the selected population, their travel modes, attitudes, and the needs for the 
improvement of the current transportation systems, including opinions on future ride-sharing system development. 
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3.2 Secondary data  
This is a group of data that has been compiled and processed for the database, which uses compiled data for 

analysis on the issues that need to be studied to develop the proposed solutions appropriately. The data groups have 
been divided into 2 groups which are general data and statistical data. This secondary data was taken from research 
papers and statistical data of departments or organisations and institutions. (Heath Huff,2016) 
3.3 Data analysis 

3.3.1 Statically tools for data analysis  
Statistic tools have been used to analyse data from the survey and display data analysis results. This research 

uses statistical tools specifically for analysing primary data from the questionnaire, and for analysing primary data on 
the origin-destination survey data to assess travel demand to enable guidelines for ride-sharing planning to be 
developed. (Judd, Charles,1989) 
 
3.4 Sample size 

The sample size of this study is based on the population of Thammasat University students at its Rangsit Campus 
, which is 41,471 persons in total including students, staffs and faculty.(according to ICT Thammasat University, 2019). The 
sample size calculation for this study was calculated from formula of Taro Yamane’s by taking 90% confidence level with ±10% 
precision, which is equal to 50% (p =0.5).   

    
                                                     n =                

n = 100 (Rounded)    
 
4. Data collection and data analysis  

The collection of data is being undertaken using an online questionnaire tool to provide an insight into the 
travel behaviour of the participants and assess their levels of satisfaction and attitudes towards the development of a 
smart mobility ride-sharing system. The survey work being undertaken is also investigating factors that university ride-
share schemes elsewhere in the world have adopted in order to assess how appropriate they may be with regards to 
university ride-shares in Thailand. 

In order to be of maximum relevance to the university ride-share development plan, the data is being collected from 
Thammasat University students, staff and faculty members who have completed online questionnaires of about their travel 
behaviour. The data analysis being undertaken is separated into descriptive analysis for analysing primary data from all the 
questionnaires, this includes the general information of the respondents such as gender, age, education, and details of transport 
modes and analysis of travel behaviour of the population in the study area. The collection of more detailed feedback data is also 
being undertaken building on the findings of this initial survey work and additional literature review. 
4.1 Questionnaire results  

To date, there have been 100 respondents to the online questionnaire issued for this study. From the analysis 
of the general information provided so far, most of the respondents are female (72%) with an average age of between 
18-24 years old (85%). From the travel behaviour analysis of the sample population in study area it was revealed that: 
travel by personal/private vehicle was the most often used mode of transportation (42%); followed by public 
transportation (24%) such as vans and buses; travel by motorcycle (13%); walking (9%); bicycle (5%); taxi (5%); and 
Grab/Lineman (2%). The majority of the respondents (65%) travel alone. 34% of those respondents had an average 
time of travel per trip to the university of 30-60 minutes; and 48% spend around 100 baht per day for travel (48%). The 
most important factors that presently determine the travel mode chosen are: convenience 
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Figure 2 : Online questionnaire result 
 

From the results to date of the analysis of the travel behaviour results, it can be revealed that the key 
determinants used by the sample in the study area to choose travel modes were convenience and privacy in travelling, 
which has resulted in increasing levels of use of private vehicles in the study area. This situation has contributed to the 
heavy traffic congestion, a major problem experienced by 49% of the study’s participants. It is proposed that the creation 
of a university ride-share model that encourages people to travel together whilst providing a high level of convenience 
will help proactively address this issue. 

 
5. Conclusion 

Increasing the number of individuals who ride-share when commuting to and from the Thammasat University 
Rangsit Campus can help cut traffic congestion, traffic pollution and travel time. Such an initiative can also help 
individuals reduce their carbon footprints, make new friends, customise how they travel and help them save money. The 
main aim of this work has been to investigate the key factors that are required to develop a successful sustainable 
business model for an exclusive ride-sharing service for students, staff and faculty members at Thammasat University 
Rangsit Campus who are travelling in the same direction. From the initial feedback received to date, it became apparent 
that the most important perceived factors that at present can affect the travel mode chosen are convenience and privacy.  
Additional research that has been progressively undertaken through the course of this present study indicates extra 
factors that should be taken into account in order to help make more people willing to undertake smart mobility ride-
sharing at Thammasat University. These include: setting travel times; taking measures that such a service is convenient, 
safe and inexpensive; enabling individuals to see how much of their carbon footprint they can reduce through ride-
sharing; offering them the opportunity to make new friends at Thammasat through the ride-share; enabling them to set 
their own car rules such as whether they wish to undertake rides where people are talkative or quiet, whether music is 
played in the car, whether snack sharing takes place, and whether fellow travelers share the same interests. 
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Figure 3 : Business model guideline  
 

To help effectively solve the traffic congestion problems with the guideline for the smart mobility system 
development, which selected Thammasat University Rangsit Campus as a study area. It is an area that experiences 
heavy traffic congestion problems and also ready for the development and the design of a ride-sharing model. To 
conducted travel behaviour data, choice of travel patterns, travelling problems along with the attitude and opinions 
toward smart mobility system, in order to develop a ride-sharing model that responds to the needs of the target group 
and further recommendation for the sustainable and profitable business model guideline. This research seeks to directly 
help address the causes and adverse effects created by traffic problems in the Thammasat University Rangsit Campus 
area. As part of the solution that is proposed, the concept of smart mobility is used to help solve traffic problems through 
developing effective ride-sharing systems that can be used by students and personnel at the university.    
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Abstract 

Wellbeing is currently a $4.5 trillion industry. Though the design of the built environment can affect wellbeing, 
productivity and health, the building industry and those who supply the technologies and materials used within it have 
not yet properly tapped into the opportunities they have to create more biologically-friendly smarter-designed 
environments that can help enhance lifelong wellbeing and performance throughout all stages of life. 

This project critically reviews how the design of dwellings and the technologies and materials used within them 
can impact user satisfaction and wellbeing, and suggests how knowledge of this can aid the creation of smarter design 
initiatives that aid occupant wellbeing. It also looks at current best practice initiatives with regards to the creation of 
lifetime homes and use of inclusive design measures. It then suggests how these might be improved still further to 
increase health, productivity and wellbeing by considering additional factors that scientific research indicates can enhance 
both short and long-term physical and psychological wellbeing. 

This research specifically investigates how to develop smarter lifetime homes that enhance wellbeing for all 
generations in Thailand through conducting a detailed cross-disciplinary literature review, and through having in-depth 
interview sessions with design professionals in health and wellbeing and members of the general public acting as 
stakeholders. It is suggested that application of the measures proposed within this work will help, amongst other things: 
aid general happiness and wellbeing; aid the physical and psychological development of children; improve mental 
functioning and life quality; reduce stress; and help people live healthier lives and remain independent for longer. It is 
intended that the best practice guidelines that can be generated from this work can be used to help authorities, designers 
and developers create smarter biologically-friendly lifetime homes as standard. It is also intended that the guidelines and 
the insights generated from this in-depth examination can be used by those in industry wishing to create more bio-
friendly next generation products, and by individuals wishing to enhance the health and wellbeing of both themselves 
and others to create wellbeing for all. 

Keywords: Biologically-friendly, Inclusive, Smarter Lifetime Homes, Health, Wellbeing 
 
1. Introduction 

Research Background 

At present wellbeing is a $4.5 trillion industry (Global Wellness Summit, 2019). Although the design of the built 
environment can affect health, wellbeing and productivity, the construction industry, and the suppliers of the technology 
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and materials used within it, have not yet properly tapped into the opportunity to create more biologically-friendly smarter-
designed environments that can help improve the quality of life and efficiency throughout all stages of life. 

The wellness real estate business is a new industry that still has to discover to what extent it can provide 
added value and how it can do so. Knowledge provision as related to this, with regards to the conceptual framework for 
designing, building and managing smarter lifetime homes is generally in its infancy. Green building designs, the smarter 
use of technologies, and the integration of innovations can be used as new indicators to capture the Return on Wellness 
(ROW) (Global Wellness Institute, 2018). It is still in the process of learning what it is really capable of doing to create 
better health and quality of life for all. 

Moreover, the designs of most housing only focus primarily on young physically able individuals, rather than 
on individuals at all stages of their life journey, and are not designed to cope with many potential disabilities, injuries or 
infirmities. The Lifetime Homes approach (Goodman, 2011) helps address this issue, but still does not fully address the 
impact that bio-friendly design can have on physical and psychological wellbeing, and helping individuals retain good 
short-term and long-term health and quality of life. 

This project critically reviews how the design of dwellings and the technologies and materials used within them 
can impact user satisfaction, health and wellbeing, and suggests how knowledge of this can aid the creation of smarter 
design initiatives. It also looks at current best practice initiatives with regards to the creation of lifetime homes, and 
inclusive design measures. It then suggests how these might be improved still further by considering additional design 
factors that scientific research indicates can enhance both short and long-term physical and psychological wellbeing. 

 
2. Literature Review 

As this research is about how the design of dwellings impact users, a critical review is undertaken of how 
standard dwelling design can be improved to enhance wellbeing at all stages of life.  

2.1 Universal design standard in housing 

In many countries, 'Universal Design', as related to dwellings, is often interchangeable or associated with the 
terms 'Accessible Design', 'Adaptable Design', 'Barrier-Free Design' and 'Visitable Design' (Quinn and Demirbilek, 2003). 
Universal design can be defined as “the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest 
extent possible, without the need for adaptation or specialized design” (Mace, 1998). The concept of universal design in 
the housing appears especially important for Thailand and other countries that are either headed towards, or have already 
become, members of the aging society. One of the chief aims of universal design of dwellings is to make them more 
accessible and usable to individuals at every stage in their life journey at little or no extra cost when compared to standard 
designs (The Center For Universal Design, 2006).  

2.2 Lifetime Homes Standard 

The initiative for the Lifetime Homes Standard was initially developed in the United Kingdom in the 1990s by a 
group of housing experts consisting of architects, developers, consultants. Its main purpose is to show how to create 
integrated and inclusive housing for a broad group of people with different needs. 'Lifetime Homes' are standard homes 
that meet 16 design criteria related to: width of car parking areas and moving from those areas to dwelling; space to move 
and turn when in a wheelchair; ease of entering the home, communal lifts and stairways; bathroom, living room, hallways, 
windows, and doorway design; easy adaption to enable better access between different levels and areas of the home at 
all stages of life; and the suitable design and provision of controls and electrical sockets (Goodman, 2011). Those criteria 
can typically be incorporated into dwelling designs at little or no extra cost during the project design stage and can often 
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also be used when refurbishment work is carried out on existing properties. A number of local planning policies in the 
United Kingdom now require the Lifetime Homes Standard to be applied in new developments (Lifetime Homes, n.d.). 

2.3 Older people housing design theories 

Thailand has one of “the most rapid rates of population ageing in the developing world” (WHO, n.d.). In 
Thailand, older people are defined as members of the population who are over 60 years of age (Knodel and Chayovan, 
2009). In the field of architecture worldwide there are many guidelines that delineate project management and design 
guidelines to better cater for people with special needs (Zupancic, 2014). Effective forward planning to help manage for 
the needs of the older population in part combines social policies that are consistent with inclusive urban planning 
initiatives with targeted architectural design solutions to enhance wellbeing and prolong good health. 

2.4 Other factors influencing health, wellbeing and productivity of occupants. 

Much can be done in terms of the design of the built environment, and the design of dwellings, in order to 
make them more biologically-friendly. As an example, with regard to the light exposures that individuals receive, it has 
been shown that the time of day individuals receive specific light exposures can have marked effects on both their short- 
and long-term performance and wellbeing (Choi et al. 2012; Garcia-Saenz et al. 2018; Obayashi et al., 2018). 

Furthermore, there is an ever-growing body of research demonstrating how important to health and wellbeing contact 
with nature is, and how such contact can be extended through appropriate inclusion of key design elements in buildings 
(Jamieson, 2015). Additionally, it has been shown that the presence of excess charge, that can be created as a result 
of poor electromagnetic hygiene and poor specification of equipment and materials, can increase the deposition of 
contaminants in the airways (Xi et al. 2014). It has also been shown that the design layout of dwellings, and the individual 
rooms and microenvironments within them, can considerably affect the exposures that individuals receive to each of the 
above (Jamieson et al., 2010). 

Wellbeing can be further enhanced through the proper design and management of the physical environment. 
It is possible to develop smarter lifetime homes that enhance wellbeing for all generations through seeking ways to 
better enhance psychological and biological wellbeing and aid their functioning at all stages of life. It is further proposed 
that doing so will create new markets and layers of sustainable innovation and help increase wellbeing for all. 

 
3. Research Methodology 

The methodology combines a comprehensive multi-disciplinary review with qualitative research investigating 
the opinions of industry experts and stakeholders to critically review and assess the current situations that exist with 
regards to the design and refurbishment of domestic properties within Thailand. It also suggests a blueprint for how 
‘smarter lifetime homes’ that enhance wellbeing for all generations could be cost-effectively created as the new standard. 

3.1 Key Informants 

The eight specialist informants who participated in this study are design professionals with expertise in health 
and wellbeing as related to building design. Thirteen members of the general public additionally acted as stakeholders 
representing the following five key types of homeowner: single person; couple without children; couple with child/children; 
single parent with child/children; and elderly couple. 

3.2 Research plan and methodology 

As part of the research plan, it was important to study existing best practice for lifetime homes guidelines and 
general standard home designs, plus relevant findings from related fields as related to how to increase wellbeing through 
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better design of the areas people live in. The literature review that is being undertaken includes critical analysis of 
relevant documents, case studies, scientific research, and research compiled from government agencies and private 
sectors, as related to how improved wellbeing may be achieved through undertaking better informed design decisions. 
An assessment is also being made of standard types of dwelling designs undertaken within Bangkok. 

After a check-list was made incorporating the main findings and areas of interest from that review and the 
collection of data on the design characteristics of dwellings, the questions for the questionnaire survey were finalised 
and a structured interview undertaken with relevant experts and members of the public. 

The structured interview was comprised of four sections: general information (12 questions); background and 
main research questions (4 questions); open-ended questions (18 questions); and level of agreement (17 issues 23 
questions). Structured interview with relevant experts was undertaken with eight design professionals with expertise in 
health and wellbeing building design from the Research Innovation Sustainability Center (RISC) and the Faculty of 
Architecture and Planning Thammasat University. For the structured interview with relevant members of the public, five 
key types of homeowner were chosen. These were: single person; couple without children; couple with child/children; 
single parent with child/children; and an older couple. 

The results from all the interviews were then integrated with the findings made from the critical review that is 
being undertaken, in order to create an initial draft of the blueprint for best practice guidelines on ‘Developing Smarter 
Lifetime Homes that Enhance Wellbeing for All Generations’. 

Further interviews, questionnaire work and focused investigative research are presently being planned to help 
determine how the identified challenges may best be solved. 

Once the blueprint of that draft is complete, it is planned that feedback on it will be sought from the original 
survey participants. This stage is incorporated into the project’s workplan in order to address any potential errors and 
to pinpoint any specific recommendations that should be developed further before the guidelines are finalised. 
 
4. Results 

4.1 Structured interview 

4.1.1 The first main research question “How can we develop smarter lifetime homes that enhance wellbeing for 
all generations?” 

The design professionals when answering this focused most on the issue of flexible design that meets the 
need of occupants. The second issue that they are most concerned about is indoor air quality. With regards to the 
members of the general public, they think most about the structure of house and whether it can support their planned 
usage, whether it is safe, and whether its design provides convenience. They additionally considered the factor of 
bringing technology into the home to provide extra safety and convenience to their lives. 

4.1.2 The second main research question is: “How does the design of dwellings, and the technologies and 
materials used within them, impact user satisfaction and wellbeing, and how can a smarter approach help enhance lifelong 
wellbeing all stages of life? 

The design professionals in health and wellbeing building design think that all the above issues can affect satisfaction 
and wellbeing and if addressed properly can be used to help improve the quality of life for occupants. With regards to the 
technology involved in creating environmental quality within the dwelling, it was noted that in addition to correctly specified 
technology being able to improve factors such as indoor air quality, it could also help ensure occupant safety.  
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For the members of the general public who acted as stakeholders and participated in the structured interview, 
they considered that all of the issues discussed affect user satisfaction, but when considering improving quality of life, 
convenience and wellbeing, then they thought of the importance of technology a lot. Few had considered how the use 
of low-tech approaches and the adoption of more bio-friendly high-tech technologies could help enable better health 
and wellbeing. 
4.2 Agreement levels from design professionals with expertise in health and wellbeing building design and 
members of the general public acting as stakeholders 

The survey’s results indicate that the design experts strongly agreed on the following: more designers should 
be aware of the effect of the design of the environment on wellbeing (5.00); the importance of designing buildings to 
enable people to live healthier, happier more productive lives (5.00); the need for good air quality (5.00); the need to 
create biologically improved buildings to help improve occupant health (4.88); the importance of designing homes to 
increase wellbeing (4.88); having designs flexible enough to deal with occupants’ changing needs (4.88); the benefits 
of increased contact with nature (4.75); the need for design measures to reduce occupant exposures to electromagnetic 
pollution (4.75); the importance of guidelines on how to increase occupant wellbeing (4.75); the importance of appropriate 
exposures to daylight and sunlight (4.63); and that ratings should be created on how good individual buildings are at 
contributing to user wellbeing (4.63) refer to Table 1. 

 
Table 1: The average agreement levels of design professionals with expertise in health and wellbeing building design 

and members of the public. 

 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

600 

 
As can also be seen in Table 1, the members of the public strongly agreed on the following: more designers 

should be aware of the effect of the design of the environment on wellbeing (4.64); dwellings should have extra thermal 
insulation (4.64); the importance of designing homes to increase wellbeing (4.55); and sound insulation improves the 
quality of homes (4.55). 

 
5. Discussion and conclusions 

When considering how to develop Smarter Lifetime Homes that enhance wellbeing for all generations, the 
design professionals focused most on the issue of increasing the design flexibility of schemes to meet users’ changing 
needs. They also mentioned the role that technology can play to create healthier and safer environments.  

With regard to the other feedback they provided, the top three factors they considered should be taken into 
account to create these smarter homes are: the strong need for more designers to be aware of the effect of the design 
of the environment on wellbeing; the importance of designing buildings to enable people to live healthier, happier more 
productive lives; and the need for good air quality.   

It is important to note that two of the other factors that they strongly agreed should be addressed when seeking 
to enhance wellbeing for all are: the need to reduce occupant exposure to electromagnetic pollution; and the need for 
good exposure to natural light. Both of these can directly influence the actual quality of air we breathe (Jamieson et al., 
2010; Garrod, 1944). Additionally, it was heartening to observe that they also strongly agreed that it is important to have 
guidelines created on how designers can help increase occupant wellbeing through the design decisions they make. 

With regards to the opinions of the members of the general public, they were most concerned about the actual 
structure of dwellings as related to their planned usage, and the convenience factor as related to use.  

The convenience factor was also raised with regard to technology brought into the home, with a high number 
of them focusing on the use of technology to increase general convenience to themselves. They showed less concern 
than the design experts that both mains frequency magnetic fields and radiofrequency fields are classed as Group 2B 
carcinogens (IARC, 2002; WHO & IARC, 2011). This was despite the fact that everyone strongly agreed that “more 
designers should be aware of the effect of the design of the environment on wellbeing”. There was little awareness that 
electromagnetic pollution can be detrimental to health, and that technologies can often be easily obtained that avoid 
such risks whilst often providing the same degree of convenience. 
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Additional top factors that the members of the public strongly agreed on were the need for better thermal and 
sound insulation. Few of them were aware of the importance of good indoor air quality to help maintain and improve 
good health and quality of life. They considered far more readily tangible factors, such as designs that respond 
appropriately to use and the importance of good quality materials. They initially considered indoor air quality to be of 
little real relevance to them and thought that it could have little impact on their lives. However, when its importance as 
related to improving quality of life in terms of physical health, mental health and safety was explained to them, they also 
agreed alongside the experts on its importance.  

The information obtained from the interviews can be put to good use in preparing best practice guidelines. 
Most of the answers from the experts are quite consistent with regards to stressing the importance of key design factors, 
and suggest what the next steps that should be taken should be. The feedback provided by the members of the public 
is also highly relevant in helping raise awareness about what they consider to be important and possible problems that 
need addressed.  

The next stage of this ongoing work will include conducting interviews with the older people, and the people 
that take care of them, in order to help better determine the needs they have and challenges that they face. After 
undertaking those interviews and analysing the feedback received, further refinements will be made to the blueprint of 
the proposed best practice guidelines on developing smarter lifetime homes that enhance wellbeing for all generations.  

As mains frequency magnetic fields and radiowaves are Group 2B carcinogens (and many insurance policies do not 
provide over for them), design measures should be taken to help reduce occupants’ exposures to these. 
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Abstract 

The disparity in the Thai music artist industry is becoming increasingly obvious in our digital age. Signed artists 
working under music labels are financially supported by big entertainment companies. While many individual artists, 
unsigned artists, or independent artists who are not under a contract with a record label, are facing difficulty finding 
supporters. In addition, they also lack music production funding from a company. Because of the limited resources and 
budgets to cover distribution, productions, merchandise, and other expense, many individual artists cannot find the 
essential resources and budgets (RORY, 2019). Even though the evolution of music production software and recording 
technology enable many individual artists in Thailand to produce their music at home, many are still aiming to be signed 
by a big recording label, due to financial support and connection, which can improve their production quality and the 
distribution of their album (Belcastro 2017).  

This thesis aims to explore the current context of the music industry, investigate listener path to support their 
favorite artist, and to design a business model that encourages equity in musical artist industry through an online 
platform. According to W.G. Cochran formula, data set were collected from 400 participants through a close-ended 
questionnaire to investigate listener path and reveal their expectation of individual artists. In-depth interviews were 
conducted with 8 individual artists, who were separated into 4 artist types: The pure DIY (do-it-yourself); the unsigned 
artist with a team; the individual artist who has a company’ s offer but decided to turn them down; and the post-label 
artist. This study intends to discover individual artists’ pain-points to create a business model that give opportunities for 
individual artists to improve their music toward customer needs. From the interview, the result shows the potential 
approaches to designing a combination of a crowdfunding systems and music streaming platform that match the needs 
of music customers  and what individual artist can offer. Hopefully the final outcomes would be an essential driver to 
Thai music artist and investor related to the music industry. 

Keywords: Individual artist, Supporting, songs, Business model, Cost of production. 
 
1.  Introduction 

People nowadays are getting more use to internet technology and e-commerce. The development creates new 
business opportunities based on mobile devices in Thailand (Panvisavas, & Wongwatcharapaiboon, 2019). With the arrival 
of Thailand 4.0 (digital disruption era or digital economy), businesses operations have been changing in many industries 
including music entertainment industry. In the past 20 years the music industry has changed a lot. These changes can be 
noticed in various ways. The transformation seems to benefit individual artists and Indie music fans. However, in order to 
create a well-known song, the independent artists need to handle many duties regarding music and song creation, marketing 
process, and song distribution. Unlike musicians contracted by entertainment companies who has many expertise 
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employees to support their music development. Therefore, individual artist/bands may need a proper guideline to develop 
their music business such as song distribution guideline, to decrease the disparity of music artists/bands in Thailand. This 
leads to the following research question: How can we design a business model that support the increased connection 
between independent artists and indie music consumers in Thailand?  

Objective: This research aims to identify the needs of music listeners and pain-points of indie artists in order to 
design a suitable online business platform that meets the needs and pain-points. 
For the scope of study, the population is divided into two groups that are sample population used for quantitative data 
collection, selected from people who listen to indie music in Thailand, and sample population used for qualitative data 
collection, selected from Thai independent artists/bands.   
 
2.   Literature review            
2.1 Cycle of music artist/label           

In 1999, most artists relied on music labels in order to achieve success in their music career. (Tupinamba, 
2012). Record label is a company that make an investment in artists and pay some percents from total profit to the 
artists after the album is released (Dos Santos, 2016). When signing with a record label, artists need to give up their 
song’s recording and license to the record label and if the deal is exclusive, artists cannot record songs with other record 
companies without permission. Music label role is to market, distribute, promote and release artist’s songs with 
connection and various channel (Sampo, 2018). 

In the digitalized era, many music companies transform their business to be based on online sale. Artists can 
produce songs using low-cost or free recording tools and software instrument in their home studio. What they need to 
be able to create their musical product is knowledge, creativity, inspiration, and basic skill for music production. Individual 
artists can publish a song in an online store and contact a distribution service by themselves (Tupinamba, 2012). There 
are streaming platforms based on subscription systems, where they can purchase, listen to music and have online 
interaction with artists (Campos, 2012). One of the most important key factors to build a new business model is interaction 
between artists and market consumers. Hence, crowdfunding is becoming a preferable method for both parties to connect 
(Tupinamba, 2012). 

 
2.2 Consumer in digital era 

Consumer behavior changed from physical products to digital product in the early 1990s, then to online around 
the start of the 2000s (Rethink music, 2015). In 2007 the development of internet speed and smartphone technology led 
to a new service business platform called music streaming. Listeners have two options to use music streaming platforms, 
one is subscription-based where listeners can access full services and millions of songs by paying a monthly subscription 
fee, or the so-called Freemium approach that only give limited access to the platform and selected feature (Kartik, 2018).  

 
Figure 1. Music revenue by segment 2018 (Source; Domingo, global music report, 2019) 
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According to Figure 1, this new business model has been known to be successful as the growth in paid 
streaming revenue has increased 32.9 percents and growth in overall streaming revenue is 34 percents up from 2018 
to 2019 (Domingo, 2019). 

 
2.3 Crowdfunding 
Crowdfunding purpose is to collect supporting resources from large amount of people through internet 

platform. In return, supporters or people can receive somethings that could be tangible or intangible depending on 
the type of crowdfunding. Crowdfunding has been separated into four different types; Donations-based, Rewards-
based, Peer to peer (P2P), and Equity based (Gabison, 2015). 

In music industry, artists set up their goal and offers to funders. If the project does not meet the target, the 
money will be refunded to funders and artists will not get the money. In case of success, the artist will get most part of 
the money and the rest will go to the platform (Hagen, 2017). The concept of crowdfunding is relatively new to Thai 
people. Most of the time, funders are friends, friends of friends, family members, and club members, etc. not the public. 
Nevertheless, there are quite an amount of crowdfunding platform in Thai market (Kongwarkit, 2017).  

 
Figure 2. Where the Most People Donate To Charity (source McCarthy, Charities aid foundation, Statista and Forbes, 2018) 
 

However, according to figure 2, more than 70 percents of the population, are interested in donating money 
for charity (McCarthy, Charities aid foundation, Statista and Forbes, 2018). Since the charity donation concept is quite 
similar to crowdfunding. Therefore, Thailand has high potential to build crowdfunding as their culture and Buddhist 
religion teach Thai people that donation is a great deed (Kongwarkit, 2017). 

 
2.4 Music distribution in digital era 

In this era, almost every households have internet. Therefore, music nowadays can be distributed in digital form 
to the consumers over the Internet in seconds. The major channel in digital music distribution can be categorized into digital 
download services, music subscription services (music streaming services) and internet radio (Spellman, 2011). 

By using music streaming, users can download music onto their devices and access the music in offline mode 
with a lease agreement. Music streaming platform purchases licensed songs from music labels, companies, and artists 
and put them up for streaming on their platform. The platform will then calculate price per stream base on factors such 
as country, currency, contracts, artist value, etc. (Rouck, 2017). 
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3. Research methodology 
In this study, the research questions are separated into quantitative and qualitative method. Quantitative 

method is focusing on Thai indie music listeners, who are supporter and non-supporter of their favorite individual artists. 
As the total population in this study cannot be specified, the sample size will be calculated from Cochran’s formula. 
Therefore, sample size equals 384 samples used in this study. According to figure 3 error is not more than 5 percents 

and confidential rate is at 95 percents following n = P(1-P)(Z)2 
e2  Formula. 

The quantitative data collection is used as close-end questionnaire for data collection. The structure of 
questionnaire is consisted of 3 parts; demographic, artists supporting channel and supporter’s behavior, and listener’s 
needs and expectations to the artists.     

The qualitative research is focused on individual artists in Thailand using one-on-one in-dept interviews. The 
interview aims to understand pain points that artists are facing in Thailand and identify needs of the artists. 

For sampling method in this study, researcher used stratified sampling method due to this method allow to 
divide the population into groups of different types that are listeners who listen to independent music, not interested in 
independent music and attentive to independent music, and then randomly sampling in each sub-category of the 
population. In proportion to people in each category group. Most of the questionnaire was collected in online survey that 
was posted in the independent music community due to most of music listener use online platform to listen to music 
(Domingo, 2019). 

For analysis process, the researcher transcribed and summarized the interview for analyzation and to 
understand the data. After that, the result is gathered and described in descriptive language to make the result clear 
and reliable. 

 
4. Result 
The student segment constitutes 61 percents of all respondents. They are financially independent to some degree. Even 
though they are financially depending on their families; this generation has plenty of purchasing power to buy the artists’ 
products. The behaviour of this young generation shows that over half of them use music streaming services. The rest 
tends to use YouTube, a video streaming platform, on a regular basis in order to listen to music.  

 
Figure 4 

 
 According to figure 4, General employees are identified as the second largest group who responded to the 
research questionnaire (31 percents). Most respondent in this segment are between 23-30 years old. They can be 
classified as first jobbers or recently graduated employees, with salary/wages under 35,000 baht / per month. They have 
almost the same behavior as the student segment. But one of the biggest differences between the student segment 
and the young general employee segment is their net profit. Young employees are mostly financial independent.  
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 The behavior of this segment shows that they mostly use streaming platforms, such as YouTube and other music 
streaming applications that are Spotify, Joox, Tidal, Apple music and etc. Most of respondents had purchased artist’s 
products. But this segment has more consideration to purchase than student segment due to more income. They are 
very interested in using some of their money to support an artist with the expectation that their support will be used for 
music production and will improve music quality or music resolution. 
 The pain-point of individual band/artists usually consist of 2 problems; cost of production and music distribution 
process. For cost of production, most artists mainly use their budget for music production which costs around 20,000-
30,000 baht per single. But the capital money does not come mainly from their released singles. They also have income 
from other jobs to be able to afford music production. Therefore, it can be implied that their songs cannot reach break-
even point. For distribution pain-point, they claim that the purpose of music making is they need to express themselves 
to the audience. But their promoting plan sometimes fail to engage enough audience as they lack marketing skills and 
support like the artists under music label. 
 
5. Conclusion and Recommendations 

Most music listeners use streaming service functions to discover new songs and bands. Once they find music 
or artists they truly like, it can result in willingness to support. Most of the respondents are age between 15-30 years 
old that identify their profile as students and young employee. The student segment has some level of self-determined 
purchasing power, but they are still mostly financial dependent on their parents or other family members. They mostly 
use streaming platform to discover and listen to music. Moreover, this target group has the longest hours to listen to 
music per day. For young employee segment, their age is between 23-30 years old. The young employee segment is 
more financially independent and thus consumers in this segment more purchasing power as well as interest in 
supporting artists.  

As for the artists, they have 2 main pain-point that are inadequate cost of production and distributing their 
songs. For the inadequate cost of production, they claim to never reach the point of breakeven from investments in 
music. Therefore, most of them need to have another job revenue to fund their music projects. As a result, they agree 
to a crowdfunding based platform that used for funding their projects. The second pain-point relates to music distribution. 
They need to distribute their music in wider target listeners Therefore, they suggest creating a way to build connections 
and opportunity space that they can distribute and promote their music in a niche market.  
 The research should be used for designing the new business model to meet the pain-points, needs and expectations. 
The solution should be collaborating the business model between crowdfunding platform and music streaming platform 
to respond to the pain-points of independent artists/bands. The platform should target listeners who are the student 
segment and young employee segment. According to Tupinamba, (2012), to meet the need and expectation, the platform 
should be an online platform that allow independent or unsigned artists/bands to publish their songs for free. And also, 
a community space where the artists/bands can raise their capital through crowdfunding systems (Hagen, 2017). The 
crowdfunding system should be based on a rewards-based approach because the system will return the funders in form 
of non-financial reward such as exclusive products (Gabison, 2015). According to Domingo, (2019), music streaming 
model should be adapted in the platform to review the songs before the listeners fund the artists/band and to find the 
new song in this platform. Therefore, music listeners can use the streaming service to listen to songs from the 
independent artists for free. The maximum size of the music file will be 160 KBPS for free streaming user. For 9,216 
kbps resolution (High-Res), listeners can own it by funding the artists for certain amount. In term of platform revenue, 
the revenue from both artists and listeners, the platform will use “Revenue share” model that charge 10 percents from 
total amount of funding (Bandcamp 2020 key success part). Artists will receive the crowdfunding revenue after the 
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platform charge the total revenue then they will receive it into linked banking account. (Bandcamp 2020 artist guide part) 
The platform is expected to create the best possible solution for independent artists/bands in Thailand and also build 
the opportunity for Thai music listeners to access independent’s songs with highest resolution music. 
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Abstract 

Nowadays, teenage food consumption behavior is changed due to the current economy, environment, society, 
and lifestyle. Teenagers are always in a rush activity that makes them do not concern about food nutrition. From the 
research of Thai public health, the number of overweight teenagers tends to increase every year. For food sellers, there 
is the rise of healthy food restaurant in Thailand, but it is still less when compared with regular restaurants. The problem 
of healthy food is the high price and not varied as it is still not accessible for the young generation. The study focuses 
on applying Service Design as a core concept to understand consumer behavior toward healthy eating in order to find 
a new solution for healthy food sellers. The study also uses Double Diamond as the design process to develop the 
project from the start until the end. The research question of this study is, "How might we convince the food seller to 
provide healthier food or give alternative choices to the customer?" This study chooses Thammasat University students 
who are interested in diet food and healthy restaurants around the university as the main target groups. The quantitative 
and qualitative approach has been used to collect and analyze the data of Thammasat University students and healthy 
restaurants. The research methods are online survey, journey map, persona, service blueprint, and design scenario. 
The online survey has been used to interview 504 students to find behavior and psychology toward healthy eating. For 
the journey map, it has been used to interview fifteen students to know the customer experience. The service blueprint 
has been used to interview nine sellers in different types of healthy food service to understand the service process. The 
research outcome will be a full-service design scenario for food sellers. It could help food sellers to have more alternative 
and healthier choices for diet customers.  The research result shows that the topmost reason people eat healthy food 
is to lose weight. Moreover, food prices also critical essential to decide on this generation because of less affordability. 

Keywords: Service design, Consumer behavior, Healthy food, Healthy restaurant, Thammasat University student 

 
1. Introduction 

Nowadays, consumer behavior is changed. People tend to care about safety and healthiness. Most people 
like to consume food which has less process cooking. According to K-Bank research (2015) and Euromonitor 
International research (2017), the domestic food market value is 1.43 trillion baht, and the value of the world healthy 
food and beverage market grow at an average of 7% per year. The market value would reach up to 1 trillion US dollars 
per year. For the consumer behavior of Thai teenagers, they always in rush situations, e.g., working and studying. Thus, 
It makes them do not have time to concern about food nutrition. That is why Fast-food is very popular in this generation. 
Thus, bad eating habit and fast-food can make the teenager unhealthy and overweight. Moreover, it can be a cause of 
disease, for example, stroke, diabetes, high blood pressure, and high blood cholesterol. From the research of the 
Department of disease control, they reveal that every four Thai people would have one stroke patient, and that people 
die approximately 30,000 people every year. From the research of the World Health Organization (WHO), they predict 
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that Diabetic patients would increase up to 642 million people in 2040. In Thailand, Diabetic patients increase 200,000 
people every year. Thus, this is the reason why teenagers should concern about eating behavior. The definition of 
healthy food is to help people keep healthy. It consists of a variety of food, amount of water, minerals, and vitamins. It 
is less cooked with oil and used less fat meat. The food taste is not too sweet and salty.  

This research aims to find an approach for healthy food business to enhance their customer base by using 
Service Design tools. Moreover, it uses Double Diamond as the design process to occur the project from the start until 
the end. This research is focusing on Thammasat University consumer behavior who is interested in healthy food, and 
healthy food seller around the university. From the Thammasat University Rangsit statistic, the academic year 2019, 
semester 2, the total student population is 28,729 students. There are 26,431 bachelor's degree students, 1,723 master's 
degree students, and 575 doctor's degree students. (The Population of Thammasat University student, 2020)  

 
Figure 1: The persona of TU students who interested to eat healthy food 
 

'Figure 1' shows the persona of TU students who interested to eat healthy food. This persona can help the 
researcher understand the characteristic of TU students easily. Persona is one of the service design tools. It is the example 
of the target user, representing the demographic, profile, goals, and motivation. It also helps the designer to understand 
the customer needs, experiences, behavior, and goals by using the accessible platform. (Dam and Siang, 2019) 

 
Figure 2: Design scenario of TU students who interested to eat healthy food 
 

The design scenario represents TU students' customer experience who eat healthy food from the start to the 
end. It helps the researcher understand target group behavior easily. 

At Thammasat University, there are more than 50 restaurant businesses. However, there are still less healthy 
food restaurants, and a healthy food price is more expensive than regular food. Due to healthy food is cooked by using 
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better ingredients, such as high-quality meat, low sodium salt, and high-quality oil. The cooking processes also are more 
complicated because it has to cook meticulously by calculating the amount of ingredient and calories to ensure that 
customers receive the right nutrients. For the type of healthy food business around the university, it can be divided into 
three groups: healthy restaurants, healthy shops, and healthy online shops. For the healthy restaurant, they do the 
healthy a la cart food. The customer comes to the restaurant to eat food. For the healthy shop, they sell healthy food 
as a box set, making it's ready to eat. The customer can come and grab food easily. For a healthy online shop, they 
sell healthy box sets in the online channel, e.g., Food Panda, Lineman Facebook, and Instagram. 

For the problem Identification of this research, there is student eat unhealthy food because they don’t have 
time to concern about the nutrition, and there is less healthy food around the university. Healthy food is not varied and 
expensive. Thus, the researcher wants to encourage the normal restaurant to sell healthier food to make the student 
has a better health. 

    
1.1 Research question 

How might we convince the food seller to provide healthier food or give alternative choices to the customer?  
1.2 Objective 

1.2.1 To study consumer behavior toward healthy food 
- To find behavioral factors 
- To find psychological factors 
1.2.2 To suggest a solution by using the service design concept 
- Customer journey, Persona, Service Blueprint, and Design scenario 
- To encourage the sellers to sell healthier food. 

 
1.3 Scope of research 

In this study, the sample population is Thammasat University students who are interested in healthy food and 
healthy restaurant around the university. 

 
2. Literature review  
2.1 Service Design 

Service design is the method that use to design the service toward design thinking and practice to make the 
highest benefit to the user. This theory concerns the customer experience to make them satisfy. Marc Stickdorn and 
Jakob Schneider, the writer of "This is Service Design Thinking book," said that the service design concept has five 
basic principles. The first concept is "User-Center". This process uses to collect user data by doing qualitative research. 
The second concept is "Co-Creative". this process is involving the whole stakeholder to do the design process, especially 
those who are a part of the service, e.g., owner and worker. "Sequencing" is the third concept, which is the service that 
should be visualized by sequences or critical moments in the customer journey. The next thought is "Evidencing," which 
is helping the user understand a service experience and creating customer loyalty. Moreover, it is about how to make 
the service tangible. Lastly, it is "Holistic Design", it is about the customer experience and touchpoint. There are many 
methods for the service design process, for example, personas, customer journeys, touchpoints, stakeholders, and 
service blueprints. (Stickdorn M. and Schneider J., 2010) 
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2.2 Double Diamond Design Process 

 
Figure 3: Double Diamond Design Process 
 

The Double Diamond is the design process for a designer to develop the project from the beginning to the 
outcome. 'Figure 3' shows a method of exploring an issue more widely or deeply and then taking focused action. The 
Double Diamond can be divided to be four distinct phases, which are, Discover, Define, Develop, and Deliver. 

2.2.1 The Discover phase: At the beginning of the project, it starts from exploring. In this phase, the designer 
identifies the problem, opportunity, or need. It also includes the define some of the boundaries of the solution.  The service 
design tools and methods for this phase are Journey Map, User Diaries, Service Safari, and User Shadowing. 

2.2.2 The Define phase: In this phase, the ideas are scoped down to make the designer get a clear brief to 
reduce the number of opportunities and problems. The service design tools and methods for this phase are Persona, 
Brainstorming, design Brief. 

2.2.3 The Develop phase: This is the phase of developing, testing, and refine product or service concepts. The 
designers can use creative ideas and techniques to develop the project. Customer feedbacks also include in this step. The 
service design tools and methods for this phase are Service Blueprint, Experience Prototype, and Business Model Canvas.  

2.2.4 The Deliver phase: In this stage, designers do the final testing and lunch the product or service. It is also the 
phase of sharing feedback, lessons, new knowledge, or the ways of working from the beginning to the end. The service design 
tools for this phase are the Design Scenario. It uses to share the understanding of potential future service or situation to 
describe a use case of particular service in development. 

 
3. Research methodology  

The main focus of this research is to study customer behavior toward healthy food. The service design concept 
will be used to collect data from the customer and seller and to suggest the solution to the next step. The research 
methodology for this study is the qualitative method and quantitative method, as well as the mixed methodology. It is 
used as follows: 
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3.1 Survey Questionnaire 
the methodology will be used to collect the data from Thammasat University students who are interested in 

healthy food to find customer behavior and, customer psychology. The way that use to collect the data is online by 
using Google form. The sample size came from Taro Yamane's formula. Thus, the sample size is approximately 400 
samples used in this study, where the error is not more than 5 percent, and the confidential rate is at 95 percent. 
However, the sample size will be increased by 15 samples to reduce the error that occurs from incomplete 
questionnaires. 
3.2 Customer journey 

Customer Journey is the customer's experience from aware of the brand until the end of the service. It is an 
efficient tool to help the designer understand the customer context. They can see the clear picture of the service, for 
example, where customers know the brand, what made them decide to buy, and what made them repurchase the 
product. Thus, the brand can understand the customer better. (G-ABLE, 2020) This methodology is used to interview 
Thammasat University students who usually eat healthy food. It applies to know their experience when they are using 
the service. The interviewer will be selected by convenience sampling. The number of the interviewers is fifteen students: 
5 TU students eat healthy food from the restaurant, 5 TU students who eat healthy food from the healthy shop, and 5 
TU students who eat healthy food from the healthy online shop. 
3.3 Service Blueprint 

The service blueprint is one of the tools of the service design. A service blueprint is a diagram that shows the 
service process of customer activity and employee activity. It also contains their emotions in each process. Thus, it 
helps the designer to understand the overview from a different perspective. It also uses to know the service pain point 
and know how to make it better. (The Interaction Design Foundation, 2019) This methodology is used to interview 
healthy restaurants around Thammasat University to understand the service system. The interviewer will be selected by 
convenience sampling. The number of interviewers is nine different types of healthy food services around the university, 
which are a 3 healthy food restaurant, 3 healthy online shop, and 3 regular restaurants. 
3.4 Design Scenario 

Design scenario is one of the service design tools which help people understand the service by creating the 
story toward picture or drawing. The design scenario also can be text output. It creates a compelling telling that 
engagingly communicates potential futures. The objective of the design scenario is to understand the service and 
situation, to describe the service process, and to create a future vision based on important drivers to support decision-
making. ("An introduction to service design and a selection of service design tools," n.d.) For this study, the design 
scenario is used in two parts, which are the beginning part and the outcome part. In the beginning, it uses to understand 
student experience when they eat healthy food as the database. In the outcome part, the design scenario applies to 
describe a healthy food service in development. It could educate normal food sellers to understand how to develop their 
food in each process. 

 
4. Study result and Analysis 
4.1 Research result of survey questionnaire 

4.2.1 Customer behavior 
After collecting the data from the survey questionnaire, the respondents of TU students increase up to 504 

people. The research result shows that 88.5% of the TU students used to eat healthy food. The research also showed 
that most TU students like to eat healthy food in the restaurant (81.3%) than ordering food from online (32.1%). For the 
price, most people expense for healthy food around 51 - 100 baht per meal (63.8%) and 101 - 150 baht per meal 
(18.3%). While the frequency of eating healthy food, most people eat healthy food 1-2 times per week (67.1%), 3-4 
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times per week (18.3%), and more than eight times per week (7.7%). From the research result of ordering healthy food, 
most people like to ask for reducing sweet (15.8%), ask for less oil meat (15.5%), ask for Wholegrain rice or Riceberry 
rice (11.9%). The research also shows that 41.7% have problems when they order healthier food (food that reduces or 
changes some ingredients to make it healthier) from the regular restaurant. The majority are from "the restaurant does 
not have any healthy ingredients" (27.9%), "the taste of the food has changed" (23.7%), "the restaurant does not 
understand the ordered food" (22.9%).  

4.2.2 Customer psychology 
According to the research result of customer psychology, there are four main reasons why TU students start 

eating healthy food. There is "to make themselves feel good" (29.4%), "to reduce health problems" (27.8%), and "To 
keep the body fit" (23.6%). However, the topmost for TU students to consume healthy food is "to lose weight." There 
are 33.9% of TU students strongly agree with this reason. The topmost reason that the people concerned about is "food 
price" (37.9%), the location of the healthy restaurant (30.4%), the food taste (26.2%), and the food variety (17.1%) 
 
4.2 Research result of customer journey  
Table 1: The comparison of the customer journey 

 
 

'Table 1' shows a comparison of healthy online shop, healthy shop and healthy restaurant. It also shows 
average result of the customer journey. The journey map can be separated to be five steps, which are "awareness", 
"consideration", "service", "purchase", and "loyalty expansion". The "awareness" is the situation that students see the 
product or service and recognize it through the content, for example, Facebook and Instagram. The "consideration" is 
the situation that the students are interested in products or services. Then, they research more to make the decision. 
The "service" is the situation students are using the service. "Purchase" is the situation that the students buy the product 
or service. This step is focusing on the way that they purchase, "Loyalty Expansion" is the step that students satisfied 
produce or service, and they want to repurchase it. Thus, it makes them loyal to the brand and encourages the brand 
by using words of mouth, such as reviewing a product on Facebook or Instagram.   

From the "awareness" and "consideration" steps, most students know about healthy food from online media, 
e.g., social networks, online influencers, and search engines. And then they research it from the internet, e.g., YouTube, 
and Google. Furthermore, the feeling of these steps depends on induvial personal perception. However, the students 
who have the motivation to have a good body shape tend to have a positive feeling in this step. From the "service" 
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step, the students who buy healthy food from healthy online shops are more convenient than others. Due to they can 
order food from home by using an online application. Thus, the feeling of ordering food is high. However, real food may 
not look like an image from the online application. Therefore, feeling after eating the food of a healthy online shop is 
less. From the healthy restaurant's research, the student feeling before eating the food of a healthy restaurant is less 
than the other because the restaurants do not have a healthy food image on the menu. Thus, the customers feel 
uncomfortable to order food. From the "purchase" step, most students have two ways to purchase healthy food: cash 
and online banking. From the "loyalty expansion" step, the students like to share food on online media, such as Line, 
Facebook, and Instagram, and invite friends to eat healthy food. 
 
4.3 Research result of service blueprint  
Table 2: The comparison of the service process 

 
 
'Table 2' shows a comparison of the service process of a healthy online shop, regular restaurant, and healthy 

restaurant. From the research result of interviewing a healthy online shop, the researcher found that a healthy online 
shop's system is simple than the offline shop (regular restaurant and healthy restaurant). The service process also less 
than the other because they have only six steps. The first step is "stock the ingredient". It is the process that the seller 
checks the food stock and go to the market to buy the ingredient. The second step is "Prepcook". This process is to 
make the ingredient ready to cook, such as slice the meat, and stream Riceberry rice. The third step is "Cook healthy 
food." After that, they will put healthy food in the box to make it ready to sell. The fourth step is, "Receive the order." 
After the seller receives the order, they will "send the healthy food to the customer" (The fifth step). The last step is to 
receive money from the customer. The key success that makes a healthy online shop is simple than the other is the 
cook and stock food before they receive the order. It also makes them know the food stock per day easily. However, 
the healthy online shop's pain point is the freshness of food, and it affects the food tasted. The customers sometimes 
receive low heat food from the seller. The food tasted will be better when they heat it with a microwave. The other pain 
point is "Credibility." The customer cannot know that the food that they receive is cooked by the hygienic process 
(cleanness and freshness). 

From the research result of the offline restaurant by doing the service blueprint, there are more processes 
than a healthy online shop. Especially, the healthy restaurant, there is a lot of service process. They also have more 
space to stock the ingredient than the healthy online shop to make the employees work efficiently. The healthy restaurant 
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also has credibility because the working station is an open-air kitchen. Thus, the customer can see every cooking 
process and make sure that they get the goof hygiene. Moreover, the restaurant system is more complicated because 
healthy food must be cooked meticulously. That is why they have the process of "Prepare ingredient by using food 
scale" when cooking healthy food. It makes the customer get complete nutrition in every order. However, it sometimes 
makes the food order serve slowly when the restaurant busy. 
 
5. Conclusion and Discussion 

This study aims to find a healthy food business approach to enhance their customer base by using Service 
Design tools to study customer behavior, customer psychographics, and healthy business service. The Double Diamond 
Design Process has been used to develop the project from the beginning until the end. The research conclusion can 
answer the two main objectives as follows: 
5.1 Objective 1: To study consumer behavior toward healthy food 

In the first objective, the data was collected from the survey questionnaire and customer journey. This objective 
can be divided into two parts: the behavioral and psychological factors. Thus, the research result is the following: 

5.1.1  To find behavioral factors 
From analyzing data, it makes the researcher know the TU student behavioral factors. In the part of awareness 

and consideration, most students know healthy food from online media, such as social networks, online influencers, and 
search engines. Thus, the healthy food seller should advertise their product or service in this channel to attract the 
target group. Although ordering online food looks more convenient, most TU students still tend to consume healthy food 
in the restaurant due to the food freshness. While the frequency of eating healthy food, most people eat healthy food 
1-2 times per week. For the location, they like to eat around the living which easies to transport. For the price, most 
students willing to pay for healthy food around 51 - 100 baht per meal. While the purchasing way, most people have 
two ways to purchase healthy food: cash and online banking. In the part of loyalty expansion, the students like to share 
food on online media, such as Line, Facebook, and Instagram.  

5.1.2  To find psychological factors 
For the conclusion of psychological factors, most TU students start to eat healthy food because they want to 

"lose weight". Anyway, the consumption purposes in consuming healthy food for TU student was not a significant 
association. Still, the food values were significantly associated with the customer to consume healthy food in their daily 
life. Thus, factors that affect their decision are "food price" and "location." For the price, there is still less affordability in 
this generation. Thus, students do not need a high-quality ingredient. They just want the normal ingredient but cook it 
in a healthy process, such as cooking without oil, less salty, and sweetness. 
5.2 Objective 2: To suggest a solution by using the service design concept 

In this objective, service design tools have been used to run the project from the start until the end. Persona was 
used to know the target group profile. The customer journey was used to understand the target experience when they eat 
healthy food. Service Blueprint used to understand a business process from open to close a restaurant. Lastly, the design 
scenario ware used to understand the target experience when they eat healthy food. The design scenario also could be 
the outcomes of this project to educate food sellers to understand how to develop their food in each process.  

The outcome design scenario provides ingredient information such as low-fat meat and wholegrain rice to be 
the database of healthy food. It also provides healthy cooking processes that food sellers could know how to scale the 
ingredient and how to cook food. The benefit is they would have more customers and get more profit. 
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Abstract  

Global warming has been one of the most severe issues that the world is facing today. Although the green 
buildings continue to evolve to improve health and wellbeing of people, finding materials that meet the green building 
guidelines can still be challenging. With a project life cycle of several months to several years, it is interesting to ask 
how to ensure that green materials continue to meet the green building goals. One of the obstacles of the process of 
selecting materials is that architects spend an average of one hour per week looking for material data. Typically, 20% 
of architects uses the already existing material tests, and 50% acquires data only once and never uses them again. 
This productivity issue is one consequence. Others include delay and uncertainty in the design process. Consequently, 
this research aims to improve the selection process of green construction materials to promote the implementation of 
green materials in construction industry by designing a digital platform for Thai designers and architects. Methodologies 
are based on 1) literature review on green building materials, green building rating systems, green product certification 
and 2) two round of in-depth interviews, which are distributed to potential Thai architects and designers. Respondents 
must be based in Thailand and have experience selecting green building materials. The structured interviews were 
conducted with eleven participants from five architecture companies. Analysis of the responses demonstrates that most 
of the architects have difficulties with the lack of material specification as well as with the time-consuming process 
searching for these materials. The results indicate that the digital platform can transform the manual workflow into digital 
and that can increase collaboration amongst teams by creating a project folder which saves time from searching 
materials and improves accuracy through access to documentation for LEED, and other green building rating systems. 

Keyword: Green Building Material, Material Selection, Digital Platform, Construction Material, Selection Process 
 

1. Introduction 
With the development of the low-carbon building movement, there are increasing raise a considerable amount 

of resources to intentionally promote and prioritize the use of local and green building materials in construction practice. 
The challenge is that a great deal of complexity surrounds the conditions in which select materials become 
environmentally advisable. Abeysundara, Babel & Gheewala (2009) highlighted the importance of the selection of 
building materials and choosing materials choice on their environmental impacts. As the design process, careful 
consideration of contextual preconditions is crucial to selecting appropriate building materials or products. In other words, 
in choosing the suitable material, there is not always use a single definite criterion, which means designers or architects 
have to take huge factors of material selection (Trusty, 2003). Moreover, Prof. Mike Ashby (2012) provide the critical 
insight of selection material process challenge is architect or designer spent an average one hour per week just looking 
for material data. Typically, 20% of architects uses the already existing material tests, and 50% acquires data only once 
and never uses them again. These productivity issues are just one consequence others include delay and uncertainty 
in the design process, missed opportunity to improve purchasing and supply chain decision and difficulty reaching to 
regulations on the material on the security of sensitive data or the safety. The current material selection tools and 
material data sheets provide extensive information on the technical aspects of materials, useful for specifying material’s 
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professional performances. These material sources system, however, lacks that considerations of data management 
and descriptions to evaluate the sensorial and intangible aspects which are essential to architects. Besides, Ashby 
(2012) provided the need for data in the selection process that they need the right material information and tools to 
manage mine and manipulate it. 

This research aims to design a digital platform to improve the selection process of green construction materials 
of Thai designers or architects. It describes the development digital platform that acts as a central repository for 
information management on all aspects of green building materials for the Thai context. The material choices are 
evaluated by a variable set of building assessment systems and eco-labelling. Furthermore, the digital platform is 
becoming like a modern commutation in the digital era, especially for promoting widely social distancing concept (Praew, 
Jitiporn & Chaiwat, 2019). 

 
2. Literature Review  
The evaluation of the strength and weakness of existing platform provided challenging to understand the relationship 
between designers or architects and green building materials shown in Table 1. Several of the existing literature 
discussed the development and prototyping of platform with small detail and examined for inclusion in the study of 
how aspects of green materials are presented. This section will show the five case study of different platform are 
popularly used. A number of existing platform were identified from interviewing architects. The platform provides 
information and strategies for green material selection through many criterion and considerations in Thai designers 
and architects. 
 
Table 1 Analysis of existing platform 

Platform User Strength Weakness 

1. The Quartz Architect - Select by type of building material 
- Provide useful information 

- Hard to understand material information rapidly 
- Hard to using the interface 

2. BEES Designers/ 
Product 

Manufacture 

 - Lack of technical information and not providing 
certification or labelling to guarantee quality of 
product. 
- Complex process of select criteria of product 
and lack of criteria and product in database. 

3. Material 
ConneXion 

Designer/ 
Student 

- Easy to identify navigational select product 
and have sustainable category. 
- Easy to understand and easy to look for 
specific information. 

- Less of construction material in database. 

4. Granta Engineer/ 
Designer 

- Easy to reach and navigate to product 
information. 
- Easy to look for specific  
information. 
- Provide technical information and have 
analysis chart. 

- The interface is hard to use. 

5. SPOT Designer/ 
Architect 

- Classify the product by certificate, eco 
labelling and building rating system. 
- Can download specific information of each 
product and can save information to select as 
product choice. 
- Easy to search and reach to the information.  
- No complex process to provide information 

- The product lists are not up to date. 
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The evaluation of existing tools found that architects and designers lack tools and support both when selecting 
materials and when collecting specification of materials during selection. Many of the platforms provided simple 
information which the architects must carry out further research. So, the useful platform must be presented in a suitable 
data management format with the usefulness of material specification and guarantee certification for rapid decision 
making. For improve the time consumption in the selection process, the platform must have fastened search channel to 
reach and navigate to product information rapidly. The numerous resources had broken links and were providing out of 
date information, which makes the platform is worthless. 

 
3. Methodology 

This study has examined and used a range of systematic methodology which are being applied to design a 
prototype of the platform for selection local and green construction materials. This study is being consisted of a three-
stage process. First, study related case study of strength and weakness of existing platform. To understand the 
relationship between designers or architects and green construction materials and to investigate the strategies to make 
digital platform suitable for Thai architecture and designer behavior in selection. Second, Design the online platform. 
This stage suggested a selection method architecture's required for the designing of the prototype version of the online 
platform. To collected sufficient information and in-depth insight related to the vital factors that will influence architects' 
decisions in the choice of the materials by one to one interview. Lastly, the stage of testing the new digital platform by 
using in-depth interview to check the usefulness and limitations of the online platform. 
3.1 Key Informants 

The issue of material selection amongst architects and designers is a complex problem that tackled by the 
architects or company in several ways. This research carries out the interviews of five architecture companies with 
experience of working with green building materials. The participants (interviewees) were various employees involved 
in green building material selection and having experience about using a green building material database.  
3.2 Research Instrument 

The research provides two rounds of in-depth interviews. The first round is an interview for collecting data and 
understanding the process of sustainable materials selection, pain point and the requirement to design a website for 
improving the complex material selection process, the second round of interview aims for testing the effectiveness and 
usefulness of the designed website. So, the structured of the interview question will be different. The idea was to have 
the participants ’experiences, opinions and needs suggested to the design process. The trustworthiness and validity of 
this qualitative research depending on what the author sees and hears from in-depth interviews. The information 
collected was utilized to demonstrate critical subjects of this research to serve as support for the outcome. 
The website mockup recognised as one of the research instruments. By designing a website, the researcher has studied 
the website design process through in-depth interview. The mockup website made up with Adobe XD for create a virtual 
experience while testing the prototype. 
3.3 Data analysis  

This research using content analysis and coding as a data analysis method. The information from the one to one 
interview analyzed by content analysis. This research technique is used to make replicable and accurate inferences by 
interpreting and coding data collected from in-depth interviews by evaluating from sentence details. The coding analysis 
was used to help to understand the perspectives of interviewees and to analyze their experiences. This method allows the 
author to focus in-depth on every interviewee.  
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4. Study Result 
The structured interview was performed with 11 participants, including three females and nine males, in the 

age of 25 to 40 from five architecture companies in small to the large size as shown in Table 2. As the experience of 
the participants is in the range between 3-18 years. It means that respectable, opinions and views obtained through the 
in-depth interview can be regarded as essential and reliable. Majority of respondents had reasonable experience in 
green building materials, which further shows that respondents are sufficiently experienced enough to provide credible 
data. 

 
Table 2 Participant Information 

No. Company Size of Company Sex Age Job Position Experience in the field 

1 Company A Large Female 25 Material Scientist 3 years 

2 Company A Large Male 27 Commercial Architect 5 years 

3 Company A Large Male 35 Material Scientist 13 years 

4 Company A Large Male 40 Material Scientist 18 years 

5 Company A Large Male 26 Interior Designer 4 years 

6 Company B Medium Male 30 Commercial Architect 8 years 

7 Company B Medium Male 32 Interior Designer 10 years 

8 Company C Small Female 30 Commercial Architect 8 years 

9 Company D Small Female 31 Commercial Architect 9 years 

10 Company E Small Male 28 Interior Designer 6 years 

11 Company E Small Female 29 Commercial Architect 7 years 

 
For the selection process, all five companies have created the same material selection process to integrate 

green building material selection. All five companies agreed that material selection must occur as early as possible to 
ensure the highest level of impact before critical decisions have been made and set the level of achieved goal. After 
that, find the material that matches the material specification of the scorecard and gradually choose by type of 
construction material. It means that the selection process is designed platform will search by categories and type the 
name or type of construction material follow as the behaviour of architects.  

The system structure of the digital platform was developed following the findings of the reviewed literature and 
in-depth interview, as shown in Table 3.  
 
Table 3 The system structure of the digital platform  

Component of digital platform Function of component of digital platform Tool 
User Interface - Design a friendly interface is essential for getting 

high levels of credibility, which drives users to trust. 
Visualization Tools (images, 
graphics, icons, color, animation) 

Navigation / Search Engine - Simply navigation characterized by allow user 
typing the key word of construction material. 
- Allow users to control navigation by select 
categories. 

- Map of the site 
- Search engine  
- Category 
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Table 3 The system structure of the digital platform  
Component of digital platform Function of component of digital platform Tool 
Green Construction Material 
Database 

- Manage and arrange the material list in a clear way 
making ease the search of information. 
- Clear certification icon in each material. 

- Updated, comprehensible 
information 
- Product images & icon with 
proper size and quality  

Materials Information 
Database  
 

- Contains quality information of the material.  
- Provides the user with easy access and contact to 
vital information from the supplier’s web. 

- Links with useful information for 
the decision such as suggestion 
materials, overviews, technical 
information. 
- Privacy and security contact 
information. 

Collect Information - Save material search to easily retrieve product 
information 
- Save and export material documentation 
- Invite others to collaborate on your projects 

- Create Material Collection 
- My project feature 

 
Thus, the reviewed literature and analysis of the usefulness design element, it would become up with the 

designed digital platform named “EASIFY” seen in Figure 1. 
 

 
Figure 1 Interface Easify platform 
 
5. Discussion and Analysis 

In the testing prototype stage, each company is ranked based on the importance given to the satisfaction 
factor set by the author and the overall weights assigned to each factor. It determines the relevant architect opinion to 
relevant factors as a hierarchy of objectives. Table 4 shows the ratio scale where the importance of criteria is scaled 
from 1 to 3 that consists of four criteria capability, illustration, clarity, and usability. The satisfaction level of criteria, three 
means satisfied, two means neutral, and one means dissatisfied. The description of the four criteria are capability (Does 
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the website improve the individual’s problems of green building material selection?), illustration (Does the website help 
toward ease green building material selection?), clarity (Are the considerations of green building material selection clear 
to understand?) and usability (Does the website more comfortable to use?) 
 
Table 4 Summary of response from participants  

Company Capability Illustration Clarity Usability 

Company A ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 

Company B ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

Company C ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 

Company D ★★★ ★★ ★★★ ★★ 

Company E ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 

 
As a result of the table, most of the participants agreed that the digital platform addresses an essential problem 

in the area of green building material selection. Concerning of capability in performance of the digital platform is intended 
to function accurately, most of the participants thought that it is a competent and useful tool for green building material 
selection. For the aesthetic of digital platform, most of the participant agreed that it could help to select green building 
material more accessible and faster than a used resource, but they suggest more about ease of technical data. They 
mentioned that do not forget about the concerned only interface but also the arrangement of technical data of each 
material too. In terms of the digital platform’s clarity, most participants felt that the digital platform is comprehensive and 
detailed, cover all relevant criteria for selecting green building material. Concerning usability, most participants found 
the digital platform to be clear and straightforward to understand and implement. It has covered a complex aspect of 
material assessment simply and logically mentioned by one of the participants. The feature of the digital platform that 
can collect data of material and calculate the approximate price of material in the building project and can share the 
workspace with a colleague was found to be appropriate and suitable for operation. Issues of comparison technique 
data of each material are suggested further by three of participants.  

The majority of participants agreed with the digital platform that it is a valuable and reliable tool for selecting 
green building materials. It shows the positive support in knowledge and practices for sustainability within the operation 
of the organization. The digital platform can now be suggested for operators to be adjusted furthermore, which can 
improve acceptance and efficiency. As mentioned about the weakness of each existing platform in Table 1, that has 
problems with user interface and user experience on the selection process. So, the Easify is designed to follow as user 
behaviour to fulfil the user’s needs and implement positive experiences which keep users loyal to the Easify. Moreover, 
an essential user experience allows defining customer journeys on Easify that are most promoting to business success. 

 
6. Conclusion and Recommendation 

The primary aim of this research, to investigate the selection process of green construction materials, has 
been achieved through in-depth interview. The secondary aim, to design a digital platform to improve the selection 
process of green construction materials of Thai designers or architects, was presented, discussed and tested in the 
research. The result indicated that the digital platform is aiding the decision-making process for implementing in the 
green building project. The development of a digital platform can be used as the basis for benchmarking green building 
material allowing decisions to be made to improve the quality of the selection. Therefore, it can decrease the time-



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

624 

consuming process of searching materials that improve the overall quality and capability of work of Thai architects or 
designers.  

Although the research provided evidence that support is needed to improve. The feedback from testing and 
reviewed literature proves that further development would be beneficial. Possible future directions could be to explore 
how the information could be export to AutoCAD, the program used in the design project, and create the business model 
canvas to develop digital platform is more sustainability and promote social distancing in this era. 
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Abstract 

Furniture and home decoration waste always consume energy and space when transport to landfill sites. Also, 
there is unclear plan for sustainability in sharing or reducing the leftover furniture and home decoration in Thailand. As 
a consequence, this study aims to investigate how a sustainable platform can be created to share leftover furniture and 
decoration by integrating key success factors of a sustainable sharing platform and provide a guideline to design a 
sustainable sharing platform by using sharing leftover furniture and decoration as a case study.  The study uses the 
double diamond process as a core framework. The key success factors of the sharing platform and sustainable practices 
were captured and defined by the literature reviewing method, which can be categorized into 3 main parts of the 
sustainable development include; ecological, economic and social aspects. Those factors were also listed in the design 
brief which results in sharing, content and connect features.  The first prototype of the platform was designed by the 3 
main features and was randomly tested with the potential users who aged between 20-64 years old and living in the 
area of the Bangkok metropolitan region by using the random sampling method. The test was conducted by using 
online survey and in-depth interview methods. The result from 406 respondents showed that most of the respondents 
interested in using this platform. However, there is some noticed awareness of the eagerness of using the sharing 
feature. The eagerness in sharing was affected by the concern of trust and credibility such as quality control of the 
shared-furniture and the quality of users and service providers in the platform. The findings recommended that 1) All 
users in the platform including sharers, receivers and service providers should be verified trustable authentication. 2) 
The details of shared-furniture such as current conditions of use and picture should be validated to prevent swindling 
information. 

Keywords: Circular Economy, Sustainable Development, Material-sharing Platform 

 
1. Introduction 

Recently, Thailand has witnessed an accumulating problem on solid waste management and disposal. In 2019, 
Bangkok created about 10,706 tons of waste per day that went to landfill and only 180 tons of waste per day that was 
brought to recycle. According to the increase of population in Bangkok which related to the increase of accommodation 
and accommodation decoration. Furniture and home decoration are brought into focus as when it turns to waste, the 
waste usually have heavy weight and take large space at landfilling. A result from Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA) recent survey showed that in the period of 7 months, it could collect big-size trash for more than 2,738 tons and 
the biggest portion went to category of furniture which accounted for 42%. In accordance with the report of the increasing 
of population living in the Bangkok Metropolitan Region.It shows the possibility of increasing in furniture waste as people 
are moving in and out the area. There are many implementations of the emerging Circular Economy and Sharing platform 
as a waste reduction and sustainability approach. The situation of waste problem shown a sign of improvement as people 
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is getting to have better awareness of the issue by promoting and supporting from private sectors, public sectors and 
also individual influencer in the society. Anyway, there is no clear sign of sustainability in sharing or reducing the leftover 
or unused furniture and decoration in Bangkok. Thus, this research is initiated to mainly focused on investigating how a 
sustainable platform can be created to share leftover furniture and decoration by integrating key success factors of a 
sustainable sharing platform by using the double diamond process as a core framework and create the prototype to test 
the platform idea. So, the outcome is the model of sustainable-sharing platform prototype as a suggestion for sustainable-
sharing platform design guideline.  
 
2. Review of literature  
2.1 Design thinking as value added - Double diamond framework 

Design Thinking is emerged as the new thinking process that encourage the user of this process to think 
systematically to understand different aspects from tradition thinking. Design Thinking pursues the user to think and work 
like designer, to understand the needs or problems of the real user of the designed product and to redefine the problems 
in an attempt to identify alternative strategies and solutions that might not be noticed with the initial level of understanding. 
At the same time, Design Thinking provides a solution-based approach to solving problems which can create or add the 
new value to the product and the user (Dam & Teo, 2020).  

One of the tools of Design Thinking is Double Diamond Design Process (Figure 1),  developed by British 
Design Council in 2005, which divided into 4 stages: Discover (To discover and explore the idea, user need, or problems), 
Define (To define and prioritise the needs or problems and plan for solutions), Develop (To develop prototypes to 
visualise the solution idea, to test and improve the solution) and Deliver (To launch the product or solution to the user). 
So, the author followed the the Double Diamond Process and make it as a core framework in an attempt to create and 
make the value out the study. 

 
Figure 1 Double diamond framework (British Design Council, 2004 edited by author) 
 
2.2 Current situation of waste and leftover furniture and decoration in Bangkok 

The statistic from the Pollution Control Department of Thailand (PCD) in 2018 showed that Thailand produced 
27.8 million tons of solid waste and about 4.85 million tons (17%) of the total amount was generated in Bangkok. 0.92 
million tons of generated waste in Bangkok was sorting and recycled while another 3.93 million tons was practiced 
sanitary landfills and burning in incinerators. Besides, the percentage of the end-destination of waste that was generated 
per day in 2019 indicates that there were about 10,706 tons of waste per day that went to landfill and only 180 tons of 
waste per day that was brought to recycle. Moreover, a result from Bangkok Metropolitan Administration's recent survey 
that came out in November 2019 which is about the number of wastes collected from the trashing appointment activity, 
the activity that the BMA set the date of big-size trashing day and the household will come trashing together as 
appointed. From October 2018 - May 2019, BMA could collect big-size trash for more than 2,738 tons, and the biggest 
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portion went to the category of furniture waste which accounted for 42% followed by construction waste (16%), mattress 
(16%) and electric applicants (11%) respectively (Figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 The data of waste information in Thailand 
 

Normally, the big-size waste such as home furniture is usually managed to end up at landfill, consuming 
energy when transferring, having heavy weight and yet taking large space at landfilling. The report from PCD in 2018 
illustrates the dissatisfy number of the ratio between the appropriated landfill to open dumping and burning method as 
22:78 (From total 2,766 waste elimination site). Managing waste requires a large number of landfills, which means that it 
would affect the living standards of people in that area, and that environmental concern should be taken into consideration. 
In addition, there was also the research pointed out the negative impact of landfill against its benefits such as land wasting, 
leachates, threating to human health and the environment, etc., and also the barrier of changing such as lacking funds, 
technology and skillful human resources. From observation (Figure 3) , people usually have their way to manage the 
leftover furniture and decoration. Anyway, the traditional way like dumping the leftover item away can cause a bad effect 
on the environment as it destroys the sightseeing, becoming the germ place and the habitat for many pests, etc. So, apart 
from other traditional solutions, the innovative solution should be proposed and created to solve this problem innovatively. 

 
Figure 3 The traditional waste management process and related stakeholders 
 
2.3 Sharing platform in the Circular Economy - waste to resource and the way to sustainability 

Circular Economy (CE) is known as one of many solutions for waste management as its core idea is that 
products and materials are reused wherever possible, residual waste kept to a minimum, recovery the value from waste, 
turning goods at the end of its service life to be the resources for others and narrowing down the loop of production and 
consumption. This can be achieved through long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, 

The end-destination of waste that was 
generated per day in 2019 

The proportion of big-size trash 
collected by BMA  
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refurbishing, and recycling (Schroeder et al., 2019). Furthermore, CE is a l s o  a way for society to innovate (Prieto-
Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2018) and a path to achieve the sustainable development goal as its aim is to create a 
better balance between the 3 aspects of sustainability development including Ecology, Economy and Social 
(Valavanidis, 2018). Some CE practices such as repair, reuse and recycling are similar to the famous 3Rs strategy; 
Reduce, Reuse, Recycle that people already familiar with. So, regardless that the name ‘Circular Economy’ is still new 
for Thailand but the concept is getting popular day by day. Literally, the Circular Economy concept can be done through 
multi-levels approach. For instance, in a simple every-day-routine such as implementing the 3Rs principals or in the 
bigger levels like businesses implementing Circular Business Models. Follow its name, Circular Economy is as much 
about economy. So, relevant business model must focus on value capture and creation (Jensen et al., 2018). 

One of the Circular Business Models is Sharing Platform. Normally, Sharing Platform involves extending the 
use of existing products which are not fully utilized by sharing or lending them. Regardless of the waste issue, there are 
an emerging of sharing platform as a place where people can share or donate their waste to be the goods or free stuffs 
for other people. After researching of existing sharing platform in Thailand. “Pun Gun” platform seems to be the sharing 
platform concept that close to archive the CE and sustainability concept the most. The platform was created with the 
intention to encourage the social participation to solve the social problems. Pun Gun is a foundation-based business 
platform that let people donate their stuff to the platform for free. Then, Pun Gun will sell the donated stuffs and use the 
earning to be the capital for many public campaigns to help people in the society. 

 
2.4 Key driver factors and barriers to the success of sustainable sharing platform 

Although the existing sharing platforms are evidenced to contain sustainability aspects such as Ecology and 
Economy aspect. The social sustainability aspect is generally missed and overlook. So, despite how good the concept 
of Sharing platform in Circular Economy and the way it leads to sustainability, we somehow neglect the rebound effect 
that might happen with sharing platform in CE when any of sustainability aspects were overlooked. The good aims to 
response and support CE concept, instead, may destroy its core concept and increase the negative impact (Zink & 
Geyer, 2017). For example, the creation of new business may use more new resources and energy than do nothing, 
having a marketing strategy such as reduce the price of recycling or leftover products may lead to the decrease in value 
perception from the customer. In addition, the customer may use more of the products/resources (Leaving the light on 
as the price is cheap, etc) which also may lead to the lack of secondary substitution resources (Reused, Recycled 
resources) or the lack of product quality (let inferior products into the market for money).  
 
3. Research methodology  
3.1 Research methodology  
 Regard to the fact that this study intends to use Design Thinking, the systematically thinking that focus on the 
user needs, as a core framework of this study. The quantitative research approach, an online survey, has better benefit 
on gathering the data, ideas and feedback from the large amount of population. So, the author decided to use Quantitative 
research approach to collect the data rather than using the qualitative approach to collect the in-dept comment and 
feedback from the potential user in the next research. 
 
3.2 Population and sample size  
 The target user of the platform was first target to only people staying in Bangkok Metropolitan Region who aged 
20-64 (Young adult - Adult). Calculated from the number of people registered in Bangkok Metropolitan Region retrieved 
from the National Statistical Office, Thailand which was last updated on December 2019. There were 10.9 million people 
registered living in Bangkok Metropolitan Region. After deducting the number of people who aged below 19 years old 
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and above 65 years old, there were around 9 million people registered living in Bangkok Metropolitan Region. The total 
number of people who live in Bangkok Metropolitan Region who aged between 20 and 64 and are interested to some 
extent for sharing left-over furniture or decorations in Bangkok is uncertain. Therefore, Cochran’s formula i s  used to 
calculate for the appropriate sample size. In this research 0.05 is used as the level of precision (e). Assuming the 
maximum variability which is equal to 50% (p = 0.5) and 95% level of confidence with ±5% precision (z), the calculation 
sample size will be: p = 0.5, q = 1-0.5 = 0.5, e = 0.05, z = 1.96. Therefore, the result of the sample size is 384.16 people. 
Therefore, this study will use a sample size of at least 400 people and collect data from people who live in Bangkok 
Metropolitan Region and aged between 20 to 64.  
 
3.3 Scope of questionnaire  

The online questionnaire consists of 3 parts. The first part asking about the basic criteria to screen the target 
user including age and the location of living. The second part asking about the habit of waste management and the 
background knowledge about sharing-platform/business. For the third part, the first half of this part is providing the brief 
of the prototype platform and its feature and function. Then, the second half is asking about the feedback consist of the 
possibility in using the platform in real life, the necessary of rewarding when sharing and about suggestion and concern 
in using the platform. 

 
3.4 Design process   

To combine  the creativity and critical thinking to study this topic, the research methodology was proceeded by 
using one of Design Thinking tools, the Double Diamond Process, as a main research framework includes these following 
stages; discover, define, design and deliver respectively. The study divided into 2 main parts included (1) gathering, 
screening and analysing the background and existing information part (Discover and Define) and (2) ideating and delivering 
the solution part (Design and Deliver). The research methodology in the 2 main parts were conducted purposely different 
research outcomes. 

3.4.1 ‘Discover’ and ‘Define’ 
The first part of research were mainly conducted by Qualitative research method by reviewing and analysing 

relative literatures, articles, and theories. The research in this part were conducted to collect and analyse the existing 
data to use as an input in the second part of the research. Firstly, the author researched the current waste situation in 
Bangkok to understand the current context by reviewing news from public and authorization website. Next, the related 
topic in both Thai and global context including Design Thinking Tools, Sustainable Development, The Circular Economy 
and Sharing Platform were reviewed, analysed and defined to be the key success factors of the sharing platform that 
support the sustainability. 

3.4.2 ‘Design’ and ‘Deliver’ 
In the second part of the research, the data collected and defined in the first part, the key success factor of 

the sustainable sharing platform, was input in the design brief for designing the prototype of sustainable leftover furniture 
and decoration platform and for listing the questionnaire. In order to combine the design element altogether with key 
success factor of sustainable sharing platform which is gathered in the previous part. The design brief was created using 
the Technology Integration Matrix (TIM) as a design brief template to be platform guideline. After the prototype was 
created. The Quantitative research method were used when sending out the online questionnaire which purposed to 
collect and gather the feedback of the potential target user about the idea of the sustainable sharing platform and the 
potential features in the platform for further research and improvement. After collecting the data from online questionnaire. 
The second prototype was created as an improvement version of the first model. Then, the qualitative research method 
was used again in in-dept interview that was conducted with random interviewees who response to the online 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

630 

questionnaire and volunteer to give more information by attending in-dept interview about the comment for the 
improvement version. Finally, the author concluded the data from the in-dept interviews and created the guideline and 
suggestion for designing the sustainable sharing platform. 
 
4 Result and discussion 
4.1 Result from ‘Discover’ and ‘Define’ stages – Design brief 

Regard to the double diamond framework, the result of each step becomes an input for the next step. So, each 
step produces the result described as following. First, the output of “Discover” stage is a problem statement or a research 
topic to study which is the topic of “Platform design to promote the sustainable material-sharing in C ircular Economy”. 
Secondly, after many related articles about the sustainable sharing platform and the CE were reviewed, the output of 
“Define” stage is a definition and key success factor of sustainable sharing platform and sharing in the Circular Economy. 
In order to maintain the intention of sharing for reusing of the product by another user and increasing the life span of 
the leftover product (through good maintenance and repair). The key success factors of the sustainable sharing platform 
were gathered and concluded as (1) The platform should contain an activities or features that encourage all of the 3 
aspects of sustainability development (Korhonen et al., 2018). A nd  (2) The user interface and user experience of the 
platform must be design to best response to the user to increase the user engagement. 

Regard to the fact that the diversities of studied background and level of education affect the familiarity of 
sustainability aspects (Wongwatcharapaiboon, 2019). So, to amplify all the 3 sustainability aspects, the definition and 
example practices of each aspect was studied and synthesised to apply in this study. F i rs t ,  the Ecology Sustainability 
dimension can be about focusing on environmental impacts and the continued productivity and functioning of ecosystem 
system (Liverman et al., 1988). The suggested solutions for this dimension can be, for example, the more effective 
consumption of resources, environmental legislation and laws, regulation, environmental programmes, land use planning, 
waste separation, waste management, etc. Second, the Economic Sustainability dimension is the concerns about national 
and global constraints on economic growth and systems for assigning the costs to environmental pollution and other 
negative impacts caused by society as a whole, the return on investment on engineering, product and process designs. 
The suggested solutions for this dimension can be, for example, the increase of productivity, the improvement of 
infrastructure with technological innovation, increasing wealth of local government and decentralization. Last, the Social 
Sustainability dimension mainly focused on the equity in the society which addresses the welfare of humans with the 
engineers concerned as the design products, processes and technologies, environmental concerns, population growth, 
human health, cultural needs, and the continued satisfaction of basic human needs, as well as higher-level of social and 
cultural necessities. The suggested solutions for this dimension can be, for example, providing better health care, 
increasing level of education, cultural progress and participation of women in society, decreasing working hours, more 
spare time and democratic participation (Khajuria et al., 2009). 

 
4.2 Result from ‘Design’ stage – Prototype-1 

The Design stage has started by the result and the conclusion of the first two stages. The output of the first 
second stages (Discover and Define) were concluded in the form of design brief which was created to structure the 
platform design. The design brief gives the result of 3 main leading features for creating a sustainable sharing platform 
which are represented in Sharing feature, Connect feature and content feature.  
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Figure 4 A sample of prototype-1  
 

Sharing Feature is the feature that the provider of leftover furniture can upload their leftover furniture and 
decoration information and picture to share for free. User who want to receive that specific shared item can contact the 
provider and have to pay for transportation cost. Besides, to reduce the environmental impact, the platform will feed the 
information that was uploaded from the nearest location before feeding the far ones. This feature is expected to become 
a solution feature for supporting the strength of Ecology sustainability by increasing the used-life span of the product, 
reducing the waste, and the pollution from long-distance transportation.  

Connect Features supports reusing and repairing of the leftover furniture and decoration that need to be fixed 
by connecting the repair man that located near your location to support the career in/near by your community and to 
reduce the transportation cost and environmental impact as well. In addition, the platform will also gather and connect 
dumping businesses or second-hand buyer businesses that locate near the user as well in case that there is no receiver 
from the platform more than 14 days or the user want to manage the item out of their place immediately which is up to 
the user decision as they can decide to connect with the dumping business instead. Besides, this feature is expected to 
become a solution feature for supporting the strength of the Ecology sustainability by supporting the creation of work.  

To encourage the increasing of circular usage by educating user with contents. Content Feature provides and 
updates the news about the related events or campaign such as the donation campaign, and the news or ideas about 
related innovation, long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, and recycling to value 
up the waste and leftover furnitures and decoration. This feature is expected to become a solution feature for supporting 
the strength of the Social sustainability by educating people about the current social trends or the should-to-know tips 
that can benefit to their life. So, the result of Design stage comes in the form of the mock-up design of the platform that 
was designed and created by following the features listed in the design brief (Figure 4) 
 
4.3 Result from ‘Deliver’ stage 

4.3.1 Result from online questionnaire 
After sending out the Online questionnaire. The result after screening out the error data from the under-criteria 

respondents which are the people aged less than 20 and more than 64 years old and the group of people who live out 
of the area of Bangkok Metropolitan Region showed that there are about 406 respondents that respond to the online 
survey. The result from part 2 of the questionaire which is asking about the habit of waste management and the 
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background knowledge about sharing-platform/business. The respondents tend to manage the waste by dumping the 
waste without sorting, sorting the waste before dumping, reuse, donating, and selling the waste respectively. 48% of all 
respondents claimed that they did waste sorting as often as they can if there are the separate bin for them to do, 10% 
stated doing waste sorting every time, and about 2.7% stated that they do not do waste sorting at all. For the background 
knowledge, the result showed that the majority of respondents (61%) have realized and used to experience the waste 
management or leftover product management services, 29% noticed but has not used it before and another 10% has 
never noticed the existing of these services before. Besides, there was a similar trend of results in the questioning of 
the experience in using online platforms about waste management, selling, or renting leftover products in Thailand. 
About 38% of all respondents noticed and used to use the platform, 35% just used to notice, and another 27% has not 
noticed the existence of the platform at all. 

As a result, it can be concluded the majority of the potential users do not do waste sorting and just dump it 
away. But they tend to do the waste sorting if there is any support tool such as separate bins to help them perform. 
Moreover, the majority of the potential users seemed to have some awareness and experience on a similar service and 
platform. So, it can be claimed that there is the possibility of the success of the left-over furniture sharing by having the 
platform model in this study as a support tool. 

4.3.2 Feedback from potential user 
The result of part 3 of the questionnaire which is about the feedback of the platform collected from 406 

respondents can be described as following. About 88.4 % of all respondents interested in the concept of platform and its 
features but only 49.3% interested to use the platform if it is developed in real lif e . The collected data showed that the 
eagerness in using the platform was declined by the concern of trust and credibility. More than 40% of the respondents 
mentioned that they do not sure that whether the shared items in the platform will be in a good quality or not. Besides, 
more than 60% mentioned about the credibility of the user in the platform includes all provider and receiver and suggested 
that the platform should have identity validation to prevent fraud and deceiving. Questioning about whether the platform 
should provide reward to the provider who shared the items or not. About 93% think that the reward is a preferred option 
but not necessary. Some of respondents also mentioned that the reward may lead to the raising of the price which can 
be the barrier of free sharing idea and also lead to fraud as well. 
 
5 Conclusion and recommendations 

This research seek to investigate how a sustainable platform can be developed to share leftover furniture and 
decoration within the near by community byintegrating key success factors of a sustainable sharing platform including 
the sustainable practices in ecocology, economy and social dimension as well.  The research uses Double Diamond 
process as a core research framework. Follow the research framework, the key success factors of the sharing platform 
and sustainable practices were captured and defined by the literature reviewing method. Then, the synthesised factors 
were put in the design brief, using Technology Integration Matrix (TIM) as a design brief template, which results in sharing, 
content and connect features. The result showed that most of the respondents intrigue in the concept of the platform but 
the interested in using it in real live is declined to only half of all respondents according to some concerns about using 
Sharing feature. The most standed out concerns are about trust and credibility such as quality control of the shared-
furniture and the quality of users and service providers in the platform. The respondens give the comment and reason of 
concern in the same way as they are worried to be deceived about the information of the shared items in the platform. 
The findings recommended that 1) All users in the platform including sharers, receivers and service providers should be 
verified trustable authentication. 2) The details of shared-furniture such as current conditions of use and picture should be 
validated to prevent swindling information. 3) As the information of the user must be verified, the private information must 
be maintain confidential to protect the privacy and the safety of the user.  
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Regard to the uncertainty of the future that might cause from the human activities, enhancing the well-being of 

human, environment, and economic is a must. The study of the sharing in the Circular Economy, the sustainable 
platform and the result of this study can be used as a guideline for creating another sustainable platform to support the 
resilient and the innovative solution for the social’s problem. Furthermore, the design management in this studying which 
is using Design Thinking as a design process to add up the value can be adapted and applied to other research area 
for future development as well. 
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Abstract 
This study is focused on the littering behavior of the Thai people in public space. When people use public 

spaces such as sports stadiums, parks, cinemas, schools, etc. there is a problem that occurs frequently, which is the 
inconsiderate littering behavior or the indifferent discarding of trash. This behavior often occurs in several public spaces 
in Thailand, whereby people tend to discard trash on the floor or on seats in public spaces more than their own home 
due to the ingrained perception that there will probably be someone to clean it up later. This study will mainly be focusing 
on littering in cinemas, as it is a public domain that provides services to customers on a daily basis. The impact of the 
littering behavior of the customers can adversely affect the cleanness of the cinemas, the workload of the employees, 
as well as the brand image of the cinemas. This study aims to explore on the littering behavior of customers in cinemas 
through service designs by using service blueprints, questionnaires, and interviews. The result of this study is to raise 
awareness by creating a visual campaign design to motivate and change the behavior of customers in cinemas that will 
increase future satisfaction in the use of cinema services. 

Keywords: Littering, customer behavior, cinema, campaign design, public space 
 

 
1. Introduction 

For many decades, one of the most popular places to watch a movie is in the cinema. “Cinema” or “Movie 
Theater”, is a place where people go to watch a movie as they can get a better experience than doing so at home or 
in other places. There are two main types of cinemas, the first is “the mainstream cinema”, which plays mainstream or 
major movies, and secondly, the “Art House Cinema”, which focuses on independent movies (Müller and Böhme, 2011). 
In 2018, Thailand had more than 1,100 theaters throughout the whole country. Most of the cinemas mostly mainstream 
cinemas, which are owned by two major companies, i.e. “Major Cineplex” and “SF Cinema” (Areeperphon, 2018). The 
reasons why people go to the cinemas is to experience watching movie on a bigger screen with superior sound quality, 
while at the same time also enjoy snacks and soft drinks while in the comfort of an air-conditioned theater. The most 
popular snacks that people choose to bring into the theater are popcorns and soft drinks. These two snacks are mostly 
served in a plastic cups and paper or plastic boxes. These cups and boxed are mostly left behind at their seats at the 
end of the movie, and this behavior has turned out to be even more problematic as it affects many parts of the cinema 
service process. This project is an opportunity to explore factors that are needed to change this littering behavior in Thai 
cinema theaters. 
 
1.1 Research Questions 

1.1.1 Why do cinema customers engage in littering behavior? 
1.1.2 How might we raise awareness of the littering behavior of customers? 
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1.2 Objective 
1.2.1 To explore the littering behavior of customers in the cinemas. 
1.2.2 To raise awareness by creating a campaign to increase customers’ satisfaction. 
 

1.3 Expected Outcome 
The expected outcome of this study is to create a “Campaign Design” that can be used by the cinema 

companies. The campaign could comprise of three forms of media, such as posters, promotions, or advertisements 
before the movie starts. The outcome aims to be visual and verbal at the same time, based on the case study of “Using 
Verbal and Visual Prompts to Control Littering in High Schools” by Stephen Houghton in 1993. Using a verbal and visual 
mode of communication is deemed to be more effective in motivating and attracting people’s attention. 
 
The expected effects of the campaign design are: 

1.3.1 Customers (Satisfaction, Promotion, Behavior) 
1.3.2 Cinema (Brand image, Marketing strategy) 
1.3.3 Employee (Workload, Work satisfaction) 

 
2. Review of literature 
2.1 Littering behavior of people in public spaces 

Littering behavior, or behavior of people that throw or discarding trash on the floor, has been a problem for 
many decades and mostly occur in public spaces such as a parks, sports stadiums, cinemas, schools, and roadsides. 
A survey from 1972 reveals that men litter twice as much as women and that young adults (aged between 21-35 years) 
litter twice as much as those in middle age (aged between 35-49 years), and three times as much as those aged 50 
years or older. The reason behind the littering behavior is a result of carelessness, laziness, indifference, or the absence 
of a trash bin (Roger Clark, John Hendee, and Robert Burgess, 1972). The majority of most litters consist of: (1) mixed 
papers, (2) mixed plastics, (3) vehicle debris, (4) packaging, and (5) beverage containers (Stein, 2009). In the context 
of cinemas in Thailand, the majority of litters in cinemas are food packaging and beverage containers, which are in the 
top 5 types of litter. 

 
2.2 Individual, Social and Material model (ISM) 

To better understand the littering behavior, there are a complex mix of factors that influence the littering 
behavior which can be understood by using the ISM model (Darnton & Horn, 2013). In the context that the researcher 
is focusing on are the cinema theaters in Thailand.  As illustrated in Figure 1, the first component is the individual or 
customers of the cinema. The major factors that contribute towards the littering behavior are beliefs, attitudes, and habits 
of the customers, as they encourage people to believe that the theatre staff will eventually be cleaning up after them. 
Cinema theatres are not the only victims of such beliefs, but it also extends to other public places. The second 
component is the social factor, which consists of two main factors, i.e. social norms and roles/identity. People are 
influenced by other people that behave in the same space. The third and final component is material, whereby regulation 
and infrastructure are the main factors that cause littering behavior in the cinema, as they lack formal regulations 
restricting littering, as well as the absence of garbage bins that should have been placed in strategic locations around 
the cinema premises. 
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Figure 1: Individual, Social and Material model. (Darnton & Horn, 2013) 

 
2.3 Case Study (experiment) 

A variety of methods have been used to reduce littering behavior in different scenarios. Each method has 
yielded a different result depending on the location or culture of each country that conducted the experiments. There 
are two main types of methods used in several studies, namely verbal and visual prompts. The Study by Stephen 
Houghton (1993) was conducted through the use of verbal and visual prompts to control littering behavior in two separate 
high schools. The result revealed that combining the use of verbal and visual prompts is a more effective method to 
reduce the rate of littering, as compared to using each method separately. 
Another study by Hansmann and Roland Scholz (2003) conducted an experiment by utilizing “a two-step information 
strategy for reducing littering behavior in a cinema”. The experiment was conducted in the ten largest cinema halls in 
Zurich, Switzerland, based on 21 movie shows with 4,329 persons attending the shows. Step one involved depicting 
the words, “Everything in the can?”, and step two involved displaying the words, “Thank you! Your Cinemax team” 
together with a common sign that represented a man throwing garbage into a trash can. The second graphics appeared 
after the first by 1-2 seconds to resolve the question in the first graphic. The result of the experiment achieved a 28.3% 
reduction in the weight of litter per person.  
 
3. Research Methodology 
3.1 Online survey questionnaire 

The online survey questionnaire had two main objectives. 1. Define the group of customers that are aware of 
the littering behavior in cinema, 2. Define the motivation and solution to reduce the littering behavior in the cinema. 

 
3.2 Interview 

The interview method was used to gather deep data with specific questions about the littering problems in 
cinema from customers of cinema that are aware of the problem. 
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3.3 Service Blueprint 
This tool was used to explore the customer’s and employees’ entire cinema service process experience from 

start to end. It was also used to define which step of the service process had problems, and measure the satisfaction 
level of customers and employees in each step of the process. The service blueprint was created by using non-
participant observation methods and interviews with the cinema’s customers. The non-participant observation was to 
observe the behavior of customers and employees during the service process in the cinema area and was combined 
with the interview to define pain points and customers’ satisfaction.  

 
4. Result and discussion 
4.1 Research result of cinema customers from the online survey 

From the online survey of 416 participants that are cinema customers in Bangkok, 62.1% of customers are 
female while the remaining 37.1% are male. 44% of the participants were aged between 18-22 years, followed by 23-
27 years old (23.3%), 28-32 years old (12.1%), 38-42 years old (7.8%), 33-37 years old (6%), and lower than 18 years 
old (6%). Most of the participants were students (52.6%), followed by private company employees (25%). Statistically, 
most of the online survey participants were teenagers aged between 18-22 years, who are still students or university 
students. The other group of customers were adults aged between 23-32 years old. 

The behavioral aspect of the survey, focused on using the service process and the littering behavior of customers. 
The brand of cinemas that participants in the survey have been to are Major Cineplex (93.1%), followed by SF Cinema 
(75.9%), both of which are mainstream cinema theatres that is the type of cinema within the focus of this project. Regarding 
behavior, participants brought snacks/popcorn/drinks into the cinema occasionally (31.9%), sometimes (25.9%), often 
(25%), and always (13.8%). 92.2% of all participants have witnessed littering behavior in the cinemas. From the littering 
behavior that occur in the cinemas, 94% of all participants are concerned about the short and long-term sanitation effect 
from littering in the cinemas. In the online survey, there are a list of motivation factors provided that might affect the littering 
behavior of customers, and participants were asked to choose which factors that they agree with. 59.5% of all participants 
agree with garbage bins maintained (cleaned up, signage, in a better location), follow by education (posters, assembly 
presentations, signs) (53.4%), increase the number of garbage bins in the hallway (49.1%), establish a promotion to bring 
your own or re-use packaging (46.6%), impose punishment for littering (41.4%). 
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4.2 Results from the cinema service blueprint in Bangkok/Thailand 
Table 1: The Service Blueprint of mainstream cinema in Thailand 

 
 
Table 1 shows the service process of mainstream cinema in Thailand, which shows the process of using 

service by customers and the process of giving service by the employees in the cinemas. The result of the non-
participant observations in the cinema and interviews with customers of the cinema established that the main pain points 
of customers in using the service process is during the phase of leaving the movie theatre, as some customers are 
observed to be littering or discarding snacks and drink litter on the floor or at the seats in the theatres. Another scenario 
was found to be customers bringing the trash out of the theatres but was unable to find garbage bins in the hallway 
prompting them to carry it to put in the garbage bins in the toilet. This littering issue by the customers has a direct 
impact on the cinema’s employee responsibilities, as they are duty-bound to check the cleanliness of the theatres prior 
to the next showings; i.e. the more litter results in more time cleaning up the whole theatre.  

 
4.3 Result of cinema customers interview 

The research result of interviewing 7 customers of mainstream cinema that use the service about 2-3 times per 
month, found that all of them often witnessed littering behavior in the cinema before leaving. 4 of the interviewees said that 
sometimes they also litter in the cinema they know that there are no garbage bins available in the hallways, and that the 
theatre will be cleaned up by the staff thereafter. On the motivation aspects that might incur a change in the behavior of 
the interviewees, it was found that 5 of the interviewees were willing to take their trash out to the garbage bins if they feel 
that they will be able to easily find more garbage bins in the area. Two of the interviewees said that they will feel motivated 
if they will be able to receive some type of benefit in return from taking trash out to the garbage bins themselves. 
 
5. Conclusion  

The objective of this project is to explore the littering behavior of customers in the cinema and to raise awareness 
by creating a campaign to increase customer satisfaction. The researcher found that the main cause of littering behavior 
in the cinema originates from two main factors. Firstly, is the lack of garbage bins in the hallway of the cinemas. The 
majority of the customers that litter or leave trash in the theaters are quite well aware that there are no garbage bins outside 
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the theaters, thus choosing to discard or leave their trash on the floor or at their seats. Secondly, is due to laziness and 
carelessness of the customers. Many customers are also indifferent to bringing out their trash as they know that the 
theater’s staff will pick it up later.  From the result of online surveys and interviews with customers of the cinema, the 
researcher found that the motivation factor that could change or reduce the littering behavior of customers is to offer 
convenience to customers by providing additional garbage bins that are also easy to find outside the theaters itself. 

It is recommended that, the way to change or reduce the littering behavior of customers in the cinemas can 
be classified into two methods; Firstly, through the use of visual prompts, via clearly visible signages that customers 
can easily notice where garbage bins are located, to facilitate convenience for the customers in finding garbage bins in 
the hallway of the cinemas. Secondly, through the use of verbal and visual prompts, i.e. campaign posters to reduce 
trash in the cinema for the cleanliness of the area and seats that customers have to use. An additional motivational use 
of the campaign posters is a promotion for customers to bring their own personal containers to buy popcorn or personal 
cup to buy a drink. This would involve giving customers a discount for using their own personal containers or cups, and 
deter them from leaving any trash in the theaters and making them feel that they are receiving a benefit for not using 
single-use packaging. These recommended changes would not only provide positive impact to the customers, but would 
also extend towards the staff of the cinema, as less time would be needed to clean up the theater after the movie ends 
and prepare for the next showing. The brand image of the cinema would also improve in terms of eco-friendliness 
through the reduction of plastic usage. 
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Abstract 
 Thai cuisine is famous globally and is now being served at restaurants around the world, not least in the United 
States. However, the expansion of Thai food culture to other countries can lead to inauthenticity of the Thai cuisine 
experience. To preserve the authentic of Thai cuisine, the objective of this thesis is to investigate the authenticity of 
Thai dining experience and study customers’ perception with the aim of creating a design guideline that focuses on the 
atmosphere of Thai restaurants in the United States. The methodology of this thesis includes qualitative research, using 
interviews and also quantitative approaches using questionnaire to collect data. The opinions are collected from 35 
responders. Some of the interesting results of the questionnaire are: They choose the restaurant from the review of 
social media. Therefore, the atmosphere surrounding the restaurant will attract the customers to come to the restaurant. 
The atmosphere that Americans love is cleanness and a sense of Thai uniqueness. Also, the qualitative research data 
is based on interviews, which separate into two rounds with the questions about atmosphere and elements in the 
restaurant. The results indicate that the restaurant is not only used for dining. Customers use the restaurant to do other 
activities such as meeting friends, spend their time with family and conducting business meetings. Hence, they prefer 
the relaxed and comfortable atmosphere when they spend their time in the restaurant. The interesting elements which 
the customer prefer are the cleanliness, the light and sound, the simple and classic and natural mood and tone. From 
the result of the qualitative research and quantitative research indicate that the atmosphere is an important thing which 
impacts customer decision and satisfaction. The customer wants to eat Thai cuisine; thus, first impression is crucial to 
attract the customers. This is because the customer will choose the restaurant through both offline and online channels. 
To make it clean, unique and have their style matching with the Thainess can create customer satisfaction. Thereby, 
the guideline will be an alternative way of improving the Thai restaurant that will enable restaurant owners to add more 
sense of Thainess to the restaurant experience and thus create higher customer satisfaction.  

Keywords: Thai fine-dining experience, Thai cuisine, Thainess, Design guideline, Atmosphere 
 
1. Introduction 

Thai food is very famous around the world, known for outstanding taste and delicacy (Panitan, 2004). Thai 
fine-dining restaurants are among the best choices for eating Thai food. As Mitsuharu Tsumura, Chef of Maido 
restaurant, explains: “The Thai fine-dining is the place where the customers can get the best experience. Even though 
it is not necessary to become formal, the place should make the customers feel relax (Kuadree, 2018).  The three main 
elements defining Thai fine-dining are: The best of cuisines and drinks, the best of the atmosphere in the restaurant, 
and the best service experience. Thai cuisine has become popular around the world, not least in the United States. The 
National Restaurant Association, the United States organization, studied the trend of ethnic food of 25 foreigners living 
in the United States and found that Thai food is classified as an increasingly popular, now ranked the 6th most popular 
cuisine in the US (Khanasawat, 2004). Apart from that, statistics from 2017 to 2018, show that Americans are ranked 
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in top ten among tourists visiting Thailand. The number of Americans who visited Thailand increased from 5.61%. In 
addition, more and more Thai restaurants are opening in the United States. Compare this with China, who had the most 
people who come to visit Thailand in 2018 (Kraiwijit, 2018). The United States has a higher number of Thai restaurants 
than China and have the opportunity to grow more than China. It’s because of similar food cultures such as the ingredient 
and method between Thailand and China. Consequently, Thai food is more popular with Westerns than other Asian 
people. One of the reason why there are a lot of Thai restaurants in the United States is do to do fact that the Thai 
government has the policy to promote Thailand as the kitchen of the world, by setting the goal to promote Thai food 
culture to become one of the favorite cuisines around the world. Moreover, the purpose is to increase the good image 
of Thailand, increase the tourist business in Thailand, and also increase the revenue of the country by exporting Thai 
ingredients to the world (Thaifoodtoworld, 2007). However, the problem of some Thai restaurants overseas is the 
difference in the taste of the food from the Thai original. The main reason is related to the ingredients, which are different 
from the original Thai ingredients, this may affect confidence in Thai food because of incorrect cooking methods, 
misunderstandings about the real Thai taste, and also affect the export of ingredient from Thailand to other countries. 
Hence, the atmosphere will be an important key point to help the owner to present the sense of Thainess in Thai 
restaurants abroad. The atmosphere can be considered as the face of a restaurant that others can see through social 
media. This thesis aims to promote the authenticity of Thai restaurants with a focus on the atmosphere for Thai 
restaurants in the United States. 

 
2. Literature review 
2.1 Thai cuisine 

For many tourists, food is one of the principal reasons to choose Thailand to be their holiday destination. Thai 
cuisine has a special identity of its own, which is a unique blend of 5 tastes: sweet, sour, bitter, salty and spicy. Thai 
cuisines are different from each region which include: Southern Thai cuisine, Central Thai cuisine and Northern Thai 
cuisine. Also, it can be separated by the variety of cultural traditions in Thailand. For example: The Royal Thai cuisine 
which has been producing complicated dishes for 300 years; the Thai cuisine influenced by waves of Chinese 
immigration; and the Thai-Muslim cuisine which began 700 years ago. In addition, Thai cuisine can be classified into 3 
main types, which are street food, midrange and also fine-dining. The Thai fine-dining restaurant is the best alternative 
the get the best experience of dining Thai cuisine because they will focus on giving the best experience to the customers 
by serving a best of cuisine, best of service and best of atmosphere to the customer when they spend their time in the 
restaurant. However, Thai fine-dining experience doesn’t necessarily have to be luxurious and formal. Instead it should 
be a place where the customers feel relaxed and comfortable when they visit. Dine in fine-dining restaurants can 
consider as giving the prize to themselves by getting the best of cuisine, best of service and best of atmosphere which 
the restaurant serve to the customers (Watsachol, 2018). The fine-dining restaurant is considered a place that creates 
the best experience for the customer, combining the senses of human that makes customers enjoy the dish through the 
five senses to increase the customer satisfaction (Molek, 2017) . The fine-dining restaurant will focus on the business 
man, happy couples, high-end singles, families and tourists with money. The fine-dining restaurant focus on these 
specific group because they are the types of people who are willing to spend their money on the good dining and service 
experience. 

 
2.2 Thai cuisine in the United States 

Certainly, Thai cuisine has already spread around the world, especially to the United States. Statistics show 
that there are over 36 million Mexicans and around 5 million Chinese living in the United States. Comparatively, there 
are just 300,000 Thai people in the United States or less than 1 percent the size of the Mexican population in the United 
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States. Moving to the statistic of restaurants in the United States. There are an estimated 5,342 Thai restaurants in the 
United States, compared to approximately 54,000 Mexican restaurants. It shows that the Thai restaurants have more 
than the Mexican restaurant around ten times of the population-to-restaurant ratio (Karp, 2018). The restaurant business 
is still likely to grow and be more interesting for investors. Thai food is very popular with Americans and foreigners living 
in the United States. As a result, the Thai restaurant business has opportunity to growth. It is because Americans love 
Thai food (Matt, 2019). The Marketing research firm, Euromonitor, reported that between 1999 and 2015, the sales of 
Asian fast food in the United States increase 135 percent ahead of South American food and the Middle Eastern cuisine. 
Nowadays, Americans give more attention to people of different cultures and foreign cuisines. The new generation of 
Americans is also willing to try different foods. One of the reasons that Thai restaurants are opening in the United States 
is because of Thai government support. At first, the Thai government created the policy to increase the number of Thai 
restaurants in the United States by financially supporting the owners. In addition, the Thai Department of International 
Trade Promotion also pairs Thai and foreign businessmen and investors to develop collaborations, as well as conducting 
market research on the flavour of food and sent a representative from the Thai Cooking Institute to train for foreign 
chefs. The Thai government also has a 'Thai Select' certificate from the Ministry of Commerce to guarantee the quality 
and reliability of qualified Thai restaurants. The objective of the project is to promote Thai food to be one of the favourite 
foods all over the world (Thaifoodtoworld, n.d.).  
2.3 Atmosphere in the restaurant  

As Thai restaurants abroad have to face with the problem of importing the ingredients from Thailand and also 
have to adapt the food to match with the culture of their countries, it will create an inauthentic experience of Thai food 
taste. Accordingly, the atmosphere will be the other key point to help the restaurants to present a Thai food experience. 
Especially, in the age of Social media. Digital cameras and smartphones become popular since it is enables people to 
share information and update their daily lives on social media. Hence, the atmosphere including the decoration of the 
restaurants considers as the face of the restaurant that people will see first. Atmosphere can be defined as the 
surrounding of the restaurant while customers are dining, this includes lighting, smelling, music, decorations etc. This 
can enhance the experience of a meal for the diners. The atmosphere of the restaurant is part of the reason why people 
go out to eat the meal instead of cooking at home (Rubright, 2019). A good restaurant atmosphere does not mean only 
a beautiful restaurant to sit in, but it also should be a place that can tell a good story that is being communicated to the 
customers. The atmosphere lets the customer get a new experience through the way the restaurant presents itself. To 
make is more obvious, the customer journey map can indicate that the atmosphere has become an important key point 
for restaurants, because it is the first impression that customers will consume instead of the taste of food when they 
enter a restaurant.  
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Table 1: Customer journey map 

 
 
3. Research methodology  

The thesis methodology is based on qualitative research in the form of interviews and quantitative research 
via questionnaires to collect data. The target of questionnaires is Americans, age around 19-50 years old, which is the 
range of age for the target of Thai-fine dining restaurants. Also, the interview will use accidental sampling, which is the 
method to choose the sample as much as possible without setting the participant's number. Moreover, this thesis will 
use a number of tools that will enabled analysis of data collected and understanding of customer. These tools include 
personas, expectation mapping and service blueprint.  
 
4. Result and discussion  
4.1 Result from quantitative research  

The summary of questionnaire results which have 35 participants. From 35 responders, there are 29 
participants or 82.9% who have been to Thailand with 79.3% of Thai cuisine is the reason why the participants came 
to Thailand.  The statistic result indicated that 100% of the responder love Thai cuisine because they agreed that it is 
delicious although 86.2% of the responders said it has a different taste between Thailand and their hometown. Normally, 
75.9% of the responders find the restaurant from online advertisement and recommendations from their friends which 
have the service and atmosphere of the restaurant to be the main factors to decision. Because they will get a sense of 
the atmosphere before tasting the cuisine. Unsurprisingly, the result showed that the most satisfied when the customer 
have an experience in the Thai restaurant is 89.7% of the taste of cuisine, 58.6% of cleanliness as same as with 58.6% 
of service in the restaurant and also 51.7% of the atmosphere in the restaurant respectively.  Including, the atmosphere 
that Americans love is cleanliness, a sense of unique identity, along with a good presentation of the dishes. Also, the 
layout and sitting arrangement of the restaurant are important factors as well. 
 
4.2 Result from qualitative research 

Moreover, the summary of the interviews shows that the authentic of Thai taste will be the first thing that 
customers expect, and a menu with dishes that customer cannot easily replicate at home. However, before getting a 
taste of Thai cuisine, the customer has to face the atmosphere of the restaurant. The restaurant is not only for dining 
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but it also is the place for some activities such as meeting friends, spend time with family, conducting business. 
Accordingly, they prefer an atmosphere which can reduce the stress and enjoy to spend their time with their friend and 
family when they have dined in the restaurant. In addition to the atmosphere, the result of interview about the element 
in the restaurant can summarise as the restaurant shouldn’t make it too luxury, just make it simple and classic, 
cleanliness and the restaurant has to have a unique theme that sets them apart from competitors. The customers also 
prefer the suitable light and suitable level of music in the restaurant. Moreover, Americans always prefer a natural mood 
and tone as the colour in the restaurant should not too pastel and not too showy. Hence, all the elements in the 
restaurant can important to increase the customer satisfaction. 
 
4.3 Discussion 

From the result of the qualitative and quantitative research, it indicted that the atmosphere is a key factor that 
can help to attract customers to the restaurant, because the atmosphere is among the top three deciding factors before 
going to the restaurant for the customers. Most of the customer will choose the restaurant from online media. 
Nevertheless, the atmosphere will be the first impression the customer will get of the restaurant. The most important 
factor for Americans to choose a restaurant is cleanliness. The restaurant is not only for dining. Nonetheless, the 
restaurants can be the place that people spend happy time with their friends and family. They love to feel relaxed while 
dining. Don’t make the restaurant too luxury, just make it simple and classic. The mood and tone are not too showy and 
don’t make it too pastel. The natural mood will be the best for them. Including a special menu for the customer as well.  
After collecting the data on Americans’ perception of Thai restaurants, this information will be used to create design 
guidelines. The concept of the design guideline which is analysed from the result of qualitative and quantitative research 
is “relax and comfortable”, which matches the preferred style of Americans. The design guideline is composed of 
specific design elements to create a good customer experience. The design elements will draw on Thai culture with the 
aim of creating an authentic relaxed and comfortable Thai atmosphere for the restaurant guests.   
 
4.4 Design guideline 

The design guideline will be as the recommendation books which separated into sections based on the 4 
senses mentioned above. Each section will provide design elements with recommendation about how to create an 
American style Thai restaurant. 

4.4.1 Design elements 
The elements in the design guideline are separated as the 4 senses of humans which are sight, smell, hearing, 

and touch to create the experience through the atmosphere in the Thai restaurant in the United States. The elements 
in the design guideline come from the data of the interview in the second round, which focus on questions about the 
elements that customers prefer in the restaurant. The data about the preferences of the customers are collected and 
analyse to be the element which has the aim is to increase the customer experience and satisfaction when they eat in 
a Thai fine-dining restaurant. The sample of design elements in the guideline book are, lighting, materials, sound, colour, 
presentation of the dish, and etc. 

4.4.2 Thai identities 
The design guideline will be developed based on inspiration from Thai culture to create specific design elements 

for the Thai restaurants in the United States. Thai identity will be used to represent the word ‘Thai’ in the restaurant. That 
identity can tell the story of Thailand such as Thai culture, Thai experience, and Thai style to the customer in the restaurants. 
Also, the Thai identity can create the theme of the restaurant as well. The ‘Semantic theory’ will be used to analyze the 
data and adapt it into design elements. To use the Semantic theory is aim to let the customers experienced with the Thai 
identity when the customer saw it. Despite the customers have never seen the Thai identities, they will notice that is the 
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Thai identity (Hans, 1981) . Examples of Thai identities are Thai language, Thai picture, Thai wood carving, Thai antiques, 
Thai loincloth, Thai Triangle pillow, Thai old-style lamp, Thai old sewing machine, Thai fish traps, etc. 

4.4.3 Sample of 4 senses 
In this section focusing on the sense of 1 (Sight). The sight section can be considered as primarily caring 

about how the restaurant look. Especially, “light” is one important element in the sight section. This is because light is 
a crucial element in understanding the emotional effect that the atmosphere can have on the customer. Lighting in the 
restaurant can add to the ambiance of the experience of your customers. Light effects humans emotionally as it can 
bring colors alive, creating a cozy or calm feeling. Using dim light can create a relaxed and comfortable experience that 
matches the concept of this guideline. Using dim light can also encourage customers to stay longer. The light can be 
used in several ways by adapting to Thai identity. For example, the lighting inside the Thai basketry is usually used for 
decoration as the furniture in the house or restaurant in Thailand. It can reflect to the Thai culture through the Thai 
basketry as the reflect the ingenious wisdom of Thai local people which is used the things in the community to apply as 
useful tools to use in daily life (Tat, 2012) . To using the lighting with the Thai basketry, hence, the customer can have 
an experience about Thainess through the Thai restaurant in the United States. 

In the section focusing on the sense of 2 (Hearing). Hearing is referred to as the sense of sound. The sound 
can affect the emotion and sensual response of humans. Sound can also have a role to perceive and enhance sight 
perception as well (Yu, 2009). “Music” is part of the hearing section. The music can be conducive to a positive dining 
experience for the customers. The volume should be not to loud to disturb the communication of the customers. The 
loud noise might not create a relaxed and comfortable feeling for the customers (Diane, 2015). The slower tempo is the 
best choice for the restaurant to create a relaxed and comfortable atmosphere. Along with the melody should be simple, 
and the beat and harmony should not too many surprises (Coombes, 2019) . Not only can create the relaxed and 
comfortable emotion, but it also can help the customer eat more slowly, stay longer and they can wait longer for the 
table (Diane, 2015). Also, it has the benefit to increase the sales as the research said the customers will spend an 
average of $55.82 when served with slow tempo music compared with the fast music that customers will spend around 
$48.62 (Dafina, 2019). For the example of the slower tempo’s music, Someone like you by Adele. The slow tempo and 
good accompaniment give a sense of calm and reflection to the listeners. Also, I Giorni by Ludovico Einaudi. He is an 
Italian pianist and composer who has written numerous film soundtracks. I Giorni has a repetitive motifs and steady 
tempo which stimulate the emotion of the listeners as a dreamlike state with moments of light and brightness. 

In the section focusing on the sense of 3 (Smell). Smell has an association with the feeling, emotion, and 
motivation of humans (Yu, 2009). The “scent" is one of the Smell section. The scent has a benefit to the restaurant as 
it can increase the food sales by up to 300%. According to a study by the University of Paderborn, scents increased 
the buying by 6%, buying intention by 14.8%, and the length of a customer’s stay by 15.9% (Huibin, n.d.). The scent 
can be used in several ways by adapting to the Thai identity. For example, Using the Thai herb scent in the restaurant. 
It can represent Thainess and have the indirect benefit to the customer as well. For the example of the scent of Thai 
herbs, Lavender scent which can relaxes the brain, citrus and peppermint scent can increase alertness, kaffir lime and 
lime scent can reduce the anxiousness, clary scent can reduce anxiety, fear and stress, orange peel scent can reduce 
anxiety and stress and etc. 

In the section focusing on the sense of 4 (Touch). Touch has an important role as a perception. It mainly 
focuses on the texture or the surface which customer regularly touch. Materials are a big part of this section. The 
material in the restaurant can create a unique atmosphere and mood. Each material can give a different sense. The 
materials which can give a sense of relaxation and comfortable, including using natural material like wood. Wood can 
also give the extremely comfortable for the modern atmosphere. Touching the texture of the wood can make the 
customer feel relax and comfortable in the place (Harumi, 2017). Including with the wool carpet can provide a sense of 

https://theconversation.com/profiles/elizabeth-coombes-754445
https://www.classicfm.com/composers/einaudi/music/i-giorni/


11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

646 

relax, however, it requires a high level of maintenance. Moreover, keep the furniture simple and natural is the best 
choice to bring a sense of warmth and relaxation to the customer as well. 

 
5. Conclusion and recommendations 

In conclusion, the design guidelines will be a recommendation book under the concept of “Thai Style: Relax and 
Comfortable” to suggest to the owner’s ways to create and enhance a sense of Thainess through the atmosphere in Thai 
restaurants in the United States. To match with the American style that already got the data from the qualitative research 
and quantitative research. Hence, the owner of Thai restaurant in the United States can use this guideline to guarantee 
the authenticity of Thai restaurant in term of atmosphere with the aim to improve the customer satisfaction. A strategy, 
which can lead to increased popularity and revenue of the restaurant. The design guidelines will not only help Thai 
restaurants in the United States increase revenue, but can also promote the Thai restaurant for domestic and international 
customers. Nevertheless, this guideline can attract the customer to come to Thailand by using the Thai restaurant abroad 
to present and promote Thai culture. Therefore, all of these reasons can affect the Thai economy in terms of increasing 
the revenue of food consumption and food export. Also, this guideline can support Thai restaurants abroad to promote 
Thailand to be the kitchen of the world, which is the goal of the Thai government (Wisansing, 2017). 
For further research, the researcher plan to create a sample of design guidelines and testing with the owners of Thai 
restaurants in the United States. To get the suggestions and comments from the owners to improve the design guideline 
in the future. Nevertheless, if the researcher has more time, the researcher would test with the customers to get their 
feedback when they come to the Thai restaurant following the design guideline in terms of atmosphere. To guarantee 
the design guideline can help the Thai restaurant in the United States. 
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Abstract 

Food waste, recently, has become a more relevant issue on a global scale. In Thailand, there are collaborations 
between government and public sector to tackle this problem. In this research, the main focus is the exploration of food 
waste management in a specific scope in order to create financial and non-financial values in independent Japanese 
restaurants in Bangkok. Five family-run Japanese restaurants were chosen as case studies to examine three key factors 
in a widely received Business Model Canvas (BMC) namely Key Resource, Key Activities, and Key partnership to 
practically reduce food waste. Qualitative analysis of data collected from field observations, interviews with key persons 
on waste measurement process is to be concluded as a Service Design Blueprint (SDB) to show how each variable 
connects to the food waste problem. The outcomes reveal chef’s skill and creativity to create dishes made from every 
part of salmon, the key raw material, is counted as the Key Resource. Promotion and inventive menus that satisfy 
customers’ appetite to initiate repeated visits are the two relatively hard to manage factors in the BMC most significant 
Key Activities due to the fluctuating numbers of customers. Suppliers who deliver and help to manage raw materials 
inventory are parts of the Key Partnership. Eventually, the combination of these three BMC factors as a SDB creates a 
guideline for independent Japanese restaurants to reduce food waste.  

Keywords: Food waste management, Independent Japanese Restaurant, Business Model Canvas, Service Design Blueprint 
 
 
1. Introduction 

Food waste and food loss have become a significant issue that needs to be addressed and managed in order to 
achieve sustainability. The reduction of both food waste in the kitchen and food lost on the consumers’ tables are both the 
United Nations Development Programme (UNDP) sustainable development goals and SDGs. The aim is to cut down 50% 
of food waste and food loss by the year 2030. So far, the majority of the previous studies on food waste solution focused 
on household level since it is estimated to–42% contributions of food waste in EU countries while 39% comes from 
manufacturing, 14% from foodservice and only 5% from retail. Therefore, this thesis wants to explore foodservice business 
in Thailand which would be growing to reach USD 676.04 million by 2024.  Japanese food is an interesting sector with high 
variables in quality. It has become the second most popular type of food with 3004 restaurants in 2018 in Bangkok alone 
(Japanese Ministry of Agriculture, 2018). Five family-run Japanese restaurants were chosen as case studies using. Service 
Design Blueprint (SDB) as the first key analytical approach. To study the business operation from back-end to front-end. 
Business Model Canvas is the second approach to be applied to business practices. 
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2. Review of literature 
2.1 Type of food wasted 

A typology of food waste based on avoidability is suggested by WRAP in 2008 and synthesised by Kelleher 
and Robins (2013). It is divided into three categories. 1) Avoidable food waste is a type of food that is appropriate for 
consumption for some time before the disposal. 2) Possibly avoidable food waste is a type of food that is partly eaten 
by some people but not by others like bread crust. It also means food that is edible when prepared in a certain way like 
potato skins. 3) Unavoidable food waste becomes inedible because it is not usually proper for human consumption 
such as bones, tea bags or eggshells. However, the concept of food waste used in this thesis will include only two 
categories: Avoidable and Possibly avoidable food waste. 
2.2 Service Design Blueprint 

According to (Fließ & Kleinaltenkamp, 2004), service design blueprint consists of two dimensions.: The 
horizontal axis represents the chronology of actions conducted by the service customers and service providers. The 
vertical axis distinguishes between different areas of actions performed by actors and separated by different “lines: 
”Sequence of actions by an actor is called action flow”. A communication flow presents the sequence of actions between 
two actors. Props and physical evidence are two major factors that would significantly affect perception on customer’s 
service. (Bitner et al., 2008)  
2.3 Business Model Canvas (BMC) 

Out of the usual nine building blocks namely: Key Partner, Key Activity, Key Resource, Value Propositions, 
Customer Relationship, Customer Segments, Channels, Cost Structure, Revenue Structure, only three namely key 
resources, key activities and key partnerships were chosen for in-depth analysis. The front-end or the visible part of the 
company can be seen in key activities. The back-end of the business where the value proposition is created and delivered 
can be seen in key resources and key partnerships. 

Key resources represent the most important assets required to make a business model work. According to 
(Osterwalder & Pigneur (2010), physical, intellectual, human and financial resources are the most important resources 
belong to a company and partners. Physical resources are physical assets, such as sales points, machines and IT 
systems. Intellectual resources can be the company brand, knowledge and partnerships, among others. On the other 
hand, human resources refer to the company staff that is particularly important in knowledge-intensive industries while 
financial resources include cash, stocks and other financial instruments. Such resources can be difficult to develop. 
However, in return, they can create considerable value to the company.  

Key activities, on the other hand, are the most important activities a company must perform to create and 
deliver the value proposition while reach planned markets and customers as well as earning revenues. Depending on 
the type of business model and the industry the company is operating in, activities are always different. For most of 
food service business, key activities are related to preparing and serving food while satisfying customers’ needs. In 
terms of food waste, key activities play an important role because these activities provide concrete examples of what to 
do to decrease food waste. Without addressing changes in key activities, there would be no way that food waste could 
either be prevented or reduced.  

Key Partnerships can be seen as the network of partners and suppliers needed to deliver the value proposition 
and make the business model work. There are four partnerships types: strategic alliances, cooptation, joint ventures and 
buyer-supplier relationships to do better or cheaper business, reduce risk, or get access to resources or 
services. Partnerships are very important for surplus food redistribution. Without partners, it would often be costly and time-
consuming to do these activities in-house. For instance, if a hotel want to distribute their surplus food to homeless people 
across the city every evening, it would require extra people, more time, and not to mention more knowledge. Although this 
would create awareness and good reputation, it is costly to pay for transportation and additional salary. 
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To summarize the scope of the thesis from literature, the writer using both service design blueprint and 
business model canvas to the exploration of food waste management in Independent Japanese Restaurants business. 
SDB is the first key analytical approach for studying business operation from back-end to front-end by wearing customer 
shoes. BMC to be applied to business practices by changing the BMC infrastructure of Key Resource, Key Activity and 
Key Partnership to reducing food waste generating in the kitchen. Furthermore, after we understand the business 
operation from SDB and discussion with the case through the BMC, we have set the conceptual framework for collecting 
data in the form and related. The key finding of this research study will be what is the key element to reducing food 
waste in the Independent Japanese Restaurants business.  

 
Figure 1 Conceptual Framework 

 
3. Research Methodology 
3.1 Research strategy/design  

The research study will best be formed through a deep dive and investigation into the topic to gain 
understanding and painpoints. For this purpose, an exploratory design is the best choice. An exploratory design allows 
us to generate and shape the design and strategy along the way with the appropriate solution with reasonable possibility. 
This is a useful characteristic for us, as the limited extant research might force us to change direction during the data 
collection process if new insights are revealed. 
3.2 Participant Profile 

Purposeful sampling is a technique globally used in qualitative research for the identification and selection of 
information-rich cases for the most effective use of limited resources (Patton, 2002) This research also applies the 
purposeful sampling with the necessary qualification of restaurant profiles. In order to create a service design guideline to 
achieve the reduction of food waste, the initial approach is the in-depth interview to find qualitative information from the 
primary sources in five small independent or family owned Japanese restaurants in Bangkok and vicinities with 5-7 staffs 
shown in Table 1. Interviews were then transcribed and color coded. It is followed by observation of stakeholders’ activities 
at both front end and back end of business where salmon is cut and served as the main menu. The outcomes would be 
used to create a Service Design Blueprint to either confirm or renew the research question (Saunders et al., 2009). 
 
Table 1 Participant Profile 

 Restaurant A Restaurant B Restaurant C Restaurant D Restaurant E 
Independent or 
Family-owned 

Family-owned Family-owned Family-owned Independent Independent 

Staffs 5 5 7 7 6 
Menu/Material Salmon based Salmon based Salmon based Salmon based Salmon based 
Location Ari, BKK Pathumthani Rama2, BKK Samutprakran Center of BKK 
Style  Fusion Traditional Traditional Fusion Traditional 
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4. Results and Discussion 
In the following two sections, we present a service design blueprint of the restaurant operation as the front-

end analysis and the highlights of the interview from the five cases study as a back-end analysis. This data aims to 
create a guideline for reducing food waste at the restaurant operation. 
4.1 Restaurant Service Design Blueprint (SDB)  

Service Design Blueprint (SDB) normally reveals the usual business operations. It can be seen through the 
blueprint in Figure 2 that all five-family-run restaurants are very similar in operation at the front-end where there is no 
problem of food waste generation. After a series of interviews with customers, they have not had any concerns or even 
think about food waste. Therefore, the focus was moved to the back-end operation of each restaurant to see how the 
food is being wasted. 

 
Figure 2 Restaurant Blueprint 
 
4.2 Back-end operation 

Two out of five cases (Restaurant B and C) thought that Key Resource was the main factor to reduce food 
waste because it is mainly chef’s skill for food preparation that affects the amount of food waste from salmon dishes 
preparation. 11.86%-22.81% of the whole piece of salmon counted as waste are bones, fins and other damaged parts 
of fish. Moreover, 77.19%-88.14% of the raw materials after taking out the cut non-usable parts can be transformed into 
consumable food. Three out of five cases (Restaurant A,D and E) mention Key activities play a significant role to reduce 
food waste from any parts of salmon. Moreover, menu would have to be designed to utilize most of the supplied raw 
materials. 57.69%-73.68 of salmon in all five cases was ready to use while 10%- 30% is estimate to be thrown away 
every week. All five cases recognized that Key Partnership was the second or third most important factor that causes 
this \ food waste. It is quite interesting since large scale food suppliers provide raw materials to every restaurant but 
their roles were perceived as less crucial. From the interview with one large scale food supplier, it can be seen that 
family-run restaurants are not the major consumers of raw products or the generators of food waste. Any strategies for 
reducing food waste as a whole would not be completely applicable in this segment. 

 
5. Conclusion  

The purpose of this thesis was to identify the problem of food waste in terms of food waste- reduction in the 
independent Japanese restaurant. The findings in both BMC and SDB can be used to initiate a guideline to reduce food 
waste in the independent Japanese restaurants. Since Key Activity is the main factor to reduce food waste as concluded 
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in Table 2. The changes in this area can be achieved through the effective weighing and measuring of waste and a 
series of campaigns from deep discount near closing hours, innovative products like lunch set, well-coverage of food 
delivery areas and social media and blog reviews. The modification of current key activities would subsequently change 
of Cost structure, Customer relationships, Channels and Revenue streams of the BMC. 

 
Table 2 Guideline Action for Business Practice 
Weighing and measuring waste Weighing and categorizing food waste in the kitchen by the manager. That 

leads to a better understanding of why food is wasted and a better inventory.  

Discount near closing hours Selling food at a deep discount near the price when closing hours can prevent 
food waste. 
 It can be achieve using a number of platforms like Eatigo that gives a discount 
for reserving customer at off-peak hours. 

Lunch Set Lunch set is one of the common choices for small to medium size restaurant. 
to reduce food waste. A lunch set box at lower price uses overstocked raw 
material quite effectively when the main kitchen is closed.  

Offer food delivery Food delivery service can create a positive impact on restaurant brand 
awareness.  It is a new communication channel that can also encourage 
customers to try fresher food choices on site.  

Social media and review blog As simple and effective channels to achieve marketing strategies, they can 
reach and communicate what we are doing to current and new customers.  

 
Figure3 Integrated guideline to business model canvas 
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After we implement the guideline into the business model canvas, we illustrate the changing that happens 
after applying new Key Activity aimed to reduce food waste in Independent Japanese restaurants. Value proposition, 
Customer Relationship, Customer segment, Key partner, Cost structure, Revenue stream and Channel have effected of 
integrating the new Key Activity. 

In conclusion, changing the Key Activity is the key that truly reduces the food waste inside the restaurant but 
as the limitation of this research suggests that the guideline here can be applied only the same segmentation of the 
restaurant as we have set control variable of the purposeful sampling. However, there should be further research that 
includes big chain restaurant and other types of the restaurant business. Since Japanese foods are required freshness, 
the result might be different from other business. Since this data has been collect in February 2020 until May 2020, the 
data might change over time. The control variable might also affect the data that the interview obtained. 
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Abstract 
Thailand is well known as “The Kitchen of The World” from its competitiveness in terms of abundance and variety of 
agricultural products,    
so the food and beverage industry is considered as one of Thailand’s key competitive sectors. Currently, in the beverage 
industry, manufacturers are being adversely affected by the buying behavior changes of business customers, and this 
in turn has caused more difficulty in the business-to-business selling process. Business customers begin to pay attention 
to a better customer experience which is more personalized and involves a seamless transaction processed by partners. 
This research is aimed at investigating and proposing ways to enhance the business customer experience in Thailand’s 
beverage industry. The objectives of this research are to investigate the pain points that appear in the sales funnel of 
the customers and to identify opportunities for service experience improvements for the beverage industry. This research 
is designed using a qualitative research method, undertaken through in-depth interviews with related staff of six selected 
beverage companies in Bangkok and their customers, who can give information about current sales approaches, 
problems, limitations, and needs within the buying journey. The results of the interview feedback obtained are analyzed 
through the principle of the customer journey for a deeper understanding from the customer’s perspective. The analysis 
results demonstrate service experience improvements that enable frictionless service as an impactful factor to enhance 
the business customer experience. The intended benefits of this study, and the effective sales approach guidelines that 
are improved on this basis, are the provision of useful information that will support manufacturers to know the factors 
that give both positive and negative outcomes along the customer journey, and the proper approaches that they can 
adopt to develop their sales and service delivery strategy. 

Keywords: Business to Business, B2B beverage industry, Customer experience, Customer journey, Service experience 
 

1.  Introduction 

Business-to-business sales (B2B) is the process of selling a product or service to a customer who is another 
business. Its buying models are more complex and typically have more steps, requirements, and conditions than those for 
businesses focused on end-customers. The B2B industry is continuously expanding and its total global sales grew more 
than 25% in 2018 (Genson, 2017). Moreover, Thailand is well known as “The Kitchen of The World” from its competitiveness 
in terms of the abundance and variety of agricultural products, and the food and beverage industry is considered as one 
of Thailand’s key competitive sectors (Kasikorn Bank, 2015). Further, Thailand is located in the middle of the ASEAN 
region, which positions Thailand to be the hub of the distribution networks, withs more exposure to customer in the 
ASEAN region. As a result, the food and beverage industry of Thailand needs to focus on reflecting the good sales 
management practices of Thailand. However, since things have changed over time, the B2B environment and its selling 
patterns have changed, also resulting in changes in the way in which potential clients think. Check (2018) revealed that 
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the quality and price of a company’s products are not the only factors on which customers rely, but it is their experience 
in the buying journey that is more critical. The B2C buying experience has become a model of B2B customer 
expectations; it shapes the business shopper’s expectations to think about ease of business transactions, fast delivery, 
and personalized service (Willott, 2019). As a consequence, this might be an opportunity for this project to contribute to 
improvements in the business customer experience on their purchasing journey through understanding customer pain 
points and listening to their needs. 

Thus, the research question of this paper is how can the creation and adaptation of service design guidelines 
improve the business customer experience on their purchasing journey? The first objective of this research is to examine 
customer pain points arising in the sales funnel built upon the concept of the AIDA model, and the second objective is 
to identify opportunities for service experience improvements for the beverage industry. 

 

2.  Literature Review 

2.1 RingDNA 7-step funnel building upon the AIDA model 

To gain a deeper understanding about business customer behavior, the RingDNA 7-step funnel provides the 
basis for thinking holistically about the customer experience that business customers go through along their pathway, 
known as the “customer purchase journey”. It is important for B2B seller companies to acknowledge the sales funnel 
because it provides visibility into the effectiveness that can contribute to incremental improvements in the customer 
experience and companies can then better identify their customers’ problems before they get out of hand (Greg, 2019). 
For instance, when customers are having problems in the sales funnel at any given stage, the 7-step funnel can help 
to trace the root cause of the problem. Also, the 7-step funnel helps supplier companies to investigate the real needs 
of customers in each stage in order to create engaging content that will lead to better relationships. The framework 
starts when the customer recognizes and learns about a lot of the companies in the market. This phase is called the 
Awareness phase. Next is the Interest phase, in which the customer conducts product research. Then they are in the 
Evaluate phase where they examine the way that listed companies are providing solutions. Next is the Decision phase 
when the customer reaches out to their chosen company and starts negotiation. Then customers decide to purchase 
the product or service of the chosen company in the Purchase phase. After the customer has been using the product 
and service for a while, they enter the Reevaluation phase in which they decide whether to continue as a customer of 
the company or not. And the last phase is the Repurchase phase in which the customer is satisfied and decides to 
make further purchases from the company. To maximize the effectiveness of the sales funnel, each phase should be 
looked after by a different team of the supplier company which is explained in customer experience management. 

2.2 Customer experience management  

Most supplier companies fail to focus on the customer experience as a multi-faceted strategy. Organizations 
should focus on the design, management, and implementation of interactions that appear in the entire customer journey, 
and those interactions should be looked after by different teams who are skilled in customers awareness until they 
decide to repurchase or leave (Hankammer, 2017). Understanding the role of each team in the supplier organization 
helps the company to distribute responsibility and suitable strategies of customer experience management to the right 
position. There are three critical teams to take care of those interactions. First is the marketing team whose responsibility 
is to increase awareness of either brand or product to the potential consumer. The marketing team takes care of the 
Awareness phase and Interest phase as methods or channels such as content marketing or social media marketing are 
used to attract potential customers (Patel, 2020). After the marketing team has made potential customers interested in 
the company, then the sales team takes responsibility for talking to the customers and converting them to purchasing 
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customers. Their responsibility falls into taking care of the Evaluate phase and Decision phase in the sales funnel where 
the sales team’s role is to learn about the customers and know their problems in order to help them understand how 
the presented product can help solve their problem (MacDonald, 2020). The sales support team takes care of the rest 
of the steps in the sales funnel. Sales support performs administrative tasks that respond to customer requests in order 
to keep the customer with the company. Their roles are also providing customer service, ensuring that all orders are 
processed in a timely manner, and managing customer accounts. The effective collaboration of these three teams can 
create frictionless service for business customers (Fontanella, 2020). Frictionless service is the service that provides a 
seamless buying experience and makes things easier for the customers when they don't have to wait on hold for an 
unreasonable period of time and repeat themselves to perform their tasks in the sales funnel or when they are transferred 
between people or departments. 

2.3 Service design approach  

The use of service design is to formulate the guidelines for both back office and front office to meet the 
customers’ needs in the most relevant way. It is a process that creates optimal service experiences by the use of design 
tools that require understanding a holistic view of all the related actors and their interactions. In this research, three 
service design tools are adopted to comprehensively differentiate customers’ needs, develop service experiences 
through the customers’ point of view, and create service opportunities.  

2.3.1 Customer Journey map  

The customer journey map is used as a visual diagram offering deep insights into the customers. The journeys 
in the map are adapted from the 7-steps sales funnel that is described from the customer’s point of view. The purpose 
of using the customer journey is to identify customer problem areas and touch points, or gaps in service through the 
entire sales funnel, which can lead to additional service opportunities that could be processed to enhance the customer 
experience.  

2.3.2 System map 

A system map is used as a diagram that analyzes how the service is structured. It shows one single frame 
that visualizes how all the actors are connected to each other in service delivery (Morelli, 2007). The tool enables 
designers to see missing connections in its system. The purpose of using a system map is to visualize aspects of entire 
teams and detect gaps and opportunities for improvement. 

2.3.3 Experience principles 

After analyzing the outcomes of the customer journey map and system map, the tool helps to set the 
appropriate approach for the customer experience. It identifies key goals that the company wants to reach for the design 
guidelines. The purpose of using this tool is to create a shared experience vision for every actor in the organization to 
understand the same goals of enhancing the customer experience.  

The use of these tools required information from relevant people including both business customers and staff of beverage 
companies. Therefore, the methodology aimed to collect the information from these people by in-depth interviews. 
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3. Methodology 

3.1 Population and sample size of the research  

To study the business customer experience of beverage companies, it is important to select the beverage 
companies that target business customers (not the end-consumer) for a complete result. For population sampling, this 
study uses the Judgment or Purposive Sampling approaches. The study sought to investigate six beverage companies 
from three sectors, and their customers. The three sectors are water, energy drinks, and juices, which are in the top 
five popular drinks in Thailand (Food Intelligence Centre Thailand, 2016). 

3.2 Data collection and analysis 

The secondary research involved data from the literature review, and primary research involved conducting in-
depth interviews to collect data. For in-depth interviews, both participants from the beverage companies and their 
customers participated in giving information. Customers of business companies were asked about the problems of each 
phase in their sales funnel, their needs, and their suggestions for beverage supplier improvements, in order to know 
their pain points in the purchasing journey, and to create service design guidelines for solving the problems and 
enhancing service, respectively. Participants from beverage companies were asked about the problems that they have 
faced in the sales process in order to create guidelines that can reduce those occurring problems.   

3.3 Indicators of service design improvement 

To measure the service design improvement, customer effort score (CES) and net promoter score (NPS) were 
employed. CES is used to measure how much customer effort was required in order to navigate the service experience. 
Customers gives score of their experience on a 5-point scale rating the ease of frictionless service from "Very Difficult" 
to "Very Easy". If an organization gets a high average, it is indicative that the supplier organization is providing a 
frictionless experience to customers. A low average indicates that the supplier organization should try to make new 
improvements to make the customer experience easier. NPS is used to measure the entire experience between 
customers and the organization as a whole. It consists of one question to ask customers of beverage companies about 
the likelihood of them recommending that beverage company. The answer options are arranged on a scale of 0-10, and 
the scores have three categories. A rating of 9 or 10 is a Promoter, 7 or 8 is Passive, and below 6 is a Detractor, when 
the customer isn’t happy with the company’s services and shares their bad experiences with others, which damages 
the company's reputation (Questionpro, 2020). 

 

4.  Primary Results 

The results from in-depth interviews with customers of six beverage companies are summarized as shown in Table 1. 

Table 1 Summary of data collected from business customer interviews. 
Phase Customer pain points Touch points Customer needs 
Awareness Confused with the overwhelming information 

No reliable source to conduct self-research 
 

Advertisement 
Word of mouth 
Company reputation 

Online advertisement 
Reliable sources to 
provide recommendations 

Interest Gaining little information on company 
websites 
Hard to compare between each company 
Waiting a long time on calling 
Fewer contact channels 

Company website 
Contact channel 

More information on 
supplier websites 
More contact channels of 
suppliers 
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Table 1 Summary of data collected from business customer interviews. 

Phase Customer pain points Touch points Customer needs 

Evaluation Little knowledge about products 
Team disagreements on opinions 
Do not understand sales communication 
Not sure about product quality 
Dissatisfied with product condition 

Comparing charts of products 
Product samples 
Sales representative 
Certification 

Product samples 
Comparing tables of each 
product 
Supplier certification 
Explanations about product 
information should be 
clearer 

Decision Inflexible delivery time 
Team disagreements on opinions 
Hard to compare between each company 
Dissatisfied with product condition 

Offers and promotions 
Sales representatives 
Benefits of product 

More customization 
(flexible to customer 
needs; e.g. 
product/delivery time) 
More choices of offers 

Purchase Feel inconvenience with the order process 
Make double calls to supplier 
Pay delivery fee if ordering small lots 
Don’t know who in the supplier company is 
responsible when calling 
Cannot order during night time 

Ordering process 
Sales support team 
Contact channels 
Order conditions 

Free delivery 
Separate call number 
according to staff 
responsibility 
Convenient and fast order 
process 

Re-
evaluation 

Inflexible delivery time 
Order delays, defects/wrong orders 
Slow response to solve problems for them 
Have to repeat words to talk to new staff 
Product quality is unstable 
Product is placed in stock in a disorderly 
manner 
Product is not clean and secure during 
transportation 

Team support 
Customer service 
Product quality 
Service steadiness 

Contact to supplier easily 
Responsible supplier 
On time delivery 
Rechecking product before 
delivery 
Consistency of product 
quality 
Smooth communication 

Repurchase Not sure order is confirmed 
Fewer contact channels 
Supplier does not check order mail or 
answer the phone 
Inflexible delivery time 
Feel inconvenience with the order process 

Customer service 
Ordering process 
Sales support team 
Contact channels 
Promotion 

Product placed in 
customer stock orderly 
Middle platform for 
ordering anytime 
Better promotion/give 
rewards 

 

The interviews with six customers of beverage companies are summarized into one table as seen above. The 
table has identified the customer pain points, touch points, and the needs of customers required from suppliers. Waiting 
for a long time on calling, no reliable source to conduct self-research, fewer channels to make contact, team 
disagreement on opinion, feeling of inconvenience with order processes, inflexible delivery times, order delays, and 
products placed in stock in disorderly ways are the pain points that most customers have in common.  

The results from in-depth interviews with staff of six beverage companies about the problems that they have 
faced in the sales process were summarized as shown in Table 2. 
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Table 2 Summary of data collected from interviews with staff of beverage companies.  

Staff’s problems in the sales process 
Customers are not open to new 
suppliers. 

No strategy to upgrade website. Need more staff and more budget to 
provide more contact channels. 

Sales representatives conduct poor 
presentation and communication. 

Internal miscommunication. Mismanagement of stock system. 

Cursory product checks by 
employees before delivery to 
customers. 

Bad time management of company. Product defects from manufacturing 
and transportation. 

Product quality unstable. Employees respond to customer needs 
slowly. 

Salespersons do not observe 
customer needs. 

 

Four out of six of supplier companies have faced the problems that customers are not open to new suppliers 
because either they are under contact or have good relationships with their current company. Executives in some 
beverage companies disagree on providing the budget for certain investments such as making advertisements or 
improving the company website and contact channels, instead preferring to reach out to or service customers in old-
fashioned approached that are inconvenient for customers. Sales representatives require more skills to conduct efficient 
presentation and communication. Internal miscommunication causes delays and mistakes in services for customers. 
Half of the supplier companies said that the number of products in their stock did not match with the number shown on 
stock software. Cursory checks performed by employees cause delivery errors and result in defective products being 
sent to customers. Bad time management of the company can cause delays in delivery. Salespersons do not keep up 
with customers to observe their needs and problems which is important for maintaining relationship and failure can 
cause customers to be lost to other competitors. 

 

5.  Conclusion and Recommendation   

The objectives of this study are to identify pain points arising in the in sales funnel. In the Awareness phase, 
business customers do not have reliable source to conduct self-research. They feel it is difficult to compare between 
each company and they have to wait a long time when calling when they are interested in one company. In the 
Evaluation phase, they have little knowledge about the products as they do not understand the sales communication, 
and they also faced disagreements in their team as they are unsure about product quality and are dissatisfied with the 
product condition. The pain points in the Decision phase and Evaluation phase are similar. One additional pain point is 
that customers feel uneasy with inflexible delivery times. Pain points of customers in the Purchase phase are that 
customers feel inconvenience in using the order process, they make double calls to the supplier, and they do not know 
who they should speak to in the supplier company. Furthermore, they cannot make orders in the night time. The Re-
evaluation phase pain points are that customers endure order delays and defective or wrong orders, the product quality 
is unstable and there is a lack of order in the stock system. In addition, when they contact sales support for help, they 
receive slow responses and have to repeat themselves or talk to new staff. In the Repurchase phase, customers again 
feel inconvenience with the order process, and they are not sure whether their orders are confirmed as suppliers do not 
often check their order mail or answer the phone. 

The other objective of this study is to explore opportunities for business customer experience improvement for 
the beverage industry. The literature reviews explore how the steps in the sales funnel raise conversions when customers 
are provided different things based on the actions they take as they proceed, and how collaboration of the marketing 
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team, sales team, and sales support team can manage the customer experience. Trying to enhance the customer 
experience in their purchasing journey should be done by reducing the problems of beverage supplier companies in 
parallel to concern for customer needs in each phase of the sales funnel. The opportunities of improvement can be as 
follows: 

Marketing teams of supplier companies could make prospects more open to new supplier companies by 
providing insights and reliable content in online advertisements. In addition, company websites should be improved to 
give clearer and more useful information for prospects and provide more contact channels to help them reach out to 
companies more easily. To give prospects a clearer understanding about product information and other terms, sales 
representatives should be trained to have good communication skills to conduct their presentations more effectively and 
should also provide prospects with product samples, comparison charts of all product conditions, and company 
certification to support them in their evaluation process. In case prospects are not yet satisfied with the product condition 
or their team still disagrees on the benefits of purchasing the product, sales representatives should create many choices 
in offers and promotions to convert prospects into customers. The customer experience improvement of purchase phase 
needs agreement and investment from executives to invest in advanced technology to improve the order process to be 
more convenient so customers can place orders quickly and at any time. To maintain the relationship with customers, 
sales support teams should check their customer visit results regularly. They should visit the customers’ premises to 
observer the current needs and problems of the customers, and should always stay in touch with customers. Sales 
support teams also need to have good management of the stock system in order to track the numbers and types of 
products that are delivered to customers effectively in order to avoid delivering the wrong products. All customers should 
gain seamless experience form the service of company, therefore internal communication should be more systematic to 
ensure customers do not need to repeat themselves in their tasks, such as ordering or asking for help. Sales support 
teams should collaborate with delivery staff by communicating with them to manage stock in an orderly manner and 
ensure on time delivery. Sales support teams should also renew promotions or give rewards to thank customers who 
remain in long relationships. 

The success in improvement evaluated by the customer effort score was rated ‘Easy’ to ‘Very easy’ and 
business customers rated the net promoter score as ‘Promoter’. To take the survey step further for future research, the 
measurement surveys will ask why customers gave a rating as easy or difficult, and why they gave different answers 
on the net promoter score in order to provide suggestions for further research to improve or close the loop on the 
interaction. Enhancing the experience for business customers and providing customers with more satisfaction can 
encourage them to recommend the company to more customers. This recommendation is not only limited to the 
beverage industry. In particular, these service design guidelines for enhancing customer experience can apply to 
Thailand SME businesses to create highly competitive product value, so that such SME companies can beat their 
competitors by performing better sales and service management. This can also encourage them to have steady growth 
for further development on the world stage. Moreover, the experience improvements can attract new customers from 
foreign countries to make purchase contracts with companies in Thailand. This can generate more income for the 
country and lead to increased growth of the Thai economy. 
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บทคดัย่อ 

ในยุคปัจจุบนัที่เทคโนโลยดีจิทิลัมสี่วนส าคญัในการด าเนินชวีติ  ธุรกิจบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery) มบีทบาท
เพิม่ขึน้อย่างมากทัง้กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการรา้นอาหารทีอ่าจจะส่งผลต่อรูปแบบทาง
เศรษฐกิจและสงัคมในเมือง รวมถึงรูปแบบทางกายภาพของเมือง บทความน้ีจึงมีจุดประสงค์ในการน าเสนอบทบาทและ
ความสมัพนัธข์องเศรษฐกจิแบง่ปัน (Sharing Economy) กบัธุรกจิรา้นอาหารในยุคดจิทิลัในประเทศไทย โดยผลการศกึษาพบวา่ 
ววิฒันาการของธุรกจิบรกิารส่งอาหารกบัเศรษฐกจิแบ่งปันอาจจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเวลาก่อนการเกดิ
เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานของเมืองในการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจดบับาวาลา 
(Dabbawala) ซึง่เป็นธุรกจิการสง่อาหารในประเทศอนิเดยีทีใ่ชโ้ครงขา่ยรถไฟมาช่วยในการสง่อาหาร (2) ช่วงเวลาของเครื่องมอื
สือ่สาร ผูป้ระกอบการรา้นอาหารใชเ้ครื่องมอืสือ่สาร เช่น โทรศพัทพ์ืน้ฐาน มาใชใ้นธุรกจิการสง่อาหาร เช่น การโทรสง่พซิซ่า ที่
ยงัคงความนิยมมาจนถงึปัจจุบนั (3) ช่วงเวลาของเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต ทีเ่ปลีย่นธุรกจิจากรูปแบบออฟไลน์มาสู่โลกออนไลน์ 
การสัง่อาหารผา่นทางหน้าเวบ็ไซตส์ามารถท าไดผ้า่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และ (4) ช่วงเวลาของสมารท์โฟน (Smart Phone) ที่
ผูค้นสามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายไดต้ลอดเวลาในเกอืบทุกพืน้ที่ ท าใหส้ามารถสัง่และรบัอาหารไดเ้กอืบทุกเวลา
พืน้ที ่อกีทัง้การพฒันาแพลทฟอรม์ (Platform) บรกิารสัง่อาหารท าใหผู้บ้รโิภคและธุรกจิรา้นอาหารสามารถใชบ้รกิารสง่อาหารได้
อยา่งสะดวกมากขึน้ 

ค าส าคญั: เศรษฐกจิแบง่ปัน, ธุรกจิรา้นอาหาร, บรกิารสง่อาหาร 

 

Abstract 

Nowadays, digital technology is necessary in our way of life. A food delivery service has increasingly play 
important roles in consumers’ behaviors and the ways restaurant owners operating their businesses which may affect 
socioeconomic patterns in a city as well as urban morphology. This article aims to present the roles and relationships 
of sharing economy and restaurant business in Thailand. The result shows that the evolution of sharing economy and 
restaurant business can be categorized into four periods: (1) the period before a telecommunication device is when 
business owners used urban infrastructure to operate their business, for example, Dabbawala, the food delivery business 
in India using railroad network to deliver foods; (2) the period of a telecommunication device is when business owners 
used a telecommunication device such as a landline telephone to operate their food delivery services, for example, pizza 
delivery service which is still popular to these days; (3) the period of the internet is when businesses transform from 
offline to online, and food ordering processes can be operated via the internet; and (4) the period of a smart phone is 
when people can access to the wireless internet at almost any place and any time, making food ordering and food 
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delivery available at almost any place and any time. In addition, the development of food delivery service platforms 
making consumers and restaurant businesses easily access to the food delivery services.        

Keywords Sharing Economy, Restaurant Business, Food Delivery Service 
 

1. บทน า 
พฤตกิรรมการทานอาหารนอกบา้นเป็นหน่ึงในกจิกรรมที่พบมากในสงัคมไทย นอกจากเป็นการสร้างความสมัพนัธ์

ภายในครอบครวัแลว้ ธุรกจิรา้นอาหารยงัเป็นธุรกจิทีส่ าคญัในภาคบรกิารของประเทศไทย โดยในอดตี การใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ผูบ้รโิภคจะต้องเป็นฝ่ายเดนิทางไปใช้บรกิารที่ร้านอาหาร แต่ปัจจุบนัในยุคที่เทคโนโลยดีจิทิลัมสี่วนส าคญัในการด าเนินชวีติ 
ผูบ้รโิภคสามารถใชบ้รกิารรา้นอาหารผ่านทางแอปพลเิคชนัส่งอาหาร ท าใหธุ้รกจิบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery)  มบีทบาท
เพิม่ขึน้กบัทัง้ผูป้ระกอบการร้านอาหารและพฤติกรรมของผูบ้รโิภค โดยส่วนหน่ึงที่ท าให้ธุรกิจบรกิารส่งอาหารเกดิขึ้นได้ใน
ปัจจุบนั มาจากการน าแนวคดิเศรษฐกจิแบง่ปัน (Sharing Economy) มาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยการใชท้รพัยากรทีม่ ี
อยู่อย่างจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดผ่านการแบ่งปันร่วมกบัผูอ้ื่น โดยอาศยัเทคโนโลยเีป็นตวักลาง โดยเฉพาะในปัจจุบนัที่มี
เทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดด (Disruptive Technology) และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป การประยุกตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิ
แบง่ปันจงึไดร้บัความนิยมอยา่งแพร่หลาย  

 
2. เศรษฐกิจแบง่ปัน (Sharing Economy) 

เศรษฐกิจแบ่งปัน ถูกกล่าวถึงครัง้แรกในปี พ.ศ.2521 ในบทความเชิงวิชาการเรื่อง “Community Structure and 
Collaborative Consumption” โดย Marcus Felson และ Joe Spaeth ทีก่ล่าววา่ เศรษฐกจิแบง่ปันถูกน ามาใชใ้นรปูแบบของการ
แบง่ปันโครงสรา้งพืน้ฐานรว่มกนั (Felson & Spaeth, 2521) 

เศรษฐกจิแบ่งปัน คอื แบบจ าลองเศรษฐกจิทีม่กีารใชป้ระโยชน์สนิทรพัย ์(asset) บางอย่างร่วมกนัระหว่างคนจ านวน
มาก โดยอาจเป็นได้ทัง้สนิทรพัย์แบบที่เป็นสิง่ของทางกายภาพ เช่น รถยนต์ ที่อยู่อาศยั จกัรยาน หรอืเครื่องใช้ภายในบ้าน 
รวมถึงเงนิทุนหรอืต้นทุนที่เป็นทรพัยากรมนุษย์ โดยไม่มกีารถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสิง่ต่างๆ เหล่านัน้ ซึ่งมูลค่าที่เกดิขึน้
ระหวา่งสองฝ่ายมกัจะท ากนัผา่นทางแพลตฟอรม์ ดจิทิลับางรปูแบบ หรอืในอกีนิยามหนึ่ง คอื แบบจ าลองเศรษฐกจิทีแ่บ่งปันกนั
ใชป้ระโยชน์สนิทรพัยท์ีย่งัใชป้ระโยชน์ไดไ้มเ่ตม็ที ่ตัง้แต่พืน้ทีว่า่งไปจนถงึทกัษะต่างๆ ของมนุษย ์เพือ่ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ใน
รูปแบบของสิง่อื่นๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการตลาดแบบตกลงกนัโดยตรงระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร (Peer-to-Peer) หน่ึงใน
ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิเศรษฐกจิแบ่งปัน คอืการมเีทคโนโลยทีีเ่หมาะสม จากการมเีครอืขา่ยเน็ตไรส้ายทีส่ามารถเชื่อมโยงผูท้ี่
เป็นเจา้ของทรพัยส์นิและผูบ้รโิภค ใหม้จี านวนเพิม่ขึน้ผ่านทางระบบปฏบิตักิารออนไลน์ ท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิแบบของ
เศรษฐกจิแบง่ปันประสบความส าเรจ็มากขึน้ (ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต,ิ 2562)  
แนวคดิเศรษฐกจิแบ่งปัน สามารถแบ่งตามลกัษณะของสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี (ปราณี สุทธศร ีและคณะ, 
2562) 

ประเภทที่ 1 สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคล (Peer-to-Peer Lending; P2P) เป็นการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้เงินผ่าน
แพลตฟอรม์ เชน่ Zopa 

ประเภทที่ 2 การระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) เป็นการระดมทุนผ่านเวบ็ไซต์ระดมทุนสาธารณะส าหรบัผู้ที่
โครงการแต่ยงัไมม่ทีุนโดยเวบ็ไซตท์ีนิ่ยมใชใ้นการระดมทุนสาธารณะ เชน่ Kickstarter และ Indiegogo 

ประเภทที ่3 การใชย้านพาหนะร่วมกนั (Ride Sharing) เป็นธุรกจิทีใ่ชแ้พลตฟอรม์ทีผู่บ้รโิภคสามารถใชย้านพาหนะ
ของผูอ้ื่นการเดนิทางรว่มกนั คอ่นขา้งเป็นทีนิ่ยมและมกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง เชน่ ธุรกจิ Uber, Grab  

ประเภทที ่4 การใชท้ีพ่กัอาศยัร่วมกนั (House Sharing) เป็นการปล่อยเช่าทีพ่กัใหแ้ก่ผูท้ีต่อ้งการทีพ่กัชัว่คราว เช่น 
ธุรกจิ Airbnb  

ประเภทที ่5 ส านักงานร่วมแบ่งปัน (Co-Working Space) เป็นธุรกจิแบ่งปันพืน้ทีห่รอือุปกรณ์การท างานร่วมกนั เช่น 
SAMYAN CO-OP 

ประเภทที่ 6 การฝากขายสนิค้าร่วมกนั (Reselling & Trading) เป็นธุรกจิฝากขายสนิค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม เช่น 
ธุรกจิ eBay  
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ประเภทที่ 7 การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปันความรู้ความสามารถผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ เชน่ การผลติคอนเทนตใ์นเวบ็ไซต ์YouTube  

ประเภทที่ 8 สนิค้าและบริการที่เลือกเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche Services) เป็นธุรกิจแบ่งปันในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
DogVacay บรกิารหาบา้นดแูลสุนัขเมือ่เจา้ของไมอ่ยู่ หรอื การสง่อาหารผา่นแพลตฟอรม์ เช่น Line Man , Food Panda หรอื Grab 
เป็นตน้ ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก 

จากการใหบ้รกิารทัง้ 8 ประเภท ปัจจุบนัมบีรษิทัจ านวนมากไดน้ าแนวคดิเศรษฐกจิแบ่งปันไปประยุกตใ์นการท าธุรกจิ 
(รปูที ่1)  

 
รปูท่ี 1 แพลตฟอรม์ธุรกจิตามแนวคดิเศรษฐกจิแบง่ปัน, โดย ผูเ้ขยีน, 2562 

 
เศรษฐกจิแบ่งปันทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศไทย คอืธุรกจิบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery)  ซึง่จดัอยู่ในกลุ่ม

สนิคา้และบรกิารทีเ่ลอืกเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche Services) โดยในช่วงแรกรา้นอาหารทีส่ามารถสัง่อาหารเดลเิวอรไีดน้ัน้ 
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น Pizza หรอื KFC ซึ่งจากการมเีทคโนโลยทีี่เพิม่ขึ้นเขา้มา ท าใหเ้กิดแอปพลเิคชนัสัง่
อาหาร ผู้บรโิภคมทีางเลือกหลากหลายในการสัง่อาหาร ลกัษณะที่ส าคญัของธุรกิจรูปแบบน้ี คือการบริการที่เรียกว่า O2O 
(Online-to-Offline) หรอื การเชื่อมต่อรา้นอาหารทีม่หีน้ารา้นเขา้กบัเทคโนโลยอีอนไลน์ เพิม่ช่องทางการซื้อขายใหก้บัผูบ้รโิภค
และรา้นคา้ การเขา้มาของแอปพลเิคชนัท าใหพ้ฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของกลุ่มผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป ในช่วง 5 ปีที่
ผา่นมา (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561) ธุรกจิบรกิารสง่อาหาร (Food Delivery) มอีตัราการเตบิโตต่อเน่ืองเฉลีย่อยู่ทีปี่ละ 10% ในปี พ.ศ. 
2561 มอีตัราการเตบิโตถงึ 14% ซึง่คาดการณ์ว่าจะมสีดัสว่นเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ในอนาคต (ศูนยว์จิยักสกิรไทย , 2562) ก่อนจะ
มาเป็นธุรกจิบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery) ผ่านทางแอปพลเิคชนัที่ไดร้บัความนิยม การส่งอาหารไดม้วีวิฒันาการในการ
น าสง่สนิคา้ทีแ่ตกต่างออกไปในแต่ละพืน้ที ่หรอืแต่ละชว่งเวลากย็อ่มมวีธิกีารและรปูแบบแตกต่างกนั  
 
3. วิวฒันาการธรุกิจบริการส่งอาหารกบัเศรษฐกิจแบง่ปัน  

ธุรกิจร้านอาหารในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันตามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ความเชื่อทางศาสนา 
วฒันธรรม หรอืรปูแบบเศรษฐกจิภายในเมอืง แนวคดิเศรษฐกจิแบง่ปันไดถู้กน ามาใชใ้นธุรกจิบรกิารสง่อาหารตัง้แต่ในอดตีจนถงึ
ปัจจุบนั ซึ่งมสี่วนช่วยสนับสนุนการใหบ้รกิารของธุรกจิบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery)  สามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลา ดงัน้ี 
  
3.1 เศรษฐกิจแบง่ปันในธรุกิจบริการส่งอาหารช่วงก่อนเกิดเครื่องมือส่ือสาร 

ในยุคทีก่ารสือ่สารท าไดเ้พยีงการสง่จดหมายหรอืการสนทนาระหวา่งบุคคล ทางเลอืกในการรบัประทานอาหารของคน
สมยันัน้มอียู่ไม่มาก และท าได้ในระยะทางที่จ ากดัใกล้กบัที่พกัอาศยัหรอืแหล่งงานเท่านัน้ วฒันธรรมอย่างหน่ึงของประเทศ
อนิเดยี คอืการรบัประทานอาหารทีป่รุงมาจากทีบ่า้นโดยฝีมอืของแม่หรอืภรรยา จากวฒันธรรมน้ีท าใหใ้นปี พ.ศ. 2433   มหา
เดยีว ฮาวาจ ีบาชเช (Mahadeo Havaji Bachche) ไดเ้ริม่ต้นธุรกจิดบับาวาลา (Dabbawala) ในเมอืงมุมไบ โดยน าโครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่อียูอ่ยา่งรถไฟมาประยุกตใ์นการสง่อาหาร (Sara, 2556)ธุรกจิดบับาวาลาเป็นธุรกจิบรกิารสง่อาหารแรกๆ ในชว่งเวลา
ที่เครื่องมอืสื่อสารยงัไม่ก าเนิดขึ้น โดยผู้ใช้บรกิารต้องติดต่อกบัผู้ส่งอาหารโดยตรงในการสัง่ป่ินโตอาหาร ผู้ส่งอาหารจะใช้
จกัรยานและขนสง่สาธารณะในการน าสง่ป่ินโตอาหาร โดยรวบรวมป่ินโตจากบา้นพกัของลกูคา้ไปยงัจุดรวมพล เพือ่ขนสง่ป่ินโต
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ไปยงัสถานีรถไฟก่อนกระจายไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆ ของเมอืง การด าเนินธุรกจิดบับาวาลาจะแบ่งจุดหมายปลายทาง
ออกเป็นโซนและใหบ้รกิารเฉพาะในโซนเท่านัน้ ซึง่คลา้ยกบัการใหบ้รกิารของแอพลเิคชนัสัง่อาหารในปัจจุบนั คอืมแีพลตฟอรม์
เป็นตวักลางในการสัง่อาหาร มกีารใหบ้รกิารแบง่ขอบเขตอยา่งชดัเจน เพือ่ใหส้นิคา้ไปถงึยงัจุดหมายปลายทางอยา่งมคีุณภาพ  
 
3.2 เศรษฐกิจแบง่ปันในธรุกิจบริการส่งอาหารช่วงเกิดเครื่องมือส่ือสาร  

หลายปีทีผ่า่นมาเครื่องมอืสือ่สารมบีทบาทในการด าเนินธุรกจิรา้นอาหาร ชว่ยอ านวยความสะดวกใหผู้บ้รโิภคสามารถสัง่
อาหารได้ง่ายขึน้ ผูป้ระกอบการรา้นอาหารจานด่วนเกดิความคดิที่น าเครื่องมอืสื่อสารมาประยุกต์ใชใ้นการสัง่อาหาร ในปี พ.ศ. 
2503 เจา้ของธุรกจิ โดมโิน่ส ์พซิซ่า (Domino's Pizza) เป็นธุรกจิแรกทีเ่ริม่ท าธุรกจิบรกิารสง่อาหาร (Food Delivery) ผา่นทางการ
โทรเขา้มาสัง่อาหาร (Praxedes, 2559) ต่อมาจงึเริม่ขยายตวัไปยงัธุรกิจอาหารจานด่วนประเภทอื่นๆ เช่น ไก่ทอด KFC หรอื 
แฮมเบอรเ์กอร ์Mc Donald ซึง่ระยะหลงัถดัมารา้นอาหารต่างๆ กเ็ริม่มเีบอรศ์นูยก์ลางส าหรบัสัง่อาหารจากรา้นไปสง่ถงึบา้น 
 
3.3 เศรษฐกิจแบง่ปันในธรุกิจบริการส่งอาหารช่วงมีเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

เทคโนโลยทีีก่้าวหน้าเพิม่มากขึน้ ท าใหก้ารเชื่อมต่อระหว่างบุคคลสามารถท าไดบ้นเครอืขา่ยอนิเตอร์เน็ต ซึ่งจากความ
สะดวกน้ีท าให ้โดมโิน่ส์ พซิซ่า (Domino's Pizza) ได้ปรบัตวัเขา้กบัยุคสมยัอีกครัง้ โดยการเพิม่ทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคสามารถ
สัง่พซิซ่าผ่านทางเวบ็ไซต์ ซึง่การสัง่ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ท าใหผู้บ้รโิภคไดเ้หน็ภาพสนิคา้ประกอบการสัง่อาหาร และสามารถ
เพิม่บรกิารตดิตามการสง่พซิซ่าได ้ 

การรับประทานอาหารเป็นวฒันธรรมอย่างหน่ึงของคนจีน มีผลการส ารวจจ านวนมากพบว่ าชาวจีนนัน้มีนิยม
รบัประทานภายในทีพ่กัอาศยัมากกวา่การเดนิทางไปรบัประทานอาหารนอกทีพ่กัของคนจนี จนกระทัง่เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเริม่
เข้ามาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของชาวจีนจึงได้เปลี่ยนแปลงไป รายงาน China Statistical Report on Internet 
Development ปี พ.ศ. 2561 ระบุว่าในประเทศจนีมผีูใ้ชอ้นิเตอร์เน็ตมากถงึ 772 ลา้นคน คดิเป็นประมาณ 56% ของประชากร
ทัง้หมด โดยเกอืบทัง้หมดนัน้เป็นการใชอ้นิเตอรเ์น็ตในชวีติประจ าวนั เชน่ ธุรกรรมทางการเงนิ การสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ รวมไป
ถงึการสัง่อาหาร (China Internet Network Information Center, 2561) รปูแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไปจากการเขา้มาของเทคโนโลยี
ท าใหใ้นประเทศจนีเกดิธุรกจิแนวใหม่ บรษิทั เออ้เลอเมอ (Ele.me) เป็นผูป้ระกอบการรายแรกในประเทศจนีทีเ่ริม่ใหบ้รกิารสัง่
อาหารผา่นหน้าเวบ็ไซต ์โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีนนักศกึษา เน่ืองจากนักเรียนจนีส่วนใหญ่ใชเ้วลาสว่นใหญ่ไปกบัการอ่าน
หนงัสอื การสัง่อาหารผา่นระบบออนไลน์จงึเป็นทางเลอืกหน่ึงในการรบัประทานภายในทีพ่กัอาศยั  

 
3.4 เศรษฐกิจแบง่ปันในธรุกิจบริการส่งอาหารช่วงท่ีมีสมารท์โฟน/อินเตอรเ์น็ตไร้สาย 

เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นเทคโนโลยทีี่ช่วยให้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์หรอืโทรศพัท์เคลื่อนที่สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านทางระยะไกล (Local Area Network; LAN) ท าให้โลกปัจจุบนัเข้าสู่ยุค
อนิเตอรเ์น็ตออนไลน์อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้จากการพฒันาของเทคโนโลยใีนประเทศจนี ท าใหเ้กดิธุรกจิผ่านทางเวบ็ไซต์ทีเ่พิม่
มากขึน้ เช่น การเช่าจกัรยานสาธารณะ รา้นสะดวกซื้อไรพ้นักงาน หรอืแอปพลเิคชนัสัง่อาหาร ซึ่งปัจจยัทีท่ าใหธุ้รกจิรูปแบบ
ใหม่ๆ  ประสบความส าเรจ็นัน้ สว่นหนึ่งเกดิจากการช าระสนิคา้ผา่นทางช่องทางระบบดจิทิลั จนเกดิเป็นกระแสสงัคมไรเ้งนิสดใน
ประเทศจนี ท าใหใ้นธุรกจิหลายประเภทท าธุรกรรมไดอ้ย่างง่ายขึน้ ในประเทศจนีมผีูใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนัสัง่อาหารหลกัๆ 4 
บริษัท คือ Eleme , Meituan.com , Taobao และ Waimai.baidu.com ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน (China 
International Electronic Commerce Center, 2560) วถิชีวีติในสงัคมของคนจนีเปลีย่นแปลงไปหลงัจากมแีอปพลเิคชนัสัง่อาหาร 
การใหบ้รกิารรา้นอาหารผา่นทางออนไลน์ ช่วยใหร้า้นคา้ขนาดเลก็มโีอกาสเพิม่รายได ้ ตลาดธุรกจิอาหารออนไลน์ในประเทศจนี
มอีตัราการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง แอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร มอีทิธพิลอยา่งมากในการก าหนดอนาคตของธุรกจิรา้นอาหาร เนื่องจาก
การจดัส่งอาหารมคีวามสะดวกรวดเรว็ และเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ไดง้่าย ท าใหก้ารเดนิทางมาใชบ้รกิารยงัรา้นอาหารลดน้อยลง และ
แอปพลเิคชนัสัง่อาหารสามารถท าใหผู้บ้รโิภคเปรยีบเทยีบราคารา้นอาหารจากหน้าแอปพลเิคชนัไดก้่อนตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

นอกจากแอปพลเิคชนัสัง่อาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยม ปัจจุบนัยงัเกดิธุรกจิ Cloud Kitchen แพลตฟอรม์ทีใ่หผู้ป้ระกอบการเขา้
มาใชพ้ืน้ทีห่อ้งครวั อุปกรณ์สว่นกลางท าอาหารร่วมกนั ช่วยแกปั้ญหาส าหรบัผูป้ระกอบการทีอ่ยากมหีน้ารา้นของตวัเองแต่ไม่มี
งบประมาณมากพอ และช่วยกระจายสนิคา้แบบดลิเิวอรไีปยงัพืน้ทีบ่รเิวณใกล้ๆ  ไดอ้ย่างสะดวกและประหยดัเวลามากยิง่ขึน้ ซึง่
ธุรกจิ Cloud Kitchen ในประเทศอนิเดยี เริม่ตน้โดย Jaydeep Barman เจา้ของบรษิทั Rebel Foods มรีา้นอาหาร 1,600 แบรนด ์
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ใช้บรกิาร Cloud Kitchen 205 แห่ง ที่กระจายการบรกิารในพื้นที่ 16 เมอืง ในประเทศอินเดยี มอีาหารครอบคลุมทัง้อาหาร
ท้องถิ่น อาหารนานาชาติ โดยในอนาคต Rebel Foods มแีผนร่วมกบั Go jet เพื่อขยายธุรกิจ Cloud Kitchen ให้มากขึ้นใน
ประเทศอนิเดยี (Bloomberg, 2562) 
 
3.5 เศรษฐกิจแบง่ปันในธรุกิจบริการส่งอาหารช่วงท่ีมีสมารท์โฟน/อินเตอรเ์น็ตไร้สาย ในประเทศไทย 

ธุรกจิรา้นอาหารเป็นธุรกจิทีส่ าคญัในภาคบรกิารของประเทศไทย โดยปัจจุบนัมมีูลค่าตลาดสูงถงึ 4.2 แสนลา้นบาท 
ตัง้แต่อดตีนัน้คนไทยนิยมเดนิทางไปรบัประทานอาหารนอกบา้น ท าใหเ้ราคุน้ชนิกบัภาพบรเิวณหน้ารา้นอาหารทีเ่ตม็ไปดว้ยผูค้นมา
ยนืรอควิใชบ้รกิารในชว่งวนัหยุดสดุสปัดาห ์ในระยะต่อมาเกดิธุรกจิบรกิารสง่อาหาร (Food Delivery) ซึง่พบไดเ้ฉพาะธุรกจิขนาด
ใหญ่ เช่น Pizza หรอื KFC แต่ปัจจุบนัสมารท์โฟนเริม่มบีทบาทในการด าเนินชวีติของมนุษย์มากขึน้ เทคโนโลยที าใหเ้กดิแอป
พลเิคชนัสัง่อาหาร (Food Delivery Application) ซึ่งเขา้มาเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การมบีรกิารสง่อาหารไปยงัทีพ่กัอาศยัตอบสนองกบัวถิชีวีติคนในเมอืงยุคใหม ่ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ
นิยมในการใช้บริการธุรกิจบรกิารส่งอาหาร (Food Delivery) สอดคล้องกบัข้อมูลสถิติการสบืค้นที่พบว่าธุรกิจกลุ่มอาหารมี
แนวโน้มผูส้นใจใชบ้รกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองมกีารขยายตวัเฉลีย่ต่อปีในปี 2557–2561 อยูท่ีป่ระมาณ 10% สงูกวา่การขยายตวั
ของธุรกจิรา้นอาหารโดยรวมทีม่คี่าเฉลีย่เพยีง 3-4% ต่อปี (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2562) ปัจจุบนัแอปพลเิคชนัสัง่อาหารทีนิ่ยมใน
ประเทศไทยมอียู ่4 บรษิทั ใหญ่ๆ ดงัน้ี (ตารางที ่1) 
ตารางท่ี 1 4 แอปพลเิคชนัชว่ยในการสัง่อาหาร 
แอปพลิเคชนั รายละเอียด 

1. Line Man 
2. Grab 
3.Food Panda 
4. Get Food 

คา่บรกิาร 55 บาท ไมจ่ ากดัระยะทางในการสง่ มคีวามหลากหลายของรา้นอาหาร ใหบ้รกิารรว่มกบั Lalamove  
คา่บรกิารเหมาจา่ย 60 บาท จ ากดัระยะทาง 5 กม. ไมบ่วกราคาอาหารเพิม่ อาหารมาถงึผูส้ ัง่ในเวลารวดเรว็ 
คา่บรกิารเริม่ตน้ 40 บาท จ ากดัระยะทาง ระยะเวลาในการสง่อาหารรวดเรว็ คา่บรกิารทัง้หมดไมส่งูมาก 
คา่บรกิารเริม่ตน้ 10 บาท ไมจ่ ากดัระยะทางในการสง่ ไมบ่วกราคาอาหารเพิม่ มกีารคดิราคาตามระยะทางจรงิ 

 
นอกจากธุรกจิบรกิารส่งอาหาร ในประเทศไทยยงัมบีรกิาร Grab Kitchen โดยการเอาร้านอาหารยอดนิยมที่ตัง้อยู่

กระจดักระจายทัว่เมอืง มารวมในสถานทีเ่ดยีวกนั ท าหน้าทีเ่ป็น ‘โรงครวักลาง’ ปรุงอาหารเฉพาะออเดอรท์ีร่บัจาก Grab Food 
ในขณะทีแ่พลตฟอร์ม Food Panda ได้เปิดโปรเจค ครวั บาย ฟู้ดแพนดา้ (Krua by foodpanda) ด้วยการสร้างหอ้งครวัขนาด
ใหญ่ เพือ่ใชใ้นการประกอบอาหารส าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ โดยลกูคา้สามารถสัง่อาหารไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์และแอปพลเิคชนัของ 
Food Panda 

 
4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ของเศรษฐกิจแบง่ปันในธรุกิจร้านอาหาร 

แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน เมื่อน ามาใช้ในธุรกิจบริการส่งอาหาร (Food Delivery)  ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร ทัง้ในแง่ของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร
หลากหลายดา้น 

ด้านสงัคม เมื่อมกีารใช้บรกิารผ่านทางแอปพลเิคชนัสัง่อาหารเพิม่มากขึ้น พฤติกรรมการรบัประทานอาหารของ
ผูบ้รโิภคจงึเปลีย่นจากไปใชบ้รกิารทีร่า้นอาหาร เป็นการสัง่อาหารไปรบัประทานภายในทีพ่กัอาศยั จากเดมิทีผู่ค้นนิยมไปยนืรอ
ควิรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารจงึเปลีย่นเป็นมตีวัแทนจากแอปพลเิคชนัมายนืรอควิรบัอาหารมากขึน้แทน (รปูที ่2) 

 
รปูท่ี 2 ผูข้บัแอปพลเิคชนัรา้นอาหารบรเิวณหน้ารา้นอาหาร, โดย ผูเ้ขยีน, 2562 
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ดา้นเศรษฐกจิ ชอ่งทางทีเ่พิม่มากขึน้ในการใหบ้รกิารของรา้นอาหาร ท าใหร้า้นอาหารมโีอกาสในการขายทีเ่พิม่ขึน้ เป็น
ทีรู่จ้กัมากขึน้ผ่านทางแอปพลเิคชนัหรอืเวบ็ไซตอ์อนไลน์ต่างๆ นอกจากน้ีส าหรบัผูป้ระกอบการทีม่เีงนิทุนไมส่งู สามารถเขา้ถงึ
บรกิาร Cloud Kitchen เพือ่เป็นอกีชอ่งทางในการประกอบธุรกจิของตน 

ดา้นกายภาพ เน่ืองจากผูบ้รโิภคนิยมการสัง่อาหารไปรบัประทานในที่พกัอาศยั โต๊ะส าหรบัรบัประทานอาหารภายใน
รา้นอาหารอาจจะมจี านวนน้อยลง และเพิม่พืน้ทีน่ัง่รอส าหรบัตวัแทนจากแอปพลเิคชนัสัง่อาหารแทน นอกจากน้ียงัมกีารเพิม่พืน้ที่
ส าหรบัจอดรถจกัรยานยนตส์ าหรบัแอปพลเิคชนัสัง่อาหารโดยเฉพาะ ซึง่ในหา้งสรรพสนิคา้บางแหง่ไดม้กีารปรบัตวัแลว้ (รปูที ่3)  

 
รปูท่ี 3 ทีจ่อดรถจกัรยานเฉพาะแอปพลเิคชนัสัง่อาหาร, โดย ผูเ้ขยีน, 2562 
 
5. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 

จากการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นกายภาพของเมอืง ดา้นสงัคม และอทิธพิลของเทคโนโลยทีีอ่ านวยความ
สะดวกมากขึน้น าไปสู่รูปแบบเศรษฐกจิใหม่ ทีเ่รยีกว่า เศรษฐกจิขีเ้กยีจ (Lazy Economy) พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการให้
เวลาทีเ่สยีไปในชวีติประจ าวนัมคีุณค่ามากทีสุ่ด วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล ไดท้ าการศกึษา  พบว่า 69% จากกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมดมพีฤตกิรรมขีเ้กยีจในเรื่องเกีย่วกบัการท าอาหาร โดย 30% มคีวามคดิว่าการท าอาหารท าใหเ้สยีเวลาในการท า
กิจกรรมอย่างอื่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งกับร้านอาหารจึงยังคงเป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภคยุคใหม่ (วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2562) 

นอกจากการสัง่อาหารในชวีติประจ าวนัแล้ว เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น ยกตวัอย่างเช่น ช่วงของการแพร่ระบาดของไวรสั  
Covid-19  ธุรกจิบรกิารส่งอาหาร เป็นหน่ึงในทางเลอืกของผู้บรโิภค เพื่อลดความเสีย่งในการเดนิทางออกไปในพื้นที่ทีม่กีาร
รวมตวัของผูค้นจ านวนมาก (รปูที ่4)  

 
รปูท่ี 4 ตวัแทนแอปพลเิคชนัสัง่อาหารมารอควิรบัอาหารชว่งวกิฤต ิCovid-19, โดย ผูเ้ขยีน, 2563 
 

ซึง่จากวกิฤตเิกดิขึน้ ท าใหร้า้นอาหารสว่นใหญ่จ าเป็นตอ้งปรบัตวัเขา้สูธุ่รกจิบรกิารสง่อาหารผา่นทางแอปพลเิคชนัสัง่
อาหาร ขอ้ดใีนการเขา้สู่ระบบแอปพลเิคชนั คอืการท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึรา้นอาหารสะดวกขึน้ สามารถน าเวลาไปท าอย่างอื่นที่
ส าคญักวา่ได ้เพิม่โอกาสใหร้า้นอาหารขนาดเลก็ ซึง่จากความสะดวกน้ีอาจสง่ผลเสยี เน่ืองจากรา้นอาหารขนาดใหญ่กม็โีอกาสใน
การขายสนิคา้มากขึน้เช่นกนั จ านวนเงนิทีสู่งกว่าในการจ่ายค่าโปรโมทสนิคา้อาจดงึกลุ่มผูบ้รโิภคของรา้นอาหารขนาดเลก็ไป 
รา้นอาหารทีไ่มเ่ขา้สูร่ะบบแอปพลเิคชนัอาจจะตอ้งปิดตวัลงเน่ืองจากไมส่ามารถท าธุรกจิไดใ้นชว่งเกดิวกิฤตไิด ้

 
 
 



ววิฒันาการของเศรษฐกจิแบง่ปันกบัธุรกจิรา้นอาหาร 
ศุภาพชิญ ์อนิทรสตู และสธุ ีอนนัตส์ุขสมศร ี
 

667 

6. รายการอ้างอิง 
Marcus, F. and Joe, S. (2521). Community Structure and Collaborative Consumption. State of Illinois: University of 

Illinois at Urbana-Champaign 
Sara, R. (2556). Feeding the City: Work and Food Culture of the Mumbai Dabbawalas. Cambridge: Open Book 

Publishers. 
Praxedes, S. (2559). Domino’s Pizza Portugal: a case study on the price disclosure strategy of a late entrant. (Master 

Dissertations). Universidade Católica Portuguesa. Portugal 
China International Electronic Commerce Center. (2560). E-Commerce in China. สบืคน้ 23 ธนัวาคม 2562,  จาก 

http://img.apec-ecba.org/file/20170324/14051490338867855.pdf 
China Internet Network Information Center. (2561). Statistical Report on Internet Development in China. สบืคน้ 23 

ธนัวาคม 2562,  จาก https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201807/P020180711391069195909.pdf 
Bloomberg Staff. (2562, 1 กนัยายน).  Ex-McKinsey Consultant Turns Failed Restaurant Into $535 Million Startup. 

สบืคน้ 25 มนีาคม 2563, จาก https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-31/goldman-sachs-gojek-bet-on-
india-s-rebel-foods 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี (2562).  เศรษฐกจิรว่มใชป้ระโยชน์ 
= sharing economy.  (พมิพค์รัง้ที ่1). ปทุมธานี. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี สบืคน้จาก https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2019/20190318-book-
sharing-economy.pdf 

ปราณี สุทธศร,ี ณฐภ์ชัช ์พงษเ์ลือ่งธรรม, วศิรุต มาลสุขมุ, และณชัพล จรญูพพิฒัน์กุล. (2562).  Sharing Economy: นยัต่อ
เศรษฐกจิไทย. สบืคน้ 10 ธนัวาคม 2562,  จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions 
/AAA/SharingEconomy_V8.pdf 

ศนูยว์จิยักสกิรไทย. (2562).  การแขง่ขนัของแอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร ดนัธุรกจิ Food Delivery เตบิโตต่อเน่ือง คาดมมีลูคา่สงูถงึ 
33,000 – 35,000 ลา้นบาท ในปี 2562. สบืคน้ 10 ธนัวาคม 2562,  จาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-
econ/business/Pages/z2995.aspx 

Techsauce. (2562, 10 กนัยายน).  ความขีเ้กยีจยิง่มาก ตลาดธุรกจิยิง่เตบิโต! CMMU เผย “ตลาดคนขีเ้กยีจ” คอืโอกาสในการ
ท าธุรกจิใหม่ๆ . สบืคน้ 12 มกราคม 2563, จาก https://techsauce.co/tech-and-biz/lazy-consumer-cmmu-business 

 
 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

668 

 
The Use of Behavioural Design to Raise Entrepreneur Capability to 

Produce Sustainable Design Product 
 

Ativich Chewachamroen1, Akapan Thienthaworn2, Archan Boonyanan3 and Busayawan Lam4 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 
Email: ativichchewachamroen@gmail.com1, akapan@ap.tu.ac.th2 , 

archan@ap.tu.ac.th3 and Busayawan.Lam@brunel.ac.uk4  
 
Abstract 

This research aims to raise the capability of the entrepreneur in producing a sustainable product which is able 
to be sold in the market by using the behavioural design to nudge and encourage the consumer to buy an 
environmentally friendly product. To find the potential factors and information, this research uses both quantitative and 
qualitative research methods which are online survey and in-depth interview respectively. The questions used in both 
types of research are developed and created from the document reviews related to the sustainable design, green 
business and behavioural design. In the quantitative research, it was undertaken through the online survey which aims 
to collect data about the factors influencing on the product buying decision of the consumer. Simultaneously with that 
assessment, the qualitative research was conducted by interviewing with an expert who is the behavioural designer to 
find key factors and understand the concept of behavioural design and how to apply these concepts in the eco-friendly 
product business and also doing the interview with consumers to collect the data. The data are used to analyze and 
create the guideline for using the behavioural design for the eco-friendly product business. The objective of this study 
is to investigate potential factors and motivations that influence the buying decision of eco-friendly product and the way 
how to adapt the behavioural design to the eco-friendly product business. The purpose of the study is to provide the 
guideline for the use of behavioural design for eco-friendly product purchasing which can be used by entrepreneurs and 
business owners who do the business that sells an environmentally friendly product. The guideline will help them 
increase their sale opportunities and expand the range of customers. The research also discusses how the use of 
behavioural design can help the eco-friendly product industry. 

Keywords: Eco-friendly product, Sustainable design, Behavioural science, Behavioural design, Purchasing behaviour, 
Green business. 
 

1. Introduction 

Nowadays, there is an increasing rate of the environmental issue due to the rising number of waste from goods 
consumption and manufacturing process. As a result of the increasing demand for daily use product, entrepreneurs 
have to expand the capacities of their product production as much as possible for serving the customer's need. Generally 
speaking, the products that cannot achieve the customer’s satisfaction are replaced by the new product, leading to an 
increase in waste. In Thailand, the amount of solid waste produced in 2018 was 27.82 million tons. It is frustrating that 
around 26.5% of waste in Thailand, which is approximately 7.36 million tons, is not disposed of properly. In Thailand, 
there are many methods for disposing of the waste but most of them are the methods operated by the government or 
the related sector and some methods are the cause of global warming such as landfill and incineration. On the other 
hand, there are alternative methods that can be done by the business sector, which are upcycling and sustainable 
design. They are the process of transforming the waste and used material to the product that has better quality and 
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environmental value. Also, those methods are the concept designed to minimize the waste and pollution generated in 
the business operation. The product from those methods also known as an eco-friendly product. Most existing eco-
friendly products in the market are products in the category of lifestyle product which is the product that customers used 
in their daily life. Although there is a trend of green product in the market, it still hard for some business owners to 
achieve their goal. According to the study by Barbarossa and Pastore (2015), which aims to find the reasons why people 
do not buy eco-friendly products, there are a number of possible reasons for this situation. Firstly, from their result of 
the in-depth interview with 51 consumers shows that the high price of the eco-friendly products is the main reason. 
Secondly, the lack of availability of eco-friendly products makes the consumers take more effort to travel more distance 
to find the store, leading to higher extra cost in travelling. Last but not least, Barbarossa and Pastore (2015) identified 
the improper and lack of communication about the product can cause the lack of information about the eco-friendly 
product in consumers. Lacking the proper information about the product can consequently be the potential impact on 
the sale of the goods of the entrepreneurs. As a result, these reasons can be the obstacle and barrier for the 
entrepreneurs who sell eco-friendly products, leading to a drop in product sales. Also, they may cause the business 
owners to have a small range of customer in the eco-friendly product business. Fortunately, there is a strategy related 
to behavioural science called a behavioural design, which can be used by business owners that can induce and motivate 
consumers to buy or to perform the action that the business owner desired (Combs & Brown, 2018). Thus, the research 
is aimed at investigating the way to use behavioural design and sustainable design as a tool to enhance entrepreneur 
capability in producing sustainable product by finding the factor for producing and selling the eco-friendly product. 

2. Literature review 

2.1 Sustainable design 

Sustainable design is the concept of designing a product that can reduce the negative impact on the 
environment under the respect for nature, human and resource (Taha, 2015). It means that the products within 
sustainable design concept emit less pollution to the environment than typical products in the market (Korkmaz et al., 
2012). The objective of it is to reduce the use of natural resource, energy, pollution and minimize the waste and 
concerning about lifespan of the product (U.S. General Service Administration, n.d.). This concept can be applied to all 
field of design such as product design and building design. Similarly, sustainable design is a way that helps companies 
find how to design products along with the reduction of environmental impact emitted from the production process (Crul 
& Diehl, n.d.). Sustainable design can be used as a strategy of the company who are trying to do green business or 
green product to achieve the goal in preserving the future of the environment (Hart & Milstein, 2003).  

2.2 Eco-friendly product 

Eco-friendly product is the product that has environmental value and has the potential to be recycled or 
biodegradable (Onurlubas, 2017). It is the product produced under the strategy which aims to minimize the amount of 
waste generated from the production process or the product itself. For example, products produced under the concept of 
cradle to cradle strategy can be used as materials for the new product after the end of product lifespan, and they also have 
biodegradable characteristic (McDonough & Braungart, 2002). Furthermore, products designed by sustainable design emit 
less environmental impacts in terms of the production process, energy efficiency and material (Huang, Tu, & Hung, 2015). 
Most of the products can be found in the form of product that relates daily life or the activities that people do. This type of 
product can be categorized into a group of lifestyle product.  

2.3 Green consumers 

Green consumer is people who are concern about the environmental issue, or it can be said that they are 
people who tend to use or buy the product or service that do not cause any impact on the environment (Shabani et al., 
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2013). Most green consumers are young adults who were born between 1980 and 1996, defined as the millennial 
generation (White, Hardisty, & Habib, 2019). According to the survey of Smith (2010) undertaken with 601 millennials, 
there are around 80% of millennials have bought eco-friendly products before. In Thailand, there are approximately 20 
million millennials, which is equal to nearly 30% of Thailand population (Sachamuneewongse, 2018). Although there are 
consumers who have awareness about the environment or concern about the environmental issue, not all of them is 
likely to buy an environmentally friendly product due to various reasons such as the doubts about the ability, value, 
store location and price (Barbarossa & Pastore, 2015).  

2.4 Purchasing behaviour  

Purchasing behaviour is the decision process or the action of people related to the selecting, purchasing and 
consumption of products or services to satisfy their needs (Ramya & Ali, 2016). Consumer purchasing behaviour focuses 
on how consumers spend their resources, including effort, time and money. The understanding of consumer purchasing 
behaviour is a beneficial aspect to businesses and help them understand the factor influencing on their customer buying 
decision (Singh, Dhayal, & Shamin, 2014). The ways how people make decisions can be categorized into 2 systems 
which are System 1 (fast thinking) and System 2 (slow thinking) (Kahneman, 2011). System 1 operates the thinking 
system automatically and quickly without self-awareness and effort. Another system is System 2 or slow thinking, which 
takes more time in making a decision. Slow thinking is the thinking system that people use their mental, effort and 
conscious to make decisions. Kahneman (2011) describes System 2 as the system that requires people to pay attention 
to do things. Generally speaking, consumers decide to buy products that serve their needs (Ramya & Ali, 2016). Maslow 
(1943) stated that people are motivated to fulfil the needs, and those needs can be categorized into 5 stages, namely 
physiological (basic requirements for human survival), safety, love and belonging, esteem (achievement and reputation) 
and self-actualization needs (self-fulfillment). The 5 stage needs are expanded to 8 stages to include cognitive 
(knowledge and understanding), aesthetic (beauty) and transcendence needs (helping others) (Maslow, 1970). The 
better understanding of factors influencing consumer purchasing behaviour is the benefit and opportunity for business 
owners to develop and create a strategy more efficient and be able to meet with the needs of their customers (Ramya 
& Ali, 2016). 

2.5 Behavioural design 

Behavioural design is a set or pattern or technique of persuasion. Combs and Brown (2018) stated that 
Behavioural design is not the technique of forcing the customer to do something but it is the technique that induces the 
user to change their behaviour or the way people behave and their decision-making. The behavioural design uses the 
knowledge related to cognitive neuroscience, behavioural science, behavioural economics and the experiment to induce 
people's behaviour to the action that the designer desire (Combs & Brown, 2018). There are related design strategies 
which have concepts under the behavioural design which are nudge design and persuasive design. Both of them use 
the design to create the change and impact on customer behaviour through product or service. They can help the 
customers in their decision making and nudge them in the right direction. The good examples of behavioural design 
model are CAR model and BJ Fogg model. To begin with, the system of how people behave can be summarized in the 
CAR model. This model consists of Cue, Action and Reward (Combs & Brown, 2018). This model believes that every 
action can happen when there is a cue or trigger which is the factor to induce or influence people to do something 
leading to the action. The action is the way how people perform which leads to the reward or the consequence of the 
action. Rewards can be categorized into 3 types which are the reward of the self, the reward of winning and the reward 
of belonging or the ownership (Combs & Brown, 2018). Similarly, BJ Fogg model or Fogg’s Behaviour Model (FBM) 
developed by B.J. Fogg, professor at Stanford University, shows the belief that behaviour can occur when there are 3 
variables which are motivation, ability and trigger combined together. To illustrate, motivation factor can be grouped into 
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3 cores which are sensation, anticipation and belonging and each of them has 2 sides. For the sensation, there are 
pleasure and pain. For anticipation, there are hope and fear. And for belonging, there are acceptance and rejection 
(Fogg, 2009). The more motivation is, the more possibility that customer will go through. Next, ability, this factor includes 
time to complete the behaviour, mental effort, the cost barrier, physical ability and the routine which is related to the 
customer daily life and not the irregular behaviour which are the elements that help human perform the action. The last 
factor is a trigger which is the factor that induces people to do the action. To illustrate, if the motivation and ability are 
oxygen and it needs to be fired, the trigger is a spark which can ignite and spark the object. 

 

3. Methodology 

This research is designed using various research methods. To begin with, quantitative research is undertaken by 
collecting data from an online survey. At this stage, the population size is 400 who are the millennial people (born between 
1980 and 1996). According to figure 1, the questions of the online survey were created from the literature reviews which 
focus mainly on 2 issues which are factors influencing in buying decision related to the marketing. Simultaneously with that 
assessment, the qualitative research is conducted by doing the interview with an expert who is the behavioural designer to 
find key factors and understand the concept of behavioural design and how to apply these concepts in the eco-friendly 
product industry and also doing the interview with consumers to collect the data and use it as the case study. The process 
of creating a set of questions for each type of research method uses the literature review as in figure 1. For the study, 
research papers, documentary, articles and journals related to the topics including sustainable design, behavioural design, 
circular economy, green business, green marketing and green production are reviewed. After the reviewing stage has been 
done, the useful and related information is utilized and used as the questions for both quantitative and qualitative research 
of the study which are online survey and in-depth interview respectively. After gathering data process have been done, the 
data were analyzed by statistics. The information from the in-depth interview was analyzed as a content analysis. The 
repeated words from each interview respondent are collected to help the researcher focus on every interview. The repeated 
data will be emphasized as significant information. The design guideline was analyzed based on the factors influencing on 
customer buying behaviour related to the factors in behavioural design gathered from quantitative and qualitative data 
analysis. 

 
Figure 1 Conceptual framework for methodology  

 

4. Results and Discussion 

According to the literature review, although there are various models and guidelines in behavioural design, all 
of them have a similar concept which is the trigger or cue is the factor that creates behaviour and action. The finding of 
the literature review shows that there are 4 potential factors from the behavioural design, which can be used and 
adapted in the eco-friendly product business. These factors are the factors in the CAR model and BJ Fogg model, which 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

672 

are Trigger, Motivation, Ability and Reward. These factors have a potential impact on consumer behaviour, and each 
factor has a connection to each other. As a result of the comparison between Maslow’s hierarchy of needs and the 
factors in behavioural design, each needs related to the buying product including Physiological needs, Esteem needs, 
Aesthetic needs, Self-actualization needs and Transcendence needs can be classified into the motivation factor in 
behavioural design. 

As a result of the online survey with 400 consumers compared with the factors in behavioural design, there is 
a statistical difference between each factor. On a 5 point scale (5 = high impact, 1 = rarely impact), product price (ability) 
mean is 4.25 and design (motivation) mean is 4.21. These 2 factors are the factors that have a high impact on the 
consumers buying decision. Furthermore, function and quality factor (motivation) and convenience of buying factor 
(ability) means are 4.08. Last but not least, there is a small difference in the means of factors related to a channel of 
distribution (ability), product marketing (trigger) and product promotion (ability), which are 3.84, 3.78 and 3.62 
respectively. According to the online survey, factors that have the mean between 3.41 and 4.20 are the factors which 
have an impact on the consumers purchasing decision. 

Moving on to the result of the in-depth interview, it shows that consumers noticed the existing product through 
advertisement, social media and the store (trigger). For the reason of buying as their purchasing behaviour, there are 
various reasons related to the hierarchy of needs such as Physiological needs, Esteem needs, Aesthetic needs, Self-
actualization needs and Transcendence needs as they decide to buy the product to fil their satisfaction, make them look 
beautiful and serve their basic needs (motivation). Not only needs can motivate consumers to buy the product, but the 
lifestyle, design and quality and awareness (motivation) also have the influence to motivate them to buy the product as 
in the interview that the consumers noted that they purchase the product because it is environmentally friendly or the 
design and function relate and suit for their lifestyle. In addition, they informed that price, store location, a channel of 
distribution, the convenience of buying, discount and promotion (ability) are the factors help them consider and decide 
to buy the product as the product is easy to be found and bought with the reasonable price. 

Moreover, the result of the in-depth interview shows the perception that consumers have on the daily use 
product which is the eco-friendly product in Thailand that they rarely see the marketing campaign or the advertisement 
of the product and they find the product on social media and physical store only a few times. They agree that the eco-
friendly product has the same function as a typical product in the market and can be used effectively and can help the 
environment as the product’s objective while in term of design, leading the Esteem needs, Aesthetic needs, Self-
actualization needs, may not motivate the consumers to buy it. It is interesting that all the consumers agree that the 
price of the product is expensive and do not understand the reason also the promotion or the discount of the product 
never be found by the consumers. And they also agree that the product is hard to be purchased as its channel of 
distribution and store location is hard to be found in consumer daily life. 

According to the result from document review, online survey and in-depth interview with the behavioural 
designer which has the result that when it comes to the eco-friendly product, the first thing for the use of a behavioural 
design that the users have to do is understand their customer including their purchasing behaviour, age, gender and 
lifestyle; consequently, the user can determine and measure the factor related to the behavioural design, the TMAR 
model was found to help the eco-friendly product brands increase their sale opportunity. 
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Figure 2 TMAR model 

As provided in figure 2, it can be seen that there are 4 elements which are the key factors that create the 
customer’s behaviour and habit. These 4 factors are the factors that have the potential in leading the customer to 
perform the desired action as a consequence of inducing the customer to perform the action, leading to a reward factor 
which link to the motivation factor. 

T (trigger): The factor that tells the consumers about the existing of the eco-friendly product and induces and 
works as a trigger to lead them to the eco-friendly product store (online and physical store) 

M (motivation): The factor that motivates the consumers to buy the product which can be the form of the 
design, function, quality and the needs and reasons that motivate consumers to buy the product. 

A (ability): It is the factor that has a potential impact on the ability of buying of the consumers such as price, 
store location, a channel of distribution, convenience of buying, discount and promotion. 

R (reward): This factor links to the motivation factor as the result of the factor that motivates consumers to buy 
the product which can lead to the reward when the action is performed or the product is purchased. Rewards can be 
categorized into 3 types which are the reward of the self, the reward of winning and the reward of belonging or the 
ownership. 

According to the definition of TMAR model, this design guideline is developed for the owners of the eco-friendly 
product brand which is the product for daily used. The detail in each part is designed to let the user follow step by step 
as provided in figure 2. The TMAR model starts with Trigger which is the first step of the process of the use of 
behavioural design for an eco-friendly product and to be the first step for inducing target customer and tell them about 
the existing of the product. A trigger has various such as marketing campaign, announcement, marketing communication 
and message. A successful trigger helps the user communicate with customers about the existing and information of 
eco-friendly products. After the trigger factor of target customer has been found and measured, the next factor that 
needs to be concerned is Motivation. At this stage, the user needs to find the reason that motivates the customer wants 
to buy the product. The more Motivation is identified, the more opportunity that customers will buy products. Then, the 
user has to find the factor to increase the ability of the customer for purchasing the product. Ability is the factor that 
activates the user's desired behaviour. There are certain factors that the user need to concern which are physical effort, 
store location, a channel of distribution, time and money. For example, if customers need to take more effort to go to 
the store where it is far from customers' routine, they are not likely to buy the product, or there will be a few people who 
go there to purchase the product. Importantly, these 3 factors have to be relevant and timely. After these 3 stages have 
been done, the user will understand the habit and the behaviour of the target customer which helps the user lead the 
customer to the desired action (buying the eco-friendly product), leading to a Reward that the customer will get. The 
fourth factor of TMAR model is the factor that helps the user identify what customers want to achieve. There are 2 types 
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of Reward factor related to the buying of eco-friendly product which are Reward for self (fulfil self-satisfaction) and 
Reward for belonging and ownership. 

 

5. Conclusions 

As a result of the understanding of the consumers in term of the factors that have influence in inducing and 
motivating them to buy the product, entrepreneurs and business owners of the eco-friendly product brands have 
opportunities to develop and create the strategy to help them increase sales of their products through the factors in 
behavioural design. Therefore, it is important to the eco-friendly product brands and business owners who sell the eco-
friendly product for daily used to understand those potential factors leading the raise in their capability in producing and 
sell their eco-friendly product. It can be done by the use of behavioural design for the eco-friendly product through 
TMAR model (Trigger, Motivation, Ability and Reward) as a design guideline to help them improve and increase their 
capability in producing and selling the eco-friendly product. Moreover, TMAR model offers business owners the potential 
method to identify and understand the factors in in-depth detail for developing and producing eco-friendly products to 
meet consumer needs. It also provides the guideline for identifying the factors to create a strategy for selling the product, 
leading to an increase in eco-friendly product sales and a wide range of customer. 
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 Abstract 

 The purpose of this study is to create a sustainability guideline for non-franchise coffee shop in Bangkok, 
Thailand. The Thai Coffee market is increasing every year and consumption has also going up from 5 to 6 percent each 
year since 2015. As a result, the coffee shop is one of the accessible businesses that people want to operate. There 
were 8,000 coffee shops operating in Thailand in 2018 which grew 4.6 per cent from 2017. The Thai coffee market is 
getting bigger with more coffee shops opening every day. Starting a new business, people always think about profitability, 
but lack consideration about the impact that their business can have on the environment. On the other hand, there is a 
trend about how people in our society show a higher degree of concern about sustainable behaviours. So how can the 
creative adaptation of design guidelines with a focus on sustainability improve coffee shops' brand experience related 
to environmental concerns? Online questionnaires are used as a methodology, with 400 coffee shops consumers' as a 
sample group, which is used to analyze consumer behaviour in the coffee shop and their sustainability concerns. On 
the business side, interviews with coffee shop owners are used to understand the interests in sustainable concepts and 
needs for coffee shop businesses. The expected outcome for this thesis is a guideline for improving sustainable elements 
in the coffee shop, which can be used by businesses to improve their environment friendly profile and user experience. 
The guideline contains three main aspects; staff behaviour training, alternative activities, and alternative products and 
suppliers. The adaptation of this guide is expected to help increase satisfaction for customer segments who are 
concerned about sustainable behaviour and business development. 

Keywords: Sustainable Coffee Shop, Sustainable Guideline, Creative Guideline, Sustainable Design 

 

1. Introduction 

 Coffee is the most valuable agricultural product and the second most valuable commodity exported from 
developing countries, with almost 70 per cent of the world market share coming from Brazil. It is also the most popular 
beverage in the world with an average 400 billion cups per year. In 2019 research from Mordor Intelligence forecasted 
that in the period from 2020 to 2025 the global coffee market will grow at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 
5.5%. The fastest growing coffee market is Asia Pacific (Mordor Intelligence, 2019). Even though Thailand is not a main 
exporter of coffee to the world, Thailand is the third largest coffee exporter in Asia (Onchuenchit, Rungsintora, 
Jaroenpacha, Srimool, n.d.).   

 For coffee market Thailand, the growth rate of the Coffee industry is still continuing to increase by 10% from 
previous year.  Customer groups have expanded to office workers and students (Sriwong, 2020). As well as the number 
of coffee shops that increased to 8,025 non-franchise coffee shops that operated and registered in 2018, which increased 
4.6% from the year 2017(Food intelligence center Thailand, 2019). 
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Coffee Shops' Types 

Coffee shops can be categorized four categories by function; 

Grab and Go: this type has only a bar for doing coffee and beverage for customers and only a few chairs for them to 
wait for drinks. There is no table available in this type of coffee shop. 

Small-Scale: there is only beverages are served in this type of coffee shop but it provides tables and area for customers 
to spend their time in it with limited space. 

Full-Service: this type of coffee shop has more beverages and menu choices than small-scale such as bakeries and 
food with more space for customers. 

Perfect-Mix: there are more activities out of food and beverage in this category such as hostel, galleries, or workshop 
areas. (Baanlaesuan, 2018) 

 Most of the coffee shops serve beverages in plastic coffee cups. The single-use coffee cups have estimated 500 
billion discarded globally every year (Take 3 For the Sea, n.d.). These can show how coffee shops (including customers) 
create unsustainable behavior that negatively affects the natural environment. 

 There are so many awareness campaigns, posters, and news about the environmental impact of human 
consumption. People are aware but there is little action afterward. This might be an opportunity for this project to 
contribute to an increased focus on sustainable behavior related to coffee shops and customers.  

 

1.1 Research Questions 

How can the creation and adaptation of sustainable design guidelines improve coffee shops' brand experience in terms 
of environmental concern? 

1.2 Research Objectives 

1.2.1  To study the meaning of sustainability concepts. 
1.2.2  To explore and identify customers' experiences and employees' behaviors in non-franchise coffee shops. 
 

2. Literature review 

2.1 Concept of Sustainability  

Sustainable concepts have been defined into various definition. On September 25, 2015 The United Nations 
General Assembly defined the world’s Goals which is the Sustainable Development Goals or SDGs. Agendas are 
balancing between the economic, social, and environmental aspects for the world. These three aspects carry all sectors 
of development from cities and urbanization to agriculture (businesscommission, 2017).  

Economic development is about incentives for businesses that becoming sustainable. This section is also 
about giving people better quality of life.  

Social development is about aware and protect people from harmful activities of business; pollution. Also, to 
encouraging them to understand more in sustainability and inform about the effects of environmental issue that 
happened.  
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Environmental development is about protect the environment. Waste management of each business about 
4Rs (reduce, recycle, recover, and reuse) are to be achieved in this development section. Also, business should lower 
their carbon emission toward the environment. It also about increase efficiency use in resources and decrease waste 
and gas emission. 

2.2 Sustainability Guideline 

Guidelines are suggestions to achieve objectives, sustainable guidelines mean suggestions to achieve goals 
of balancing social, environmental, and economic aspects. Not only achieving sustainable goals but also helping them 
with their business. There are also many sustainable guidelines in the food industry. Most of the guideline contains 
energy and water conservation, waste management, reducing gas emission, and supply chain management topics which 
can also help businesses use resources more efficiently and reduce cost (Southern California Gas Company, n.d.).  

Owner should be understanding bout sustainability and Trible Bottom Line of business first. After that listing business 
elements and creating framework to adapt elements into framework. Framework creating process should also let 
employees to be part of it, and also educate employees about Social Development Goals, and Triple Bottom Line. So, 
owner will know from other perspectives and educate employees. After creating framework, it should be adapted to 
business and developed each element together as a team (Cultivating Capital, n.d.) 

2.3 Staff Training 

Companies have to identify and clarify goals of their business, employees’ roles, employees’ characteristics, 
and determine activities to provide employees in training. So, business owners can come up with learning objectives for 
employees. Finding training materials and tools for implementing objectives of business into training sessions for 
employees and evaluate the training by getting reaction or feedback from employees. Then observe post-training 
behavior to see how effective the training is. Last of all, quantifiable business results by analyzing if all these actions 
can lead to the desirable outcome related to the business goals (Dalto 2014). 

There are five most popular ways to train employees 

Classroom-Based training: this training usually done by many employees’ company and should indicate by 
qualified indicators. The tools that used mostly are series of presentation slides, and activities included. The advantage 
of classroom-base training is that group of employees can inform the same information at the same time. 

Interactive Training: this training is more likely about learning from simulations, scenarios, role plays, and 
quizzes which would help employees understand more. 

On-The-Job Training: this training is involved training in to real-life work situation so employees can relate 
themselves into real action. This method fits with technical skills rather than soft skills. 

Social Learning: defined as learning from observation and adapt for soft skill. So, employees can understand 
more about value of business more. This method fits with soft skills. 

Online Training: this training has become most effective solution of how to train employees. There will be 
programs that include eLearning courses, video, and test for employees to get involved with. 

To get effective training, the owner should define objectives of training programs whether the business wants 
to improve hard skills or soft skills for employees. Then defining whether the company suite for each method or not 
(Andriotis, 2018). 
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2.4 Supplier 

The wastes that happened daily from coffee shops are mostly consumable goods like plastic cups and straws. 
This study is focusing more on consumable goods and supplies which are uncontrollable waste after customers get 
them and also provide unsustainable waste for the environment. Consumable goods include single-use plastic, straws, 
bags, napkins, plates/box, and paper towels. These are all consumable goods that customers can get from coffee shops 
both in shops and take away orders (Impos 2017). 

Consumable goods waste from coffee shops are part of the world unsustainable waste.  So, there are 
alternative products for these goods that do less harm to the environment. Instead of using single-use plastic, there are 
many alternative products that used in market such as paper cups, biodegradable plastics, or even nature products like 
bamboos (eartheasy n.d.).  

Table 1: Alternative products for consumable goods 

Product Name Product Details Materials 

Paper Cups Paper cups for both hot and cold beverages. Product design for 
any kind of beverage so it helps business to maintain cost by 
buying difference kind of cups (Meerod, 2019) 

Paper 

PLA Cups/ Straw PLA cups is biodegradable cups, the alternative products for 
plastic which made from nature material such as corn, sugarcane, 
and cassava (SME Thailand, 2018)  

Polylactic Acid from corn, 
sugarcane, and cassava 

Bamboo cups Creating from bamboo waste, which can also be paint logo on it 
by crafting (Techasean, n.d.). 

Bamboo 

Loliware Edible cups make from seaweed and have sweetness taste and 
color from food and vegetables. The product can be degraded 
within 60 days (Creative Citizen, 2017) 

Seaweed 

Bamboo cup holder Bamboo cup holder makes from bamboo which all part merge 
together by weaving bamboo which all natural (Meethong, 2019) 

Bamboo 

Paper cup holder Paper cup holder can hold both hot and cold beverages 
(Goodwill, n.d.) 

Paper 

Another main supply product that every coffee shop has coffee beans. There are Thai’s brands such as Doi Tung 
and Doi Chang coffee shop who support all Thai coffee products. Thai’s coffee beans have quality and variety as much as 
imported coffee beans do (John D, 2019). So, there are many local brands in Thailand who buy fresh beans from farmers and 
roast by themselves such as  

- Ministry of Roasters: Coffee beans roaster and seller who use Thai coffee beans as main and base 
products (Filmthii, 2019) 

- Gem Forest Coffee: Coffee roasting business in Northern Thailand who helps local farmers to improve 
beans quality and get fair price (Gem Forest Coffee, n.d.) 

- Skugga Estate: The coffee producer who do all process and sell Thai’s coffee beans to coffee shops 
which coffee shop can customize preferences. (Skugga, n.d.) 
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3. Research methodology  

This study is a mixed methods research project combining quantitative research and the qualitative research. 
The quantitative research consists of an online questionnaire for coffee shop's customers. The qualitative research 
consists of interviews with owners and employees of coffee shops. The research procedure will be conducted following 
these steps: 

3.1 Survey Questionnaire 

This methodology will collect data from Bangkok people who spend time in coffee shops in Bangkok to find 
the demographic profile, the reasons why they go to coffee shops, popular areas, and sustainability concern. The sample 
will use Taro Yamane’s formula, with a sample size of 400, error is not more than 5 per cent and confidential rate is 95 
percent.  

The questionnaire will be released in ‘รวีคิาเฟ่ รวีวิรา้นกาแฟ by Café Hopping’ group on Facebook which has 
over 45,000 members in group who interested in coffee shops.  

3.2 Service Blueprint 

To identify activities in coffee shops is using service blueprint. Service Blueprint is a diagram that shows the 
relationship between customers and services they get (Gibbon 2017). The key elements contain: 

1. Customer Actions: Showing actions of customers performed in each stage of using the service from the beginning 
until customers finish the service experience. 

2. Frontstage Actions: Most interaction in the service business is human-to-human or even human-to-computer. These 
actions are directly from service providers to customers. 

3. Backstage Actions: These actions are behind the curtain of frontstage action; actions that are not shown directly to 
customers but support frontstage actions. 

4. Support Processes: These last stages are employees’ support for delivering services to customers. 
 

3.3 Interview 

This methodology is used to interview owners and employees from coffee shops to see how they perceived the 
idea of sustainability and how they consider implementing these ideas in their business. The criteria of choosing coffee 
shops is location; coffee shops should locate in popular areas from survey. 

 

4. Research result 

4.1 Research result from coffee shops’ customers 

There were 453 participants in online questionnaire distributed on Facebook group ‘รวีคิาเฟ่ รวีวิร้านกาแฟ by 
Café Hopping’ and only 443 met the screening criteria of living in Bangkok. The statistics showed that 68.5% of total 
participants were 18-24 years old followed by 25-34 years old, 35-44 years old and 45-54 years old (28.6%, 1.8%, and 
0.9% of total participants orderly). Most participants are students (47.2%) and private company officers (29.2%).  

The online questionnaire showed the most recommended area is Ari area (36% of total recommendation area) 
and followed by Bangrak which represented 34%. The main reasons they chose to go to coffee shop include: 
Atmosphere and decoration (74.8%); place to work or study (59.5%); and taste of coffee (56.8%). 
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 About sustainable concern, 79.27% of total participants concern about environmental sustainability and 87.4% 
are willing to pay more for sustainable products. 

4.2 Observation result of service blueprint 

Table 2: Summary blueprint from coffee shops 

Customer 
Action 

Searching Arrive at 
Coffee 
Shop 

Order Drinks Payment Wait for 
orders/ talk 
to barista 

Served Toilet Photos 

Frontstage Google 
Maps 
Reviews 

 Greeting with 
customers  
 
Recommend 
menus 

Receive 
Payment 

Make drinks 
 
Talk to 
customers 

Serve 
orders 

  

Backstage Facebook 
update  
Nice photos 
 
Location 
setting in 
Google 
Maps  

Parking 
spots 

Waiting spot 
for takeaway 
orders 

Notify 
orders 

Preparing 
orders 

 Toilet 
Cleaning 

Cleaning 
Decoration 

Support   Order system Payment 
methods 
 

Check and 
update 
Stock 
 
WIFI 
Provider 

   

 

Observations from three coffee shops in Ari area and Bangrak district can be summarized into one blueprint 
as seen above. All coffee shops have familiar customer actions such as: Search, arrive, order, pay, wait or talk, serve, 
using toilet, and taking photos. There would be some difference in ‘parking spot’ 2 out of 3 coffee shops located in Ari 
area provide parking spots for customers but in Bangrak district does not have parking spot but both areas are nearby 
BTS stations. In ‘order drinks’ action about asking customers about drink at coffee shop or takeaway, if customers bring 
their own tumblers, coffee shops will give discount to customers. Also, these three coffee shops provide photos spots 
for customers to have interactions that can indirectly promote their shops as well. 

4.3 Result from coffee shops’ owners and employees 

According to the research result of the survey questionnaires, interviews and literature reviews. The questions 
those asked to owners and employees are about how do they concern about sustainable concepts and how do they 
implement these concepts into their shops or roles? 
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Table 3: Owners interviews summery 

 
Table 4: Employees interviews summery 

 
The results from coffee shops’ owners are they know about sustainability concepts and they try to adapt these 

concepts into their shops. 

The suggestion in alternative products from owners are they do not recommend paper cups and paper straws 
because they change the tastes of coffees and dissolves water too fast. Paper straw cannot be used for frappe menu. 
Thai coffee beans have better quality than before also cheaper than import beans. Employees play main roles in 
customers interaction, so educate them about sustainability can create sustainable behaviors and concerns for them. 
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5. Conclusion and recommendation   

The objectives of this study are to study and understand more about sustainability concepts which literature 
reviews explore how sustainability can be implement to business by using Business and Sustainable Commission as 
increase health and well-being of employees, support Thai farmer and local business, and use resources efficiency. 
Business can also gain profitability and benefits thought these concepts as well.  Primary research also shows that 
implementing sustainability concepts into coffee shops are also a concern for businesses. Business owners have tried 
to improve and adapt sustainability concept to their own businesses.  

Another objective is to explore and identify customers’ experiences and employees’ behaviors in non-franchise 
coffee shops by using survey and service blueprints. The outcomes show that Bangkok people are likely to go to Ari 
area and Bangrak district for coffee shops more than other area. Customers have direct interactions with employees in 
coffee shops through many stages, where employees training is important for that aspect. Also, customers have other 
activities out of drink coffee in coffee shop as well. Providing photo spots in coffee shops also affects people’s decision-
making about where to go.  

Trying to adapt sustainability to coffee shops should be done by using sustainable concept parallel to all activities 
in coffee shops. Supplies in coffee shops can provide unsustainable waste to environment, using alternative products 
such as biodegradable cups can reduce single-use plastic but to make it more long term, using personal cups can 
reduce more wastes. After getting all of information from literature reviews and interviewing, there are learning from 
these methods as; 

1. To educate employees about sustainable concept. Employees will be able to understand cores concept of 
sustainable and Triple bottom line by using ‘social training method’ according to understanding in situation they do 
while doing they work, could help them understand more about sustainable is related to them. 

2. For alternative supplies, according to consumable goods is the most generate waste from coffee shop offering 
customers discount promotion for personal coffee cups is one solution but also for customers who do not bring 
personal cups should be provided by alternative plastic cups. Even paper cups are the recommend products to use 
instead of plastic but it do not recommend from coffee shops part because of usage and taste of product. If the 
coffee shops want to be more sustainable should be use alternative products such as PLA Cups, Bamboo Cups, 
and Loliware which are all biodegradable products. 

3. There are also many roasting businesses who use Thai’s coffee beans as main products which create various of 
taste for customers like imported coffee bean but in the cheaper ways and also help Thai coffee farmers to have 
better quality of life. 
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Abstract 

Nowadays, more and more people are traveling by plane. The first advantage of flying that manifests   is 
moving faster and more conveniently with a plane than other vehicles for long-distance travel across provinces and 
countries, especially during the holidays or festivals. The second advantage is that plane tickets have many price 
levels, including the budget level from low-cost airlines. As a result, the numbers and frequency of travellers who 
decide to travel by plane are increasing. The high growth of both Thai and foreign travellers also comes with enormous 
waste generation. Airplane waste management inefficiency is a real environmental problem. A report from the 
International Air Transport Association (IATA) found that one passenger will generate as much as 1.4 kilograms of 
waste per flight. In 2017, the total amount of waste from flights, including toilet paper, boxes, and plastic products, 
amounted to 5.7 million tons, while the cost of getting rid of the waste reached 700 million US dollars.  This study will 
be a way to help reduce the problem of flight waste (plastic) by focusing on the amenity kit or travel kit that uses 
biodegrade material, which will lead to the development of product design guidelines. The study will focus on the travel 
kit, whether the traveller is traveling for 1-2 days or traveling a week. This kit is necessary. The purpose is to store the 
belongings of utensils needed to clean the body and provide a pleasant trip. As a result, the travel kit is a crucial 
product related to the travel experience. In the current travel kit, the materials used are mainly single-use plastic. Due 
to restrictions on the use of biodegrading material, the price is much higher than plastic, depending on the material 
used. In this research, a methodology is a focus group and in-depth interview to answer the research question and to 
be used in product design. The results of this research will suggest the selection of materials and designs to meet 
consumer needs.  

Keywords: Air transport, Airline waste production, waste on board, the aviation industry. Perception, Awareness, 
Packaging for Environment 
 

1 Introduction 

The Airline industry is attempting to adapt to the global waste crisis, at a time where the world tourism industry 
is increasing every year. According to the World Tourism Organisation (UNWTO), the number of tourists traveling 
worldwide in 2019 is approximately 1.5 billion. The tourism industry has created tremendous economic value in many 
countries around the globe. Tourism creates income, employment, and investment that spreads to the local level. 
Although tourism generates much money, it cannot be denied that tourism also creates enormous waste (Xu, M. 2003).          

           At the end of 2019, Portuguese airline Hi-Fly launched the first single-use plastic-free flight by changing plastic 
cutlery into bamboo cutlery and other compostable materials. Furthermore, they stopped using plastic bottles on an 
Airbus A340, traveling from Lisbon to Natal in South Africa. It is expected that an additional three flights will be launched, 
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and all routes will become plastic-free by the end of this year. Each Hi-Fly flight can save up to 350 kilograms of plastic 
(Hi Fly, 2020). 

Airlines' adaptation to this type of project today is a small beginning that reflects efforts to reduce the rate of 
waste generation, although it is not comparable to the total amount of waste generated. However, it is considered an 
excellent signal of intention that aims to secure a better world for future generations. 

           This research project aims to help reduce plastic problems in flights and for travelers with a focus on the amenity 
travel kit, an onboard flight bag that the airline gives away to business class and first-class passengers that have a long 
haul flight of 6 hours or more. Inside that bag, there will be a lotion, hand cream, shower cream, and shaving cream for 
men. Passengers in the economy class in some airlines will also receive the amenities kit, but most of them including 
only toothpaste and toothbrush. This research will involve product design focusing on biodegrading material and the 
reduction of the single-use plastic cycle. 

2  Literature review  

2.1 Life Cycle Assessment: LCA 

Life Cycle Assessment (LCA) is the process of analyzing and evaluating the impact of products on the 
environment. It details the life of a product from the extraction or acquisition of raw materials, production processes, 
transport and distribution, product use, reuse/processing, and scrap management of products after use. The method is 
a way of considering products from "cradle to grave" by specifying the amount of energy and raw materials used. It also 
includes the risk assessment of waste that is discharged into the environment and how it affects the ecosystem and 
community hygiene. The assessment is done to find ways to improve the environmental impact of the product. 

2.2 Environmental Management System 

           Environmental Management System (EMS) is a new management process that considers components, including 
production, delivery, distribution, and waste management.  The process assesses the actual measurement of the 
environmental impact that happens through the production process. Initially, the manufacturer only focused on the price 
and quality standards of their product. However, nowadays, aside from considering the quality of the product, 
manufacturers also have to include health standards, safety, and the environment that production will have a direct 
effect on before or after production. By looking at the whole operating system and able to make 'connections those 
environmental impacts compared to economic values to be called "Environmental Management Account" (EMA), which 
will collect data, calculate and make reports in Economics, Social and Ecological (Iraldo, 2009). 

2.3 Circular Economy by Ellen MacArthur foundation 

           Ellen MacArthur Foundation is a Non-Profit organization in the United Kingdom, founded in 2010 by Madam Ellen 
MacArthur to promote understanding of the Circular Economy and accelerate innovation that supports environmentally 
friendly business operations. Recently, Eric and Wendy Schmidt helped fund and develop a learning Hub, an online learning 
center, that collects the Circular Economy. Visitors can learn about this and can bring Circular Economy to use in their 
organizations, by looking at reducing the cost of raw materials in the consumer goods, how to reduce carbon dioxide 
emissions. Besides, the website also shares the guidelines for Circular Economy in various industries such as fashion, 
food, construction, IT. The site also suggests how to present ideas to create circular economy projects that win the hearts 
of executives and investors. This Learning Hub creates content with easy-to-understand media such as podcasts and 
videos suitable for modern lifestyles that require convenience to learn anywhere at any time. 
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2.4 Thailand plastic waste management plan 

           Environmental conservation trends that aim to reduce and stop the usage of plastic bags from helping solve 
the problem of pollution and global warming are widely accepted. Not just Thailand, but the world is aware of and 
attaches importance to the prevention of problems that cause disasters to natural resources and the environment.  

The Ministry of Natural Resources and Environment (TSC) proposed the stop of plastic bag usage in the mall, 
supermarket, and convenience stores from 1 January 2020 onwards. TSC is a policy to reduce the use of single-use 
plastic that has a significant impact on the environment under plastic waste management roadmap 2018-2030 
(Kofoworola, 2009). While also assigning relevant departments to integrate the operations by having the Public Relations 
Department jointly, Department of Environmental Quality, Pollution Control Department, Provincial Office for Natural 
Resources and Environment Regional Environment Office and Governor cooperate with the private sector in campaigns 
and public relations to raise awareness and understanding of the measures as mentioned earlier with consumers and 
entrepreneurs and assigned the Pollution Control Department, Department of Environmental Quality together with 43 
private network partners, to determine guidelines and procedures for measures to stop plastic bags. 

 

3 Research methodology  

3.1 Research design 

A research design is the set of methods and procedures used in collecting and analyzing measures of the 
variables specified in the problem statement. It is used to describe how to approach the investigation for this study. 

3.2 Data collection 

          3.2.1 Primary data 

           The researcher collected data from the sources of an online survey as well as in-depth interviews with selected 
industry environmental staff. The sample group of 400 people is made to be a purposive selection.  

           3.2.2 Secondary data 

           Information from secondary data will consist of a literature review focusing on documentary research, industrial 
law and policy, and concepts related to the thesis framework. 

3.2.3 Content analysis 

           The qualitative research process was enhanced by using the process of analyzing the data obtained from in-
depth interviews and focus group discussions. This research will conduct a descriptive analysis of data from in-depth 
interviews to obtain insights that support the thesis's aim. 

3.2.4 Focus group 

A Focus group is a form of qualitative research where people in groups are asked about their opinions, beliefs, 
or attitudes about products, services, or ideas, based on questions asked in various modes of interaction. The approach 
allows participants to talk and express opinions freely in the group while the researcher guides the direction and record 
the conversation. 

Focus groups were chosen by specific sampling. The group of experts in the evaluation is product designers. 
The groups who evaluate the satisfaction of products and packaging from natural materials are consumers and those 
interested in the products from the target group. The topic of the focus group is "A study of plastic waste reduction 
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related to design amenity product for the in-flight services in Thailand" moderated by Thanathorn Thanawaranata on 
10th, 2020, at 2-8 pm. The researcher gathers eight people in a room to discuss the amenity kit product design, which 
includes students from Silpakorn University in the product design branch, Professors from Silpakorn University, and a 
group of people who regularly travel (consumers) generally for about 6 hours. 

3.2.5 Scope of interview questions 

The questions are divided into two parts including part 1: Ask about general information about traveling and 
travel frequency and part 2: Ask about the factors that influence the decision in choosing the convenience products, the 
details of the travel amenities products, the problems, and the limitations faced with the use of environmentally friendly 
products and what the airlines do about being environmentally friendly. The questions from the big topic will be asked 
two sides. The first side is the airline staff, and the second side is the users, and the questions are as follows: 

Airline staff questions are 1. Do passengers expect an amenity kit even under environmental conditions? 2. 
How important about the investment in the amenity kit? 3. Is the brand name or designer famous? 4. What is the 
essential item to include in the amenity kit? 

Consumer questions are 1. Personal information 2. Amenity kit usage history 3. Problems by using materials 
from the environment 4. Recommendations for the use of biodegradable materials. 

 

4 Result  

4.1 Airlines          

           The research started with studying the problems and limitations of the airlines or service providers such as Thai 
Airways in Business class and Bangkok Airways in business class. One conclusion is that some products contained in 
the amenity kit are genuinely extravagant, while other items are still needed, such as the pen that has now been 
replaced by technology but still has a purpose, for example, useful to fill out the immigration form. As part of the design, 
the amenity kit will focus on luxury, but its quality and function are more important than luxury. Airlines can design 
anything to distribute in economy class, but for the business class, it cannot. For example, the eye patch has to consider 
the material, thickness, length, and color. Besides, in the case of the business class, the kit contains other items such 
as cologne, shaving cream, brush, comb, which can be considered as extravagant or unnecessary items. For example, 
why would a woman use shaving cream? Furthermore, it leads to many of these products being discarded regularly. 
One of the challenges of airlines is how they can make free equipment luxurious and of good quality but lower the cost. 
The current amenity kit focuses on premium luxury, both fragrant and quality. This part is an exciting privilege that is 
like a small reward from the airline. In Thai Airways, there is a reduction in production costs by not choosing to use 
leading brands and reduce equipment in the bag. 

In conclusion, the Airline Amenity Kit is one of the specialties of various airlines that will be given to first-class 
or business class passengers. This small bag can be said to be one of the characteristics of each airline. It is known 
that bags have been designed from specially selected luxury brand products such as body lotion, hand lotion, bath set, 
razor, toothbrush, toothpaste, mouthwash, socks, eye patch, comb, earplugs. Some airlines also provide pajamas. (For 
routes longer than 6 hours). The airline is investing in the amenity kit because it is the airline's reputation. The passenger 
also brings this item with them to take home. But that can cause a lot of waste. As is known that the items in the bag, 
passengers do not use all the items provided because some positions have been prepared by themselves, or some 
people are allergic to various creams. There is much trash that passengers throw away, and is it possible that some 
things do not need to be in the bag? However, in the bathroom for the passengers in need can pick by yourself. 
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4.2 Client            

Second stage research will study problems and limitations on the client-side, focusing on travelers or tourists 
who are consuming the amenity kit regularly or when traveling. The focus is on analyzing what customers need? Is 
there anything that needs to be changed or redesigned to be easier to use. The results of the online questionnaire are 
analyzed and made into personas representing typical issues faced by consumers. For example, a problem using 
materials from the environment in persona B is nature conservation products are still problems caused by many factors, 
such as high production costs, causing the price per piece to rise, or even the popularity of using it in daily life. Therefore, 
if we try to support the use of these products aside from helping to conserve nature and the surrounding environment 
and also results in good hygiene for everyone because it is made from nature, friendly to the body as well. In conclusion 
on the consumer side, some items do not need to be distributed but should have to be picked up on the plane, maybe 
in the bathroom or ask from the flight attendant because some things are suitable for Madam but traveling there are 
both women and men and demand is also different. Therefore, if there is anything that can help reduce waste, the 
consumer side is ready for change. 

 

5 Analyze 

The third study will analyze the data obtained from steps 1 and 2 to understand the amenity kit in terms of 
design, limitations, and user requirements for the biodegradable material adapted to the amenity kit. The numbers 
indicate that 82% of consumers think a healthy lifestyle is essential to lead a healthy life. Most people believe that 
buying products that are good for their health will not affect an excellent way to the environment. It is the part that 
makes an impact on the environment, and they still believe that environmental problems can affect health in the future. 
It is the source of the 2020 consumer trend that will focus on solving environmental problems and health care (Brand 
Buffet. 2019). For Thailand, although there is still no law enforcing the use of plastic waste, we still see the awareness 
of consumers in reducing the use of plastic bags considered an excellent signal to look after the environment. 

 

6 Recommendation 

The previous topic results can conclude that to design products to meet the needs of both airlines and the 
consumer side. There are things to consider as follows: 

1. The amenity kit has to focus on luxury and modernity to be unique and to enhance the airline's image, and 
the production cost cannot be high. Therefore, the research chosen must be natural materials that are still luxurious 
and durable, not too expensive, and is also environmentally friendly, easily digested, and not adversely affecting. 

2.  Consumer section, Amenity kits focus on items that can be reused, or if they cannot be used repeatedly, 
they would like to design products that are easily digested, does not affect the environment. Therefore, the following 
content will suggest biodegradable natural materials. Does not affect the environment following the needs of airlines 
and consumers which consists of 

2.1 Luxury products 

The biodegradable material has to be luxurious and unique, must also be produced in Thailand for the 
production process to have a minimal environmental impact. 

2.1.1 Bioplastic, This research recommend the airline to use bioplastic as is known that Thailand has 
the potential to be a center for bioplastics production because it is an essential source of raw materials for production 
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such as cassava, sugar cane, and corn. This approach follows the Thailand 4.0 policy that focuses on adding value to 
products and services instead of relying on the export of raw materials. 

2.1.2 Silk, The trend of Thai silk has been talked about in recent years, so this research recommends 
the airline to use silk because the celebrities picked up and applied it to a fashion outfit that is elegant, expensive, and 
classy with the resolution of the fabric, durability, and shine. Moreover, each fabric pattern is unique and unparalleled. 
Besides, Thai silk can also be used for designing, sewing for daily use.  

2.2 Life cycle management 

In response to the aim of limiting environmental impacts, this research must take into the life cycle assessment 
of each material in order to appropriately adapt to production and has the least impact on the environment. 

2.2.1 Bioplastic, Bioplastic is better than plastic because it is plastic made from plants such as tapioca 
starch or sugar cane, for example. Although it is claimed to be able to decompose at the right temperature and humidity 
for six months, there is criticism that finally, bioplastics will break down into micro-plastics that cause further problems 
and when considered throughout life, from raw materials until being used and disposed or Life Cycle Assessment: LCA, 
likely to have a more significant greenhouse gas emissions than plastics made from fossils or oil. 

2.2.2 Textile, Thailand is one of the biggest textile markets, and this is an opportunity to use silk to 
show Thai identity and do not harm the environment. Natural fiber production requires the use of irrigation systems, 
land use, fertilizer, and pest control. All are at risk of reducing soil quality and contaminating groundwater without an 
excellent protection system. In the production of artificial fibers, both using natural materials and petrochemicals is a 
process that uses much energy; the woven spinning process must use chemicals to lubricate and protect the raw 
materials, especially the finishing process that requires chemicals for dyeing and increasing product quality. 
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Abstract 

The growth of urban agriculture is helping many countries to achieve a wide variety of sustainable development 
goals. It can help provide innovative and timely opportunities to sustainably enhance urban resilience in terms of improving 
food security, providing local food supply, growing local economies and skills, addressing economic downturns, providing 
employment, improving health and wellbeing, helping address climate change, and mitigating other risks.  

This paper presents the initial findings from the qualitative research undertaken on this topic. In particular, it 
focuses on how to increase and improve urban agriculture and food security initiatives within Bangkok to aid resilience. 
In order to do so, urban agriculture initiatives worldwide were critically reviewed to primarily identify the main factors to 
be considered in establishing the proposed initiative for Bangkok. Then, qualitative research was carried out to determine 
criteria suitable for Bangkok, and potentially for Thailand, through in-depth interviews with key stakeholders and 
additional observation. The results obtained are to be later refined using the quantitative method through an online 
survey and an additional set of stakeholder interviews. The final outcome from this research is to propose a set of 
guidelines for Bangkok on urban agriculture initiatives to increase its food security.  

Keywords: Urban agriculture, Climate change, Food security, Self-reliance, Generosity. 

 

1. INTRODUCTION  
“Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and 

nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life” (World Food Summit, 
1996). Global food security is under huge pressure, with food demand on the rise, and expected to at least double by 
2050. The food supply chain is becoming increasingly vulnerable to acute disruption. Major disruptors of food resilience 
include: climate change creating temperature and precipitation extremes, increased frequency and intensity of 
circumstances linked to soil degradation, altered length of growing seasons, and ecosystem stresses which risk 
imperiling food security, agricultural yields and food productivity for the planet (Global Health Index, 2019; Lloyd’s, 2015). 
Additionally, as noted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2019), disease outbreaks, 
such as the current COVID-19 pandemic, can cause an extreme shock to the food supply chain. The pandemic is 
influencing everyday lives in unprecedented ways and presents new obstacles to social and economic structures, 
including globalised and industrialised nutrition (UN Aid, 2020).  

This situation is greatly affecting many people, including those who have become jobless, or experienced 
major reductions in earnings, and now need to queue for free food (AFP, 2020). The Siam Commercial Bank Economic 
Intelligence Center (EIC) has predicted that as a result of the present crisis, the number of unemployed in Thailand may 
rise to between 3-5 million people (EIC, 2020). The effects of unemployment and a decline in wages and incomes 
cannot be isolated from the root causes of starvation and malnutrition. Economic slowdowns regularly lead to a rise in 
unemployment and decrease in compensation and salaries, challenging access to food for the destitute (FAO, 2019). 
For instance, with regard to the current COVID-19 epidemic, as noted by Anantachoke Saksawad, the founder of founder 
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of "Food Bank Pun Im", many within Bangkok are presently unable to grow their own food, and in times of crisis if their 
incomes are compromised cannot afford to eat (Treerutkuarkul, 2020). 

Therefore, we propose that improved measures could be taken with regard to urban agriculture to help many 
individuals grow food to increase their independence, and/or aid others, and consequently, improve food security within 
urban areas. The research question then was formed with this in mind which is: “What appropriate urban agriculture 
initiatives can be taken for Bangkok to help increase its food security?”  

 
2. LITERATURE REVIEW 

Urban agriculture, as noted by the international network Resource Centres on Urban Agriculture and Food 
Security Foundation (RUAF), can be defined as agricultural practice within urban areas and centralised application 
involving horticulture, animal husbandry, aquaculture and other practices for producing fresh food or other agricultural 
products (RUAF, 2015). It can deliver multiple benefits. It can enable the use of vacant land and rooftops to produce 
healthy, chemical-free food locally (Heather, 2012). It can become a vital component of the emerging local food 
movement intended to increase access to resources in low-income urban communities (Siegner et al., 2018).  

Urban agriculture can be undertaken at a variety of scales: micro-farming in and around homes; community 
gardening; small-scale commercial horticulture; small-scale commercial livestock and aquatic farming; institutional urban 
agriculture; large-scale agro-enterprises; specialised urban agriculture and forestry production; and multifunctional farms 
(Suteethorn, 2009). Over 50,000 individuals in Thailand already support urban agriculture. It has also been noted that 
Thais often become more interested in partipating in it during times of uncertainty (Better Ways, 2014). The adoption of 
properly planned initiatives, particularly if widespread and undertaken in a humanitarian fashion through helping grow 
food for those in need, can help reduce the likelihood of hardships and conflicts if the present situation continues to 
deteriorate to the level predicted (Dongyu, 2020).  

At the present time, many people are going through great hardship because of the COVID-19 pandemic and 
the financial downturn in the economy, and it is likely that their numbers will continue to rise.  
Many of these have come to the city from rural areas and already have some agricultural experience (Parpart, 2020). 
Eiterstraum (2017) has observed that many of these people may bring valuable farming knowledge and problem-solving 
skills with them that could be of huge benefit to urban agriculture initiatives. One initiative that appears particularly 
worthwhile pursuing for such individuals, and others interested in urban agriculture with no access to land, would be a 
variation on the Sharing Backyards business model which is used in many areas of the world (Yaworski, 2015). That 
model enables those without land to connect with those who have unproductive space that could be used for urban 
agriculture. Additionally, as observed by Deelstra and Girardet (2000) and Better Ways (2014), the cultivation of food in 
urban areas has always been crucial for citizens in times of crisis. Urban agriculture can help individuals better survive 
economic downturns, and allow others to do goodness by providing free food to those in need. 

Urban agricultural initiatives have been successfully carried out in many parts of the world. Examples of these 
are “Naturally Andernach” in Andernach, Germany (Guinness, 2014); “Action plan for Toronto” in Canada (Wakefield et 
al., 2007); “Beijing Agro-parks” in China (Jianming, 2014); and the “LUSH Programme” in Singapore (Wong, 2017). From 
the literature, it was found that key variables related to the success of those initiatives include: local government policies, 
access to land, incentives to grow produce, training schemes, and increased educational awareness on the benefits of 
urban agriculture.  

For Bangkok, the concept of promoting and adopting urban agriculture initiatives to help reduce hardships and 
social inequalities is not new. As an example, there was the drive by Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, when he 
was Prime Minister of Thailand, to encourage citizens to grow their own food when the country’s economy was weak 
and food prices high (Better Ways, 2014). By considering the studied initiatives and what has been achieved in the 
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past, lessons have been learned on what is possible and indications given on what may be the most important areas 
to pursue.  

 
3. METHODOLOGY 

The method of research adopted consists of undertaking critical literature reviews and in-depth interviews 
using open-ended questionnaires during qualitative research phase to obtain information relevant to planned later 
quantitative research.  

After the main literature review, the key variables discovered were taken into account to carefully formulate 
the questions for the qualitative approach used. The qualitative method was applied, since the intention of the initial 
survey work was to investigate this topic by relying on a person's perception of the experience (Stake, 2010). In order 
to determine demographics, the additional key variables of age, gender, educational level and attitude towards urban 
agriculture were included, and will also be assessed in the later quantitative research.  

After the initial surveys were completed, the responses received to questions related to the first set of key 
variables were intergrated into how they were perceived as being: potential barriers, motivations and factors for 
progression for urban agriculture initiatives within Bangkok. 

 These three factors were selected in order to better understand stakeholders’ attitudes that influence their 
behaviours. The population assessed and sample used are taken from individuals who are involved in urban agriculture 
within Bangkok. The participants chosen are grouped as follows: three project managers of urban agriculture businesses, 
three urban agriculture community members, and three participants in urban agriculture. The interviews were undertaken 
at the start of the COVID-19 crisis before the extent of its effects as related to food security become better known. A 
follow-up set of interviews directly related to the situation that now exists is planned before undertaking a quantitative 
survey based on the information obtained from the qualitative research and literature review. It is intended that the 
findings from this work be used to help create a set of guidelines for Bangkok on urban agriculture initiatives to increase 
food security.  

 
4. RESULTS AND DISCUSSION 

The results obtained from the first round of interviews were analyzed to help determine the motivational factors 
for undertaking urban agriculture, potential barriers for entry, and factors that need to be addressed to help encourage 
its widespread growth (Table 3). 

 
Table 3: Summary of results from in-depth interviews undertaken to date 

Position Motivation Factors Barriers Factors for Progression 
Project  
Managers 

Cultivation of crops while 
preserving natural resources for 
future generations. Also, 
getting existing farmers to 
increase their organic acreage, 
and providing a stable and 
growing channel for suppliers.  

1. Government does not see 
the value of urban agriculture 
for helping achieve sustainable 
development and boosting 
food security. 
2. No strong legislation 
related to vacant land and 
building tax covers. 

1. Building relationships between 
producers and consumers. 
2. Public policy focusing on 
urban agriculture as a responsible 
alternative to mainstream agriculture. 
3. Greater awareness of how it 
can benefit cities. 
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Table 3: Summary of results from in-depth interviews undertaken to date 
Position Motivation Factors Barriers Factors for Progression 
Community  
Members 

Building networks among 
people who share similar 
ideas and being able to grow 
their own vegetables. 

Lack of available land for 
gardening and for growing 
produce to help feed 
Bangkok population. 

1. Collaborations with every 
administration & department. 
2. Local government support for 
allocating resources. 

Participants Health problems often a 
reason, alongside desire to 
avoid chemicals in their food, 
and self-reliance. 

1. Perceived high start-up 
and operational costs. 
2. Production levels are 
uncertain. 

1. Subsidies for using public, 
vacant, and abandoned land. 
2. Distributor channel for surplus 
production. 

The individuals who took part in the in-depth interviews are to be re-contacted and re-interviewed, along with 
an urban planner and a food bank organiser, to gain greater understanding of the opportunities, barriers and restrictions 
that presently exist in terms of current regulations related to urban agriculture initiatives and discuss measures that can 
be taken to help address the food security resilience issues that have recently arisen.  

There are numerous gains that can be achieved by undertaking urban agriculture in Bangkok when times are 
good. There are additional benefits in proactively addressing the risks its inhabitants may face at any time. It is predicted 
that the guidelines that are being developed will help create many benefits. They will also help foster values of resilience, 
self-reliance, and generosity to others within the city in line with the late King’s values. They can help make Bangkok a 
better place. 

 
5. CONCLUSION 

There are many factors that can facilitate progression in urban agriculture, most of which typically involve 
policy support from the government and lobbying by members of the general public. It has already been shown that 
urban agriculture can be successfully undertaken in major cities that implement progressive policies on this issue.  

Research shows that when authorities and members of the general public gain better understanding of how 
urban agriculture can help increase sustainability, the economy, health, wellbeing and nutrition, and help reduce risks, 
they are stronger advocates for it. It has additionally been found that many people wish to be able to grow their own 
food. Governments can facilitate polices that can engage more participants to join urban agriculture initiatives. Thailand 
has already done this in the past. To accomplish this action at the present time, we need to coordinate with all key 
partners and stakeholders (participants, community representatives, and local authorities) to join together to reach out 
to vulnerable communities, and those who wish to help to assist in cultivating urban food security and in doing good. 
Urban agriculture, correctly undertaken, can create a situation where everybody wins.  
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Abstract 

 Specialty coffee is a coffee with the high quality and value derived from a farmer and served to a drinker. With 
the highly competitive market of coffee shop in Thailand, the specialty coffee has been more interested, and they are 
trying to increase the competitiveness. Specialty coffee shop is a representative of the coffee supply chain, which barista 
who deliver the value to a customer are essential variables to drive customer experience and business performance.  

 The purpose of this study is to analyse the influence of employee performance, use design thinking to improve 
the learning and development of employees and create a better customer experience in Bangkok specialty coffee 
companies. Many works of related literature have been reviewed in order to indicate the effect of employee performance 
and find the learning and development methods for improving employee performance. The Design Council’s Double 
Diamond is mainly used as a design thinking approach to define staff issues and customer needs, develop the solution 
that creates active learning and development in specialty coffee shop. It complies with Public Health Performance 
Management which defines a pivotal factor to manage the performance and support performance management to 
produce long-term benefits (Public Health Foundation, 2012). The quantitative and qualitative research from the coffee 
shop customer in Thailand and the interviews from three specialty coffee shop in Bangkok are used to support and 
develop this framework. 

 The research discovered that taste is the most concerning factors in the specialty coffee shop, and employee 
performance is a significant factor. Developing an employee’s learning and development can enhance employee performance 
and have a better standard quality of taste. As a result, this research could provide a guideline to improve employee 
performances standard, promote customer experience and increase business performance in specialty coffee shop. 

Keywords: Employee performance, employee management, design thinking, double diamond, learning and development 

 

1) Introduction  

Now, a specialty coffee becomes an integral part of a new coffee trend. It has the high-grade coffee beans 
which taking care of the whole process of the coffee supply chain from a farmer to the end of the chain, a customer. In 
the specialty coffee shop, the barista performances directly affect the customer experience. Thus, investments on 
employee performance have a positive effect on the customer's experience and can generate profit for the company 
(Morgan, 2018). The specialty barista is a part of achieving a great customer experience. They are an essential part 
that should focus and train. The coffee shop, which has a proper guideline, will lead employees to learn and improve 
their skill in the shop. 
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Executive management plays a critically vital role to develop human resources inside the company. One of 
the approaches is design thinking which is a tool to systemise the management and improve workflow inside the 
company (Trombert, 2018). Also, design thinking creates an innovative and effective process that can develop 
performance systematically. The specialty coffee requires coffee skill and understanding of necessary coffee skills such 
as brewing and sensory, so the shop should have proper learning and development management that controls the 
standard and improve the quality of employees. From the study of employee expectations in the workplace, 80% of the 
employee needed better upskilling, and 70% do not have the skills required in their jobs (Gartner, n.d.). Therefore, 
learning and development are the essential things in the specialty coffee shop. It can increase efficiency and a capability 
of an employee (Brassey, Christensen and Dam, 2019) and improve customer experience in the shop (Andriotis, 2017) 
as well as competitiveness in the highly competitive market (Falola, Osibanjo and Ojo, 2014). 

Thus, this paper aims to apply design thinking to create a better customer experience in Bangkok specialty 
coffee companies. Double Diamond is the design thinking approach that used to explore practical ways for solving the 
problems. The research has mainly focused on investigating the link between employee performance and customer 
experience and developing employee performance standard. 

1.1 Research Questions 

• How can design thinking be applied to improve the employees performance of Bangkok specialty coffee 
shops? 

• How is the customer experience affected by the performance of the barista? 

1.2 Objectives  

• To investigate how the employee performances affect the customer experience.  

• To identify key success factors in using design thinking for the learning and development process. 

• To create a guideline/tool for enhancing the competitiveness of Bangkok coffee shops. 

 

2) Literature Review 

The reviews compile the factors affecting the employee performance in specialty coffee shop, the effect of 
employee performance, and the importance of the customer experience. Also, the tools and framework for developing 
the process are presented. This paper provides an overview of the existing studies which identifies the gaps and 
contributes to this research. 

2.1 Specialty Coffee 

The specialty coffee is a quality coffee that carefully processed to makes the taste unique (Specialty Coffee 
Association, n.d.). In term of the specialty coffee shop, baristas are an essential factor affecting taste. They need to 
understand the theory of making the coffee and the basic knowledge of the coffee industry. Basic coffee knowledge 
helps understand the impact on the coffee cup, which can come from many factors, such as flavour profiles, processing, 
and brewing. The coffee flavour profiles let the barista know tastes that coffee can be and adapt knowledge to make 
the coffee that customer prefers such as sweetness and acidity or rich and robust body. 
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2.2 Customer Experience 

The experiential economy is defined as the economy that creates the experience as the product and service. 
Experience design plays an essential role in successful business performances. Due to various coffee shops, it began 
to be perceived by consumers as basic things. Consumers still have a growing need for feelings that can be transformed 
into memories. These memories are another form of a product called "experience." The businesses began to change 
their service by inserting memorable experiences to attract customers and be able to compete economically (Pine and 
Gilmore, 1998). Hence, the coffee shop should attend to creating an excellent service experience that can deliver the 
value to a customer. 

2.3 Employee Performance 

Employee performance is the ability and skill that employee services to the company and customers. It is 
crucial to business success because employees are a part of the investment of the company, and the performances 
are the influential return. Performances involve the effectiveness, quality, and efficiency. The business leaders need to 
understand the potential received from improving employee performances and clarify a method for evaluating an 
employee. Company Insider researched at the revenue that firms make per employee, the result told that a high-
performing staff is a great benefit to an organisation (Pelisson and Smith, 2017). The business needs to understand the 
potential received from improving employee performance because it affects the customer experience. The research 
focuses on learning and development to find the gaps and develop employee performance. 

The Performance Management System (PMS) is the management tools for employee performance. The PMS 
indicates the process to evaluate the performance of employees (HrHelpboard, n.d.). The human resources in a company 
use PMS as a tool for boosting the capability of the company by achieving the vision, mission, and objectives of the 
organisation (Techfunnel, 2019). There are five aspects of the framework, including Visible Leadership, Performance 
Standard, Performance Measurement, Reporting Progress, and Quality Improvement (Public Health Foundation, 2012). 
The tool is used to indicate the factor of developing employee performance in this research. 

2.4 Employee Performance Measurement 

The success of a business depends on the employee to reach high potential (Leonard, 2019). The employee 
performance measurement evaluates employee to succeed in their job. It is the potential to support the business and 
to have a tremendous future success. The measurement ensures that the employee works the same as the company 
objectives, develop effectively, and contribute to business success. Subjective appraisal is the tool which employees 
are evaluated on various factors such as skill and motivation. The manager can adapt 9 box to identifies the performance 
and potential of the employee. From the score they get, it classifies in the box, and assess the current employee 
performance (AIHR Analytics, n.d.). In this research, the company can assess the measurement after the testing the 
model to measure the results. 

2.5 Learning and Development 

Learning and development is a process to enhance an employee’s skill, knowledge, and competency for a 
company to improve the efficiency and capability of employees (Nielson, 2019). The L&D need to design a learning plan 
that is consistent with the business strategy by defining and implementing the skills required to achieve performance. 
New and current workers require continuing training to develop the ability, implement existing skills and keep growing. 
A company has to look into the different method that suitable for business goal and the employee. There are various 
methods to train employee skill and ability, including training, task rotations, coaching, mentoring, workshop, experience, 
and self-study that can merge to have a better result. 
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2.6 70-20-10 Model 

70-20-10 model is a guideline for an organisation that needs to improve learning and development system. 
The framework used to enhance employee performance by three types of learnings consist of experiential, social, and 
formal learning. Experiential learning (70%) is work-based learning or experience that an employee learns and face 
while doing a job. Employee continuing improve skill through challenging test and situations. Social learning (20%) is 
learning by community or network using social learning, peer feedback, coaching, collaborative learning, other 
interactions with peers and mentors (Vulpen, n.d.). Colleagues support learning of other employees in the workplace. 
Formal learning (10%) is a traditional training in a structured way. It improves employee performance through goal and 
instructor by training or courses. Formal learning is worth practice for a company to improve the quality of employees. 
With this learning model, the company logically divided learning session. This model is the learning and development 
method suitable for the research finding. 

2.7 Double Diamond 

Design thinking has a various theoretical and practical approach that will allow the company to discover deep 
insights. The framework supports the process effectively to work toward a goal. Double Diamond is the design process 
that was developed by the British Design Council. It evaluated from design thinking divided into four phases; Discover, 
Define, Develop, and Deliver. The two diamonds represent divergent and convergent thinking which is exploring the 
problems and narrowing it down and find the best ideas (British Design Council, 2019). In this research, the double 
diamond can adapt to systematically create a learning and development that generate insight from customer and 
employee to create better learning and development that suitable and efficient for the specialty coffee shop. 

 

3) Methodology 

The mixed-method is the most appropriate approach to examine both employee and customer experience. The 
quantitative study is to investigate and gather the customer of the problem found in the specialty coffee shop in Bangkok. 
The qualitative method is to examine employee performances to understand the relationship between customer and 
employee. The interviews were conducted to seek the problems from the barista, manager, and coffee expert that could 
affect the customer experience and find the problems and opportunity of L&D for developing employee. The 
performances development process is created by using the Double diamond model as a framework to design and 
develop a learning system. According to the Public Health Performance Management System, the framework can 
improve performance management that can use to support the Double diamond process by identifying the key factors 
of designing the L&D.  

The double diamond model is used to design and develop a learning system. In this study, the framework is 
compiled with the performances management system to specify the performances standard and performance 
measurement (see Figure 1). The design principles come from five aspects of public health management merged with 
the design principles of the double diamond model that can help locate the critical factor that needs to consider in 
developing the framework. In the discovery phase, the data is collected to find and analyse the problem from customer 
and employee by observation, survey, interview, and literature review. In the define phase, the company are using the 
collected data from both sides to analyse the performance standard and the measurement to design the learning criteria 
and objectives. In the development stage, the company designs the learning and development model with the design 
principle and the key factors that have been analysed from the define phase. For this step, the company can test, report 
the progress, and evaluate the model to improve in the next step. In the deliver stage, it determines the result, and 
improve the quality of the training system. If the model does not work, they can go back to the development stage to 
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improve and evaluate again. This model examines the customer insight the employee insight, which has a result in 
customer experience and present the way to improve the employee performances by designing a learning and 
development process. 

 
Figure 1: Double Diamond adapted with Performance Management Framework   

 

4) Results and Discussion 

Randomly 200 coffee shop customers respond to the result of an online questionnaire survey in the coffee 
Facebook group and specialty coffee shop in Bangkok. Most of the customers found the taste as the problem when 
they go to the cafe (Table 1). 

The interview is collected from one expert, two managers, and three baristas in three specialty coffee shop in 
Bangkok selected by the shop that are specialty coffee and many branches. The learning and development in each 
shop have different methods of training, and the result needs to push employee and always evaluate the performance 
to have the same standard (Table 2). 

Table 1 Customer Survey 

Problems founded in a cafe Frequency/ N Percentage of cases 

Taste (Specialty Customer) 41/50 82 

Taste (Commercial Customer) 128/160 79.9 
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Table 2 Employee Interview 

Learning and 
Development Process 

S1 S2 S3 

How Learning culture creates 
employee to learn and develop 
performance through a task they 
receive. 

The trainer teach and 
educated employee in the 
branch. They have a 
detailed follow-up and to 
do list to follow. 

Teach basic knowledge 
and duty. 

Issue The training is not procedure. It 
depends on curiosity of 
employees. Moreover, the coffee 
shop should have the standard 
knowledge and skills of the shop 

Some of the employees 
who have never 
experienced before are not 
aware of the importance of 
hospitality and hygiene. 
Moreover, each branch 
should have more than 
one trainer to ensure 
thorough supervision and 
quality and should always 
have a random check that 
the drink is up to standard. 

Unequal talent and 
determination. Moreover, 
the shop has to trying to 
adjust employees to 
understand the same as 
the main flavour of the 
shop and adjust the ability 
of the tasting method to be 
as similar as possible. 

Discover: According to the questionnaire survey, the customer mostly chooses a coffee shop from the 
taste(83.3%). The result shows that the factor that impacts the decision to choose the specialty coffee shop is standard 
while the commercial coffee shop customer prefers taste as the most influential factor to choose the coffee shop. Most 
of the specialty coffee shop customers found the problems on taste as same as the commercial coffee shop customer. 
The taste is set to be the performance standard or the goal of a learning and development. The observation of customer 
experience in Bangkok specialty coffee told that the issues customer faced mostly occurred with the employee inside 
the shop including taste, value, and experience matching with the data got from the questionnaire survey. Due to the 
leaning and development literature review, the most successful methods were listed to ask in the interview. Training, 
task rotation, experience, workshop, and self-study were selected as methods they have been using. Many methods 
were used by the shops to educate employee. All of them chooses more than one method which has different 
advantages that deduct other disadvantages. It indicates that the company are trying to train the employee in direct and 
indirect ways in order to reduce disadvantages and limitations. For the issue and opportunity in the L&D, they said that 
“each branch should have more than one trainer to ensure thorough supervision and quality and should always have a 
random check that the drink is up to standard.” and “the coffee shop should have the standard knowledge and skills of 
the shop” which show that employee performance management has problems and opportunity to improve. 

Define : However, the research told that 88% of employees do not apply new skills learned in L&D programs 
to their jobs (24x7 Learning,2015), and 75% of respondents do not believe that training measurably improved 
performance(Smet et al., 2010). Especially the coffee shop that needs many skills, the customers care about a taste; 
thus, the employee should have the coffee skill that can adjust the taste and understand the factor affecting taste. The 
Coffee Skills Program (SCA, n.d.) is a suitable performance standard for developing employee theoretically because it 
improves brewing and barista skills that n\ed to develop the performance. 
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According to the interviews, the employee believes that company training is low efficiency and no practical measurement 
in their performance. Thus, the learning and development need to have the performance measurement such as the 
subjective appraisal to continuously measures employee performance and ensure that the employee performance 
improves the same as the objective. To conclude, the learning and developing in the specialty coffee shop aims to 
develop the employee performance to have skills that serve the customer need on taste by using the Coffee Skills 
Program as the performance standard and measure by the subjective appraisal. 

Table 3 Key Findings  

Design Principle Key factors of 
developing learning 
and development 

Key Factors of developing learning and development for the employee 
performance in specialty coffee shop 

Company Culture • Management 

• Social 

• Goal 

• Serve the quality products to customer 

• Need a high skill and knowledgable barista 

• Expand the specialty coffee 

Strategic Alignment • Learning Criteria 

• Learning 
Objective 

• Improve the employee performance 

• Improve customer experience 

• Apply Double Diamond to discover deep insights and develop to find a solution 

• Apply Performance Management System to have improve a performance 
standard 

People Centred • Customer focus 

• Employee focus 

• Have a better customer experience 

• Improve the quality of taste 

• Invest in employee learning and development 

Collaboration • Co-create with 
employees 

• Have different strength and weakness in training system 

• Have unequal experiences 

• Aligned the training with company objective 

Performance Criteria • Theory 

• Certificate 

• Use Coffee Skill Program from SCA as a criteria for barista to have standard 
knowledge and skills 

Measurement • Performance 
measurement tool 

• Ensures that the employee works the same as the company objectives 

• Evaluate by a subjective appraisal or a test 

Communicate • Feedback • Receive employee and customer feedback 

• Adjust the learning and development 

 Develop: From table 3, the key factor has been analysed by the design principle and by using qualitative and 
quantitative data. These factors are the design criteria for the specialty coffee shop to develop the specialty learning 
model. From the employee opinions that they need effective learning systems, the ideation for the specialty learning 
model intends to propose all-round learning model that increase strength and reduce weakness in each training method 
and has a proper measurement for employee performance (Table 4). The model is developed by the 70-20-10 model, 
which is suitable for merging methods that effectively portion the training session into three parts. 10% is formal learning, 
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including training programs, and workshop. 20% is social learning, including coaching and mentoring. 70% is learning 
through experience, including action learning, problem-solving, job rotation, and project. 70-20-10 Learning and 
Development model increase strength and reduce weakness in each type of learning methods. When the learnings are 
arranged in proper proportion, the learner will increase flexibility, the involvement of managers, more effective problem 
solving, and learning synergies (Deakinco, 2018). This model adopts the SCA Coffee Skills Program to improve barista 
quality and skills in order to have better standard taste in the coffee shop. Moreover, the company need to evaluate 
employee performance and tracks the potential of the employee in order to keep the employee develops performance 
and explore new things. The subjective appraisal can be used to measure employee development in specific objectives 
continuously. Also, the examination lets employee be enthusiastic and develop themselves. In the meantime, the 
employee evaluation creates awareness to better and grab an opportunity that coming to them. Lastly, the company 
can gather feedback on the course that they can revise and improve the content. The objective and training requirement 
has to be monitored and checked back to the training analyse phase (Quigley, 2019). If the training achieves the goal, 
the company gain benefit from having high-performance employees. 

Table 4 Comparison table for developing the new employee leaning and development 
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Learn every part of the work  x   x   x 
Increase creativity  x  x x  x x 
Make the same standard x x x x    x 
Learn in detail  x  x   x  x 
Gain knowledge all the time.     x  x x 
Control employee effectively   x x    x 
Solve the problem quickly  x x x x   x 
Educated in multiple people x     x  x 
Learn all things without having to wait for others     x  x x 
Learn from experience     x  x x 
A subjective appraisal x x x x x   x 
Exam x x x x  x  x 

 Deliver: The company gets the progress report from employee and feedback from the customer, and then 
they can see the weakness and opportunity that could improve the process. The prototype of the learning model can 
help the employee provide feedback and improve the model effectively. Moreover, the report from an employee can 
enhance the prototype and create a new prototype to receive the feedback again and again. When the prototype is 
perfect, the company can create better learning and development for its employees.  
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5) Conclusion 

The study aims to apply the design thinking process to create a better customer experience in Bangkok 
specialty coffee companies. According to the research question, the result concluded that barista skills could affect the 
coffee taste in the shop. This was supported by the barista interview, which the learning and development are essential 
for the employee skill development. For this purpose, the double diamond model is a design thinking approach for 
creating the efficient learning and development model in order to improve the employee performance with the criteria 
based on the performance objective. 

Accordingly, customers prefer a taste as a priority reason for coming to the coffee shop, so the performance 
objective is to develop the employee performance in order to serve the customer needs about taste. From the research, 
the barista should develop their skill and serve customer needs. Moreover, the barista believes that the company lack 
of efficient learning and development. With all those criteria, the 70-20-10 model can be used to be a guideline which 
logically separates the L&D into three sections, including experiential, social, and formal learning. Three learning sections 
will allow the employee to learn effectively and productively. Moreover, with performance criteria of SCA Coffee Skills 
allows company having a guide for the employee to learn coffee and brewing skills. The leaning and development could 
enhance the skill of employee, improve customer experience, and gains competitiveness in the specialty market. 
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Abstract 

 This research aims to identify the factors and processes required for creating effective storytelling for Thai 
herbal extract face care products (THFP) to increase consumer awareness, trust, confidence and interest in these 
products. The expected outcome is the development of guidelines for effective storytelling that promotes positive pre-
purchase experiences to THFP customers and the provision of these guidelines to THFP brand owners. A stratified 
systematic sampling method was applied to collect 452 herbal extract face care customers in five age groups which 
are: 1) Younger than or equal to 20 years old; 2) 21-30 years old; 3) 31-40 years old; 4) 41-50 years old; and 5) over 
50 years old. Both quantitative and qualitative research approaches were applied in this study. In order to understand 
the bigger picture, the quantitative method was used for an online questionnaire to survey customer’s buying behaviour 
as related to face care products, factors influencing attitude and behaviour change in buying face care products, and 
marketing mix influencing consumer purchase of THFP. The qualitative research method was used to investigate the 
current communication techniques, focusing on the storytelling approach. It was carried out through in-depth interviews 
of THFP brand owners and brand story creators from two market segments, which are represented by the Abhaibhubejhr 
brand for the local segment and the Thlos brand for a niche segment of the THFP market. The quantitative research 
findings obtained indicate that the packaging of a product is currently the key product touchpoint for communicating the 
brand story to the customers. Additionally, the staff of the brand have an important role in communicating useful 
information and brand story during the pre-purchase experience. Meanwhile, the brand owner does not presently greatly 
affect customer buying behaviour. The qualitative research has initially found that the storytelling strategy does not yet 
resonate as the core strategy of brand communication in terms of marketing, but that it is generated from the passion 
of the brand owner, the passion for preserving Thai wisdom and for adding value to THFP. 

Keywords: Thai herbal face care product, Storytelling, Attitude, Buying behaviour, Marketing Mix. 

 

1. Introduction 

Nowadays, the trend for using natural beauty ingredients is increasing again for both the global market and 
the Thai market (Euromonitor, 2019). Consumers are becoming more health-conscious and looking for natural products. 
This development is demonstrated by the increasing value of Thai herbal / traditional remedies and products industry 
of THB 39.2 billion which experienced 13% growth in 2016. The value of this industry expected to be THB 56.9 billion 
by 2021 (Euromonitor, 2016). The consumers who are interested in natural or non-chemical approaches are continuously 
increasing in number. They focus in particular on natural herbal extracts that provide beauty benefits and can solve their 
skin problems (PostToday, 2018). Thailand has developed a master plan on Thai Herbal Development for the period 
2017-2021 which is comprised of four core strategies that mainly focus on promoting and developing Thai herbs and 
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products made from them (DTAM, 2016). This presents a good opportunity to make Thai people more aware of Thai 
herbs and the benefits they can create. 

1.1 THFP’s weaknesses and Branding impact  

The study by Rajagopal (2007) indicates that the product positioning strategy is the most important factor that 
affects customer perceptions for organic cosmetics product owned by unfamiliar brands, and this builds the long-run 
customer values towards those products. In addition, the country of origin of the product, and the level of that country’s 
advancement, also affects consumer attitude, purchase intention and product image. The study by Buaman (2011) 
reveals that Thailand is a country of origin that Thai consumers do not trust because it is a newly industrialised country 
little associated with high technologies. This situation makes Thai consumers often have less trust in Thai herbal extract 
skincare products than similar products from the United States, France and Japan. Additionally, some groups of Thai 
customers have low confidence in the benefits of Thai herbs. They believe that Thai herbs cannot treat the illness 
effectively, look old fashioned and are only used in small rural communities (Kamolsakulchai, 2016). Balanced against 
the fact that Thai herbal extract skincare products have not gained enough high trust, confidence and awareness among 
Thai customers is the fact that European herbal products and Korean skincare products are very popular in Thailand. 
Those products utilise advanced production technology, good branding and great storytelling, factors that have not yet 
been adequately addressed by many Thai herbal extract skincare products (PostToday, 2016). Branding becomes an 
important factor to establish a reputation for a brand (Anholt, 2007) which can make the brand can gain benefit in the 
long term. Branding aims to build the awareness, loyalty and associations of the brand to the customer’s mind (Aaker, 
1991). The brand owner has to communicate to the customers about brand value to build the brand in their mind and 
bring them back to the brand again. The basic communication principle from Aristotle’s Rhetorical Triangle Theory 
consists of three factors which are: text; audience; and writer (Lutzke and Henggeler, 2009). It can be applied to the 
marketing communication context for which the main elements are: content; customer; and creator of storytelling 
components. Storytelling is an essential tool which aims to create a story for building a common understanding whilst 
grabbing the emotion of the customer. This can impact the human brain by stimulating the secretion of dopamine and 
making the audience feel impressed or happy with the story. It can also make them remember the story and make them 
follow the brand again. This combination of science and psychology aims to create a strong and enduring relationship 
between the audience and the brand (Molek, 2015). 

1.2 Brand experience and Brand Touchpoint 

Brand experience is used to impress the customer favourably and create brand loyalty from a good experience 
(Molek, 2016). Customers can perceive and engage by seeing, hearing, smelling, or touching with the brand at every 
Brand Touchpoint. Those experiences can be neutral, positive or negative. Brand Touchpoint is comprised of three 
stages as related to the buying behaviour of the customer which are: pre-purchase experience; purchase experience; 
and post-purchase experience. Pre-purchase Experience directly relates to a customer’s decision to buy. It is the 
information that they use to consider their intentions before buying. An example of this is the advertisement which aims 
to motivate their buying intension (Davis, 2002). 

This research aims to study the factors required to create a positive pre-purchase experience for THFP 
customers by using storytelling as a brand communication method. This is being undertaken by exploring customer 
attitudes, insights and perceptions toward the strengths and weaknesses of brand communication on THFP. The 
expected outcome is a set of effective storytelling guidelines which consists of discussion of suitable content, 
communication techniques and communication channels for THFP that will deliver increased sales and customer loyalty 
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to THFP brand owner. It is important to create positive consumer attitude, awareness and trust towards a particular 
brand of THFP that can increase its economic value and make that brand stronger. The result can apply for the THFP 
brand owner as the storyteller from both public and private sectors, including SME and herbal extract face care brand 
owner companies. To create more effective storytelling strategies, brand awareness, interest and positive attitude among 
the target customers. 

 

2. Main topic 

2.1 Branding theory by David A. Aaker 

Brand equity (Aaker, 1991) cannot be generated by itself, it relies on five factors which are: brand name 
awareness; perceived quality; brand loyalty; brand associations; and other proprietary brand assets. This study focuses 
only the first three brand equity elements: brand name awareness; perceived quality; and brand loyalty, as these three 
elements are related to the storytelling principle and addressing THFP’s weaknesses. 

- Brand name awareness: This has the same objective as storytelling which is the aim to create awareness between 
a customer and the brand. Moreover, it also aims to make the customer remember the brand and make them recall 
it when necessary. 

- Perceived quality: This can create ‘trust of the product’ in the customer’s mind. It also helps create a good brand 
image. This is important, especially because trust and brand image can often be the main weaknesses of THFP. 

- Brand loyalty: This can be created by using Customer Experience Management (CEM) which aims to deliver the best 
customer experiences during the pre-purchase and post-purchase phases. Moreover, it aims to build a good 
relationship which is the same objective as storytelling content has. 

In this present work, these three chosen elements of brand equity theory are matched with the research 
objective which is to: increase awareness (brand name awareness); trust (perceived quality); and confidence and interest 
(brand loyalty) in THFP by using effective storytelling. 

2.2 Brand Communication: Background of theory used 

The branding process starts from creating brand positioning and identity, with its final phase being brand 
communication and identifying brand touchpoints for communicating the brand message to the customer (Yenprateep, 
2016). This present research is focused on the latter phase of brand communication. The main element of brand 
communication is content, which leads to the content marketing process. Storytelling is one of the key content marketing 
processes which aims to establish a good relationship between the brand and consumer to make them remember the 
brand and recall it favourably. 

2.3 Storytelling: Background of theory used 

Storytelling has its main focus on creating a story for building a common understanding and the emotion of 
the customer, in order to make a product, service or a brand memorable to their mind. Such stories have to evoke a 
value which is the core concept of using content marketing and they have to make the customer always want to come 
back to the brand. Storytelling aims to create the awareness and interest of customer in the brand or product (Molek, 
2015). Another reason that the storytelling tool is very popular amongst new marketers is because new business owners 
often lack the budget to invest in producing high cost high value content. With regards to helping address this matter, it 
is noted that storytelling is a tool which has high efficiency that can be undertaken at low production cost (BrandAge 
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Essential 2019). So, storytelling can provide the brand backup story which supports the brand to make it stronger. It 
can affect customer perception on perceiving brand value, product quality and product image in a positive way. 

The process used to create effective storytelling starts from understanding the audience as related to their 
fears, their hopes, their problems or their goals. The storyteller has to use emotion in their story to create connection 
and engagement between brand and customer. Those stories can be in text, vision, sound, animation, or a combination 
of these, depending on the target customer/audience. A good story has to be clear, easy to understand, and provide a 
common understanding in the issue that storyteller would like to communicate in order to grab the customer’s attention. 
A strong differentiation of the brand or product will make the story have more impact to make the customer remember 
that brand longer. A story should make the audience differentiate something such as the before and after result of some 
product, and ideally this story should always be improving in evaluation after a suitable time (BrandAge Essential 2019). 

2.4 Communication Theory: Background of theory used 

According to the Aristotle’s Rhetorical Triangle, “Aristotle taught that a speaker’s ability to persuade an 
audience is based on how well the speaker appeals to that audience in 3 different areas. The first is Logos which means 
the text or content that the storyteller uses to persuade the audience. The second is Ethos which means storyteller’s 
character and the last Pathos which means the common emotion, the sympathetic imagination, beliefs and values 
between storyteller and audience” (Lutzke and Henggeler, 2009).  

Professionally, the storyteller has to be credible, logical, and suitable enough to create a touching story that 
gains faithful belief in order to communicate to the right feeling through to the audiences. This theory can be applied to 
this research in the brand communication segment by considering: Logos as THFP brand content; Ethos as story creator 
of THFP; and Pathos as the THFP customer’s emotions, beliefs and values. Moreover, those stories have to create a 
positive attitude from the audience towards the brand. 

2.5 Attitude 

The attitude definition defines by Bovee, Houston and Thrill (1995), as cited by Siam.edu (2016), said that 
attitude definition defines the positive or negative inclinations of consumers toward a product, people, place or idea. 
Attitude is an important factor for the marketer because it has a relationship and effect on the buying decisions and 
other actions of customers. Zimbardo and Ebbesen (1970) said attitude consists of three components which are: 
cognitive component; affective component; and action tendency component. Another definition of attitude which is 
provided by Ribeaux and Poppleton (1978) is that it is a learned enduring predisposition that is strongly influenced by 
values, culture and tradition to think (cognitive), feel (affection) and act (behaviour) in a particular way toward a given 
object or class of objective (Research-system.siam.edu, 2016). 

This research applies the attitude theory to be a guideline on the question type of the research questionnaire 
as shown in Table 1. 

Table1: Example of the question types used as determined through applying the attitude theory 

 

 

 

 

Product The product is chemically-based (Cognitive) 

Price The product is affordable and high quality (Affection) 

Place The product is easily bought online (Behaviour) 
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2.6 The 7Ps of the Marketing Mix  

The objective of the data collection is to find the target attitudes, insights and perceptions of consumers as 
related to the storytelling of THFP by assessing: awareness; trust; confidence; and interest of the customer. This work 
uses the 7Ps of the Marketing Mix (Tracy, 2004) to measure the element of an effective storytelling content which 
consists of: product; price; promotion; place; packaging; positioning; and people. It applies these together with storytelling 
concept as a guideline for the questionnaire work undertaken in both quantitative and qualitative research. 

 

3. Research methodology and Study result 

3.1 Research methodology: Mix methods 

The quantitative research is comprised of the results to an online questionnaire provided by 400 female, male 
and transgender customers who live in the Bangkok area. This figure arose after applying a screening question in the 
questionnaire which resulted in 52 other respondents who were not face care users being omitted. This data indicated the 
customer needs related to THFP and its product strengths and weaknesses in terms of brand communication touchpoints 
which will be developed for a storytelling guideline for THFP brand owners in the next step of this work. The inclusion 
criteria for the survey’s participants are that the respondents have experience in using facial care products and have 
some knowledge about herbs’ benefits. The age range groupings of this sample are: 1) Younger than or equal to 20 
years old; 2) 21-30 years old; 3) 31-40 years old; 4) 41-50 years old; and 5) over 50 years old. This set of age ranges 
was selected to match those used in earlier skincare usage behaviour assessments by Flyingcomma (2018) and 
Wathoothorn (2019) who found that in every age range from 20 years old inwards already use skincare. The 
questionnaire was comprised of five sections which are: 1) demographic information; 2) a screening question for sorting 
out respondents who have never used face care before; 3) customer behaviour in buying face care products; discovering 
the type of face care products that the respondents currently use; their budget for buying face care products; purchase 
frequency; and who they bought face care products for; 4) the factors influencing purchasing behaviour of face care 
products in order to know: the respondents’ buying behavior; which THFP brands that they use; and the person who 
influenced their choice when buying face care products; and 5) marketing mix factors (7Ps) influencing consumer 
purchase of Thai herbal extract face care products. The data analysis of the results collected was undertaken using 
SPSS program, t-test and one-way ANOVA.  

The sample size of the qualitative research undertaken is four people, comprised of two people who are 
content creators and two people who are THFP brand owners. This data collection was obtained through undertaking 
in-depth interviews following the 7Ps element and storytelling concept. The researcher focused on: questions about the 
way to choose the story of the brand; how to use storytelling as the main brand communication for promoting the 
product; and what is the main channel that they are using to tell the brand story. The inclusion criteria of the sample 
size are the brand owner and content creator who works for a THFP brand and uses storytelling as their main brand 
communication technique. The researcher selected two top brands, the Abhaibhubejhr brand and the Thlos brand, who 
already use storytelling as their main brand communication from the local market and the niche market segments, 
respectively. The objective of the qualitative research undertaken is to study brand communication strategy, how to 
establish and using storytelling technique and the overall business of THFP by following marketing mix factors (7Ps). 
Meanwhile, the content creator question was crafted to study the current communication technique by focusing on 
storytelling approach as their brand communication strategy by concentrating only on the 3Ps marketing mix factors of: 
Packaging; Promotion; and Positioning.  
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3.2 Study results 

The summaries of the online questionnaire results are as follows: there were 400 respondents who are face 
care users; and 52 non-users. Of the 400 users, 297 (74.3%) were women, 91 (22.8%) were male, and 12 (3%) were 
transgender. The highest number of respondents, 183 people (45.8%) were aged between 21 - 30 years old, followed 
by 85 people (21.3%) aged between 31 - 40 years old, 80 people (20%) over 50 years of age, 30 people (7.5%) aged 
between 41 - 50 years old, and 22 people (5.5%) who were younger than 20 years of age. The majority of respondents 
had obtained a bachelor’s degree educational level (64.3%), had monthly incomes of 20,001 – 30,000 baht (22.5%), 
and had a marital status of single (65.3%). Most of the respondents were private company employees. With regards to 
their behaviour related to facial care, the majority of respondents use creams for their faces (72.5%), and most use face 
care products that can contain either natural ingredients or synthetic chemicals (84.3%). 

The marketing mix (7Ps) influencing consumer purchase of THFP by Product found that: the product has 
certification from a medical institution; the product has important features; the product is made specially for type of end-
use; and the product is produced from high quality Thai herbs ingredients were at the level of strongly agree. Meanwhile, 
the product is natural or organic; the product is by a well-known brand; and the product has a mixture of organic, natural 
and synthetic chemicals were at the level of agree. The second P is Price: the product is affordable and high quality; 
the product is reasonably priced; the product is clearly priced; and the product is cheap and good quality were at the 
level of strongly agree. The product has several price levels was at the level of agree. The third P is Promotion: tester 
sizes used to promote product; price reduction for a set time; and discovering product through ‘word of mouth’ from 
friends or acquaintance were at the level of strongly agree. Promotion through social media (Twitter, Line, Facebook, 
Instagram); and product promoted by celebrities were at the level of agree. The fourth P is Place: product available in 
department stores; the product location is clearly indicated; and product placement makes it easy to buy were at the 
level of strongly agree. The product is easily bought online; the shop it is sold in has a good atmosphere; the product 
is sold in a nice district; and the product is easily bought in convenience stores were at the level of agree. The fifth P 
is Packaging as related to all packaging aspects: the product is of suitable size and weight appropriate for the product 
type, amount and price; the design of packaging can communicate the brand image; whether the product has nice 
packaging; whether the packaging design has an interesting story behind it; and the material of packaging is of good 
quality, were all at the level of strongly agree. The sixth P is Positioning: the brand has the identity and the difference 
was at level of strongly agree. The brand has an interesting brand origin; the product has an interesting story behind it; 
and the product is luxurious with great brand image were at the level of agree. The last P is People: the sales person 
provides useful and correct information; the sales person provides the customer with good advice; and the sales person 
has a good personality and kind were at the level of strongly agree. The brand presenter attracts them to buy a product; 
and the brand owner influencing them to buy a product were at the level of agree. 

With regards to the results from in-depth interview with the brand owner and content creators, the first results 
discussed are from a face to face in-depth interview undertaken with the Thlos brand owner. She focuses strongly on 
morality and ethics following King Rama IX’s principles which resonate at the core of how she runs her business. She 
focuses in particular on: creating a relationship between customer and the brand owner; engagement with customers; 
and the sincerity of the owner and seller. The brand concept is the holistic skin concept, meaning treating ourselves 
with Thai herbs for the whole body, both inside and outside. The brand Personality is a combination between Thai and 
Western cultures and past and present using a unique packing design reminiscent of the King Rama V period to 
represent a story that inspired from her childhood. With regards to assessment of the other brand, the expert pharmacist 
and marketing consultant from Abhaibhubejhr discussed the competitiveness of the brand in term of storytelling because 
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the Abhaibhubejhr brand has been famous for selling Thai herbal medication for a long time. Their brand story related 
to Thai herbs is very strong and they been shown to be very reliable with regards to what they produce, which can give 
their customers a high level of trust and confidence in their face care range’s product quality, so storytelling is implicitly 
the main part of their brand communication strategy. Additionally, they strongly communicate in their brand message 
about the Thai wisdom from 100 years ago about Thai herbs and how that wisdom has been proven by scientific 
research to be correct.    

 

4. Discussion and Analysis 

The main customers of THFP are health-conscious and look for natural products rather than chemical ones. It 
is well accepted by international institutes that herbal extract products can create benefits that are good for our body 
and skin (Euromonitor, 2019).  

Buaman (2011) states that the country of origin of a product also affects consumer attitudes towards it, their 
purchasing intentions and their images of the product image with regards to product quality. From the research 
undertaken in this present study, it has been revealed that most respondents have a high tendency to purchase products 
that have received certification from a medical institution and have been produced using high-quality ingredients. As 
face care products from Thailand, a newly industrialised country, have yet to gain a consumer reputation of using high-
tech approaches effectively in their production in comparison to developed countries such as the United States, France 
and Japan, a challenge is presented in terms of perceptions of high-tech production and quality. This can be an aspect 
of the storytelling as related to product quality because high product quality can enhance the customer confidence and 
can gain high acceptance from them. Moreover, the Abhaibhubejhr brand focuses on its product quality by emphasising 
the scientific proof of its quality and the product awards it has received in order to communicate their product quality 
and brand image. At the same time, this result is also aligned with the Thlos’s strategy of ensuring it always uses high 
quality Thai herbs ingredients and that they control the quality of their Thai herb products under the supervision of a 
Thai traditional medicine doctor. 

Related to the pricing topic, it has been found that customers prefer an affordable price and a good balance 
between the price and the benefit gains of a product. In general, customer increasing more trust in the benefits gained 
from a natural product. If the product shows a clear benefit to customers with less side effects when compared to pure 
chemical ingredients, they are prepared to pay more for the product. In the Brand storytelling, the storyteller should 
communicate the extraordinary differentiation among Thai herb over chemical ingredient products in terms of high 
efficacy of Thai herbal benefits, especially with regards to the safety for worldwide users. This result along with the 
study from K SME Analysis (2018) which stated that even though natural or organic cosmetics can be more expensive 
than normal ones, there is the high purchasing power market to support this product type, provides evidence as to the 
worth of such an approach. If we have storytelling which can deliver the awareness of benefits of THFP to the customer 
then they will be prepared to pay a higher price to gain these benefits.  

Promotion is one of the ways to communicate the benefits of the product that can help increase brand 
awareness and brand perception. Additionally, research shows that customers like to try samples first before making 
the decision on whether to purchase, and that affordable promotion prices also influence customers’ decisions to 
purchase. These findings can be applied with the story principle, so that after customers have tried a sample and 
experience the product benefits, they have increased confidence and trust in these selected products. This strategy can 
result in both functional and emotional benefits. Thlos and Abhaibhubejhr also provide sample products testing on their 
shelves for products such as facial foam, eye cream, and serum in order to let their customers try them out. Moreover, 
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the power of word of mouth helps increase product awareness and knowledge of its benefits thereby increasing product 
purchase. After customers comfortably use products and recognise the advantages they experience from using them, 
they may widely advertise them for free through word-of-mouth communication thereby influencing their friends and 
networks and helping build the product and brand story.  

The next issue of storytelling places emphasis on the fact that using visuals can often be the most effective 
way to increase brand perception and brand image. The power of such visualisation is well communicated through the 
product packaging which Thlos owner created with Thai classic art design reminiscent of the King Rama V period on 
the Thlos label and its product packaging. On the other hand, Abhaibhubejhr uses the picture of its classic buildings, 
which combines both Thai and Western style of architecture, in order to deliver its message on Thai traditional herb 
benefits with its modern but classic Thai design packaging and product logo. They use this logo on every product line 
which promotes and builds an impressive story about Chaophraya Abhaibhubejhr Hospital and Prachinburi Province 
that definitely effects customer emotion and perception. Key factors that are related to packaging, for example, design, 
size, weight, and price can create a good first impression to purchasers. Furthermore, the packaging is also used to 
advantage to communicate the story and to tell the value of the brand to the customers. The results align with the above 
finding that good packaging helps consumers in memorising brand storytelling by increasing a good brand image, brand 
perception, and customer attitude.  

Positioning definitely helps building brand perception and brand image into the customer’s mind and decision-
making processes. The result is that the respondents tend to see product differentiation, uniqueness, and identity with 
an attractive story which can increase product image and positioning in their awareness. The interview results with Thlos 
owner place emphasis on the power of packaging which aligns with the above finding of using King Rama V era design 
to represent the brand’s holistic concept of pride in the qualities of Thai herbs. Outstanding packaging helps positioning 
both good brand image and perception through customer’s attitude. Moreover, at Abhaibhubejhr, brand storytelling is 
positioned by highlighting its scientifically proven Thai traditional medicine wisdom, its affordable price, and its social 
enterprise philosophy. The story above can help enhance both engagement and connection between brand and 
customers which is the main intention of such storytelling. 

 

5. Conclusion and Recommendations 

The storytelling theory focuses on the customer by building a story through creating emotional involvement, 
engagement and product differentiation. The present research has focused on the development of guidelines for effective 
storytelling to promote positive pre-purchase experience for Thai herbal extract face care customers. Information with 
regards to this was collected via questionnaire and in-depth interviews starting from high standard product quality 
together with emotional building, through brand communication by using visuals on product packaging, through brand 
positioning and brand promotion. This is because the end result of storytelling is mainly focused on the impact on 
customer emotion through the brand story. The brand story can come from: product quality; product differentiation; 
functional and emotional benefit; and brand engagement and brand values. These can be communicated through the 
five senses, especially sight, or through group influence. The 7Ps is a marketing approach undertaken through: product; 
price; promotion; place; packaging; positioning; and people. It aims to increase customer acceptance and decision to 
purchase. These 7Ps help support creating a brand story, brand image and brand awareness. 

The research result from the questionnaire shown that what the customer needs to know are product benefits, 
product quality, brand promotion and brand positioning. These elements help to create a brand story in the customer’s 
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mind. As an example, Abhaibhubejhr continuously focuses on its high-quality products, using its brand history, since 
1983, to build its brand story in the customer’s mind, and undertakes social enterprises to building emotional benefit 
and increase engagement with the customer. In comparison, Thlos, which has only been promoting its products for five 
years, has started building its storytelling through its high-quality products, its packaging design and by building emotional 
response and brand engagement. They are already gaining success in their niche market and can continue building 
their brand story to gain yet more customers. 

In conclusion, the results suggest that THFP brand owners that wish to build brand awareness and brand 
image during the consumer’s pre-purchasing step that can lead to the brand loyalty, should focus on building storytelling 
around their products based on Thai wisdom and the benefits of Thai herbs. Important related factors include starting 
initially on customer focus, product quality and communication of the product’s benefits to create an emotional impact 
through various touch points, especially the visual effectiveness of the packaging design which can increase word-of-
mouth communication about the brand within their customer group. 

With regards to recommendations for further research, additional investigation could be undertaken looking at a 
THFP made from a particular type of Thai herbs, such as Centella Asiatica or Black Galingale or others which have high 
business potential, as suggested in the master plan on Thai Herbal Development for the period 2017-2021 (DTAM, 2016) 
in order to find related positive storytelling factors. Moreover, for the theory used, further work could be undertaken at a 
later stage to research the psychological aspect of the storytelling theory for areas other than the branding area. In addition, 
other Brand equity elements different from the three elements investigated in this present work could be investigated. 
Specifically, with regards to qualitative research, a comparative study could be undertaken between THFP brands from 
different categories such as mass or hi-end market segment, for example, Srichand, HARNN or Panpuri brands.  
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Abstract 
Music festival is enjoyable time but it is time to generate tremendous waste which affects negatively 

environment. In the past few years, there were up to 33 tons of garbage in music festivals each year. Most of them were 
drink containers which were generated by attendees at around 65-70%. This research aims to address the problems of 
single-use plastic of Electronic Dance Music (EDM) festival in Bangkok and to create strategy for promoting sustainable 
event management to attendee of the music festival. Also stakeholder behaviors are encouraged to change their 
beverage traditional consumption in the music festival by using gamification theory. The online questionnaire and focus 
group discussion are used as tools to investigate and identify the customer's behavior then the Lifecycle Design 
Strategies (LiDs) Wheel is used to assess designed strategy providing less harmful to environment. The finding result 
provides designed strategy for festival’s attendee to promote sustainable event management. Then social interchange 
by gamification theory will be considered as an option. As a result, attendees would be able to efficiently interchange 
their behaviors and would effectively reduce single-use plastic in the music festival.  

Keywords: EDM Festival, Music Festival, Sustainability, Green Music Festival, Gamificaiton 

 

1. Introduction 
In the era of world changing, music festival provides environmental impacts to the world. It generates 

tremendous waste which affects negatively environment. One of the most prominent and most visible impact that music 
festival has on event’s environmental is the incredible amount of plastic waste and increase in environmental impact 
too. The most common waste are drink containers which are generated by attendees at around 65-70%. However other 
stakeholders were provided to create about 30% of the remaining garbage per one event (Prachachat News, 2018).  

This research aims to address the main problem of EDM festival in Bangkok which is single-use plastic and 
to provide designed strategy. According to the objective of this research: To create a strategy for attracting participants 
in promoting sustainable event management. Then social interchange is occurred. 
 
2. Review of Literatures 

Before interchanging attendee’s behavior, it must have recognition. The main key factors to encourage 
satisfaction and knowledge understanding can be specifically separated into personality, environment and experiences. 
Firstly, understanding the industry to know the personality. Electronic Dance Music, also known as EDM refers to an 
integration of music genres which aims to entertain people by disc jockeys (DJs). The examples of electronic dance 
music subgenres are disco, dance-pop, hardstyle, house, techno, trance, drum and bass, dubstep, trap and footwork. 
(Manawat & Wongwatcharapaiboon, 2019). Studied environments and experiences affect meaningfully the pledges for 
adopting sustainability concepts in the future. Understanding attendee backgrounds and their visions will contribute 
further development to “Sustainability” of music festival (Wongwatcharapaiboon, 2019). 
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The way to change behavior is through education, a stimulator is needed to change people’s behavior. 
Therefore, gamification has been used as an incentive for attendee to change certain behaviors of users. Due to the 
concept of gamification which is learning in a fun way is consistent with the concept of the music festival that is a time 
of enjoyable and entertainment. It is the alternative to create engagement and interaction among all parties involved 
particularly attendee. (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011). To achieve the set objective, researches from abroad 
by Hee Jung Park & Jae Hwan Bae, 2014; Nicholson, 2012 indicate that the main motivation during the competition is 
to reward players. 

It is significant to ensure that "Is the new design strategy has less harmful to the environments?", so LiDs 
Wheel is one of the tools that could be used to determine the environmental impact of a product. It evaluates through 
eight environmental improvement strategies that comprise the entire life cycle of a product. This tool can suggest a way 
of classifying the alternative strategies then leading to a suitable strategy. Each number of LiDS Wheel has a significant 
meaning that the lower number is the better result than a higher number. The lower number is the way to solve the 
problem at the root of the cause, not the consequence of the cause. 
 
3. Methodologies 

Research methodologies are a part of creating designed strategy alongside with the gamification theory to find 
insight for further development as shown in Table 1. 

 
Table 1 Research Methodology 

Research Methodology Tool Expected Result 
Participant 
Status 

Number of 
Participants 

Online Questionnaire Google Form User requirement 
Factors, incentive and motivation 
Design concept 

Attendee 504 

Focus Group Discussion LiDS Wheel Possible Solution Design Expert 10 
 

An online questionnaire will be collected following the Taro Yamane (1973) formula at a 95% confidence 
interval, which a margin of error stated at 5%. The objective is to acknowledge demographic, requirement, opinions and 
experiences of the attendees to design the concept for reducing single-use plastic in EDM festival. 

The Life Cycle Design Strategy Wheel (Brezet and Van Hemel, 1997) was used as a tool to collect data for 
focus group discussion. It gives an overview of the potential for environmental improvement and suggests a way of 
classifying the different strategies through eight environmental improvement strategies that comprise the entire life cycle 
of a product as shown in Table 2. The LiDs Wheel was conducted to find the possible solution for reducing single-use 
plastic in EDM festivals in Thailand, in collaboration with 10 design experts who were in the age ranged of 20-25 years 
in the Sustainable Product Design Course at Silpakorn University. 
 
Table 2 LiDS Classification 
Primary Level Secondary Level Primary Level Secondary Level 
0. New concept 
Development 

- Dematerialization 
- Shared use 
- Integration of functions 
- Functional optimization  

4. Optimization of 
distribution system 

- Less/cleaner/reusable 
packaging 
- Energy-efficient transport 
- Energy-efficient logistics 
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Table 2 LiDS Classification 
Primary Level Secondary Level Primary Level Secondary Level 
1. Selection of low-
impact materials 

- Cleaner materials 
- Renewable materials 
- Lower energy content materials 
- Recycled materials  

5. Reduction of 
impact during use 

- Lower energy consumption 
- Cleaner energy source 
- Fewer consumables needed 
- Cleaner consumables 

2. Reduction of 
materials usage 

- Reduction in weight 
- Reduction in volume 

6. Optimization of 
an initial lifetime 

- Reliability and durability 
- Easier maintenance and repair 
- Modular product structure 
- Classic design 
- Strong relation 

3. Optimization of 
production 
techniques 

- Alternative techniques 
- Fewer production steps 
- Lower/cleaner energy 
consumption 
- Less production waste 

7. Optimization of 
end-of-life system 

- Reuse of product 
- Remanufacturing 
- Recycling of materials 
- Safer incineration 

 
4. Results 
   Online questionnaires were analyzed by Microsoft Excel and Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) Software. The result reveals in Figure 1, there are almost half of the respondents that were never refilled their 
drinks at the event (43.8%). Even though 210 respondents purchased beverage during the event 3-4 times (41.7%). 
Therefore, the designed strategy created would be ideal. Because if everyone participates, it can reduce the amount of 
waste by more than half. With regards to changing the drink container, most of the respondents are willing to pay for 
supporting the sustainable music festival for 51-200 baht (39.7%) followed by 201-500 baht (21.6%) respectively. This 
is considered as a huge amount for spending on drink container. Lastly, the majority of respondents selected paper cup 
option (35.9%) and bring their own reusable cups (22%) because it is convenient and easy for them. The result of 
ranking priority in choosing factors to participate in the EDM festival showed that the respondents rated the artist/ 
performance as their first priority. This can be the incentive for attendee to change their behavior. 

 
Figure 1 Information About Drink Container of the 504 Participants 
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LiDs Wheel helps the researcher to design alternative drink container for reducing single-use plastic of EDM 
festivals in Thailand. The existing drink container was arranged at the second level of the LiDS Wheel which is the 
reduction of materials usage. Due to the plastic bucket can be shared with others. The result of LiDS Wheel is interpreted 
that the first priority of the suggested idea/ solution is "Bring their own cups” and “Reshape the drink container to a 
backpack”. The opinion of design experts is the drink container that can be attached with the owner. Also focusing on 
the convenience of attendees' portability. 

Considering the LiDS Wheel of alternative drink container as indicated in Figure 2, the dark grey area 
represents the presumption of possible areas of alternative drink container which can be developed an environmental 
performance in each level of strategy. The strategies with larger areas represent a higher improvement according to the 
development level of LiDS wheel as following: 0. New concept of development: the strategy that provides the way to 
respond to the customer needs called dematerialization by doing more with using fewer resources. To deal with the 
drink container is to change the traditional drink behaviors and provide the activity so the customer will enjoy it. 1. 
Selection of low-impact materials: focusing on product material, paper cups can be selected the biodegradable which 
will be easily decomposed. Also, a reusable cup can be renewable and biodegradable. 6. Optimization of an initial 
lifetime: the long life of the product is key for this level strategy. The classic design is encouraging the reuse behavior 
along with easier maintenance and repair of the product. 

 
Figure 2 The Lifecycle Design Strategies (LiDS) Wheel of Drink Container in EDM Festival 
 
5. Discussion and Analysis 

To develop designed strategy, the researcher will specific focus on the priority of attendee preference which 
is the most important factor. The majority of attendees prefer to use paper cup instead of plastic drink container because 
of convenience and also willing to bring their own cups to the event. Likewise, these are the most feasible way and will 
get the most effective result. After getting the insight of these results to create a designed strategy, the researcher must 
find a middle point by bringing gamification to integrate these differences for everyone which can participate and lead 
to the most effective results.  

Furthermore, gamification will be used for designed strategy to create an activity or touchpoint within the event. 
By having activities organized, in line with the sustainability concept to reduce single-use plastic at the music festival. 
However, the activity will be easy to access but also include awareness among the attendee. And most importantly, 
everyone can be a part of participation. Additional reasons affecting attendee decisions will be motivated by point and 
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reward following gamification elements. Also DJ which their first priority can be one of the factor that incentive attendees 
to change their behaviors. The participants have to act under the rules of sustainability that were prepared as follows; 1. 
Bring your own cup, 2. Refill the drink only 1 time (Whether it is your own reusable cup or paper cup that was used before), 
3. Attend sponsor activity which involved to sustainability and 4. Buy food by refusing the plastic container. When you 
complete all the activities, you will be able to exchange your points for brooch/ pins. The brooch/ pins can be used to win 
a big award and can be souvenir as well. Interchanging attendee behaviors can be inspired positive behavior in others. 
Also using gamification will ensure you a long-term engagement, loyalty and valuable results for business. 

 
6. Conclusion and Suggestions 

The finding results of this research revealed the opportunity of using gamification theory for reducing single-
use plastic in the music festival. Regarding the study conducted, it can be seen that gamification theory can turn an 
unattractive strategy for attendee into a fun strategy and attract more people to participate. Also it is enable to increase 
awareness and learning while attendee behaviors are encouraged to change their beverage traditional and consumption 
in the music festival. Also the gamification theory is an appropriate option due to the audience generation that is in the 
age of learning and change. Therefore, adopting gamification with attendees to encourage them to change their behavior 
can lead the music festival to sustainability in an efficient way. The benefits of using this designed strategy will create 
an opportunity for attendee reaching to the sustainability easily. 

This study actively contributes to the next step of accomplishing the designed strategy for event organizer. 
However, there should be further research that includes testing, and stakeholder perspectives through this designed 
strategy. Since this survey has been done on January 2020 until March 2020, the data might change over time. The 
current situation might also have an effect on the data that the survey obtained. 
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Abstract 

           The rapid growth of fast fashion industry has been increasing internationally in the last decade due to customer's 
changing behavior and lifestyles.  In Thailand, the level of Thai SME fast fashion growth is almost equal to the global 
trends.  Diversely, the growth of environmental problems caused from fast fashion business ongoing has been affected 
progressively. Many of global fast fashion company are aware of the sustainability and revolting a business ongoing with 
social responsibility but Thai SME fast fashions are lack of conducting business ongoing in concerning social 
responsibility and sustainability. otherwise, the sustainability awareness of millennial customer which being the generation 
that spending a lot of money on fast fashion has been minded and concerned but less of customer take an action 
towards being sustainability or having social responsibility. This research aims are to propose a new business model for 
Thai SME fast fashion industry to increase Thai millennial customers’ awareness towards social responsibility. Qualitative 
and quantitative data were collected by questionnaires and in-depth interviews with all stakeholders separated into two 
groups of five of fast fashion owners and fifteen customers divided into three age ranges. To analyse the data, constant 
comparing was used in the research for finalizing information. The outcomes are shown as a proposed Business Model 
Canvas (BMC) , which it was applied as a visual tool to identify to identify key elements based on human- centric, that 
can be used to create a new creative business guideline prototyping for entrepreneurs to achieve Thai SME fast fashion 
industry’ s best practice and promote awareness in customers’  social responsibility.  As a result, the guideline could 
enable entrepreneur and customer to develop social responsibility in distributing and consuming fast fashion in Thai 
industry further. 

Keywords:  fast fashion, business model canvas, sustainable business model, business guideline, customer 
awareness, social responsibility, customer behavior, psychology 

 

1 Introductory  

Fast fashion business has changed the way of customer purchasing. More accessible and affordable price 
encourage customer to spend money more on fashion, new product line was launching in every two weeks (Yougov, 
2017). Fast fashion strategy including external factor for instance, social media, social norms and et al. encourage 
customer to purchasing clothes frequently without conscious and easier bored of the brought cloths which it creates 
disposal culture of customer and the culture caused the environmental problems from throwing away unneeded clothes 
in form of landfill (The True Cost published, 2015). In the 2017, Thai people in millennial, who age between 20-34 years 
old, buying clothes more than the ex-generation increasingly in every year and, more than 77% have thrown away 
clothes in the past year (Yougov, 2017). 
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1.1 Social responsibility towards purchasing behavior of customer 

In the present, Customer aware about sustainability much more which there are various alternative fashion in 
sustainability way for instance, slow fashion clothes but customers are prefers consuming characteristics of being fast 
fashion further otherwise, the willingness has not been transferred to action because of some barriers for instance, 
availability, affordability, value provided et al. towards consuming slow fashion which more than 50% of customer is in 
the situation (world business council, 2019).  

1.2 Thai SME fast fashion industry situation currently 

Thai fast fashion (SME) is one business that popular and also has a positive feedback from customer as much 
as global fast fashion in Thai context, the growth of fashion industry online in Thailand is increasing up to 8-10% per 
year and the number would be increasing every year (Thansettakij, 2019). In the present, Most of Thai SME fast fashion 
are focus on selling a clothes and lack of focusing on social responsibility. Following the growth of Thai SME fast 
fashion, the result is supporting the interesting in investing on sustainability towards Thai SME fast fashion. 

Research question are “How could encourage social responsibility among Thai millennial towards taking an 
action on consuming sustainable fashion” and “How could lift Thai SME fast fashion business towards being sustainable 
business along with supporting customer to take an action towards consuming fashion with social responsibility”. This 
research aims to study the influenced factor upon applying conceptual sustainable business model canvas for develop 
to create a new business design guideline that could lead sustainability occurring in Thai SME fast fashion and 
encouraging customer awareness about social responsibility towards behavior through consuming sustainable fast 
fashion among Thai millennial. 

 

2. Review of literature 

The literature review was applied for investigation and explores the related document to create a conceptual 
sustainable business model canvas upon the sustainable business activity inside for each elements specifically which 
the criteria based on the factor business concerned when organizing business as a priority align with the factor that 
matched with customer’s need to improve and develop social responsibility towards Thai SME fast fashion stakeholders. 
The literature reviews are below; 

2.1 Theory of Intention-behaviour relation 

According to the research of E.A.J. can Hooft et al. has been combined the two theory and used at first by 
adding a implementation intention to be a middle transformer for supporting the result of the Fishbein and Ajzen theory 
which consists three stage: intention to implementation intention and ended with behavior (E.A.L van Hooft et al, 2004) 
the thesis was selected the theory to create a new business concept guideline through conceptual business model 
canvas to be the implementation intention to perform intention to be behavior. 

 
Figure 1 The intention-behaviour relation 
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2.2 Concept of design thinking 

Design thinking tools is the human-centric approach or technique for understand the need and problems of 
the user through using the tools. According to generating a business guideline, design thinking can be implemented and 
facilitated through visualizing the ideal or the concept into the tangible form and developing the effectiveness of business 
guideline through experimenting the assumption towards the prototype or conceptual business model canvas to receiving 
a feedback for improving further (Thienthaworn, 2018; British council, 2020) 

2.3 Business model canvas 

The Business Model Canvas was created by Alexander Osterwalder based on the book of Business Model 
Ontology which comprised with nine elements on the canvas (Alexander,2005). It is the tool for business that could 
guide business to understand the business model in a wider point of view and straightforward which using the canvas 
would lead business understand the insight of customer and could lead the business could serve the product or service 
that meet with customer preference. 

 
Figure 2 Business model canvas 

2.4 Concept and elements of sustainable business model  

The concept has various authors describing the meaning for instance, Freund was described the meaning of 
sustainable business model as the business activity system of nine elements which involved allocating resources and 
coordinates activities which the outcome affected the public and private benefit for instance, extending the value proposition 
of the product or service et al (Lüdeke-Freund, F., 2009). For the characteristics towards being sustainable, N.M.P. Bocken, 
S.W. Short, P. Rana and S. Evans describes with eight characteristics which below: 

1. Maximizing energy efficiency and productivity of selected material  
2. Creating value to the product or service from waste 
3. Substituting with natural and renewable processes 
4. Delivering functionality rather than ownership 
5. Adopting a stewardship role 
6. Encouraging sufficiency 
7. Repurposing for environment and society 
8. Developing scale up solution 
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2.4.1 Product service system (PSS system)  

The concept of Product service system is delivering functionality rather than ownership is providing a service 
that satisfy the need of use of customer without owning, customer could access the product or service by owning at a 
time otherwise, business would benefit from receiving higher profit, create loyalty towards customer, which it could 
create the action to be behavior, positive brand image and et al (N.M.P.Bocken, S.W. short et al, 2013; Mateusz, 2015)  

The conceptual sustainable business model canvas applied in the thesis was focus on key activity for being a 
primary factor based on the delivering functionality rather than ownership characteristic for guide the business activity 
inside the rest eight elements that suitable and has feasibility to applying and support following the key activity align 
with the characteristic mentioned above. 

 

3. Methodology 

The literature review was applied qualitative and quantitative data and collected by questionnaires for gathering 
the top brand in customer mind for being a basic to selected the suitable business activity towards in-depth interviewing, 
qualitative, towards the brands. The stakeholders separated into two groups of five of fast fashion owners and fifteen 
customers divided into three age ranges, different age has different limitation and influenced factor. To analyze the data, 
constant comparing was used in the research for finalizing information. 

Due to specific characteristics of the sample required, purposive sampling would use for choosing for gaining 
the information from the person accurately. The overall interviewees used in the research would be 20 persons separated 
into 5 persons from three customer range and another five fast fashion companies in Bangkok, Thailand for preventing 
equal score when comparing the factor.  

For interviewees, must be Thai millennial who has women gender, Interested in fashion, prefers purchasing 
casual trendy and purchase casual trendy clothes every 2-4 week for 15 persons which separated into 3 groups and 5 
persons for each group due to the different barriers, needs and capability towards the age range; 

1) Student age between 20-24 years old.  
2) First jobber age between 25-29 years old and  
3) Stable jobber age between 30-34 years old.  

    For the criteria of fast fashion brands, four factors have been considering; size of business which must be in 
SME, style of clothes which must be in casual trendy type, length of operating business experience which must be 
higher than 3 years and being in the list of customer’s mind brand. 

Selecting the samples for customer section, the online questionnaire has been applied for gathering and 
screening the accurate sample follows the set characteristics which including being whom are Thai women millennial, 
Interested in fashion, prefers purchasing casual trendy and purchase casual trendy clothes every 2-4 week. The sample 
in the online questionnaires would be 20 respondents at least which the sample. 

For preventing overlapping of the data from customer and fast fashion brands, the amount of 5 has been 
chosen to be the overall sample of each specific group because most customer prefers similar preferences and the 
preference provided by fast fashion is similar for competing with competitor which most of provided preferences based 
on customer’s requires. 
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4. Result 

4.1 Data collected from customer 15 persons 

Value proposition part: all customer prefers supporting PSS system and most of interviewer prefers the activity 
benefit to both health and wellbeing and environmentally friendly activity, 13 of 15 persons, and health and wellbeing 
individually. For the details towards the business activity, transparency of business activity, give and take benefit, seeing 
the result instantly characteristic should be concerned as a priority. Customer relationship part: Most of customer, 8 
from 15 persons, prefers voting activity. For the details towards the business activity, membership privilege and 
interaction or participating should be concerned as a priority. Channel part: Most channel customer using in everyday 
are facebook, Instagram, youtube and in-store respectively. For the additional channel and details that should be 
concerned as a priority are providing sensibility and physical of the product through selected channel and providing 
sufficient and accurate information email, 3rd middleman for instance Shopee, Lazada and et al, 

4.2 Data collected from Thai SME fast fashion business 5 brands  

Key partners part: 3 of 5 brands prefers applying post-product usage due to the process does not own by the 
brand, ease towards managing and controlling the activity inside and use less cost. Key activities part: 4 of 5 brands 
has a high feasibility towards applying the product service system in the future. For the additional activity for support 
PSS system to perform sustainable circularly, 4 of 5 brands, prefers organizing the activity in part of re-use, recycle or 
re-manufacturing activity due to having the right for ordering the direction of manufacturing plan for producing clothes. 
Key resources part: 4 of 5 prefers using alternative materials due to hygiene and customer’s need limitation. Value 
proposition part: 4 of 5 brands has a high feasibility towards applying the product service system in the future. For 
additional activity supporting organizing PSS system to be sustainable that the brands prefer most is health and wellbeing 
activity, 5 of 5 brands. But providing various size and transparency are the factor fast fashion business lacking currently 
and has not a plan to develop in the future. Customer relationship part: All brands has a high feasibility to apply voting 
activity towards the business activity in other hands, 4 of 5 brands already provides voting activity and return policy to 
customer. For membership, only 3 from 5 thought about developing membership in the future plan. Channel part: the 
channel brands use most are 3rd marketplace, instagram, line, pop-event, in-store and facebook respectively. 3 of 5 
brands already provides the activity related with revealing the sensibility but not overall part in the caption; shape, texture 
and colors and the 3 brands appreciated to develop the sensibility part. Cost stream part: 4 of 5 brands concerned 
manufacturing cost most. Revenue stream part: All business only receive revenue from sale of product. 

 

5. Conclusion 

As a result, customer prefers purchase a new thing rather than purchasing second hand clothes and the 
brands prefer to use the old fabric instead of sustainable materials and prefers single selling. The business activity 
below was selected upon the limitation about cost that business concerned most which it is manufacturing cost and 
focus on the selected business activity that should benefit cross between conscious customer and original customer 
segment due to focusing on conscious customer segment directly might not meet business limitation in organizing 
business. For highest feasibility that business sector and customer would apply and support PSS system, collaborating 
with post-product usage partners should be concerned which the activity inside involved with re-use, recycle or re-
manufacturing the waste from manufacturing to revalue. Health and wellbeing activity should be organizing along with 
providing transparency, which it is the factor that should be research further why business section could not perform 
overall 100% transparency, towards encouraging value of the brand and capture value of customer including applying 
return policy to be value of the brands officially. For bonding customer towards the brands, voting characteristic should 
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be added in the health and wellbeing activity otherwise, creating official membership should be organizing further. For 
channel currently is appropriated and matched with customer’s need but the sensibility and physical of the product 
through online channel should be added to cover all but there are other channel that should be research further why 
business does not promote on Facebook and email. 
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Abstract 
Solo travel trend in Thailand is increasing rapidly, and hostel becomes an essential choice of inexpensive 

accommodation. A literature review showed that hostel should make differentiation to develop new and useful service 
to accomplish competitive advantages. This research aims to improve a customer experience that could support hostel 
business in Thailand through the use of a service design approach. Objectives of this research are as follows: 1) To 
explore a solo traveler’s behavior when travelling to hostel. 2) To find problems and pain points while staying at hostel. 
3) To create a new service blueprint for enhancing customer experience at the hostel in Thailand. Service design toolkits 
is adopted for creating service opportunities, including creating ‘Personas’ of solo traveler, customer’s background and 
expectations are defined to understand how service design satisfies the specific group of customers. ‘Customer Journey 
Map’ explains how customers interact with service touchpoint from the guest perspective for investigating customer’s 
pain points throughout staying at the hostel. Additionally, ‘Service Blueprint’ is utilized as a tool to visualize the service 
process and identify new service opportunities. This study used qualitative research for data collection, including an in-
depth interview with service providers and customers, site observations and literature reviews. Five hostels in Khaosan 
Road are chosen as case studies based on Top hostel ranking from online places (Agoda.com and Booking.com). The 
sample groups are five hostel owners/managers and 15 customers at selected hostels who are international solo travelers 
between 23-38 years old. For data analysis, interpretation of raw data was used by selecting the pain points from the 
sample and apply to the service blueprint to solve the problems.  Key findings from the research showed that Millennial 
solo travel prefers meeting new travelers, having memorable experience such as local experience. A majority of their 
pain points is noise and disturbance behavior as there is some safety concern about their belongings and hostel 
securities. These findings could be opportunities to create new solutions that enhance a Solo travel experience at Thai 
hostels. The outcome can be used as a design guideline for hostel operators in developing new hostel business 
opportunities in Thailand. 

Keywords: Hostel business, Solo travel, Customer experience, Service design, Experience design 

 

1.   Introduction 

 Currently, customers tend to have individual preferences. When hostel owners find a standpoint and 
understand the needs of specific groups of customers, they will be able to plan efficiency marketing and be able to 
penetrate target groups directly with a limited budget. The hostel is an important choice of inexpensive accommodation 
which meet the needs of Millennials who frequently travel with limited budget. Traveler’s experience is an important 
factor in the hostel’s business. Hostel guests do not emphasize on facilities and amenities in a hostel, but they are 
looking for an enjoyable experience. Thus, communication with guests is one of the most essential factors. The 

mailto:nis@ap.tu.ac.th3
mailto:Busayawan.Lam@brunel.ac.uk4


A study of enhancing customer experience and differentiation in Thai hostel business through service design 
Phatcharada Tramod, AkapanThienthaworn, Nis Groen and Busayawan Lam 
 

729 

communication channel can be done through employees which be able to exchange conversation and cultural, including 
friendly services and understanding of individual needs. Besides, creating experience about the community through 
decorations, organizing different activities or workshops with the community. (EIC,2019). Hostel owners have to adapt 
to survive from the higher competition. The hostel’s adaptation is limited whether operation and marketing budget. 
Hence, the hostel operators need to have a clear target customer for the hostel that has a limited number of rooms and 
operating budgets will enable hostel to increase business efficiency (Marketeer,2019). Customers have more choices 
when deciding to use hostels, particularly Bangkok, which is an area with high competition in the hotel business. The 
hostel should make differentiation to emphasize the difference when marketing themselves to potential guests. Khao 
San Road as a good location for building hostel. Due to many types of public transportation, tourist attractions and 
commercial sites nearby. The location of hostels is convenient for transportation which benefits tourists who travel alone 
and mainly use public transportation. Majority of hostels in Khao San Road is low-cost or budget hostel which related 
to cost-saving for tourists who travel independently. Currently, there is no outstanding service to serve solo travelers 
especially safety or security service. Safety is a priority for many people who travel solo, especially among female 
travelers (Berelowitz S.,2018). The hostel which could offer reassurance to solo travelers, promote safety and security 
services or features that make guests feel safer than existing service. The features will give assurance to solo travelers 
and could gain positive online reviews. As a lot of solo travelers will be looking from the feedback of previous guests. 
As hostel business have encounter with shift in traveler’s behavior, lifestyle and preferences. Besides, there are higher 
competition within accommodation sector due to oversupply situation of accommodation business. Lodging business 
which are capable to provide a remarkable experience across service touchpoints and unique activities result in positive 
feedback and repeat customers.  

 Thus, researcher aims to create differentiation in hostel service in Khaosan Road for enhancing customer 
experience and gaining competitive advantages through service design. Hostel owners should find a standpoint and 
understand needs of specific groups of customers, especially the rising trend of solo travelers. This plan efficiency 
marketing and be able to penetrate target groups directly with limited budget. Traveler’s experience is an important 
factor in the hostel’s business.  The outcomes of this research would help hoteliers understand customers’ needs and 
enhance their service to compete effectively in accommodation business. Hostel business need to achieve competitive 
advantages by creating differentiation from existing competitor in order to compete effectively in accommodation 
business.  

2. Literature review 

2.1 Millennials Generation and travel behavior 

 Millennials also called Generation Y who born in 1980s and 2000s. Millennials are different from Baby Boomers 
(Generation X). Millennials were born and raised in digital era. They are named “The Frugal Generation” (O’Connell, 
2015 in Garikapati et al., 2016) regarding their spending habits. Besides, Millennials also called ‘Go-nowhere generation” 
because of their activities and travelling pattern. (Buchholz and Buchholz, 2012 in Garikapati et al., 2016). They are 
more likely to prefer cash and debit cards spending than Baby Boomer. Millennials prefer to search for low-priced 
promotion and use lower money compared to Baby Boomer. As regards travel, Millennials are highly budget-oriented. 
They frequently search for a best value for money which matches for their requirements in services. Millennials are 
pursued of international experiences. They search for memorable experiences, authentic destinations, living like a local 
trips and independent trips. Millennials normally travel independently to remote destinations, stay for long period of time 
and immerse in difference cultures to learn their life experiences (UNWTO, 2016; Expedia/Future Foundation, 2016; 
WYSE TC Report 2015). Millennials are very active users on social media. They use technology as part of their 
experience and to connect with other worldwide users. Hence, social media is an important part of the travel experience, 
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where Millennials mostly share their journeys. They are extremely influenced by friends’ suggestions, reviews, 
experiences. Millennials is more likely prefer to travel alone or with friends rather than with family or partner 
(Expedia/Future Foundation, 2016). There are 4 insights on Millennials Travel Behavior. First of all, they plan and 
reserve trip or schedule through social media. Second, they prefer to immerse themselves in new culture of destinations 
(Clark S.,2017). Third, they combine business and travel in the same time also called ‘Bleisure Travel’. Lastly, they 
prefer to spend money on activities and event through their journey except their lodging. 

2.2 Trend of solo travelers 

 Solo traveler is a tourist who prefer to travel alone (I Style Creation Company Limited,2017). There is a high 
tendency for solo travelers both from countries in the Europe and Asia. In addition, in the future, traveling alone will 
popular with women because women currently are more likely to go out, learn, meet new friends and explore new 
experiences by themselves. Due to travel behavior changing, lodging business have to adapt with shift of traveler’s 
behavior. There are 5 ways for hostel to adjust with solo travelers (Berelowitz S., 2018). To start with, ‘Explore why solo 
travelers are rising’ which is investigate their purposes, motivations and needs. Second, ‘Display your social scene’ 
Accommodation business still needs to have opportunities to socialize for travelers. Solo travelers are more likely to 
prefer communicating with locals than other guests. Consequently, staff may recommend local cafes, parks, farmers’ 
shops, and attractive destination to travelers. Thirdly, ‘Create own social events’ including group activities, workshop in 
group containing exclusive trips offered by hotel for solo travelers in order to get an acquaintance with new travelers. 
Hostel operators should provide occasion for customers in striking up conversation. Next, ‘Offering shared space’ which 
means Hotels which have vigorous communal spaces are increasing in popularity, especially attracting to socially minded 
solos. As trend of ‘Bleisure Travel’ is rising, hotels are creating co-working areas for this customer of customer as well. 
If area of hostel not large enough, they could design a friendly co-working area in lobby or bar area. Lastly, ‘Safe 
environment’. The first priority for many solo travelers is safety, particularly female tourists. A research of 400 women 
in United Statesrevealed that majority of female feel uncomfortable or dangerous travelling solo (Vlahakis L.,2018). To 
do this, offering safety guaranteed tosolo travelers is the best way for promoting hotel such as showing hotel security 
features on website. These actions will make guests more confidence to hesitant tourists, and make positive online 
reviews or good reputation. As many solo travelers tend to searching for assurance from reviews of previous guests. 

2.3 Hostel management 

 Hostel management generally divided into 3 phases (Klampaiboon W. and Srikasikorn C.,2015) as follows:1 ) 
Before arrival period, many activities that will occur, such as receiving confirmation of the customers booking, providing 
various information to customers.2) During stage, by keeping the image of the building and the surrounding area clean. 
Next, the atmosphere in the hotel should look warm and friendly. The appliances in the room are practical, according 
to the function of the bathroom, clean, odorless, new sheets, clean and safe to use. Moreover, available internet at 
public spaces and many details that must be controlled to be in good condition.3) After stay stage, there should be an 
email to ask about service quality provided. Occasionally, customers may forget their belonging at the hostel. Hostel 
should return customer’s belonging to them. This action will make customers more satisfied, or response customer’s 
questions after check out. 

2.4 Service design approach 

 Service design tools is applied to create holistic view from customer’s perspective since first stage. Double 
Diamond is a design process model developed by the British Design Council in 2005. This framework is divided into four 
stages, namely Discover, Define, Develop and Deliver. The two diamonds describe a stage of discovering problem broadly 
and deeply (Divergent) before taking focus action (Convergent). ‘Discover’ as the first stage where collecting the data, 
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insights and developing the ideas. Following, ‘Define’ where the insights was collected from the discovery stage can assist 
service designer to define possibilities and challenges. Next, ‘Develop’ in the second diamond as improvement stage 
encourages where resolution is generated, prototyped and refined the possible ideas. Finally, ‘Deliver’ which the 
developing service is completed and delivered. (DesignCouncilUK,2015). In this research, four service design tools are 
adopted to comprehensive difference customer’s need, develop service through customer’s point of view and create 
service opportunities. 

 2.4.1 User Journey Mapping 

 A user journey mapping as a visualized diagram describes journey through service and service interaction 
from customer’s point of view. This diagram allows service designer to understand moment of truth and customer’s pain 
points. The purpose of journey map help business provider identifies problem areas or gaps in service and new possible 
service opportunities. Besides, service designer can understand actual situation from customer point-of-view. This 
method will be used to identify touchpoint and service component in order to investigate problem area in service process 
where additional services could be supported. 

 2.4.2 User Personas 

 User Persona as imaginary characters which design based on research in order to symbolize a specific user 
category in comprehensible form. Creating personas can assist service designer to understand difference customer’s 
behaviors, needs, lifegoals and experiences which have different preferences, lifestyle and expectations. Personas can 
also assist service designer to identify targeted user. Furthermore, this tool can assist service designer to design a 
suitable customer experience for target customer. Personas can be created from common pattern of similar group of 
people to create a single character.       This method can be used to represent particular group of targets, stereotyped 
target customer and used to predict design ideas in ‘Develop’ stage in order to satisfied specific group of customers. 

 2.4.3 Service Blueprinting 

 A Service Blueprint as a diagram that illustrate entire process of service delivery, by explaining every actions 
or service components and different role involved in each stage and service components through customer’s journey 
map. The entire process allows service designer understand holistic view along the process. The service blueprint 
assists business or service provider explore their weakness and cause of service problems. Besides, service blueprint 
assists service provider to find service opportunities in order to achieve customer experience. The service blueprinting 
will be applied to design solutions in problem areas. This method uses to generate the service process mock-up for 
checking the entire procedure. Besides, service blueprinting as a guideline for stakeholder or employee involved in 
service areas. 

 2.4.4 Design Scenarios 

 Design Scenarios are stories of an action of a possible situation or service. By creating future scenarios, this 
tool will assist about understandable meeting or discussion. The possible service or scenarios will be formalized into 
creative approaches. This tool will be combined with text and image production in order to create understandable and 
accessible way of communication. Design scenarios are used as communication tool for design solution in 
understandable way. The possible solution will be created in imaginary situation or storytelling in deliver stage which 
make stakeholder attached with fiction situation. 
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3.  Methodology  

 This part describes the data collecting method and data analysis method used. The qualitative method was 
used to investigate: explore solo traveler (Millennials generation), behavior while staying at hostel and pain point while 
staying at hostel. The data collection method used consisted of collecting from secondary data and primary data by 
bringing complete data for content analysis. The aim of this part was to outline the qualitative methodology used in the 
research to answer the research questions. 

3.1 Population and sample size of the Research 

 Khaosan Road area is chosen as the research area. Because of well-known area in Bangkok as a hub for 
backpacking travelers. This area is considered a must-visited place for solo travelers. The sample size are 7 International 
solo traveler who have age between 23 and 35 years old (Millennials Generation) who travel alone and use hostel 
service in Khaosan Road.Hostel owner or hostel manager in 4 hostels at Khaosan road for asking hostel management, 
customer behave ior, customer problems, how to cope with problem and successful factors.In this case, researcher 
select sample which r from Online Travel Agency (OTA) website such as Agoda.com and Booking.com which are 
popular channel for reserving hostel from international travelers. 5 hostels were selected from location on Khaosarn 
Road. They have high ranked in OTA website which researcher aim to find many of solo traveler in hostel. Second, the 
sample of hostel is selected by purposive sampling which is the willingness to provide information. The reason why 
choosing these sample is the majority of travelers are choosing accommodation from review of previous customer.  

3.2 Data collection and analysis 

 Researcher study the literature review, service design approach theory and service blueprint regarding hostel 
business, service blueprint theory, and service innovation. And then collect data from primary data by in-depth interview 
and observation by using the sound recording. Researcher will analyze data by selecting the common pain point or problems 
that derived from sample and apply to the service blueprint to solve the problems and understand how new service design 
satisfies the specific group of customers.Customer journey map and personas is used to explain how customers interact 
with service touchpoint from guest perspective for investigating customer’s pain points throughout staying at hostel. The 
data collected from the in-depth interview also presented as descriptive research. Site observation method is used for 
observing solo traveler behavior while staying at hostel, how they use space in hostel and their activities.  

Table 1 Question of in-depth interview by author (2020) 

Question Objective 
1. What is your motivation in travelling alone? 
2. What is you purpose in travelling alone? 
3. What is your travelling lifestyle? 
4. Why you choose to stay at hostel? 
5. What is the reason you choose to stay at this hostel? 

Explore solo traveler (Millennials) behavior 
 

1. What is the problem in travelling alone? 
2. What is the problem while staying at the hostel? 
3. What would you want to suggest for hostel service?  

Pain point and problems while staying at hostel 

1. What would you like to suggest in hostel service? 
2. What is your solution to solve the problem in hostel operation 

Create guideline for Service Blueprint for 
enhancing experience  
Service design approach for solve problem or 
enhance service 
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4.  Result 

 From asking the in-depth interview 7 international solo traveler (Millennials) which are 3 German, 1 Japanese, 
1 American, 1 Mexico, 1 Taiwan from 4 hostels on Khaosan Road. 7 interviewees collected were 4 female and 3 males 
aged between 25 to 32 years old. The results from in-depth interviews with hostel owners and solo travelers as 
customers were summarized as shown in Customer Journey Map. Outcomes found from the in-depth interviews were 
used to identify common problems in hostel service. 
 

Table 2 Summary of customer interview including motivation, problems, touch point and service suggestion at hostel 

Pre-Experience During Post-Experience 
Motivation 
 
1) Relax after working 
2) Freedom 
3) Life challenging 
4) Explore, interact and learn new 

experience in local living from 
people in difference country 

Factors considered while 
traveling alone 
1) Expensive cost 
2) Getting lost from direction 
3) Unsafe location 
4) Strangers 
5) Rude or bad behavior of 

roommate at hostel 
6) Lost personal belonging 

After using service and 
recommendation 
1) Writhe the complaint and 

suggestion through online sites 
such as OTA website or 
Facebook page  

2) Recommend to friends and 
families for the good hostel’s 
service  

3) Write in personal blog  
Reason why choose to stay at 
hostel 
1) Inexpensive room price 
2) High ranked and positive review 

from OTA websites (Adoda.com, 
Booking.com) 

3) Hostel as place for finding new 
experience 

Problem in traveling alone  
 
1) Getting lost from direction 
2) Awkward situation when 

striking up conversation 
3) Self-responsibility about 

schedule  
4) Luggage lock for security 
5) Self-protection from other 

travelers  

How to manage customer’s 
recommendation and complaint  
1) Response with customer’s 

feedback immediately 
2) Explain and apologies with 

customer’s complaint 
3) Frequently check with 

customer’s feedback and hostel 
ranked in order to improve 
hostel’s image   

Recommendation for  
hostel’s service 

Problem in hostel operation (From hostel’s owner) 

1) Information about tourist attraction 
2) Technology to make smooth 

service  
3) Special occasion and space for 

exchanging experience  
4) Authentic Thai experiences 
5) Thai’s culture or products as 

hostel’s amenities (OTOP) 

1) Drunk and loud customer 
2) Sexual relation in shared room 
3) Stolen customer’s belonging 
4) Customer’s complaint regarding limited space from physical condition 
5) Unclean amenities 
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 For pre-experience stage, solo travelers concern about ranked and reviews from OTA website and online 
places majority of solo traveler travel alone because they want to relax after working, prefer independence in making 
decision and exploring new experience and interact with local living including learning new culture. Their awareness and 
concern of traveling alone regarding unsafe of people and location such as strangers, impolite roommate and unknown 
roommate. For the problem in traveling alone, they described about uncomfortable moment when striking up 
conversation with other travelers at first place, getting lost from direction, safety of personal belonging and cash. 
Regarding the problem while staying at hostel and bad hostel experience, they confronted with noise disturbance such 
as when other travelers walking in and out, drunk people, light-disturbing because hostel room have no certain separated 
each bed, disturbance of sexual relation from other roommate and lost wallet and personal belonging other problem 
such as bad odor in room and toilet, dust in bed, uncleaned towel and amenities.                                                 

 For the service suggestion, solo traveler recommend about offering tourist attraction and restaurants 
information, providing superior occasion and event or sharing conversation, combination between technology to make 
smooth and exceptional hostel service and authentic Thai experiences such as OTOP product as hostel’s amenities. It 
can be seen from customer’s interview that the majority of customer problems and pain point caused by other traveler’s 
behavior in communal room and space which provided from hostel. As during staying phrase in the service blueprint 
and communal areas as the utility space for hostel’s customer, these two areas was the most utility space at hostel and 
many activity and problem occurs in both areas. 

4.1 Existing hostel service blueprint in Khaosan Road 

 Hostel service blueprint (see Figure 1) was created by reference from hotel service, author’s observation and 
in-depth interview with hostel owners for more understanding in hostel service process. This blueprint used by author 
for creating hostel service process mock-up and for checking problem in process of service. By asking an in-depth 
interview from hostel owner and solo travelers as customers. The majority of customer problems and pain point caused 
by other traveler’ s behavior in shared room as during staying phrase in the service blueprint. This blueprint used to 
create hostel service process mock-up and for checking problem in process of service.  

 After interviewing with and hostel owners, the majority of common problems and activities occurs in shared 
room and common area as the utility space through during phrase in the service blueprint. There are possibilities to 
create additional service in this area.  
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Figure 1 ‘Hostel’s Service blueprint ‘(Author,2020) 

4.2 Customer Journey Map 

 After interviewing, the ‘Customer Journey Map’ was created from the outcome of interview. At the beginning 
of traveling alone, staying at hostel is the point the emotion dropped because the problems from some bad behavior of 
other traveler or strangers.  For during stage, bad behavior and stranger, security of guests and valuable belongings 
and no provided special activities are also the situations which traveler’s emotion was dropped. 

 
Figure 2 ‘Customer Journey Map of Solo Traveler ‘(Author,2020) 
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5. Discussion 

 To conclude this, from interview in before stage customer concerns about ranked and reviews from OTA 
website and online places, for the during stage they interest in local living/ unique experience and their concern about 
personal belonging and security. Hence, creating unique experience that matched with their interest in culture and local 
living and find the ideas to relive their concern about personal belonging and security and then for after stage encourage 
them to share their experience for friend, family and other travelers for attract potential customer. still prefer convenience, 
participate in events and activities, learn local experiences, solo travelers have prioritized safety and protection at first 
place from reserving hostel. Hostel operators should create additional layer of protection and for preventing fraudulent 
entry to hostel rooms. Hostel which could offer reassurance to solo travelers, promote safety and security services or 
features that make guests feel safer. The features will give assurance to solo travelers and could gain positive online 
reviews. Since many solo travelers will be considering from the opinion of previous customers. By creating friendly and 
welcoming areas for solo travelers. For the design phrase, authentic local experiences and creating social events at the 
communal space at hostel will be combined together for creating attraction point for hostel service. After stage, creating 
and encouraging solo travelers by post-stay messaging. 

5.1 Overview new service blueprint  

 ‘New Hostel service blueprint’ (see Figure 3) was created by combination between two design solution to 
enhance service experience of solo travelers. There are two main touchpoints for additional service which are check-in 
process and communal space at hostel. First, at the check-In process, QR code is offered to customer for accessing to 
room. Second, at the communal area or activities area, when customer reserve the activities both in advance and at 
the hostel. 

 
Figure 3 ‘Overview New Hostel’s Service blueprint ‘(Author,2020 
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5.2 Before stage (Pre-arrival) 

 It can be seen from interview’s outcome and related research that customers are more likely to read reviews 
and reserve accommodation from positive feedback of previous guests and high ranked on Online Travel Agency (OTA) 
websites. On hostel official website, hostel operators should create inspirational content such as blogs or social media 
contents. Besides, they have to encourage and post last-minute bookings, promotion and set of activities to attract future 
customer. To encourage and create the positive feedback of previous customer for attracting potential customer and 
create customer awareness of hostel. After receive customer’s booking, sending an email notification as invitation letter 
to make customer feel welcome. 

5.3 Design solution by personalizing experience to differentiate your hotel 

 To make solo traveler have feeling in control by offering them with personalizing experience. They can decide 
activity by themselves. This solution aims at attracting solo travelers for promoting activities and how they can 
personalize their activity and journey. Hostel staff should send the message in advance for updating and notifying guests 
about forthcoming activities or special events. They can select set of activity based on their interests and individual 
preferences. Hostel should offer activities specially for solo traveler who prefer to do activities alone. For type of activities 
hostel would offer local cooking, local products, paintings, learning with cultural difference, joining local performances 
or exchange conversation and meeting with local people. Solo travelers especially Millennial generation is attracted by 
genuine experience in each country. They prefer to interact with local citizens and crafting local experiences. 
Accommodation business can fulfil their preference by integrating local products and activities into amenities and 
offerings. (Huang N.,2015) 

 After finishing doing joining activities, hostel staff should encourage customers to upload and share their 
experiences on social media with hostel’s brand hashtag. Result in making activated content and hashtag, validating 
customer experience and inspiring potential customers. 

5.4 Design solution about QR code 

 The second solution regarding solo traveler’s anxiety about security and protection. To make them relief 
nervous feeling when travelling alone. To address safety and security concern, we will transform or apply traditional key 
or keycards to QR code reader. Customer do not have to convey a room key and keycard into wallet and backpack for 
decreasing risk of belonging stolen. To design additional service which create layer of protection for traveler who 
travelling alone. To restrict or authorized access to specific groups of people specially for actual customer and preventing 
fraudulent entry to hostel rooms.  

 QR code is given at the check-in process for entering the room. This code can be used to access personal 
lockers, map of tourist attraction or must-visited place in Rattanakosin Island, local Thai ‘restaurant nearby and set of 
interesting activities. Map will offer current location of hostel and nearby. The surrounded location will provide information 
about harmless and convenience direction. Next, offering emergency contact information, hospital, transportation hub, 
police stations, traveler tips and useful information about travel tips with Up to date direction, tourist attraction, hidden 
restaurant and local stores, and travel tips for hostel customers. 
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Abstract 

Employment opportunities of immigrants depend largely on their levels of education and technical skills as well 
as their ability to communicate with other people in the host country. Language proficiency is one of the fundamental parts 
of human capital, especially for immigrants. It is regarded as the medium for human social interaction in a society. The 
ability to communicate in the new society not only enables them to access wider job markets but also enhances the capacity 
to obtain information about schools, health care, social programs, housing, unemployment benefits, and civic and legal 
rights in the new society.  

Several studies prove and suggest that the language proficiency of immigrants and migrant workers has a 
significant impact on their employment opportunities and income. As such, countries with a significant number of 
immigrants realize and react to the importance of language proficiency with various kinds of language training initiatives 
for migrants either state-funded or led by non-governmental organizations. These kinds of assistance are crucial for 
immigrants, especially for urban immigrants, because many jobs in the urban area require specific vocabularies and 
language skills to work. For instance, customer service skills and language ability are compulsory in service sector jobs. 
Tailor-made employment-focused language training strategies are crucial in getting immigrants into jobs or moving into 
higher-paying jobs.  

This article aims to review ongoing literature on the relationship between host-language proficiency and urban 
migrant workers. It also aims to identify relevant policies or programs that can assist and improve the language 
proficiency of immigrants in Thailand.  

Keywords: Language Proficiency, Migrant Worker, Urban Area 

 

1. Introduction  

  Chantavanich and Vungsiriphisal (2012) states that Thailand's economic development in the 70s and the 80s 
absorbed a lot of laborers from rural areas of Thailand. It continues that the economic boom in East Asia and the Middle 
East led the Thai workers to emigrate from Thailand. At the same time, the expansion of compulsory education in 
Thailand has kept Thai children longer in school, as the paper mentions. Since then, industrial growth cannot be filled 
up by the existing local labor supply, which becomes an opportunity for workers in neighboring countries (Chantavanich 
& Vungsiriphisal, 2012).  
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  Although there was no precise mechanism to handle the migrant workers, both skilled and unskilled workers 
were allowed to work to justify the severe labor shortage in the 1990s. Registrations were also started to allow for 
migrant workers from nine provinces in 1992. Due to the 1997 economic crisis, Thailand deported around 300,000 
workers to compensate for the unemployed Thai workers. Taksin Shinawatra's administration expanded the migrant 
registration to all 76 provinces in 2001 (Khen Suan Khai, 2012). In 2009, Myanmar sent its officers to start the nationality 
verification process, which allows Myanmar migrants to work legally in Thailand (Chantavanich & Vungsiriphisal, 2012). 

  According to the 2019 UN Migration Reports, there are 3.9 million migrant workers in Thailand from Cambodia, 
Myanmar, Laos, and Vietnam. Among them, 2.3 million workers are from Myanmar, making it the largest proportion of 
the migrant population in Thailand. Migrants from Myanmar have crossed to work in Thailand for decades, especially in 
border areas (Chantavanich & Vungsiriphisal, 2012). According to the International Organization for Migration (2019), 
Kayin, Mon, and Bago East region are the leading migrant-sending states in Myanmar. Bamar, Karen, and Mon were 
three major ethnicities migrating to Thailand. The popular destinations for migrant workers, as mentioned in that report, 
are Bangkok, followed by Tak, Samut Sakhon, and Chon Buri, in which Mae Sot being a strategic transit point for 
Myanmar migrants who are coming to work in Thailand.   

1.1 Why is language proficiency important for migrant workers? 

  Two main human capitals are determining the income and job opportunities for the workers. They are work 
skills and language skills (Chantavanich & Vungsiriphisal, 2012). Language proficiency is one of the fundamental parts 
of human capital, especially for immigrants (Isphording, 2014). It is regarded as the medium for human social interaction 
in a society. Boyd & Cao (2009, p.63) states that "knowing the language of the host society enhances the capacity to 
obtain information about schools, health care, social programs, housing, employment opportunities, unemployment 
benefits, and civic and legal rights in the new society." In the recent decade, the emergence of technology and 
automation has reduced the demand for manual labor and increases the need for language and literacy skills (Isphording, 
2014). As the global trend towards skilled employment continues, the language fluency and literacy will be increasingly 
essential for the migrant workers in the host society (Shields & Price, 2001).  

  Than Wai Aung, a Mushroom entrepreneur, has been residing in Thailand for more than 20 years now. He 
started his life in Thailand by working in construction with harsh conditions. His goal is always to become self-employed. 
He always thinks that he could never be rich working as an employee. Initially, when he just migrated, he did not have 
any job, or place to sleep in Thailand. Moreover, he did not speak any Thai at all. He has run this business for a few 
years now. He has all the equipment he needs for his business despite more land plots to grow his business. Now he 
speaks perfect Thai, and the interview in this news by BBC was conducted in the Thai language (BBC News, 2014). 

  Another story from Karen News Media is about the owner of Only Thai Foods restaurants, Nan Sandar Tin. She 
is from Hpa An, capital of Kayin State. She left her hometown in 1996 for employment opportunities in Thailand. She did 
not speak Thai when she left. Therefore, she had to work as a dishwasher in a restaurant. Later then, she was able to 
speak some communicable level of Thai and worked as a waitress. As she can communicate in Thai with more people, 
she worked in the kitchen and learned new cooking skills and recipes. All these skills have helped her to start her restaurant 
since 2009. Now she has one restaurant in Kayin State and two restaurants in Mon State (Karen News, 2017). 

  BBC Burmese channel interviewed a few people in one of the busiest night markets in Bangkok about Myanmar 
migrant workers who are working as vendors to know about their stories (Htun & Aye, 2018). Chan Moe Aye from 
Taunggyi, Shan States, has been working in one of the Bangkok night markets. She had to work as a maid for years 
as she could not speak Thai. Now she can communicate in Thai and works as a vendor selling fashion bags and wallets. 
She has a goal of purchasing a house in Myanmar. Naing Thet Oo, from Yangon, has been working in Thailand for 12 
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years. At first, he worked in a factory because he did not speak the Thai language. As his Thai language skill is getting 
better, he sells clothes in a market. The primary source of income for his family is the remittance sent by him. He wants 
to make money in Thailand and go back to Myanmar. 

  All these stories from different media outlets indicate that the Thai language proficiency of the migrant workers 
has a significant role in their social mobility and employment. All of them came to Thailand without any fluency in the 
Thai language and worked in very labor-intensive jobs with harsh conditions. Their abilities to communicate with people 
in the Thai language presumably help them learn new skills and earn social capital. 

1.2 Why is it crucial to know the relationship between the Thai language proficiency of Myanmar workers and 
their employment opportunities/income? 

  Chantavanich and Vungsiriphisal (2012) presents that workers believe if they speak Thai, they will have more 
chances to work in various sectors. It also mentions that spoken Thai ability will help them looking for a job in Myanmar, 
especially Thai companies (p.229). The social mobility and career improvement of these people mean a lot to the livelihood 
of them and their families back home. Many studies, including Turnell et al. (2008), confirm that remittance is an essential 
source of income for families in developing countries. The surveys done by International Organization for Migration in 2019 
show that more than 60% of the returning migrants had sent money back while working in Thailand, and around 69% of 
the incoming migrants intended to send remittance back. On the other hand, according to the interviews by the BBC and 
Karen News Media, the social mobility of migrant workers relies mostly on their fluency in Thai.  

  All literature, interviews, and stories lead to a question. What is the relationship between host-language 
proficiency and immigrants? This paper aims to review the existing literature and case studies about the relationships 
between migrants and language proficiency in many countries and identify the related plans and policies. Besides, it 
also intends to find the literature gap in the relationship between foreign migrant workers, particularly Myanmar labors, 
and language fluency in Thailand context. 

2. Objectives  

 The objectives of this paper are two prongs:  

2.1 To collect the literature about language proficiency and economic mobility of migrant workers, and case studies of 
language training in different countries. 

2.2 To summarize the patterns of language training.  

3. Literature Reviews and Case Studies 

  Several studies (Boyd & Cao, 2009; Chiswick & Miller, 2002; Chiswick & Wang, 2016; Chiswick, 1998; 
Dustmann, 1999; Shields & Price, 2001) have been conducted and proved that language proficiency of the immigrants 
and migrant workers has a significant relation to their employment opportunities and income. The determinant of age at 
the migration of migrants affects the ability to learn the language of the host country. The older the age of a migrant at 
the point of entry, the harder it is for them to be fluent in the host country language (Chiswick & Wang, 2016; Dustmann, 
1993; Dustmann, 1999; Shields & Price, 2001). Living with the people who speak the same language will discourage 
the migrants from speaking the language of the host country (Chiswick, 1998; Shields & Price, 2001).  

  Immigrants who speak the host language, Hebrew, on a daily basis earn the highest among immigrants, and 
those who do not speak Hebrew at all earn the lowest (Chiswick, 1998). In the case of Canada, immigrants who speak 
the lingua franca of Canada make, on average, $257 more and $463 more for women and men, respectively. Although 
language proficiency favors migrants' earnings, papers like Dustmann (1994) suggest that writing is a more significant 
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determinant than the spoken skill. On the other hand, Hayfron (2001) argues that the language ability of the migrants 
could be a factor determining employment. However, it does not affect the earning of them after being employed. 

  Countries with a significant number of migrants start to realize the importance of social inclusion and the 
livelihood of immigrants in the new society. As such, language proficiency becomes the base for the social integration 
of migrants. As a result, various civic organizations and even government agencies react to the language ability of 
migrants in the host countries. State-funded language training initiatives are developed in European and North American 
countries. Scandinavian countries are successful in the integration of new immigrants to the society and job market with 
their state-funded language training. 

  As mentioned in Rodin et al. (2017), Swedish language training for migrants called "Korta Vagen" is a relatively 
successful program and popular among new migrants to Sweden. The training runs from 24 to 40 weeks. The curriculum 
includes written and spoken Swedish, emphasizing language for professional usage, familiarity with Swedish society 
and workspace relationships, computer proficiency, and coaching. The program tends to be flexible and tailored to the 
needs of the participants. Besides, students are also encouraged to complete a short internship. 

  According to Rodin et al. (2017), professional language training is a vital part of "Korta Vagen," where 
participants seek an opportunity to take part in an internship, which is the very first step to access the labor market. It 
also says that approximately 70% of the jobs in Sweden are acquired through networks and contacts; language fluency 
is a base-line crucial aspect for migrants to get access to enterprises and communities. On the other hand, cultural 
differences are often seen as one of the severe obstacles for migrants at work by employers. As "Korta Vagen" 
introduces Swedish society and workspace cultures, it is recognized as one of the tools for overcoming such obstacles. 
Last but not least, it helps the participants to understand the well-being and social and economic integration. The whole 
program is free of charge, and a monthly financial stipend is offered.  

  Boyd and Cao (2009) points out that one of the two strategies Canadian approaches for improving the welfare 
of immigrants is English/French language training for the migrants already settled in Canada. As of the paper was 
written, federal language training has offered as a settlement strategy with less focus on the labor force, according to 
that paper. The Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) provides immigrants to learn lingua franca of 
Canada. It is provided mainly through non-governmental organizations. Training is given in a variety of ways; fulltime, 
part-time, home study, distance learning, training at/near the worksite, small communities. Provincial governments also 
fund language training programs. 

  Nevertheless, Boyd and Cao (2009) argues that LINC programs will have little impact on improving the 
language skill of immigrants who are in the labor force due to its focus on general settlement rather than the labor force. 
Profession-specific courses as in its Swedish counterpart "Korta Vagen" lack in LINC programs, which will have a 
significant impact on the livelihood of immigrants, primarily urban migrants who usually require more language 
communication in daily life and workspace.  

  Significant constraints of LINC described in Boyd and Cao (2009) are; first, language training initiatives are 
not explicitly targeted at the labor force but general language programs. Second, the catchments are small. Only 20% 
of newcomers participated in LINC according to an evaluation in 2004. Third, training is targeted to newcomers who 
arrived within the past three to five years. Immigrants who arrived before this timeframe are left out. Yet, it suggests 
that such English/French language training in Canada is positively impacting for migrants to become out of poverty two 
years after. Significantly improved language skills help them finding higher-paying jobs. In other words, the length of the 
training taken is the influential factor for the effectiveness of this training. 
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As stated on the website of the German Federal Office for Migration and Refugees, a wide range of German language training 
classes are provided for migrants. Language-specific programs such as Integration courses and German for professional-
purposes courses are offered as part of the National Integration Plan under the guidance of Federal Chancellor, allowing new 
migrants to fit into German society and labor market. The cost of the program varies depending on individual courses. The 
Program for the Improvement of Job-related Language Skills for Persons with Migration Background has remarkably high 
attendees (Sprietsma & Pfeil, 2015). It has not only up to 730 hours of teaching but also the duration of six months for fulltime 
and one year for part-time. Furthermore, internships are provided for all participants, which helps them to gain some experience 
before going into the labor market.  

  Case studies from different countries can be concluded that language training programs for migrants have 
significant impacts on improving their language skills, subsequently attractiveness in the job market. Most states use 
language training programs as a tool to integrate migrants into a new society. Because of that, cultural shocks and 
racial segregation can probably be eliminated not only in society but also at work. Furthermore, migrants use language 
training initiatives as a first medium to seek for employment. As a rule, they can look for better jobs or more paying jobs 
by speaking the host-country language fluently or even moderately.  

 

4. Related Policies, Plans, and Projects in Thailand 

  Successful policies or programs around the globe might not necessarily work in every country or region. Plans 
and projects are typically context-specific and vary significantly from one area to another. Likewise, migration in Thailand 
is substantially different from that of European and North American countries. Unlike western countries, migration 
patterns of foreign migrants are two ways; incoming migrants and returning migrants (IOM,2019). Such non-permanent 
migration might reflect different policy approaches by authorities in Thailand.    

  A bilateral agreement between governments has been done to enhance mutual benefits and avoid negative 
social and economic impacts caused by illegal employment (ILO, 2003). Undoubtedly, the main reason for migration to 
Thailand is primarily for employment, unlike seeking permanent residency as in western countries. As a sequence, 
governments will be hard to adopt state-funded training. Currently, there are no policies and language-training projects 
dedicated to foreign migrants in the labor market either by the Myanmar government or the Thai Government.  

 

5. Conclusions 

  The empirical studies from different literature prove that the host-language proficiency of immigrants strongly 
plays an essential role in western countries. The intensity of impact from the host-language ability to employment and 
income differs from one place to another. Having fluent or better spoken-language proficiency helps the migrants to 
perform better in the job market and earn higher salaries, in either way. Various determinants, including language 
training, are governing the ability of the migrants to communicate better in the language of the host country. The case 
studies indicate that successful state-funded language training programs help immigrants not only to improve their 
language skills but also to integrate into the labor market and society. Such training also serves as a medium for the 
migrants to access employment. 

  The stories reported by the news media and interviews done by the IOM give the traces of a similar role of 
Thai language fluency in urban migrant workers in Thailand. These also suggest that fluency of Thai could be a critical 
factor for migrants to shift from labor-intensive to non-labor-intensive careers. In other words, changing to better-paying 
jobs or jobs having better working conditions necessitate language ability. Albeit these interviews hint the fact that 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

744 

fluency in the Thai language plays a vital position in their shifting of the career, there is no empirical study about the 
host-language fluency and migrant workers in Thailand context. This leads to the question of whether Thai language 
proficiency will significantly affect the economic mobility of migrants and rural-urban migration of foreign migrant workers 
within Thailand. Furthermore, researches have to be carried out to understand how state-funded or civic-led language 
training could or could not work in improving the language skills of migrants, hence their livelihood in Thailand. 

 

6. Further Studies 

  Even though language training for migrants is not available in Thailand, the resolution passed by the Thai 
cabinet in 2005 allows migrant children to the free study in public schools regardless of their parents' legal status in 
Thailand (Arphattananon, 2012). It suggests that this policy is a significant change for migrants as education is the key 
to social and economic mobility. In the paper, it also mentions that only a few numbers of migrant children have enrolled 
in public schools (ILO, 2008, as cited in Arphattananon, 2012). Significant setbacks to access public education by 
migrant families are unawareness of the policy by the migrant workers, economic status of the families, discrimination 
in enrollment due to school reputation, and academic performances. The interviews from the paper find out that most 
schools require Thai language proficiency as a prerequisite to enroll. 

Several civic society organizations and non-governmental organizations work are currently working on the issues of the 
children of the migrant workers, for instance, Labor Protection Network (LPN). The LPN educates the families of migrant 
children with the information and importance of registering for school. Besides, it helps to prepare migrant children 
equipped with the necessary skills required to engage in Thai public schools. 

 

7. References 

Arphattananon, T. (2012). Education that leads to nowhere: Thailand's education policy for children of migrants. 
International Journal of Multicultural Education, 14(1). 

Boyd, M. and Cao, X. (2009). Immigrant language proficiency, earnings, and language policies. Canadian Studies in 
Population, 36(1-2), 63-86. 

Chantavanich, S. and Vungsiriphisal, P. (2012). Myanmar migrants to Thailand: Economic analysis and implications to 
Myanmar development. Economic Reforms in Myanmar: Pathways and Prospects. 213-280. Retrieved March 
3, 2020, https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Brc/pdf/10_06.pdf 

Dustmann, C. (1994). Speaking fluency, writing fluency and earnings of migrants. Journal of Population Economics 
7(2), 133–156. 

Guven, C., Islam, A. (2015). Age at migration, language proficiency, and socioeconomic outcomes: Evidence from 
Australia. Demography, 52(2), 513–542. 

Hayfron J. E. (2001). Language training, language proficiency and earnings of immigrants in Norway. Applied 
Economics, 33(15), 1971-1979, DOI: 10.1080/00036840010018630 

Isphording, I. E. (2014). Language and labor market success. IZA Discussion Paper, No.8572. 
International Organization for Migration. (2019). Flow monitoring surveys: insights into the profiles and vulnerabilities 

of Myanmar migrants to Thailand: Round three. Retrieved May 7, 2020, from https://migration.iom.int/reports 
/thailand-%E2%80%94-flow-monitoring-surveys-insights-profiles-and-vulnerabilities-myanmar-migrants-1 

Khai, K. S. (2012). Thailand's policy towards irregular migration: Situation analysis of Burmese migrant workers under 
Thailand's migration policy. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,1(1). 

https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Brc/pdf/10_06.pdf
https://migration.iom.int/reports%20/thailand-%E2%80%94-flow-monitoring-surveys-insights-profiles-and-vulnerabilities-myanmar-migrants-1
https://migration.iom.int/reports%20/thailand-%E2%80%94-flow-monitoring-surveys-insights-profiles-and-vulnerabilities-myanmar-migrants-1


Literature Reviews and Case Studies on Host-language Proficiency and Urban Migrant Workers 
AUNG KO MIN and SUTEE ANANTSUKSOMSRI 
 

745 

Miller, S. M. (1960). Comparative social mobility. Current Sociology, 9(1), 1–61. 
https://doi.org/10.1177/001139216000900101 

Rodin, L., Rodin, A., and Brunke, S. (2017). Language training and well-being for qualified migrants in Sweden. 
International Journal of Migration, Health and Social Care, 13(2), 220-233. 

Sprietsma, M. and Pfeil, L. (2015). Peer effects in language training for migrants. ZEW - Centre for European 
Economic Research Discussion Paper, 15(033).  

Shields, M. A. and Price, W. (2001). Language fluency and immigrant employment prospects: Evidence from Britain's 
ethnic minorities. Applied Economics Letters, 8(11), 741-745, DOI: 10.1080/13504850010038678 

Turnell, S., Vicary, A., and Bradford, W. (2008). Migrant-worker remittances and Burma: an economic analysis of 
survey results. In M. Skidmore, & T. Wilson (Eds.), Dictatorship, disorder and decline in Myanmar (pp.63-86). 
Canberra, Australia: ANU E Press. 

International Labour Organization. (2003, June 21). Memorandum of understanding between the government of the 
kingdom of Thailand and the government of the Union of Myanmar on cooperation in the employment of 
workers [Press   Release]. Retrieved May 7, 2020, from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/genericdocument/wcms_160932.pdf 

BBC News. (2014, Oct 05). The success story of a Burmese migrant in Thailand [Video]. BBC News. Retrieved March 3, 
2020 from https://www.bbc.com/news/av/business-29497713/the-success-story-of-a-burmese-migrant-in-thailand 

Karen News. (2017, March 2). From dishwasher to restaurants owner: a migrant worker success story [Video]. Vimeo. 
Retrieved March 3, 2020, from https://vimeo.com/206521435 

Htun, S. K. and Aye, C. N. [BBC News Myanmar]. (2018, May 30). "ထိိုင််းရရောကမ်ြနြ်ောလိုပ်သော်းရ ွေရ ဲ့အြိ်ြက်" [Dreams of 
the Myanmar workers in Thailand] [Video]. YouTube. Retrieved March 3, 2020, from 
https://www.youtube.com/watch?v=K-vv2JPTlMw&t=35s 

https://doi.org/10.1177/001139216000900101
https://www.bbc.com/news/av/business-29497713/the-success-story-of-a-burmese-migrant-in-thailand
https://vimeo.com/206521435
https://www.youtube.com/watch?v=K-vv2JPTlMw&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=K-vv2JPTlMw&t=35s


11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

746 

 
A study of using design thinking as a tool for staff development and improving staff 

capabilities within IT companies 

 

Ornicha Kiatteeratad1, Akapan Thienthaworn2, Nis Gron3 and Martin Bouette4 
1,2,3 Design, Business & Technology Management Program, 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, 4University of Brighton 

E-mail: ssangsangg@gmail.com1, akapan@ap.tu.ac.th2, nis@ap.tu.ac.th3, M.Bouette@brighton.ac.uk4 

 
Abstract 
Due to technology is an essential part that affects changes in society in many areas, employees must adapt according 
to rapid changes in technology, trends, and customer’s needs. From the study, there is some lack of employees’ potential 
in Thailand, including planning and communication issues within an organization, which lead to many disadvantages. 
The purpose of this paper is to focus on applying design thinking as a tool for developing the capability of an information 
technology (IT) company. The research aims to explore how design thinking supports the work process of IT staff and 
identify the key factors that can improve effective communication within an organization. A multiple-case study approach 
has been used to collect data from the top-four IT companies in Thailand. The case studies included semi-structured 
interviews at three organizational levels: the CEO, general manager, staff, and literature reviews. The research questions 
are: What are the key factors to improve communication within the IT organizational structure? And How design thinking 
improves staff competency in IT companies? The data analysis adopted a grounded theory approach that indicates 
employee satisfaction index and grouping issue that occurs in IT companies. The key findings demonstrate that a well-
managed working process and eliminating redundancy work are significant factors that do not only beneficial for 
employees but also for the company. This study offers an integrated approach of Design Thinking and organizational 
design as a conceptual model or toolkits for developing work processes and communication in IT companies. In this 
way, ‘Design Canvas’ is proposed as a new framework to support IT employees to understand the customer’s 
perspective, help the team to look at the same vision, and boost collaboration for improving the capability of IT 
employees. 

Keywords: Information Technology, Employee’s Capability, Design Thinking, Organisational Design, Staff Management 
 

1. Introduction 

Technology is an essential element that affects changes in human activities in many areas such as society, 
well-being, government, economy, even politics, and government. The rapid change in technology has a profound effect 
on the economy, the manufacturing sector, the service sector, and people's quality of life. Besides, technology is a part 
of the impact on society in many ways, including tools that drive the economic system to develop and changes in human 
lifestyles. Technological development has become a tool for solving social problems but, at the same time, creates new 
types of issues (Niculescu, 2016). Currently, Thailand is experiencing a shortage of IT personnel, which require staff 
with knowledge and expertise, hard-working, able to compete with the times, and rapid change in customer needs. IT 
staff must be more than thinkers, producers, and program designers. However, they also have a deep understanding of 
the detail and analyze it in advance as a tool to develop organization and productivity. 
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Furthermore, unity with users, knowing the exact needs of the consumer experience, is necessary. Job seekers 
in this field need to speed up their skills development to top talent staff and increase the opportunity to access specialized 
work areas with fewer IT personnel. (jobsDB Thailand, 2018) 

Using design thinking help staff take a deep understanding of various issues that focused on the users and 
applied creativity and perspective from multiple people to generate ideas solution not only for customers but also for a 
problem between department, colleagues, or an organization. Thus, this paper aims to explore how design thinking 
improves staff competency in IT companies and the key factors to enhance communication within an organizational 
structure. 

 

2. Review of literature 

2.1 Overview of Information Technology Industry 

2.1.1 Importance of Information Technology in business 

Some economists describe information technology as a fourth major factor of production (in addition to land, 
labor, and capital), which is of increasing importance. Shortly, Information technology will have deeply become the core 
structure of the organization (Tansey, Darnton, and Waterbridge, 2003).  

2.1.2 Issues and challenges in Information Technology Company 

Primary challenges are facing Information Technology such as globalization, excess Workload, talent, change, 
on-time performance and quality, cultural differences, outsourcing and offshoring, project management, which is the 
quality of fact, meeting customer expectation the quality of perception, and planning. Moreover, addressing operational 
data errors, rapid growth, and technology change in terms of demands performance; then the increase in profitability 
and improving operational efficiency as a demands allocation and efficient utilization of resources; and the mission-
critical decision making and the demanding scalability of maximizing data collection of large data sets and data mining 
(Essay UK, 2018). 

2.2 Organisational Design 

Organization Design covers the creation of roles, processes, and structures to assure that the organization’s 
goals can be realized. Due to find the right design and decision made with consideration to the original structure, roles 
and processes are directly impact careers and jobs of employees and the ability of the organization to recognize strategic 
objectives (Worren, n.d.). The organizational style needs to be proper with the company's personality, which should be 
a significant driver in deciding how to design an IT or software company organizational structure. (Morettini, 2019).  

2.3 Staffs Management 

2.3.1 Theories of staff management 

Employee or staff management is necessary to get the most value from this crucial resource, and this can be 
performed by giving precise and well-informed attention to each step of staff management. First, it is essential to analyze 
and evaluate existing duties and staffing structures, and to transform them about changing priorities. Second, it is 
necessary to have a well-thought-out recruitment strategy using staff who are skilled in bringing up people's specifications 
following them through. Staff evaluation, whether formal or informal, reveals the success or otherwise of recruitment 
strategies and practices, but staff cannot perform well in training and development are overlooked. Frequently, evaluation 
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reveals additional training needs that help the team to increase their expertise and overcome weaknesses in knowledge, 
skills, or attitudes (Jordan and Lloyd, 2018). 

2.3.2 Roles and skills qualification 

Strong technical skills are essential for every IT position. However, IT employees also need soft skills or 
interpersonal skills, as shown in Table 1. IT professionals need to be able to interact successfully with others and 
manage projects and teams (Dolye, 2019). 

Table 1 Checklists of skill characteristic 

Skills Actions 
Technical skill Technological skills, Learnability, Adaptability, Numeracy skills, Basic literacy (Reading, 

Writing, Speaking) 
Critical Thinking skill Creative thinking, Decision making, Reasoning, Learning, Problem-solving, Occupational 

knowledge 
Personal skill Sincerity, Self-confidence, Ambition, Self- control, Knowledge management, Emotional literacy 
Social skill Ethics and Utilities, Social networking, Interpersonal skills, Respect, Teamwork, Awareness 
Generic skill Team working, Oral communication skill, Leadership, Project management, Multi-Tasking 

 

2.3.3 Issue of IT staff facing in a company 

Challenges in the field of information technology and human resources, factors affecting the success of IT 
projects such as the need to redesign jobs, more attention to personality characteristics of individuals in the process of 
recruitment, the role of education in the development of IT projects, including digital transformation, cybersecurity, skill 
gaps, workload and project management. Each of these issues has a critical impact on how the company manages and 
develops information technology, a crucial element in its growth (Global Knowledge2020). 

2.4 Design Thinking as a Tool 

2.4.1 Challenges in implementing design thinking 

Design thinking is starting to increase tension in many large organizations. It is being accepted as a powerful 
approach to drive change. Afterward, organizations are upskilling employees on the methodology. After getting training, 
some employees excited to apply design thinking. However, some admitted it is troublesome (Schmiedgen, 2016). The 
example of obstructing organizations from successfully using design thinking is no measurement success, 
misunderstanding, end to end design process, technology, budget, mindset, ideas are unaccepted, and customer access.  

2.4.2 Design Thinking in an organization 

Design thinking gives public and business sector organizations the direction of developing products and 
services that meet potential needs. It is considered a source of competitive advantage, a factor of innovating and 
managing organizational change in the appearance of rapidly changing supply chains, customers, and hyper-competition 
(Dunne, 2018). It is a phrase that has been driven around businesses for many years now. However, there are still many 
large businesses that are yet to adopt this contemporary mindset and methodology. The differences between Design 
Thinking and the conventional approach are shown in Table 2. 
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Table 2 The differences between design thinking and the common approach 

Common Approach Design Thinking Approach 
Talk about an idea Make an idea 
Get it perfect at the first time Cycle 
Lots of report and documents Show do not tell 
Scared of failure Learn from failure 
Focus on solution Focus on human value 
Certainty is a key Adopt ambiguity 

 

2.5 Conceptual Framework 

A conceptual framework shows the relationship between the literature review; the key concepts are company 
management, which is a significant driver to align the departments with the business goals. And also, staff members 
have to reach their full potential, the challenge in roles and responsibility of teams and issues in workflow during work 
in the company, and the adoption of design thinking to IT company to develop staff skills and overall performance of the 
company. 

 
Figure 1 A conceptual framework 

3. Research Methodology 

The population and sample for this study are information technology personnel in Thailand. The acquisition of 
key findings, target interviewees, were divided into three groups: CEO, which investigate in qualitative research using a 
semi-structured interview. Observation and online questionnaires with the general manager and employees (staff). 

3.1 Online Questionnaires 

To investigate employee satisfaction, including open-ended questions and express the opinion which divided 
into three sections; demographic, employee’s satisfaction and others issue& important subject as shown in Table 3. 
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Table 3 The purpose of each sections in online questionnaires 

Section 2 Purpose 
Job and Responsibility To investigate the job satisfaction of employees, whether there are problems at work as 

well as the potential of equipment used for working, etc. 
Colleagues and 
Supervisor 

To Investigate the satisfaction of working together as a team, management of supervisors, 
system management, including relations between employees, etc. 

Organisation 
Management 

To investigate the satisfaction of the organisation's work management whether it is efficient, 
has a good system, or what should be improved as well as various issues relating to the 
supervisor of the organisation 

Work system and  
Work flow 

To investigate satisfaction in the work system, both subsections and holistic, whether there 
is any regularity or disruption. What should be improved as well as having a good teamwork 
system that is consistent and helping each other. 

Section 3 Purpose 
Other Issue and 
Important Subject 

To investigate satisfaction in issues that may be at risk of creating dissatisfaction for 
employees or essential issues at that time, such as relocating offices, reorganising the 
organisation, etc. 

 

3.2 Semi-structured interview 

Using semi-structured interview questions, the researcher explores the employee's opinions, perspective, and 
experience to find relevant topics or the possible relationship between problems and issues. The interview questions 
were to investigate four sections: personal information, an overview of pain-point, the improvement of solving the pain-
point, and suggestion, which resulted in persona. 

3.3 Case-Study 

The purpose of the case study methodology is to study that consistently focuses on the organization and to 
monitor organizational development to develop a conceptual model. To investigate the company's capability 
development, it's essential to select the company that has various types of organization management by using these 
criteria, selecting five IT companies in Thailand.  

3.4 Measurement 

The research also included four measurements that can measure the performance of design tools on project 
outcome: the customer value, the performance value, the learning, and the financial value by using the Balanced 
Scorecard tool (Lockwood, 2010). 

Defining performance indicators (See Table 4) to conform with and covering the four perspectives for assessed in a 
holistic covering various dimensions, which can specify an example of indicators as follows; 

Table 4 Performance indicator of BSC model 

Perspective Performance Indicator 
Customer Customer satisfaction, Customer complain, Deliveries 
Performance Value Project operate period, Increase in productivity, Time to customer’s issue  
Learning Employees satisfaction, Teamwork, Continuous improvement 
Financial Value Time per project decrease, Increase in projects, Overtime work rate 
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4. Results and Discussion 

4.1 Online Questionnaires Data Collection 

4.1.1 Demographic 

The result on demographic questionnaires is gender, age, position, employment status, the period working in 
a company, a day spent in a company, and outside of all 58 respondents, as shown in Figure 2. 

 
Figure 2 The result on demographic questionnaires 

4.1.2 Employee’s satisfaction 

The questions on employee satisfaction are divided into four parts: Job and Responsibility, Colleagues and 
Supervisor, Organization Management, Work system, and Workflow (see Figure 3). After analyzing the data, the average 
score of satisfaction level, most employees agree upon the issue that occurs in a company. 

 
Figure 3 The result on employee’s satisfaction questionnaires 

4.1.3 Other issue & Important subject questions 

The result shows the employee’s opinions on what a company needs to improve towards being a great place 
to work from 58 respondents (see Figure 4.) 

  
Figure 4 The result on other issue & Important subject questions (Q1) 

The result shows the employee’s opinions on if they were an owner of the company what would they want to change 
from 58 respondents (See Figure 5.) 
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Figure 5 The result on other issue & Important subject questions (Q2) 

4.2 Semi-structured Interview Data Collection 

4.2.1 Persona 

In the group of persona A is director, all of them are handling the overall projects of the company, focusing on 
developing the capability of the company, employees, and stakeholders. While they are in charge of the company's 
representation, they want to encourage their employees to develop skills for driving the company internationally. 

In the group of persona, B is a manger, which likely similar to the director type. The manager is the response 
to an overview of the capability of the team. They are not only qualified for a personal task but also examine and 
estimate the potential of the project efficiency of their member to the highest benefit for company and member. 

In the group of persona, C is general staff, which are the highest amount in an organization, with a different 
team, project, and manager due to the difference in team management. They are frequently facing an unmanaged 
overload task because of missing requirements, documents, misunderstanding in order, and timeline. 

4.3 The overview of pain-point and current issues 

 
Figure 6 Overview of current issues from primary data collection 

The figure shows the relationship between issues that IT employees are facing and problems that they want 
to improve in a company. It can be seen that there is 26 checklists issue involved with working system & working flow, 
followed by organization management (25 checklists), colleagues & supervisor (22 lists), and jobs & responsibility (9 
checklists), respectively. Therefore, the most significant factor in developing the capability of employees is the working 
system and organization management, as shown in Figure 6. 
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4.4 Case Study 

The data divided into four company case studies. Focusing on company background, the use of design thinking, and 
measurement by the BSC model (see Table 5). 

Table 5 The summary of company that experience in design thinking 

Factors Company A Company B Company C Company D 
Customer focus ✓ ✓ ✓ - 
Develop employee skill - ✓ ✓ ✓ 
Work process management - ✓ - ✓ 
Empower transformation leader ✓ ✓ ✓ ✓ 
Employee recognize in changes - ✓ - ✓ 
Internal continuously adaptation - ✓ - ✓ 
Innovative workplace - ✓ - ✓ 

 

4.5 The important factor in developing a capability of IT employees 

The relationship between the issue and four perspectives of the BSC model that which point affects each 
aspect. Since all problems are mainly focused on internal, thus there is less effect on the customer value perspective. 

According to Figure 6, the result show overview of current issues from primary data collection. It can be seen 
that most employees are concern that working system & flow and organization management (66.67% and 64.1% 
respectively) are the critical issues that must develop as much as possible. 

The data analyzed from data collection allows the researcher to group the factors that involve developing the 
capability of small industry in the Information Technology sector as a finding in figure 7. The main developing factors 
are set up with the essential elements to implement design thinking in an organization (see Table 5). These developing 
capability factors benefit both employee and organization, which are practically the problem-solving process, finding a 
step-by-step solution, being analytical in process and solution, increasing creativity, and reinforcing the backup plan for 
solution and organization working systematically. 

 
Figure 7 The summary factor developing the capability of IT company model 
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4.6 Conclusion and Recommendation 

According to research questions and the objective of this research, figure 8 is the factors to improve work 
communication within an organization, which are focusing on work process management and developing employee skills 
to make the process management efficient such as preventing process errors, redundancy work, practical design, 
connection with employees and stakeholders, and other organization that perform related work, focusing on creating 
value for key stakeholders. Besides, implementing design thinking is improve staff competency in developing technical 
skills, critical thinking skills, social skills, operational management, financial results, and working time as well as 
evaluation constant updates and the learning of the organization. Combine with a key concept in creating an innovative 
workplace for employees to work in a pleasant environment and encourage them to perform efficiency networking in 
work culture. The research findings offer an integrated approach of Design Thinking and organizational design that lead 
to ‘Design Canvas’ as a new framework, which helping employees improve competency and to consider in priority of 
importance of work and helping the team look at the same image and go to the same goal. The model of design canvas 
is adjusted from a triple diamond model (See figure 8) to a design canvas that suits for improving staff competency and 
development within an information technology organization. 

 
Figure 8 A triple diamond ("Why the double diamond isn’t enough", 2020) 
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บทคดัย่อ 

ในงานการออกแบบพื้นที่จดัแสดงแบบเป็นงานออกแบบที่จ าเป็นจะต้องใช้รูปแบบทางเลอืกของการวางผงั  (Space 
Planning Schematic) หลายทางเลอืกเพือ่หารปูแบบการวางผงัทีเ่หมาะสมต่อการรบัชมชิน้งานภายในและเพยีงต่อความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้ชมงานจดัแสดง  แต่ปัญหาในการจดัพืน้ทีก่ารจัดแสดงมกัจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนดงักล่าวเน่ืองจากมรีปูแบบความเป็นไป
ไดใ้นการวางผงัทีห่ลากหลายรปูแบบ และมกัจะมรีะยะเวลาในการเตรยีมงานทีค่่อนขา้งจะจ ากดั ท าใหร้ปูแบบทางเลอืกของการ
วางผงัทีเ่กดิจากกระบวนการสงัเคราะหโ์ดยมนุษยน์ัน้ ไดอ้อกมาไมห่ลากหลายรูปแบบและไมใ่ช่รูปแบบทีต่อบรบัความตอ้งการ
เนื่องจากเกดิจากการท างานในระยะเวลาอนัสัน้ท าใหข้ ัน้ตอนการวางผงัจงึขาดความหลากหลายของรปูแบบ ในปัจจุบนันัน้สาขา
อาชพีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมนัน้กไ็ดม้กีารน าเอาเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการสงัเคราะหข์อ้มลูในงานออกแบบ เพื่อ
ชว่ยในการประกอบการตดัสนิใจและพฒันาในงานออกแบบ โดยจะช่วยออกแบบและค านวณความเป็นไปไดใ้หต้รงกบัโจทย์ โดย
ทีส่ถาปนิกหรอืผูอ้อกแบบจะตอ้งท าหน้าก าหนดหลกัการหรอืขอบเขตนัน้ ๆ ขึน้มาเอง โดยในงานวจิยันี้มจีุดประสงคท์ีต่อ้งการจะ
น าวธิกีารดงักล่าวมาประยุกตใ์ชเ้พือ่พฒันาและเปรยีบเทยีบขัน้ตอนการออกแบบของพืน้ทีจ่ดัแสดง 

ค าส าคญั: ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม, พาราเมตรกิดไีซน์, การออกแบบการวางผงัพืน้ทีจ่ดัแสดง,นิทรรศการศลิปะ 

 

Abstract 
In the process of designing the exhibition area as a design work, it is necessary to use the space planning 

scheme (Space Planning Schematic) in many ways in order to find the schematic that is suitable for viewing inside the 
work. The needs of visitors to the exhibition. However, problems in arrangement process of the exhibition area tend to 
occur in this step because there are various schematic of planning possibilities. And tend to have a limited preparation 
period. Making alternative forms of planning resulting from human synthesis processes not come in a variety of formats 
and not a schematic design that suitable for the demand because of the short working time, so the planning process is 
lacking a variety of formats. In the field of architectural design, technology is applied to help the design process become 
easier and faster. At present, the field of architectural design has applied technology to synthesize information in design. 
To help in making decisions and developing in design which will help design and calculate possibilities to match the 
problem in which the architect or designer must create a page to define the principles or boundaries themselves. In this 
research, the objective is to apply such methods to develop and compare the design process of the exhibition space. 

Keywords: Genetic Algorithm, Parametric Design, Space planning for exhibition, Exhibition of Art 
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1. บทน า 

การจดัแสดงคอืการกระบวนการน าเสนอชิน้งานทีม่คีวามส าคญัหรอืมคีวามเป็นมาทีม่คีุณค่าและควรค่าแก่การเผยแพร่
ใหผู้ค้นทัว่ไปไดร้บัรูเ้น้ือหาและความหมายทีผู่ส้รา้งตอ้งการจะสือ่สาร โดยการจดัแสดงชิน้งานนัน้เป็นการน าชิน้งานมาจดัแสดง
ในพืน้ทีบ่รเิวณหน่ึงทีเ่สน้ทางการรบัชมและทศิทางการวางของชิน้งานส่งผลต่อการรบัชมชิน้งานจดัแสดง  ซึง่ในการออกแบบ
พืน้ทีจ่ดัแสดงเป็นงานออกแบบที่จ าเป็นจะต้องใชรู้ปแบบทางเลอืกของการวางผงั (Space Planning Schematic) หลากหลาย
ทางเลอืกเพื่อหารูปแบบการวางผงัทีเ่หมาะสมต่อการรบัชมชิน้งานภายในและเพยีงต่อความต้องการของผูเ้ขา้ชมงานจดัแสดง 
แต่ปัญหาทีพ่บเหน็ไดใ้นการจดัพืน้ทีก่ารจดัแสดงมกัจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนดงักล่าวเน่ืองจากมรีปูแบบความเป็นไปไดใ้นการวางผงั
ทีห่ลากหลายรปูแบบ และมกัจะมรีะยะเวลาในการเตรยีมงานทีค่อ่นขา้งจะจ ากดั ท าใหร้ปูแบบทางเลอืกของการวางผงัทีเ่กดิจาก
กระบวนการสงัเคราะหโ์ดยมนุษยน์ัน้ ไดอ้อกมาไมห่ลากหลายรปูแบบและไมใ่ช่รปูแบบทีต่อบรบัความตอ้งการเนื่องจากเกดิจาก
การท างานในระยะเวลาอนัสัน้ โดยในเรื่องระยะเวลาเราเหน็ไดจ้ากงานออกแบบในโครงการจรงิว่า สถาปนิกและนักออกแบบ
ส่วนมากมกัจะมีขัน้ตอนในการสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมในโครงการหน่ึง ๆ นัน้ที่มีหลายขัน้ตอนและแต่ละขัน้ตอน
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการออกแบบและจดัการใหเ้สรจ็เพือ่ทีจ่ะสามารถพฒันาไปยงัขัน้ตอนถดั ๆ ไปได ้ทัง้น้ีท าใหข้ ัน้ตอนการวาง
ผงัจงึขาดความหลากหลายของรปูแบบ 

ในสาขาอาชพีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมนัน้กไ็ดม้กีารน าเอาเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชเ้พือ่ชว่ยในกระบวนการการ
ออกแบบใหม้คีวามงา่ยและรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยเทคโนโลยหีนึ่งทีก่ าลงัเริม่เป็นกระแสนิยมและถอืเป็นแนวทางการออกแบบรปูแบบ
ใหม่โดยการน า ระบบปัญญาประดษิฐ์ หรอืสิง่ที่เรยีกว่า Artificial Intelligence (A.I.) ซึ่งก็คอืระบบการสร้างตรรกะและระบบ
ความคดิใหม้คีวามสามารถในการประมวลผลภายใต ้หลกัและเหตุผลของขัน้ตอนการออกแบบนัน้ โดยมกีารสรา้งและวางระบบ
ขึน้ภายใต้หลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดส าหรบัหวัขอ้หรอืความถนัดในขอบเขตนัน้ ๆ (Criteria) ซึ่งจากความสามารถในการใช้
ศกัยภาพของคอมพวิเตอร์ดงักล่าวแล้ว ท าให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ถูกน ามาใช้งานในการสงัเคราะห์รูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมโดยเป็นรปูแบบและมขีัน้ตอนซึง่ถูกเรยีกวา่ ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม หรอื Genetic Algorithm (G.A.) วธิดีงักล่าว
น้ีจะท าการคน้หาและสงัเคราะหง์านออกแบบทีเ่หมาะสมตรงกบัโจทยข์องการออกแบบทีม่ากทีสุ่ดภายใตข้ ัน้ตอนหลกัเกณฑแ์ละ
การประมวลผลของคอมพวิเตอร์ และเมื่อสงัเคราะห์ออกมาเสรจ็จะถูกด าเนินการตรวจสอบและวดัตามเกณฑ์เพื่อประเมนิค่า
ความเหมาะสมออกมาท าการเปรยีบเทยีบชุดตวัเลอืกการออกแบบเพื่อหารูปแบบที่ดทีีสุ่ด และจะท าการพฒันาและท าซ ้าไป
จนกวา่จะมงีานออกแบบตรงตามเกณฑค์ะแนนของโจทยท์ีส่ดุ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

“ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม” (Genetic Algorithm) หรอืทีรู่จ้กัในชือ่ยอ่วา่ G.A. นัน้คอืรปูแบบกระบวนการคน้หาค าตอบที่
มคีวามเหมาะสมทีส่ดุภายใตร้ะบบของโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นปัจจุบนั โดยในปัจจุบนัไดม้กีารน าแนวคดิทฤษฎน้ีีไปเป็นพืน้ฐาน
ระบบการพฒันาปัญญาประดษิฐ ์โดยพืน้ฐานของการท างานเกดิขึน้จากการผสมผสานแนวคดิระหว่างทฤษฎทีัง้สองคอื ทฤษฎี
การววิฒันาการของสิง่มชีวีติ (Evolutionary Operation) กบัทฤษฎกีารคดัเลอืกโดยธรรมชาต ิ(Natural Selection) โดยสรุปคอื 
การทีป่ระชากรหรอืสิง่มชีวีติมสีภาพทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มมากกวา่ กจ็ะมโีอกาสทีจ่ะอยู่รอดไดโ้ดยจะส่งต่อลกัษณะทาง
พนัธุกรรมแก่รุ่นต่อไป ซึ่งมกีารน าแนวคดิและหลกัการของแนวคดิน้ีมาสรา้งขึน้เป็นเครื่องมอืแบบดจิทิลัในระบบคอมพวิเตอร์
ภายใตโ้ปรแกรมทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่งานวจิยัหลากหลายงานไดน้ าไปประยุกตใ์ชต้ามวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัไปพบวา่ในดา้น
การวางผงัแลว้มกีารน าขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมมาประยุกต์ใชใ้นการวางผงัของอาคารและโครงการหลากหลายประเภท เช่น 
Manish K Thakur (2013) ทีศ่กึษาการออกแบบการวางผงัอาคารชุดส าหรบัการอพยพหรอืรบัมอืกบัภยัพบิตัริปูแบบต่าง ๆ หรอื 
Subhajit Das (2013)น าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางผงัหรอืสดัสว่นของแกนอาคารสงูโดยค านึงความเขา้กนัไดข้องตวัเปลอืกอาคาร
ดว้ย  งานวจิยัที่ John Peponis and Ruth Conroy Dalton (2003) น าไปศกึษาและทดลองการประยุกต์ใชใ้นดา้นงานจดัแสดง
และการพฒันาประตสิมัพนัธ์ของผูเ้ขา้ชมงานต่าง ๆ โดยมกีารน าไปทดลองจดัวางผงัของงานจดันิทรรศการและงานจดัแสดง
ต่างๆ  ในสว่นการน าพฒันาดา้นการเขา้ใชง้านของผูช้มมงีานวจิยัที ่สปุระดษิฐ ์จติรกร (2015) ไดท้ าการประมวลผลดว้ยขัน้ตอน
วธิเีชงิพนัธุกรรม จากนัน้จงึท าการวดัผลการปฏสิมัพนัธข์องผูช้มหรอืผูใ้ชง้านเพือ่น ามาพฒันาในโครงการต่อไป รวมถงึ Lorenzo 
Villaggi and Danil Nagy (2017) ได้มกีารน าขัน้ตอนการท างานในรูปแบบน้ีไปทดลองใช้ในงานจดัแสดงระดบัประเทศที่ Las 
Vegas โดยวตัถุประสงคค์อืการแสดงใหเ้หน็ขอ้ดขีอ้เสยีของการใชง้าน 
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3. แนวทางการพฒันาระบบ 

จากการทีผู่ว้จิยัไดส้งัเกตวา่การจดัวางชิน้งานในพืน้ทีจ่ดัแสดงนัน้มคีวามเป็นไดท้ีห่ลากหลายของรูปแบบการจดัวางซึง่
การทีจ่ะท าใหไ้ดร้ปูแบบทีต่อบโจทยม์านัน้จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการคดิทีใ่ชเ้วลามาก ผูว้จิยัจงึไดท้ าการคน้หาความเป็นไปไดข้อง
ขอ้มลูและเครื่องมอืทีส่ามารถทีจ่ะสนับสนุนแนวคดิในการพฒันาหวัขอ้วจิยั จงึท าการออกแบบแนวทางการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรมในการออกแบบผงัจดัแสดงงานนิทรรศการศลิปะ ผา่นโปรแกรมการขึน้ชิน้งานสามมติหิรอื3D Software Modeling ชื่อ 
Rhinoceros 5 ซึ่งม ีParametric Software เป็น Grasshopperและเลอืกใช้ส่วนเสรมิต่าง ๆ คอื Galapagos, Decoding Space 
เนื่องจากช านาญและการเขา้ถงึโปรแกรมและสว่นเสรมินัน้เขา้ถงึไดง้า่ยกวา่โปรแกรมอื่นๆ 

 
 

 
รปูท่ี 1 ภาพรวมผงัการท างานของระบบ 

 
หลงัจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและทฤษฎ ีไดท้ าการออกแบบพาราเมตรกิโมเดล โดยจ าเป็นตอ้งมกีารสรา้งcirculation 

ก่อนตามดว้ย การวางชิน้งานลงไปดว้ยสว่นขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม แบง่เป็น 8 องคป์ระกอบ คอื 

(1) การน าเขา้ขอ้มลูขนาดและประเภทของชิน้งาน – การใสร่ายละเอยีดขอ้มลูจ าเพาะของขนาด รวมถงึประเภทชิน้งาน
เพือ่ใชใ้นการก าหนดขอ้มลูระยะต่าง ๆของชิน้งานผา่นทางไฟล.์csv ของโปรแกรม Microsoft Excel 

(2) การก าหนดและประมวลผลเสน้ทางรบัชมชิน้งาน - ในส่วนของการก าหนดขอบเขตทางเดนินัน้ประกอบดว้ยส่วน
หลกัคอื “ค าสัง่การสงัเคราะหเ์ครอืขา่ยเสน้ทาง” (Street Network Synthesis) เป็นสว่นหลกัโดยมกีารก าหนดขอบเขต จุดเริม่ตน้
และจุดสุดทา้ย ระยะทางเดนิมากสุดและน้อยสุด และค่าต่าง ๆ ในการสรา้งเสน้ทางขึน้มาโดยเมื่อไดค้่าออกมาเป็นเสน้ทางของ
ทางเดนิในพืน้ทีจ่ะท าการสรา้งทางเดนิดว้ยการสรา้ง “เสน้องิระยะห่าง” (Curve Offset) ออกไปทัง้สองขา้งเพื่อเป็นการก าหนด
ขอบเขตทางเดนิและสรา้งขอบเขตทีใ่ชใ้นการวางชิน้งานดว้ยค าสัง่ “สรา้งพืน้ทีใ่ชง้านจากเครอืขา่ยเสน้ทาง” (Street Block) เพือ่
น าสูข่ ัน้ตอนการแบง่พืน้ที ่

(3) การแบ่งพืน้ทีใ่นการประมวลผลการจดัวางชิ้นงานและสรา้งจุดอ้างองิ - จากขัน้ตอนก่อนหน้าน้ีนัน้ ซึง่ไดผ้ลลพัธ์
เป็นขอบเขตของทางเดนิและพื้นทีใ่นการวางชิน้งาน โดยจะน าขอบเขตพืน้ทีด่งักล่าวมาท าการสรา้งจุดอา้งองิในการวางชิน้งาน
โดยการใชค้ าสัง่ ใน “การสรา้งเสน้ตารางก าหนดค่าความละเอยีด”(Rectangular Grid) เพือ่ใหเ้กดิ “จุดตดั” (Cross Point) ทีเ่ป็น
จุดอ้างองิบรเิวณจุดตดัของ “เสน้ตาราง”(Grid) ส าหรบัการเอาจุดกึง่กลางฐานดา้นล่างหรอื “จุด ศูนย์กลางของฐาน” (Centroid 
Base) ของชิน้งานมาจดัวางลงไป 

 
รปูท่ี 3 การประมวลผลทางเดนิและสรา้งจุดอา้งองิบนพืน้ที ่
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(4) การก าหนดขอ้มลูพืน้ฐานของชิน้งาน - เป็นขัน้ตอนทีจ่ะก าหนดคา่พืน้ฐานของความกวา้ง ความลกึ ความสงู ระยะหา่ง 
ระยะยนื รวมถงึจ านวนชิน้ไดอ้ยา่งอสิระ เพือ่เตรยีมน าไปใชต้่อในขัน้ตอนการสรา้งขอบเขตการยนืและรบัชมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(5) การก าหนดระยะและพืน้ทีส่ าหรบัชิน้งาน - ในการออกแบบพาราเมตรกิโมเดลส่วนน้ีนัน้จะเป็นการป้อนขอ้มลู “องิ
ระยะห่าง” (Offset) เพื่อก าหนดระยะการรบัชมที่เหมาะสมโดยจะเป็นการสร้าง “เส้นอิงระยะห่าง” (Offset line) ออกมาจาก
ขอบเขตของชิ้นงานเพื่อสรา้งเป็น “พืน้ที”่(Area Plane) ทีส่ามารถน าไปหาค่าในกรณีทีม่กีารทบัซอ้นกบัพืน้ทีข่องชิ้นงานอื่น ๆ 
โดยค่าที่ท าการองิระยะห่างออกมานัน้จะเป็นระยะทีอ่้างองิจากระยะมาตรฐานและพื้นที่ส าหรบัการยนืของผูช้มโดยระยะและ
มุมมองมาตราฐานในการจดัแสดงนิทรรศการนัน้อา้งองิจากหลกัมาตราฐานทางสรรีะและขดีจ ากดัพืน้ฐานของมนุษย์ โดยจาก
ข้อมูลในงานวิจัยของ Mohamad Hanif Abdul Wahab (2013)และ Bousmaha Baiche and Nicholas Walliman (1936) กับ 
British Council (2010) ไดศ้กึษาถงึระยะในการแสดงขอบเขตการมองเหน็ของมนุษยน์ัน้ หากอา้งองิจากสายตาของคนปกตใิน
แนวตัง้นัน้มชี่วงอยู่ที่ระยะ 27 องศาจากระดบัสายตาโดยไม่ขยบัศรีษะและระยะห่างพื้นฐานระหว่างผูช้มกบัวตัถุหรอืชิ้นงาน
ประเภทภาพนัน้มอีตัราอยู่ 2 : 1 หรือก็คือความห่างเป็น 2 เท่า ของขนาดความสูงของวตัถุและพื้นที่ในการแขวนภาพนัน้
โดยทัว่ไปแลว้ จ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีโ่ดยรอบส าหรบัภาพ 1 ภาพ ประมาณ 3 – 5 ตร.ม. นอกจากน้ีทางเดนิสญัจรในงานจดัแสดงนัน้ 
หากตอ้งการใหส้ามารถเดนิสวนกนัไดน้ัน้จ าเป็นตอ้งมรีะยะอยา่งน้อย 1.50 ม. 
  

 
รปูท่ี 4 การก าหนดระยะทีเ่หมาะสมในการรบัชม 

(6) การสงัเคราะหแ์ละประมวลผลการจดัวางผงัชิน้งานจดัแสดง – ในสว่นนี้จะน าเอา Parameter ของการสุม่วางชิน้ลง
บนจุดอา้งองิไดม้าไปต่อเขา้กบัตวัค าสัง่ของ Galapagos เพือ่ทีจ่ะคน้หาแบบทางเลอืกจากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม โดยคา่ Data 
ทีจ่ะน ามาค านวณ นัน้จะเป็นคา่ของการทบัซอ้นของพืน้ทีร่บัชมชิน้งานของชิน้งานแต่ละชิน้วา่มคีา่การทบัซอ้นเพยีงใด โดยหาค่า
ไดก้ารใชค้ าสัง่ “คดิค่ามวลรวม” (Mass Addition) เพื่อหาค่าพืน้ทีร่วมทัง้หมดของพืน้ทีร่บัชมชิ้นงานทุกชิ้น และใชค้ าสัง่ “รวม
มวลวตัถุ” (Solid Union) เพื่อหาค่าพื้นทีร่วมโดยคดิในส่วนทีท่บัซ้อนกนัเพยีงแค่ส่วนเดยีว จากนัน้เขา้ค าสัง่ “คดิค่ามวลรวม” 
(Mass Addition) อกีครัง้เพือ่หาเป็นคา่พืน้ทีอ่อกมา จากนัน้จงึน าทัง้สองสว่นมาหาคา่แตกต่างกนักจ็ะไดค้า่ของพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นกนั
ออกมาและในการสุ่มวางชิ้นงานลงไปนัน้ อาจมกีารสุ่มซ ้าลงในต าแหน่งเดยีวกนัได้ จงึสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้ด้วยการน า
จุดอา้งองิมาต่อเขา้ชุดค าสัง่ในการตดัจุดอา้งองิทีใ่ชไ้ปแลว้โดยภาษา Python Script 
 

 
รปูท่ี 5 กราฟการสงัเคราะหแ์ละประมวลผลการจดัวางผงัชิน้งานจดัแสดงในขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 



แนวทางการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบผงัจดัแสดงงานนิทรรศการศลิปะ 
ธทีตัตะวนั ปัน้ทอง และชาว ีบุษยรตัน์ 
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รปูท่ี 6 ตวัอยา่งแบบทีผ่า่นการสงัเคราะหแ์ละประมวลผลแลว้ 

 
(7),(8) การแสดงขอ้มลูและบนัทกึผล – เมื่อไดค้่าของพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นกนัของการรบัชมมาซึง่จะแสดงค่าแต่ละชุดผ่าน

ค าสัง่ Panel กบัในหน้าต่างของ Galapagos และในการบนัทกึและน าขอ้มลูออกมาจ าเป็นตอ้งน าออกผ่านชุดค าสัง่ GH Python 
script ทีม่กีารสรา้งชุดค าสัง่ในการดงึขอ้มลูลงในรปูแบบไฟล ์.CSV ส าหรบัการดคูา่ในตารางของโปรแกรม Excel 
 

4. ผลลพัธแ์ละการสรปุผลการวิจยั 
แนวทางการประยุกตใ์ชท้ีไ่ดอ้อกมานัน้จะถูกประเมนิผา่นขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบคา่ต่าง ๆกบัแบบเดมิ โดยจะเปรยีบ  

ค่าการทบัซ้อนของพ้ืนทีร่บัชมและค่าการเข้าใช้พ้ืนทีจ่ากการทดสอบระหว่างรูปแบบทางเลอืกจากระบบต้นแบบและ
แบบเดมิของพืน้ทีต่วัอย่างวา่มคี่าแตกต่างกนัอย่างไรซึง่มจีุดประสงคท์ีจ่ะท าการเปรยีบเทยีบแลว้จะน าผลจากการประมวลผลที่
ผ่านการประเมนิแล้วมาน าเสนอในรูปแบบของแบบภาพสามมติิเพื่อจ าลองการจดัวางใหม่ในพื้นที่ทดลองนัน้ ๆ  โดยจาก
ผลการวจิยัและการทดลองใชแ้นวทางการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบผงัจดัแสดงชิน้งานนิทรรศการศลิปะนัน้ 
สรุปไดว้่าการน าแนวทางดงักล่าวมาใชใ้นการออกแบบนัน้ท าใหส้ามารถประมวลผลไดอ้ย่างหลากหลายและจ ากดัเวลาในการ
ท างานไดด้ ีแต่หากตอ้งการรปูแบบทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดนัน้จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ประมวลผลทีม่คีุณสมบตัทิีส่งูกวา่ในงานวจิยัน้ี จะ
สามารถท าการประมวลผลไดเ้รว็กว่าหรอืมคี่าความเหมาะสมทีม่ากกว่าในขณะทีใ่ชเ้วลาเท่ากนัหรอืน้อยกว่า อกีทัง้ในตวัระบบ
อาจเกิดการผดิพลาดในการที่จะสุ่มชิ้นงานไปวางชิ้นกนัหรอืวางเกยทบักนัได้อยู่ซึ่งท าใหจ้ าเป็นต้องมาคดัออกหากรูปแบบ
ทางเลอืกนัน้มคีา่ความเหมาะสมทีส่งูตดิอนัดบั ซึง่แนวทางในงานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์แก่สถาปนิก และนกัศกึษาสถาปัตยกรรม 
นกัออกแบบนิทรรศการ รวมถงึผูท้ีใ่หค้วามสนใจทัว่ไป ซึง่จะเป็นแนวทางและเครื่องมอืในการช่วยเหลอืการท างานของโครงการ
การออกแบบอื่น ๆ โดยการพฒันาในอนาคตคาดวา่สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดท้ัง้โครงการการออกแบบทีอ่ยู่อาศยัหรอืการวาง
ผงัอาคารขนาดใหญ่และผงัเมอืง,การพฒันาปรมิาณพืน้ทีเ่พือ่เพิม่ปฏสิมัพนัธข์องผูท้ีใ่ชพ้ืน้ทีใ่นโครงการแต่ละประเภทนัน้ๆ 
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บทคดัย่อ 

การเกบ็ขอ้มูลพืน้ทีส่ าหรบัออกแบบเป็นขัน้ตอนเบื้องต้นของกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งจะเป็นการ
เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งของพืน้ทีท่ีจ่ะท าการออกแบบ รวมถงึรปูร่างและขนาดของพืน้ที ่โดยในปัจจุบนัสามารถเกบ็ขอ้มลูใน
สว่นน้ีไดจ้ากผงัทีด่นิ หรอืวดัดว้ยตวัวดัระยะเช่นตลบัเมตรหรอืเครื่องวดัระยะดว้ยเลเซอร ์และอกีวธิคีอืการร่างขนาดและรปูร่าง
จากภาพจากภาพถ่ายทางอากาศซึง่จะมคีวามแมน่ย าทีล่ดลง ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดล้ว้นอยู่ในลกัษณะสองมติ ิและเป็นการบนัทกึจาก
มุมมองดา้นบน ผูว้จิยัจงึไดท้ าการพฒันาระบบทีจ่ะช่วยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีส่ าหรบัออกแบบตลอดจนสามารถออกแบบ
รา่งในขัน้ตน้บนพืน้ทีจ่รงิได ้โดยการน าเทคโนโลยผีสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนเขา้มาชว่ยเหลอืในการรบัรูพ้ืน้ทีใ่นโลกจรงิ
โดยตวัระบบจะท างานบนโทรศพัทม์อืถอืแบบพกพาในรปูแบบของแอพพลเิคชัน่ ซึง่ผูใ้ชง้านจะสามารถเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีจ่รงิโดย
ท าการสรา้งขอบเขตของพืน้ทีไ่ด ้และยงัสามารถเลอืกวตัถุต่าง ๆ ทีม่ภีายในระบบเพือ่ใชใ้นการก าหนดต าแหน่งรวมถงึระบุขนาด
ของสิง่ทีม่อียูเ่ดมิภายในพืน้ทีอ่อกแบบได ้รวมถงึการออกแบบรา่งขัน้ตน้ในพืน้ทีจ่รงิเพือ่ใหส้ิง่ทีก่ าลงัออกแบบมีความสมัพนัธเ์ชงิ
พืน้ทีก่บับรบิทโดยรอบ ซึง่ผลลพัธข์องระบบน้ีจะไดข้อ้มลูตัง้แต่ขอบเขตของพืน้ที ่ขนาดของพืน้ที่แต่ละดา้น ต าแหน่งและขนาด
กวา้งยาวรวมถงึความสงูของสิง่ทีม่อียูเ่ดมิภายในพืน้ทีซ่ึง่ไมอ่าจบนัทกึไดจ้ากภาพถ่ายทางอากาศ เพือ่ใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูพืน้ที่
ทีจ่ าเป็นไดค้รบถ้วนมากยิง่ขึน้และเริม่ท าการออกแบบร่างขัน้ต้นทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรบิทในพืน้ที่จรงิได้ในทนัที  โดยขอ้มูล
ทัง้หมดจะสามารถจดัเกบ็และน าออกไปสู่โปรแกรมการขึน้โมเดลสามมติอิื่น ๆ เพื่อการน าไปใชส้ าหรบัการออกแบบต่อไปได้
อยา่งสะดวกมากยิง่ขึน้ 

 ค ำส ำคญั: เทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน, กำรวเิครำะหพ์ืน้ที,่ กำรวดัระยะ, แบบจ ำลองสำมมติ,ิ กำรออกแบบรำ่งขัน้ตน้ 
 
 Abstract 

Data collection for design is a preliminary step in the architectural design process.  This task will collect 
information such as the location of the land to be designed including the shape and size of the area.  Currently, this 
information can be collected from the land plan or measure with a distance meter, such as a tape measure or laser 
measure. Another method is to sketch the size and shape of aerial photography. Therefore, the information obtained is 
in two dimensions from the top view. In this research, we had developed a system to assist data collecting for the design 
process. This system is able to design a schematic on the site by using augmented reality technology to assist in real-
world space recognition. The system will operate on mobile applications. Users of this system will be able to store data 
on site and can create land boundaries in real- time.  This system also allows users to create virtual objects for 
representing positioning, specifying the dimensions of existing things in real world, as well as create preliminary draft 
design within the surrounding context.  The results of this system are land boundary information, position, width and 
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height of objects on site. These information usually are not recordable from traditional ways. All data can be stored and 
import into other 3D modelling programs to be used for further design. 

Keywords: Augmented Reality, Site analysis, Measurement, 3D Model, Schematic design 
 

1. บทน า 

ในการสรา้งสรรค์งานทางดา้นสถาปัตยกรรมนัน้มลี าดบัขัน้ตอนทีห่ลากหลายตัง้แต่การลงพืน้ทีเ่พื่อการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการออกแบบไปจนถงึการเขยีนแบบก่อสรา้ง ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนกม็รีายละเอยีดกระบวนการทีแ่ตกต่าง
กนัออกไป ซึง่ในกระบวนการแรกทีจ่ าเป็นต่อการออกแบบคอืการวเิคราะหพ์ืน้ โดยการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีใ่นเบือ้งตน้คอื ต าแหน่ง
ทีต่ัง้ของพืน้ที ่ขอบเขตพืน้ที ่รปูร่าง ขนาดในแต่ละดา้น รวมถงึสิง่ทีม่อียู่เดมิภายในพืน้ที ่ซึง่ในปัจจุบนัขอ้มลูในสว่นนี้สามารถหา
ไดจ้ากผงัทีด่นิ หรอืการใชภ้าพถ่ายทางอากาศในการดมูุมมองด้านบนของพืน้ทีเ่พื่อใชใ้นการเขยีนรปูร่างและวดัขนาดของพืน้ที ่
ไม่อย่างนัน้กใ็ชเ้ครื่องมอืในการวดัดว้ยตวัวดัระยะซึ่งค่อนขา้งกนิเวลา โดยขอ้มูลทีไ่ดจ้ะเป็นไปในลกัษณะสองมติจิากมุมมอง
ดา้นบน ท าใหบ้างครัง้อาจพลาดการเกบ็ขอ้มลูของงวตัถุทีถู่กซอ้นทบัไมส่ามารถมองเหน็ได้จากมุมมองดา้นบน อกีทัง้ยงัไมอ่าจ
เก็บข้อมูลขนาดความสูงของวตัถุที่มีอยู่เดิมภายในพื้นที่ได้ นอกจากน้ีในการออกแบบแต่ละครัง้อาจไม่ตอบสนองและมี
ปฏสิมัพนัธต์่อสภาพแวดลอ้มเทา่ทีค่วรจากการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีท่ีไ่มค่รบถว้น 

ต่อมาเทคโนโลยเีออาร์ (AR หรอื Augmented Reality) หรอืการผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนเริม่ถูกน ามาใน
งานทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากเทคโนโลยเีออารค์อืการน าเอาภาพเสมอืน 3 มติมิาจ าลองเขา้สูโ่ลกจรงิผา่นกลอ้งของโทรศพัท์
และมกีารประมวลผลโดยการท าใหว้ตัถุเสมอืน 3 มติทิบัซอ้นเขา้กนักบัโลกจรงิ โดยเราสามารถมองเหน็การแสดงผลผา่นหน้าจอ
โทรศพัทไ์ดโ้ดยตรง สง่ผลใหเ้ทคโนโลยผีสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนน้ีมศีกัยภาพในการสรา้งปฏสิมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีไ่ดเ้ป็น
อย่างด ีอกีทัง้เทคโนโลยน้ีีถูกจดัท าออกมาในรปูแบบของโปรแกรมประยุกต ์(Application) บนสมารท์ดไีวซ ์ท าใหทุ้กคนสามารถ
เขา้ถงึไดแ้ละพกพาไปยงัพืน้จรงิทีต่อ้งการออกแบบไดโ้ดยงา่ย  

งานวจิยันี้จงึมจีุดประสงคท์ีจ่ะออกแบบและพฒันาระบบชว่ยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูพืน้ไปจนถงึการสรา้งรา่งแบบจ าลอง
สามมติใินขัน้ตน้ไดโ้ดยการน าเทคโนโลยผีสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนมาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิการปฏสิมัพนัธก์บัโลกจรงิ ให้
สามารถท างานบนสมาร์ทดไีวซ์ในรูปแบบแอปพลิเคชนั และพกพาไปยงัพืน้ทีท่ีจ่ะท าการออกแบบได ้ผูใ้ชง้านจะสามารถเกบ็
ข้อมูลของพื้นที่ส าหรับใช้ในการออกแบบไปจนถึงการสร้างแบบร่างของแบบจ าลองในขัน้ต้นและน าออกไปพฒันาต่อใน
ซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ ได ้

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน (Augmented Reality หรอื AR) คอื เทคโนโลยปีระเภทหน่ึงของการ
จ าลองภาวะเสมอืนจรงิทีม่กีารน าระบบความเป็นจรงิเสมอืนมาผสานกบัเทคโนโลยภีาพทีส่ามารถสรา้งความเสมอืนจรงิใหก้บัผูใ้ช ้
เป็นการเพิม่ภาพเสมอืนของแบบจ าลองสามมติทิี่สร้างจากคอมพวิเตอร์ลงไปในภาพทีถ่่ายมาจากกล้องวดิโีอ เวบ็ แคม หรอื
กล้องในโทรศพัท์มอืถือ ในเวลาจรงิ (real time) ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพวิเตอร์กราฟิก (วสนัต์ เกยีรตแิสงทอง , พรรษพล 
พรหมมาศ, อนุวตัร เฉลมิสกุลกจิ, 2552) 

โดยผูว้จิยัได้ท าการศกึษางานวจิยั 3 งาน ซึ่งเป็นงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ระบบผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลก
เสมอืนในงานสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ งานวจิยัของ (Prasad Renukdas et al ,2013) ไดน้ าประสทิธภิาพของ AR ในเชงิวตัถุสาม
มติ ิมาพฒันาเป็นแอนดรอยน์แอพพลเิคชัน่ส าหรบัการตกแต่งภายใน โดยสามารถดาวน์โหลดโมเดลของเฟอร์นิเจอรม์าแสดงผล
บนโลกจรงิไดเ้พือ่การจ าลองการจดัวางเฟอรนิ์เจอรใ์หเ้ขา้กบัพืน้ที ่นอกจากน้ีการใชเ้ทคโนโลย ีAR ในลกัษณะนี้ยงัถูกพฒันาต่อ
ในงานวจิยัของ (Bin Han et al, 2019) ซึง่ท าการต่อยอดจากการวจิยัก่อนหน้าใหน้อกจากการท างานบนหน้าต่างการท างานแบบ
สามมติแิลว้ ไดเ้พิม่หน้าต่างการท างานแบบสองมติทิีจ่ะท าใหเ้หน็ผงัพืน้ท าใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ขึน้ 
และในงานวจิยัของ (Dejan Jovanovic et al, 2019) ไดน้ าการรบัรูข้นาดของเทคโนโลยผีสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนมา
ประยุกตใ์ชก้บัการวดัขนาดและรา่งเสน้ผงัพืน้และรปูดา้นของหอ้ง 
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จากการศกึษาจะเหน็ว่าเทคโนโลยผีสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนมศีกัยภาพในการรบัรูข้นาดและต าแหน่งของ
วตัถุไดแ้ละยงัสามารถน าวตัถุในโลกเสมอืนเขา้ไปจดัวางภายในโลกจรงิไดอ้ยา่งอสิระและมคีวามสามารถทีจ่ะจดัการวตัถุเหลา่นัน้
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้

 

3. สถาปัตยกรรมของระบบ 

ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบและพฒันาระบบช่วยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีแ่ละการสรา้งแบบจ าลองขัน้ตน้ดว้ยเทคโนโลยี
ผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนด้วย เทคโนโลยเีกมเอนจิ้น หรอื 3D behaviour software ที่ชื่อว่า Unity3D โดยอาศยัชุด
เครือ่งมอืทีม่ชีือ่วา่ AR Core และแสดงผลบนโทรศพัทม์อืถอื OnePlus 6 รุน่ RAM 8GB + ROM 128GB โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ส่วนของการรบัขอ้มลู คอืส่วนทีท่ าการรบัขอ้มลูจากการสัง่การของผูใ้ชง้านในระหว่างการท างาน ซึง่ผู้ ใชง้านจะท าการ
เลอืกตวัเลอืกต่าง ๆ เพื่อการจ าลองรูปทรงที่แตกต่างกนัโดยแต่ละตวัเลอืกจะมขีอ้มูลจ าเพาะของแต่ละอนั เมื่อรบัขอ้มูลของ
ตวัเลอืกมาแลว้จะท าการสง่ต่อขอ้มลูไปยงัสว่นของการประมวลผล 

ส่วนของการประมวลผล คอื ส่วนทีค่อมพวิเตอร์สามารถรบัขอ้มูลมาจากส่วนของการรับขอ้มลูทีผู่ใ้ชง้านสัง่การและท า
การประมวลผลขอ้มลูแลว้ท าการสง่ผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปท าการแสดงผลในสว่นของการแสดงผลต่อไป 

สว่นของการแสดงผล จะแสดงผลในรปูแบบการผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน โดยจะใชง้าน Application ผา่นทาง 
Smartphone และจะแสดงผลภาพบนหน้าจอ 

 
รปูท่ี 1 โครงสรา้งการท างานของระบบ 

 

4. การพฒันาระบบ  

ขัน้ตอนในการออกแบบระบบชว่ยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีแ่ละสรา้งแบบจ าลองขัน้ตน้ดว้ยเทคโนโลยผีสมผสานโลก
จรงิเขา้กบัโลกเสมอืน เริม่ตัง้แต่การน าชุดเครื่องมอืในการพฒันาโปรแกรมประยุกต ์(Application) ตดิตัง้ สูเ่กมเอนจิน้ พรอ้มทัง้
การน าชุดเครือ่งมอืในการพฒันาเทคโนโลยผีสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืนเขา้สูเ่กมเอนจิน้ดว้ย 

การท างานในระบบเกมเอนจิ้น Unity3D ตวัซอฟต์แวร์ของระบบจะมแีบบจ าลองสามมติิให้สามารถเลอืกมาใช้ได้
ในทนัทแีละสามารถก าหนดและปรบัเปลีย่นขนาดใหเ้ป็นไปตามตอ้งการได ้และในเรือ่งการตอบสนองต่อการกระท าต่อผูใ้ชใ้นการ
ใช้งานของระบบผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน ต้องท าการเขยีนสครปิต์เพื่อเป็นการบ่งบอกการกระท าและน าไปใส่ใน
รปูทรงทีต่อ้งการ 

เมื่อท าขัน้ตอนข้างต้นส าเร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องท าการสร้างเป็นโปรแกรมประยุกต์ (Application) ด้วยการ Build 
ออกมาจากโปรแกรม Unity3D เพือ่ใชง้านรว่มกบัสมารท์ดไีวซ ์ในระบบปฏบิตักิารต่าง ๆได ้ 

https://www.siamphone.com/spec/oneplus/6.htm


ระบบชว่ยเหลอืในกำรเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีแ่ละกำรออกแบบรำ่งในขัน้ตน้บนพืน้ทีจ่รงิดว้ยเทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน 
คณศิร โอถาวร และชาว ีบุษยรตัน์ 
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รปูท่ี2 การออกแบบระบบ 

ซึ่งการท างานของระบบจะเป็นการท างานระหว่างตวัระบบและอุปกรณ์ที่ท าการตดิตัง้แอปพลเิคชนัซึ่งจะมสี่วนของ
หน้าจอส าผูใ้ชง้านส าหรบัเรยีกใชคุ้ณลกัษณะต่าง ๆ ทีต่อ้งการผา่นปุ่ มทีป่รากฏบนหน้าจอ ซึง่บางคุณลกัษณะจะสามารถเรยีกใช้
คุณสมบตัขิองตวัโทรศพัทม์อืถอืได ้เชน่ เซนเซอรข์องกลอ้งหรอืต าแหน่งจพีเีอส แลว้ท าการสง่คา่การแสดงผลไปยงัสว่นแสดงผล 
ซึง่การแสดงผลในโลกความจรงิจะสามารถมองเหน็การจ าลองวตัถุบนพืน้ทีจ่รงิไดโ้ดยการดผู่านหน้าจอโทรศพัทม์อืถอืทีท่ าการ
ตดิตัง้แอปพลเิคชนัแลว้ท าการหนักลอ้งของโทรศพัทส์อ่งไปยงัต าแหน่งทีท่ าการจดัวางวตัถุไวใ้นตอนแรก 

ในส่วนของการใชง้านระบบจะเริม่ตน้โดยผูใ้ชง้านต้องท าการตดิตัง้แอปพลเิคชนัลงบนโทรศพัทก์่อน และเมื่อท าการ
เปิดแอปพลเิคชนัเพื่อเริม่การท างาน ตวัระบบจะเริม่ท าการตรวจจบัระดบัผวิพื้น หลงัจากนัน้จงึสามารถเลอืกคุณลกัษณะที่
ตอ้งการใชผ้า่นหน้าจอผูใ้ชง้านโดยกดปุ่ มเลอืกตามหมวดต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการโดยคุณลกัษณะถูกแบง่ออกเป็นสองสว่น คอืส่วน
ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มมลูพืน้ทีแ่ละสว่นทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลองขัน้ตน้ 

สว่นทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูพืน้ที ่สามารถสรา้งขอบเขตพืน้ทีบ่นพืน้ทีจ่รงิได ้โดยสามารถก าหนดจุดมุมของพืน้ทีแ่ละท า
การลากเส้นเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตและรูปร่างของพื้นที่และยงัสามารถแสดงระยะของพื้นที่ของแต่ละด้านได้ และมี
คุณลกัษณะในการจ าลองวตัถุเดมิที่มอียู่ในพื้นที่ซึ่งมคีวามจ าเป็นส าหรบัการใช้ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ หนิ หรอื
อาคารทีม่อียู่เดมิ โดยสามารถเลอืกวตัถุต่าง ๆ ไดจ้ากปุ่ มทีม่ภีายในระบบ ซึง่สามารถวางลงไปในต าแหน่งเดยีวกนักบัวตัถุใน
โลกจรงิและปรบัขนาดใหใ้กลเ้คยีงกบัของจรงิได ้

   
รปูท่ี 3 หน้าจอแสดงผลการใชง้านระบบ 

สว่นทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลองขัน้ตน้ ระบบจะมคีุณลกัษณะในการสรา้งรปูทรงต่าง ๆ ซึง่สามารถท าการเลอืกรปูทรง
ต่าง ๆ จากปุ่ มตวัเลอืกทีม่ภีายในระบบไดว้า่จะน ารปูทรงแบบใดมาใชใ้นการออกแบบร่างในขัน้ตน้ หลงัจากนัน้กส็ามารถจดัการ
กบัวตัถุไดด้ว้ยการผสมผสานกนัระหว่างการเลอืกคุณลกัษณะทีต่้องการแก้ไขจากปุ่ มและท าการปรบัค่าใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ
ดว้ยทา่ทางของการลากน้ิวมอืบนหน้าจอ 
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รปูท่ี 4 หน้าจอแสดงผลการใชง้านระบบ 

เมือ่ท าการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีเ่ป็นที่เรยีบรอ้ยตวัระบบจะสามารถบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูเหล่านัน้ไวไ้ดแ้ละน าออกไปสูโ่ปรแกรมขึน้
โมเดลสามมติอิื่น ๆ เพือ่เริม่ท าการออกแบบต่อไปไดท้นัท ี

 

5. สรปุผลการวิจยั 

 ตวัระบบที่ท าการออกแบบจะเป็นประโยชน์แก่สถาปนิก และนักศึกษาสถาปัตยกรรม รวมถึงบรษิทัสถาปนิก ที่จะ
สามารถเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ของพืน้ทีท่ีจ่ะท าการออกแบบไดอ้ย่างรวดเรว็ครบถว้นมากยิง่ขึน้และสรา้งแบบร่างทีม่ปีฏสิมัพนัธเ์ชงิ
พืน้ทีก่บัสภาพแวดลอ้มไดท้นัทที าใหส้ามารถน าไปพฒันาต่อได ้ 

 จากผลการวจิยัและการทดลองใชร้ะบบช่วยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีส่ าหรบัออกแบบและสรา้งร่างแบบจ าลองขัน้ตน้ 
มาใช้ในพืน้ทีจ่รงิ สรุปได้ว่าการน าระบบมาใชใ้นการเก็บขอ้มูลพื้นที่ในเรื่องความแม่นย าของต าแหน่งและขนาดยงัคงมคีวาม
คลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยแต่ตัวระบบท าให้สามารถลดระยะเวลาในขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลพื้นที่น้ีไปได้พอสมควรและมคีวาม
สะดวกสบายมากยิง่ขึน้ และยิง่พืน้ทีม่ขีนาดใหญ่มคีวามยุง่ยากในการเกบ็ขอ้มลูของขนาดและรปูรา่งของพืน้ทีม่าก กจ็ะยิง่เหน็ได้
ชดัเจนว่าการเก็บข้อมูลเหล่านัน้ด้วยระบบที่ท าการพฒันาขึ้นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากกว่า แต่ในด้านการสร้างร่าง
แบบจ าลองขัน้ตน้ตวัระบบเหมาะส าหรบัใชใ้นพืน้ทีข่นาดเลก็หรอืงานออกแบบทีม่ขีนาดไมใ่หญ่เนื่องจากการท างานของระบบอยู่
บนสมารท์ดไีวซ์ หน้าจอส าหรบัการจดัการและแสดงผลมคี่อนขา้งจ ากดั หากใชก้บัพืน้ทีข่นาดใหญ่ขอบเขตดว้ยมุมมองทีจ่ ากดั
ท าใหม้องเหน็ภาพรวมไดไ้มช่ดัเจนและการจดัการวตัถุเป็นไปไดย้าก 

 

6. รายการอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 

โครงสรา้งเปลอืกตารางเป็นโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัทีโ่ดดเด่นในดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยทีไ่ม่มอุีปสรรครบกวนและมี
การใชว้สัดุน้อยกว่าโครงสรา้งเปลอืกทัว่ไป แต่ดว้ยความซบัซอ้นในการออกแบบท าใหโ้ครงสรา้งเปลอืกตารางไมเ่ป็นทีนิ่ยมหรอื
สามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปไดไ้มม่ากนัก ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยลดความซบัซอ้นในการออกแบบ โดยเลอืกใช้
ข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมซึง่อา้งองิทฤษฎกีารววิฒันาการในการปรบัปรุงและคน้หาจนไดชุ้ดของผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุออกมาผา่นวธิกีาร
ออกแบบเชงิพาราเมตรกิ ในด้านวสัดุส าหรบัโครงสร้างเปลอืกตารางมสีองประเภทคือไม้และเหล็ก แต่ด้วยทศิทางของการ
ออกแบบด้วยวสัดุที่คุ้มค่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษาการใช้ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นพชืที่เติบโตและสามารถปลูก
ทดแทนได้เร็ว โดยใช้ไม้ไผ่อดัประสานเป็นวสัดุในการก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นไม้ที่ผ่านการแปรรูปทางวศิวกรรมมาท าให้มี
คุณสมบตัทิางด้านกายภาพที่เหมาะกบัโครงสร้างเปลอืกตารางมากขึน้  งานวจิยัชิ้นน้ีผูว้จิยัได้ท าการออกแบบขัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรมและวเิคราะห์โครงสร้างภายในซอฟต์แวร์ออกแบบเชงิพาราเมตรกิเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและวเิคราะห์
โครงสรา้งเบือ้งตน้ โดยสามารถน าขัน้ตอนวธิน้ีีไปปรบัปรุงและพฒันาเพือ่ใชก้บัการออกแบบโครงสรา้งอื่นได ้

ค าส าคญั: โครงสรา้งเปลอืกตาราง, ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม, การออกแบบเชงิพาราเมตรกิ, ไมไ้ผอ่ดัประสาน 
 

Abstract 

Gridshell structure has outstanding characteristics, which are a long span structure without any obstacles and 
less material use than ordinary shell structures. However, it is rarely found due to the complexity of design. For this 
reason, a genetic algorithm, which refers to the evolutionary algorithm, is used to help reduce the complexity and find a 
set of optimal solutions through a parametric design method. In terms of materials, there are two types of materials for 
the gridshell structure which are wood and steel. Since the design trend nowadays focused on sustainability and eco-
building, laminated bamboo was selected as a material for this research. Because of its optimized physical properties 
that suit for gridshell structures. In this research, the genetic algorithm and analyzed structure were generated in 
parametric design software to create a guideline for design and basic structural analysis. Furthermore, the algorithm can 
be adjusted and developed for uses in the design of other structures. 

Keywords: gridshell structure, genetic algorithm, parametric design, laminated bamboo 
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1.   บทน า 

โครงสรา้งเปลอืกตารางเป็นโครงสรา้งทีโ่ดดเด่นและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ยรูปทรงโคง้สองทาง สามารถสรา้งใหม้ี
ชว่งพาดยาวไดท้ าใหพ้ืน้ทีภ่ายในโลง่กวา้งโดยไมม่สีิง่กดีขวางอย่างเสามากัน้ สามารถใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ แต่ดว้ย
รปูทรงโคง้สองทางน้ีท าใหก้ารออกแบบมีความซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ีทางผูว้จิยัจงึน าขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมและการออกแบบเชงิ
พาราเมตรกิมาใชใ้นการออกแบบ โดยจะท าการสรา้งขัน้ตอนวธิ ี(algorithm) ผ่านซอฟต์แวรท์ีใ่ชก้ารออกแบบเชงิพาราเมตรกิ
ก่อนเพือ่เตรยีมพารามเิตอรไ์วใ้ชต้่อไปในการน าขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมมาใชป้รบัปรุงและหาผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ นอกจากน้ีขัน้ตอน
วธิเีชงิพนัธุกรรมยงัสามารถประมวลผลและใหผ้ลลพัธท์ีห่ลากหลายใหผู้อ้อกแบบไดเ้ลอืกมากขึน้ 
ปัจจุบนัมกีารพดูถงึแนวทางเกีย่วกบัการเลอืกใชว้สัดุใหคุ้ม้คา่ ยัง่ยนื และรกัษาสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ดว้ยเหตุน้ีไมจ้งึเป็นตวัเลอืกที่
น่าสนใจส าหรบัวสัดุก่อสร้างในงานน้ี ซึ่งปกติแล้วโครงสร้างเปลือกตารางขนาดเล็กและกลางส่วนมากนิยมใช้ไม้เป็นวสัดุ  
(Ghiyasinasab, Lehoux, และ Ménard, 2017) เน่ืองจากคุณสมบตัทิีด่แีละมรีาคาย่อมเยากว่า นอกจากนัน้วสัดุประเภทหน่ึงที่
น่าสนใจและเหมาะกับโครงสร้างเปลือกตารางคือไม้ไผ่อดัประสาน ซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่ได้รบัการแปรรูปทางวศิวกรรมเพื่อให้มี
คุณสมบตัทิีด่ขี ึน้และมรีปูทรงทีง่า่ยต่อการน าไปใชง้านก่อสรา้งมากกวา่ไมไ้ผท่ัว่ไป อกีทัง้ยงัเป็นวสัดุทีม่คีุณสมบตัทิางโครงสรา้ง
ทีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งเปลอืกตาราง และยงัมคีวามยัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากไผเ่ป็นพชืทีส่ามารถโตไดเ้รว็ท า
ใหม้วีงจรการเกบ็เกีย่วทีเ่รว็กวา่ไมท้ัว่ไป  

งานวจิยัน้ีมจีุดประสงคเ์พือ่สาธติการประยุกตใ์ชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบโครงสรา้งเปลอืกตาราง สรา้ง
ผงัระบบงานส าหรบัการออกแบบโครงสรา้งเปลอืกตารางดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมผา่นการออกแบบเชงิพาราเมตรกิ และท า
การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นกบัแบบจ าลองสุดท้ายที่เลอืกมาเพื่อดูความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจรงิในอนาคต โดยการ
ประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมจะใชว้ตัถุประสงคห์รอืเกณฑ ์4 ขอ้ในการประเมนิและคดัเลอืกแบบจ าลองคอื พืน้ทีท่ี่
โครงสร้างปกคลุม ความสูงของโครงสร้าง ความยาวรวมวสัดุ และการซ้อนทบักนัของแบบจ าลองใหม่กบัแบบจ าลองของสิง่
ของเดมิในพืน้ทีอ่อกแบบ 
 
 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัโครงสรา้งเปลอืกตารางสว่นมากนัน้จะมุ่งเน้นไปในดา้นโครงสรา้งหรอืวศิวกรรม เช่น การปรบัปรุง
หน้าตดัวสัดุ การวเิคราะหแ์รงในชิ้นส่วน การทดสอบวสัดุ เป็นต้น หรอืในบางงานวจิยัมกีารใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมใน
การปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพของโครงสรา้งในเชงิโครงสรา้ง ดงันัน้ในงานวจิยันี้จะมุง่เน้นไปในทางการออกแบบ โดยผูว้จิยั
ไดท้ าการศกึษางานวจิยั 3 งาน ในงานแรก เป็นการออกแบบโครงสรา้งเปลอืกตารางรูปทรงอสิระดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม
โดยการใช้แผนภาพโวโรนอย (Voronoi diagram) ในการสร้างรูปแบบตารางโวโรนอย การใช้รูปแบบตารางที่ซบัซ้อนน้ีกบั
ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมท าใหส้ามารถคน้หาและปรบัปรุงใหไ้ดผ้ลลพัธข์องรูปแบบตารางทีใ่ชว้สัดุและพลงังานน้อยทีสุ่ดส าหรบั
โครงสรา้งได ้(Dimcic และ Knippers, 2011) ต่อมาในงานทีส่องเป็นการเสนอวธิกีารสรา้งโครงสรา้งเปลอืกตารางรปูทรงอสิระชัน้
เดยีวผา่นโครงขา่ยเสน้สองมติ ิดว้ยการใช ้RhinoPython โดยไดส้รา้งขัน้ตอนวธิใีนการสรา้งโครงสรา้งเปลอืกตารางทีส่ามารถใช้
วธิีการก่อสร้างแบบประกอบได้ นอกจากน้ียงัคิดค้นระบบการเชื่อมชิ้นส่วนแบบ ‘double wall’ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบ 
(Sevtsuk และ Kalvo, 2014) นอกจากน้ีในงานที่สามเป็นการพฒันาผงังานเชงิพาราเมตรกิ (parametric workflow) เพื่อใช้ใน
ขัน้ตอนการคน้หารูปร่างและการประกอบดจิทิลัส าหรบัโครงสรา้งเปลอืกตารางทีป่กคลุมพืน้ทีท่ างานทางโบราณคด ีโดยเริม่ตน้
ด้วยการศึกษาโครงสร้างขดัแตะ (reciprocal frames structure) และวิเคราะห์แนวคิดในการท างานของพื้นที่ท างานทาง
โบราณคดเีพือ่ตัง้เป้าหมายในการออกแบบ จากนัน้จงึท าการสรา้งผงังานเชงิพาราเมตรกิส าหรบัการออกแบบขึน้มา  (Corio และ
คณะ, 2017) 

 
3. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีสามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงคอื การศกึษาขอ้มูลและสร้างแบบจ าลอง การประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรม และการวเิคราะหโ์ครงสรา้งและประเมนิแบบ ดงัแผนภาพดา้นล่าง 
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รปูท่ี 1 แผนภาพขัน้ตอนวธิกีารวจิยั 
 
3.1 การศึกษาข้อมลูและสร้างแบบจ าลอง 

เริม่จากการศกึษาขอ้มลูโครงสรา้งเปลอืกตารางเพื่อน ามาก าหนดจุดประสงค ์ตวัแปร และใชใ้นการตัง้ค่า จากนัน้ท า
การออกแบบขัน้ตอนวธิีผ่านซอฟต์แวร์การออกแบบเชิงพาราเมตริกเพื่อสร้างแบบจ าลองโครงสร้างเปลือกตาราง  เพื่อน า
พารามเิตอรจ์ากซอฟตแ์วรก์ารออกแบบเชงิพาราเมตรกิไปใชก้บัขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมต่อ ขัน้ตอนวธิทีีอ่อกแบบมานัน้เป็นการ
สรา้งแบบจ าลองโครงสรา้งเปลอืกตารางขึน้มาจากเสน้สองมติ ิเริม่จากการสรา้งรูปสีเ่หลีย่มเริม่ต้นทีอ่้างองิจากพืน้ทีอ่อกแบบ 
จากนัน้จะแบ่งพืน้ผวิของรูปสีเ่หลีย่มเริม่ตน้น้ีเป็นรูปแบบตาราง เมื่อถงึขัน้ตอนน้ีจะไดพ้ืน้ผวิสีเ่หลีย่มสองมติทิีม่รีูปแบบตารา ง
ออกมา จากนัน้ท าการสกดัเสน้และจุดออกมาจากพืน้ผวิสีเ่หลีย่มเพื่อน าเขา้กระบวนการคน้หารูปร่าง (form-finding) ดว้ยการ
จ าลองระบบฟิสกิสเ์พือ่สรา้งแบบจ าลองโครงสรา้งเปลอืกตารางทีเ่ป็นสามมติ ิ

 
รปูท่ี 2 รปูพืน้ทีอ่อกแบบจรงิ (ซา้ย) รปูสีเ่หลีย่มสองมติกิ่อนการคน้หารปูร่าง (ขวาบน) และแบบจ าลองทีไ่ดจ้ากการคน้หารปูรา่ง 
(ขวาลา่ง) 
 
3.2 การประมวลผลด้วยขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรม 

ในขัน้ตอนนี้จะน าแบบจ าลองและพารามเิตอรจ์ากขัน้ตอนก่อนมาประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมเพือ่ปรบัปรุง
และคน้หาผลลพัธ์ทีด่ทีี่สุดจากวตัถุประสงค์ทีก่ าหนด โดยวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไวใ้นการทดลองน้ีมดีว้ยกนั 4 ขอ้ คอื พืน้ที่ที่
โครงสร้างปกคลุม ความสูงของโครงสร้าง ความยาวรวมวสัดุ และค่าการซ้อนทบัของแบบจ าลองใหม่กบัแบบจ าลองของสิง่
ของเดมิในพืน้ทีอ่อกแบบ ซึ่งพารามเิตอร์ทีใ่ชจ้ะเกี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์เหล่าน้ีทัง้หมด ในการประมวลผลจะก าหนดจ านวน
ประชากรไวท้ี ่100 ในแต่ละรุน่ และท าการประมวลผลทัง้หมด 200 รุน่ 
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รปูท่ี 3 แบบจ าลองทีใ่ชว้ดัคา่วตัถุประสงคท์ัง้ 4 

 
3.3 การวิเคราะหโ์ครงสร้างและประเมินแบบ 

หลงัจากการประมวลผลเรยีบรอ้ยและเลอืกผลลพัธท์ีต่อ้งการไดแ้ลว้น าไปเขา้กระบวนการวเิคราะหโ์ครงสรา้งเบือ้งตน้
เพือ่ประเมนิความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้ง ซึง่การวเิคราะหโ์ครงสรา้งน้ีใชส้ว่นประกอบเสรมิในซอฟตแ์วรพ์าราเมตรกิทีใ่ชอ้ยู่ท า
ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยการประเมนิดทูีค่่าการกระจดั (displacement) ของวสัดุทีเ่ลอืกใชป้ระกอบกบัแบบจ าลอง
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากค่าน้ี 
 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
4.1 การคดัเลือกผลลพัธ ์

หลงัจากการประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแลว้ ไดผ้ลลพัธม์าในรปูแบบของ ‘pareto front’ กล่าวคอืผลลพัธ์
ที่ดีที่สุดที่ได้จากการประมวลผล (Reddy และ Kumar, 2015) โดยประเมินที่รุ่นสุดท้ายซึ่งถือเป็นรุ่นที่ดีที่สุด เน่ืองจาก
วตัถุประสงคม์ดีว้ยกนั 4 ค่า ท าใหผ้ลลพัธแ์สดงออกมาในรปูของแผนภูมสิามมติ ิโดยมคี่าความยาวรวมวสัดุ พืน้ที ่และความสงู
อยู่ในแต่ละแกน ส่วนค่าการซ้อนทบัจะแสดงเป็นสแีดงและเขยีว เมื่อพจิารณาแผนภูมแิลว้จะพบว่าผลลพัธ์มกีารเกาะกลุ่มกนั
แบง่เป็นสามกลุ่มดงัน้ี 

 กลุม่ทีม่คีวามยาวรวมวสัดุน้อย 

กลุ่มแรกมจีุดเด่นที่ความยาวรวมวสัดุที่น้อยที่สุดในสามกลุ่ม แต่เน่ืองจากความยาวที่น้อยมากท าให้ค่าการ

ซอ้นทบั พืน้ที ่และความสงูน้อยตามไปดว้ย จงึไมส่ามารถน าไปใชง้านต่อได ้

 กลุม่ทีม่คีวามสงูมาก 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มคีวามสูงของโครงสร้างมากที่สุด ผลลพัธ์ส่วนมากมลีกัษณะที่โน้มไปด้านหลงัดูเหมอืน

ก าแพงจงึมพีืน้ทีป่กคลุมไมม่ากพอท าใหไ้มส่ามารถใชง้านไดเ้ชน่เดยีวกบัผลลพัธ์ในกลุม่แรก 

 กลุม่ทีม่พีืน้ทีแ่ละความสงูมาก 

กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มเดยีวทีม่คี่าสงูสองค่าคอืพืน้ทีป่กคลุมและความสงู โดยมคีวามสงูน้อยกว่าหรอืใกลเ้คยีงกบัใน

กลุ่มทีแ่ลว้ สว่นพืน้ทีป่กคลุมจะมคี่ามากกวา่ทัง้สองกลุ่มขา้งตน้ เมือ่สองคา่นี้มคี่ามากประกอบกนัแลว้พบวา่เกิด

แบบจ าลองทีส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่พจิารณาจากพืน้ทีภ่ายใน ดงันัน้ผลลพัธส์ว่นมากจากกลุ่มน้ีจงึมคีวามเป็นไป

ไดใ้นการใชง้านมากทีส่ดุจากทัง้สามกลุม่ 
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รปูท่ี 4 แผนภมูแิสดงผลลพัธแ์บบ ‘pareto front’ ในรุน่สดุทา้ยของการประมวลผล และตวัอยา่งผลลพัธ ์

 
จากการพจิารณาทัง้สามกลุ่มพบว่ากลุ่มที ่3 หรอืกลุ่มทีม่พีืน้ทีแ่ละความสงูมากเป็นกลุ่มทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการใช้

งานมากที่สุด ดงันัน้ขัน้ตอนต่อมาจงึเป็นการเลอืกผลลพัธ์สุดท้ายเพื่อน าไปวเิคราะหโ์ครงสร้างต่อจากกลุ่มน้ี จากการสงัเกต
พบว่าผลลพัธใ์นกลุ่มน้ีส่วนมากมีลกัษณะคลา้ยกนัคอืดา้นหลงัทบึ โดยอาจมชี่องทีส่ามารถใชง้านเขา้ออกไดอ้ยู่ 1 หรอื 2 ช่อง 
เนื่องจากผลลพัธส์ว่นมากมคีวามคลา้ยคลงึกนัจงึมองหาผลลพัธท์ีแ่ตกต่างซึง่มอียู ่1 ผลลพัธซ์ึง่แตกต่างทีด่า้นหลงัมชีอ่งเปิดถงึ 3 
ชอ่งและสามารถใชง้านเขา้ออกไดทุ้กชอ่ง นอกจากนัน้ยงัมคี่าวตัถุประสงคท์ีด่ ีดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกผลลพัธน้ี์ไปใชใ้นการวเิคราะห์
โครงสรา้งต่อไป 

 
รปูท่ี 5 ตวัอยา่งของผลลพัธใ์นกลุม่ที ่3 ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั 
 
4.2 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง 

การวเิคราะห์โครงสร้างเป็นขัน้ตอนเพื่อพจิารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง โดยพจิารณาจากค่าการกระจดัซึ่ง
แสดงถงึระยะทีแ่บบจ าลองมกีารเปลีย่นแปลงหรอืผดิรปูไปจากเดมิ ประกอบกบัการสงัเกตการเปลีย่นแปลงของแบบจ าลอง ใน
การประเมนิแบ่งเป็น 2 กรณีของน ้าหนักทีก่ระท าต่อโครงสรา้งคอื กรณีแรงโน้มถ่วง และกรณีน ้าหนกักระท าทีจุ่ด ซึง่ในกรณีแรง
โน้มถ่วงเป็นการประเมนิว่าโครงสร้างสามารถอยู่ได้ด้วยตวัเองหรอืไม่ ส่วนกรณีน ้าหนักกระท าที่จุดเป็นการประเมนิการรบั
น ้าหนักของโครงสรา้งหลงัคาทีน่ ้าหนัก 30 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่6 เพือ่ประเมนิการรบัน ้าหนักบรรทุก
จรของโครงสรา้ง 

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งเริม่จากการเตรยีมสว่นประกอบเสน้และจุดเพือ่สรา้งแบบจ าลองทางโครงสรา้งขึน้มาใหมส่ าหรบั
กระบวนการน้ี โดยสามารถสกดัสว่นประกอบเหล่าน้ีไดจ้ากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม จากนัน้
ท าการตัง้ค่าวสัดุที่จะใช้ซึ่งในงานวจิยัน้ีคอืไมไ้ผ่อดัประสาน เมื่อตัง้ค่าเรยีบร้อยแล้วขัน้สุดท้ายเป็นการแสดงผลโดยจะมกีาร
แสดงผลสองแบบคอื แบบเสน้ทีไ่มม่คีวามหนาเพือ่ดกูารเปลีย่นเปลงของแบบจ าลอง และแบบสทีีม่คีวามหนาตามทีต่ัง้คา่เพือ่ดวูา่
สว่นใดของโครงสรา้งทีม่คีา่การกระจดัมากซึง่ในสว่นน้ีแสดงออกมาเป็นชว่งส ีสยีิง่เขม้ยิง่มคีา่การกระจดัมาก  

 
รปูท่ี 6 การแสดงผลแบบเสน้ (ซา้ย) และการแสดงผลแบบสทีีม่คีวามหนา (ขวา) 
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ผลจากการวเิคราะหโ์ครงสรา้งพบวา่ในกรณีของแรงโน้มถ่วงมคี่าการกระจดัเทา่กบั 0.008221 เซนตเิมตร และในกรณี
น ้าหนักกระท าทีจุ่ดมคี่าการกระจดัเท่ากบั 0.125172 เซนตเิมตร ซึง่เมื่อดูค่าทัง้สองประกอบกบัแบบจ าลองในรูปที ่7 นัน้พบว่า
โครงสรา้งมกีารเปลีย่นแปลงหรอืผดิรปูทีน้่อยมากในทัง้สองกรณี 

 
รปูท่ี 7 แบบจ าลองโครงสรา้งกรณีแรงโน้มถ่วง (ซา้ย) และกรณีน ้าหนกักระท าทีจุ่ด (ขวา) 
 
5. สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีได้สร้างผงัระบบงานส าหรบัการออกแบบโครงสร้างเปลอืกตารางด้วยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมผ่านการ
ออกแบบเชงิพาราเมตรกิ เพือ่สาธติการประยุกตใ์ชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบโครงสรา้งเปลอืกตาราง โดยจากการ
ทดลองพบวา่ ผงัระบบงานทีส่รา้งขึน้สามารถออกแบบโครงสรา้งเปลอืกตารางและใหผ้ลลพัธท์ีห่ลากหลายได ้นอกจากนี้หลงัจาก
การวเิคราะหโ์ครงสรา้งเบือ้งตน้ดว้ยผลลพัธส์ุดทา้ยทีเ่ลอืกมา เมือ่พจิารณาค่าการกระจดัทัง้ 2 กรณีของแรงกระท า ประกอบกบั
แบบจ าลองซึ่งแสดงให้เหน็การผดิรูปของโครงสร้างนัน้ พบว่า แบบจ าลองที่เลอืกมาวเิครา ะห์นัน้มกีารผดิรูปที่น้อยมากจึง
สามารถตัง้อยู่ไดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าผงัระบบงานทีไ่ดอ้อกแบบมานัน้สามารถออกแบบโครงสรา้งเปลอืกตารางได ้มี
ความหลากหลายของการออกแบบ และผลลพัธท์ีเ่ลอืกมายงัมคีวามเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งจรงิในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

จากการศกึษาขัน้ตอนการด าเนินการก่อสรา้งในอดตีจนปัจจุบนั หนังสอืแบบก่อสรา้งนัน้เปรยีบเสมอืนสือ่กลางในการ
สื่อสารและวางแผนระหว่างสถาปนิกและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการสรา้งสรรค์ผลงานตัง้แต่แรกเริม่จนก่อสร้างเสรจ็สิ้น และจาก
การศกึษาพบวา่ปัญหาสว่นใหญ่เกดิจากการบรหิารจดัการในเรื่องของระยะเวลาในการก่อสรา้ง ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายที่
จะน าเสนอการวางแผนการก่อสรา้ง เพือ่มุง่เน้นในเรือ่งการจดัสรรเวลาใหต้รงตามเป้าหมายในการก่อสรา้ง โดยการน าเทคโนโลยี
ผสมผสานโลกเสมอืนเขา้กบัโลกจรงิ (AR) ผนวกกบัสถาปัตยกรรมในรปูแบบจ าลองสามมติ ิเพื่อทีจ่ะสามารถเขา้ถงึขัน้ตอนการ
ก่อสรา้งไดง้า่ยยิง่ขึน้โดยสามารถรบัรู้ถงึการเปลีย่นแปลงของขัน้ตอนการก่อสรา้งในรูปแบบจ าลองสามมติิ และสามารถก าหนด
ระยะเวลา วนั เดอืน ปี ของการก่อสรา้งในแต่ละขัน้ตอน ซึง่งานวจิยันี้จะท าใหผู้ใ้ชง้านไดพ้บประสบการณ์ในรปูแบบแปลกใหม่ 
ค าส าคญั: แบบก่อสรา้ง 1, แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 2, เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน 3 
 
Abstract 

From the study of the construction process in the past to the present, architects use construction books in the 
form of many useful designs, a medium of communication and planning between architects and participants at an early 
stage. Until the end, and from the study found that most problems arise from management in terms of the construction 
period of this research Technology for construction in three-dimensional models that will make the construction more 
convenient. In a three-dimensional model and can specify the duration, day, the month of construction in the research 
phase, this research may give users a new kind of experience for easier construction planning. 

Keywords: Construction drawings1, building information models2, Augmented reality3 
 

 
1. บทน า 

การวางแผนการปฏบิตังิานของสถาปนิกนัน้มกีระบวนการในขัน้ตอนต่าง ๆ มากมาย ซึง่มกัเกดิปัญหาจากการวางแผน
ทีผ่ดิพลาดจากสถาปนิกเอง หรอื ผูร้ว่มงานในดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่มกัเกีย่วขอ้งกบัเรือ่ง กาล-เวลา ซึง่
เป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อกระบวนการการก่อสรา้ง โดยในปัจจุบนัมกีารพฒันาเทคโนโลยชีนิดหนึ่งทีเ่รยีกว่าโปรแกรมประเภท BIM  
ซึง่มบีทบาทต่อกระบวนการสรา้งงานสถาปัตยกรรม ตัง้แต่ข ัน้ตอนงานออกแบบ งานก่อสรา้ง งานโครงสรา้ง ฯลฯ และเทคโนโลยี
ทีผ่สมผสานโลกเสมอืนเขา้กบัโลกจรงิ (AR) ทีเ่ป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการใชใ้นกระบวนการก่อสรา้ง ซึง่ท าใหส้ถาปนิก
และผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งในการก่อสรา้งงานสถาปัตยกรรมเหน็ภาพรวมของแผนงานไดง้า่ยยิง่ขึน้ เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยทีีใ่ชง้าน
กบั Smartphone ไดง้า่ย ไมจ่ าเป็นตอ้งมอุีปกรณ์เสรมิใด ๆ งานวจิยันี้จงึมเีป้าหมายเพือ่สรา้งเครือ่งมอืเสรมิในการดแูบบก่อสรา้ง 
ใหเ้ขา้ใจขอ้มลูโดยเหน็ภาพรวมของโครงการทีส่ถาปนิกเป็นผูอ้อกแบบไดช้ดัเจน และสามารถจดัการ การวางแผนเรื่องเวลาได้
อย่างมปีระสทิธภิาพโดยมชีุดค าสัง่ เวลา ที่สามารถแสดงผลแบบจ าลองสามมติกิารก่อสร้างอ้างองิตามวนั เดอืน ปีจรงิ เพื่อ
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สะท้อนความคบืหน้าและล าดบัการก่อสรา้งโครงการ โดยการสรา้งเป็นระบบต้นแบบแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบเทคโนโลยกีาร
ผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน (AR) ทีส่ามารถน าเสนอไดท้ัง้ขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืเสรมิในการดู
แบบก่อสรา้งส าหรบัสือ่สารระหวา่งสถาปนิกและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในงานสถาปัตยกรรม 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในปัจจุบนัการใชโ้ปรแกรมประเภท BIM มาผนวกกบัเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน (AR) ไดน้ ามาใชใ้น
งานสถาปัตยกรรมอย่างแพรห่ลาย ผูพ้ฒันาระบบจงึไดท้ าการศกึษาขอ้มลูจากงานวจิยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มกัมเีน้ือหาและมจีุดเด่นที่
ต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น งานวจิยัทีช่่วยในการน าเสนอขอ้มลู โดยการสรา้งเครื่องหมาย 2 มติแิละใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์ Smartphone 
เพื่อดงึขอ้มูลแบบจ าลองสามมติจิากฐานขอ้มูลออกมาน าเสนอในรูปแบบ AR ซึ่งมเีพยีงขอ้มูลของประตูและหน้าต่าง (Michael Chu, 
2018) งานวิจัยที่สร้างการน าเสนอข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของมหาวิหาร โดยใช้การตรวจจับเครื่องหมาย 2D จากอุปกรณ์ 
Smartphone เพื่อแสดงภาพจ าลองสามมติขิองสถาปัตยกรรม ซึง่สามารถแสดงภาพจ าลองในแต่ละส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมได้
อยา่งละเอยีดและชดัเจนยกตงัอยา่งเชน่ แปลน โครงสรา้งในแต่ละชิน้สว่น ฯลฯ โดยการถ่ายภาพ photogrammetry เกบ็ขอ้มลูในรปูแบบ 
Point cloud ในปรมิาณมหาศาลและตรวจจบัได้อย่างแม่นย า ซึ่งท าใหง้่ายต่อการขึน้โมเดล BIM จาก Point cloud สามมติ ิ(Fabrizio 
Banfi, 2019) และงานวจิยั การจ าลองการก่อสรา้งในรปูแบบ 4 มติ ิทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านสามารถวเิคราะหค์วามคบืหน้าและล าดบัขัน้ตอนการ
ก่อสรา้ง โดยแสดงผลงานก่อสรา้งในรปูแบบภาพเคลื่อนไหวตามวนัทีจ่รงิของงานก่อสรา้งและผูใ้ชง้านสามารถเปลีย่นแบบจ าลองตาม
สถานะการของการก่อสร้างจรงิเพื่อเป็นการอพัเดตขอ้มูลโดยอตัโนมตั ิเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง (Xin-yao Huang, 
2020) จากการศกึษา ผูว้จิยัพบวา่มงีานวจิยัหลากหลาย ซึง่มคีวามโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัในแบบของแต่ละงานวจิยัแต่ยงัไม่
พบงานวจิยัใดทีไ่ดน้ าเสนอในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั ‘เวลา’ ดว้ยเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน (AR)  ผูพ้ฒันาระบบจงึ
พฒันาระบบน้ีเพื่อช่วยลดความผดิพลาดในการวางแผนการด าเนินงาน ซึง่หากไมม่กีารน าเสนอในดา้นน้ีอาจท าใหไ้มส่ามารถประเมนิ
ไดว้า่งานก่อสรา้งเป็นไปตามแผนงานตามทีไ่ดว้างแผนไวห้รอืไม ่
 
3. สถาปัตยกรรมของระบบ 

ระบบการน าเสนอขอ้มูลน้ีมกีารออกแบบและพฒันาระบบ โดยเริม่ทีก่ารการออกแบบฐานขอ้มูลในรูปแบบ BIM ซึ่ง
ประกอบดว้ยไปดว้ยแบบจ าลองสามมติแิละขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์ประกอบเหล่านัน้ ทัง้ในเชงิความหมาย (เสา, พืน้, 
ก าแพงพื้นฯลฯ) เชิงขนาด (กว้าง ยาว สูง) เชงิเวลา (วนั เดอืน ปี) และน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบประมวลผลด้วยภาษา C# บน
โปรแกรม 3d engine เพื่อสร้างระบบการแสดงแสดงผลขอ้มูลจากการประมวลผลมาแสดงเป็นภาพแบบจ าลองสามมติิด้วย
เทคโนโลยผีสมผสานโลกจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน (AR) ซึง่ปัจจยัในการควบคุมการแสดงขอ้มลูคอื สญัลกัษณ์ โดยแต่ละสญัลกัษณ์
จะมกีารจดจ าขอ้มลูลงบนฐานขอ้มลูทีต่่างกนัและท างานรว่มกบั Smartphone 
 

 
รปูท่ี 1 แสดงสถาปัตยกรรมระบบ 
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4. ผลลพัธ ์
 จากการพฒันาระบบการน าเสนอแบบจ าลองสารสนเทศอาคารด้วยเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืน 
(AR) บนแบบก่อสรา้ง โดยผูใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบไดท้ัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 2 หน้าจอแสดงผลการเริม่ตน้ของ Application 

 
1. การแสดงผลของขอ้มลู 

การสรา้งปุ่ มส าหรบัการท าใหแ้บบจ าลองสามมติทิัง้หมดทีเ่ตรยีมไวจ้ากการสรา้งแบบจ าลองสามมติใินโปรแกรมประเภท BIM 
ใหก้ลายเป็นปุ่ มเพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ของแบบจ าลองสามมติ ิโดยผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกชิน้ส่วนทีต่อ้งการ
ทราบขอ้มลู จากนัน้จะมขีอ้มลู 7 ปุ่ มปรากฏขึน้ ไดแ้ก่ All , Type , Level , Height , Length , Width และ Volume ดงัรปูที ่3   

 
รปูท่ี 3 หน้าจอแสดงผลขอ้มลูของแบบจ าลองสามมติ ิ

 
2. การแสดงผลแบบจ าลองสามมติทิัง้โครงการ 

ผูใ้ชง้านระบบสามารถกดปุ่ ม All model เพื่อเลอืกดูแบบจ าลองสามมติเิฉพาะส่วนต่าง ๆ โดยระบบจะแสดงออกมา 5 
ปุ่ มคอื Floor, Column, Wall, Door และ Window เช่น ปุ่ ม Floor เมือ่ผูใ้ชง้านตอ้งการดเูฉพาะแบบจ าลองสามมติใินสว่นพืน้
เพยีงอย่างเดยีวใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ ม Floor ระบบจะแสดงผลของแบบจ าลองสามมติขิึน้เฉพาะพืน้เพยีงอย่างเดยีว ดงัรูปที ่4 
หรอืหากตอ้งการยอ้นกลบัดแูบบจ าลองสามมติทิัง้หมด สามารถกดปุ่ ม All model 

 
รปูท่ี4 หน้าจอแสดงผล All model 
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3. การแสดงผลแบบจ าลองสามมติแิบบแยกชัน้ 
ผูใ้ชง้านระบบสามารถกดปุ่ ม Select floor ส าหรบัการใชง้านระบบเพือ่เลอืกดแูบบจ าลองสามมติเิฉพาะชัน้ โดยสรา้งชุดค าสัง่

ใหร้ะบบสามารถก ากบัไดว้่าเป็นแบบจ าลองสามมติขิองชัน้ใด การแสดงผลของ Select floor เป็นส่วนทีส่ามารถเลอืกไดเ้ฉพาะชัน้
ต่าง ๆ โดยการพมิพเ์ลอืกชัน้ทีต่อ้งการ และยงัสามารถเลือ่นชัน้ขึน้ไป 1 ชัน้และลงไป 1 ชัน้ โดยกดปุ่ มลกูศร ตามรปูที ่5 

 
รปูท่ี 5 หน้าจอแสดงผลการเลอืกดเูฉพาะชัน้ 

 
4. การแสดงผลแบบก่อสรา้งโครงการ 

ผู้ใช้งานระบบสามารถกดปุ่ ม Drawing ให้ระบบสามารถแสดงแบบก่อสร้างทัง้หมดได้ โดยการเขยีนชุดค าสัง่ให้ระบบ
สามารถแสดงผลแบบก่อสรา้งของแต่ละชัน้ เพือ่เลอืกดแูบบก่อสรา้งประกอบกบัแบบจ าลองสามมติใินแต่ละชัน้ เพือ่ใหก้ารดแูบบ
ก่อสรา้งควบคูไ่ปกบัแบบจ าลองสามมติมิปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยการกดไปตามแปลนทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ ตามรปูที ่6  

 
รปูท่ี 6 หน้าจอแสดงผลการเลอืกดแูบบก่อสรา้ง 

 
5. การแสดงผลแบบจ าลองทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามเวลา 

ผูใ้ชง้านระบบสามารถกดปุ่ ม Calendar เพื่อใหร้ะบบสามารถรายงานขัน้ตอนการก่อสรา้งทีแ่สดงถงึช่วงระยะเวลาในการ
ด าเนินการก่อสรา้ง โดยการแสดงล าดบัการก่อสรา้งเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละขัน้ตอน ว่าจะสรา้งอะไร ซึ่งระบบจะแสดงล าดบั
ขัน้ตอนการสรา้งตามวนั เดอืน ปีของ Smartphone แต่ผูใ้ชง้านกส็ามารถเลอืกวนั เดอืน ปีเองได ้ตามรปูที ่7 โดยแบง่ออกเป็น 6 
สว่นดงัน้ี 

5.1 การแสดงผลตามวนั เดอืน ปี ส่วนที่ระบบจะปรากฏแบบจ าลองสามมติติามวนั เดอืน ปีจรงิของ Smartphone และ
สามารถเปลีย่นวนั เดอืน ปีตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เพือ่แสดงความกา้วหน้าของขัน้ตอนงานก่อสรา้ง ณ วนัทีน่ัน้ ๆ 

5.2 การแสดงผลของขัน้ตอนการก่อสรา้งอาคาร สว่นทีร่ะบบจะแสดงรายละเอยีดของขัน้ตอนงานก่อสรา้งโดยแสดงผลลพัธ์
เป็นเปอรเ์ซน็ตข์องแต่ละขัน้ตอนโดยเริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนการก่อสรา้งพืน้ เสา ก าแพง ประต ูและหน้าต่าง 

5.3 การแสดงผลถดัไปและย้อนกลบัของขัน้ตอนการก่อสร้างอาคาร ปุ่ มลูกศรถดัไป ซึ่งอยู่ที่ทางด้านขวาของหน้าจอ
แสดงผล โดยเมือ่ผูใ้ชง้านกดไปทีปุ่่ มถดัไปแบบจ าลองสามมติจิะแสดงผลของขัน้ตอนถดัไปขึน้มา และทางฝัง่ซา้ยมอืของหน้าจอ 
แสดงผล จะเป็นปุ่ มลกูศรยอ้นกลบั เมือ่ผูใ้ชง้านกดไปทีปุ่่ มยอ้นกลบัแบบจ าลองสามมติจิะแสดงผลของขัน้ตอนก่อนหน้าน้ี 

5.4 การแสดงผลของเสน้ Timeline แถบซ้ายสุดจะเป็นแถบบาร์โดยมเีสน้สขีาววิง่ขึน้เพื่อแสดงใหผู้ใ้ช้งานเหน็ถึงความ
คบืหน้ารายเดอืนและปี 
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5.5 การแสดงผลในสว่นทีก่่อสรา้งแลว้ของแบบจ าลองสามมติ ิเป็นสว่นของการแสดงพืน้ , เสา, ก าแพง, ประตูและหน้าต่าง 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้านทราบวา่งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้าของงานแลว้เสรจ็คดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ ถดัลงมาดา้นล่างของแถบสขีาวจะเป็น
ปุ่ มยอ้นกลบั 

5.5 การแสดงผลขัน้ตอนการก่อสรา้งโดยอตัโนมตั ิปุ่ มสุดทา้ยคอื Auto ซึง่เป็นปุ่ มทีร่ะบบจะแสดงผลลพัธข์องงานก่อสรา้ง
เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านไดเ้หน็ถงึความคบืหน้าของงานก่อสรา้ง โดยแบบจ าลองสามมติจิะแสดงวนั เดอืน ปีและรายละเอยีดทุกอย่างโดย
อตัโนมตั ิ

 
รปูท่ี 7 หน้าจอแสดงผลล าดบัการก่อสรา้งตามวนั เดอืน ปี 

 
5. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

ระบบการน าเสนอแบบจ าลองสารสนเทศอาคารดว้ยเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนบนแบบก่อสรา้ง
สามารถชว่ยท าใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ของแบบก่อสรา้งและเมือ่ใชง้านระบบทีพ่ฒันาขึน้ควบคู่ไปกบัแบบก่อสรา้งจ าท าให้
มปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ และสามารถเขา้ใจภาพรวมขัน้ตอนการก่อสรา้งอาคารเป็นล าดบัตามวนั เดอืน ปี ทีผู่ใ้ชง้าน
ต้องการจะดูเพื่อเตรยีมแผนงานการท างานล่วงหน้า เพื่อลดขอ้ผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในอนาคตขึน้ได้และเพื่อเป็นการควบคุม
ตน้ทุนในการจดัสรรทรพัยากร แต่ในปัจจุบนัการฝากสญัลกัษณ์ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัเวบ็ไซด์ของอื่นเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการ
ประมวลผลของระบบ ซึง่มคีวามส าคญัอย่างมากต่อระบบทีพ่ฒันาขึน้ โดยในสว่นของการพฒันาระบบเพิม่เตมิในอนาคตคอืการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการส่งแบบจ าลองสามมติใินหลากหลายรูปแบบเขา้สู่ระบบเพื่อใหส้ามารถใชใ้นการดูแบบจ าลองสามมติไิด้
หลากหลายรูปแบบและยงัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของแบบจ าลองสามมติไิดทุ้กรูปแบบในรูปแบบการผสมผสานโลกเสมอืนเขา้กบั
โลกจรงิโดยอตัโนมตั ิ
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนั การออกแบบสถาปัตยกรรมใหต้อบสนองกบัสภาพแวดลอ้มทางเสยีงเริม่เขา้มามบีทบาทในการเป็นตวัแปร
หลกัของแนวคดิและวธิกีารออกแบบ ในการออกแบบคุณภาพของเสยีงภายในอาคารนัน้ควรมกีารค านึงถงึตัง้แต่ในช่วงตน้ของ
การออกแบบ แต่การใช้งานอาคารในปัจจุบนัเริ่มมกีารทบัซ้อนของกิจกรรมท าให้เกิดเป็นพื้นที่การใช้งานแบบหลากหลาย
วตัถุประสงคม์ากยิง่ขึน้ เช่น พืน้ทีส่ าหรบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร สมัมนา การแสดงละคร การแสดงดนตร ีการจดันิทรรศการ 
หรอืการแสดงผลงานศลิปะ โดยทัว่ไปแลว้พืน้ทีล่กัษณะน้ีจะไมไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่รองรบัคุณภาพของเสยีงตามมาตรฐานของแต่
ละประเภทการใชง้าน งานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาระบบ “ผนังควบคุมเสยีงแบบปรบัเปลีย่นได้” เพื่อตอบสนองกจิกรรม
ของพืน้ทีอ่เนกประสงคท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงกจิกรรมภายในพืน้ทีโ่ดยการใช้ Physical Computing ในการสรา้งระบบหรอือุปกรณ์
เครือ่งมอืทีส่ามารถโปรแกรมเพือ่ใหต้อบรบักบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้โดยไดม้กีารใชโ้ปรแกรม Grasshopper ในการชว่ยเหลอืดา้นการ
ค้นหาตวัแปรของเสยีงและรูปทรงของผนัง โดยการใช้โปรแกรมเสรมิ  Octopus Multi-Objective Optimization Algorithm และ 
Pachyderm Acoustic Simulation ซึง่ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ถงึระบบในการท างานของผนงัควบคุมเสยีงแบบปรบัเปลีย่นไดต้าม
การใชง้านของพืน้ที ่
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Abstract 
Nowadays, the design of architecture to respond to the sound environment has started to play a role as the 

main variable of the design concepts and methods.  For designing the sound quality of the building, it should be 
considered from the beginning of the design, but the function of the building today has overlapping activities, creating 
more multi- purpose areas such as Space for workshops, seminars, theatrical performances, musical performances, 
exhibitions or art gallery.  This area is not designed to support the quality of sound according to the standards of each 
type of use. Therefore, the researcher developed the system "ADAPTABLE ACOUSTIC MODULAR PANEL" to respond 
to the activities of the multi- purpose areas that is changing the activity within the area by using Physical Computing to 
create systems or tools that can be programmed to respond to the activity.  In this research, Grasshopper program is 
used to help find sound variables and wall shapes.  By using Octopus Multi-Objective Optimization Algorithm and 
Pachyderm Acoustic Simulation, the results show that the system works on the sound control wall that can be adjusted 
according to the use of space. 

Keywords: Acoustic, Genetic Algorithm, Design, Reverberation time, Ray tracing 
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1 บทน า 

คุณภาพเสยีงในอาคาร เป็นอีกหน่ึงปัจจยัที่จ าเป็นในการออกแบบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มกีารใช้เสยีง เช่นพื้นที่ทาง
การศกึษา หรอื พืน้ทีท่างการแสดงต่าง ๆ โดยการออกแบบนัน้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญ ในการใหค้ าแนะน า ซึง่การก่อสรา้ง หรอื 
ต่อเติม อาคารทางด้านคุณภาพเสยีงในภายหลงั โดยที่ไม่ได้มีการออกแบบ หรอื วางแผนการก่อสร้างไวน้ัน้มคี่าใช้จ่ายที่สูง 
(Chengde & Mark , 2013) แต่ในปัจจุบนัการใชง้านพืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรู ้หรอื การแสดงต่าง ๆ เริม่มกีารทบัซอ้นกนัของพืน้ที ่
การก่อสรา้งพืน้ทีอ่เนกประสงค ์เพือ่การใชง้านหลากหลายวตัถุประสงคเ์ริม่มมีากขึน้ เชน่ พืน้ทีส่ าหรบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
สมัมนา การแสดงละคร การแสดงดนตร ีการจดันิทรรศการ หรอื การแสดงผลงานศลิปะ โดยส่วนใหญ่พืน้ทีล่กัษณะน้ีจะไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อรองรบัคุณภาพเสยีงตามมาตรฐานของแต่ละประเภทการใชง้านจงึท าใหเ้กดิความต้องการพฒันาระบบ “ผนัง
ควบคุมเสยีงแบบปรบัเปลีย่นได้” เพื่อตอบสนองกจิกรรมของพืน้ทีอ่เนกประสงคท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงกจิกรรมภายในพืน้ที ่โดย
การใช ้Physical Computing ในการสรา้งระบบหรอือุปกรณ์เครื่องมอื (Hardware) ทีส่ามารถโปรแกรม (Software) เพื่อใหต้อบ
รบักบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ ด้วยเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท าใหผู้ว้จิยัได้สนใจในการน า Parametric Design มาช่วยเหลอืในด้านการ
ออกแบบและควบคุมการเปลีย่นแปลงของผนงัควบคุมเสยีง โดยใชโ้ปรแกรม grasshopper ควบคู่กบัโปรแกรมเสรมิ Pachyderm 
Acoustic Simulation เพื่อใช้ในการค านวณหาตัวแปรทางเสียงและ Octopus Optimization Algorithm เพื่อหาผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงของผนังควบคุมเสยีงด้วยขัน้วธิเีชงิพนัธุกรรม และน าผลลพัธ์นัน้มาใช้โปรแกรมอุปกรณ์ต้นแบบให้ตอบรบักบั
กจิกรรมทเีกดิขึน้ตามทีไ่ดจ้ดัตัง้พืน้ทีท่ดลองไว ้ 

 

2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัและโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบคุณภาพเสยีงภายในอาคารทัง้ทีม่กีารใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรมและไมม่กีารใช ้ทัง้หมด 3 งาน ไดแ้ก่ งานแรกโครงการออกแบบพืน้ทีป่ระชุมขนาดเลก็ในหอ้งท างานแบบ Open plan 
ของ Brady Peter et al. (2013) โดยงานน้ีมขี ัน้ตอนในการออกแบบทัง้หมดถงึ 4 ขัน้ตอน โดยแต่ละขัน้ตอนมกีารใชเ้ครื่องมอืที่
แตกต่างกนัไปโดยไล่ล าดบัจากการออกแบบรูปทรงโดยรวม ออกแบบแพทเทริน์ภายใน ออกแบบรูปทรงโดยละเอยีด และ การ
ออกแบบขัน้ตอนการผลติและประกอบ โดยในขัน้ตอนการออกแบบแต่ละขัน้ตอนมกีารใช้โปรแกรมในการตรวจสอบคุณภาพเสยีง
ทีแ่ตกต่างกนัไปตามความละเอยีด ปัญหาในการท างานของงานวจิยัน้ีทางผูว้จิยัไดก้ล่าววา่แต่ละโปรแกรมมคีวามสามารถในการ
วเิคราะหแ์ละออกแบบทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึการใชท้รพัยากรและเวลาในการวเิคราะหด์ว้ย การเลอืกใชโ้ปรแกรมทีห่ลากหลาย
เพือ่เป็นการเพิม่ขดีจ ากดัในการออกแบบในระดบัต่าง ๆ แต่การออกแบบเช่นนี้จะมปัีนหาอยูท่ีก่ารเปลีย่นถ่ายโมเดลสามมติใินแต่
โปรแกรม ซึง่มคีวามยุ่งยากและตอ้งท าใหถู้กตอ้ง รวมถงึการตัง้คา่วสัดุใหมทุ่กครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นถ่ายโปรแกรม อกีงานหน่ึงคอื
งานวจิยัของ Nick Vlaun et al. (2016)  เป็นการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการก าหนดต าแหน่งและพืน้ทีใ่นการตดิตัง้แผน่ดดู
ซบัเสยีงภายในออฟฟิศ โดยมจีุดประสงค์ใหม้กีารใชว้สัดุดูดซบัเสยีงน้อยทีสุ่ดแต่ยงัคงมปีระสทิธภิาพในการดูดซบัเสยีงไดต้รง
ตามมาตรฐานของการใชง้าน โดยการออกแบบการทดลองของงานวจิยันี้เป็นการใชท้ฤษฎ ีRays tracing ในการค านวณหาความ
ดนัของเสยีง และ ค่าการลดลงของเสยีงต่อระยะทางจากแหล่งก าเนิดเสยีง ดว้ยการใชท้ฤษฎ ีRays tracing ท าใหส้ามารถเหน็
ปรมิาณของเสยีงทีส่ง่ไปยงัจุดรบัเสยีง หรอื เสยีงสะทอ้นชว่งตน้ทีส่ง่ไปยงัจุดรบัเสยีงได ้จงึท าใหท้ราบความดนัของเสยีงทีส่ง่จาก
จุดก าเนิดเสยีง ไปยงัจุดรบัเสยีง หลงัจากนัน้จงึใชว้ธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบเพือ่ระบุต าแหน่งในการตดิตัง้แผน่ดดูซบัเสยีง
ภายในอาคารตามผนังต่าง ๆ โดยระบุตวับ่งชีค้วามเหมาะสม (Fitness Function) เป็นค่าความลดลงของเสยีงต่อระยะทาง และ 
จ านวนวสัดุทีใ่ช ้เพือ่ใหส้ามารถน าไปหาผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุได ้และงานวจิยัสดุทา้ยทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษา ของ Isak Worre Foged et. Al. 
(2012) เป็นการสรา้งพืน้ทีปิ่ดลอ้มใหก้บัเวทคีอนเสริต์ Electronic Dance กลางแจง้ โดยมจีุดประสงคใ์นการกระจายเสยีงดนตรใีน
ย่านความถี่ของดนตร ีElectronic ออกไปยงัผูร้บัชมมากทีสุ่ด โดยการใช ้Genetics Algorithm ในการออกแบบผสานกบัทฤษฎี
ของ Ray tracing ซึง่งานนี้กจ็ะค านึงถงึ Direct Sound และ Early Reflection Sound เป็นหลกั เพือ่ใหผู้ช้มรบัเสยีงไดท้ัว่ทุกพืน้ที ่ 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการใชเ้สยีงในการการออกแบบ ผูว้จิยัไดข้อ้สรุปวา่การใชเ้สยีงในการออกแบบตอ้ง
ค านึงถงึตวัแปรทีค่รอบคลุมและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั การใช ้Genetic Algorithm เป็นวธิกีารทีนิ่ยมน ามาใชท้ีจ่ะช่วย
คน้หาผลลพัธข์องรูปทรงในการออกแบบประกอบกบัการใช ้ตวัแปรทางดา้นเสยีงต่าง ๆ เป็น Fitness Function เพื่อใหผ้ลลพัธ์
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ออกมามนี ้าหนกัมากยิง่ขึน้ การใชโ้ปรแกรมทีห่ลากหลายอาจสง่ผลต่อระยะเวลาในการท าวจิยัเพือ่ลดปัญหาทางดา้นการโอนถ่าย
ขอ้มลูจงึควรใชโ้ปรแกรมทีม่โีครงสรา้งเดยีวกนัในการท างาน 

 

3 การก าหนดตวัแปรและพืน้ท่ีทดลอง 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการระบุคุณภาพของเสยีงภายในอาคารทีนิ่ยมใช ้คอื คา่เวลาการสะทอ้นกลบัของเสยีง (Reverberation Time) 
และอกีหนึ่งตวัแปร คอืค่าความเขา้ใจงา่ยของเสยีง (Definition) ในการเดนิทางของเสยีงนัน้สามารถจ าลองไดด้ว้ยการท างานของ 
Ray Tracing ซึง่จะใชใ้นการระบุจ านวนเสยีงทีไ่ปยงัจุดรบัเสยีง โดยในงานวจิยันี้มกีารจดัตัง้พืน้ทีท่ดลองเป็นหอ้งอเนกประสงค ์1 
คูหา ของ Warehouse 30 มขีนาด 403 ตร.ม. กวา้ง 13 เมตร ยาว 31 เมตร หลงัมวีสัดุเป็นสงักะส ีพืน้วสัดุเป็นไมร้ะแนง และ 
ผนังวสัดุเป็นด้านหน้าเป็นกระจกมองเหน็พื้นที่ด้านใน และ ผนังอกี 3 ด้านเป็นผนังยปิซมับอร์ดทาสดี า โดยพื้นที่น้ีมกีารจดั
กจิกรรมทีห่ลากหลาย 

3.1 ค่าสมัประสิทธ์ิการดดูซบัเสียง 

ในงานวจิยัน้ีผู้วจิยัได้เลอืกใช้วสัดุดูดซบัเสยีงของ  PROSORB Professional Acoustic Foam รุ่น BLOC 1.5” (ลาย
ตารางสีเ่หลีย่ม) ขนาด 60 x 60 เซนตเิมตร. หนา 4.25 เซนตเิมตร ทดสอบคุณสมบตักิารดดูซบัเสยีงผา่นมาตรฐาน ISO 10534-
2:1998 (Sound Absorption) อา้งองิจาก สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธ ิ(2561) ซึง่ในงานวจิยัน้ีจะดู
ความถีเ่สยีงในชว่ง 1000 Hz เป็นหลกัเนื่องจากเสยีงทีเ่กดิจากมนุษยส์ว่นใหญ่จะอยูใ่นชว่งความถีด่งักล่าว 

    
รปูท่ี 1 วสัดุดดูซบัเสยีง PROSORB และ คา่สมัประสทิธิก์ารดดูซบัเสยีงที ่1k Hz อยูท่ี ่0.37 

3.2 ออกแบบผนังควบคมุเสียง 

 จากการศึกษาทฤษฎีและตวัแปร ก าหนดวสัดุ ท าให้ผู้วจิยัมคีวามต้องการของระบบที่สามารถตอบรบักบัตวัแปรที่
ตอ้งการได ้การปรบัเปลีย่นของผนังควบคุมเสยีงนัน้จะต้องมกีารตอบรบักบัแหล่งก าเนิดเสยีงในรูปแบบสามมติ ิท าใหเ้กดิเป็น
แกนหมุนสองแกนตามทีแ่สดงในรูปที ่2 อกีทัง้ยงัมคีวามตอ้งการของระบบในดา้นของการปรบัเปลีย่นพืน้ทีต่ดิตัง้ทัง้ขนาดและ
ทศิทาง  

 
รปูท่ี 2 การตอบรบักบัแหลง่ก าเนิดเสยีงในรปูแบบสามมติ ิ
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 เน่ืองดว้ยรูปทรงของวสัดุทีไ่ดเ้ลอืกมาใช ้จงึท าใหก้ารปรบัเปลีย่นของผนังทีจ่ะออกแบบมขีอ้จ ากดั ผูว้จิยัจงึออกแบบ
การหมุนของผนังควบคุมเสยีงใหม้ลีกัษณะเป็นแกนหมุนแบบสองแกนเชื่อมต่อกบัโครงที่ต่อเติมออกมาจากวสัดุดูดซบัเสยีง 
PROSORB ทีไ่ดเ้ลอืกมาใช้ โดยใหม้ลีกัษณะเป็นกรอบ 2 ชัน้ โดยชัน้ดา้นนอกสุดจะเป็นส่วนทีเ่ป็นโครงสรา้งหลกั และ ชัน้ดา้น
ในจะเป็นกรอบทีใ่ชใ้นการหมนุในแนวนอน 

 
รปูท่ี 3 โครงสรา้งและการหมนุของผนงัควบคุมเสยีงแบบแกนหมนุสองทาง 

 

4 ต้นแบบผนังควบคมุเสียงแบบปรบัเปล่ียนได้ 

ในการท าโมเดลจ าลองขัน้ตน้เพือ่ดขูอ้จ ากดัการเปลีย่นแปลงของผนังทีไ่ดอ้อกแบบ ผูว้จิยัไดเ้หน็ถงึขดีจ ากดัขององศา
ในการหมุนและก าลงัของมอเตอรใ์นการขยบัโครงสรา้ง ในการหมุนของผนังจะมอีงศาทีส่ามารถหมุนไดอ้ยู่ไมเ่กนิ 35 องศา เพือ่
รกัษาระยะระหว่างผนังเดมิกบัผนังแบบปรบัเปลี่ยนได้ ใหไ้ม่เกนิ 20 เซนตเิมตร และด้วยก าลงัของมอเตอร์ที่เลอืกใช้ในการ
โปรแกรมโดยเชื่อมต่อและสัง่การผา่นคอมพวิเตอร ์ท าใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการเลอืกวสัดุทีม่นี ้าหนกัเบามาใชเ้ป็นกรอบดา้น
ในเพือ่ใหก้ าลงัของมอเตอรน์ัน้สามารถควบคุมไดต้ามความตอ้งการของระบบ 

    
รปูท่ี 4 ตน้แบบจ าลองผนงัควบคมุเสยีง 

 

5 การออกแบบพาราเมตริกโมเดล 

จากทีไ่ดท้ าโมเดลจ าลองขัน้ต้นแลว้เลง็เหน็ถงึขอ้จ ากดัในการเปลีย่นแปลง จงึน ามาออกแบบพาราเมตรกิโมเดลผ่าน
โปรแกรม Grasshopper เพื่อน าไปใช้ในขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธุกรรมต่อไป โดยเกณฑ์ที่น ามาพฒันาน้ีจะให้ความส าคญัด้าน
ความสามารถในการปรบัเปลีย่นขนาดและทศิทางของผนงั อกีทัง้ยงัสามารถระบุจ านวนของผนงัควบคุมเสยีงทีต่อ้งใชใ้นพืน้ที ่ 

 
รปูท่ี 5 พาราเมตรกิโมเดลระบุขนาดพืน้ที ่และ จ านวนผนงัควบคุมเสยีง 
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5.1 ระบตุวับง่ช้ีความเหมาะสม (Fitness Function) 

จากตวัแปรทีไ่ดศ้กึษา ตวับง่ชีค้วามเหมาะสมทีน่ ามาใชใ้นขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม มดีงัน้ี 

(1) คา่เวลาสะทอ้นกลบัของเสยีง (Reverberation Time) 
(2) คา่ความเขา้ใจงา่ยของเสยีง (Definition) 
(3) จ านวนเสยีงทีส่ง่ไปยงัจุดรบัเสยีง (Ray tracing)  

โดยที่ผูว้จิยัอนุมานใหพ้ืน้ทีท่ดลองมกีารจดักจิกรรมสมัมนาขึน้ในพื้นที่ โดยที่ค่า  Reverberation Time ของกจิกรรม
ประเภทน้ีจะอยู่ที ่0.7 – 1.1 วนิาท ีและค่า Definition จะวดัเป็นตวัเลขที ่0 ถงึ 100 โดย 0 หมายถงึ ฟังไม่เขา้ใจเลย และ 100 
หมายถงึ ฟังเสยีงไดเ้ขา้ใจชดัเจน และสุดทา้ยในส่วนของจ านวนเสยีงทีส่่งไปยงัจุดรบัเสยีงจะใชว้ธิกีาร  Ray tracing เพื่อน าเสน้
ของเสยีงทีส่ง่จากจุดก าเนิดเสยีงไปกระทบยงัพืน้ทีร่บัเสยีง โดยจะคดิแค่เสยีงทีส่ง่ไปยงัจุดรบัเสยีงโดยตรง (Direct Sound) และ 
เสยีงสะท้อนช่วงต้นเท่านัน้ (Early Reflection Sound) โดยตวัแปรทัง้หมดจะถูกค านวณผ่านโปรแกรม Pachyderm Acoustic 
Simulation ซึง่เป็นโปรแกรมเสรมิอยูใ่น Grasshopper 

 
รปูท่ี 6 ตวัอยา่งการแสดงผลของ Ray tracing 

 

6 ประมวลผลและการปรบัเปล่ียนของผนังควบคมุเสียง 

  หลงัจากทไีดร้ะบุตวัแปรทีใ่ชเ้ป็นตวับ่งชีค้วามเหมาะสมแลว้จงึน าพาราเมตรกิโมเดลมาใชใ้นขัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรม โดยน าพารามเิตอร์ที่ควบคุมการหมุนของกรอบด้านในและแผ่นวสัดุซบัเสยีงมาใช้เป็น Genome ผ่านโปรแกรม 
Octopus Multi-Objective Optimization Algorithm เพือ่คน้หาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการปรบัเปลีย่นผนังควบคุมเสยีงทีเ่หมาะสม
กบักจิกรรมทีไ่ดจ้ดัตัง้ไว ้ 

 
รปูท่ี 7 ไดอะแกรมแสดงการค านวณคุณภาพทางเสยีงผา่นขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 

 

 



กำรใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบหลำยวตัถุประสงคใ์นกำรออกแบบผนงั  
ควบคุมเสยีงแบบปรบัเปลีย่นไดเ้พือ่ตอบสนองกจิกรรมในพืน้ทีอ่เนกประสงค์ 
สรุกฤษฏิ ์ฮัน่ไพศาล และชาว ีบุษยรตัน์ 
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          (1)              (2) 

รปูท่ี 8 ผลลพัธจ์ากการค านวณผา่นขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบกอ่น(1)และหลงั(2)ค านวณ  

ในการควบคุมตน้แบบผนงัควบคุมเสยีงผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม Firefly ทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถเชือ่มต่อและสง่ผา่นขอ้มลูระหวา่ง
โปรแกรม Grasshopper กับ Arduino โดยใช้ Python Script เข้ามาช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนข้อมูลองศาเพื่อให้ตัวเลข
เหมาะสมกบัองศาทีต่อ้งการและควบคุมความเรว็ในการหมนุของมอเตอร ์

 

7 ผลลพัธแ์ละสรปุผลการวิจยั 

การประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมใชเ้วลาทัง้สิน้ 7 วนั กบัอกี 6 ชัว่โมง โดยท าการประมวลผลทัง้หมด 50  
Generations โดยแต่ละ Generations จะม ี50 Populations และอตัราค่า Mutation และ Crossover อยูท่ี ่0.9 และ 0.8 ตามล าดบั 
โดยผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ะน ามาเปรยีบเทยีบกบัค่าก่อนและหลงัจากทีต่ดิตัง้ผนังควบคุมเสยีงแลว้  โดยจะมอียู่สามผลลพัธ์ดว้ยกนั คอื 
ก่อนตดิตัง้ หลงัตดิตัง้ทีย่งัไมผ่า่นการประมวลผล และ หลงัตดิตัง้ทีผ่า่นการประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแลว้ ผลลพัธ์
ทีไ่ด ้ปรากฏใหเ้หน็ถงึการลดลงของ Reverberation Time และการเพิม่ขึน้ของ Definition หลงัจากทีป่ระมวลผลผ่านขัน้ตอนวธิี
เชงิพนัธุกรรมอย่างมนีัยส าคญั โดยรปูแบบทีด่ทีีสุ่ดคอืแบบหลงัตดิตัง้ทีผ่า่นการประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเิชงิพนัธุกรรมแลว้จะมี
คา่ Reverberation Time อยูท่ี ่2.14 วนิาท ีDefinition อยูท่ี ่54.5 และ Ray tracing อยูท่ี ่493 จุด ดงัทีป่รากฏในตารางที ่1  

ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทยีบคา่ตวัแปรทางเสยีงของพืน้ทีท่ดลอง 

รปูแบบ Reverberation Time Definition Ray tracing 
ก่อนตดิตัง้ 5.89 25.90 551 
หลงัตดิตัง้(ยงัไมม่กีารประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม) 3.10 32.42 766 
หลงัตดิตัง้(มกีารประมวลผลดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแลว้) 2.14 54.5 493 

 

ในงานวจิยัน้ีไดอ้ภปิรายผลออกเป็นสองส่วนคอื 1. การท างานการประมวลผลผา่นคอมพวิเตอรส์ามารถระบุองศาของ
ผนงัควบคุมเสยีงได ้แต่การท างานของระบบมกีารใชท้รพัยากรในการประมวลผลสงูจงึท าใหใ้ชเ้วลานานในการด าเนินการ และ 2. 
การท างานของต้นแบบผนังควบคุมเสยีงแบบปรบัเปลี่ยนได้  การส่งผ่านขอ้มูลและสื่อสารระหว่างระบบคอมพวิเตอร์และตวั
ตน้แบบของผนังควบคุมเสยีงท าไดแ้ม่นย าและถูกตอ้งตามทีไ่ดจ้ าลองไว ้การเลอืกใชว้สัดุทีม่นี ้าหนักเหมาะสมกบัแรงขบัเคลื่อน
ของมอเตอร ์หรอื การปรบัเปลีย่นมอเตอรเ์พือ่เพิม่แรงขบัอาจเป็นสว่นทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทางกายภายของตวัตน้แบบได ้และ
ถา้หากมกีารน าผนังควบคุมเสยีงไปใชก้บัการออกแบบพืน้ทีอ่ื่น ๆ จะตอ้งมกีารปรบัต าแหน่งการตดิตัง้และจ านวน Genome ทีใ่ช้
ควบคุมผนัง และตัง้ค่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวับ่งชีค้วามเหมาะสมใหม่ รวมถงึการประมวลผลผา่นขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม
ใหม ่เพื่อใหไ้ดค้่าทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละการใชง้าน ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัมขีอ้จ ากดัทางดา้นอุปกรณ์และเวลาในการด าเนินงานจงึ
ท าใหผ้ลลพัธข์องผนังควบคุมเสยีงทีป่ระมวลผา่นขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมออกมาไดไ้มถ่งึเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้รวมถงึขอ้จ ากดัทางดา้น
เงนิทุนในการจดัท าผนังดว้ยวสัดุจรงิ โดยในอนาคตคาดหวงัใหม้กีารพฒันาโมเดลต้นแบบดว้ยวสัดุจรงิเพิม่ความแขง็แรงเพื่อ
ทดลองก าลงัของมอเตอรท์ีใ่ช ้และใหเ้วลากบัการประมวลผลของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมมากขึน้เพือ่ศกึษาขอ้จ ากดัของระบบ 
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บทคดัย่อ 

การด าเนินการก่อสรา้งในปัจจุบนัมเีครื่องมอืและเทคโนโลยมีากมายทีใ่หค้วามช่วยเหลอืหลากหลายเพือ่อ านวยความ
สะดวกในการก่อสรา้ง หน่ึงในเครื่องมอืทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมากและเป็นทีนิ่ยมคอืเทคโนโลยแีบบจ าลองสารสนเทศหรอื  BIM 
เทคโนโลยน้ีีถูกใชใ้นแอพพลเิคชัน่และซอฟต์แวรจ์ านวนมาก โดยท างานร่วมกบัโปรแกรมสรา้งแบบจ าลองเช่น Autodesk Revit 
โดยในประเทศไทยนัน้อาคารหลายหลงัใชค้อนกรตีเป็นวสัดุหลกั แบบหล่อจงึถอืเป็นงานส าคญัทีค่วบคุมคุณภาพของคอนกรตี 
แต่เทคโนโลยีน้ีกลบัยังไม่ถูกน ามาใช้ในเรื่องการค านวณแบบหล่อในการก่อสร้างมากนักโดยจะพึ่งพาความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จึงท าให้อาจมีข้อผิดพลาดด้านการบริหาร หรือขาดความคุ้มค่าของการใช้วสัดุ  
จุดประสงค์ของงานวิจยัน้ีคือการแก้ปัญหาด้านการก่อสร้างอาคารคอนกรีต  ด้วยการพฒันาโปรแกรมเสริมในแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารเพื่อช่วยคดิค านวณการใชแ้บบหล่อคอนกรตีและอุปกรณ์ต่างๆ อ านวยความสะดวกในการประเมนิก่อนการ
ก่อสรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และเพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมการก่อสรา้งสามารถใชเ้ครือ่งมอืและวสัดุก่อสรา้งไดอ้ยา่งเหมาะสมทีส่ดุ 

ค าส าคญั: เทคโนโลยแีบบจ าลองสารสนเทศ(BIM), การก่อสรา้ง, โปรแกรมเสรมิ 
 
Abstract 

In construction implementation these days, there have been many tools and technology that offer wide range 
of assistance to facilitate the ease of construction. One of tools, that is highly beneficial and becomes popular, is the 
building information modelling or BIM. This technology has been used in many applications and software. It integrates 
with drawing programs, such as Revit. In Thailand, many buildings are using concrete as a main material. Formwork is 
considered a major work that also controls quality of concrete, but nobody even thinks of concrete formwork quantity 
calculations. This study then gains the ideas of combining BIM and concrete formwork information finding. formwork in 
real practice will rely on estimating skills and experience of contractors, which cause many errors and changes in 
construction. This research aims to solve problems of concrete formwork estimation by using add-on BIM program. This 
program will complement with building information model to calculate formwork and accessories more accurately. It is 
to facilitate pre-construction estimation more effectively and  
accurately, so that construction industry can optimize the use of construction tools and materials in a sustainable way. 

Keywords: Building information modelling, Construction, Plug-in 
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บทน า 
การก่อสร้างอาคารคอนกรีตซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างอาคารส่วนมากในประเทศไทย มีส่วนส าคญัส่วนหน่ึงที่เป็น

องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการก่อสรา้ง สว่นทีว่า่ดงักล่าวคอืแบบหล่อคอนกรตี หรอืไมแ้บบซึง่เป็นส่วนทีใ่ชเ้วลานานทีสุ่ดส่วนหนึ่ง
ในการก่อสรา้ง เป็นโครงสรา้งชัว่คราวส าหรบัรองรบัน ้าหนักขณะปฏบิตังิาน และน ้าหนักของคอนกรตีเพือ่ใหค้งรปูร่างและขนาด
ไดต้ามชิ้นงานทีต่้องการ ซึง่แบบหล่อมหีลายประเภท ราคา และระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของการ
ก่อสรา้ง แต่การก่อสรา้งในปัจจุบนัปัจจยัเหล่านี้กลบัไม่ไดถู้กจดัการจดัระเบยีบการท างานอย่างเป็นระบบ หรอืไมม่กีารค านึงถงึ
การใชว้สัดุซ ้าเพื่อความประหยดั ท าให้หากเกดิการท างานทีผ่ดิพลาดในส่วนน้ี จะสิน้เปลอืงวสัดุ เวลา และงบประมาณได ้หาก
เราสามารถถอดปรมิาณแบบหลอ่คอนกรตีและคาดคะเนระยะเวลาการก่อสรา้งไดอ้ยา่งแมน่ย า โดยแปรผนัตามจ านวนครัง้การใช้
วสัดุซ ้าจะท าใหล้ดปัญหาดงักล่าวน้ีลงได ้

งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาโปรแกรมส าหรบัช่วยค านวณแบบหล่อคอนกรตีทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งอาคาร ทัง้รปูแบบ
ทีใ่ช ้จ านวน และระยะเวลา โดยค านวณจากแบบจ าลอง BIM ทีม่รีายละเอยีดพอสงัเขปแลว้ โดยเริม่จากศกึษากระบวนการใช้
แบบหล่อคอนกรตีในการก่อสรา้งทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่ไปในการก่อสรา้งปัจจุบนัเชน่ ชนิด ขนาด ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง และ
จ านวนครัง้ในการใชซ้ ้าได ้เป็นตน้ แลว้จงึแปลงขอ้มลูดงักล่าวเป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดา้นการค านวณ โดยแบ่งเป็นตวั
แปรทีค่ านวณโดยอตัโนมตั ิและตวัแปรทีผู่ค้วบคุมจ าเป็นตอ้งก าหนด จากนัน้จงึศกึษาในส่วนของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
หาส่วนทีส่อดคล้องกนัเพื่อถอดขอ้มูลมาค านวณและสร้างแบบจ าลองเพื่อแสดงผลลพัธ์รูปแบบต่างๆมาใหผู้ใ้ช้ง านเลอืกใชใ้ห้
เหมาะสม  
 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดท้ าการสบืคน้บทความ โครงการหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการใชโ้ปรแกรมเสรมิเพือ่ประโยชน์ทางการก่อสรา้ง 
ได้แก่ โครงการการพฒันาโปรแกรมเสรมิเพื่อการค านวณแบบหล่อคอนกรีตด้วย Dynamo โดย (Hyun Woo Kim, 2019) โดย
โปรแกรมดงักล่าวจะค านวณแบบหล่อคอนกรตีจากปรมิาณพืน้ทีผ่วิทีส่มัผสักบัแบบหล่อคอนกรตี โดยสามารถเลอืกค านวณเฉพาะ
ส่วนได ้โดยจะไดผ้ลลพัธ์แยกออกมาเป็นปรมิาณพืน้ทีผ่วิในแกนตัง้ และพืน้ทีผ่วิในแกนนอน หลงัจากนัน้ขอ้มลูจะถูกบนัทกึและ
ส่งออกไปในรูปแบบตาราง Excel ในขณะเดยีวกนั ระบบการถอดปรมิาณแบบหล่อคอนกรตีจากแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
(Mehmet Polat Diker, 2015) ซึง่เป็นโปรแกรมเสรมิทีม่วีธิกีารถอดปรมิาณแบบหล่อคอนกรตีแต่ละชิน้สว่นและขนาดอย่างละเอยีด 
และแสดงผลลพัธใ์นรูปแบบของตารางในโปรแกรม Autodesk Revit โดยระบุ ขนาด องศา และจ านวนชิน้ส่วนทัง้หมด นอกจากนี้
ยงัมงีานวจิยัโปรแกรมเสรมิเพื่อพฒันาการก่อสร้างงานระบบของอาคารใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่นโดยมกีรณีศึกษาเป็นงานระบบ
ดบัเพลงิ (C.W. Feng และ W.T. Lin, 2017) งานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษารายละเอยีดและมาตรฐานการวางระบบดบัเพลงิและท าการ
เขยีนขอ้ก าหนดในการวางแบบจ าลองทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบดบัเพลงิเพือ่ท าการสรา้งแบบจ าลองของระบบดบัเพลงิอาคารอย่างถูกก
ตอ้ง นอกจากนี้ผูพ้ฒันายงัศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการก่อสรา้งอาคารคอนกรตีดว้ย(คณะท างานขอ้ก าหนดมาตรฐานวสัดุและการ
ก่อสรา้งส าหรบัโครงสรา้งคอนกรตี, 2562)(บรษิทั คอนซลัติง้แอนดแ์มนเนจเมน้ต ์49 จ ากดั, 2537) 

จากการศกึษาบทความหรอืงานวจิยัขา้งตน้ไดข้อ้สรุปวา่การพฒันาโปรแกรมเสรมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณแบบหล่อ
คอนกรตีนัน้ยงัมไีมม่าก และถงึมคีวามละเอยีดในการค านวณมาก แต่ไมไ่ดค้ านึงถงึการใชซ้ ้าแบบหลอ่ทีจ่ะชว่ยประหยดัวสัดุที่ใช ้
และงบประมาณลงได ้แนวคดิหลกัในการท างานจงึเป็นการน าหลกัการดงักล่าวมาสามารถผนวกรวมกนัเพื่อสรา้งเป็นระบบใน
โปรแกรมเสรมิได ้

 
3. การออกแบบและพฒันาโปรแกรมเสริม 

เครื่องมอืที่น ามาใช้ในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมเสรมิประกอบด้วย 3 ส่วนหลกัๆ คอื  1) ส่วนควบคุมและ
แสดงผลแบบจ าลองสารสนเทศ 2) สว่นดงึขอ้มลูและคดิค านวณ และ 3) สว่นชว่ยตดัสนิใจ  
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รปูท่ี 1 แผนภาพการออกแบบระบบและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมเสรมิ 

 
ในการพฒันาระบบโปรแกรมเสรมิในขัน้ตอนแรกนัน้ ตอ้งมแีบบจ าลองสารสนเทศอาคารทีม่คีวามสมบูรณ์พอสงัเขป 

โดยองค์ประกอบต่างๆในแบบจ าลองต้องสรา้งตาม Categories ใน Autodesk Revit ทีเ่ฉพาะเจาะจง เพื่อความสะดวกในการ
จดัการขอ้มูลโดยความสมบูรณ์ของโมเดลทีพ่ร้อมใช้งานนัน้ จ าเป็นต้องระบุ Categories ของ เสา คาน พื้น บนัไดทัง้หมดใน
แบบจ าลองของโปรแกรม Autodesk Revit  

ขัน้ตอนต่อมาผูว้จิยัไดพ้ฒันาโปรแกรมเสรมิดว้ย Dynamo โดยจะแบ่งขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมเป็นสว่นการดงึ
ขอ้มลู สว่นการระบุตวัแปร สว่นการค านวณ และสว่นผลลพัธ ์ 

ส่วนการดึงข้อมูล - องคป์ระกอบต่างๆ ใน Autodesk revit จะถูกดงึขอ้มูลพืน้ทีผ่วิ(Surface) เฉพาะส่วนทีส่มัผสักบั
แบบหล่อคอนกรตี ท าใหไ้ดพ้ืน้ทีผ่วิส าหรบัน าไปถอดปรมิาณแบบหลอ่ 

ส่วนการระบุตวัแปร - ผูใ้ชจ้ าเป็นตอ้งระบุขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการค านวณเช่น ขนาดชิน้ไม้ ราคาต่อชิน้ จ านวนคนงาน 
รูปแบบการก่อสร้าง(แบบเสาคานหรอืแบบคอนกรตีอดัแรง) และจ านวนการใชแ้บบซ ้าครัง้ที่ผูใ้ชง้านต้องการคดิค านวณ โดย
ขอ้มลูจากสว่นน้ีจะถูกน าไปคดิค านวณในขัน้ตอนต่อไป 

ส่วนการค านวณ -ในสว่นของสมการนัน้จะแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื  
1. สมการค านวณจ านวนชิน้แบบหลอ่ 
ในส่วนน้ีจะใชข้อ้มูล พืน้ทีผ่วิ มาหารกบัพืน้ทีข่องไมแ้บบ ซึ่งจะท าใหไ้ดจ้ านวนชิน้ของไมแ้บบทีใ่ช ้หลงัจากนัน้บวก

ดว้ยจ านวนชิน้เผือ่ตามเปอรเ์ซน็ตจ์ากรปูแบบการก่อสรา้ง โดยท าการเผือ่ 7% ส าหรบัโครงสรา้งเสาคาน 
และ 10 % ส าหรบัโครงสรา้งคอนกรตีอดัแรง (จริยุทธ ์ชโูชตมิ, สมัภาษณ์, 2563) 

2.สมการคดิค านวนเวลาในการก่อสรา้ง 
ในส่วนน้ีจะเป็นการค านวณเวลาในการติดตัง้ และถอดแบบหล่อคอนกรีต โดยแปลงสมการจากข้อมูลที่ได้จาก

การศกึษาและการสมัภาษณ์มาใชใ้นการค านวณ (ศวิฤกษ ์ป่ินสริณิฎัฐ,์ สมัภาษณ์,2563) 
 
(พืน้ทีง่าน/จ านวนคนงาน)÷2 =ระยะเวลาการตดิตัง้แบบ   (1) 
 
สว่นระยะเวลาในการถอดแบบจะประมาณเป็นครึง่หน่ึงของเวลาการตดิตัง้แบบ 
 
ระยะเวลาการตดิตัง้แบบ ÷ 2 = ระยะเวลาการถอดแบบ   (2) 
 

3.สมการคดิค านวณผลลพัธจ์ากการใชซ้ ้า 
ในสว่นน้ีเป็นสว่นสุดทา้ยก่อนทีจ่ะไดผ้ลลพัธอ์อกมา ประกอบดว้ย 3 สมการคอื 1.สมการค านวณเวลาในการก่อสรา้ง, 

2.สมการค านวณชิน้แบบหล่อ และ 3.สมการค านวณราคาวสัดุ โดยสมการในส่วนสุดทา้ยน้ีจะค านึงถงึผลลพัธท์ีแ่ปรผนัไปตาม
จ านวนครัง้ในการใชแ้บบหล่อซ ้าดว้ย 

สมการค านวณเวลาในการก่อสรา้ง(แปรผนัตามจ านวนการใชซ้ ้า) 
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ในส่วนน้ีจะมแีนวคดิในการสรา้งสมการจากการเขยีนแผนภาพเสน้เวลาเพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะเวลาการก่อสรา้งใน
การใชแ้บบหล่อซ ้าครัง้ในรปูแบบต่างๆ 

 
รปูท่ี 2 แสดงแผนภาพการเขยีนเสน้เวลา 

 
จากรปูที ่2 คอืตวัอย่างการแสดงการก่อสรา้งอาคาร 3 ชัน้โดยมกีารใชแ้บบหล่อซ ้าครัง้ 1 ครัง้ โดยในสว่น A คอืสว่นที่

ไม่ไดใ้ชไ้มแ้บบซ ้าครัง้ เสน้เวลาในการก่อสรา้งอาคารชัน้ 1 และสองจะซอ้นกนัเน่ืองจากไมต่อ้งรอถอดไมแ้บบจากชัน้แรกมาใช ้
และสว่น B คอืสว่นทีใ่ชไ้มแ้บบซ ้า เสน้เวลาจะไมซ่อ้นกนัเน่ืองจากตอ้งรอการถอดไมแ้บบเพือ่มาใชซ้ ้า จากกรณีตวัอย่างน้ีผูว้จิยั
ไดท้ าการเขยีนเสน้เวลาในหลายรปูแบบและน ามาวเิคราะหใ์หเ้ป็นสมการส าหรบัการค านวณเวลาทีแ่ปรผนัตามจ านวนครัง้การใช้
ซ ้า 
โดยแทนคา่  I = ระยะเวลาในการตดิตัง้แบบ  A = จ านวนครัง้การใชซ้ ้า 

U = ระยะเวลาถอดแบบ  In = ระยะเวลาทีส่ามารถสรา้งชัน้ต่อไปได ้
L = จ านวนชัน้    Un = ระยะเวลาทีส่ามารถถอดแบบได ้
T = เวลาในการก่อสรา้ง(แปรผนัตามการใชซ้ ้า) 
สมการคอื 

 
𝑇 = เวลาทัง้หมด − (เวลาทีป่ระหยดัไดต้่อชัน้ × จ านวนชุดไมแ้บบ) (3) 

 
หรอื 

 

𝑇 = {(𝑈𝑛 × 𝐿) + 𝐼 + 𝑈} − {𝐼𝑛 +
𝑈

𝐿
} × {(𝐿 − 1) − 𝐴}  (3) 

 
สมการค านวณชิน้แบบหลอ่(แปรผนัตามจ านวนการใชซ้ ้า) 

ในส่วนน้ีจะเป็นสมการเพื่อคดิจ านวนชิน้แบบหล่อเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโดยค านวณจากการแบ่งชัน้ของอาคารเป็นส่วนๆ จาก
จ านวนครัง้การใชซ้ ้า และหาจ านวนชิน้แบบหลอ่ทีใ่ชใ้น 1 ชุดหรอืทัง้หมดทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งหากคดิการซ ้าครัง้แลว้ 

 
รปูท่ี 3 แสดงภาพการคดิสมการค านวณชิน้แบบหลอ่ต่อชุดตามจ านวนการใชซ้ ้า 
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โดยแทนคา่ 
P = จ านวนชิน้แบบหลอ่ทีใ่ช(้แปรผนัตามการใชซ้ ้า) S = จ านวนชิน้แบบหลอ่ทัง้หมดทีใ่ช ้
L = จ านวนชัน้     A = จ านวนครัง้การใชซ้ ้า 
สมการคอื 
 

𝑃 = (
จ านวนชิน้ทัง้หมด

จ านวนชัน้
) × (

จ านวนชัน้

จ านวนครัง้+1
) หรอื 𝑃 = (

𝑆

𝐿
) × (

𝐿

𝐴+1
)         (4) 

 
สมการค านวณราคาวสัด ุ
ในสว่นน้ีจะเป็นการคดิคา่วสัดุโดยการคณูจ านวนชิน้ทีใ่ชเ้ป็นราคาทัง้หมด 
สว่นผลลพัธ ์
ในสว่นน้ีจะไดผ้ลลพัธอ์อกมา 3 อย่างคอื เวลาในการก่อสรา้ง จ านวนชิน้ทีใ่ช ้และราคาค่าวสัดุ โดยทัง้สามผลลพัธน์ัน้

จะแปรผนัไปตามตวัแปรที่ระบุไปในขัน้ตอนก่อนหน้า (แบบหล่อแต่ละชนิดจะมรีาคาต่อชิ้นและจ านวนการใช้ซ ้าต่างกนั ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัคา่ตวัแปรทีผู่ใ้ชร้ะบุ) 
 
4. การใช้งานระบบ 

ขัน้ตอนแรกน้ีเป็นการเริ่มเปิดไฟล์แบบจ าลองสามมติิโดยโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งตัวแบบจ าลองนัน้ต้องมี
รายละเอยีดทีจ่ าเป็นต่อการค านวณแบบหลอ่คอนกรตีโดยจ าเป็นตอ้งสรา้งแบบจ าลองตาม Categories ใน Autodesk Revit ดงัน้ี
 - เสา Categories “Columns”  - คาน Categories “Structural Framing” 

- พืน้ Categories “Floors”  - ผนงั Categories “Walls” 
- บนัได Categories “Stairs” 
เพือ่ใหโ้ปรแกรมเสรมิสามารถคน้หาและแยกองคป์ระกอบของแบบจ าลองต่างๆไดส้ะดวก 

 
รปูท่ี 5 แสดงรายละเอยีดของแบบจ าลอง และรายละเอยีดในแต่ละองคป์ระกอบ 

 
ต่อมาเปิดโปรแกรม Dynamo Player ในแถบ Manage ของ Autodesk Revit และท าการเลอืกไฟล ์.dyn ตวัโปรแกรม

จะถูกแสดงเป็นรายชือ่ในแถบ Dynamo Player และสามารถตัง้คา่หรอืเขา้ไปแกไ้ขโปรแกรมเสรมิได ้
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รปูท่ี 6 แสดงภาพหน้าต่างการตัง้คา่ Parameter 
 

เลอืกเขา้เมนูตัง้คา่ของโปรแกรมเสรมิ และท าการกรอกค่าตวัแปรใหค้รบหรอื ใชแ้ถบเลื่อนดา้นขา้งในการตัง้คา่ และใน
ส่วนสุดท้ายให้เลือกโฟล์เดอร์ที่ต้องการเพื่อสร้างไฟล์ Excel ส าหรบัส่งออกข้อมูลหลงัจากการค านวณจากนัน้กดปุ่ ม RUN 
โปรแกรม ขัน้ตอนก่อนทีจ่ะโปรแกรมจะท าการค านวณ ระบบจะมหีน้าต่างตวัเลอืก ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกว่าแบบจ าลองนัน้เป็นการ
สร้างด้วยวธิใีด หลงัจากนัน้โปรแกรมจงึจะท างานและท าการส่งออกขอ้มูล เมื่อผ่านการค านวณแล้วขอ้มูลจะถูกบนัทกึเป็น
ลกัษณะตาราง โดยทีแ่ถวบนสดุ จะเป็นขอ้มลูจากการค านวณลา่สุด เรยีงล าดบัลงมา 

 
รปูท่ี 7 แสดงภาพผลลพัธใ์นตาราง Excel โดยจะแสดงตวัแปรทีเ่ลอืกและผลลพัธจ์ากการค านวณ 
สามารถน าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีแต่ละรปูแบบเพือ่เลอืกวธิกีารทีด่ทีีส่ดุส าหรบัก่อสรา้งได้ 
 
5.สรปุผลการวิจยั 

การวจิยัน้ีถูกสรา้งขึน้มาจากการน าวธิคีดิ มาตรฐาน หรอื ขัน้ตอนการท างาน มาเชื่อมโยงหาสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและสรา้ง
เป็นสมการส าหรบัค านวณการท างานด้วยแบบหล่อคอนกรีตได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตและเป็น
เครือ่งมอืทีม่ศีกัยภาพ อนัน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวธิคีดิ วธิจีดัการ อยา่งไรกต็ามงานวจิยัน้ียงัมขีอ้จ ากดั เช่น ตอ้งเป็นอาคารทีม่ ี
การซ ้าชัน้กนั หรอืการคดิแบ่งชุดของแบบหล่อทีย่งัไม่ครอบคลุมทุกกรณีในการออกแบบ ในการพฒันาในขัน้ตอนต่อไปจงึควร
ค านึงถงึรปูแบบขอสถาปัตยกรรมในรปูแบบอื่นๆ และวธิกีารคดิการใชแ้บบหล่อซ ้าครัง้ในรปูแบบอื่นๆอกี 

จากขัน้ตอนทัง้หมดน้ีท าใหส้ามารถพฒันาการใชง้านโปรแกรมน้ีกบั Project Refinery ได ้ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชง้านโปรแกรม
เสรมิ สามารถหาความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งจากผลลพัธห์ลายรปูแบบทีค่ านวณออกมาได ้ซึง่เป็นเรื่องส าคญัต่อไปในอนาคต
ของวงการเทคโนโลยสีารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม 
 
 



การพฒันาโปรแกรมเสรมิในแบบจ าลองสารสนเทศเพือ่ชว่ยบรหิารการก่อสรา้งจากแบบหล่อคอนกรตี 
วชริวทิย ์สุทธรตันกุล, สุปรดี ีฤทธริงค ์และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

791 

7.รายการอ้างอิง 
คณะท างานขอ้ก าหนดมาตรฐานวสัดุและการก่อสรา้งส าหรบัโครงสรา้งคอนกรตี. (2562). ขอ้ก าหนดมาตรฐานวสัดุและการ

ก่อสรา้งส าหรบัโครงสรา้งคอนกรตี.วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
บรษิทั คอนซลัติง้แอนดแ์มนเนจเมน้ต์ 49 จ ากดั. (2537). 49 กบังานก่อสรา้ง (ปรบัปรุงครัง้ที1่). กรุงเทพฯ: ไดนาพริน้ท ์ 
จริยุทธ ์ชโูชต.ิ (2562). วศิวกรผูค้วบคุมงานกอ่สรา้งจากบรษิทั Westcon. บรษิทั เวสทค์อน จ ากดั. สมัภาษณ์  25 พฤศจกิายน 2562 
ศวิฤกษ ์ป่ินสริณิฎัฐ.์ (2563). ผูร้บัเหมาและผูบ้รหิารจากบรษิทั Con Function. Con Function Design & Construction. 

สมัภาษณ์  22 มนีาคม 2563 
C.W. Feng, & W.T. Lin. (2017). Smoothing Process of Developing the Construction MEP BIM Model A Case Study of 

the Fire-Fighting System Department of Civil Engineering, National Cheng Kung University, Taiwan 
Hyun Woo Kim. (2019). Formwork Generator by Dynamo. Retrieved October 25, 2019, from 

https://sites.google.com/site/enjoyrevit/dynamo/formwork-generator-by-dynamo 
Mehmet Polat Diker. (2015). Formwork in Revit with Dynamo. Retrieved October 28, 2019, from 

https://www.redhotbim.com/2015/06/formwork-in-revit-with-dynamo 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

792 

 
การศึกษาองคป์ระกอบส าหรบัสร้างระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรบัเผยแพร่ข้อมลูทาง

สถาปัตยกรรมประเภทบา้นจดัสรร 
An Online Information System for Housing Development 

 
สยามภูม ิธนวฒัน์วาทนิ1, ศวิาพร กลิน่มาลยั2 และชาว ีบุษยรตัน์3  

Siampoom Tanavatvatin1, Siwaporn Klinmalai 2 and Chawee Busayarat3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Pathum Thani 

E-mail: siampoom.tnvt@gmail.com 1, ksiwaporn@yahoo.com 2, cha_v_mek@hotmail.com2 
 
บทคดัย่อ 

การศกึษาการเปลีย่นแปลงเชงิกายภาพและสถาปัตยกรรมของโครงการทีอ่ยู่อาศยันัน้ประเดน็ส าคญัในการท าความ
เขา้ใจสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในแต่ละช่วงเวลาได้ การเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบดจิทิลัหรอืออนไลน์นัน้ท าใหผู้ส้นใจหาขอ้มูลนัน้
สามารถท าได้ง่ายและเก็บขอ้มูลได้มากกว่าในยุคดจิทิลั งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายที่จะศกึษาองค์ประกอบและรูปแบบเชงิเทคนิค
ส าหรบัสรา้งระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรบัเผยแพร่ขอ้มลูทางสถาปัตยกรรมประเภทโครงการบา้นจดัสรรเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ทางสถาปัตยกรรมในดา้นองคป์ระกอบเชงิทางกายภาพ ในรปูแบบออนไลน์ จากผลการวจิยัพบวา่เป้าหมายหลกัในการใชง้านคอื
เพื่อประกอบการศกึษาการเรยีนโดยสนใจขอ้มลูทางกายภาพทางสถาปัตยกรรมทัว่ไป ในรูปแบบขอ้มลูตวัอกัษร ขอ้มลูรูปภาพ 
และขอ้มูลแบบจ าลองสามมติ ิโดยในปัจจุบนัขอ้มูลเหล่าน้ีกระจดักระจายไม่ได้อยู่ในเวบ็ไซต์เดยีวกนั การศกึษาองค์ประกอบ
ส าหรบัสรา้งระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรบัเผยแพร่ขอ้มลูทางสถาปัตยกรรมประเภทโครงการบา้นจดัสรรน้ีจะเป็นตวัช่วยให้
การหาขอ้มลูเพือ่ประกอบการเรยีนนัน้สะดวกมากขึน้ 

ค ำส ำคญั: ระบบสำรสนเทศออนไลน์, ขอ้มลูสถำปัตยกรรมประเภทบำ้นจดัสรร 
 

Abstract 
Studying the physical and architectural changes of residential projects is an important issue in understanding 

the economic and social conditions of each period. Collecting information digitally or online makes it easier for people 
to find information and more information than in the digital age. The objective of this research is to study the composition 
and technical model for building an online information system for the dissemination of architectural information in the 
type of housing project that will be an intermediary in distributing architectural information in the field of physical change. 
And online architectural information. From the research, it is found that the main purpose of the use is for the study of 
education by focusing on general physical and architectural data. In the form of text data, image data and three-
dimensional model data. Currently, these data are not scattered on the same website. The study of the components for 
building online information systems for architectural information dissemination in this type of housing project will help to 
find the information to support the study more conveniently. 

Keywords: An Online Information, Architecture information, Housing Development 
 

1.  ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนับา้นจดัสรรเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมประเภททีอ่ยู่อาศยัทีไ่ดร้บัความนิยมในประเทศไทยโดยทีบ่า้นจดัสรร
นัน้เกดิขึน้ในประเทศไทยมาแลว้ร่วม 53 ปี ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2510 (ศวิาพร กลิน่มาลยั,2558)และผูค้นส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจทีจ่ะ
เลอืกซื้อบา้นจดัสรรเป็นทีพ่กัอาศยัเน่ืองจากสามารถเขา้พกัอาศยัไดท้นัทแีละมสีิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ะไดร้บั จงึท าใหบ้า้น
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จดัสรรนัน้มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองจากอดตีจนถงึปัจจุบนัโดยการเปลีย่นแปลงดา้นกายภาพของสถาปัตยกรรมประเภทบา้น
จดัสรรนัน้ได้รบัผลกระทบจากปัจจยัด้านต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในแต่ละช่วงเวลา แต่ในปัจจุบนัการค้นหาขอ้มูลทางสถาปัตยกรรม
ประเภทบา้นจดัสรรนัน้สามารถคน้หาไดย้าก โดยส่วนมากจะสามารถคน้หาไดแ้ค่เพยีงขอ้มูลส าหรบัการขายในระบบออนไลน์
เท่านัน้และเน่ืองจากเป็นขอ้มูลของภาคเอกชนที่ขาดการรวบรวมเพื่อศกึษาจงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจในการสร้างตวักลางที่
สามารถเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการเปลีย่นแปลงดา้นสถาปัตยกรรมประเภทบา้นจดัสรรไดแ้ละสามารถแบ่งปันขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถาปัตยกรรมประเภทบ้านจดัสรรได้ โดยเครื่องมอืที่ผู้วจิ ัยสนใจนัน้คอืระบบสารสนเทศ
รปูแบบเวบ็ไซต์ เพื่อทีจ่ะเป็นระบบสารสนเทศทีส่ามรถเผยแพร่ขอ้มลูดา้นสถาปัตยกรรมบา้นจดัสรรต่อบุคคลทีม่คีวามสนใจใน
ขอ้มลูดา้นสถาปัตยกรรมบา้นจดัสรร 
 
2. ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 หลกัการและเทคนิคในการพฒันาและออกแบบระบบสารสนเทศ 

หลกัการในการพฒันาและออกแบบระบบสารสนเทศ (Carlos J. Costa, et al, 2004) นัน้ม ี3 ขอ้หลกัๆ ดงัน้ีคอื ความ
เรยีบง่าย (Simplicity), ความสม ่าเสมอ (Consistency) และความชดัเจน (Clarity) คอืการออกแบบเวบ็ไซต์ควรทีจ่ะท าขอ้มูลให้
ชดัเจนหลกีเลีย่งการใชศ้พัทแ์สลงหรอืศพัท์ทางวชิาการมากเกนิไปเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านนัน้เขา้ใจถงึขอ้มลูไดม้ากทีสุ่ด โดยทัง้สามขอ้น้ี
จะมคีวามส าคญัทีท่ าใหเ้วบ็ไซต์จะถูกออกแบบมาไดส้มบูรณ์แบบและน่าใชง้าน ส่วนของการพฒันาระบบสารสนเทศน้ีจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาด้านภาษาต่าง ๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ React เป็น JavaScript Library (Anurag Kumar, Ravi Kumar 
Singh,2016) ท าใหภ้าษาหลกัทีจ่ าเป็นที่จะต้องท าความเขา้ใจก่อนทีจ่ะท าการพฒันาระบบสารสนเทศน้ีคอื JavaScript ในการ
เขยีนระบบการท างานของเวบ็ไซต์ และนอกจากนัน้ต้องศกึษาภาษา HTML ในการเขยีนโครงสรา้งเวบ็ไซต์ และ CSS ในการ
ปรบัแต่งการแสดงผลของเวบ็ไซต์ ดว้ย 3 ภาษาน้ีท าใหเ้วบ็ไซต์นัน้แสดงผลไดส้มบูรณ์(Mark J. Collins, 2017)ความสะดวกใน
การเขยีนและศกึษาท าใหท้างผูว้จิยัจงึเลอืกใช ้React ในการสรา้งระบบสารสนเทศออนไลน์น้ี 
2.2 กรณีศึกษา  

ในด้านเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยนัน้ในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นเว็บไซต์ของ
พพิธิภณัฑ์อย่างเช่น  เวบ็ไซต์ของทางพพิธิภณัฑ์ Osaka Museum of housing and living ซึ่งเป็นพพิธิภณัฑ์ที่น าเสนอความ
เป็นอยู่ของคนญี่ปุ่ นในยุคสมยัเอโดะและยุคสมยัใหม่ในเมอืงโอซากา้โดยทีภ่ายในเวบ็ไซตน์ัน้มกีารแสดงขอ้มลูเฉพาะอาคารทีม่ ี
ชื่อเสยีงเท่านัน้อย่างเช่น ปราสาทโอซาก้า เป็นต้น โดยขอ้มูลภายในเวบ็ไซต์น้ีคอืการแสดงขอ้มูลทีม่เีพยีงขอ้มูลตวัอกัษรและ
ภาพถ่ายของอาคารเท่านัน้ และการพฒันาระบบของเวบ็ไซตน้ี์เป็นการพฒันาแบบเก่าทีใ่ชเ้พยีง HTML และ CSS เท่านัน้ท าให้
เวบ็ไซต์มีค่วามชา้ ซึง่เวบ็ไซต์ของพพิธิภณัฑอ์ื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ นัน้มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ส่วนเวบ็ไซต์ในไทยทีเ่ผยแพร่
ขอ้มลูดา้นสถาปัตยกรรมนัน้มอียู่บา้งอย่างเชน่ เวบ็ไซตพ์พิธิภณัฑเ์สมอของการเคหะแหง่ชาต ิโดยเวบ็ไซต์น้ีมจีุดประสงคใ์นการ
เผยแพร่ขอ้มูลทางสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัที่ถูกสร้างโดยรฐับาล  (ศูนย์วจิยัและให้ค าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
,2559) โดยขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่นัน้เป็นขอ้มูลตวัอกัษร ขอ้มูลรูปภาพและขอ้มลูแบบจ าลองสามมติ ิแต่การพฒันาเวบ็ไซต์นัน้
เป็นการพฒันาแบบเก่าทีใ่ช้ HTML CSS และ SQL ในการพฒันาเวบ็ไซต์ ท าใหก้ารใชง้านเวบ็ไซต์อาจจะมคีวามช้าในการดงึ
ขอ้มลูมาแสดงผลบนหน้าเวบ็ไซต์ในแต่ละครัง้ นอกจากนัน้ยงัมงีานวจิยัทีท่ าเกีย่วกบัฐานขอ้มูลสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ที ่ (สมบตั ิ
ประจญศานต์,วสิาข ์แฝงเวยีง,ปิยชนม์ สงัข์ศกัดา, 2563)โดยเป็นงานวจิยัที่สร้างระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ขอ้มูลด้าน
สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ในจงัหวดับุรรีมัย ์โดยมกีารพฒันาระบบดว้ยภาษา HTML, PHP, CSS, SQL และ JavaScript โดยขอ้มลูที่
น าเสนอในงานวจิยัน้ีมเีพยีงขอ้มูลประเภทตวัอกัษรและภาพถ่ายของอาคาร และอกีจุดดอ้ยของงานวจิยัน้ีคอืฐานขอ้มูลที่ไม่มี
ความต่อเน่ืองท าใหปั้จจุบนัขอ้มลูทีแ่สดงในระบบสารสนเทศนัน้ขาดหายไป 

 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

ในการพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์น้ีความตอ้งการในการใชง้านระบบเป็นเรือ่งทีส่ าคญั ผูว้จิยัจงึใชเ้ครือ่งมอืในการ
ส ารวจความตอ้งการดว้ยแบบสอบถามออนไลน์อย่าง Google Form ในประเดน็ของประเภทขอ้มลูทีต่อ้งการทางสถาปัตยกรรม 
อย่างเช่น ขอ้มูลผงัอาคาร ขอ้มูลผงัโครงการ แบบจ าลองสามมติเิป็นต้น ค าถามถึงเครื่องมอืในการใช้ค้นหาขอ้มูล อย่างเช่น 
คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มอืถอื เป็นตน้ ประเภทของขอ้มลูทีต่้องการเวลาคน้หา อย่างเช่น ขอ้มลูตวัอกัษร ขอ้มลูรูปภาพ ขอ้มูล
แบบจ าลองสามมติเิป็นต้น และค าถามเกี่ยวกบัเหตุผลในการหาขอ้มูล โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชง้านประเภทนักศกึษาคณะ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์เน่ืองจากสามารถก าหนดกลุ่มความสนใจของผูใ้ชง้านได้ ในส่วนการสรา้งระบบสารสนเทศออนไลน์นัน้
เครื่องมอืทีส่ าคญัในการสรา้งคอืคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมทีง่านวจิยัน้ีเลอืกใชใ้นการสรา้งและพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์
คอื Visual Studio Code เป็นโปรแกรมส าหรบัเขยีนโคด้ในการสรา้งระบบสารสนเทศหรอืเวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัความนิยมในกลุม่ผูส้รา้ง
และพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ จงึท าใหผู้ว้จิยัเลอืกใชโ้ปรแกรมน้ีในการสรา้งระบบสารสนเทศออนไลน์ในงานวจิยัน้ี โดย
ล าดบัการท าเว็บไซต์นัน้เริ่มจากการสร้างโครงสร้างเว็บไซต์โดยโครงสร้างเวบ็ไซต์นัน้เป็นล าดบัการเข้าถึงของเว็บไซต์ใน
หน้าต่าง ๆ โดยอิงจากผลแบบสอบถามของผู้ใช้งานทัง้หมด 207 คน หลงัจากนัน้ท าการเชื่อมตวัระบบสารสนเทศเข้ากบั
ฐานขอ้มูลออนไลน์ส าหรบัการดงึขอ้มูลทีเ่กบ็ไวม้าแสดงผล หลงัจากโครงสรา้งของเวบ็ไซต์เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้นัน้เป็นขัน้ตอน
สดุทา้ยทีจ่ะท าใหร้ะบบสารสนเทศพรอ้มใชง้านนัน้คอืการปรบัแต่งหน้าตาของเวบ็ไซต์ 

 
รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 
4. สถาปัตยกรรมระบบ 

ระบบสารสนเทศออนไลน์ในงานวจิยัน้ีใชภ้าษาในการเขยีนทัง้หมด 3 ภาษา คอื JavaScript ในการสรา้งระบบการท างาน
ของเวบ็ไซต์เช่นการเชื่อมต่อไปยงัหน้าต่าง ๆ เป็นต้น HTML ในการสร้างโครงของการแสดงผลบนเวบ็ไซต์ และ CSS ในการ
ปรบัแต่งหน้าตาการแสดงผล โดยลกัษณะไฟล์ที่ส าคญัในระบบสารสนเทศน้ีประกอบด้วย 4 ไฟล์ คอื ไฟล์หลกั เป็นไฟล์ที่มี
โครงสรา้งของหน้าเวบ็ไซต์หน้าหลกัทีเ่ป็นหน้าที ่shortcut ของเวบ็ไซต์ ไฟลขอ้มลู เป็นไฟลท์ีม่กีารเขยีนค าสัง่ในการแสดงขอ้มูล
และดงึขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพื่อน ามาแสดงผล ไฟล์เชื่อมระหว่างหน้าต่าง ๆ เป็นไฟล์ทีม่กีารใช้ JavaScript ในการเขยีนโดยท า
หน้าทีเ่ชื่อมหน้าเวบ็แต่ละหน้าเขา้ดว้ยกนัและไฟล ์CSS เป็นไฟลท์ีร่วมCSS ในการปรบัแต่งหน้าเวบ็ทุกหน้า ในสว่นของฐานขอ้มลู
ในงานวจิยัน้ีใชฐ้านขอ้มลูของ Google firebase โดยเป็นฐานขอ้มลูประเภท NoSQL โดยใช ้JavaScript ในการรบัสง่ขอ้มลู 

 
รปูท่ี 2 ไดอะแกรมแสดงความสมัพนัธข์องระบบ 
 
 
 
 



กำรศกึษำองคป์ระกอบส ำหรบัสรำ้งระบบสำรสนเทศออนไลน์ส ำหรบัเผยแพรข่อ้มลูทำงสถำปัตยกรรมประเภทบำ้นจดัสรร 
สยามภมู ิธนวฒัน์วาทนิ, ศวิาพร กลิน่มาลยั และชาว ีบุษยรตัน์ 
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5. ผลลพัธ ์
ระบบสารสนเทศออนไลน์ในงานวจิยัน้ีมหีน้าทีใ่นการเผยแพร่ขอ้มลูทางสถาปัตยกรรมบา้นจดัสรรโดยอา้งองิจากผล

ของแบบสอบถามผู้ใช้งานโดยผลของแบบสอบถามนัน้ท าให้ผู้วจิยัได้ทราบว่าโดยส่วนมากผู้ใช้งานจะใช้คอมพวิเตอร์เป็น
เครื่องมอืในการคน้หาขอ้มูลผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยที่ Search engine ที่ผูใ้ช้งานมกัใช้ในการค้นหาขอ้มูลบ่อยที่สุดคอื 
Google Chrome จงึท าใหง้านวจิยัน้ีจะพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรบัใชง้านบนคอมพวิเตอรโ์ดยทีจ่ะพฒันาและทดสอบ
ระบบบน Google Chrome เป็นหลกั และผลของแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลทางสถาปัตยกรรมที่ผู้ใช้งานต้องการในการ
คน้หาส่วนมากจะเป็นขอ้มูลผงัอาคารและผงัโครงการ ในรูปแบบขอ้มูลที่เป็นตวัอกัษร รูปภาพและแบบจ าลองสามมติ ิท าให้
ขอ้มูลที่แสดงบนระบบสารสนเทศออนไลน์จะเป็นขอ้มูลรูปภาพของโครงการ แบบจ าลองสามมติขิองโครงการ ผงัอาคารของ
โครงการและผงัโครงการของโครงการ สิง่ทีร่ะบบสารสนเทศออนไลน์น้ีท าไดค้อืการแสดงขอ้มลูทางสถาปัตยกรรมบา้นจดัสรร
โดยทีจ่ะมหีน้าหลกัทีจ่ะมขีอ้มลูความเป็นมาของระบบสารสนเทศน้ีและสามารถน าไปสู่หน้าถดัไปซึง่เป็นหน้าทีผู่ใ้ชง้านสามารถ
เลอืกชว่งเวลาทีส่นใจจะดขูอ้มลูได ้ 
 

 
รปูท่ี 3 ตวัอยา่งหน้าหลกัของระบบสารสนเทศและหน้าขอ้มลูชว่งเวลา 
 

เหตุผลทีท่ าใหข้อ้มูลแบ่งเป็นช่วงเวลาเน่ืองจากง่ายต่อการจดัหมวดหมู่ของโครงการ เมื่อเลอืกช่วงเวลาและจะเขา้สู้
หน้ารายละเอยีดของช่วงเวลาโดยจะมขีอ้มลูทัว่ไปของช่วงเวลานัน้ และมโีครงการในช่วงนัน้ ๆ แสดงเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกเขา้ไป
ดูขอ้มลูของโครงการในช่วงเวลานัน้ ไดแ้ละยงัสามารถเพิม่ขอ้มลูของโครงการไดอ้กีดว้ย เมื่อเขา้สู่หน้าของโครงการจะมขีอ้มูล
รายละเอยีดต่าง ๆ ของโครงการแสดงอยูโ่ดยจะมทีัง้ขอ้มลูชือ่ของโครงการ ต าแหน่งทีต่ัง้ ปีการก่อสรา้ง ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ 
ขอ้มูลผงัอาคาร ขอ้มูลโครงการและขอ้มูลแบบจ าลองสามมติขิองโครงการโดยเป็นขอ้มูลประเภทตวัอกัษร ขอ้มูลรูปภาพ และ
ขอ้มูลแบบจ าลองสามมติ ิโดยถ้าต้องการแก้ไขขอ้มูลในโครงการก็สามารถเขา้สู่หน้าแก้ไขขอ้มูลของโครงการได้ในหน้าของ
โครงการทีต่อ้งการจะแกไ้ข 

 
รปูท่ี 4 ตวัอยา่งหน้าขอ้มลูโครงการ (1) 
 
 
 
 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

796 

6. สรปุ 
ระบบสารสนเทศออนไลน์จะท าหน้าทีเ่ป็นเครื่องมอืในการเผยแพร่ขอ้มลูประเภทบา้นจดัสรรในไทยทีใ่นปัจจุบนัไม่มี

ระบบสารสนเทศทีร่วบรวมขอ้มลูดา้นสถาปัตยกรรมประเภทบา้นจดัสรรอยู่โดยทีม่ขีอ้มลูทีค่รบถว้นสูผู่ใ้ชง้านและสามารถอพัเดต
และแกไ้ขขอ้มลูได ้ซึง่ระบบสารสนเทศออนไลน์น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่คีวามสนใจในขอ้มลูสถาปัตยกรรมบา้นจดัสรรในไทย
อย่างเช่นนักศกึษาทางสถาปัตยกรรมและผูเ้ชี่ยวชาญหรอืผูท้ี่ท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถาปัตยกรรมบ้านจดัสรรในปัจจุบนัและ
อนาคต แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบสารสนเทศออนไลน์น้ีนัน้มชี่วงเวลาทีก่ าหนดไวอ้ยู่ทัง้หมด 6  ช่วงเวลาท าใหใ้นอนาคตการ
เพิม่ช่วงเวลายงัไม่มกีารรองรบัในระบบสารสนเทศนัน้ถ้าสามารถพฒันาใหส้ามารถเพิม่ช่วงเวลาไดจ้ะท าใหร้ะบบสารสนเทศ
ออนไลน์น้ีมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และการพฒันาใหร้องรบัการใชง้านบนโทรศพัท์มอืถอืเป็นสิง่ทีน่่ าสนใจถ้าสามารถพฒันาให้
ระบบสารสนเทศนี้รองรบัการใชง้านบนมอืถอืได ้ 
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การเกบ็รวบรวม บนัทกึและเผยแพร่ขอ้มลูเป็นสว่นส าคญัในการอนุรกัษอ์งคค์วามรูท้างสถาปัตยกรรม ทีอ่าจเกดิการ
เสือ่มสภาพ สญูหาย หรอืเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ในปัจจุบนัมแีนวทางในการเกบ็ขอ้มลูเหล่านัน้ไวใ้นรปูแบบของดจิติอล 
เรยีกว่าการอนุรกัษ์เชงิดจิติอล ซึง่เป็นแนวทางจดัการขอ้มลูใหอ้ยู่ในสภาพของขอ้มลูทางคอมพวิเตอร ์ท าใหผู้ท้ีส่นใจสามารถ
เขา้ถึงไดง้่ายมากยิง่ขึน้ และสามารถน าขอ้มูลเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ได้ โดยในงานวจิยัน้ีจะเป็นการศกึษาและจดัท าระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ส าหรบัการรวบรวมขอ้มลูของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม อาคารทางประวตัศิาสตร ์รวมถงึอาคารที่
เป็นโบราณสถาน เพื่อเผยแพร่ใหน้ักเรยีน นักศกึษา นักท่องเที่ยว รวมถึงผูท้ีใ่หค้วามสนใจสามารถใช้เพื่อสบืคน้และศกึษา
ขอ้มูลได ้โดยขอ้มูลที่ท าการเกบ็รวบรวมจะอยู่ในรูปแบบรูปภาพ ตวัอกัษร และแบบจ าลองสามมติ ิเพื่อใหผู้ใ้ช้งานสามารถ
เรียนรู้ ท าความเขา้ใจองค์ประกอบในแต่ละด้านของอาคารที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมได้ ตลอดจนสามารถสงัเกตถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอาคาร ระหว่างอดตีและปัจจุบนัได้ และใช้ค่าพกิดัทางภูมศิาสตร์ของผู้ใช้งานและอาคารที่เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมมาเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาและน าเสนอขอ้มลู โดยขอบเขตของงานวจิยัจะใชต้วัอย่างของอาคารทีเ่ป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ทีอ่ยูใ่นภายในพืน้ทีข่องจงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท าระบบสารสนเทศ 

ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศออนไลน์, ระบบระบุต าแหน่ง, อาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม, การอนุรกัษ์เชงิดจิติอล 
 

Abstract. 
Collect, keep, and publish is an important part of architectural reservation that might be deteriorated, lost, or 

changed by times. In the digital age, preserving architectural information is a new way to keep data in digital forms. 
Digital preservation is an active keeping of digitally stored information (digitizing) that can be accessed and used this 
information easily. The objective of this research is to study and make an online information system for collecting 
architectural data of heritage buildings, historical buildings, and buildings in the archaeological site. Data format in the 
online information system are images data, text data, and 3D model data which open for student, tourist, or anyone 
who interest for searching and learning about architectural data of heritage building, also can analyze the variation of 
a building between past and present. In this research use Location-Based Service to get geolocation from users to 
develop an information system. This research uses an example of a heritage building in Phra Nakhon Si Ayuthaya 
Area to use in an online information system. 

Keywords: online information system, a location-based system, heritage building, digital preservation 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

อาคารที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม คอืองค์ความรู้ที่สบืทอดจากอดตีสู่ปัจจุบนั เป็นสิง่ที่บ่องบอกถึงวถิีชวีติ ลกัษณะ
ความเป็นอยู ่รวมไปถงึรปูแบบทางประเพณีและวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ ซึง่ในปัจจุบนัความสนใจในเรือ่งของการอนุรกัษ์เชงิ
ดจิติอลเริม่มมีากขึน้ มกีารน าเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาเพือ่ช่วยในการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมต่าง ๆ เพือ่เกบ็ไวใ้นรปูของ
ขอ้มลูดจิติอล โดยประโยชน์ส าคญัของขอ้มลูทีอ่ยู่ในรูปแบบดจิติอลนอกจากการเกบ็รกัษาแลว้ ยงัสามารถน าไปเผยแพร่ต่อได้
ง่ายดว้ยรูปแบบของสื่อสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ต ส าหรบัประเทศไทย  อาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมมอียู่เป็นจ านวนมาก 
บางสว่นกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว โดยเฉพาะในบรเิวณพืน้ทีใ่นสว่นของอยุธยาและสุโขทยั ซึง่เป็นสว่นทีด่งึดดูความสนใจของ
ทัง้นักท่องเที่ยวและผูท้ีส่นใจในตวัสถาปัตยกรรมของอาคารอาคารทางประวตัศิาสตร์ ท าใหท้างผูว้จิยัเกดิความต้องการที่จะ
พฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพือ่เป็นสือ่ในการน าเสนอขอ้มลูแก่ผูท้ีส่นใจในประวตัศิาสตรแ์ละขอ้มลูในเชงิสถาปัตยกรรมของ
อาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยใชแ้บบจ าลองสามมติซิึ่งมขีอ้ดคีอืผูใ้ชง้านสามารถศกึษาภาพรวมของอาคารนัน้ๆ ไดง้่าย 
สามารถปรบัทศิทางหรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัแบบจ าลอง เพือ่ศกึษาอาคารในมมุมองต่าง ๆ ตามทีต่อ้งการได ้ซึง่เป็นขอ้จ ากดัทีข่อ้มลู
สองมติไิมส่ามารถท าได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทางผู้วจิยัได้ศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์และการเก็บข้อมูลของอาคารทาง
ประวตัศิาสตร ์โดยงานแรกเป็นการสรา้งสื่อสารสนเทศในการน าเสนอเสน้ทางท่องเทีย่วรอบรอยแยกพระพุทธบาทดว้ยการใช ้
Application Programming Interface (API) ของ ฐาปนี เพง็สขุ (2561) จุดประสงคข์องบทความวจิยันี้คอืการสรา้งสือ่เพือ่สง่เสรมิ
การท่องเทีย่วรอบรอยพระพุทธบาทบวับก จงัหวดัอุดรธานี ภายในงานวจิยัแบ่งออกไดเ้ป็นสองช่วง คอืช่วงของการจดัเตรยีม
ขอ้มลูสถานทีแ่ละเสน้ทางท่องเทีย่ว ซึง่ท าการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการลงพืน้ที ่พรอ้มจดัท าเป็นภาพกราฟิกแสดงเสน้ทางการเดนิทาง
ส าหรบันักท่องเที่ยว จากนัน้ในช่วงที่สองของงานวจิยั จะเป็นการพฒันาระบบสารสนเทศด้วยการเขยีนเวบ็ไซต์โดยใช้ภาษา 
HTML, JavaScript, XML และ PHP ควบคู่ไปกบัการใช ้Google Maps API และระบบฐานขอ้มลู MySQL ซึง่ผลของงานวจิยัคอื
ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของรอยพระพุทธบาท ขอ้มลูเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว และขอ้มลูของสถานทีส่ าคญัในบรเิวณใกลเ้คยีง 
เช่น โรงพยาบาล, สถานีต ารวจ ไดโ้ดยง่าย งานวจิยัถดัมาคอืงานวจิยัของธญัพร กุลพรพนัธ์ (2558) ซึ่งเป็นงานพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือ่น าเสนอขอ้มลูในสถานทีท่อ่งเที่ยว โบราณสถานวดัศรชีุม จงัหวดัสุโขทยั ภายในงานวจิยัไดแ้บง่ออกเป็นสามสว่น
ดว้ยกนั คอื ส่วนผูพ้ฒันาระบบทีจ่ะท าการเรนเดอร์ภาพหรอืวดิโีอในมุมมอง 360 องศา แลว้อปัโหลดลงบนเวบ็ไซต์ Youtube 
ส่วนต่อมาคอืส่วนออกแบบเซริฟ์เวอร์ระบบสารสนเทศ และส่วนผูใ้ชง้านตามล าดบั โดยระบบมกีารท างานคอืการใชร้ะบบระบุ
ต าแหน่ง (Location-Based Service) ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีพ่ฒันามาจากเทคโนโลย ีระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic 
Information System: GIS) ซึ่งกค็อืระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศที่มคีวามสมัพนัธ์กบัต าแหน่งในเชงิพืน้ที ่(ศศวิมิล สุขพฒัน์ , 
2555) เพือ่เกบ็ค่าพกิดัจากอุปกรณ์ผูใ้ชง้าน เมือ่ผูใ้ชง้านอยู่ในต าแหน่งและทศิทางทีถู่กตอ้ง ระบบสารสนเทศจะแสดงคลปิวดิโีอ 
360 องศาของวดัศรีชุมออกมาบนเว็บโดยอตัโนมตัิ ในบทความวจิยัชิ้นที่สาม คอืการอนุรกัษ์เชิงดิจติอล โดยใช้ GIS และ 
Building Information Modeling (BIM) ของ T. Elisavet et al. (2020) จุดประสงคข์องงานวจิยัชิน้นี้คอืจะท าการแปลงขอ้มลูของ
อาคารทางประวตัศิาสตร ์ชื่อวา่ Villa Klonariti ทีต่ ัง้อยู่ในแถบชนบทของประเทศกรซี แลว้น าไปวเิคราะหเ์พือ่หาแนวทางในการ
ปรบัปรุงและฟ้ืนฟูอาคาร โดยขอ้มูลที่ต้องการ จะเป็นขอ้มูลสามมติทิี่มคีวามแม่นย าสูง ดงันัน้ ทางคณะวจิยัจงึไดท้ าการเก็บ
ขอ้มลูของอาคาร โดยใชเ้ครื่องสแกนเลเซอร ์(laser scanner) แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดใ้นรูปแบบ Point Cloud น าไปปรบัแต่งเพิม่เตมิ
และเขยีนแผนผงัของอาคารโดยใช้ BIM จากนัน้จงึน าขอ้มูลแบบจ าลองสามมติ ิและขอ้มูลของวสัดุที่ได้จากการเก็บตวัอย่าง
อาคารในรูปแบบต่าง ๆ มาวเิคราะหด์ว้ยการใช ้thermatic map ของ GIS ในการวเิคราะหอ์งค์ประกอบของอาคาร และน าไปสู่
การวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูของอาคารประวตัศิาสตร ์เพือ่หาแนวทางในการบรูณะและฟ้ืนฟูอาคาร ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าระบบสารสนเทศ พบวา่ลกัษณะของการจดัท าระบบสารสนเทศออนไลน์
จะประกอบไปดว้ยระบบการท างานเบือ้งหน้าหรอื Frontend ทีท่ าหน้าทีร่บัขอ้มลู และแสดงผลใหผู้ใ้ชง้าน กบัการท างานเบือ้งหลงั
หรอื Backend ทีจ่ดัการเรื่องขอ้มลู และการจดัการต่าง ๆ โดยทีท่ ัง้สองส่วนมกีารท างานทีส่มัพนัธก์นั ในกรณีทีท่ างานบนอุปกรณ์
พกพาหรอื Smart Device ยิง่ขอ้มลูมกีารรบัส่งทีม่าก ยิง่ท าใหก้ารโหลดขอ้มูลเป็นไปไดช้า้และล าบากมากยิง่ขึน้ ท าใหท้างผูว้จิยั
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เลอืกใช้การเขยีนเวบ็แบบ Single Page Application (SPA) ที่เป็นการใช้งานเวบ็ไซต์แบบดาวน์โหลดครัง้เดยีว เพื่อใหเ้วบ็ไซต์
สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเรว็ ไมม่กีารโหลดขอ้มลูซ ้า ๆ และตอบสนองการใชง้านบนอุปกรณ์ Smart Device ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาออกแบบและจดัท าระบบสารสนเทศออนไลน์ โดยใชข้อ้มลูทีเ่ป็นแบบจ าลองสามมติ ิ
เข้ามาร่วมใช้งานกับข้อมูลประเภทอื่น เช่น ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลรูปตัดอาคาร และข้อมูลตวัอักษร มกีารเก็บค่าพิกัดทาง
ภูมศิาสตรท์ีไ่ดจ้ากเทคโนโลยรีะบบระบุต าแหน่ง ทีไ่ดจ้ากอุปกรณ์ Smart Device ของผูใ้ช ้เพื่อรองรบัการใชง้านนอกสถานที ่
โดยสามารถระบุต าแหน่งของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมในบรเิวณใกล้เคยีงกบัผูใ้ช้งานได้ ทัง้น้ีผูว้จิยัจะท าการก าหนด
พืน้ทีใ่นการจดัท าระบบสารสนเทศออนไลน์ โดยใชข้อ้มลูของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมภายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
มาเป็นขอ้มลูตวัอยา่งในการจดัท าระบบสารสนเทศออนไลน์ อนัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและการเกบ็ขอ้มลูของผูว้จิยั 

 

4. สถาปัตยกรรมของระบบ 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าระบบสารสนเทศออนไลน์ และสามารถท างานนอกสถานที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทางผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบและก าหนดองค์ประกอบของระบบสารสนเทศออกมาไดส้ามส่วน คอื ส่วนผูใ้ชง้าน 
สว่นเวบ็ไซต์ และส่วนฐานขอ้มลูออนไลน์ โดยมกีระบวนการท างานคอืระบบสารสนเทศจะรบัค าสัง่ของผูใ้ชง้าน รวมถงึค่าพกิดั
ทางภูมศิาสตร ์แลว้ท าการประมวลผล จากนัน้จะท าการรอ้งขอขอ้มลูจากฐานขอ้มลูออนไลน์ เพือ่แสดงผลออกมาเป็นขอ้มลูของ
อาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง และแสดงผลบน Smart Device ผูใ้ชง้าน โดยระบบจะประกอบไป
ดว้ยองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

4.1 เวบ็เฟรมเวิรก์ 

ในงานวจิยันี้ไดใ้ช ้React ซึง่เป็น  Javascript Library หรอืเคา้โครงทีใ่ชเ้พือ่สรา้งหน้าเวบ็ไซต ์ดว้ยการทีส่ามารถเขยีน
องคป์ระกอบแยกทลีะสว่น (component) แลว้จงึน ามาประกอบเป็นหน้าเวบ็ ท าใหส้ามารถน าองคป์ระกอบเหลา่นัน้ไปใชซ้ ้าต่อได ้
โดยไมต่อ้งเสยีเวลาเขยีนใหม ่จุดเด่นอกีอย่างคอืหน้าเวบ็ไซตท์ีส่รา้งโดย React จะมกีารตอบสนองทีเ่รว็ และเหมาะในการน าไป
ท า SPA ทีม่ขีอ้ดคีอืหน้าเวบ็จะท างานไดอ้ยา่งรวดเรว็ ไมต่อ้งดาวน์โหลดขอ้มลูซ ้า ตอบรบักบัการใชง้านนอกสถานทีห่รอืบรเิวณ
ของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม 

4.2 ฐานข้อมลูออนไลน์ 

เป็นแหล่งบนัทกึขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ไวใ้นระบบอนิเทอร์เน็ต โดยผูใ้ชง้านสามารถเพิม่เตมิ แก้ไข และน าขอ้มูล
เหลา่นัน้มาใชง้านในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมรีะบบ สะดวก และรวดเรว็ โดยระบบฐานขอ้มลูออนไลน์ทีน่ ามาใชค้อื Firebase ซึง่เป็น
แหล่งทีร่วบรวมเครื่องมอืส าหรบัการจดัการในส่วนของฝัง่เซริฟ์เวอร ์เช่น การท าหน้าทีเ่ป็นฐานขอ้มลูออนไลน์ Firebase เป็น
ฐานขอ้มลู NoSQL ทีเ่กบ็ขอ้มลูไวบ้นระบบคลาวดเ์ป็นขอ้มลู JSON (Z. Esteban, 2018) เพื่อเกบ็ขอ้มลูทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูรูปภาพ 
และขอ้มลูตวัอกัษร ท าใหส้ามารถจดัการในสว่น Backend ของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.3 เวบ็ไซตแ์สดงแบบจ าลองสามมิติ 

คอืเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารอปัโหลดขอ้มลูแบบจ าลองสามมติ ิเพือ่ใหเ้วบ็ไซตส์ามารถดงึขอ้มลูมาแสดงผลได ้ผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต ซึง่ Sketchfab เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูสามมติอิอนไลน์ทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดเป็นอนักบัตน้ ๆ โดยผูใ้ชง้านส่วน
ใหญ่จะใชง้านเวบ็ไซตน้ี์เพือ่การจดัแสดงผลงานสามมติขิองตน และน าไปสูก่ารเสนอและซือ้ขายผลงานออนไลน์ ทัง้น้ี ค่าบรกิาร
ของเวบ็มทีัง้ไมเ่สยีคา่บรกิารและตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย โดยมขีอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนัไป 
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4.4 ผูใ้ห้บริการแผนท่ีออนไลน์ 

แผนทีอ่อนไลน์เป็นบรกิารทีจ่ะแสดงผลแผนทีล่งบนเวบ็ไซต์ และน าเสนอในแนวทางทีต่อ้งการได ้เช่น Google Map, 
Bing Map โดยบรกิารแผนทีอ่อนไลน์ทีเ่ลอืกมาใชค้อืลฟีเลต็ (Leaflet) ซึง่เป็นจาวาสครปิต ์ไลบรารีท่ีส่ามารถน ามาใชพ้ฒันาแผน
ทีอ่อนไลน์ไดโ้ดยงา่ย และสามารถปรบัแต่งแผนทีใ่หแ้สดงผลไดต้ามทีต่อ้งการ ในปัจจุบนัไดพ้ฒันาใหไ้มต่อ้งดาวน์โหลดขอ้มลูมา
ตดิตัง้ในคอมพวิเตอร์ และสามารถเรยีกใชง้านผ่านออนไลน์ไดท้นัที โดยผูว้จิยัจะใชค้่าพกิดัทางภูมศิาสตรใ์นการน าเสนอผ่าน
บรกิารแผนทีอ่อนไลน์ในการแสดงต าแหน่ง และคา่พกิดัของสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
รปูท่ี 1 แสดงโครงสรา้งของระบบสารสนเทศ โดยผูว้จิยั 

 

5. ขัน้ตอนในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

ในการใชง้านระบบสารสนเทศออนไลน์สามมติ ิเริม่ตน้จากการทีผู่ใ้ชง้านเขา้สูเ่วบ็ไซตด์ว้ยการกรอกทีอ่ยู่ของเวบ็ไซต์ 
(url) หรอืเขา้ผ่านลงิก์ของเวบ็ไซต์ (Website Link) เพื่อเริม่การท างานของระบบสารสนเทศออนไลน์ โดยผูใ้ช้จะต้องเขา้ผ่าน
อุปกรณ์ เช่น สมารต์โฟน (smart phone), แทป็เลต็ (Tablet) หรอืคอมพวิเตอร์ พรอ้มกบัใชค้่าพกิดัทางภูมศิาสตรร์ะบุต าแหน่ง
ของผูใ้ชเ้พือ่น าไปคดักรองขอ้มลู จากนัน้ระบบสารสนเทศจะสง่ค ารอ้งไปยงัระบบฐานขอ้มลูออนไลน์ Firebase ซึง่เป็นฐานขอ้มลู
ทีเ่กบ็ขอ้มลูไวบ้นระบบกอ้นเมฆ (Cloud) ในรูปแบบ noSQL เพื่อดงึขอ้มลูทีต่อ้งการกลบัมาแสดงผลบนออนไลน์เวบ็ ผ่านหน้า
จอแสดงผลของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ 

 
รปูท่ี 2 แสดงขัน้ตอนในการใชง้านระบบสารสนเทศ โดยผูว้จิยั 
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6. การใช้งานระบบ 

6.1 เร่ิมต้นการท างาน 

ผูใ้ชง้านเขา้สูร่ะบบสารสนเทศ จากนัน่จงึเลอืกเริม่ตน้การท างาน 

 
รปูท่ี 3 แสดงหน้าแรกของระบบสารสนเทศ โดยผูว้จิยั 

6.2 ระบบเร่ิมท างานโดยการเกบ็ค่าพิกดัทางภมิูศาสตร ์

เมือ่เริม่ตน้การท างาน ระบบจะท าการเกบ็ค่าพกิดัทางภูมศิาสตรจ์ากอุปกรณ์ของผูใ้ช ้โดยจะมหีน้าต่างขึน้มาแสดงค า
รอ้งขออนุญาตการเกบ็ขอ้มลู จากนัน้จงึแสดงต าแหน่งค่าพกิดัของผูใ้ช ้และอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมโดยรอบ  หากไม่มี
การเกบ็ขอ้มลูหรอืไมอ่นุญาตใหเ้กบ็ขอ้มลู ต าแหน่งจะถูกตัง้ไวท้ีค่า่เริม่ตน้ 

 
รปูท่ี 4 แสดงขัน้ตอนในการเกบ็คา่พกิดัทางภมูศิาสตร ์โดยผูว้จิยั 

6.3 เลือกดขู้อมลูของอาคารท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมแต่ละแห่ง 

เมื่อคลิกเข้าไปยงัข้อมูลของอาคารที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม หน้าต่างจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่มีใน
ฐานข้อมูล เช่น ประวตัิศาสตร์ รูปภาพ และแบบจ าลองสามมิติ โดยข้อมูลทัง้หมดจะถูกส่งมาจาก Firebase ซึ่งเป็นระบบ
ฐานขอ้มลูออนไลน์ของระบบ 

 
รปูท่ี 5 หน้าจอแสดงขอ้มลูของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมและฐานขอ้มลู Firebase โดยผูว้จิยั 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

802 

7. สรปุ 

ในงานวจิยัน้ี มจีุดประสงคใ์หผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม  เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูดา้น
ต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรมได้ ผ่านการใชง้าน Smart Device ประกอบกบัการเยีย่มชมสถานทีจ่รงิ ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถศกึษา
ภาพรวมและลกัษณะทางกายภาพ รวมถงึองคป์ระกอบในเชงิสถาปัตยกรรมผา่นระบบสารสนเทศออนไลน์ได ้ทัง้น้ี ดว้ยขอ้จ ากดั
ทางดา้นระยะเวลาและงบประมาณของผูว้จิยั ท าใหข้อ้มลูของอาคารทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมมจี ากดั โดยขอ้เสนอแนะส าหรบั
แนวทางในการพฒันาต่อในอนาคตคอืการเกบ็รวมรวมขอ้มลูในเชงิสามมติ ิเพือ่น ามาใชใ้นระบบสารสนเทศเพิม่เตมิ  
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สถาปัตยกรรมเป็นผลงานศลิปะทีแ่สดงออกโดยสิง่ก่อสรา้งทีม่าจากการออกแบบของมนุษย์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

สามส่วนหลกัหน่ึงในนัน้คือความงาม ซึ่งความงามที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานัน้เกิดจากรูปทรงของสถาปัตยกรรม  โดย
ผูอ้อกแบบมกัตอ้งการออกแบบใหผ้ลงานออกมามเีอกลกัษณะเฉพาะตวั มนุษยม์คีวามสามารถสรา้งรปูทรงไดห้ลากหลายรวมทัง้
รูปทรงอสิระดว้ยมอืไดโ้ดยง่ายคลา้ยการปั้นรูปทรงดว้ยดนิเหนียวตัง้แต่สมยัอดตี และดว้ยความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยทีี
พฒันามาแต่ละยุคสมยัท าใหเ้กดิวธิกีารใหม่ ๆ  ในการสรา้งสรรคง์านสถาปัตยกรรมสง่ผลใหรู้ปทรงทางสถาปัตยกรรมนัน้มกีาร
พฒันาเกดิความแปลกใหม่และสามารถออกแบบไดอ้ย่างอสิระมากขึน้ แต่กย็งัมผีูอ้อกแบบทีไ่มช่ านาญในการขึน้รปูทรงอสิระท า
ให้การออกแบบรูปทรงอิสระหรอืแปลกใหม่ที่จ าเป็นต้องพึง่เทคโนโลยใีนการช่วยออกแบบนัน้ไม่สามารถออกแบบได้ตามที่
คาดหวงั ส่งผลใหผู้้ออกแบบบางส่วนไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมหรอืออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้ตามที่ต้องการ  แต่ด้วย
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีีเ่ขา้มามมีากมายรวมถงึเทคโนโลยกีารตรวจจบัมอืมนุษยเ์ป็นเทคโนโลยตีรวจจบัความเคลื่อนไหว
ของมอืเพื่อน ามาใช้ควบคุมคอมพวิเตอร์หรอืแอปพลเิคชนัต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถใช้มอืมามสี่วนร่วมในการ
ออกแบบภายใต้การท างานของคอมพวิเตอร์ งานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายที่จะพฒันาการออกแบบระบบที่สามารถช่วยเหลอืการ
ออกแบบแบบจ าลองดจิทิลั 3มติทิางสถาปัตยกรรมทีม่รีปูทรงอสิระโดยการใชม้อืเพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกแบบสามารถถ่ายทอดความคดิ
ออกมาเป็นรปูธรรมไดอ้ยา่งทีต่อ้งการ สะดวก และรวดเรว็ 

ค าส าคญั: สถาปัตยกรรมรูปทรงอสิระ, การออกแบบปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร์, อุปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ3มติ,ิ 
การออกแบบตน้แบบ, แบบจ าลองดจิทิลั 3มติ ิ
 
Abstract 

Architecture is an artwork expressed by the architectural building consisting of three main elements, one of 
which is beauty. The beauty that can be seen with the eyes is due to the shape of architecture. In which architectural 
designers often want to design the work to have a unique identity. Humans have the ability to easily create a variety of 
shapes, including free forms by hand, similar to moulding clay shapes in the past. And with the development of 
technology in each period, creating new methods of creativity resulting in architectural shapes that are new and can be 
designed independently. However, there are also designers who are not skilled in freeform shape, making the design of 
the freeform or exotic design that need to relate on the technology that help to design and it cannot be designed as 
expected. As a result, some designers are unable to participate or design architecture as needed, but the advancement 
of technology comes in many, including human hand detection technology, as well as hand motion detection technology, 
to be used to control computers or applications that will allow designers to use their hands to participate in design under 
the operation of the computer. This research aims to develop a system design that can help design freeform architectural 
with a freeform shape by hand to help transfer ideas for materialize as expected, convenient and fast. 

Keywords: Freeform Architecture, Human Computer Interaction Design, Leap Motion controller, Design Prototyping, 3D 
Digital Modelling 
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1. บทน า 

มนุษย์รูจ้กัการปัน้มาตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรโ์ดยน าดนิเหนียวมาปัน้เป็นสิง่ต่าง ๆ หลายรูปทรง จุดประสงคเ์พื่อ
ถ่ายทอดความคดิใหอ้อกมาเป็นรปูลกัษณ์ทีต่อ้งการสรา้งขึน้ตามความเชือ่ของมนุษยแ์ละน าไปสูป่รชัญา ศาสนาและศลิปะแขนง
อื่นรวมทัง้งานสถาปัตยกรรม ซึง่สถาปัตยกรรมไดม้กีารพฒันาของรปูแบบขึน้ตามในแต่ละยุคสมยัสง่ผลใหใ้นปัจจุบนัรปูร่างของ
สถาปัตยกรรมมเีอกลกัษณ์ หลากหลาย และสามารถท าได้อย่างอสิระ เพราะเทคโนโลยทีางการออกแบบและทางโครงสร้าง
สามารถทีจ่ะรองรบัความเป็นอสิระของรปูทรงไดม้ากขึน้  

ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยไีดถู้กน าไปใชใ้นดา้นต่าง ๆ เช่นเครื่องมอืในการออกแบบและสือ่สารเพือ่ช่วยในการ
น าเสนอออกมาเป็นรูปธรรม เพิม่ความสามารถในการสื่อสารดา้นความคดิและกระบวนการต่าง ๆ ในการออกแบบ เพื่อการค านวณ
หรอืปรบัปรุงใหผู้ใ้ชไ้ดม้ปีฏสิมัพนัธแ์บบตอบโตร้ะหวา่งผูใ้ชแ้ละตวังานของสถาปัตยกรรม แต่ในการขึน้รปูทรงทางสถาปัตยกรรมทีม่ี
รปูทรงอสิระนัน้ตอ้งการความยดืหยุ่นซึง่ปกตมินุษยส์ามารถสรา้งรูปทรงอสิระดว้ยมอืไดโ้ดยงา่ยคลา้ยการปัน้รปูทรงดว้ยดนิน ้ามนั
หรอืดนิเหนียว ซึง่การเขา้มาของคอมพวิเตอรท์ าใหก้ารขึน้รูปทรงนัน้ผูอ้อกแบบตอ้งท างานผ่านอนิเตอร์เฟซ (Interface) 2มติขิอง
โปรแกรมบนหน้าจอคอมพวิเตอรส์รา้งรปูทรงจากรปูทรงพืน้ฐาน เชน่กลอ่งสีเ่หลยีม หรอืทรงกรวย ผา่นอุปกรณ์ควบคุมคอมพวิเตอร ์
ท าใหศ้กัยภาพในการสรา้งรปูทรงอสิระของมนุษยล์ดลงหรอืไมส่ามารถออกแบบใหไ้ดร้ปูทรงอยา่งทตีอ้งการ  

โดยเทคโนโลยอุีปกรณ์ตรวจจบัมนุษย์ในปัจจุบนัมมีากมาย หน่ึงในอุปกรณ์ทีน่่าใจ คอือุปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ3มติิ
(Leap Motion) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจบัอาศยัการท างานของสญัญาณอินฟาเรด สามารถตรวจจบัวสัดุทรงแท่งได้เช่น น้ิวมอื
มนุษย ์หรอืปากกา  

งานวิจยัน้ีจึงพฒันาระบบสร้างแบบจ าลองดิจิทลั 3มิติทางสถาปัตยกรรมขัน้ต้นด้วยมือเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบแบบจ าลองรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่มรีูปทรงอสิระโดยการใช้มอื และสามารถช่วยค านวณโครงสร้างของหลงัคา
รปูทรงอสิระในขัน้ตน้ ซึง่การใชม้อืในการออกแบบรปูทรงนัน้จะช่วยใหส้ามารถถ่ายทอดความคดิออกมาเป็นรปูธรรมไดอ้ย่างที่
ตอ้งการ สะดวก และรวดเรว็ เป็นอกีหน่ึงทางเลอืกในการออกแบบขัน้ตน้เพือ่ชว่ยใหอ้อกแบบรปูทรงสร้างสรรค ์ดคูวามเป็นไปได้
ของโครงสรา้ง และสามารถสือ่สารไดต้ามความคดิทีต่อ้งการ  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์นัน้เขา้มามสี่วนร่วมในการออกแบบอย่างมาก และในยุคสมยัที่ผ่านมาผู้ออกแบบ
ต้องการที่จะสร้างงานใหอ้อกมามเีอกลกัษณะเฉพาะของตนเองเสมอและด้วยพฒันาการทางด้านเทคโนโลยที าใหเ้กดิวธิกีาร
ใหม่ๆในการสรา้งสรรคง์านออกแบบสถาปัตยกรรมส่งผลใหก้ระบวนการออกแบบโดยใชม้อืในขัน้ตอนร่างแบบอาจจบดว้ยการ
แทนทีข่องระบบการท างานแบบ 3มติ ิซึง่การเขา้มาแทนทีไ่มเ่พยีงแต่ชว่ยในการสรา้งรปูทรงเพยีงอยา่งเดยีว แต่เขา้มาตัง้แต่ชว่ง
ตน้ในการออกแบบคอืการเขยีนแบบร่าง (Kourkoutas, 2007) ซึง่ในปัจจุบนัสถาปัตยกรรมยงัคงคน้หาและคดิคน้รปูทรงทีแ่ปลก
ใหม่ตอบสนองต่อการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไปเพื่อให้สามารถก้าวข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ส่งผลให้ภาษาของรูปทรงมีการพัฒนาตลอดเวลาจากการพัฒนาของเครื่องมืออย่างต่อเน่ือง (Santirak 
Prasertsuk, 2562) 

ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอืตรวจจบัมนุษยผ์สานกบัแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติ ิและทา่ทางของ
มนุษย์ในการปรบัเปลี่ยนรูปทรงกบัแบบจ าลอง 3มติ ิโดยในงานวจิัยแรกศกึษาการใช้ไคเนค (Kinect) กบัรูปทรงกระบอกสูบ 
(Generalized cylinders)เพือ่ปรบัเปลีย่นรปูทรงของเครือ่งปัน้ดนิเผาแต่ยงัเป็นเพยีงการมปีฏสิมัพนัธเ์พยีงรปูทรงเดยีว (Vinayak 
et al., 2013) โดยหน่ึงโครงการวจิยัเครื่องมอืทีส่ามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้คอืวธิอีอกแบบพืน้ผวิทีใ่ชท้่าทางมอืมนุษยเ์พื่อสรา้ง
และปรบัเปลีย่นการออกแบบพืน้ผวิในสภาพแวดลอ้มทีเ่ตมิความเป็นจรงิเสมอืน (Augmented Reality) ซึง่จะใชท้า่ทางของมอืใน
การปรบัเปลีย่นพืน้ทีผ่วิและมองผา่นโลกความเป็นจรงิเสมอืน โดยใชถุ้งมอืทีเ่ชือ่มต่อกบับอรด์อาดอูโีน่ (Arduino)เพือ่ควบคุม แต่
ระบบของงานวจิยัน้ีจะเป็นเพยีงการแสดงพื้นผวิแบบคร่าวเท่านัน้เป็นการขึน้พื้นผวิจากจุด โดยจะมุ่งเน้นไปที่เครื่องมอืและ
เทคนิคใหม่ในการออกแบบ(Mark Fuge et al., 2011) และในงานวจิยัการสรา้งระบบการสรา้งรูปทรงแบบธรรมชาต ิ(Organic 
Form)เป็นการรวมกระบวนการของการร่างภาพและการใช้ซอฟต์แวร์ 3มติเิขา้ดว้ยกนัและพฒันาวธิกีารสรา้งรูปทรง 3มติทิี่มี



ระบบสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติทิางสถาปัตยกรรมขัน้ตน้ดว้ยมอื 
ภษูณศิา บุษกรานุโต และชาว ีบุษยรตัน์ 
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ความลืน่ไหลเป็นธรรมชาต ิเหมอืนกบักระบวนการดัง้เดมิเชน่การวาดเสน้มุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งแบบจ าลองโดยมกีารสรา้งอุปกรณ์
ตรวจจบัขึน้มาในการท าปฏสิมัพนัธก์บัแบบจ าลอง 3มติใินโลกเสมอืนจรงิแต่ไดผ้ลว่าขอ้เสยีคอืในการออกแบบบนทีเ่สมอืนจรงิ
ผูอ้อกแบบจะหนัเหความสนใจไปกบัโลกเสมอืนจรงิแทนทีจ่ะมคีวามสนใจในการสรา้งรปูทรง และอุปกรณ์ในการใชย้งัมขีอ้จ ากดั
(Steven Schkolne et al., 2001) หลังจากนัน้ก็ได้มีการวิจัยพฒันาเกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้อุ ปกรณ์ตรวจจับ 3มิติกับ
แบบจ าลอง 3มติิมวีตัถุประสงค์ในการน าเสนอระบบการปั้น (Sculpting) และการร่าง (Sketching) โดยการน า HCI (Human 
Computer Interaction) ไปใช้กบัการร่างภาพ 3มติ ิและการสร้างแบบจ าลองรูปร่างโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ3มติิ โดย
ศกึษาขอ้มลูต าแหน่ง 3Dของขอ้ต่อมอื ทศิทางและความยาว ผา่นหน้าจอคอมพวิเตอร ์(Miri Weiss Cohen et al., 2019)  

 

3. การออกแบบระบบ  

จากการศกึษาทฤษฎีและแนวความคดิที่เกี่ยวขอ้งได้วเิคราะห์การออกแบบในการพฒันาระบบโดยผูว้จิยัได้ท าการ
ทดลองและพฒันาระบบดว้ยอุปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ 3 มติใินการใชม้อืออกแบบรปูทรง 3 มติ ิโดยมเีป้าหมายคอื ผูใ้ชง้านระบบ
จะตอ้งสามารถใชม้อืในการออกแบบรปูทรงอสิระของแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติไิดโ้ดยงา่ยและรวดเรว็ รวมทัง้ระบบจะตอ้งสามารถ
ค านวณโครงสร้างโครงขอ้แขง็ขัน้ต้นใหก้บัรูปทรงอสิระของแบบจ าลองดจิทิัล 3 มติไิด้ โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการออกแบบและ
พฒันาระบบแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัดงัน้ี 

3.1 ส่วนรบัข้อมลู 

จากการศกึษาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรบัขอ้มลูเขา้ของมอืมนุษยเ์พือ่ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิเครื่องมอืทีน่ ามาใช ้
คอื อุปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ 3 มติ ิเนื่องจากเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถตรวจจบัต าแหน่งของวตัถุต่าง ๆ เป็น 3มติมิคีวามแมน่ย าใน
ระดบั0.01มลิลเิมตร และอตัราการสง่ขอ้มลู120fps 

3.2 ส่วนการประมวลผล 

การประมวลผลใชป้ลัก๊อนิเสรมิGrasshopperเป็นส่วนของการขึน้แบบจ าลอง 3มติโิดยมปีลัก๊อนิFireflyในการเชื่อมต่อ
ของโปรแกรมกบัอุปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ 3มติเิพื่อใหส้ามารถควบคุมการใชม้อืภายในโปรแกรมRhinocerosไดแ้ละมปีลัก๊อนิ
Lunchboxเป็นสว่นของการค านวณโครงสรา้งโครงขอ้แขง็ของรปูทรงอสิระของแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติ ิ

3.3 ส่วนการแสดงผล 

ในสว่นของการแสดงผลระบบจะท างานภายใตโ้ปรแกรมRhinocerosโดยแสดงผลผา่นหน้าจอคอมพวิเตอร ์

 
รปูท่ี  1 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการท างานและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ 
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4. การพฒันาระบบ  

ในการพฒันาระบบสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3มติทิางสถาปัตยกรรมขัน้ตน้ดว้ยมอืแบง่ออกเป็น 2สว่นหลกัดงัน้ี 

 
รปูท่ี  2 โครงสรา้งการท างานของระบบ 

4.1 การสร้างแบบจ าลองดิจิทลั 3มิติขัน้ต้นด้วยมือ 

ขัน้ตอนการสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3มติขิ ัน้ตน้ดว้ยมอืเป็นการออกแบบรปูทรง 3มติใินโปรแกรมRhinoceros ควบคู่ไป
กบัการใชม้อืโดยการใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ 3มติ ิซึง่การท างานของส่วนน้ีเริม่ตน้ดว้ยการตดิตัง้โปรแกรมเสรมิFirefly เพื่อ
เป็นการเชื่อมต่อระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัมอืแบบ 3มติเิพือ่ใหส้ามารถควบคุมการใชม้อืภายในโปรแกรมRhinocerosได ้หลงัจาก
นัน้ก าหนดจุดของน้ิวมอืเพื่อใชน้ิ้วมอืเป็นจุดอา้งองิเพื่อการออกแบบ และก าหนดสขีองมอืใหม้อืซา้ยเป็นสแีดง มอืขวาเป็นสฟ้ีา
เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใจและไมส่บัสนในการใชม้อืในการออกแบบ  

  
รปูท่ี  3 ตวัอยา่งการใชง้านระบบ (ซา้ย) และ ตวัอยา่งการแสดงท างานของมอืท าค าสัง่ภายในระบบ (ขวา) 
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การควบคุมของสว่นการสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3มติขิ ัน้ตน้ดว้ยดว้ยมอืจะใชม้อืในการควบคุมค าสัง่ และ ท าค าสัง่ โดย
จะแยกการท างานหลกัออกเป็น 2ขา้ง มอืซ้ายใช้การควบคุมค าสัง่ มอืขวาใช้ในการท าค าสัง่ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนจะมคี าสัง่ที่
แตกต่างกนัออกไป เมือ่เปิดระบบขึน้มาจะมปีุ่ มเริม่ตน้ของค าสัง่ทัง้หมด 5ปุ่ ม 2 ซึง่จะมคี าสัง่ของแต่ละปุ่ มท างานดงัรปูที4่ ในการ
ควบคุมค าสัง่ใชห้ลกัการหงายมอืเพือ่ท าค าสัง่ทีต่อ้งการ 

 
รปูท่ี  4 ภาพระบบการท างานของปุ่ มควบคุม 

โดยขัน้ตอนของการสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3มติขิ ัน้ตน้ดว้ยมอื ในสว่นของขัน้ตอนนี้ไดแ้บง่ออกเป็น 4ขัน้ตอนหลกัดงัน้ี 

4.1.1 ขัน้ตอนการสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติขิ ัน้ตน้ 

มลีกัษณะประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปทรงเรขาคณิต (Geometry) พืน้ผวิลกัษณะปิด (Close surface) และ
พืน้ผวิลกัษณะเปิด (Open surface) โดยจะมลีกัษณะค าสัง่และการสรา้งทีแ่ตกต่างกนัดงัน้ี 

- รปูทรงเรขาคณิตประกอบไปดว้ยค าสัง่ทัง้หมด6ค าสัง่ดงัรปูที4่  

- พืน้ผวิลกัษณะปิดในทีน้ี่หมายถงึพืน้ผวิทีป่ระกอบดว้ยเสน้ทีปิ่ดจนครบรอบประกอบขึน้มาเป็นพืน้ผวิลกัษณะปิด 

- พืน้ผวิลกัษณะเปิดในทีน้ี่หมายถงึพืน้ผวิทีป่ระกอบดว้ยเสน้ทีไ่มปิ่ดกนัครบรอบประกอบขึน้มาเป็นพืน้ผวิ ในสว่นของ
การสรา้งพืน้ผวิลกัษณะเปิดแบ่งออกเป็น2แบบคอื การท างานใชม้อืซา้ยในการกดปุ่ มคา้งเพือ่ใหท้ างานค าสัง่ใชก้ารหงายมอืขวา
ในการท าค าสัง่วาดเสน้และการใช2้มอืในการสรา้ง 

 
รปูท่ี  5 ตวัอยา่งการสรา้งรปูทรงเรขาคณิต (ซา้ย) และ ตวัอยา่งการสรา้งพืน้ผวิลกัษณะเปิด (ขวา) 
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รปูท่ี  6 ตวัอยา่งพืน้ผวิลกัษณะปิด (ซา้ย) และ ตวัอยา่งพืน้ผวิลกัษณะเปิด (ขวา) 

4.1.2 ขัน้ตอนการเกบ็ และการเลอืก 

เป็นขัน้ตอนการเก็บแบบจ าลองดิจิทลั 3มิติเข้าสู่ตารางเพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบ การเก็บแบบจ าลอง
ก าหนดใหเ้กบ็6แบบหลงัลา่สุดทีส่รา้งขึน้เพือ่เลอืกน าไปดดัแปลงต่อไป 

4.1.3 ขัน้ตอนการดดัแปลง 

แบง่ออกเป็น2ลกัษณะ คอืการดดัแปลงพืน้ผวิลกัษณะปิด และการดดัแปลงพืน้ผวิลกัษณะเปิด 

 
รปูท่ี  7 หลกัการดดัแปลงพืน้ผวิลกัษณะปิด 

 
รปูท่ี  8 หลกัการดดัแปลงพืน้ผวิลกัษณะเปิด 

 

4.1.4  ขัน้ตอนการสรา้งเขา้สูโ่ปรแกรม 

ในขัน้ตอนน้ีการสร้างแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติขิ ัน้ต้นที่ออกแบบขึน้เขา้สู่โปรแกรมRhinoceros ในลกัษณะของพืน้ผวิ
เพือ่น าไปค านวณโครงขอ้แขง็ขัน้ตน้หรอืประยุกตใ์ชต้่อไป 
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4.2 การค านวณโครงสร้างโครงข้อแขง็ขัน้ต้น 

ในขัน้ตอนน้ีเป็นการน าพืน้ผวิรปูทรงจากการสรา้งแบบจ าลองดจิทิลั 3 มติขิ ัน้ตน้ดว้ยมอืมาค านวณโครงสรา้งโครงขอ้
แขง็โดยใชป้ลัก๊อนิLunchboxมาเป็นส่วนในการค านวณโดยสามารถปรบัค่าความละเอยีดพืน้ผวิ(U,V) และค่าความลกึโครงขอ้
แขง็ หลงัจากนัน้น าไปค านวณเป็นโครงขอ้แขง็ซึง่สามารถปรบัขนาดโครงสรา้งซึง่ประกอบไปดว้ย Node Pipe Sleeve และ Drift 
เมือ่ค านวณเสรจ็ออกมาดงัรปูที ่9 

 
รปูท่ี  9 ตวัอย่างพืน้ผวิทีส่รา้งขึน้ สแีดงคอืพืน้ผวิทีส่รา้งขึน้ สขีาวคอืพืน้ผวิทีถู่กสรา้งเขา้โปรแกรมเพือ่ค านวณโครงสรา้ง (ขวา) 
และ โครงขอ้แขง็ทีถู่กค านวณจากพืน้ผวิ (ขวา) 

 

5.สรปุผลการวิจยั 

จากการพฒันาระบบในการวจิยัพบว่าในการใชร้ะบบทีพ่ฒันานัน้มคีวามง่ายต่อการออกแบบส าหรบัผูท้ีไ่ม่ช านาญใน
การออกแบบแบบดัง้เดมิและใชเ้วลาน้อยกว่าแบบดัง้เดมิ โดยจากการสรุปผลวจิยัท าใหเ้กดิขอสรุปว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะน า
ระบบทีพ่ฒันาขึน้มาใชใ้นงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นอกีเครื่องมอืทางเลอืกหนึ่งในการออกแบบ มผีลลพัธท์ีง่า่ยและเรว็ 
แต่ยงัมขีอ้จ ากดัของตวัอุปกรณ์ตรวจจบัมอื3มติซิึง่มรีะยะทีก่ าหนดท าใหก้ารใชง้านถูกจ ากดัในกรอบของระยะทีอุ่ปกรณ์สามารถ
ตรวจจบัไดเ้ท่านัน้และความสามารถของคอมพวิเตอรท์ีส่งูขึน้เพือ่ใหก้ารท างานมคีวามต่อเนื่องและประมวลผลไดร้วดเรว็ขึน้ โดย
สามารถศกึษาแนวทางการวจิยัเพื่อน าไปประยุกต์ใชห้รอืพฒันาต่อไปในงานออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนอื่นหรอืการดดัแปลง
รปูแบบอื่น การพฒันาระบบเพือ่สือ่สารกบับุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการออกแบบ หรอืงานทีม่วีตัถุประสงคใ์กลเ้คยีง  
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บทคดัย่อ 

คนตาบอดนัน้ถอืเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพในการเป็นพลเมอืงทีส่มบูรณ์ สามารถสรา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมไดเ้ท่าเทยีม
กบับุคคลทัว่ไป หากไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูด้งัเช่นประชากรอื่น ซึง่ขอ้มลูทางโบราณสถานนัน้เป็นหนึ่งในองคค์วามรูด้า้น
วฒันธรรมทีม่คีวามส าคญัต่อประเทศไทย การเขา้ถงึขอ้มูลประเภทน้ีเป็นหน่ึงในสทิธดิา้นวฒันธรรมทีค่นตาบอดพงึม ี หากแต่
การน าเสนอหรอืถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นปัจจุบนัยงัขาดการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม และไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพเิศษของ
คนตาบอด รวมถงึรปูแบบการศกึษาโบราณทีเ่น้นการฟังบรรยาย การเดนิเทีย่วชมนัน้ไมเ่อือ้อ านวยต่อรปูแบบการเรยีนรูข้องคน
ตาบอด ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีจงึมเีป้าหมายทีจ่ะศกึษาและจดัท าตน้แบบสื่อแบบมปีฏสิมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วเพื่อคนตา
บอดในแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยใชโ้บราณสถานส าคญัทีม่คีุณค่า ณ วดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั เป็นพืน้ทีท่ดลองใน
ขัน้ตน้ โดยผูว้จิยัแบ่งการศกึษา เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 1. การศกึษาและวเิคราะหแ์นวทางการออกแบบสื่อแบบมปีฏสิมัพนัธส์ าหรบั
การใหค้วามรูด้า้นโบราณสถานในแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 2.การจดัท าตน้แบบสื่อแบบมปีฏสิมัพนัธส์ าหรบัการใหค้วามรู้
ดา้นโบราณสถานแก่คนตาบอดในพืน้ทีท่ดลอง ซึง่สรุปวา่ตน้แบบสือ่แบบมปีฏสิมัพนัธม์ปีระสทิธภิาพในการใชง้านและมรีปูแบบที่
เอือ้อ านวยต่อวธิกีารเรยีนรูข้องคนตาบอด สามารถเพิม่โอกาสในการเรยีนรูโ้บราณสถานและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่คนตาบอด
ในแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

ค ำส ำคญั: คนตำบอด, สือ่แบบมปีฏสิมัพนัธ,์ ระบบกำรสมัผสัและตอบสนองดว้ยเสยีง,โบรำณสถำน 
 
Abstract 

Blind people who are considered potential citizens and able to create benefits for the society as well as the 
general people if they have transferred knowledge like other populations. Archaeology is one of the information about a 
culture that is important to Thailand. Therefore, access to this type of information is one of the cultural rights that blind 
people should have. But the transfer of knowledge and ancient educational forms currently does not appropriate and 
does not comply with the specific needs and learning method of the blind. Therefore, this research aims to study and 
create an interactive media model to promote tourism for the blind in cultural tourist destinations. By using an important 
archaeological site at Wat Mahathat, Sukhothai is an experimental area initially. The study was divided by the researcher 
into two parts as follows. Firstly, the study of and guidelines for designing interactive media analysis for providing 
knowledge about archaeological sites in cultural tourism sites. Secondary, the design production of an interactive media 
prototype for providing knowledge concerning archaeological sites in the experimental area. In conclusion, the interactive 
media prototype is sufficient in using and has a format that facilitates blind learning methods and able to increase 
opportunities for learning about archaeological sites and promoting tourism for the blind in cultural tourist sites.  

Keywords: Blind, Interactive Media, Touch and Voice Response System, Aarcheological 
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1. บทน า 
อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธผิูพ้กิารมวีตัถุประสงคเ์พือ่รบัรองวา่ผูพ้กิารประมาณ 650 ลา้นคนทัว่โลกรวมถงึคน

ตาบอดในประเทศไทย ประมาณ รอ้ยละ 9.73 ของประชากรทัง้หมดในประเทศ (กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร , 
2562) สามารถเขา้ถงึสทิธแิละโอกาส ซึง่ครอบคลุมถึงเรื่องการศกึษา การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม เช่นเดยีวกบัคน
ทัว่ไป ขอ้มลูโบราณสถานถอืเป็นหนึ่งในองคค์วามรูด้า้นวฒันธรรมทีม่คีวามส าคญัต่อประเทศไทยและการเขา้ถงึขอ้มลูประเภทน้ี
ถือเป็นหน่ึงในสทิธิด้านวฒันธรรมที่คนตาบอดพึ่งม ีหากแต่การน าเสนอหรอืถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงรูปแบบการศึกษา
โบราณสถานในปัจจุบนันัน้ไม่เอื้ออ านวยต่อรูปแบบการเรียนรู้ของคนตาบอด เน่ืองจากการน าเสนอข้อมูลเน้นการเดินชม
โบราณสถานและฟังบรรยายจากผูน้ าเทีย่ว ท าใหพ้วกเขาไม่สามารถรบัรูแ้ละจนิตนาการได ้ดงันัน้พวกเขาจงึขาดโอกาสในการ
เรียนรู้ ในขณะเดียวกัน แนวทางการเรียนรู้ส าหรับผู้พิการสมยัใหม่ได้เริ่มมีแนวความคิดในการใช้สื่อแบบมีปฏิสมัพนัธ์ 
(Interactive media) เขา้มาใชใ้นการใหค้วามรูท้ ัง้ในพพิธิภณัฑแ์ละสือ่การสอน แต่การสรา้งสือ่แบบจ าลองทางโบราณสถานใหม้ี
ความใกลเ้คยีงกบัอาคารจรงินัน้เป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน เน่ืองจากความซบัซ้อนและไม่สมบูรณ์ของโบราณสถาน แต่ใน
ปัจจุบนัมเีทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติ ิ(3D Printing) ทีส่ามารถสรา้งแบบจ าลองไดอ้ย่างรวดเรว็และมคีวามเทีย่งตรง ดงันัน้การใช้
สือ่แบบมปีฏสิมัพนัธท์ีส่ามารถตอบสนองและเอือ้อ านวยต่อการเรยีนรูข้องคนตาบอด จงึสามารถแกปั้ญหาดงักลา่วได ้จงึเลอืกใช้
ระบบการสมัผสัและตอบสนองดว้ยเสยีง ซึ่งถอืเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมแก่คนตาบอด (สุวมิล อุดมพริยิะศกัย์ , 2537)  โดย
ระบบจะมกีารตรวจจบัการสมัผสัตน้แบบสื่อแบบมปีฏสิมัพนัธท์ีถู่กสรา้งขึน้ดว้ยเทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติทิีใ่ชใ้นการใหค้วามรู ้
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถก าหนดเสียงในการให้ข้อมูลในแต่ละจุดที่ถูกสมัผสั ดงันัน้สื่อแบบมีปฏิสมัพนัธ์ด้าน
โบราณสถานดว้ยเทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติ ิทีใ่หค้วามรูแ้ก่คนตาบอดส่งผลใหค้นตาบอดสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสดัสว่นของ
โบราณสถานรวมถงึและรูปทรงที่มคีวามซบัซอ้นไดง้่ายและถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นการเพิม่โอกาสในการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ
โบราณสถานเพิม่มากขึน้ รวมถงึเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่คนตาบอดในแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
 
2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2556 กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคน
พกิาร ก าหนดลกัษณะความพกิารทางการมองเหน็ ดงัน้ี 

1.ตาบอด หมายถงึ การทีบุ่คคลมขีอ้จ ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ าวนัหรอืการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ทางสงัคม ซึง่เป็นผลมาจากการมคีวามบกพร่องในการเหน็ เมื่อตรวจวดัการมองเหน็ของสายตาขา้งทีด่กีว่าเมื่อใชแ้ว่นสายตา
ธรรมดาแลว้อยู่ในระดบัแย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรอื 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทัง่มองไม่เหน็แมแ้ต่แสง
สวา่ง หรอืมลีานสายตาแคบกวา่ 10 องศา 

2.ตาเหน็เลอืนราง หมายถงึ การทีบุ่คคลมขีอ้จ ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ าวนัหรอืการเขา้ไปม ีสว่นร่วมใน
กจิกรรมทางสงัคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมคีวามบกพร่องในการเหน็เมื่อตรวจวดัการมองเหน็ของสายตาขา้งทีด่กีว่าเมื่อใชแ้ว่น
สายตาธรรมดาแลว้อยู่ในระดบัตัง้แต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรอื 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถงึแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร 
(6/18) หรอื 20 สว่น 70 ฟุต (20/70) หรอืมลีานสายตาแคบกวา่ 30 องศา 

การด ารงชวีติของคนตาบอดเหมอืนคนปกตทิัว่ไป เพยีงแต่ขาดการรบัรูท้างการมองเหน็ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทีสุ่ดอย่าง
หน่ึงในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนัน้พฤติกรรมการรับรู้ของคนตาบอดจึงต้องอาศัย ทักษะการปรับตัวและเคลื่อนไหว 
(Orientation and Mobility : O&M) ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถเรียนรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมจนสามรถ
จนิตนาการได ้โดยใชป้ระสาทสมัผสัทีเ่หลอือยู่ในการรบัรูแ้ละสงัเกต เช่น หใูชใ้นการรบัฟัง จมกูใชใ้นการดมกลิน่ ปากใชใ้นการ
ลิ้มรส และมอืใชใ้นการสมัผสั ซึ่งเป็นสิง่ที่ส าคญัทีสุ่ดในการรบัรู้ของคนตาบอด ดงันัน้ลกัษณะของวตัถุทีน่ ามาเรยีนรูจ้ะต้องมี
ลกัษณะทีค่วามเหมาะสมกบัการรบัรูข้องคนตาบอด ดงัน้ี 1.ขนาดทีเ่หมาะสม ง่ายต่อการสมัผสัเพือ่ไมก่่อใหเ้กดิความสบัสนและ
ยากต่อการสมัผสัวตัถุใหค้รบถว้น 2.รปูทรงของวตัถุ ควรลดทอนรายละเอยีดจากความเป็นจรงิแต่ตอ้งมลีกัษณะเฉพาะชดัเจน  3.
วตัถุควรมคี าอธบิายประกอบ อาจเป็นอกัษรเบรลลห์รอืเสยีง 4.วตัถุประเภทเดยีวกนัควรมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั 5.ใชว้สัดุเสมอืน
จรงิในการสร้างวตัถุจ าลอง 6.ใช้วสัดุที่มคีวามปลอดภยั แขง็แรง แตกหกัยาก และไม่มเีหลี่ยมคม เพื่อป้องกนัอนัตรายที่อาจ
เกดิขึน้ (ธรีอาภา บุญจนัทร,์ 2555)  
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ขอ้มูลด้านโบราณสถานเป็นหน่ึงในองค์ความรู้ด้านวฒันธรรมที่มคีวามส าคญัต่อประเทศไทย และการเขา้ถึงขอ้มูล
ประเภทนี้เป็นหน่ึงในสทิธทิีค่นตาบอดพงึม ีโดยการศกึษาโบราณสถานสมยักรุงสุโขทยัมโีบราณสถานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็น
เอกลกัษณ์ทางด้านรูปทรง สดัส่วน และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม ดงันัน้การเรียนรู้โบราณสถานในสมยัสุโขทยัจึงมี
ความส าคญัต่อการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์ซึง่สถาปัตยกรรมสุโขทยัส่วนใหญ่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัศาสนสถาน หลายรูปแบบไดร้บั
อทิธพิลมาจากชาตอิื่น แต่รปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แบบสุโขทยัแทป้รากฎอยู่ในรูปแบบของเจดยี ์3 ประเภท (ดงัรูปที ่1 ) คอื 1) 
เจดยี์ทรงพุ่มข้าวบณิฑ์ หรอืเจดยี์ทรงดอกบวัตูม เป็นเจดยี์แบบสุโขทยัแท้ ที่มเีอกลกัษณ์ทางรูปทรง และองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม ซึง่ถูกพบในสมยัสุโขทยัเท่านัน้ 2) เจดยีท์รงปราสาทยอดแบบสุโขทยั เป็นรูปแบบทีผ่สมผสานระหว่างปราสาท
เขมรและปราสาทยอดแบบลา้นนา โดยสว่นยอดตดัชัน้ซอ้นบางชัน้แลว้ต่อยอดดว้ยเจดยี ์ซึง่ถอืเป็นรูปแบบทีม่อีงคป์ระกอบและ
รปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แบบสุโขทยัแท ้3) เจดยีท์รงระฆงักลม มรีปูแบบและองคป์ระกอบบางสว่นทีแ่ตกต่างจากยุคสมยัอื่น สว่น
ฐานสงูยกซอ้นกนัหลายชัน้ หรอืบางทีถ่อืคตนิ าชา้งลอ้มไว ้ซึง่รปูแบบน้ีเป็นทีนิ่ยมในสมยัสโุขทยั 

 
     เจดยีท์รงพุม่ขา้วบณิฑ ์               เจดยีท์รงปราสาทยอดแบบสโุขทยั         เจดยีท์รงระฆงักลม 
รปูท่ี 1 ประเภทเจดยีแ์บบสโุขทยัแท ้
 

ในปัจจุบนัมกีารน าเทคโนโลยหีรอืสือ่แบบมปีฏสิมัพนัธเ์ขา้มาใชเ้พือ่อ านวยความสะดวกแก่คนตาบอดในหลายดา้น ทัง้
ดา้นการใหข้อ้มลูสถานทีส่ าคญัและช่วยเหลอืในการเดนิทาง ตวัอยา่งเช่น โครงการออกแบบของ (Hsu, 2014) ไดอ้อกแบบแผนที่
ทีส่ามารถบอกต าแหน่งและขอ้มลูบรเิวณแก่คนตาบอด โดยใชก้ารสัมผสัแบบจ าลองและการประมวลผลภาพ ทีส่ามารถตรวจจบั
ภาพของต าแหน่งมอื ดงันัน้เมือ่มกีารสมัผสัแบบจ าลองในแผนที ่แผนทีจ่ะสง่เสยีงบอกขอ้มลูแก่คนตาบอดวา่บรเิวณนี้คอืทีใ่ด โดย
ให้ข้อมูลอ้างอิงถึงบริเวณที่ผู้สมัผสัอยู่ด้วยว่ามรีะยะใกล้หรือไกลจากบริเวณที่สมัผสั และด้านการให้ความรู้และสร้างเสริม
ประสบการณ์แก่คนตาบอด เช่น โครงการวจิยั ของ (Vaz, 2018) โดยใชเ้ทคโนโลยตีรวจจบัการสมัผสัสิง่ของทีเ่ตรยีมไว ้จากนัน้
จะสง่เสยีง เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่คนตาบอด สง่ผลใหค้นตาบอดมโีอกาสเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นสนใจและไดป้ระสบการณ์ทีด่ ีอกีโครงการเป็น
โครงการออกแบบของ (กติคิุณ คมัภริานนท์, 2560) เพือ่ใหเ้ดก็ตาบอดไดเ้รยีนรู ้ผา่นการเล่านิทาน ซึง่ตวัชิน้งานแบ่งออกเป็น 2 
สว่น คอื ตวัละครและฐาน โดยจะมเีน้ือหาแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัตวัละครและฐานทีใ่ช ้โดยเน้ือเรื่องทัง้หมดอยู่ในรูปแบบของ
เสยีง ชิน้งานใช ้Touch Sensor ในการตรวจจบัสมัผสั และใชอุ้ปกรณ์ Arduino เพื่อเขยีนโปรแกรมสัง่การเซน็เซอรใ์นแต่ละจุดที่
ถูกสมัผสัเพือ่แสดงผลลพัธ์ ดงันัน้เมือ่เดก็ตาบอดสมัผสับรเิวณจุดทีก่ าหนดบนชิน้งาน เน้ือหาในรปูแบบเสยีงจะแสดงผล เพื่อให้
ความรูแ้ละสรา้งเสรมิจนิตาการผา่นการสมัผสัและฟังเสยีงของเดก็ตาบอด 

 
3. การก าหนดพืน้ท่ีศึกษา 

งานวจิยัน้ีมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะสรา้งตน้แบบสื่อแบบปฏสิมัพนัธ์ดว้ยแบบจ าลองโบราณสถานในยุคสุโขทยั เน่ืองจากเป็น
ยุคทีม่คีวามส าคญัต่อการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรช์าตไิทย รวมถงึโบราณสถานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเอกลกัษณ์และความรุง่เรอืงทางดา้น
ศาสนาและสถาปัตยกรรม ซึ่งสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์ดา้นรูปทรง สดัส่วนและองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของสุโขทยั
รวมถงึมหีลกัฐานทางโบราณคดทีีส่มบรูณ์เหมาะต่อการน ามาเรยีนรูค้อื สถาปัตยกรรมประเภทเจดยี ์แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
1.เจดยีท์รงพุม่ขา้วบณิฑ์ 2.เจดยีท์รงปราสาทยอดแบบสุโขทยั 3.เจดยีท์รงระฆงักลม ซึง่ตน้แบบสือ่ทีน่ ามาออกแบบนัน้องิขอ้มลู
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มาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัสุโขทยั ประเภทเจดยี์ ณ วดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั เป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากเป็นวดัที่มี
ความส าคญัและมรีูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทยัแทท้ีค่รบและสมบูรณ์มากทีสุ่ด โดยน าตน้แบบน้ีมาใชร้่วมกบัเทคโนโลยหีรอืสื่อ
แบบมปีฏสิมัพนัธ ์

 
4. การพฒันาระบบ 

งานวจิยัชิน้นี้ศกึษาพฤตกิรรมการรบัรูข้องคนตาบอด เพือ่ก าหนดและออกแบบสือ่แบบมปีฏสิมัพนัธด์า้นโบราณสถานที่
เหมาะสม โดยพฤติกรรมการรบัรู้ที่ดีที่สุดคือการสมัผสัและการได้ยิน  ดงันัน้จึงก าหนดความต้องการของระบบสื่อแบบมี
ปฏสิมัพนัธเ์พือ่น าสูข่ ัน้ตอนการออกแบบต่อไป ดงัน้ี (1) แบบจ าลองมขีนาดทีเ่หมาะสม (2) แบบจ าลองมสีดัสว่นทีเ่ป็นมาตรฐาน
ในการออกแบบ (3) แบบจ าลองควรลดทอนรายละเอยีดแต่คงลกัษณะเฉพาะไว ้(4) แบบจ าลองตอ้งมคี าอธบิายประกอบ โดยใช้
เสยีงทีช่ดัเจน (5) แบบจ าลองสามารถแสดงผลดว้ยเสยีงไดท้นัทเีมื่อมกีารสมัผสั (6) แบบจ าลองสามารถใหข้อ้มูลเบือ้งต้นของ
องค์ประกอบเมื่อมกีารสมัผสัและใหค้วามหมายขององค์ปะกอบเมื่อมกีารกดปุ่ มคา้งไวพ้รอ้มสมัผสับรเิวณทีต่อ้งการเรยีนรู ้(7) 
แบบจ าลองสามารถปรบัเปลีย่นไดเ้มือ่มกีารเปลีย่นหวัขอ้ในการเรยีนรู ้(8) แบบจ าลองสามารถน าไปใชใ้นสถานทีเ่รยีนรูจ้รงิได้ 

 
รปูท่ี 2 Conceptual Framework 
 
4.1 การออกแบบระบบตอบสนองด้วยเสียงและการสมัผสั 

เน่ืองจากการรบัรูท้ีด่ทีีสุ่ดคอืการสมัผสัและการไดย้นิ ดงันัน้จงึท าแบบจ าลองทีส่ามารถตอบโตด้ว้ยเสยีงเมือ่สมัผสัโดน
บรเิวณทีก่ าหนดได ้โดยใชเ้ครือ่งมอืทีส่ามารถตรวจจบัการสมัผสัและตอบสนองดว้ยเสยีง อยา่งบอรด์ทดลองอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ป็น
การท างานร่วมกบัวสัดุน าไฟฟ้าเพื่อรบัการสมัผสัและเชื่อมต่อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ที่เป็นฐานข้อมูลเสยีงเพื่อควบคุมการ
แสดงผลเมื่อมกีารสมัผสั โดยแบบจ าลองนัน้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนฐานและส่วนเจดยี ์ซึง่ทัง้ 2 ส่วนมกีารออกแบบที่
ตอบรบักนั เน่ืองจากแบบจ าลองตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นได ้ฐานจงึเป็นฐานรวมทีส่ามารถน าแบบจ าลองทีต่อ้งการใชม้าสวมเขา้กบั
ฐาน ดงันัน้ฐานรวมจงึออกแบบใหม้รีูเพื่อเป็นเตา้รบัส่วนขาของแบบจ าลอง โดยดา้นใตจ้ะมแีผ่นอลูมเินียมทีถู่กเชื่อมต่อเขา้กบั  
บอรด์ทดลองอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เป็นการก าหนดต าแหน่งใหต้รงกบัตวัแปรในชุดค าสัง่ทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ชุดค าสัง่จะถูกแบ่งเป็น 3 ชุดตาม
จ านวนแบบจ าลองทีใ่ช ้โดยบรเิวณฐานรวมจะมสีวติชป์ุ่ มกดเป็นตวัเรยีกใชง้านชุดค าสัง่ทีต่รงกบัแบบจ าลองทีใ่ชง้าน ส่วนเจดยี์
ออกแบบโดยค านึงถึงขนาดที่เหมาะสมกับคนตาบอด จึงใช้มาตรส่วนที่เป็นมาตรฐานโดยอ้างอิงจากมาตรส่วนจริงของ
สถาปัตยกรรม ท าใหค้นตาบอดสามารถเขา้ใจสดัสว่นจรงิของ 

เจดยีแ์ต่ละประเภทผ่านแบบจ าลองและสามารถจนิตนาการความแตกต่างได้ รวมถงึสามารถเรยีนรูอ้งคป์ระกอบทาง
สถาปัตยกรรม โดยการสมัผสับรเิวณทีก่ าหนดจุดสมัผสัในแต่ละองคป์ระกอบ โดยจุดสมัผสัเหล่านี้จะมคีวามสมัพนัธก์บัต าแหน่ง
ขาของแบบจ าลองและชุดค าสัง่ทีใ่ชง้านในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
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รปูท่ี 3  ขัน้ตอนกำรออกแบบระบบตอบสนองดว้ยเสยีง 

 
รปูท่ี 4  ไดอะแกรมกำรออกแบบแบบจ ำลอง (ซำ้ย)     แบบจ ำลองเจดยี ์3 ประเภท (ขวำ) 
 
4.2 การออกแบบการแสดงผล 

เน่ืองจากความต้องการของระบบนัน้ แบบจ าลองต้องมคี าอธบิายประกอบ โดยใช้เป็นเสยีงที่มคีวามชดัเจน เพื่อให้
เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องคนตาบอด ดงันัน้จงึมกีารออกแบบการแสดงผลดว้ยเสยีงของแบบจ าลอง ดงัน้ี  

1) แบบจ าลองแสดงผลดว้ยเสยีงเริม่ตน้ทนัทเีมื่อมกีารสมัผสั เพือ่บอกพืน้ทีท่ีม่กีารตอบสนองเป็นการเตรยีมตวัรบัขอ้มลู
ต่อไป 

2) เมือ่สมัผสัแบบจ าลอง ในบรเิวณทีก่ าหนดตามองค์ประกอบของเจดยี์ จะสามารถบอกชื่อเรยีกขององคป์ระกอบได ้โดย
ชื่อเรยีกขององคป์ระกอบน้ีจะตรงกบัชุดค าสัง่ทีเ่ลอืกใช ้อาทเิช่น แบบจ าลองในการเรยีนรูท้ีถู่กเลอืกคอื เจดยีท์รงพุ่ม
ขา้วบณิฑ ์ดงันัน้เมือ่มกีารสมัผสัสว่นยอดบรเิวณดอกบวัตมู เสยีงทีต่อบสนองจากชุดค าสัง่ทีเ่ลอืกใช ้คอื องคร์ะฆงัทรง
พุม่ขา้วบณิฑ ์ซึง่การแสดงผลดว้ยเสยีงนัน้จะแสดงผลหลงัเสยีงเริม่ตน้ 

3) หากตอ้งการค าอธบิายความหมายในแต่ละองคป์ระกอบ ใหก้ดปุ่ มใหค้วามหมายคา้งไวพ้รอ้มกบัสมัผสับรเิวณทีก่ าหนด
ตามองคป์ระกอบของเจดยีท์ีต่อ้งการเรยีนรู ้ซึง่การแสดงผลดว้ยเสยีงจะแสดงผลหลงัเสยีงเริม่ตน้ 
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รปูท่ี 5  กำรเรยีนรูช้ือ่องคป์ระกอบ (ซา้ย) กำรเรยีนรูค้วำมหมำยขององคป์ระกอบ (ขวา) 
 
5. สรปุผล 

งานวจิยัชิน้น้ีไดศ้กึษา วเิคราะหแ์ละจดัท าตน้แบบสือ่แบบมปีฏสิมัพนัธด์า้นโบราณสถานส าหรบัคนตาบอด โดยเน้นให้
สื่อมคีวามเหมาะสมกบัพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องคนตาบอด รวมถงึสามารถใหค้วามรูด้า้นโบราณสถาน ซึ่งในงานวจิยัชิ้นน้ีน า
ขอ้มูลสถาปัตยกรรมประเภทเจดยี์ กรณีศกึษา วดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยัในการอ้างองิขอ้มูลรูปทรง สดัส่วนและความรูด้้าน
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมเพือ่น ามาออกแบบแบบจ าลองใหม้คีวามเหมาะสมและสือ่ใชร้ะบบการตอบสนองดว้ยเสยีงและการ
สมัผสั เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูข้องคนตาบอด พบว่าเมื่อคนตาบอดใช้งานสื่อแบบมปีฏสิมัพนัธ์ด้านโบราณสถานแลว้มี
ความเขา้ใจขอ้มลูทางโบราณสถานมากขึน้ สามารถอธบิายลกัษณะของโบราณสถานไดห้ลงัจากการใชง้าน ดงันัน้ตน้แบบสือ่แบบ
มปีฏสิมัพนัธด์า้นโบราณสถานดว้ยระบบสมัผสัและตอบสนองดว้ยเสยีงจงึเป็นสือ่ทีเ่อื้ออ านวยต่อการเรยีนรูข้องคนตาบอดอย่าง
มาก ส่งผลใหค้นตาบอดมโีอกาสในการเรยีนรู้และเขา้ใจโบราณสถานมากขึน้รวมถงึเพิม่โอกาสและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมเพือ่คนตาบอด 
 
6. ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 

การท างานของระบบสมัผสัและตอบสนองดว้ยเสยีงตอ้งอาศยัความแม่นย าของการตรวจจบัการสมัผสับนแบบจ าลอง
และขอ้มลูเสยีงทีก่ าหนดตอ้งมคีวามชดัเจน รวมถงึแบบจ าลองตอ้งไมซ่บัซอ้นมากเกนิไป เพราะการรบัรูข้องคนตาบอดมขีอ้จ ากดั
และตอ้งใชร้ะยะเวลา ดงันัน้การใหข้อ้มลูเสยีงควรมเีสยีงเตอืนเพือ่เป็นการเตรยีมตวัก่อนรบัขอ้มลู มเิช่นนัน้จะท าใหค้นตาบอกด
เกดิความสบัสนได ้สือ่แบบมปีฏสิมัพนัธร์ะบบสมัผสัและตอบสนองดว้ยเสยีงสามารถปรบัเปลีย่นแบบจ าลองได ้ดงันัน้จงึสามารถ
น าไปใชไ้ดห้ลายดา้น ทัง้การเรยีนการสอน การทอ่งเทีย่ว เพือ่เป็นการเปิดโอกาสทางการเรยีนรูแ้ละมสีว่นรว่มส าหรบัคนตาบอด 
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บทคดัย่อ 

กฎหมายควบคุมอาคารแต่เดมิถูกก าหนดขึน้เพื่อสรา้งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัใหก้บัเมอืง ซึ่ง
การสรา้งอาคารแต่ล่ะประเภทกจ็ะมขีอ้จ ากดัที่แตกต่างกนัไป โดยอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่หรอือาคารสูงจะมกีฎหมาย
เพิม่เตมิจากอาคารปกต ิท าใหก้ารสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิขอบเขตการก่อสรา้งอาคารสูงตามกฎหมายนัน้มคีวามซบัซ้อน และ
ยากต่อการท าความเข้าใจตัวกฎหมายทัง้จากการตีความที่แตกต่างกันไปตามแต่บุคคล  อีกทัง้ยงัต้องใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบกฎหมายอาคารหากไม่มคีวามช านาญเฉพาะทาง  ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้พฒันาระบบที่จะช่วยสร้างแบบจ าลองสามมติิ
ขอบเขตการก่อสรา้งอาคารสงูตามกฎหมายแบบอตัโนมตัิ เพือ่ช่วยสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิบนทีด่นิแปลงทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ เพื่อ
น าแบบจ าลอง 3 มติ ิทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหห์รอืใชใ้นการออกแบบต่างๆ ภายใต้ขอบเขตกฎหมายอาคารของไทย ที่สามารถ
กระท าไดท้ัง้ในสว่นของการออกแบบอาคารและการวเิคราะหท์างดา้นอสงัหารมิทรพัย์ เพือ่สรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิผา่นการเขยีน
โปรแกรมแบบภาษาภาพ (Visual Programming Languages) และสามารถปรบัแต่งแบบจ าลองเบื้องต้นเพื่อใหส้ามารถแสดง
ผลไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้านระบบไมจ่ าเป็นตอ้งมอีงคค์วามรูท้างดา้นกฎหมายอาคารหรอืสถาปัตยกรรม 
ในการใชง้านระบบ และสามารถน าไปใชพ้ฒันากบังานไดห้ลากหลายชนิดขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ชง้านและการประยุกตใ์ช ้

ค ำส ำคญั: กฎหมำยควบคุมอำคำร, ระยะถอยรน่, ขอบเขตอำคำรตำมกฎหมำย, ระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร,์ แบบจ ำลอง 3 มติ ิ
 
Abstract 
 Building control laws were originally set up to create order and safety for the city. Which each building type 
has different limitations Which the buildings of large buildings or tall buildings will have additional laws from normal 
buildings Makes the construction of 3D models, the scope of construction of tall buildings according to the law is 
complicated And difficult to understand the law, both from different interpretations according to individual It also takes 
time to inspect the building law if no specific expertise. Therefore, the researcher has developed a system that will 
help create a three-dimensional model of the scope of the construction of tall buildings according to automated laws. 
To help create 3D models on land plots that users need to bring the 3D models that have been analyzed or used in 
various designs Within the scope of Thai building law that can be done both in the design of buildings and real estate 
analysis. To create 3D models through Visual Programming Languages and can customize basic models so that they 
can be displayed to meet the needs of users. In which the users of the system do not need to have knowledge in 
building or architecture laws in using the system and can be used to develop a variety of applications depending on 
the needs of users and applications. 
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1   บทน า 
กฎหมายควบคุมอาคารถูกก าหนดขึน้เพื่อสรา้งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัใหก้บัเมอืง  (ชุมพล นา

วงษ์, 2559) ซึง่ขอบเขตการก่อสรา้งอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารสงูเป็นหนึ่งในขอ้จ ากดัทีก่ าหนดใหอ้าคารทีส่รา้งบนทีด่นิ
ใดๆ ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีถู่กก าหนดขึน้ แต่ดว้ยความทีก่ฎหมายอาคารถูกออกแบบมาเพือ่ใหค้รอบคลุมความเป็นไปไดต้่าง 
ๆ จ านวนมากจงึท าให้ผู้ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่สามารถท าความเขา้ใจหรอืน าขอ้ก าหนดกฎหมายมาใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ การสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิขอบเขตการก่อสรา้งอาคารสูงตามกฎหมาย จงึต้องอาศยัความรูใ้นการใชโ้ปรแกรม
ส าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิ(3D Modeling) และความเขา้ใจในตวับทกฎหมายควบคุมอาคารทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบถว้น  
โปรแกรมทีเ่ลอืกมาใชใ้นการพฒันาจงึอยู่ในกลุ่มโปรแกรมสรา้งแบบจ าลอง 3 มติิ ทีส่ามารถเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ (Visual 
Programming Languages) ซึ่งจะท างานร่วมกบัการเขยีนภาษา Python เพื่อจดัเตรยีมกระบวนการในการท างานของระบบ
ขึน้มาและสามารถประยุกต์ใชใ้นการสรา้งกฎเกณฑต์ามกฎหมายทีจ่ าเป็นส าหรบัค านวณหาขอบเขตการก่อสรา้งของอาคารสูง
ตามกฎหมายอาคารตามแต่ลกัษณะแปลงทีด่นิทีเ่ลอืกและต าแหน่งทีต่ัง้ทีด่นิแต่ล่ะแปลง หรอืการใชใ้นการสื่อสารกบัโปรแกรม
อื่นๆ ในการรบัและสง่ขอ้มลูระหวา่งโปรแกรม โดยในสว่นของกฎหมายอาคารอยู่ในรูปแบบการตัง้เงือ่นไขขอ้จ ากดัต่างๆผ่านตวั
แปรเป็นภาษา Python จงึสามารถสรา้งกฎเกณฑก์ฎหมายทีม่คีวามซบัซอ้นในการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิและน ามาผา่นขึน้ตอน
ต่างๆ ภายในโปรแกรมดว้ยการเขยีนโปรแกรมแบบภาษาภาพเพือ่สรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิ 
 
2    ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การสรา้งแบบจ าลอง 3 มติขิอบเขตอาคารสูงแบบอตัโนมตั ินัน้มจีุดประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการก่อนการ
ออกแบบ โดยในปัจจุบนัมงีานวจิยัจ านวนหน่ึง ไดน้ าเสนอการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิจากกฎหมายอาคาร แต่มขี ัน้ตอนการใชง้านที่
ยุ่งยากและผูใ้ชง้านจ าเป็นต้องควบคุมการใส่ขอ้มูลรายละเอยีดต่างๆ และมคีวามเขา้ใจในเรื่องของกฎหมายและสถาปัตยกรรมใน
ระดบัหน่ึง อกีทัง้ยงัมฟัีงกช์นัการใชง้านทีเ่ฉพาะเจาะจงจงึขาดความยดืหยุ่นในการใชง้าน (วสนัต ์เอีย่มสุภาษติ, 2549) หรอืในบาง
งานวจิยัทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใชง้านทีไ่มใ่ช่เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมแต่มจีุดประสงคเ์พื่อช่วยวเิคราะหค์วามเป็นไปได้
ในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ผ่านการวางผงัเมอืง เพื่อใช้ในการตดัสนิใจลงทุน (กิตตศิกัดิ ์อาภรณ์วชิานพ, 2550) และยงัมกีาร
น ามาใช้ในการวเิคราะห์ความหนาแน่นของเมอืงและผลกระทบต่างๆจากอาคารที่มอียู่หรอืที่ก าลงัวางแผนก่อสรา้ง (Marc Aurel 
Schnabel, 2016) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตร์เขา้มาช่วยในการแสดงผลและจดัเก็บขอ้มูลตามต าแหน่ง 
GPS เพื่อใหเ้กดิเป็นชุดขอ้มลูระหว่างแปลงทีด่นิและขอ้มลูอื่น ๆ (Maurizio Gibin, 2008) หรอืการวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงของ
เมอืงผ่านแบบจ าลองอาคารเพื่อหาผลกระทบของเมอืง (Emily Talen, 2013) ในส่วนของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งได้แก่ กฎกระทรวง
ฉบบัที ่33 พ.ศ.2535 ขอ้ที ่2 และกฎกระทรวงฉบบัที ่50 พ.ศ.2540 ขอ้ที ่6, 7, 44, 45 และ 46 

 
3   การพฒันาระบบ 

ในส่วนน้ีจะอธบิายถงึขัน้ตอนการพฒันาระบบ โดยระบบน้ีถูกสรา้งขึน้เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการท างานในส่วนของ
กระบวนการก่อนการออกแบบในขัน้ตอนการสรา้งขอบเขตการก่อสรา้งอาคารสงูตามกฎหมาย และสามารถน าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปใช้
ในการสรา้งงานออกแบบต่อไดท้นัท ีในกรณีทีม่แีบบจ าลองสามมติอิาคารทีส่รา้งเสรจ็แลว้ระบบสามารถใชใ้นการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของระยะถอยร่นหรอืความสูงของอาคารได ้โดยระบบจะมขีัน้ตอนการใชง้านทีไ่ม่ซบัซ้อนสามารถท าความเขา้ใจการใช้
งานไดง้า่ย และผูใ้ชง้านมคีวามยดืหยุ่นในการดดัแปลงแบบจ าลอง 3 มติ ิทีไ่ดใ้นระดบัหน่ึง โปรแกรมที่ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง 
3 มิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ Rhinoceros 6 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งาน Visual Programming หรือ Grasshopper 
ร่วมกบัการ Coding ดว้ยภาษา Python ได้จงึท าใหส้ามารถสรา้งกฎเกณฑ์ตามกฎหมายจาก Python และสรา้งแบบจ าลองขึน้
ด้วย Component ต่างๆ ภายใน Grasshopper ซึ่งสามารเพิม่เติมส่วนเสรมิที่ต้องการได้ง่าย เช่น HumanUI และ MouseRat 
ระบบจะแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัๆดว้ยกนัโดยแบง่ออกดงัน้ี 
3.1 ระบบเลือกแปลงท่ีดิน 
 การเลอืกแปลงทีด่นิทีต่อ้งการ โดยในสว่นน้ีผูใ้ชง้านสามารถเลอืกรูปแบบการเลอืกแปลงทีด่นิได ้2 แบบ แบบที ่1 คอื
เลอืกผ่านโปรแกรม QGIS และท าการสง่ค่าโฉนดแปลงทีด่นิทีเ่ลอืกใหอ้ยู่ในรปูแบบไฟล ์.csv (Comma Separated Value) ดว้ย
ภาษา Python ดงัรูปที ่1 ซึง่มจีุดเด่นที่ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกแปลงทีด่นิมากกวา่ 1 แปลงเพื่อรวมแปลงทีด่นิเขา้ดว้ยกนัได ้หรอื
แบบที ่2 เลอืกแปลงทีด่นิผา่นหน้าจอแสดงผลในโปรแกรมสรา้งแบบจ าลองดว้ย plug-in Mouse Rat ทีจ่ะท าใหต้วัระบบสามารถ
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สื่อสารกบัหน้าจอแสดงผลของ Rhinoceros ได้ผ่านเม้าส์ ที่จะมจีุดเด่นที่สามารถเลอืกที่ดนิที่ต้องการได้อย่างรวดเรว็ และไม่
จ าเป็นตอ้งสลบัไปมาระหวา่งโปรแกรม แต่จะไมส่ามารถใชง้านระบบรวมแปลงทีด่นิไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดัของระบบในปัจจุบนั การ
เลอืกทีด่นิในรปูแบบน้ีนัน้จะตอ้งกดปุ่ มทีท่ าการตัง้ค่าไวแ้ลว้เลอืกแปลงทีด่นิทีต่อ้งการ โดยระบบจะแสดงแปลงทีด่นิทีถู่กเลอืกแต่
จะยงัไมส่รา้งแบบจ าลอง 

 
รปูท่ี 1 แสดงหน้าจอการใชง้านโปรแกรม QGIS 

3.2 ส่วนประมวลผล 
ในสว่นของการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิระบบจะน าเขา้เลขโฉนดและขอ้มลูอื่น ๆ (ขอ้มลูผงัส,ี สนามบนิ และแมน่ ้า) แบบ

อตัโนมตัิจากฐานขอ้มูลที่มผี่านค าสัง่ด้วย Python จากนัน้ระบบจะน าแปลงที่ดนิที่ได้มาท าการวดัระยะต่าง ๆ ที่เป็นตวัแปรที่
จ าเป็นต่อการวเิคราะห์สร้างขอบเขตก่อสร้างอาคารสูงตามกฎหมาย  (วรพงศ์ โรจน์อนุสรณ์, 2559) เริม่จากการตรวจสอบ
ขอ้ก าหนดระยะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการสร้างอาคารสูง โดยระบบจะท าการตรวจหาที่ดนิขา้งเคยีงด้วยการสรา้งเสน้ตดักบัที่ดนิ
ขา้งเคยีงทุกดา้น (Extend Curve & Curve|Curve) เพื่อหาระยะห่างของที่ดนิขา้งเคยีงที่อยู่โดยรอบแปลง จากนัน้จงึท าการหา
ระยะของถนนที่มคีวามกว้างมากที่สุดมาใช้เป็นถนนสายหลกัในการค านวณหาความสูงอาคาร ขัน้ตอนต่อมาระบบจะเข้าสู่
กระบวนการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิขอบเขตอาคารสงูตามกฎหมายดว้ยการ Extrude เสน้แนวเขตแปลงทีด่นิทีผ่่านการ Offset 
Curve เพื่อสร้างแนวระยะถอยร่นและขอบเขตความสูงของอาคารขึ้นมาพร้อมกัน จากนัน้จึงท าการตัดแต่งรู ปทรง (Solid 
Difference) เพื่อใหเ้หลอืเฉพาะส่วนที่ผ่านการจ ากดัความสูงเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อเสรจ็สิน้การประมวลผลจงึแสดงผลออกมาเป็น
แบบจ าลอง 3 มติ ิ
3.3 หน้าต่างควบคมุของผูใ้ช้งาน 
 ผูใ้ชง้านสามารถปรบัแต่งค่าภายในระบบไดใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงผลผา่นหน้าต่างควบคุมของผูใ้ชง้านโดยจะ
แสดงผลดว้ย plug-in ชื่อ HumanUI ภายใน grasshopper ดงัรปูที ่3 ค่าต่าง ๆ ทีผู่ใ้ชง้านท าการเปลีย่นแปลงจะถูกป้อนกลบัเขา้
ไปในระบบและท าการประมวลผลขึน้มาใหม ่

 
รปูท่ี 3 แสดงหน้าต่างควบคุมของผูใ้ชง้าน 



กำรสรำ้งแบบจ ำลองสำมมติขิอบเขตกำรก่อสรำ้งอำคำรสงูตำมกฎหมำยแบบอตัโนมตั ิ
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4   การใช้งานระบบ 
ในส่วนน้ีจะอธบิายในเรื่องของการใช้งานระบบโดยจะมลี าดบัขึน้ตอนดงัรูปที่ 4 เริม่แรกผูใ้ช้งานจะต้องเปิดไฟล์เขต

แปลงทีด่นิทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการขึน้มา ซึง่จะเป็นไฟล์ นามสกุล .3dm โดยภายในไฟลจ์ะประกอบไปดว้ยแปลงทีด่นิภายในเขต และ
ขอ้มลูประกอบอื่นๆ เชน่ เสน้ทางแมน่ ้า ขอบเขตสนามบนิ และผงัส ีเป็นตน้ ซึง่องคป์ระกอบจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละ่เขต 

 
รปูท่ี 4 แสดงขัน้ตอนการใชง้านระบบ 
 

ต่อมาจะเป็นการเลอืกแปลงทดีนิทีเ่พือ่น ามาใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองสามารถท าได้ 2 วธิ ีคอืแบบเลอืกผา่นโปรแกรม 
QGIS และแบบเลอืกบนหน้าจอแสดงผลใน Rhinoceros ซึง่จะมขีอ้จ ากดัและจุดเด่นแตกต่างกนัไปในแต่ล่ะแบบเมือ่ท าการเลอืก
แปลงทีด่นิเรยีบรอ้ยแลว้ท าการกดปุ่ ม Generate บนหน้าต่างควบคุมของผูใ้ชง้านระบบจ าเริม่ท าการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติพิรอ้ม
ทัง้แสดงผลแบบจ าลองและขอ้มลูเกีย่วกบัแปลงทีด่นิรวมถงึขอ้มลูแบบจ าลองเบือ้งตน้ ดงัรปูที ่5 

 
รปูท่ี 5 แสดงผลลพัธแ์บบจ าลองและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบ  
 

ซึง่หลงัจากระบบท าการสรา้งแบบจ าลองขึน้ผูใ้ชง้านสามารถก าหนด/เปลีย่นแปลงคา่ต่าง ๆ เพือ่ใหแ้บบจ าลองสามารถ
แสดงผลขอ้มลูไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากทีสุ่ดไดจ้ากหน้าต่างควบคุมของผูใ้ชง้าน ทีม่ลีกัษณะดงัรูปที ่7 โดยผล
ของการปรบัแต่งคา่ต่างๆจะแสดงผลทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา โดยคา่ต่างๆทีส่ามารถท าการปรบัแต่งไดม้ดีงัน้ี 

1. Basement Floor (พืน้ชัน้ใตด้นิ) ใชส้ าหรบัเพิม่/ลดจ านวนชัน้ใตด้นิ 
2. Floor to Floor (ระยะห่างระหว่างพืน้ชัน้ถงึพืน้ชัน้ถดัไป) ใชส้ าหรบัปรบัระดบัความสงูของพืน้ชัน้อาคารทีแ่สดงอยู่

บนแบบจ าลองเพือ่ใหท้ราบจ านวนชัน้ทีจ่ะสามารถสรา้งไดจ้รงิ 
3. Minimum Floor Area (ขนาดพืน้ทีข่ ัน้ต ่า) ใชส้ าหรบัก าหนดขนาดพืน้ทีช่ ัน้ข ัน้ต ่าทีต่อ้งการเพือ่คดักรองชัน้อาคารทีม่ ี

ขนาดเลก็ไมต่รงต่อความตอ้งการ 
4. Offset Floor (ระยะถอยร่นพืน้ชัน้) ใชส้ าหรบัปรบัระยะถอยร่นพืน้ทีช่ ัน้แต่ล่ะชัน้ใหม้ขีนาดเลก็ลงในกรณีทีพ่ืน้ชัน้มี

ขนาดใหญ่เกนิกวา่ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
5. Offset Basement Floor (ระยะถอยรน่พืน้ชัน้ใตด้นิ) ใชส้ าหรบัปรบัถอยรน่พืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิ 
6. การปรบัเปลีย่นรปูแบบการแสดงผลเพือ่เปิด/การแสดงผลทีต่อ้งการแสดงผลได ้

จะเหน็ไดว้า่ล าดบัขัน้ตอนในการใชง้านโปรแกรมเสรมิมกีารท างานทีไ่มซ่บัซอ้นและไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางใน
การใชง้าน กส็ามารถสรา้งแบบจ าลอง 3 มติขิอบเขตอาคารสงูตามกฎหมายทีม่คีวามซบัซอ้นของตวับทกฎหมายไดโ้ดยงา่ย ท า
ใหส้ะดวกต่อการน าไปใชง้านดา้นอื่นๆทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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5   สรปุ 
บทความน้ีได้น าเรื่องของการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ขอบเขตอาคารสูงตามกฎหมายแบบอัตโนมัติ และระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์มาใช้งานร่วมกนัโดยเลง็เหน็ว่าสามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้หากมกีารน าเขา้ขอ้มูลประเภทอื่นๆเขา้
มาร่วมในการสร้างแบบจ าลอง 3 มติิ เพื่อให้ผู้ที่มคีวามสนใจหรอืมคีวามเกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงแบบจ าลอง 3 มติิ ขอบเขต
อาคารสูงตามกฎหมายได้ง่ายมากขึน้ จากการที่แบบจ าลองทีส่รา้งดว้ยวธิกีารสรา้งแบบปกตผิูส้ร้างจะเป็นที่ต้องท าการศกึษา
ขอ้มลูกฎหมายอาคารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิแปลงนัน้ๆใหค้รอบคลุม และมตีอ้งอาศยัความช านาญในการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิจงึ
ท าใหว้ธิน้ีีจ าเป็นต้องใชเ้วลาในแต่ล่ะกระบวนการเป็นอย่างมากหากไม่มคีวามเชีย่วชาญทีเ่ฉพาะทาง ท าใหบุ้คคลโดยทัว่ไปไม่
สามารถใชง้านได ้แบบจ าลองทีส่รา้งดว้ยวธิกีารสรา้งผ่านระบบสรา้งแบบจ าลองน้ีจะท าการสรา้งแบบจ าลองจากการเลอืกแปลง
ทีด่นิทีต่อ้งการในโปรแกรม QGIS และเริม่การท างานของระบบขึน้มาเพือ่ใหร้ะบบท าการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิขอบเขตอาคาร
สงูตามกฎหมายแบบอตัโนมตัขิึน้มาท าใหผู้ท้ีใ่ชง้านไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายอาคารหรอืการสรา้งแบบจ าลอง 
3 มติแิต่อย่างใด แต่กระบวนการน้ีจะมขีอ้จ ากดัทีก่ารเตรยีมฐานขอ้มลูเนื่องจากตอ้งมกีารจดัเตรยีมไฟลข์อ้มลูแปลงทีด่นิต่างๆไว้
จ านวนมากซึง่สามารถเพิม่เตมิไดใ้นภายหลงั  

ขอ้จ ากดัในปัจจุบนัระบบยงัไม่สามารถสื่อสารกบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตรไ์ดอ้ย่างเตม็ทีเ่น่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้น
การรบัสง่ขอ้มลูในแต่ล่ะครัง้ท าไดจ้ ากดั ซึง่หากมกีารพฒันาในเรื่องของการรบัสง่ขอ้มลูแลว้จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน
มากยิ่งขึ้น และยงัมขีอบเขตในการค านวณพื้นที่ต่างๆที่จ ากดัยงัไม่สามารถค านวณสดัส่วนของพื้นที่ขายกบัพื้นที่ที่ใช้เป็น
สาธารณะพืน้ทีส่เีขยีวหรอืพื้นทีจ่อดรถ และพฒันาในส่วนของระบบใหอ้ยู่ในรูปแบบแพลตฟอรม์ออนไลน์หรอืแอปพลเิคชัน่บน
โทรศพัทม์อืถอืกจ็ะชว่ยเพิม่ความสะดวกสบายในการใชง้านมากยิง่ขึน้ 
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The process of designing a shading batten design for  

controlling daylight and scenery using genetic algorithm in office building. 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัมแีนวโน้มการใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ประเทศไทยนัน้ตัง้อยู่ใกลเ้สน้ศูนยส์ตูรมแีสงสวา่งมากและ
เพยีงพอต่อความตอ้งการ การน าแสงสวา่งเขา้มาใชค้วรค านึงถงึความเหมาะสม เน่ืองจากการน าแสงทีเ่ขา้มามากจนเกนิไปจะน า
ความร้อนเขา้มาด้วยในขณะเดยีวกนั การออกแบบทีด่คีวรค านึงถึงทศันียภาพซึ่งช่วยส่งผลดตี่อสุขภาพและเชื่อมต่อด้านการ
มองเหน็กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกได ้วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี คอื พฒันาแบบการตดิตัง้อุปกรณ์บงัแดดแบบตดิตัง้ตายตวัที่
ใหแ้สงทีเ่หมาะสมและมทีศันียภาพที่ดดีว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม ในบทความน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาวธิกีารค านวณแสงสว่างและ
มุมมอง วธิกีารออกแบบระบบ และวธิกีารหาแบบค าตอบดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม โดยวดัจากปรมิาณพืน้ทีท่ีผ่่านเกณฑท์ี่
ไดร้บัแสงในปรมิาณเวลาทีด่ ีและองศาในการมองเหน็ทศันียภาพภายนอกจากจุดต่าง ๆ ภายในหอ้ง ผลจากการทดลองพบว่า 
การออกแบบระแนงบงัแดดดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม สามารถควบคุมแสงสวา่งและมุมมองทศันียภาพจากภายในสูภ่ายนอก
ไดด้มีากขึน้ โดยผลการทดลองน้ีสามารถขยายเป็นแนวทางในการพฒันาอุปกรณ์บงัแดดประเภทอื่น ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ซึง่ชว่ยลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยในสว่นของตน้ทุนในขัน้ตอนการออกแบบส าหรบัผูอ้อกแบบ 

ค าส าคญั: แสงสวา่ง, ทศันียภาพ, ระแนงบงัแดด, ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม, พาราเมตรกิดไีซน์ 
 
Abstract 

Nowadays, the trend of using renewable energy is increasing, Thailand is located near the equator and there 
is a lot of light and enough to meet the demand. The use of light should be considered appropriately because too much 
light will bring in the heat. Good design should consider the vision which will be good for health and connect perception 
to the external environment. The objective of this research is to develop a fixed installation of shading equipment that 
provides appropriate light and good scenery using genetic methods. In this article, the researcher studied how to calculate 
daylight and views, methods of system design and genetic methods for finding answers by measuring the space that 
meets the optimum amount of light and is able to see the outside view from various points inside the room. The results 
of the experiment showed that shading batten design using the genetic methods can control the light appropriately and 
give a wider perspective from inside to outside Therefore, shading batten can be designed to control daylight to provide 
a good scenery with genetic methods. The results of this experiment can be developed further to be a guideline for other 
types of shading devices, which helps designers to reduce the time and cost during the design process. 

Keywords: daylight, scenery, shading batten, genetic algorithm, parametric design 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ในปัจจุบนัการใชพ้ลงังานมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ตามภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและเศรษฐกจิโลก (ส านักงาน

นโยบายและแผนพลงังาน, 2560) และมแีนวโน้มการใช้พลงังานทดแทนเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา (กรมพฒันา
พลงังานทดแทน และอนุรกัษพ์ลงังาน, 2561) การใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายในอาคารคิดเป็นรอ้ย
ละ 25 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัง้หมดของอาคาร (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ, 2544) โดยประเทศไทย
ตัง้อยู่ใกลเ้สน้ศูนยส์ตูรมแีสงสว่างมากและเพยีงพอต่อความตอ้งการ การน าแสงสว่างเขา้มาใชค้วรค านึงถงึความเหมาะสมดว้ย 
เนื่องจากการน าแสงทีเ่ขา้มาจะน าความรอ้นเขา้มาดว้ย และการออกแบบใหเ้หน็ทศันียภาพนอกไดก้วา้งสามารถเชือ่มต่อระหวา่ง
พืน้ที ่ช่วยใหม้สีุขภาพทีด่สีรา้งความผ่อนคลายน่าใชง้าน และส่งเสรมิในดา้นความปลอดภยัไดด้ว้ย ซึง่การหาแบบทีใ่หข้อ้ดทีัง้
สองด้านต้องอาศยัเวลา เน่ืองจากการหาแบบที่ดจีากความเป็นไปได้ของการออกแบบที่มากมายท าใหก้ารวดัผลล าบาก ใน
ปัจจุบนัมเีทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการคน้หาค าตอบ คอื ใชว้ธิเีชงิพนัธุกรรมคน้หาแบบทีม่ปีระสทิธภิาพไดใ้นระยะเวลาจ ากดั โดย
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี คอื พฒันาแบบการตดิตัง้อุปกรณ์บงัแดดแบบตดิตัง้ตายตวัทีใ่หแ้สงทีเ่หมาะสมและมทีศันียภาพทีด่ี
ดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม ในบทความนี้ผูว้จิยัไดศ้กึษา วธิกีารค านวณแสงสวา่ง วธิกีารค านวณมมุมอง วธิกีารออกแบบระบบ 
และ วธิกีารหาแบบค าตอบดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม โดยวดัจากปรมิาณพืน้ทีท่ีผ่า่นเกณฑท์ีไ่ดร้บัแสงในปรมิาณเวลาทีด่ ีและ
องศาในการมองเหน็ทศันียภาพภายนอกจากจุดต่าง ๆ ภายในหอ้ง 
 
2. ทฤษฎีและเครื่องมือท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 โครงการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการค้นคว้าโครงการและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัอุปกรณ์บงัแดดแบบไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม พบว่าใน

งานวจิยัต่าง ๆ มกีารใชต้วัแปรทีห่ลากหลายรวมถงึวธิกีารท าทดลองดว้ย ดงัน้ี (1) การทดลองโดยใชเ้ครอืงมอืกบัสภาวะจรงิ เช่น 
ในงานวจิยัของ สนัตภิาพ และ ช านาญ (2558) ประสทิธภิาพวสัดุและการเวน้ช่องวา่งเพือ่การลดความรอ้น ดว้ยระแนงแนวนอน 
(2) การทดลองโดยใชค้อมพวิเตอรจ์ าลองซึง่ สามารถแบ่งวธิกีารออกเป็นสองแบบคอื การจ าลองโดยมผีูอ้อกแบบเป็นคนคดิหรอื
ช่วยตดัสนิใจ ในงานวจิยัของ ณัฐวฒัน์ (2562) แนวทางการปรบัปรุงแสงสว่างเพื่อความสม ่าเสมอในการส่องสว่าง กบั การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์หาค าตอบใหแ้บบอตัโนมตั ิอย่างงานของ Jaime & Marilyne (2010) และ Santiago & Yuzo (2007) ท า
เกี่ยวกบัการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมช่วยหาแบบทางสถาปัตยกรรมภายใต้ความเป็นไปไดข้องการออกแบบมากมาย จาก
การศกึษางานวจิยัดงักลา่วพบวา่การน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการออกแบบชว่ยใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพและไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะการหาความสมัพนัธข์องตวัแปรหลาย ๆ ตวัแปร 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสรา้งแบบจ าลองสามมติ ิRhinoceros โดยสรา้งโมเดลสามมติจิากปลัก๊อนิสรา้งแบบจ าลองอลักอรทิมึ 

Grasshopper ใช้ปลัก๊อินเสริม Ladybug และ Honeybee ปลัก๊อินส าหรบัวเิคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ จ าลองแสงแดด และ
มมุมองของทศันียภาพ และสุดทา้ยปลัก๊อนิส าหรบัการคน้หาค าตอบวธิเีชงิพนัธุกรรม Galapagos และในสว่นของการเกบ็ส ารอง
ขอ้มลูใชภ้าษาคอมพวิเตอร ์Python ดงัตวัอยา่งรปูที ่1 

     
รปูท่ี 1 แสดงเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั                                                                    รปูท่ี 2 แสดงเกณฑใ์นการวดัของ LEED v4 
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2.3 เกณฑท่ี์ใช้ในการทดลอง 
การวดัแสงตามมาตรฐานมอียู่หลายวธิดีว้ยกนั โดยในงานวจิยัน้ีใชม้าตรฐานของ LEED v4 เนื่องจากเป็นที่ยอมรบัของ

อาคารประหยดัพลงังานในระดบันานาชาต ิมหีลกัในการวดัคุณภาพความสวา่งของพืน้ทีด่งัน้ี ความสอ่งสวา่งภายในหอ้งมคีวามสวา่ง
ทีต่ัง้แต่ 300 ลกัซ์ ขึน้ไป เป็นเวลาเกนิรอ้ยละ 50 ของเวลาการใชง้านโดยจะตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 55 ของพืน้ที ่และ ตัง้แต่ 1000 
ลกัซ ์ขึน้ไปเป็นเวลาไมเ่กนิรอ้ยละ 250 ชัว่โมงของเวลาการใชง้านต่อปีและจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของพืน้ที ่ดงัตวัอยา่งรปูที ่2 

2.4 ศึกษาระแนงบงัแดดและแบบห้องท่ีต้องการทดลอง 
ระแนงบงัแดดและแบบห้องที่ใช้ทดสอบในบทความน้ีเป็นตวัอย่างรูปแบบหน่ึงเพื่อน ามาทดสอบกระบวนการการ

ออกแบบระบบและพฒันาระบบต้นแบบ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรอืต่อยอดจากเดมิได้ โดยเงื่อนไขในการปรบัเปลี่ยน
รปูแบบของระแนงบงัแดดมดีงัน้ี (1) ขนาดของซีร่ะแนง (2) การเวน้ระยะห่างระหว่างหวา่งซี ่(3) และองศาในการตดิตัง้ซีร่ะแนง 
ดงัตวัอยา่งรปูที ่3 
 
3. ออกแบบระบบทดลองและพฒันาระบบต้นแบบ 

ก่อนสรา้งระบบทดสอบบนคอมพวิเตอร์จ าเป็นจะต้องมกีารก าหนดแนวทางในการค านวณ โดยใหค้ านวณแสงตลอด
ฤดูกาล (Annual Daylight) เกณฑใ์นการใหค้ะแนนดา้นแสงสว่างภายใน และ องศาในการมองเหน็ทศันียภาพภายนอกจากมุม
ต่าง ๆ  ในอาคาร รวมถงึตวัคุณสมบตัทิางวสัดุของผนงัและกระจก และ ช่วงเวลาทีใ่ชง้านพืน้ทีห่ลงัจากพฒันาระบบสามารถแบ่ง
ออกการท างานออกเป็นสว่น ๆ ไดด้งัน้ี  (1) แสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ (2) สร้างแบบห้องสามมิติ (3) วิเคราะห์
ทศันียภาพ (4) การค านวณแสงสว่าง (5) แสดงผลของแสงสว่างตามเกณฑใ์นการวดั (6) การคน้หาค าตอบดว้ยวธิเีชงิพนัธุร รม 
และ (7) การเกบ็ผลระหวา่งการทดสอบและส ารองขอ้มลูและในสว่นล าดบัการท างานของระบบดงัตวัอยา่งรปูที4่ 

 
รปูท่ี 3 แผนภาพแสดงความเป็นไปไดใ้นการจบัคูข่องตวัแปรต่าง ๆ (รปูดา้นซา้ย) 
รปูท่ี 4 แผนภาพแสดงวธิกีารท างานของระบบ (รปูดา้นขวา) 

ในการทดลองน้ีการค านวณมุมมองก าหนดใหม้จีุดมุมมอง 3 จุด จากกลางหอ้ง ระนาบในการค านวณสูงจากพืน้ 1.1 
เมตร วดัจากระดบัสายตาเมื่อนัง่ท างานบนเกา้อี้ โดยก าหนดใหค้ะแนนสิง่ต่าง ๆ ทีม่องเหน็แตกต่างกนัไป ตามความเหมาะสม 
เช่น ส่วนทีเ่หน็ธรรมชาตอิย่างทอ้งฟ้า ตน้ไม ้และ แหล่งน ้า ให ้4 คะแนน อาคารสวยงาม หรอื โบราณสถานให ้2 คะแนน และ 
สิง่ทีไ่ม่น่ามองไม่น่าสนใจเช่น สิง่ทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง อาคารรา้ง หรอื กองขยะ ให ้ -6 คะแนน ดงัตวัอย่างในรูปที ่5 ซึง่ใน
สว่นทีก่ ้ากึง่ระหวา่งขอ้ดกีบัขอ้เสยีสามารถเพกิเฉยใหเ้ป็นศนูยค์ะแนนซึง่จะชว่ยสง่เสรมิใหก้ารค านวณหาแบบระแนงในดา้นแสงมี
ความยนืหยุ่นมากขึน้ ในส่วนการค านวณแสงก าหนดใหใ้ชร้ะยะห่างระหว่างจุด 1 เมตร ระนาบในการค านวณสูงจากพืน้ 0.75 
เมตร วดัจากระดบัโต๊ะใชส้ าหรบัท างานการ แสดงผลตามเกณฑข์อง LEED v4 สว่นหลกัการท างานของวธิเีชงิพนัธุกรรมคอืเพื่อ
หาแบบทีม่ขีอ้ดจีากทัง้สองวตัถุประสงค ์คอืใหแ้สงสวา่งและทศันียภาพทีด่ ีดว้ยการรวมคะแนนของทัง้สองดา้น ดัง้นัน้แบบทีไ่ดจ้ะ
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มขีอ้ดขีองทัง้สองอยู่ ซึ่งอาจไม่ใชแ้บบที่ดทีี่สุดของในแต่ละดา้น ทัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสให้สามารถแก้ไขค่าน ้าหนักในการให้
คะแนน เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถก าหนดน ้าหนกัในการใหค้วามส าคญัของแต่ละดา้นไดต้ามตอ้งการ 

 
4. ผลการศึกษา 

หลงัจากการทดสอบจบกระบวนการหาแบบค าตอบแลว้ พบวา่แบบระแนงบงัแดดทีไ่ดค้ะแนนรวมทีด่ทีีสุ่ด แบบระแนง
ตวัอย่างดงัรปูที ่6 สามารถใหแ้สงธรรมชาตแิละทศันียภาพไดเ้หมาะสมมากขึน้ โดยส ารวจจากสถติทิีไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูระหวา่งการ
ทดลอง ดงันัน้ระแนงบงัแดดทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจงึเป็นแบบทีใ่หท้ัง้แสงสวา่งและทศันียภาพทีด่ ีซึง่อาจจะไมใ่ชแ่บบทีใ่หแ้สงสวา่ง
ดทีีสุ่ดหรอืทศันียภาพดทีีสุ่ด แต่เป็นแบบทีใ่หแ้สงและทศันียภาพดทีีส่ดุ เน่ืองจากการบงัแสงแดดของระแนงสามารถสง่ผลต่อการ
บงัทศันียภาพได ้ 

   
รปูท่ี 5 แสดงตวัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนดา้นทศันียภาพ (รปูดา้นซา้ย) 
รปูท่ี 6 แบบระแนงบงัแดดทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก จาก 30 รุน่ มมุมองจากกลางหอ้ง (รปูดา้นขวา) 
 

         
รปูท่ี 7 แสดงตวัอยา่งผลการทดลอง ภาพซา้ยดา้นแสง ภาพขวาดา้นทศันียภาพ 
 
5. สรปุผล 

จากผลการทดสอบที่ได้ย้อนกลบัไปส ารวจขอ้มูลที่บนัทกึไว ้หากปรมิาณแสงนัน้เพยีงพอต่อความต้องการแล้วอาจ
พจิารณาเรือ่งขององศาในการมองเหน็เป็นหลกัไดห้ากตอ้งการเหน็ทศันียภาพภายนอกมากเป็นพเิศษ ระบบน้ีพฒันาขึน้ใหใ้ชแ้สง
ธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์ โดยใหค้วามส าคญัเรื่องของทศันียภาพเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาอุปกรณ์บงั
แดดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายในส่วนของตน้ทุนขัน้ตอนการออกแบบส าหรบัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัแบบทางสถาปัตยกรรม\ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ในเรื่องของทศันียภาพอาจพจิารณาเพิม่ในเรื่องของ การเน้นความสวยงามเฉพาะจุดบนผนัง พจิารณามุมมองจาก
ภายนอกสู่ภายใน เน้นสิง่ทีต่้องการใหเ้หน็ในแต่ละจุดต่างกนัเพื่อใหอ้ารมณ์ความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัสรา้งความหลากหลายและ
เชือ่มโยงระหวา่งพืน้ทีภ่ายในกบัภายนอกรวมถงึขนาดของชอ่งเปิดทีไ่มถ่ีล่ะเอยีดจนท าใหเ้กดิความไมส่บายตา 
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บทคดัย่อ 

ระบบการจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) ถูกใชง้านอยา่งแพร่หลายในการบรหิารงาน
ก่อสรา้งและวศิวกรรม สว่นกระบวนการออกแบบยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมในประเทศไทยวตัถุประสงคข์องการศกึษานี้เพือ่น าระบบ BIM 
มาช่วยในการพฒันากระบวนการออกแบบทัว่ไปใหเ้กดิประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัการก่อสรา้งอาคารภายใต้ระบบ BIM และ
ค้นหาปริมาตรของประสิทธิภาพ โดยน าเสนอผ่านการออกแบบโครงการกิจการสาธารณูปโภค ในจังหวดัปริมณฑล ที่มี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการขยายเมอืงและจ านวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ให ้โดยมตีวัแปรในการประเมนิผลคอื เวลา ต้นทุน 
และคุณภาพ (Time-Cost-Quality) ทัง้น้ีการน าระบบ BIM มาออกแบบและก่อสร้างแล้ว ยงัสามารถน าสารสนเทศอาคารจาก
แบบจ าลอง ไปใช้ในการดูแลบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างต่อไปในอนาคต พบว่าผลลัพธ์ที่จากการวิจัย คือ 1.) ช่วยให้เกิด
ประสทิธภิาพในการสือ่สารระหว่างบุคลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการออกแบบโครงการ 2.) ลดความผดิพลาดและระยะเวลาจาก
การปรบัแกไ้ขแบบ เน่ืองดว้ยการท างานกบัขอ้มลูทีเ่ป็น 3 มติ ิ3.) สรา้งสรรคแ์บบและช่วยประกอบการตดัสนิใจไดห้ลากหลาย
กวา่ ในระยะเวลาทีเ่ทา่กนั 4.) ชว่ยลดตน้ทุนในการออกแบบ  

ค ำส ำคญั: ระบบกำรจ ำลองสำรสนเทศอำคำร, ระยะเวลำ ตน้ทุน คุณภำพ, กระบวนกำรออกแบบ, ขอ้มลู 3 มติ ิ
 
Abstract 
      The Building Information Modeling (BIM) has been extensively utilized over the field of engineering and 
construction management, although the design process is yet to broadly commence. The objective of the study is to 
harness BIM to enhance the performance of the design process which is associate with the building construction under 
the BIM system and in the search for its volumetric efficiency. The study presents through the vicinity’s public facilities 
design project whereas it is directly affected by urban expansion and population growth. The evaluation of the project 
employs the Time-Cost-Quality framework. Besides adopting BIM for the design process and construction, the model 
endorses further building management and construction. The study shows that model 1) Facilitates the efficiency of 
interpersonal communication within project designers. 2) Diminishes the error and time consumption during the model 
modification process as a benefit of the three-dimensional model. 3) Expands the range of available choices while 
consuming the equivalent of time comparing to the traditional method. 4) Reduces the cost of the design project. 

Keywords: Building information modeling (BIM), Time Cost Quality, Design process, 3D data 
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1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัการท างานและการสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มลูของสถาปนิกในประเทศไทยยงัไม่อยู่ในระบบ คลาวด์ คอมพวิติ้ง 
(Cloud Computing) ส่วนมากยงัท างานด้วย ระบบคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) หรอื (Computer Aided Design) 
โดยพึง่พาการแลกเปลีย่นขอ้มลูผ่านอเีมล (E-mail) หรอืซอฟต์แวรใ์นการสือ่สารจ าพวก ไลน์ (Line) เป็นตน้ ซึง่ยงัมขีอ้ดใีนการ
ท างานไดอ้ยา่งรวดเรว็ ในขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งตน้ (Conceptual Design) แต่งานออกแบบไมส่ามารถบรูณาการรว่มกบังาน
ระบบไฟฟ้า สุขาภบิาล งานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม เขา้ดว้ยกนัอย่างสมบรูณ์ และไมส่ามารถแสดงผลในรูปแบบ 3 มติ ิที่
จะสามารถแสดงใหเ้หน็ความขดัแยง้ระหวา่งองคป์ระกอบของงานสถาปัตยกรรมได้ และสว่นส าคญัในการกระบวนการท างานคอื 
การสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มลูยงัไม่อยู่ในระบบ คลาวด ์ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการสื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มลูกบับุคลากรใน
กระบวนการท างาน 

ระบบ BIM (Building Information Modeling) หรอื (แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร) เป็นสิง่ทีเ่ขา้มาทดแทนการท างาน
ในรูปแบบเดมิของสถาปนิก ทีม่กีารบูรณาการงานระบบไฟฟ้า สุขาภบิาล งานโครงสรา้ง และงานสถาปัตยกรรม เขา้ดว้ยกนั
อย่างสมบูรณ์แบบ และยังสามารถแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะท าให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรม ไปจนถึงการแสดงผล รูปแบบ 4 มติิ ในเรื่องของการบรหิารจดัการเวลา เช่น ระยะเวลาในการก่อสร้างและ
ระยะเวลาการขนสง่อุปกรณ์ รปูแบบ 5 มติ ิในเรือ่งของคา่ใชจ้า่ยทางสถาปัตยกรรม เชน่ คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่ขนสง่ และคา่แรงงาน 
รปูแบบ 6 มติ ิทีค่รอบคลุมไปถงึการบรหิารจดัการกบัโครงการทีก่่อสรา้งเสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ในเรื่องการซ่อมบ ารุงไปจนถงึ
การรือ้ถอนโครงการ และสว่นสุดทา้ยคอืการสือ่สาร แลกเปลีย่นขอ้มลู อยู่ในระบบ คลาวด ์ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการสือ่สาร
และแลกเปลีย่นขอ้มลู 

 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) ศกึษาระบบ BIM เพือ่ชว่ยออกแบบโครงการกจิการสาธารณูปโภคในจงัหวดัปรมิณฑล  
2) เปรยีบเทยีบการกระบวนการท างานและการสือ่สารระหวา่งระบบ BIM กบักระบวนการท างานโดยทัว่ไปของสถาปนิก 

ในบรบิทการท างานของประเทศไทย 
3) เปรยีบเทยีบกระบวนการท างานในระบบ BIM ระหวา่งการท างานผา่นระบบ Cloud กบั การท างานในระบบ Offline 

 
2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ BIM (Building Information Modeling) หรือ (แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร) 

ระบบ BIM (Building Information Modeling) หรอื (แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร) เป็นกระบวนท างาน (Process) 
รปูแบบหนึ่ง ซึง่ถูกพฒันาขึน้มาเพือ่บรูณาการ การท างานในขัน้ตอนต่าง ๆ ของการออกแบบและก่อสรา้งงานสถาปัตยกรรม ท า
ใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้กนัขององคป์ระกอบในงานสถาปัตยกรรม (รศ.ววิฒัน์ อุดมปิตทิรพัย์ , 2560) ทีก่ารท างานในรูปแบบเก่า 
เช่น การท างานดว้ย CAD (computer-aided design) ทีแ่สดงผลในรูปแบบของ 2 มติ ิไมส่ามารถแสดงใหเ้หน็ความขดัแยง้ของ
องคป์ระกอบในงานสถาปัตยกรรมไดค้รบถว้น ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความผดิพลาดและการแกไ้ขในหลายขัน้ตอนตามมาทีห่ลงั 
โดยทีก่ารท างานในระบบ BIM ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุนัน้ จ าเป็นตอ้งท างานผา่นระบบ Cloud      
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ คลาวด ์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) 

เป็นระบบคอมพวิเตอร์ทีพ่ร้อมรองรบัการท างานของผูใ้ช้งานในทุก ๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นระบบเครอืข่าย การจดัเก็บ
ขอ้มูล การทดสอบระบบหรอืตดิตัง้ฐานขอ้มลู หรอืการใชง้านซอฟต์แวร์เฉพาะดา้นในธุรกจิต่าง ๆ โดยทีผู่ใ้ชง้านไม่ต้องตดิตัง้
ระบบทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่ส านักงาน แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud 
Computing ผา่นอนิเทอรเ์น็ต โดยในงานวจิยันี้ ใชร้ะบบ Cloud ผา่น ซอฟตแ์วร ์BIM 360 ทีเ่ชือ่มต่อกบั ซอฟตแ์วรก์ารท างานใน
ระบบ BIM อย่าง Revit โดยระบบ Cloud แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ส่วนที ่1) Private Cloud คอืการจ ากดัการเขา้ถึง
ขอ้มลูทัง้หมดจากบุคลากรภายนอก 2) Public Cloud คอืการไมจ่ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูของบุคลากรในกระบวนการท างาน และ 3) 
Hybrid Cloud คอืจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูลบางส่วนใหแ้ก่บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูลทีถ่อืเป็นทรพัย์สนิ
ของผูจ้ดัท า (กลุม่ภาระงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2557) 
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2.3 ซอฟตแ์วร ์BIM 360  
ซอฟตแ์วร ์BIM 360 เป็นซอฟตแ์วรใ์นระบบ Cloud ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลู เชน่ ขอ้มลูกราฟฟิกในกระบวนการออกแบบ 

ขอ้มลูเอกสารประกอบการออกแบบ เป็นตน้ โดยซอฟตแ์วร ์BIM 360 สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไฟลง์านไดห้ลากหลาย นามสกุลไฟล ์
ในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  เช่น Microsoft Office word , Microsoft Office excel , Sketch up , Rhino , และ Revit เป็นต้น โดยที่
ผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดขอ้มลูเขา้มาในคอมพวิเตอร ์กส็ามารถเปิดไฟล์งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  และสามารถ
แสดงความเหน็ในการปรบัแกผ้า่น BIM 360 ในระบบ Cloud เพือ่ใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการท างานไดร้บัทราบขอ้มลู
โดยตรง  (อานน รัตนพิสิทธิ ,์  2559)  
2.4 กรณีศึกษา : โครงการกิจการสาธารณูปโภค ในเขตปริมณฑล 

กระบวนการออกแบบและก่อสร้างมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นการศกึษาในกระบวนการ
ออกแบบและก่อสรา้งส าหรบัประเทศไทย 
โครงการกจิการสาธารณูปโภค เป็นการจดัการบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนัไปยงัเคหะสถาน  ไดแ้ก่ ประปา 
ไฟฟ้า การระบายน ้า การป้องกนัน ้าทว่ม การบ าบดัน ้าเสยี การก าจดัขยะ การป้องกนัอคัคภียั ฯลฯ ในงานวจิยัน้ีไดน้ าระบบ BIM 
เขา้มาช่วยในการออกแบบโครงการลกัษณะน้ีใหเ้กดิประสทิธภิาพกบัโครงการและการขยายตวัของจ านวนประชากรในเขตเมอืง  
ในงานวจิยัน้ีน าเสนอผ่านการออกแบบโครงการในเขตปรมิณฑล เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและเป็นตน้แบบใหก้บั
การพฒันาโครงการประเภทน้ีต่อไป 
2.5 บรูณาการแนวคิดการจ าลองสารสนเทศอาคารกบักระบวนการออกแบบ (กนกวรรณ เรอืงป่ิน, 2558) 

ศกึษากระบวนการจดัการสารสนเทศในกระบวนการออกแบบภายใตร้ะบบ BIM เพือ่ใชด้ าเนินงานออกแบบในโครงการ
กจิการสาธารณูปโภคและน ามาเปรยีบเทยีบกบักระบวนการออกแบบทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป ในบรบิทของประเทศไทย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 แบบแผนการวิจยั 

งานวิจัย น้ี  มุ่ ง เ น้นศึกษาการระบบ BIM ตามมาตรฐาน ISO 19650 (Litle Book of Bim Includes ISO 19650 
Standards.) เพื่อออกแบบโครงการกจิการสาธารณูปโภค ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้จากการออกแบบภายใต้รูปแบบเดมิของ
สถาปนิก โดยเริม่การใช้ระบบ BIM หลงัจากขัน้ตอนการออกแบบเบื้องต้น และเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในช่วงคาบเกี่ยว
ระหวา่งกระบวนการออกแบบโดยทัว่ไปกบัระบบ BIM โดยมตีวัแปรทีใ่ชว้เิคราะหผ์ล คอื ระยะเวลา ตุน้ทุน และคุณภาพ   
3.2 ศึกษากระบวนการออกแบบท่ีใช้โดยทัว่ไปในช่วงการออกแบบเบือ้งต้น (Conceptual Design) จนถึง การแบบออก
รายละเอียด (Detail Design) 

ศกึษากระบวนการออกแบบทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป ผ่านการออกแบบโครงการกจิการสาธารณูปโภค เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ปัญหาและประสทิธภิาพทีเ่กดิขึน้ 
3.3 ศึกษากระบวนการออกแบบภายใต้ระบบ BIM ในช่วงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) จนถึง กระบวนการ
ท าแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) 

ศกึษากระบวนการออกแบบภายใตร้ะบบ BIM ผา่นการออกแบบโครงการกจิการสาธารณูปโภค เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู
ปัญหาและประสทิธภิาพทีเ่กดิขึน้ 
3.4 สรปุผลกระบวนการออกแบบทัง้ 2 กระบวนการ และน าข้อมูลท่ีได้จากการสรปุผลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในช่วงคาบเก่ียว 

 
 

 
 
 
 

 

ศึกษากระบวนการออกแบบทัว่ไป 
ในช่วงการออกแบบเบื้องต้นจนถึงการ
ออกแบบรายละเอยีด 

ศึกษากระบวนการออกแบบภายใต้
ร ะบบ  BIM  ใ น ช่ ว ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
รายละเอยีดจนถงึการท าแบบก่อสรา้ง 

วิเคราะหผ์ลกระบวนการออกแบบ
ทัง้ 2 กระบวนการ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในช่วงคาบเก่ียวระหว่าง

กระบวนการออกแบบ ในเชิง
ปริมาณและคณุภาพ ผา่นตวั
แปร ระยะเวลา ต้นทนุ และ

คณุภาพ 
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4. การวิเคราะหข้์อมลู 
4.1 กระบวนการออกแบบท่ีใช้โดยทัว่ไป 

กระบวนการออกแบบมคีวามหลากหลายแตกต่างกนัออกไป แต่ในงานวจิยัน้ี เลอืกศูนย์นวตักรรมการออกแบบและ
วจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เน่ืองจากมกีระบวนการออกแบบทีช่ดัเจนและมลีกัษณะขัน้ตอนการออกแบบคลา้ยหน่วยงานของ
ภาครฐัรายละเอยีดขัน้ตอนมดีงัน้ี 

1) ผูว้า่จา้งระบุลกัษณะ รปูแบบ และขนาดของสิง่ก่อสรา้งทีต่อ้งการ พรอ้มก าหนดงบประมาณในการก่อสรา้งเบือ้งตน้ 
2) สถาปนิกร่างแบบเบือ้งตน้ ใหก้บัผูว้่าจา้งเพื่อพจิารณารูปลกัษณะของสิง่ก่อสรา้ง เมื่อปรบัแบบใหต้รงกบัสิง่ทีผู่ว้า่จา้ง

ตอ้งการแลว้ ผูว้า่จา้งถงึจะอนุมตัใิหด้ าเนินการขัน้ต่อไป 
3) หวัหน้าผูอ้อกแบบประชุมหารอืกบักลุ่มผูอ้อกแบบ ได้แก่ วศิวกรโครงสร้างและงานระบบต่าง ๆ เพื่อก าหนดรายระ

เอยีดของอาคาร รายระเอยีดในการออกแบบ และรายระเอยีดของราคาค่าก่อสรา้ง เพือ่ปรบัแกไ้มใ่หเ้กนิงบประมาณของผูว้า่จา้ง 
4) ผูอ้อกแบบเริม่ออกแบบอยา่งละเอยีด 

 
รายละเอียดซอฟตแ์วรท่ี์ใช้ในการท างานและส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลู 

ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการออกแบบไดแ้ก่ โปรแกรม Sketch up , Rhino , และ Auto cad  การสือ่สารและแลกเปลีย่นขอ้มลู
กบับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ใชง้านผา่น อเีมล (E-mail) และ ไลน์ (Line) 

 
สรปุผล ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการออกแบบท่ีใช้โดยทัว่ไป 
1) การสื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่างผูอ้อกแบบกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นแบบสื่อสารทีจ่ ากดัอยู่แค่สองฝ่าย ไม่มี

สือ่กลางในการกระจายขอ้มลู เป็นสาเหตุใหข้อ้มลูตกหลน่ 
2) เมือ่ราคาเกนิงบประมาณทีต่ัง้ไวจ้งึตอ้งมกีารปรบัแกแ้บบใหต้รงตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้และเมือ่แกไ้ขแบบเสรจ็จะตอ้ง

มกีารถอดปรมิาณ และประมาณราคาใหมจ่งึท าใหเ้สยีเวลา 
3) ในการตดัรูปดา้น (elevation) หรอืรูปตดั (section) ทีเ่ป็นแบบสองมตินิัน้ไม่ได้ท าได้ โดยอตัโนมตั ิใช้นักเขยีนแบบ 

(draft man) ในการตดัแบบจงึท าใหไ้มส่ามารถตรวจสอบแบบได ้อย่างละเอยีด ยกตวัอย่างเช่น เมือ่ตดัทีเ่สน้กรดิ A (gridline A) 
อาจจะไมพ่บการชนกนัของวตัถุ แต่เมือ่ตดัทีเ่สน้กรดิ B (gridline B) พบการชนกนัในต าแหน่งเดยีวกนั 

4) หากมกีารแกไ้ขความสงูของแต่ละชัน้ หรอืขนาดหอ้งจะตอ้งท าการแกไ้ขทลีะชัน้ ไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้ย่างอตัโนมตัทิ า
ใหเ้สยีเวลาในการปรบัแกแ้บบ  

5) การกระจายขอ้มลูไมท่ัว่ถงึ ยกตวัอย่างเช่น  เมื่อมกีารแกไ้ขแบบบางฝ่ายไมไ่ดแ้กไ้ขแบบตาม เพราะไมไ่ดร้บัการแจง้
แกไ้ขแบบจงึท าใหแ้บบของแต่ระบบไมต่รงกนั  

6) เมือ่ต่างฝ่ายต่างออกแบบในเวลาเดยีวกนั แต่ละฝ่ายกจ็ะไมส่ามารถรูว้า่เกดิการชนกนัของวตัถุทีใ่ดบา้ง เพราะไมม่กีาร
เหน็แบบของแต่ละระบบ จะมาเหน็อกีทกีต็่อเมื่อมกีารประชุม หรอืเลยไปถงึช่วงการก่อสรา้ง เมื่อถงึเวลาก่อสรา้งจะตอ้งท าการ
แกไ้ขหรอืออกแบบเพิม่เตมิ 

7) การมองเหน็ภาพสิง่ก่อสรา้งไม่ชดัเจนเน่ืองจากแบบเป็นสองมติ ิท าใหเ้ป็นการยากในการท าความเขา้ใจรายละเอยีด
ของแบบ บางครัง้จงึเกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นกนั 

 
 

รปูท่ี 1 ลกัษณะการออกแบบโครงการและรปูแบบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการแลกเปลีย่นกบับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4.2 กระบวนการออกแบบภายใต้ระบบ BIM  
หลงัจากใช้กระบวนการออกแบบทัว่ไปในการเริม่ต้นการออกแบบจนถึงการออกแบบรายละเอยีด จงึน าขอ้มูลจาก

กระบวนการออกแบบโดยทัว่ไปมาปรบัเปลีย่นเป็นไฟลง์าน ใหร้องรบักบัเครือ่งมอืภายใตร้ะบบ BIM  
รายละเอียดขัน้ตอนมีดงัน้ี 

1) ผูอ้อกแบบส่งแบบสถาปัตยกรรมและโครงสรา้งในขัน้ตน้ ในรูปแบบสารสนเทศอาคาร และแบบพมิพเ์ขยีว
ใหแ้ก่วศิวกรเพือ่น าไปค านวณใหเ้กดิความถูกตอ้งแมน่ย า 

2) เมือ่การออกแบบเสรจ็สิน้ ทางผูอ้อกแบบระบบต่าง ๆ จะท าการสง่แบบและรายการแสดงปรมิาณวสัดุ ใหก้บั
หวัหน้าผูอ้อกแบบ เพือ่ท าการตรวจสอบราคาใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีต่ัง้ไว ้

3) หวัหน้าผูอ้อกแบบส่งแบบ และรายการแสดงปรมิาณวสัดุใหแ้ก่ผูว้า่จา้งเพือ่ท าการตรวจสอบและอนุมตัแิบบ 
เมือ่ผูว้า่จา้งอนุมตัแิบบ ทางผูอ้อกแบบจะสามารถน าแบบเขา้สูก้ระบวนประมลูหาผูร้บัเหมาต่อไป 

 
รายละเอียดซอฟตแ์วรท่ี์ใช้ในการท างานและส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลู 
ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านการออกแบบไดแ้ก่ Revit และซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู ไดแ้ก่ BIM 360  

 
สรปุผล จากการท างานภายใต้ระบบ BIM  

1) ลดปัญหาการสือ่สารและแลกเปลีย่นขอ้มลู ผา่นการใชง้าน BIM 360 ในระบบ Cloud 
2) ลดระยะเวลาในการหาถอดปรมิาณและประมาณราคา จากการปรบัเปลีย่นแบบ 
3) ลดระยะเวลาในการปรบัแกแ้บบก่อสรา้ง 
4) มกีารกระจายขอ้มลูใหก้บับุคลากรในทุก ๆ ฝ่ายไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
5) สามารถแสดงแบบอาคาร 3 มติ ิและขอ้มลูประกอบแบบใหก้บัผูอ้อกแบบและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดช้ดัเจน

ยิง่ขึน้ และงา่ยต่อการหาขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการออกแบบ 
 

จดุแขง็ของกระบวนการท างานภายใต้ระบบ BIM  

 
รปูท่ี 2 แสดงลกัษณะซอฟตแ์วร ์BIM 360 และการแสดงผลในระบบ Cloud โดยไมจ่ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดลงคอมพวิเตอร ์

  
คอืการสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูลกบับุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง ผ่านซอฟต์แวร ์BIM 360  ทีท่ าใหผู้อ้อกแบบ ผูผ้ลติ วศิวกร 

และบุคลากรดา้นอื่น ๆ ไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นกลางและอพัเดตอยูต่ลอดเวลา ในชว่งของการสือ่สาร  
ในซอฟต์แวร์ BIM 360 ยงัสามารถจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูลใหก้บับุคลากรบางส่วนเพื่อเป็นการป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูลที่มี
ความส าคญัและถอืเป็นทรพัยส์นิของผูอ้อกแบบ 
 



กำรใชร้ะบบสำรสนเทศอำคำรในกระบวนกำรออกแบบ: กรณศีกึษำ โครงกำรกจิกำรสำธำรณูปโภค ในจงัหวดัปรมิณฑล 
กปัตนั จนัคนา และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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5. ผลการวิจยั 
จากการวิเคราะหผ์ลในกระบวนการออกแบบภายใต้ระบบ BIM  

1) กระบวนการออกแบบของโครงการในภาครฐั ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งก าหนดรายการวสัดุ อย่างน้อย 3 ผูผ้ลติ สง่ผลให้
เกดิความผดิพลาดในกระบวนการออกแบบทัว่ไป จากผูอ้อกแบบ คอื 1) เรื่องของการอพัเดตขอ้มลูแบบ แลว้ส่งใหก้บัผูผ้ลติไม่
ครบทัง้ 3 ผูผ้ลติ  2) เกดิขอ้ผดิพลาดจากผูอ้อกแบบ ทีเ่ป็นคนกลางในการน าส่งขอ้มูลจากผูผ้ลติใหก้บับุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งใน
โครงการ ไดไ้มค่รบถว้น ดงันัน้สรุปไดถ้งึ แนวทางการแกปั้ญหาภายใตร้ะบบ BIM โดยการใชร้ปูแบบการสือ่สารและแลกเปลีย่น
ขอ้มลูในระบบ Cloud ผา่นซอฟตแ์วร ์BIM 360 จดัตัง้โฟลเดอร ์ส าหรบัอพัเดตงาน ใหก้บัผูผ้ลติไดท้ราบถงึขอ้มลูทีเ่ป็นกลาง และ
จดัตัง้โฟลเดอร ์ส าหรบัรองรบั ขอ้มลูหรอืค าแนะน าจากผูผ้ลติทัง้ 3 เจา้ โดยท าการจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูของผูผ้ลติจากผูผ้ลติเจา้
อื่น เพือ่ป้องกนัการตดัราคาและการลอกเลยีนรายละเอยีดขององคป์ระกอบขอ้มลู จากผูผ้ลติดว้ยกนัเอง 

2) ลดปัญหาที่เกดิขึน้จากการปรบัเปลี่ยน หรอืลาออก ของบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งในโครงการ  จากการจดัหมวดหมู่และ
ตรวจเชค็ขอ้มลูจากบุคลากรในแต่ละดา้น ใหอ้ยู่ในระบบ Cloud เพือ่งา่ยต่อการท าความเขา้ใจขอ้มลู ของบุคลากรใหม ่ทีเ่ริม่เขา้
มามสีว่นรว่มในโครงการ  

3) ลดระยะเวลาในการปรบัแก้ไขและถอดปรมิาณราคา จากการท างานในซอฟต์แวร์ภายใต้ระบบ BIM โดยผูอ้อกแบบ
สามารถน าเอกสารราคากลางจากกระทรวงพาณิชย ์บรูณาการเขา้กบัฐานขอ้มลูในซอฟตแ์วร ์เมือ่มกีารปรบัแกไ้ขแบบในสว่นใด
สว่นหน่ึง กจ็ะสมัพนัธก์บัราคาทีร่ะบุในฐานขอ้มลู 

4) จดัท าขอ้มลูหรอืหลกัฐาน ในการส่งงานของผูอ้อกแบบหรอืผูผ้ลติ ใหก้บัเจา้ของโครงการไดจ้ดัเจนยิง่ขึน้ เพื่อป้องกนั
ปัญหาจากการทุจรติในการจ่ายค่าแบบ โดยซอฟต์แวร ์BIM 360 ในระบบ Cloud จะแบ่งแยกหมวดหมู่ในการท างานตาม ISO 
19650 เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งในการท างานทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 

5) ป้องกนัปัญหางานล่าช้า จากบุคลากรดา้นอื่น ในโครงการ ดว้ยการแบ่งแยกหมวดหมู่ในการท างานตาม ISO 19650 
เพือ่ใหบุ้คลากรดา้นอื่น เขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบต่อองคป์ระกอบในโครงการไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น เมือ่ผูอ้อกแบบใน
สว่นงานสถาปัตยกรรมสรา้งแบบจ าลองเสรจ็แลว้ วศิวกรในโครงการจะเข้าใจถงึภาระหน้าทีข่องตวัเองและท างานไดต้รงจุด ไม่
เกดิการท างานทีซ่อ้นทบักนั จนสง่ผลต่อการถอดปรมิาณราคาทีผ่ดิพลาด 

6) ลดปัญหาทีเ่กดิในกระบวนการออกแบบโครงการกจิการสาธารณูปโภค เนื่องจากโครงการประเภทนี้ใหค้วามส าคญักบั
งานวศิวกรรมเป็นหลกั สถาปนิกจงึจ าเป็นตอ้งบรูณาการงานสถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งและไมก่ระทบกบังานวศิวกรรม 

 
ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
     บุคลากรบางส่วนในกระบวนการท างานยงัอยู่ในช่วงปรบัเปลีย่นกระบวนการท างานจากรูปแบบเดมิ เขา้สู่ระบบ BIM และ
บางสว่นกเ็ป็นบุคลากรภายนอกทีย่งัคงท างานในรปูแบบเดมิ ท าใหเ้กดิความลา่ชา้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและแปลงขอ้มลูต่างๆ
ของบุคลากรภายนอกใหอ้ยูใ่นระบบ BIM  
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บทคดัย่อ 

ฉนวนกนัความร้อนเป็นวสัดุส าคญัในการควบคุมอุณหภูมภิายในอาคารจากส่งผ่านความร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร  โดย
ลกัษณะทางกายภาพหน่ึงของฉนวนกนัความรอ้ยโดยทัว่ไปนัน้จะมรีูพรุนหรอืช่องอากาศขนาดเลก็กระจายอยู่ทัว่ไปภายในเน้ือ
วสัดุ เช่น โฟมโพลยีูรเิทน โฟมโพลสีไตรนี ซึ่งเป็นพลาสตกิรูปแบบหน่ึง หรอื ฉนวนใยหนิ,ใยแก้ว,ใยกระดาษ นอกจากกลุ่ม
พลาสตกิแลว้ยงัมวีสัดุธรรมชาตหิลายชนิดทีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีม่รีพูรุน ซึง่เป็นลกัษณะทางกายภาพของโฟมในแกนกลาง
ตน้มนัส าปะหลงั แมม้อีตัราการดดูซมึน ้าสงูถงึ 90% แต่วสัดุแหง้มนี ้าหนกัเบา ความหนาแน่นเฉลีย่ 8.5 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร
มสีขีาว จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมคีุณสมบตัเิป็นฉนวนกนัความรอ้น โดยมนัส าปะหลงันัน้เป็นพชืทีป่ระเทศไทยมผีลผลติอนัดบัสี่
ของโลกและแกนล าตน้เป็นสว่นทีเ่หลอืจากการเกบ็เกีย่วผลผลติ จากการทดลองเปรยีบเทยีบคุณสมบตัใินการตา้นความร้อนของ
โฟมแกนกลางมนัส าปะหลงั โฟมโพลสีไตรนี และช่องว่างอากาศพบว่าโฟมแกนกลางมนัส าปะหลงัมผีลต่างของอุณหภูมชิัว่โมง
สะสมมากกวา่โฟมโพลสีไตรนี 0.25 % และน้อยกวา่ช่องวา่งอากาศ 0.67 % แสดงใหเ้หน็วา่มปีระสทิธใินการเป็นฉนวนกนัความ
รอ้นน้อยกวา่โพมโพลสีไตรนีเลก็น้อย และยงัพบวา่ภายในกล่องทัง้สองชนิดมอุีณหภูมคิงทีเ่ท่ากนัในช่วงปลาย จงึมคีวามเป็นไป
ไดใ้นการพฒันาใชเ้ป็นวสัดุฉนวนกนัความรอ้นจากธรรมชาตทิีส่ามารถแยกออกจากเลอืกล าตน้มนัส าปะหลงัดว้ยวธิทีางกายภาพ
ทีไ่มซ่บัซอ้น ใหง้่ายต่อการถ่ายทอดและประยุกต์ใชง้านเศษวสัดุจากการเกษตรสูฉ่นวนธรรมชาตสิ าหรบังาน สถาปัตยกรรมและ
งานสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ เพือ่ทดแทนการพลาสตกิ เป็นวสัดุก่อสรา้งทีส่ามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาต ิ

ค าส าคญั: ฉนวน, มนัส าปะหลงั, วสัดุทางการเกษตร, อุณหภมูชิัว่โมงสะสม, เศษวสัด ุ
 
Abstract 

Thermal insulation plays important role material for controlling the temperature especially from heat transfer to 
the building. Generally, the physical characteristics of thermal insulation are porosity or small air bubbles, and lightweight. 
For example, a polyurethane and expanded polystyrene (EPS) foam is a form of plastic whereas the other types of 
insulation are asbestos cellulose and fiberglass. A cassava core foam is natural insulation material, its average porous 
density of 8.5 Kilograms/m3 with dry material, white colour and soft meanwhile water absorption is high at 90 percent. 
Therefore, the cassava core foam is possible alternative material to be thermal insulation. The result of experiment of 
heat resistance properties by comparison the cassava foam core and EPS foam found that the cassava core foam 
showed different accumulated degree hours more than EPS foam at 0.25 percent. Also, the cassava core foam showed 
0.67 percent less than air gap. It indicated the lower insulation efficiency than EPS foam. Testing in the box found that 
both materials have the same constant temperature. Therefore, the cassava is possibly developed a natural insulation 
material by separated cassava core from the uncomplicated physical technique. It can be easily transferring a knowledge 
and applied to architecture and vernacular purposes based on agricultural scrap material. This contributes a natural 
biodegradable construction material for reducing plastics. 

Keywords: insulation, cassava, agricultural material, accumulate degree-hours, scrap 
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1. บทน า 
มนัส าปะหลงัเป็นพชืทีม่แีหล่งก าเนิดแถบทีลุ่่มเขตรอ้นในเขตอเมรกิาใต้ ชื่อมนัส าปะหลงัเป็นค าทีม่าจากค าว่าซ าเปอ

ทางชวาตะวนัตก เนื่องดว้ยคุณสมบตัทิีท่นทานต่อสภาพอากาศความแหง้แลง้และศตัรพูชืในประเทศเขตรอ้นและมรีากหรอืหวัมนั
ทีม่ปีรมิาณคารโ์บไฮเดรตมากจงึท าใหม้นัส าปะหลงัเป็นพชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารเช่นเดยีวกนักบักบัขา้ว ขา้วสาล ีขา้วโพดหรอืสามารถ
ใชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดอ้งค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตปิระมาณการว่ามปีรมิาณมนัส าปะหลงัทีถู่กเกบ็เกี่ยวทัว่
โลกในปีพ.ศ. 2555 กวา่ 280 ลา้นตนั และมผีลผลติเฉลีย่ทัว่โลกเพิม่ขึน้เกอืบ 1.8 เปอรเ์ซน็ตต์่อปีในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา ความ
ตอ้งการพลงังานทีเ่พิม่ขึน้ปัจจยัหน่ึงทีเ่พิม่ความตอ้งการใชม้นัส าปะหลงัในการผลติไบโอเอทานอลอกีดว้ย(องคก์ารอาหารและ
การเกษตรแหง่สหประชาชาต)ิ  

ในประเทศไทยนัน้มปีรมิาณผลผลติมนัส าปะหลงัมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก โดยพืน้ทีป่ลูกมนัส าปะหลงัของประเทศ
ไทยมมีากกว่าแปดแสนไร่ ในฤดกูารเพาะปลูก2555/2556 มผีลผลติประมาณกว่า 28 ลา้นตนั ซึง่พบพืน้ทีป่ลูกมนัส าปะหลงัทัว่
ทุกภาคของประเทศไทยยกเวน้ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีารปลูกมนัส าปะหลงัมากทีสุ่ด คอื รองลงมา คอื ภาคกลาง 
และภาคเหนือตามล าดบั (ขอ้มลูจากมลูนิธสิถาบนัพฒันามนัส าปะหลงั แห่งประเทศไทย) มมีนัส าปะหลงัประมาณ 150 พนัธุท์ ัว่
โลกโดยทัว่ไปในประเทศไทยนิยมปลกู 3 กลุม่ คอื กลุม่พนัธุช์นิดขม เป็นมนัส าปะหลงัทีม่ปีรมิาณกรดไฮโดรไซยานิก (HCN )สงู 
มปีรมิาณแป้งสงูส าหรบัใชแ้ปรรูปเป็นอาหารสตัวไ์ม่สามารถบโิภคโดยตรงได้ เป็นพนัธุท์ีม่พีืน้ทีป่ลูกมากทีสุ่ด กลุ่มพนัธุ์หวาน
สามารถใชห้วัเพือ่การบรโิภคไดโ้ดยตรง ไมม่รีสขม มทีัง้ชนิดเน้ือร่วน นุ่มและชนิดเนื้อเหนียวแน่น และกลุม่พนัธุป์ระดบั  ใชป้ลกู
ส าหรบัประดบัหรอืเรยีกวา่ มนัดา่ง 

นอกจากการใชป้ระโยชน์ดา้นอาหารและพลงังานจากรากหรอืหวัมนัแลว้ส่วนอื่น ๆของมนัส าปะหลงัยงัสามารถใชใ้บ
ส าหรบัเป็นอาหารมนุษย์และสตัว์ เมลด็ยงัใชส้กดัน ้ามนัทีส่ าหรบัอุตสาหกรรมยาได้ ก้านและล าต้นใชท้ าเป็นท่อนพนัธุ์ อาหาร
สตัว์ ท าวสัดุก่อสรา้งชัว่คราวเช่นคอกสตัวเ์ลี้ยง โดยเกษตรกรจะตดักิง่บางส่วนส าหรบัท าท่อนพนัธุ์ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลติ
หวัมนัส าหรบัการปลกูรอบต่อไปซึง่มกีิง่และล าตน้บางสว่นเหลอืหลงัจากการเกบ็เกีย่ว 

ลกัษณะทางการภาพของกิง่และล าต้นของมนัส าปะหลงันัน้จะมแีกนล าต้นมนัส าปะหลงัอยู่ภายในเปลอืกล าต้น  เน้ือ
แกนกลางแหง้ มนี ้าหนักเบา สามารถยุบตวัและคนืตวัได้ มโีพรงอากาศขนาดเลก็อยู่จ านวนมากซึง่เป็นลกัษณะส าคญัของวสัดุที่
มคีุณสมบตัเิป็นฉนวนกนัความร้อน โดยมลีกัษณะทางกายภาพคลา้ย    โฟมพอลสิไตรนี ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนทีไ่ดจ้าก
ปิโตรเลียม การผสมพอลิสไตรีนร้อยละ 90-95 กับสารท าให้ขยายตัวจะขยายตัวขึ้น 30 – 50 เท่า ได้เป็นโฟม expanded 
Polystyrene (EPS) ในกระบวนการผลติท าใหเ้กดิสารพษิหลายอย่าง เช่น เบนซนี สไตรนีมอนอเมอร์  คารบ์อนเตตระคลอไรด์ 
แมจ้ะเป็นวสัดุทีเ่บาสขีาวสะอาดใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์วสัดุกนักระแทก เป็นวสัดุก่อสรา้งในการเป็นโครงขององคป์ระกอบผนงัในการ
ก่อสรา้ง ฉนวนกนัครบัรอ้น 

แต่โฟมพอลสิไตรีนนัน้เป็นวสัดุย่อยสลายได้ยากเมื่อไหม้ไฟท าให้เกิดสารพษิ ท าให้มกีารใช้วสัดุธรรมชาติอื่น ๆ ใช้
ทดแทนโฟมพอลสิไตรนีเช่นการใชข้า้วโพดคัว่ส าหรบัเป็นวสัดุกนักระแทกในการขนส่ง(packaging of the world) หรอืการผลติ 
starch-based foams หรอืโฟมจากแป้ง(มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัส าปะหลงั) โดยถูกผลติขึน้จากแป้งส าหรบัทดแทนโฟมพอลสิไต
รนีสามารถสรา้งรูพรุนในโครงสรา้งของเน้ือวสัดุโดยการใชน้ ้านกระบวนการผลติ เน่ืองจากใชแ้ป้งเป็นวสัดุในการผลติ แมจ้ะมี
ผลดขีองคุณสมบตัใินการย่อยสลายได้  แต่กม็คีุณสมบตัดิอ้ยกว่าโฟมจากพอลสิไตรนีในดา้นการทนน ้า จงึมกีระบวนการผลติ
รปูแบบอื่นในการปรบัปรุงสมบตัขิองโฟมแป้ง(สมาคมแป้งมนัส าปะหลงัไทย) เช่น ใชแ้ป้งเป็นสารเตมิในพลาสตกิ การผลติเทอร์
โมพลาสตกิสตาร์ช การใช้แป้งเป็นวตัถุดบิส าหรบักระบวนการหมกัในการผลติโพลแิลคตคิ เอซดิ (PLA) นอกจากน้ีณัตฐิพล 
(2555) พบวา่ลกัษณะทางกายภาพของโฟมแป้งมนัส าปะหลงัโดยการผสมโปรตนีชนิดต่าง ๆดว้ยวธิกีารสงัเกตดว้ยกลอ้งจุลทรรศ์
อเิลคตรอน มเีซลลภ์ายในและเซลลผ์วิของโฟมมลีกัษณะพองตวั ท าใหแ้ป้งมนัส าปะหลงัทีผ่สมโปรตนี gluten เป็นเน้ือเดยีวกนั
มากกว่า ผสมดว้ยโปรตนี zein ในการะบวนการผลตินัน้ความชืน้และอุณหภูมนิัน้แปรผนัตรงกบัหนาแน่นและการขยายตวัของ
โฟมทีจ่ากการทดลองของ J.Y. Cha (2543)  โดยพบวา่ทีอุ่ณหภูม ิ140°C โฟมจากมนัส าปะหลงัยงัคงมคีวามหนาแน่นมากกว่า
โฟมพอลสิไตรนี  

ดว้ยลกัษณะโดยธรรมชาตขิองแกนกลางกิง่และล าตน้มนัส าปะหลงันัน้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมคีุณสมบตัเิป็นฉนวนกนั
ความรอ้นซึง่มขีอ้ดคีอืการไดม้าของวสัดุที่ไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางเคมหีรอืกระบวนการทีซ่บัซอ้น และเป็นเศษวสัดุทีเ่หลอื
จากการเกษตรของพชืทีม่ปีรมิาณการเพาะปลกูมากในประเทศ 

 



การเปรยีบเทยีบสมบตัฉินวนของโฟมแกนล าตน้มนัส าปะหลงักบัโฟม EPS  
ชวาน พรรณดวงเนตร และประสพโชค หอปรชีากจิ 
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2. เน้ือความหลกั   
2.1 ลกัษณะทางกายภาพของแกนกลางก่ิงและล าต้นมนัส าปะหลงั 

ลกัษณะทางกายภาพของแกนกลางกิง่และล าต้นมนัส าปะหลงัมอี่อน น ้าหนักเบา ความหนาแน่นเฉลีย่ 8.5 กโิลกรมัต่อ
ลกูบาศก์เมตร อตัราการดูดซมึ 90% ในขณะทีย่งัเป็นกิง่สดจะตดิกบัเปลอืกหุม้และมคีวามชืน้ในเน้ือวสัดุ เมือ่แหง้สามารถแกะแยก
จากเปลอืกหุม้ไดง้า่ย ขนาดแกนกลางล าตน้มนัส าปะหลงัแหง้ทีใ่ชใ้นการทดลองมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 0.1 เซนตเิมตร 

 
รปูท่ี 1 ภาพตดัล าตน้มนัส าปะหลงัแหง้ทีม่แีกนกลางทีม่เีปลอืกหุม้และแกนกลางล าตน้มนัส าปะหลงั 

 
2.2 การทดลอง 
 การทดลองใชก้ารบนัทกึอุณหภูมภิายในกล่องกระจกขนาด 12.5 x 1.25 สงู 20 เซนตเิมตร ทีถู่กกัน้ดว้ยวสัดุทดสอบ
ประกอบไปดว้ยชิน้แกนกลางล าตน้มนัส าปะหลงัแหง้ทีก่รอกลงในช่องวา่งทีม่คีวามหนา 3 .6 เซนตเิมตร เท่าความหนาของโฟม
โพลสีไตรนี และช่องวา่งอากาศทีม่ชีอ่งวา่งขนาดเท่ากนั เพือ่เปรยีบเทยีบอุณหภูมชิัว่โมงสะสม โดยมแีหล่งก าเนิดความรอ้นจาก
หลอดไสข้นาด 3 วตัตท์ีก่ลอ่งกระจกตรงกลาง 

 
รปูท่ี 2 การจดัวางกล่องกระจกและวสัดุทดสอบหาอุณหภมูชิัว่โมงสะสม 

 
3. ผลการศึกษา  

จากผลบนัทกึขอ้มลูพบวา่ โฟมโพลสีไตรนี แกนกลางมนัส าปะหลงั ช่องวา่งอากาศ มอุีณหภูมชิัว่โมงสะสม 509.60 °C 
510.90 °C และ 514.30 °C ตามล าดบั โดยในช่วงกลางของการทดสอบ อุณหภูมใินกล่องทีก่ ัน้ดว้ยโฟมโพลสีไตรนีมอุีณภูมติ ่า
กวา่ กลอ่งทีก่ ัน้ดว้ยแกนกลางมนัส าปะหลงั แต่ในชว่งทา้ยของการทดลองอุณหภมูทิัง้สองเริม่คงทีเ่ทา่กนัที ่38.4 °C  
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รปูท่ี 3 กราฟความสมัพนัธข์องเวลาและอุณหภมูขิองกล่องทดลองโฟมโพลสีไตรนี แกนกลางมนัส าปะหลงั ชอ่งวา่งอากาศ 
 
4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

หากพจิารณาผลต่างอุณหภมูชิัว่โมงสะสม เป็นเปอรเ์ซน็ตพ์บวา่แกนกลางมนัส าปะหลงัมอุีณหภูมชิัว่โมงสะสมมากกวา่
โฟมโพลสีไตรนี 0.23 % และน้อยกวา่ช่องวา่งอากาศ 0.61 % แสดงใหเ้หน็วา่แกนกลางมนัส าปะหลงัมปีระสทิธใินการเป็นฉนวน
กนัความรอ้นน้อยกวา่โพมโพลสีไตรนีเลก็น้อย และดกีวา่ชอ่งวา่งอากาศ ดงันัน้แกนกลางตน้มนัส าปะหลงัจงึเป็นวสัดุธรรมชาตทิี่
มคีุณสมบตัใินการน าไปใชเ้ป็นฉนวนกนัความรอ้นได ้โดยสามารถน ามาใชไ้ดท้นัทโีดยไมต่อ้งผา่นกระบวนการแปรรปูทีซ่บัซอ้น
ท าใหง้า่ยต่อการประยุกตใ์ชง้านและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีแต่อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากการเป็นวสัดุอนิทรยีอ์าจท าใหม้เีงือ่นไขใน
การย่อยสลายไดง้่ายจงึควรศกึษาคุณสมบตัอิื่น ๆ เช่น การดซูมึน ้า ลกัษณะการย่อยสลาย การลามไฟ การดูซบัแรงกระแทกใน
กรณีทีจ่ะประยุกตใ์ชใ้นงานรปูแบบอื่น ๆทีค่ลา้ยคลงึกบัโฟมโพลสีไตรนี นอกจากน้ีการพฒันาวธิกีารขึน้รูปใหเ้ป็นกอ้นหรอืแผ่น
เพือ่ประยุกตใ์ชง้านรปูแบบต่าง ๆ จะท าใหใ้หส้ะดวกต่อการน าไปใชใ้นกระบวนการก่อสรา้งต่อไปไดอ้าคาร 

 
5. บทสรปุ 

จากลกัษณะทางกายภาพของที่มรีูพรุนตามลกัษณะของวสัดุฉนวนกนัความร้อนประประกอบกบัจากการทดลอง
เปรยีบเทยีบแสดงใหเ้หน็วา่วสัดุแกนล าตน้มนัส าปะหลงัมคีุณสมบตัใินการน าไปพฒันาเป็นฉนวนกนัความรอ้นจากธรรมชาตทิ า
ใหม้มีูลค่าด้านการรกัษาสิ่งแวดล้อมเพิม่ขึน้ อกีทัง้เป็นเศษวสัดุเหลอืใช้จากการเกษตรที่มปีรมิาณมากในประเทศ หากมกีาร
พฒันาวธิกีารใชง้านอาจขยายไปสูป่ระเทศเขตรอ้นอื่น ๆทีม่พีืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัไดอ้กีดว้ย 
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2 รปูแบบ คอืสีเ่หลีย่มผนืผา้ และสีเ่หลีย่มจตุัรสั จากการศกึษาพบวา่คอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มผนืผา้ทีต่ ัง้ในแนวทศิเหนือ-ทศิใต ้มคี่า
การบงัเงาเฉลีย่เริม่ตน้ทีร่อ้ยละ30 ถงึรอ้ยละ40 ของพืน้ที ่และมพีืน้ทีม่ากทีสุ่ดรอ้ยละ41.67 คดิเป็น 213 ตารางเมตร พืน้ทีน้่อย
ทีสุ่ดรอ้ยละ0.09 คดิเป็น 23 ตารางเมตร รองลงมาคอืทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ-ทศิตะวนัออกเฉียงใต ้และทศิเหนือ-ทศิใต ้มพีืน้ที่
การบงัเงามากทีสุ่ด 124 ตารางเมตร และ 96 ตารางเมตร ตามล าดบั สว่นคอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มจตุัรสักรณีทีม่พีืน้ทีก่ารบงัเงามาก
ทีสุ่ด คอื ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ-ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้เช่นเดยีวกนั การบงัเงาเฉลีย่เริ่มตน้ทีร่อ้ยละ30 ถงึรอ้ยละ40 ของพืน้ที ่มี
พื้นที่มากที่สุดร้อยละ 22.5 คดิเป็น 102 ตารางเมตร และพื้นที่น้อยที่สุดร้อยละ0.01 คดิเป็น 16 ตารางเมตร ผลการศึกษาน้ี
ชีใ้หเ้หน็ถงึอทิธพิลของทศิทางการวางอาคาร และรงัสคีวามรอ้นแสงอาทติยท์ีส่ง่ผลต่อการใหร้่มเงาบนพืน้ระนาบของคอรท์ยารด์
ทัง้ 6 กรณี ซึง่สามารถน าไปใชว้เิคราะหพ์ืน้ทีพ่ืน้ผวิ เพือ่เสนอแนะแนวทางการเลอืกใชว้สัดุพืน้ในพืน้ทีค่อรท์ยารด์ได้ 

ค าส าคญั: คอรท์ยารด์, การบงัเงา, พืน้ผวิแนวระนาบ, การออกแบบวสัดุพืน้, ทศิทางการวางอาคาร 
 
Abstract 

This research studied format and amount of space of shading on horizontal surfaces in the Courtyard of 
Medicine, Thammasat University, Rangsit Campus, with an open basement.  It surrounded by 1 storey building Study 
the shading during the daytime from 06.00 a.m. - 6.00 p.m. by analyzing the courtyard model with computer simulation 
through Ecotect Analysis program, defining 2 types of courtyard, 4 cases of rectangle courtyard and 2 cases of square 
courtyard.  It was found that the courtyard in the northeast- southwest average percentage starts at 30 percent to 40 
percent of the area and has the most area of 41.67 percent equivalent to 213 square meters. The smallest area of 0.09 
percent, representing 23 square meters.  Next is northwest- southeast and north- south with the highest area of 124 
square meters and 96 square meters respectively. As for the courtyard, the square has the most shade areas, northeast 
-  southwest as well.  Average shading starts at 30 percent -  40 percent of the area with the most area 22. 5 percent, 
representing 102 square meters and the smallest 0.01 percent 16 square meters. The results of this study indicate the 
influence of Building orientation and Solar radiant on shading in plane surfaces in all 6 cases which can be used for 
analysis in order to provide suggestions for the design of courtyard flooring materials to create a comfortable and 
pleasant environment for students and staff of the university. 

Keywords: Courtyard, Shading, Horizontal surfaces, Design of courtyard flooring materials, Building- orientation 
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1 ท่ีมาและความส าคญั 

  คอรท์ยารด์(Courtyard) หมายถงึ พืน้ทีท่ีเ่กดิจากการปิดลอ้มดว้ยก าแพง หรอือาคารอย่างน้อย 3 ดา้น เป็นส่วนหนึ่ง
ภายในกลางอาคาร มลีกัษณะเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่ง เน่ืองจากเป็นอาคารทีอ่ยู่ในเขตสภาพภูมอิากาศแบบรอ้นชืน้ในช่วงกลางวนัจงึมี
อุณหภมูทิีส่งู มลีมพดัผา่นเพยีงเลก็น้อย จงึท าใหพ้ืน้ทีก่ลางอาคารนัน้มอุีณหภมูสิงูขึน้ และสะสมความรอ้นจากแสงอาทติยเ์อาไว ้
แต่พืน้ทีต่รงกลางกไ็ดร้บัการบงัเงาจากอาคารโดยรอบ ซึง่เวลากลางวนัเป็นชว่งเวลาในการท ากจิกรรมของนกัศกึษาและบุคลากร  
เมื่อพืน้ทีเ่กดิสภาวะไม่น่าสบายขึน้จงึเกดิปัญหาการไม่เขา้มาใชง้าน เกดิเป็นพืน้ที่ไรป้ระโยชน์จงึควรแก้ไขฟ้ืนฟูเพื่อกระตุน้ให้
เกดิการเขา้มาใชง้านมากขึน้ ผลจากการศกึษาพืน้ทีบ่งัเงาภายในคอรท์ยารด์สามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุงพืน้ทีเ่พื่อช่วยลด
อุณหภมูอิากาศภายในคอรท์ยารด์ และสรา้งสภาวะน่าสบายต่อการใชพ้ืน้ทีใ่นอนาคต 

2 วตัถปุระสงค ์

ผูว้จิยัต้องการศกึษาลกัษณะการเกดิพืน้ทีบ่งัเงาภายในคอร์ทยาร์ดทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากทศิทางการวางอาคารบรเิวณ
รอบคอรด์ยารด์ และหาต าแหน่งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากแสงแดดสะสมมากทีส่ดุในชว่งกลางวนั 

3 สมมติฐาน 

ลกัษณะทศิทางการวางตวัอาคารและรูปทรงของคอรท์ยารด์ส่งผลกระทบต่อลกัษณะและพืน้ทีใ่ตร้่มเงา(Shading) ใน
พืน้ทีค่อรท์ยารด์แตกต่างกนั 

4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สามารถน าผลการวจิยัทางด้านความร้อน ไปใช้วเิคราะห์สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหลงัการปรบัปรุงพื้นที่             
คอรท์ยารด์ได ้

2. สามารถน าขอ้มลูการวเิคราะห ์ไปศกึษาต่อ เพื่อเสนอแนะหาแนวทางการออกแบบ ใหเ้กดิสภาวะน่าสบายในพืน้ที่
คอรท์ยารด์ 

5 อาคารกรณีศึกษา 

 ผูว้จิยัเลอืกคอรท์ยารด์ภายในสถานศกึษา ซึง่กรณีศกึษา คอื พืน้ทีค่อรท์ยารด์คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนย์รงัสติ เนื่องจากพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัเปรยีบเสมอืนพืน้ทีชุ่มชนขนาดย่อม และเกดิการสรา้งปฏสิมัพนัธท์ีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายใหแ้ก่นกัศกึษา และบุคลากร ซึง่ท าการออกแบบแบบจ าลองทัง้หมด 6 กรณี (แสดงดงัรปูที1่) 

 
รปูท่ี 1 แบบจ าลองเพือ่ค านวณหาพืน้ทีร่ม่เงา ดว้ยโปรแกรม Ecotect Analysis 

 

6 การจ าลอง และค านวณหาพืน้ท่ีร่มเงา 

 ผูว้จิยัสรา้งแบบจ าลองคอรท์ยารด์ของทัง้หมด 6 กรณี (แสดงดงัรปูที1่) ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์Ecotect Analysis 
เพือ่วเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ตร้ม่เงา(Shading) จากตวัอาคารทีส่ง่ผลต่อพืน้ทีใ่นคอรท์ยารด์ในทศิทางการวางตวัทัง้ 4 ทศิ ไดแ้ก่ ทศิเหนือ-
ทศิใต ้ทศิตะวนัออก-ทศิตะวนัตก ทศิตะวนัออกเฉียง เหนือ-ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้และทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ-ทศิตะวนัออกเฉียง
ใต ้การจ าลองเลอืกทดสอบจากคา่เฉลีย่แสงอาทติยต์ลอดทัง้ปี โดยก าหนดช่วงเวลาศกึษาตัง้แต่เวลา 06.00น. จนถงึ 18.00น. ซึง่
เป็นช่วงเวลาที่มคีนใช้งานในพื้นที่ดงักล่าว ภายใต้ขอ้มูลสภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นขอ้มูลสภาพอากาศ
มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีงกบัทีต่ัง้จงัหวดัปทุมธานี 



อทิธพิลของทศิทางการวางอาคาร ทีส่ง่ผลต่อการบงัเงาในพืน้ทีค่อรด์ยารด์ภายในสถานศกึษา  
กรณศีกึษา: มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
ศุภนิดา วาสนาบุญชว่ย และดารณ ีจารมีติร  
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รปูท่ี 2 (a) แสดงรปูตดัของคอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มผนืผา้ และ (b) แสดงรปูตดัของคอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มจตุัรสั 

 ผลจากการค านวณดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ ามาวเิคราะหห์ารูปร่างลกัษณะและพืน้ทีใ่ตร้่มเงาเฉลีย่จากตวัอาคาร
ลอ้มรอบทีต่กกระทบลงบนพืน้คอรท์ยารด์ การวเิคราะหล์กัษณะการบงัเงาจากตวัอาคารลอ้มรอบคอรท์ยารด์ การปรบัค่าขอ้มลู
น าเขา้จากขอ้มลู Percentage Grid Analysis ในรปูแบบตารางดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel (แสดงดงัรปูที3่) 

 
รปูท่ี 3 ขอ้มลู Percentage Grid Analysis ในรปูแบบตาราง ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

 โดยผูว้จิยัก าหนดการแบ่งพืน้ทีศ่กึษาออกเป็น 3 ลกัษณะ เพือ่แสดงถงึต าแหน่งของการบงัเงาเฉลีย่จากตวัอาคาร คอื 
1) พืน้ทีส่มีว่ง แสดงถงึพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดร้บัการบงัเงาจากอาคาร จงึเกดิความรอ้นสะสม 2) พืน้ที ่สแีดง แสดงถงึ พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการบงั
เงาจากอาคารบางชว่งเวลา ซึง่ยงัคงมคีวามรอ้นจากแสงอาทติยส์ะสมอยู่บา้ง  และ 3) พืน้ทีส่อี่อน คอื สสีม้-เหลอืง แสดงถงึพืน้ที่
รม่เงาทีไ่ดร้บัการบงัเงาจากอาคารตลอดชว่งกลางวนั 

 
รปูที4่ แสดงการแบง่พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัรมเงาจากอาคาร  (a) คอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มผนืผา้ และ (b) คอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มจตุัรสั 
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7    ขอบเขตงานวิจยั 

 1. ด้านกายภาพของพื้นที่ ผู้วิจ ัยได้เลือกกรณีศึกษา คือ พื้นที่คอร์ทยาร์ดจากอาคารคณะแพทยศาสตร์ใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ เพือ่ก าหนดเป็นแบบจ าลองตัง้ตน้ทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารสีเ่หลีย่มผนืผา้ และ สีเ่หลีย่มจตุัรสั 
ขนาด 516 ตารางเมตร และ 256 ตารางเมตรตามล าดบั มอีาคารลอ้มรอบ 4 ทศิทาง ด้านล่างเป็นใต้ถุนโล่งและด้านบนเป็น
อาคารผนังคอนกรตีซึง่มคีวามสงูรวมจากพืน้ดนิ 6.8 เมตร สงูเท่ากนัทุกดา้น มหีลงัคาลกัษณะแบน(Slab roof) โดยวสัดุหลงัคา
ก าหนดเป็นกระเบือ้งคอนกรตีสกีลาง ซึง่มคีา่การดดูซบัรงัส ี0.5 ตรงกลางคอรท์ยารด์เปิดโลง่  

 2. ดา้นเนื้อหา งานวจิยันี้ศกึษาลกัษณะทศิทางการวางอาคาร ทีม่ผีลต่อการเกดิเงาของอาคารทีต่กกระทบในพืน้ทีค่อร์
ทยารด์ในช่วงเวลากลางวนั 06.00 น. – 18.00 น.เท่านัน้ และศกึษาการวเิคราะหข์อ้มลูผา่นโปรแกรม Ecotect Analysis โดยใช้
ขอ้มลูแสงอาทติยเ์ฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี 

 

8   ผลการวิจยั 

 จากการศกึษา พบวา่ การเกดิเงาในพืน้ทีค่อรท์ยารด์ทัง้ 6 กรณีในช่วงเวลากลางวนัในปรมิาณพืน้ทีเ่ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั 
และพื้นที่ของการร่มเงามคีวามสมัพนัธ์กบัทศิทางการวางตวัของคอร์ทยาร์ด จากการอ่านค่าจาก Percentage Grid Analysis 
พบวา่คอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มจตุัรสัทีว่างตวัในทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ-ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้(แสดงในรปูที5่ a)  

 
      (a)                                                                   (b) 

รปูท่ี 5  กราฟสรุปผลการเกดิรม่เงาเฉลีย่ในพืน้ทีค่อรท์ยารด์สีเ่หลีย่มจตุัรสัทัง้ 2 กรณี และ กราฟสรุปผลการเกดิรม่เงาเฉลีย่ใน   
             พืน้ทีค่อรท์ยารด์สีเ่หลีย่มผนืผา้ทัง้ 4 กรณี 
 

 มชีว่งการบงัเงาเฉลีย่ในพืน้ทีค่อรท์ยารด์ทีน้่อยทีส่ดุ คอื รอ้ยละ30-40 คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 9.6 ตารางเมตร ของพืน้ที่
คอรท์ยารด์ทัง้หมด 256 ตารางเมตร และ มชี่วงการบงัเงาเฉลีย่เฉลีย่ในพืน้ทีค่อรท์ยารด์รอ้ยละ40- 50 คดิเป็นพืน้ที ่64.8 ตาราง
เมตร ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ซึง่พืน้ทีใ่ตร้่มเงาซึง่ไดร้บัปรมิาณความรอ้นจากดวงอาทติยน้์อยจะอยู่บรเิวณขอบรอบคอรท์ยารด์ ส่วน
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัปรมิาณความรอ้นจากดวงอาทติยม์ากพบบรเิวณกลางคอรท์ยารด์เยือ้งมาทางขวาทีม่คี่าการใหร้่มเงาในบรเิวณคอร์
ทยารด์ไมส่ม ่าเสมอ 

 ส าหรบัคอรท์ยารด์ทีเ่ป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้(แสดงดงัรปูที5่ b) คอรท์ยารด์ทีอ่ยูใ่นทศิเหนือ-ทศิใต ้มคีา่พืน้ทีใ่ตร้ม่เงาในคอร์
ทยารด์เฉลีย่สงูทีสุ่ดจากทัง้ 4 กรณี คอื ค่าการบงัเงาเฉลีย่เริม่ตน้ทีร่อ้ยละ40-50 ของพืน้ที ่มพีืน้ทีใ่ตร้่มเงามากทีสุ่ดคดิเป็น 213 
ตารางเมตร และมกีารบงัเงาในคอร์ทยาร์ดน้อยทีสุ่ดเช่นกนั คอื ร้อยละ 0.07 โดยพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัปรมิาณความร้อนจากรงัสดีวง
อาทติยม์ากทีส่ดุจะอยูต่ าแหน่งดา้นซา้ยของคอรท์ยารด์ 

 



อทิธพิลของทศิทางการวางอาคาร ทีส่ง่ผลต่อการบงัเงาในพืน้ทีค่อรด์ยารด์ภายในสถานศกึษา  
กรณศีกึษา: มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
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9  สรปุผลงานวิจยั  

 งานวจิยัน้ีศกึษาพืน้ที่ร่มเงาในพื้นที่คอร์ทยาร์ด ที่เกดิจากการวางตวัของอาคาร โดยกรณีศกึษา คอื คอร์ทยาร์ดใน
อาคารคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ ซึง่เป็นพืน้ทีใ่ชส้อยของนักศกึษา และบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
แต่เกดิปัญหาการไมเ่ขา้มาใชง้านพืน้ทีน้ี่ เน่ืองจากคอรท์ยารด์ กลางอาคารเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งไมม่หีลงัคาปกคลุมท าใหข้าดความ
น่าสบายทางดา้นสภาพอากาศ การศกึษาเพื่อปรบัปรุงบรรยากาศพืน้ทีเ่บือ้งตน้จงึเริม่ตน้จากการศกึษาต าแหน่งการเกดิร่มเงา
จากตวัอาคารเอง ในแต่ละทศิทางของการวางอาคาร ก าหนดแบบจ าลอง 2 รูปแบบ คอื คอร์ทยาร์ดสีเ่หลี่ยมจตุัรสัมกีารวาง
อาคารทัง้หมด 2 ทศิทาง สว่นคอรท์ยารด์สีเ่หลีย่มผนืผา้ ก าหนดใหม้กีารวางอาคารทัง้หมด 4 ทศิทาง จากการศกึษาพบวา่คอร์
ทยารด์สีเ่หลีย่มผนืผา้ทีต่ ัง้ในแนวทศิเหนือ–ทศิใต ้มคี่าการบงัเงาเฉลีย่เริม่ตน้ทีร่อ้ยละ 40-50 ของพืน้ที ่และมพีืน้ทีใ่ตร้ม่เงามาก
ทีสุ่ด คดิเป็น 213 ตารางเมตร ซึง่ลกัษณะการบงัเงาจากอาคารจะส่งผลต่อพืน้ผวิของคอรท์ยารด์ทีเ่ปิดโล่งในช่วงเวลากลางวนั
โดยตรง สามารถเปรยีบเทยีบต าแหน่งเฉลีย่ทีเ่กดิร่มเงา และทีไ่มเ่กดิร่มเงาได(้แสดงดงัรปูที4่) เพือ่เป็นสว่นช่วยในการปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มภายในคอรท์ยารด์อาคารคณะแพทยศาสตรไ์ด ้ยกตวัอย่างเช่น ในบรเิวณทีข่าดร่มเงาจากอาคาร สามารถเลอืก
ปรบัปรุงวสัดุปพูืน้ผวิคอรท์ยาร์ดทีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารสะทอ้นแสง(Albedo)ทีม่ากขึน้จากวสัดุเดมิ เพื่อช่วยลดความรอ้นสะสม
จากแสงอาทติยใ์นบรเิวณนัน้ และชว่ยลดอุณหภมูเิพือ่เพิม่สภาวะน่าสบายดา้นสภาพอากาศใหแ้ก่พืน้ทีไ่ด ้

 

รายการอ้างอิง                                                                                                                                                   

ภรณัยพ์งษ ์เอกบุศย ์(2553). คุณลกัษณะพืน้ทีท่ีส่ามของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ศนูยร์งัสติ). วทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรม-
ศาสตรบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัปรมิาณฝุ่ นผงทีเ่กดิจากกระบวนการแปรรปูกระจกกบัแกว้ในไทยมปีรมิาตรสงูถงึสองแสนลกูบาศกเ์มตรต่อปี 
และฝุ่ นผงกระจกดงักล่าวนิยมก าจดัโดยการฝังกลบ ซึง่เป็นวธิทีีไ่ม่ยัง่ยนืเน่ืองจากฝุ่ นผงกระจกไม่สามารถย่อยสลายไดเ้องตาม
ธรรมชาต ินอกจากน้ีฝุ่ นผงกระจกนัน้ยงัมลีกัษณะละเอยีดและมนี ้าหนกัเบาท าใหฟุ้้งกระจายไดง้า่ย จงึสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
ไดโ้ดยตรง งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นการศกึษาวสัดุซเีมนต์ทีผ่ลติจากฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสาหกรรม เพื่อน ามาประยุกต์ใชเ้ป็น
วสัดุในงานสถาปัตยกรรม โดยท าการศกึษาสมบตัทิางกายภาพ และสมบตัทิางความรอ้นของวสัดุซเีมนต ์เพือ่น ามาปรบัปรุงและ
พฒันาวสัดุก่อสรา้งประเภทคอนกรตีบลอ็กทีผ่ลติจากฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้หไ้ดต้ามมาตรฐานอุตสาหกรรมของคอนกรตีบลอ็กไม่
รบัน ้าหนัก (มอก. 58-2533) ในงานวจิยันี้สดัสว่นผสมของตวัอย่างประกอบดว้ยปนูซเีมนต ์ทราย น ้า สารลดน ้า และฝุ่ นผงกระจก
ทีไ่ดจ้ากการขดัผวิหน้าของกระจกมาใชแ้ทนทีป่นูซเีมนต์ในอตัราส่วนรอ้ยละ 5 10 15 20 และ 25 โดยน ้าหนัก เพื่อศกึษาสมบตัิ
ทางกายภาพและสมบตัทิางความรอ้นของวสัดุซเีมนต์ในทุกสดัสว่นผสมโดยเปรยีบเทยีบกบัตวัอย่างควบคุม รวมถงึพจิารณาหา
สดัสว่นผสมทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเคยีงกบัสมบตัติามมาตรฐานอุตสาหกรรม ผลการศกึษาพบวา่ฝุ่ นผงกระจกมอีงคป์ระกอบทาง
เคมคีลา้ยกบัปนูซเีมนตแ์ต่มปีรมิาณซลิกิอนไดออกไซด ์(SiO2) มากกวา่ ดา้นสมบตัทิางกายภาพพบวา่ทุกสดัสว่นผสมไดม้สีมบตัิ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และดา้นสมบตัทิางความรอ้นพบวา่การผสมปรมิาณฝุ่ นผงกระจกทีม่ากขึน้ สามารถลดค่าการน าความ
รอ้นไดม้ากถงึรอ้ยละ 52 เมือ่เทยีบกบัวสัดุซเีมนตค์วบคุม 

ค ำส ำคญั: วสัดุซเีมนต,์ ฝุ่ นผงกระจก, วสัดุสถำปัตยกรรม, กำรประยุกตใ์ช ้
 
Abstract 

  At present, the amount of waste powder that is generated from the glass manufacturing process in Thailand 
was approximately two hundred thousand cubic meters per year. Waste glass powder, which is often disposed of in 
landfills, causes unsustainability because it does not decompose in the environment. In addition, the waste glass powder 
is processed to fine and lightweight particles and easily diffusible. Therefore, it has a direct impact on the environment. 
This research focuses on the study of cementitious material produced from industrial waste glass powder to be used for 
architectural materials applications. The physical and thermal properties of cementitious materials were studied to 
develop and produce concrete blocks made from waste glass powder in accordance with the Thai Industrial Standards 
of non-load bearing concrete blocks (TIS 58-253). In this research, the mixture proportions of cementitious material 
samples consist of Portland cement, sand, water, water reducer and waste glass powder obtained from glass surface 
polishing process as a partial Portland cement replacement at the ratio of 5, 10, 15, 20 and 25 % by weight. The 
properties of cementitious material samples in comparison with the control sample were studied to provide the optimal 
mixture proportion with performances comparable to the industry standards. The waste glass powder has similar chemical 
compositions to those of Portland Cement, but contains higher SiO2 content. For physical properties, all samples are 

mailto:kwunmonchanok@gmail.com
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comparable to industry standards. For thermal properties, incorporation of the waste glass powder can reduce thermal 
conductivity up to 52 % compared to the control mixture.                                                                                                         
Keywords: Cementitious Materials, Waste Glass Powder, Architectural Materials, Applications 

 

1. บทน า 

  ปัจจุบนัโลกของเราก าลงัเผชญิกบัปัญหาขยะล้นโลกโดยธนาคารโลก (World Bank, 2018) ได้ท าการส ารวจ พบว่า
ปรมิาณขยะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากเดมิ 70% ภายในปี 2050 โดยเกดิจากประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ และขยะจากเทคโนโลยตี่าง ๆ ที่
น ามาใช้พฒันาประเทศ  และขยะที่เกิดดงักล่าวนัน้ก็ไม่มกีารจดัการที่ถูกต้องท าให้เกิดผลกระทบต่อสมดุลของสิง่แวดล้อม  
นอกจากน้ีเรากย็งัเผชญิกบัวกิฤตขาดแคลนทรพัยากรท าใหท้ัว่โลกเริม่มกีารตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการใชท้รพัยากรทีม่ ี
อยู ่ก่อใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ทีมุ่ง่เน้นการเพิม่อายุในวฏัจกัรของทรพัยากร 
 จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพษิปี 2560  พบว่าขยะที่เกดิจากแก้วและกระจกมปีรมิาณมากถึง 5% เมื่อเทยีบกบั
สดัสว่นขยะทีม่ที ัว่โลก  โดยขยะประเภทดงักล่าวนัน้ไมส่ามารถยอ่ยสลายเองได ้แต่มสีมบตัใินการน ากลบัมาหลอมใชใ้หม่และคง
คุณสมบตัิเดมิไว้ได้ ยกเว้นแต่จะมกีารปนเป้ือนของสารบางอย่างๆ ที่ท าให้ไม่สามารถน ากลบัมาเขา้สู่กระบวนการรไีซเคลิ 
(Recycle) ได ้เมือ่ท าการศกึษาพบวา่ในต่างประเทศมกีารน าเศษแกว้และเศษกระจกเหลอืใช ้เชน่ เศษกระจกหน้าต่าง กระจกรถ 
ขวดแกว้ หรอืเลนสแ์วน่ตามาบดผสมในซเีมนต์เพื่อผลติคอนกรตีบลอ็ก (Vasudevan et al., 2013) หรอืปนูฉาบ (Elaqra et al., 
2019) สว่นประเทศไทยกเ็ริม่มกีารศกึษาเช่นกนั โดยน าเศษแกว้มาผสมเถา้ลอยเพือ่ผลติวสัดุมวลเบา (วรรณา ต.แสงจนัทร ์และ
คณะ, 2559) หรอืการน าเศษกระจกจากงานก่อสรา้งมาบดผสมในซเีมนต์เพื่อผลติอฐิบลอ็ก (สมคดิ สบืสนัต์, 2560)  โดยพบว่า
วสัดุซเีมนตท์ีไ่ดม้คี่าก าลงัรบัแรงอดัทีเ่พิม่มากขึน้และมนี ้าหนักเบากวา่คอนกรตีทัว่ไป ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทีว่า่เศษแกว้หรอื
กระจกนัน้สามารถเพิม่ประสทิธิภาพให้วสัดุซีเมนต์ได้ดี รวมถึงความต้องการที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมที่
ก่อใหเ้กดิมลพษิลง จงึมคีวามสนใจในฝุ่ นผงแกว้หรอืกระจกทีเ่กดิจากจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมแทนการแปรสภาพแกว้
หรอืกระจกเพือ่เป็นการลดเวลาและลดค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้  ส าหรบังานวจิยัชิน้นี้เลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์หลอืใชใ้นอุตสาหกรรมจาก
การน ากระจกใสมาขดัขึน้ฝ้า โดยฝุ่ นผงทีไ่ดน้ัน้มลีกัษณะเนียนละเอยีดและเบาคลา้ยฝุ่ นแป้ง เมื่อศกึษาสถติสิ ามะโนธุรกจิและ
อุตสาหกรรมปี 2555 (ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2556) พบว่าในประเทศไทยมโีรงงานแปรรูปกระจกและแกว้มากกว่า 500 แห่ง 
โดยประมาณการว่าน่าจะมปีรมิาณฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชด้งักล่าวไม่น้อยกว่า 215,000 ลบ.ม./ปี  และส่วนมากจะก าจดัโดยการ
น าไปถมทีห่รอืฝังกลบเท่านัน้ เพราะฝุ่ นผงทีเ่หลอืดงักลา่วไมส่ามารถน ากลบัไปรไีซเคลิไดแ้ละยงัไมคุ่ม้ทุนในการก าจดั ดงันัน้จงึ
ตอ้งการศกึษาทดลองการน าฝุ่ นผงกระจกดงักล่าวมาผลติวสัดุซเีมนต์เพื่อเพิม่มลูค่าของวสัดุเหลอืใช้ และเป็นแนวทางในการใช้
วสัดุก่อสรา้งอย่างยัง่ยนื โดยจะท าการทดสอบสมบตัทิางกายภาพ และสมบตัทิางความรอ้น ของวสัดุทีไ่ดจ้ากการวจิยักบัสมบตัิ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) 
 

2. วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
1. ศกึษาความเหมาะสมในการน าฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชม้าแทนทีซ่เีมนตเ์พือ่พฒันาวสัดุซเีมนต ์  
2. ศกึษาสมบตัทิางกายภาพ และสมบตัทิางความรอ้นของวสัดุซเีมนตท์ีผ่สมฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสาหกรรมแปร

รปูกระจก 
 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 วสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ 

1.ปนูซเีมนตป์อรต์แลนดป์ระเภทที ่1          2. ฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสาหกรรม   
3. ทรายหยาบ     4. น ้าประปา     
5. สารลดน ้า     6. ถาดแมพ่มิพเ์หลก็ขนาด 5x5x5 ซม.   
7. เครือ่งชัง่น ้าหนกัอตัโนมตั ิ    8. ภาชนะตวง     
9. ตะแกรงรอ่น (คดัสิง่แปลกปลอม)  10. เครือ่งผสมคอนกรตี 
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3.2 สดัส่วนผสม 

 สดัส่วนผสมของวสัดุซเีมนต์ในวจิยัน้ีประกอบด้วยปูนซเีมนต์  ฝุ่ นผงกระจก  น ้า  ทราย  และสารลดน ้า เพื่อน ามา
ทดสอบสมบตัทิางกายภาพและทางความรอ้นเทยีบกบัวสัดุซเีมนตค์วบคุม (OPC) 

ตารางท่ี 1 สดัสว่นผสมของวสัดุซเีมนตท์ีผ่สมฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสาหกรรม 

หมำยเหตุ. OPC       แทน  วสัดุซเีมนตค์วบคุม        
 GPxx      แทน  วสัดุซเีมนตท์ีม่กีารแทนทีป่นูซเีมนตด์ว้ยฝุ่ นผงกระจก     
 GPxxW  แทน  วสัดุซเีมนตท์ีม่กีารแทนทีป่นูซเีมนตด์ว้ยฝุ่ นผงกระจกทีผ่สมกบัน ้าแลว้พกัไว ้3 ชัว่โมงก่อนน ามาใชง้าน 
 w/b        แทน  อตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสาน (ปนูซเีมนตแ์ละฝุ่ นผงกระจก)  

 
3.3 วิธีการทดสอบ           

1. ศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชด้ว้ยวธิ ีX-Ray Fluorescence Spectromete(XRF)  
 2. ศกึษารปูรา่งลกัษณะของฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชด้ว้ยวธิ ีScanning Electron Microscope (SEM)   

3. ศกึษาขนาดการกระจายของอนุภาคฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชด้ว้ยวธิ ีField Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) 
4. ผสมวสัดุซเีมนต์แต่ละสดัส่วนผสมดงัตารางที ่1 ก่อนน าไปขึน้รูปในแม่พมิพเ์หลก็ขนาด 5x5x5เซนตเิมตร โดยทิ้ง

ตวัอย่างทดสอบใหแ้หง้ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง หลงัจากนัน้จงึแกะตวัอย่างทดสอบออกจากแบบก่อนจะน าชิ้นงานทีไ่ดไ้ป
บม่ในน ้าเพือ่เตรยีมใชใ้นการทดสอบสมบตัติ่าง ๆ 

5. ศกึษาสมบตัทิางกายภาพของวสัดุซเีมนตท์ีผ่สมฝุ่ นผงกระจกเหลอืใช ้(มอก.58-2533) โดย 
- ศกึษาระยะการก่อตวัของคอนกรตีโดยการเกบ็ขอ้มลูจากการใช ้เขม็ไวแคต (Vicat) โดยจะท าการวดัระยะ      
  และจดบนัทกึระยะจมทุก ๆ 15 นาท ีจนกระทัง่คอนกรตีแขง็ตวั 
- ศึกษาค่าความหนาแน่นรวมโดยการบนัทึกน ้าหนักตวัอย่างทดสอบทุก 7  14 และ 28 วนั ก่อนน ามา
ค านวณดว้ยสมการ (1) 

ความหนาแน่นรวม (กรมั ลบ⁄ . ซม. ) =  
𝑀

𝑉
                 (1)      

     โดยก าหนด M คอื มวลของชิน้งาน (กรมั) และ V คอื ปรมิาตรของชิน้งาน (ลบ.ม.)  

- ศกึษาร้อยละการดูดซมึน ้าโดยการบนัทกึน ้าหนักตวัอย่างทดสอบทุก 7  14  และ 28 วนัก าหนดค่าเป็น
น ้าหนักแหง้ (Dry weight: D) จากนัน้น าตวัอย่างทดสอบไปแช่น ้านาน 24 ชัว่โมง ก่อนเอาขึน้มาแลว้ใชผ้า้
ซบัใหแ้หง้อยา่งรวดเรว็ แลว้น าชิน้งานไปชัง่หาคา่น ้าหนกัน ้าหนักอิม่ตวั (Saturated weight: W) ทุก 7  14  
และ 28 วนั ก่อนน ามาค านวณดว้ยสมการ (2)   

สญัลกัษณ์ ปนูซีเมนต ์ ฝุ่ นผงกระจก w/b ทราย สารลดน ้า 

OPC 011 1 0.45 2.75 1.5 

GP5 59 9 0.45 2.75 1.5 

GP5W 59 9 0.45 2.75 1.5 

GP10 51 01 0.45 2.75 1.5 

GP10W 51 01 0.45 2.75 1.5 

GP15 59 09 0.45 2.75 1.5 

GP15W 59 09 0.45 2.75 1.5 

GP20 51 01 0.45 2.75 1.5 

GP20W 80 01 0.45 2.75 1.5 

GP25 59 09 0.45 2.75 1.5 

GP25W 59 09 0.45 0.59 0.9 
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𝐷
) 𝑥 100     (2)   

    โดยก าหนด D คอื คา่น ้าหนกัแหง้ (กรมั) และ W คอื คา่น ้าหนกัอิม่ตวั (กรมั)   
6. ศึกษาสมบตัิทางความร้อนของคอนกรีตบล็อกที่ผสมฝุ่ นผงกระจกเหลือใช้โดยใช้เครื่องมือ Hot desk thermal 

constant analyzer ในการหาคา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น  

ทดสอบ และการวิเคราะหผ์ล                            

4.1 คณุสมบติัเบือ้งต้นของฝุ่ นผงกระจกเหลือใช้       
4.1.1 องคป์ระกอบทำงเคมขีองฝุ่ นผงกระจกเหลอืใช ้

ตารางท่ี 2 รอ้ยละขององคป์ระกอบทางเคมขีองฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชแ้ละปนูซเีมนต์ 
วสัด ุ องคป์ระกอบทางเคมี (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 

ฝุ่ นผงกระจก [1] 90.95 09.22 2.00 ...5 0.2. 1..5 5..2 1.48 

ปนูซีเมนต ์[2] 20.34 5.18 3.21 65.15 1.17 0.29 0.04 - 

 หมำยเหตุ. จาก  1. ผูว้จิยั     2. Lertwattanaruk et al., 2012 
 

ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบทางเคมขีองปูนซีเมนต์และฝุ่ นผงกระจก องค์ประกอบเคมขีองทัง้สองอย่างมคีวาม
คลา้ยคลงึกนัโดยจะประกอบดว้ยซลิกิอนไดออกไซด ์(SiO2) และแคลเซยีมออกไซด ์(CaO) เป็นองคป์ระกอบหลกั นอกเหนือจาก
นัน้จะเป็นพวกอลูมเินียมออกไซด์ต่าง ๆ โดยในปูนซเีมนต์จะมสี่วนประกอบของแคลเซยีมออกไซด์ (CaO) มากทีสุ่ด แต่ส่วน
ฝุ่ นผงกระจกจะมซีลิกิอนไดออกไซด ์(SiO2) มากทีส่ดุ  

 
 
 

 
 
 
 
รปูท่ี 1 ภาพถ่าย Scanning Electron Microscope )SEM(     รปูท่ี 2 การกระจายของขนาดอนุภาคแบบสะสม             
          ฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชท้ีก่ าลงัขยาย 1,000 และ 25,000 เทา่               ของฝุ่ นผงกระจกเหลอืใช ้

 
4.1.2 ลกัษณะของฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสำหกรรม                               
 รปูที ่1 แสดงภาพถ่าย Scanning Electron Microscope )SEM( ของลกัษณะทางกายภาพของฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชท้ี่ 

ก าลงัขยาย 1,000 เทา่ จะพบวา่มรีปูร่างลกัษณะเป็นชิน้เหลีย่มๆ ดทูบึตนัและมคีวามคม และเมือ่ดทูีก่ าลงัขยาย 25,000 เท่า จะ
พบวา่ในชิน้ของฝุ่ นผงกระจกนัน้มรีพูรุนกระจายอยู่ 

4.1.3 กำรกระจำยขนำดของอนุภำคแบบสะสมของฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสำหกรรม 
ผลการศกึษาแสดงการกระจายขนาดของอนุภาคแบบสะสมของฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชโ้ดยวธิ ีField Emission Scanning 

Electron Microscope (FESEM) ดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่าอนุภาคเฉลี่ยของฝุ่ นผงกระจกมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 23.60 
ไมโครเมตร โดยมขีนาดเฉลีย่สงูกวา่ปนูซเีมนตท์ีม่ขีนาดเฉลีย่อยูท่ี ่22.82 ไมโครเมตร เลก็น้อย (Lertwattanaruk et al., 2012)  
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4.2 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพ  

4.2.1 ผลกำรทดสอบระยะกำรก่อตวัของวสัดุซเีมนต ์
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 3 ระยะเวลาการก่อตวัของวสัดุซเีมนตท์ีผ่สมฝุ่ นผงกระจกเหลอืใช ้ 
 

รูปที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่าวสัดุซเีมนต์ทีผ่สมฝุ่ นผงกระจกในวธิผีสมแบบที ่1 มรีะยะเวลาการก่อตวัและแขง็ตวัของวสัดุ
ซเีมนต์ทีม่คีวามแปรผนัตรงกบัปรมิาณฝุ่ นผงกระจก กล่าวคอืยิง่มปีรมิาณฝุ่ นผงกระจกมาก ยิง่ท าใหก้่อตวัและแขง็ตวัไดช้า้ลง 
โดย GP5 และ GP10 เซทตวัชา้ลงกวา่วสัดุซเีมนตค์วบคุม (OPC) ถงึรอ้ยละ 5 สว่น GP15  GP20 และ GP25  เซทตวัชา้ลงถงึ
รอ้ยละ 36  63  และ 68  ตามล าดบั  สว่นวธิผีสมแบบที ่2 ใชเ้วลาเซทตวัใกลเ้คยีงกบัซเีมนต์ควบคุม (OPC) ถงึแมจ้ะมปีรมิาณ
ฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นสดัสว่นทีเ่ท่ากนักบัวธิทีี ่1 กต็ามเน่ืองจากวธิทีี ่2 นัน้มกีารสญูเสยีน ้าไประหวา่งทางมากจงึท าใหใ้ชเ้วลา
การก่อตวัและแขง็ตวัลดน้อยลง  

 
 

      
  
 
 
 
รปูท่ี 4 ความหนาแน่นรวมของวสัดุซเีมนตท์ีผ่สม              รปูท่ี 5 รอ้ยละการดดูซมึน ้าของวสัดุซเีมนตท์ีผ่สม                                        
          ฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นสดัสว่นต่าง ๆ                            ฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นสดัสว่นต่าง ๆ 
 

4.2.2 ผลกำรทดสอบคำ่ควำมหนำแน่นรวม (อำ้งองิมอก.58-2533) 
รปูที ่4  แสดงใหเ้หน็ว่าสดัส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ของฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นวสัดุซเีมนต์ ของวธิกีารทีแ่รกนัน้ท าใหค้วาม

หนาแน่นลดลงเน่ืองจากขนาดอนุภาคของฝุ่ นผงกระจกทีแ่ทนทีป่นูซเีมนตน์ัน้มขีนาดทีใ่หญ่และมรีพูรุนทีม่ากกวา่ ขณะทีว่ธิกีารที ่
2 ค่าความหนาแน่นนัน้เพิม่มากเพราะมกีารน าฝุ่ นผงกระจกไปละลายน ้าก่อนน ามาผสมกบัส่วนผสมอื่น ๆ ท าใหฝุ้่ นผงกระจกที่
ละลายน ้านัน้สามารถผสานเป็นเน้ือเดยีวกนักบัส่วนผสมอื่นไดด้กีว่า ท าใหเ้กดิช่องว่างและรูพรุนน้อยลง โดยเกอืบทุกสดัส่วน
ผสมนัน้ไดม้าตรฐานค่าเฉลีย่ค่าความหนาแน่นรวมของคอนกรตีบลอ็กไม่รบัน ้าหนัก ในเกณฑน์ ้าหนักทัว่ไปคอืมคี่ามากกว่า 2 
กรมั/ลบ.ซม. ยกเวน้กแ็ต่ GP25 ทีม่คี่าความหนาแน่นอยู่ในเกณฑม์าตรฐานน ้าหนักปานกลางคอืมคี่าความหนาแน่น มากกว่า 
1.68  กรมั/ลบ.ซม. แต่ไมเ่กนิ 2.00 กรมั/ลบ.ซม. โดย GP25 นัน้มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่1.96 กรมั/ลบ.ซม 

4.2.3 รอ้ยละกำรดดูซมึน ้ำ                                            
รปูที ่5 แสดงใหเ้หน็วา่วสัดุซเีมนตท์ุกสดัสว่นผสมมคี่ารอ้ยละการดดูซมึน ้าลดลงในทุกช่วงอายุ โดยในช่วงอายุ 28 วนั

พบว่า GP25 มคี่าการดูดซมึน ้าสงูกว่าวสัดุซเีมนต์ควบคุม (OPC) ค่อนขา้งมาก ส่วน GP20 มคี่าการดูดการดูดซมึน ้าใกลเ้คยีง
กบัวสัดุซีเมนต์ควบคุม (OPC) โดยจะสามารถดูดซึมน ้าได้ดกีว่าเล็กน้อย  นอกจากน้ีจะเหน็ได้ว่าวสัดุซีเมนต์ที่มกีารแทนที่
ปนูซเีมนตด์ว้ยฝุ่ นผงกระจกทีผ่สมกบัน ้าแลว้พกัไว ้3 ชัว่โมงก่อนน ามาใชง้านนัน้แมจ้ะมปีรมิาณของฝุ่ นผงกระจกทีเ่ท่ากันแต่ค่า
การดูดซมึน ้าต ่ากว่า เน่ืองจากมคี่าความหนาแน่นทีม่ากเน่ืองจากวธิผีสมสามารถช่วยลดการเกดิรูพรุนภายในวสัดุซเีมนต์ไดด้ ี
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จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ท าใหส้รุปไดว้า่ค่ารอ้ยละการดดูซมึน ้ามกีารแปรผนักบัคา่ความหนาแน่น คอืยิง่มคีา่ความหนาแน่นมาก 
คา่การดดูซมึน ้าจะต ่า  แต่ถา้มคีวามหนาแน่นน้อย คา่การดดูซมึน ้าจะสงู 
 
4.2 ผลการทดสอบสมบติัทางความร้อน  

 

 

 

 

รปูท่ี 6 คา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นของวสัดุซเีมนตผ์สมฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นสดัสว่นต่าง ๆ 
 

รปูที ่6 แสดงใหเ้หน็วา่วสัดุซเีมนตท์ีแ่ทนทีป่นูซเีมนตด์ว้ยฝุ่ นผงกระจกในวธิแีรกนัน้มคีวามแปรผนัตรงต่อปรมิาณของ
ฝุ่ นผงกระจก คอืยิง่มปีรมิาณฝุ่ นผงกระจกมากยิง่มคี่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นต ่า โดยทุกสดัส่วนทีม่กีารแทนทีข่องฝุ่ นผง
กระจกรอ้ยละ 5  10  15  20  และ 25 มคี่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นน้อยกวา่วสัดุซเีมนตค์วบคุม (OPC) ถงึรอ้ยละ 6  9  19  
29  และ 52 ตามล าดบั ส่วนวธิผีสมแบบที ่2 ค่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นทีไ่ดส้วนทางกบัวธิแีรกแมจ้ะมสีดัส่วนการแทนที่
ของฝุ่ นผงกระจกที่เท่ากนั เน่ืองจากวธิผีสมแบบที่ 2 วสัดุซีเมนต์ที่ได้มคี่าความหนาแน่นที่สูง หรอือาจกล่าวได้ว่าค่าความ
หนาแน่นส่งผลต่อสมบตัทิางความร้อนด้วย คอืการที่มคี่าความหนาแน่นที่สูง ท าใหล้กัษณะอนุภาคภายในของวสัดุซเีมนต์มี
โครงสรา้งทีช่ดิตดิกนัท าใหเ้กดิการถ่ายเทพลงังานความรอ้นไดง้า่ย ท าใหม้คี่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นทีม่ากกวา่วสัดุทีม่คี่า
ความหนาแน่นทีต่ ่า ทีม่ลีกัษณะอนุภาคภายในมกีารเรยีงตวัหา่งกนัออกไป  

 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาและทดสอบผลพบวา่         
1. องคป์ระกอบทางเคมหีลกัของฝุ่ นผงกระจก คอืซลิกิอนไดออกไซด ์(SiO2) โดยฝุ่ นผงกระจกทีศ่กึษามปีรมิาณรอ้ยละ 

51.57 และมขีนาดเฉลีย่ 23.60 ไมโครเมตร มลีกัษณะรปูรา่งเป็นเหลีย่มและมคีวามพรุนกระจายทัว่ทัง้ชิน้  
 2. ระยะเวลาการก่อตวัและแขง็ตวัของวสัดุซีเมนต์ในวธิผีสมแบบที่ 1 จะแปรผนัตรงกบัปรมิาณของฝุ่ นผงกระจก 
กล่าวคอืยิง่มปีรมิาณสดัส่วนฝุ่ นผงกระจกมาก ยิง่เซทตวัไดช้า้ลง แต่ในส่วนวธิกีารผสมแบบที ่2 จะใชเ้วลาเซทตวัใกลเ้คยีงกบั
วสัดุซเีมนตค์วบคุม (OPC) แมจ้ะมปีรมิาณสดัสว่นฝุ่ นผงกระจกทีเ่ทา่กนักบัแบบแรก แต่ในวธิทีี ่2 วสัดุซเีมนตม์กีารสญูเสยีน ้าไป
ระหวา่งทางมากจงึใชเ้วลาการก่อตวัและแขง็ตวัลดน้อยลง 3. การเพิม่รอ้ยละการแทนทีป่นูซเีมนต์ของฝุ่ นผงกระจกในทัง้สอง
วธินีัน้ ไม่ได้กระทบต่อค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นรวมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของคอนกรตีบล็อกไม่รบัน ้าหนักมากนัก 
เน่ืองจากทุกค่าสดัสว่นมคี่าความหนาแน่นรวมเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด โดยเกอืบทุกสดัสว่นอยู่ในเกณฑน์ ้าหนักทัว่ไปคอืมี
ค่ามากกว่า 2 กรมั/ลบ.ซม. ยกเวน้ก็แต่ GP25 ที่มคี่าความหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าหนักปานกลางมคี่าเฉลี่ย 1.93 
กรมั/ลบ.ซม.สว่นคา่รอ้ยละการดดูซมึน ้าพบวา่มเีพยีง GP20 และ GP25 ทีม่คีา่รอ้ยละการดดูซมึน ้าทีม่ากกวา่วสัดุซเีมนตค์วบคุม 
(OPC) เน่ืองจากลกัษณะของวสัดุซเีมนตท์ีไ่ดค้่อนขา้งเบาและมรีูพรุน สว่นวสัดุซเีมนตท์ีผ่สมฝุ่ นผงกระจกทีล่ะลายน ้าแลว้พกัไว ้
3 ชัว่โมงก่อนน ามาใชง้านนัน้ แมจ้ะมปีรมิาณของฝุ่ นผงกระจกทีเ่ท่ากนักบัวธิกีารผสมแบบแรกแต่ค่าการดูดซมึน ้านัน้มคี่าทีต่ ่า
กวา่ เน่ืองจากมคี่าความหนาแน่นทีม่าก หรอืจะกล่าวไดว้า่ค่ารอ้ยละการดูดซมึน ้ามกีารแปรผกผนักบัค่าความหนาแน่น คอืยิง่มี
คา่ความหนาแน่นมาก คา่การดดูซมึน ้าจะต ่า  แต่ถา้มคีวามหนาแน่นน้อย คา่การดดูซมึน ้าจะสงู 

4. ในดา้นของสมบตัทิางความรอ้นพบวา่วธิกีารผสมแบบที ่1 ของทุกสดัสว่นมคีา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นน้อยกวา่
วสัดุซเีมนตค์วบคุม (OPC) โดยเฉพาะ GP25 ทีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นน้อยกวา่วสัดุซเีมนตค์วบคุม (OPC) ถงึรอ้ยละ 
52 จากการศึกษาพบว่าค่าสมัประสทิธิก์ารน าความร้อนนัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัค่าความหนาแน่นและค่าร้อยละการดูดซึมน ้า 
กลา่วคอืถา้มคี่าความหนาแน่นต ่า และคา่การดดูซมึน ้าสงู จะน าความรอ้นไดน้้อยกวา่วสัดุซเีมนตท์ีม่คีา่ความหนาแน่นสงู และค่า
การดดูซมึน ้าต ่า  
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5. จากขอ้สรุปดงักล่าวขา้งตน้มแีนวโน้มไดว้า่วสัดุซเีมนต์ทีผ่สมฝุ่ นผงกระจกเหลอืใชใ้นอุตสาหกรรมจะสามารถน ามา
ขึน้รปูเป็นคอนกรตีบลอ็กไมร่บัน ้าหนักได ้เพราะในดา้นของสมบตัทิางกายภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม สว่นสมบตัใิน
ด้านอื่น ๆ นัน้ก็มปีระสทิธภิาพที่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่จ าเป็นต้องมกีารทดสอบในด้านอื่นเพิม่เติมอีก เช่น สมบตัิทางกล จงึจะ
สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดั 
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บทคดัย่อ 
ไผ่เป็นวสัดุธรรมชาติที่ส่งเสริมเรื่องความยัง่ยืน เป็นวสัดุทางเลือกที่เหมาะแก่การท างานวศิวกรรมโครงสร้างมี

คุณสมบตักิารรบัแรงอดัและแรงดงึไดด้ ีซึง่ในปัจจุบนัปรมิาณป่าไมม้จี ากดัเมือ่เทยีบกบัความตอ้งการไมเ้พือ่ใชง้านทีม่ากขึน้ แต่
การน าไผ่มาใชใ้นการท าโครงสรา้งยงัขาดองค์ความรู้ ท าใหเ้กดิปัญหาเรื่องการน าไผ่มาใชใ้นอาคารทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื จงึ
เป็นเรื่องทีน่่าสนใจในการน าไผม่าใชใ้นโครงสรา้งอาคารสาธารณะ ท าใหเ้ลง็เหน็ความส าคญัในเรื่องการพฒันาขอ้ต่อไผใ่นดา้น
เทคนิคการก่อสร้างไปจนถึงการเชื่อมต่อไผ่กบัฐานรากคอนกรีตเพื่อศึกษาความความสามารถของโครงสร้างไผ่และเพิม่
ประสทิธภิาพในการรบัแรง การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษารูปแบบขอ้ต่อระหว่าโครงสร้างเสาไผ่และฐานรากคอนกรตีที่
เหมาะสมทีส่ดุ พนัธุไ์ผท่ีใ่ชท้ดสอบคอื ไผซ่างหมน่ ซึง่มคีวามแขง็แรงและคุณสมบตัเิชงิกลโดยรวมทีด่ ีขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ประมาณ 7-8 เซนตเิมตร โดยมรีปูแบบขอ้ต่อ 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ขอ้ต่อแบบหล่อในที ่ขอ้ต่อแบบเพลทเหลก็และขอ้ต่อแบบ
ท่อเหลก็ ซึง่มทีัง้หมด 11 แบบจากนัน้น าไปทดสอบประสทิธภิาพการรบัแรงตามมาตรฐาน ASTM D198 Standard Methods 
of Static Test of Timbers in Structural Size และน ารูปแบบขอ้ต่อที่มปีระสทิธภิาพในการรบัแรงดทีี่สุดมาพฒันาต่อเพื่อให้
เหมาะสมกบัการใชง้าน โดยขอ้ต่อแบบหล่อในทีเ่ป็นขอ้ต่อทีนิ่ยมทีสุ่ดจากขอ้ต่อทัง้หมด เน่ืองจากมตีน้ทุน 130 บาท ซึง่ราคา
ถูกที่สุดแต่ต้องใชเ้วลาในการท างานถงึ 3 วนัเน่ืองจากต้องรอคอนกรตีเซตตวัถงึจะท างานต่อได ้ซึ่งแตกต่างจากขอ้ต่อแบบ
เพลทเหล็กและขอ้ต่อแบบท่อเหล็กที่สามารถท างานให้เสร็จภายในวนัเดยีว เน่ืองจากขอ้ต่อทัง้ 2 แบบ มคีวามเป็นขอ้ต่อ
ส าเรจ็รปูมากกวา่ ท าใหเ้หมาะกบัการขนยา้ยไปประกอบหรอืแมแ้ต่การรือ้ถอนกส็ามารถท าไดง้า่ยกวา่ แต่มรีาคาประมาณ 200-
300 บาท หวงัวา่งานวจิยันี้จะชว่ยสง่เสรมิการประยุกตใ์ชว้สัดุไผก่บังานสถาปัตยกรรมและงานโครงสรา้งในอาคารใหม้มีากขึน้ 

ค าส าคญั:  โครงสรา้งไผ,่ โครงสรา้งเสาคาน, ฐานรากคอนกรตี, ขอ้ต่อ, ประสทิธภิาพในการรบัแรง 
 
ABSTRACT 

Bamboo, one of natural materials that promotes sustainability. It is an alternative material that is suitable for 
structural engineering work. Has good compression and tension properties. Currently, the amount of forest is limited 
compared to the need for more wood to use. But the use of bamboo in making structure still lacks knowledge. Causing 
problems with the use of bamboo in buildings that are sustainable. Therefore, it is interesting to use bamboo in public 
building structures. Made it important to see the development of bamboo joints in the construction techniques to 
connect the bamboo and concrete foundations to study the ability of bamboo structures and increase the efficiency of 
the load. The objective of this research is to study the most suitable form of joints between the bamboo poles and 
concrete foundations. The bamboo species used for testing were the Pai Sang Mon or Dendrocalamus sericeus. In 
Thailand, it is one of few species that used in structure due to its strength and overall mechanical properties. The culm 
diameter is selected at 7-8 centimeters. The study designs 3 different joints prototypes. They are On-site joints, Steel 
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plate joints, and Steel pipe joints in which there are 11 types, then tested for the load performance in accordance with 
ASTM D198 Standard Methods of Static Test of Timbers in Structural Size. And take the form of the joints that have 
the best efficiency to support the development to suit the selection of applications. In which On-site joints are the most 
popular joints form all of the joints because it costs 130 baht, which is the cheapest, but takes up to 3 days to work 
because it has to wait for the concrete to be able to continue working. Which is different form Steel plate joints and 
Steel pipe joints that can be completed within one day because both types of joints are the prefabricated joints. Making 
it easier to move, assemble and dismantle but the price is around 200-300 baht. Hopefully, this research will provide 
guidelines to use the connections properly and to help promoting the uses of bamboo in more architectural and 
structural projects. 

Keywords:  Bamboo Structure, Post-Beam Structure, Concrete Foundations, Joints, Effective Strength 

 
1. ท่ีมาและความส าคญั 

ประเทศไทยในปัจจุบนัมคีวามตอ้งการใชไ้มใ้นอุตสาหกรรมต่างๆรวมถงึงานก่อสรา้งเป็นจ านวนมาก แต่ปรมิาณป่าใน
ประเทศลดน้อยลดท าใหเ้กดิการน าเขา้ไมจ้ากต่างประเทศซึง่ท าใหไ้มม้รีาคาและตน้ทุนทีส่งู จงึเกดิความตอ้งการวสัดุทีส่ามารถ
ใชท้ดแทนไมไ้ดด้โีดยทีค่วามสามารถในการรบัแรงไม่ต่างกนั ท าใหไ้มไ้ผ่เป็นทีส่นใจเน่ืองจากมคีุณสมบตัเิชงิกลใกลเ้คยีงกบัไม้
เป็นวสัดุทดแทนทีเ่จรญิเตบิโตไดง้า่ยและเป็นพชืทอ้งถิน่ทีอ่ยูคู่ก่ลบัประเทศไทยมาตัง้แต่สมยัอดตี (ทศพล, 2559) 

ไผ่เป็นวสัดุธรรมชาติที่สามารถเจรญิเติบโตได้อย่างรวดเร็วท าให้มศีกัยภาพที่จะใช้หมุนเวยีนเป็นวสัดุทดแทนได้
อย่างๆดี เน่ืองจากไผ่มคีุณสมบตัิทางกายภาพและคุณสมบตัิเชิงกลที่ดีมคีวามยืดหยุ่นสูงสามารถรบัแรงอดั แรงดึงในงาน
โครงสรา้งอาคารได ้โดยงานโครงสรา้งไผทุ่กงานจะตอ้งถ่ายแรงลงสูฐ่านรากซึง่จากลกัษณะทางกายภาพของไผท่ีไ่มเ่หมอืนไมท้ า
ใหข้อ้ต่อระหวา่งโครงสรา้งเสาและฐานรากตอ้งมกีารออกแบบเฉพาะ (ปัณฑารยี,์ 2561) 
 เมือ่ตอ้งใชไ้ผใ่นงานโครงสรา้งอาคารมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาขอ้ต่อทีย่ดึระหวา่งโครงสรา้งเสาไผแ่ละฐานราก เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพใหด้ขีึน้ รปูแบบขอ้ต่อทีนิ่ยมในปัจจุบนัมทีัง้หมด 3 รปูแบบ ไดแ้ก่  ขอ้ต่อแบบหล่อในที ่ขอ้ต่อแบบเพลทเหลก็
และขอ้ต่อแบบท่อเหลก็ ซึ่งทัง้ 3 รูปแบบมกีารใชเ้หลก็เขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการท าขอ้ต่อ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นไปการ
พฒันาขอ้ต่อทัง้ 3 รปูแบบน้ีใหม้ปีระสทิธภิาพในการรบัแรงทีด่ขี ึน้รวมไปถงึประยุกตใ์ชเ้ขา้กบังานก่อสรา้งอาคารในปัจจุบนั 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษารปูแบบของขอ้ต่อระหวา่งเสาไผก่บัฐานกรากทีใ่ชก้บัสถาปัตยกรรมปัจจุบนั 
2. เพือ่ศกึษาและทดสอบความสามารถในการรบัแรงของขอ้ต่อเสาไผก่บัฐานรากรปูแบบต่างๆ 
3. น าเสนอแนวทางการใชข้อ้ต่อระหวา่งเสาไผก่บัฐานราก เพือ่ชว่ยเหลอืการออกแบบ 

ขอ้ต่อโครงสรา้งส าหรบังานสถาปัตยกรรมไผ ่
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 ขอบเขตงานวิจยั 

1. พนัธุ์ไผ่ทีใ่ช ้คอื ไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus Sericeus) เน่ืองจากเป็นพนัธุ์ทีม่คีวามแขง็แรง มหีลายขนาดและ
เป็นทีนิ่ยมในการใชเ้ป็นโครงสรา้งส าหรบังานสถาปัตยกรรมไผ ่

2. ใชไ้ผอ่ายุ 3-5 ปี เนื่องจากเป็นชว่งทีไ่ผโ่ตเตม็ที ่เนื้อไมม้คีวามแขง็แรงมากทีส่ดุ มกีารหดตวัและแตกตวัน้อย  
3. ใช้ไผ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 -8 เซนติเมตร เน่ืองจากเป็นไผ่ขนาดกลางที่นิยมใช้ส าหรับงานโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมไผ ่
4. ใชฐ้านรากคอนกรตี เน่ืองจากเป็นฐานรากทีใ่ชก้บัทุกโครงสรา้งในปัจจุบนั 
5. งานวจิยัน้ีมุง่เน้นการศกึษาเฉพาะประสทิธภิาพของขอ้ต่อระหวา่งเสาไผก่บัฐานราก 3 ประเภท 11 รปูแบบ โดยจะมี

วสัดุอื่นๆรว่มในการออกแบบดว้ย เพือ่เป็นการพฒันาเทคนิคการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมไผใ่หม้ศีกัยภาพในการรบัแรงทีด่ีขึน้และ
ชว่ยในเรือ่งการท างานทีส่ะดวกรวดเรว็ 
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3.2 ประเภทงานวิจยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง เพือ่ศกึษารปูแบบขอ้ต่อทีเ่หมาะสมส าหรบัการยดึโครงสรา้งเสาและฐานรากเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการรบัแรงของไผ่ใหด้ขีึน้ โดยเลอืกทดสอบขอ้ต่อ 3 ประเภท คอื แบบหล่อในที ่แบบเพลทเหลก็และแบบท่อ
เหล็ก พนัธุ์ไผ่ที่ใช้ในการศึกษาคือ ไผ่ซางหม่นอายุ 3-5ปี ที่ได้รบัการถนอมเน้ือไม้ด้วยวธิีแช่น ้ายา เน่ืองจากเป็นพนัธุ์ที่มี
คุณสมบตัเิชงิกลโดยรวมดทีีส่ดุ โดยทาการทดสอบคุณสมบตัเิชงิกลของเบือ้งตน้ ไผท่ีจ่ะน ามาทดสอบตามมาตรฐาน ISO 22157 
Determination of physical and mechanical properties of bamboo ซึ่งน าขอ้ต่อทัง้ 3 ประเภทมาประกอบกบัไผ่เป็นชิ้นส่วน
โครงสรา้งเสา 
ตารางท่ี 1 วธิกีารเสรมิแรงของขอ้ต่อ 

 
ข้อต่อแบบ
หล่อในท่ี 

ข้อต่อแบบเพลทเหลก็ ข้อต่อแบบท่อเหลก็ 

รปูแบบขอ้ต่อ  

   

ปนูส าเรจ็รปู O O O O O O O X O O X 
เขม็ขดัรดัทอ่ X O X O X O X X X X X 
สลกัเกลยีว X X X X X X O O X O O 
หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

โดยที ่ O = ใช ้, X = ไมใ่ช ้
 
 
3.3 รปูแบบข้อต่อ 

3.3.1 ขอ้ต่อแบบหลอ่ในที ่
1. ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็เสน้1 (1) 
2. ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็เสน้2 (2) 

3.3.2 ขอ้ต่อแบบเพลทเหลก็ 
1. ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็กลม1 (3) 
2. ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็กลม2 (4) 
3. ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็เลก็1 (5) 
4. ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็เลก็2 (6) 
5. ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็เลก็3 (7) 
6. ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็เลก็4 (8) 

3.3.3 ขอ้ต่อแบบทอ่เหลก็ 
1. ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็ใหญ่1 (9) 
2. ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็ใหญ่2 (10) 
3. ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็ใหญ่3 (11) 

        รปูท่ี 1 แสดงรปูแบบของขอ้ต่อแบบต่างๆ 
 
 
 
 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

852 

3.4 วสัดท่ีุใช้ในการศึกษา 
1. ไผซ่างหมน่ (Dendrocalamus Sericeus) ความยาวล าละ 30 และ 50 เซนตเิมตร  
2. ปนูส าเรจ็รปู Non-Shrink 
3. เขม็ขดัรดัทอ่ 
4. สลกัเกลยีว 
5. ขอ้ต่อทัง้ 3 ประเภท 
 5.1 ขอ้ต่อแบบหลอ่ในที ่

 
รปูท่ี 2 แสดงระยะแกนเหลก็ยืน่เป็น 3 เทา่ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางของรศัมขีอ้ปลอ้ง 

 
5.2 ขอ้ต่อแบบเพลทเหลก็ 

 
รปูท่ี 3 แสดงระยะแกนเหลก็และแกนทอ่เหลก็ยืน่เป็น 3และ2 เทา่ ตามล าดบั ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางของรศัมขีอ้ปลอ้ง 

 
5.3 ขอ้ต่อแบบทอ่เหลก็ 

  
รปูท่ี 4 แสดงระยะแกนทอ่เหลก็ยืน่เป็น 2 เทา่ ตามล าดบั ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางของรศัมขีอ้ปลอ้ง 
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3.5 วิธีการทดสอบ 
1. ทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพและเชงิกลของพนัธุไ์ผท่ีใ่ชใ้นงาน ตามมาตรฐาน ISO 22157 Determination of 

physical and mechanical properties of bamboo 
 1.1 คุณสมบตัทิางกายภาพ ประกอบดว้ย การทดสอบปรมิาณความชืน้สมัพนัธ ์(Moisture content) การทดสอบ

ความหนาแน่น (Density) และการทดสอบความถ่วงจ าเพาะ (Specific gravity) 
1.2 คุณสมบตัเิชงิกล ประกอบดว้ย การทดสอบแรงอดั (Compression test) การทดสอบแรงดงึ (Tension test) 
และการทดสอบแรงเฉือน (Shear test) 
 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
4.1 ผลการทดสอบคณุสมบติัทางกายภาพและเชิงกล  3 

 ผลการทดสอบคณุสมบตัทิางกายภาพและเชงิกล (ตารางที ่2) การทดสอบพบวา่บรเิวณสว่นโคนและความหนาของเนื้อ
ไผม่ผีลท าใหคุ้ณสมบตัเิชงิกลมคีา่สงูขึน้ 
ตารางท่ี 2 คุณสมบตัทิางกายภาพและเชงิกล 

คณุสมบติัทางกายภาพ 
1.ปรมิาณความชืน้สมัพนัธ ์ 18.44 รอ้ยละ 
2.ความหนาแน่น 2,696.20 กก./ลบ.ม. 
3.ความถ่วงจ าเพาะ 2.70 รอ้ยละ 

คณุสมบติัเชิงกล 
4.ก าลงัรบัแรงอดัเฉลีย่ 5.04 กก./ตร.ซม. 
5.ก าลงัรบัแรงดงึเฉลีย่ 554.02 กก./ตร.ซม. 
6.ก าลงัรบัแรงเฉอืนเฉลีย่ 1.92 กก./ตร.ซม. 

 
4.2 ผลของการออกแบบข้อต่อทัง้ 11 แบบ 
ตารางท่ี 3 ผลของการออกแบบขอ้ต่อ 

รปูแบบข้อต่อ 
ราคา 

(บาท/ชุด) 
ระยะเวลาในการ
ติดตัง้งาน (วนั) 

ความยาก-งา่ย
ส าหรบัการท าข้อต่อ 

จ านวนช้ิน
ส่วนประกอบ (ช้ิน) 

1.ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็เสน้ 1 130 บาท 3 วนั ยาก 2 ชิน้ 
2.ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็เสน้ 2 150 บาท 3 วนั ยาก 3 ชิน้ 
3.ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็กลม 1 180 บาท ภายใน 1 วนั งา่ย 2 ชิน้ 
4.ขอ้ต่อแบบแกนเหลก็กลม 2 200 บาท ภายใน 1 วนั งา่ย 3 ชิน้ 
5.ขอ้ต่อแบบแกนท่อเหลก็เลก็ 1 230 บาท ภายใน 1 วนั งา่ย 2 ชิน้ 
6.ขอ้ต่อแบบแกนท่อเหลก็เลก็ 2 250 บาท ภายใน 1 วนั งา่ย 3 ชิน้ 
7.ขอ้ต่อแบบแกนท่อเหลก็เลก็ 3 250 บาท ภายใน 1 วนั งา่ย 3 ชิน้ 
8.ขอ้ต่อแบบแกนท่อเหลก็เลก็ 4 220 บาท ภายใน 1 วนั งา่ย 2 ชิน้ 
9.ขอ้ต่อแบบแกนท่อเหลก็ใหญ่ 1 280 บาท ภายใน 1 วนั ปานกลาง 2 ชิน้ 
10.ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็ใหญ่ 2 300 บาท ภายใน 1 วนั ปานกลาง 3 ชิน้ 
11.ขอ้ต่อแบบแกนทอ่เหลก็ใหญ่ 3 270 บาท ภายใน 1 วนั ปานกลาง 2 ชิน้ 

 
5. สรปุอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการท าวจิยัน้ีพบว่าไผ่ซางหม่นมคีุณสมบตัิทางกายภาพและเชงิกลที่ด ีเหมาะส าหรบัการน าไปประยุกต์ใช้กบั
รปูแบบขอ้ต่อทัง้ 3 ประเภท ขอ้ต่อแบบหลอ่ในทีเ่ป็นขอ้ต่อทีนิ่ยมทีส่ดุจากขอ้ต่อทัง้หมด เน่ืองจากมตีน้ทุน 130 บาทซึง่ราคาถูก
ทีสุ่ดแต่ตอ้งใชเ้วลาในการท างานถงึ 3 วนัเน่ืองจากเป็นขอ้ต่อทีม่สีว่นประกอบของคอนกรตีเป็นหลกัท าใหต้อ้งมกีารรอคอนกรตี
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เซตตวัถงึจะท างานต่อได ้ซึง่แตกต่างจากขอ้ต่อแบบเพลทเหลก็และขอ้ต่อแบบท่อเหลก็ทีส่ามารถท างานใหเ้สรจ็ภายในวนัเดยีว 
เนื่องจากขอ้ต่อทัง้ 2 แบบ มคีวามเป็นขอ้ต่อส าเรจ็รปูมากกวา่เพราะใชเ้หลก็เป็นสว่นประกอบหลกั ท าใหเ้หมาะกบัการขนยา้ยไป
ประกอบหรอืแมแ้ต่การรือ้ถอนกส็ามารถท าไดง้า่ยกวา่แบบหลอ่ในที ่แต่มรีาคาประมาณ 200-300 บาท 

ขอ้จ ากดัของการน าขอ้ต่อมาประยุกต์ใช้งาน เน่ืองจากขอ้ต่อแต่ละแบบมคีวามเหมาะสมกบัการเลอืกไปใช้งานที่
แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มของงานนัน้ๆ ท าใหข้อ้ต่อทุกแบบมศีกัยภาพทีส่ามารถน าไปใชง้านหรอืประยุกตใ์ชก้บังาน
โครงสรา้งไผร่ปูแบบอื่นๆซึง่จะเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาขอ้ต่อไผก่บังานสถาปัตยกรรมไผต่่อไป 
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บทคดัย่อ 

ปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้งานในห้องนอนช่วงเวลากลางคืน  คืออุณหภูมกิบัความชื้นโดยจาก
การศึกษาพบว่าอุณหภูมใินช่วงเวลากลางคนืนัน้อยู่ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส แต่ในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้กบัมคีวามชื้น
สมัพทัธท์ีส่งูถงึ 70-90 % จงึท าใหเ้กดิสภาวะไม่น่าสบาย งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลดความชืน้จากอากาศก่อนทีจ่ะเขา้มาใน
หอ้งนอน ดว้ยวสัดุดดูความชืน้ทีผ่ลติขึน้โดยประยุกตใ์ชส้ารดดูความชืน้ทีม่กีารศกึษาก่อนหน้า วธิกีารศกึษาประกอบดว้ยทดสอบ
ความสามารถในการดูดและคายความชื้นของวสัดุดูดความชื้นทีไ่ดจ้ากการน าไสใ้นมนัส าปะหลงัไปแช่ในสารละลายเกลอืแกง 
10% โดยมวล หลงัจากนัน้จงึน าไปประยุกตใ์ชใ้นท่อน าอากาศเขา้โดยใชว้สัดุอื่นเป็นแกนกลางในการยดึตดิวสัดุดดูความชืน้ โดย
มกีารเปิดใชพ้ดัลมดดูอากาศในช่วงเวลากลางคนืใหอ้ากาศผา่นวสัดุดดูความชืน้เพือ่ลดความชืน้ก่อนเขา้มาภายในหอ้ง ในขณะที่
ในช่วงเวลากลางวนัใชพ้ดัลมไอรอ้นช่วยในการคายความชืน้ออกจากวสัดุดูดความชืน้  เน่ืองจากอุณหภูมภิายในปล่องหลงัคาใน
ชว่งเวลาสว่นใหญ่สงูไมเ่พยีงพอเพือ่ใหว้สัดุดดูความชืน้สามารถท างานไดใ้หมใ่นชว่งเวลากลางคนื ผลการทดสอบในกลอ่งทดลอง
ภายใต้สภาวะควบคุมทีม่กีารเพิม่ปรมิาณความชื้นเขา้ไปในอากาศในสภาวะจ าลองนัน้ สามารถลดความชืน้ออกจากอากาศได้
ระดบัหน่ึง โดยตอ้งมกีารเพิม่จ านวนทอ่น าอากาศทีบ่รรจุวสัดุดดูความชืน้เพิม่เพือ่ใหเ้กดิสภาวะน่าสบายในทีพ่กัอาศยั 

ค าส าคญั: ไสใ้นมนัส าปะหลงั, ทอ่น าอากาศ, สารดดูความชื้น, สภาวะน่าสบาย, ความชื้นสมัพทัธ ์
 
Abstract 

The high temperature and humidity in hot-humid country as same as Thailand are main factors that affect 
thermal comfort of occupants in the residence during the night. So that people solved this problem by using the air-
condition which released CFCs gases causing the greenhouse affect nowadays. The study showed that the temperature 
during the night is in the range of 25 to 30 degree Celsius. But at the same time the relative humidity is up to 70-90 %. 
This was interrupted thermal comfort. The objective of the study was to reduce humidity from ambient air by driving it 
through desiccant which has been examined before. The experiment processes consisted of testing absorption and 
transpiration humidity of desiccant made of cassava pitch which has been soaked in sodium chloride solution 10% by 
weight (The mixing of sodium chloride 10 grams and water 90 grams ). Fixing it which solid cores in air chimney. During 
night time, the exhaust fan drove ambient air through desiccant material to dehumidify before went into the room. During 
daytime, the heater used for heating the desiccant to regenerate the desiccant due to the temperature inside roof attic 
is not enough to regenerate it (highest temperature is approximately at 30-37.6 degree Celsius). The result of the study 
in simulated state which addition of water vapor by humidifier was the desiccant made of cassava pitch and sodium 
chloride solution could dehumidified the ambient air to some extent. With adding a number of air chimney could create 
the thermal comfort in residence. 

Keywords: cassava pitch, air chimney, desiccant, thermal comfort, relative humidity 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 
 ขอ้มูลสภาวะอากาศของประเทศไทยจากกรมอุตุนิยมวทิยาแสดงว่าอุณหภูมอิากาศในช่วงเวลากลางคนือยู่ที ่25 -30 
องศาเซลเซยีส (ส านักพฒันาอุตุนิยมวทิยา, 2562) แต่มคีวามชืน้สมัพทัธส์งูถงึ 70-90 % (ฤทยั เพลงวฒันา, 2559) จะเหน็ไดว้า่
เครื่องปรบัอากาศจะท าหน้าที่ในการลดความชื้นเป็นหลกั เพื่อสรา้งสภาวะสบายทีม่คีวามชื้นสมัพทัธ์อยู่ในช่วงไม่เกนิ 60 % 
(Khedari, et al., 2000) จากการศกึษางานวจิยัก่อนหน้าพบว่าวสัดุดูดความชื้นที่ท ามาจากไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมเกลอืแกง
สามารถลดความชืน้ในหอ้งนอนในช่วงเวลากลางคนืลงได ้และสามารถคายความชืน้ออกจากสารดงักล่าวไดใ้นเวลากลางวนั สาร
ดูดความชื้นจากไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมเกลอืแกงสามารถคนืสภาพและน ากลบัมาใช้ใหม่ (ณัณก์ชิดา พนิิจรตันพนัธ์, 2560) 
อย่างไรกต็ามสารดูดความชืน้จากไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมเกลอืแกงนัน้เปราะ แตกไดง้่ายจงึไม่สามารถขึน้รูปใหน้ าไปใชง้านใน
สถาปัตยกรรม งานวจิยัน้ีจงึศกึษาการขึน้รปูของสารดดูความชืน้น้ี รวมทัง้ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชน้ าไปใชใ้นสว่นอื่นของ
อาคาร เพือ่ใหส้ามารถลดความชืน้จากอากาศก่อนเขา้มาในอาคารโดยไมก่ระทบรปูลกัษณ์ขของอาคารโดยรวม 
 ในดา้นการใชง้านวสัดุดูดความชื้นทีผ่ลติจากไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมสารละลายเกลอืแกงนัน้พบว่า เน่ืองจากวสัดุดูด
ความชืน้ทีไ่ดม้ลีกัษณะทีเ่บา สามารถน าไปตดิตัง้บรเิวณเหนือฝ้าเพดานเพือ่ลดความชืน้ออกจากอากาศก่อนเขา้มาในสว่นทีพ่กั
อาศยั โดยไมเ่พิม่ภาระต่อโครงสรา้งโดยรวมของอาคาร และยงัไมส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหน้าตาอาคาร 
 งานวจิยัน้ีศกึษาการลดความชืน้ในอากาศภายในหอ้งพกัอาศยั โดยใชส้ารดดูความชืน้ธรรมชาตติดิตัง้ไวบ้รเิวณเหนือ
ฝ้าเพดานของบา้นพกัอาศยั วธิกีารศกึษาประกอบดว้ยการขึน้รูปวสัดุดดูความชืน้ใหม้พีืน้ผวิสมัผสัมากพอทีจ่ะสมัผสักบัอากาศ
ชื้นมากที่สุด การทดลองการดูดและคายความชื้นของสารดูดความชื้นในกล่องทดลอง ค านวณปรมิาตรอากาศแหง้เพื่อน าไป
ประยุกตใ์ชง้านในอาคารจรงิ 
  
2. กระบวนการออกแบบเพ่ือประยกุตใ์ช้สารดดูความช้ืนท่ีผลิตขึน้จากไส้ในมนัส าปะหลงัผสมสารละลายเกลือแกลง 
 การท างานของสารดดูความชืน้จะท างานสลบักนัในชว่งกลางวนัและกลางคนื ในเวลากลางคนือากาศทีภ่ายนอกอากาศ
มอุีณหภูมติ ่ากว่าแต่ความชื้นสูงกว่าถูกดูดเขา้มาผ่านสารดูดความชื้นภายในหอ้งนอนผ่านวัสดุดูดความชื้น ในเวลากลางวนั
อากาศภายนอกมคีวามชืน้ต ่ากวา่วสัดุดดูความชืน้จะมกีารใชพ้ดัลมไอรอ้นในการชว่ยเรง่ใหเ้กดิการคายความชืน้ออกจากวสัดุดดู
ความชืน้ก่อนถูกดดูออกไปนอกระบบ ท าใหว้สัดุดดูความชืน้ความชืน้แหง้ลงและสามารถน ามาใชต้่อไดใ้นเวลากลางคนื ดงัรปูที ่
1 แสดงแนวคดิของงานวจิยันี้ 

 
รปูท่ี 1 รปูแสดงแนวคดิของงานวจิยั 

 
3. วิธีการวิจยั 
 เน้ือหาประกอบดว้ยขัน้ตอนการวจิยัซึง่ การทดสอบการดูด-การคายความชืน้ของไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมเกลอืแกงใน
กลอ่งทดลอง 
 งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิทดลอง ประกอบดว้ย การทดลองขึน้รปูสารดดูความชืน้จากไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมเกลอืแกง
ใหม้พีืน้ทีผ่วิสมัผสักบัอากาศเพยีงพอต่อการดดูความชืน้ และการทดลองประสทิธภิาพการดดู-คายความชืน้ของสารดดูความชืน้
จากธรรมชาตทิีผ่ลติขึน้ได ้ 
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3.1 ขัน้ตอนการเตรียมสารดดูความช้ืนจากไส้ในมนัส าปะหลงัผสมสารละลายเกลือแกง 
 เริม่จากการผ่าส่วนของล าต้นมนัส าปะหลงัเพื่อน าไสใ้นของมนัส าปะหลงัออกมา โดยไสใ้นมนัส าปะหลงัจะอยู่บรเิวณ
แกนกลางของล าต้นและเหงา้ จากนัน้น าไปตดัเพื่อใหม้ขีนาดเลก็ลงและเพิม่พืน้ทีผ่วิสมัผสั เพราะในการดูดความชื้นจะเกดิขึน้
เฉพาะทีบ่รเิวณผวิสมัผสัของไสใ้นมนัส าปะหลงั จากนัน้อบทีอุ่ณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 5-10 นาทเีพือ่ไล่ความชืน้ที่
ออก เพือ่ป้องกนัการเกดิเป็นเชือ้รา 
 
3.2 ขัน้ตอนการขึ้นรูปสารดูดความช้ืนจากไส้ในมนัส าปะหลงัผสมสารละลายเกลือแกงส าหรบัน าไปติดตัง้ในกล่อง
ทดลอง 
 เริ่มจากการน าไส้ในของมนัส าปะหลงัมายึดติดกบัแกนไม้อดัที่มเีส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรและมคีวามยาว
ประมาณ 10-15 เซนตเิมตร ดว้ยกาวในบรเิวณพืน้ทีผ่วิทีส่มัผสักบัแกนไมอ้ดั (ไสใ้นมนัส าปะหลงัทีใ่ชต้่อวสัดุดดูความชิน้ 1 ชิน้
เท่ากบั 3-5 กรมัต่อแกนไมท้ีม่เีสน้ผ่านศูนย์กลางประมาน 0.5-1 เซนตเิมตรและมคีวามยาว 15 เซนตเิมตร ดงัรูปที ่2 ทีแ่สดง
ภาพลกัษณะวสัดุความชืน้ทีจ่ดัเตรยีม) จากนัน้น าวสัดุดดูความชืน้ทัง้หมด 95 ชิน้คดิเป็นน ้าหนักรวม 950-1045 กรมั (โดยเป็น
น ้าหนักวสัดุดดูความชืน้ 285-475 กรมั) มาประกอบลงกล่องทดลองส าหรบัทดลองวสัดุดูดความชืน้ ดงัรูปที ่3 ทีแ่สดงการภาพ
จ าลองกล่องทดลองส าหรับทดสอบวสัดุดูดความชื้น กล่องทดลองมีขนาด กว้าง 0.20  x ยาว 1.20 x สูง 0.30 เมตร ซึ่ง
ประกอบดว้ย แผน่พลาสวดู ขนาด 0.20 x 1.20 เมตร หนา 5 มลิลเิมตร จ านวน 2 แผน่ แผ่นพลาสวดู ขนาด 0.30 x 1.20 เมตร 
หนา 5 มลิลเิมตร จ านวน 2 แผ่น แผ่นพลาสติกลูกฟูกเจาะรูขนาด 0.20  x ยาว 0.30 เมตร 2 แผ่น (ส าหรบัตดิตัง้เครื่องท า
ความชืน้และพดัลมดดูอากาศ มุง้ลวดอะลมูเินียมขนาด 0.15 x ยาว 0.25 เมตร 1 แผน่ พดัลมไอรอ้นยีห่อ้ LiQi ขนาด 2000 วตัต ์
เครือ่งบนัทกึขอ้มลูอุณหภมู ิและคา่ความชืน้สมัพทัธ ์Kestrel Drop D2 จ านวน 5 เครือ่ง 

 
รปูท่ี 2 ภาพลกัษณะวสัดุความชืน้ทีจ่ดัเตรยีม 

 

 
รปูท่ี 3 ภาพจ าลองกลอ่งทดลองส าหรบัทดสอบวสัดุดดูความชืน้ 

 
ในการทดลองมกีารไลค่วามชืน้ออกจากวสัดุดดูความชืน้คายความชืน้ทีเ่กบ็สะสมไวใ้นช่วงเวลากลางวนั ดว้ยการใช้

งานพดัลมไอรอ้นในชว่งเวลากลางคนื 
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4. ผลการศึกษา 
 ผูว้จิยัท าการทดลองการดูดความชื้นของวสัดุดูดความชืน้ โดยสรุปขอ้มูลประสทิธภิาพของวสัดุดูดความชื้น โดยรวม
น ้าหนกัแทง่ไมอ้ดัขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1 เซนตเิมตรยาว 15 เซนตเิมตรน ้าหนกั 7.2 กรมั ดงัตารางที ่1 โดยวดัความสามารถ
การดดูความชืน้จากน ้าหนกัวสัดุดดูความชืน้ที่เปลีย่นแปลงจากวสัดุดดูความชืน้แต่ละแถว  แถวเวน้แถว ไดแ้ก่ แถวที ่2 ,4 ,6 ,8 
,10 ,12 ,14 และ 16 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสามารถในการดดูความชืน้องวสัดุดดูความชืน้ 
 น ้าหนกัรวมวสัดุก่อน

การดดูความชืน้ 
น ้าหนกัรวมวสัดุหลงั
การดดูความชืน้ 

% น ้าหนกัที่
เปลีย่นแปลง 

วสัดุดดูความชืน้แถวที ่2 10.00 10.46 16.43 
วสัดุดดูความชืน้แถวที ่4 10.20 10.56 12 
วสัดุดดูความชืน้แถวที ่6 11.39 11.78 9.31 
วสัดุดดูความชืน้แถวที ่8 10.32 10.58 8.33 
วสัดุดดูความชืน้แถวที ่10 10.95 11.20 6.67 
วสัดุดดูความชืน้แถวที ่12 10.87 11.05 4.9 
วสัดุดดูความชืน้แถวที ่14 10.90 11.00 2.7 
วสัดุดดูความชืน้แถวที ่16 11.36 11.38 0.48 
คา่เฉลีย่ความสามารถในการดดูความชืน้ 7.60 % 

  
จากผลการทดลองวสัดุดดูความชืน้จะมกีารดูดความชืน้เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย โดยเรยีงจากวสัดุดดูความชืน้ที่

อยูใ่กลแ้หลง่ก าเนิดความชืน้ทีส่ดุไปหาวสัดุดดูความชืน้ทีอ่ยูห่า่งจากแหล่งก าเนิดความชืน้ทีส่ดุ 
 

5. สรปุผลการศึกษา 
 จากขอ้มลูวสัดุดดูความชืน้ 8 ชิน้สามารถดดูความชืน้โดยเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 7.60 ของน ้าหนกัวสัดุดดูความชืน้ไมร่วม
น ้าหนักของไมอ้ดั จากผลการทดลองวสัดุดูดความสามารถช่วยลดความชืน้จากภายนอกก่อนเขา้มาภายในหอ้งไดส้่วนหน่ึง แต่
การใชท้่อน าอากาศเพยีงท่อเดยีวไม่เพยีงพอต่อการสรา้งสภาวะน่าสบาย ตอ้งมกีารเพิม่จ านวนท่อน าอากาศโดยอาจใชง้านใน
ลกัษณะสลบักนัไป เมื่อวสัดุดูดความชื้นในท่อน าอากาศแรกอิ่มตัวแล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ท่อต่อไป เพิม่ประสทิธิภาพวสัดุดูด
ความชื้นด้วยดนิเบา หรอืดนิไดอะตอมเมเซียลเอริ์ธ (Diatomaceous Earth) (ณรงค์ชยั พ่วงคง, 2558) โดยการอดัเป็นแผ่น
จ านวน 2 แผน่แทรกกลางดว้ยไสใ้นมนัส าปะหลงั และประกบดว้ยแผน่อะลมูเินียมเพือ่ใชเ้ป็นผนงัท่อน าอากาศและชว่ยในการดดู
ความชืน้เพิม่ขึน้ 
 
6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาการตดิตัง้แผน่ประกอบสารดดูความชืน้จากไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมสารเกลอืแกง จะท าการจ าลองท าการ
ทดลองดว้ยกลอ่งทดลอง ทีท่ าการทดลองโดยการจ าลองปรมิาณไอน ้าในอากาศ เนื่องจากในชว่งทีท่ าการทดลองไอน ้าในอากาศอ
ยู่ในระดบัต ่าเมือ่เทยีบกบัจุดสงูสุดในช่วงฤดฝูน และเกบ็ขอ้มลูอุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธ ์และปรมิาณน ้าในอากาศ เพือ่ประเมนิ
ความสามารถของวสัดุดดูความชืน้ 

ในงานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาทัง้หมด 4 ส่วนหลกั โดยเริม่จากการศกึษาความสามารถในการดูดความชื้นของวสัดุดูด
ความชืน้ จากไสใ้นมนัส าปะหลงัผสมสารละลายเกลอืแกง จากนัน้จงึไดท้ าการศกึษาการท างานของวสัดุดดูความชืน้ทีไ่ดใ้นกลอ่ง
ทดลอง เพื่อวดัความสามารถของวสัดุดูดความชืน้ในการควบคุมปรมิานความชืน้ทีเ่ขา้มาภายในหอ้งใหเ้หมาะสม เมื่อใหค้วาม
รอ้นดว้ยพดัลมไอรอ้นเพือ่ไลค่วามชืน้ออกจากวสัดุดดูความชืน้ 

 
 

 



การพฒันาแผน่ประกอบสารดดูความชื้นจากวสัดุธรรมชาตสิ าหรบัใชใ้นอาคารทีพ่กัอาศยั  
เกยีรตภิมู ิศงัขะศลิปิน และสดุาภรณ์ สุดประเสรฐิ 
 

859 

7. รายการอ้างอิง 
ณรงคช์ยั พว่งคง, ภทัรนนัท ์ทกัขนนท,์ โสภา วศิษิฏ ์ศกัดิ.์ (2558). แผน่ดนิเบาและใยมะพรา้ว เพือ่ดดูความชืน้ส าหรบัหอ้งปรบั

อากาศ. วารสารวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตรส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (2015) 56-68. 
ณณักช์ดิา พนิิจรตันพนัธ.์ (2560). ระแนงดดูความชื้นในปลอ่งรงัสอีาทติยเ์พือ่ลดความชื้นในหอ้งนอน. (วทิยานิพนธป์รญิญา

มหาบณัฑติ), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง, สาขาวชิาสถาปัตยกรรม. 
ศนูยภ์มูอิากาศ, ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา. (2562). สภาวะอากาศของประเทศไทย พ.ศ.2561. สบืคน้เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 

2562,จาก https://www.tmd.go.th/programs/uploads/yearlySummary/สรุปสภาวะอากาศปี %202561.pdf 
ฤทยั เพลงวฒันา. (2559). ความชื้นสมัพทัธก์บัฤดกูาล. สบืคน้เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2562, จาก 

http://earthscience.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2015/04/สถติคิวามชืน้สมัพทัธก์บัฤดกูาล 
Joseph Khedari, Nuparb Yamtraipat, Naris Pratintong, Jongjit Hirunlabh. (2000). Thailand ventilation comfort chart. 

Energy and Buildings 32 (2000) 245-249. Retrieved February 24, 2000. 
 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

860 

 
ผลกระทบของสีพืน้ผิวและอณุหภมิูสีของแสงในพืน้ท่ีท ำงำนร่วมกนัต่อ 
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บทคดัย่อ 
 สแีละแสงเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพราะนอกจากจะแสดงใหเ้หน็ถงึสุนทรยีะใน
งานออกแบบแลว้ ยงัสง่ผลต่ออารมณ์และความรูส้กึของผูใ้ชง้านดว้ยเช่นกนั และจากงานวจิยัก่อนหน้าไดแ้สดงใหเ้หน็วา่อารมณ์
ในเชงิบวกสง่ผลใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นทกัษะทีม่คีวามตอ้งการในสงัคมทีม่กีารแขง่ขนัสงูในปัจจุบนั ดงันัน้การเลอืกใช้
สแีละแสงที่เหมาะสมไม่เพยีงจะท าให้เกดิการรบัรู้ทางอารมณ์ที่ดเีท่านัน้ แต่ยงัช่วยสนับสนุนให้เกิดความคดิสร้างสรรค์เพื่อ
สรา้งสรรคผ์ลงานใหร้องรบักระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมดว้ยเช่นกนั งานวจิยันี้จงึศกึษาผลกระทบของสพีืน้ผวิและอุณหภมูสิี
ของแสงในพืน้ทีท่ างานต่ออารมณ์เชงิบวกจากการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 189 คน ผูร้่วมทดลองดภูาพ
จ าลองหอ้งท างานจ านวน 10 ภาพทีเ่กดิจากสพีืน้ผวิทีแ่ตกต่างกนั 5 ส ีและอุณหภูมสิขีองแสง 2 ส ีและใชแ้บบสอบถามความ
คดิเหน็ทางดา้นอารมณ์แบบค าคู่ตรงขา้ม ทีแ่สดงความหมายถงึอารมณ์ในเชงิลบและอารมณ์ในเชงิบวกทัง้หมด 8 คู่ค า เพื่อหา
รปูแบบของหอ้งทีส่ง่ผลต่ออารมณ์ในเชงิบวกสงูทีสุ่ด จากผลการทดลองพบวา่สพีืน้ผวิและอุณหภูมสิขีองแสงทีแ่ตกต่างกนัสง่ผล
ต่อการรบัรูท้างอารมณ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยรูปภาพหอ้งทีม่กีารใชส้พีืน้ผวิสขีาว ร่วมกบัอุณหภูมสิขีองแสง Daylight มี
ค่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์ในเชงิบวกรวมมากทีสุ่ด และเมื่อวเิคราะหอ์ทิธผิลหลกัในส่วนของอุณหภูมสิขีองแสงพบว่า การใช้
แสง Daylight ท าใหค้่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวมสงูกวา่การใชแ้สง Warm white อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ และในส่วนของสี
พื้นผวิพบว่าสขีาว มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้ทางอารมณ์ในเชงิบวกรวมสูงที่สุดอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ  งานวจิยัเสนอแนะว่าแนว
ทางการออกแบบพืน้ทีท่ างานควรมกีารเลอืกใชผ้นงัทาสขีาว หรอืสอี่อน ควบคูไ่ปกบัการใชอุ้ณหภมูสิขีองแสง Daylight ซึง่จะชว่ย
สรา้งอารมณ์ทีด่ ี

ค ำส ำคญั: สพีืน้ผวิ, อุณหภมูสิขีองแสง, ควำมคดิสรำ้งสรรค,์ อำรมณ์, พืน้ทีท่ ำงำน 
 
Abstract 

 Colors and lights are parts of the important elements in architectural design. They not only present the aesthetic 
of the design, but also affect to the moods and feelings of users. Moreover, the previous studies showed that positive 
mood encourage creativity which is a needed skill in present's highly competitive society. So, to use appropriate colors 
and lights will support positive mood and encourage creativity in order to create works to support changing trends in the 
society as well. Therefore, this research aims to study the effects of colors and light temperature on the positive mood 
of students in a working space. The 189 participants, who watched 10 images of a working space displayed in 5 different 
surface colors and 2 light temperatures, answered the questionnaires of 8 bipolar adjective pairs comprised positive 
moods and negative moods. Statistical analysis is used to identify the space that enhanced the most positive mood. The 
results showed that the white surface under daylight depicted highest average scores of positive moods. The daylight 
significantly affect the higher positive mood perception scores than that of the warm light. The space with white color 
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exhibited the highest scores of the positive mood. The research suggested that working space design should be 
considered two combinations of white or light color with daylight to support positive mood perceptions. 

Keywords: Surface Colors, Light Temperature, Creativity, Moods, Working Space 
 

1 บทน ำ 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญั 
 การสร้างหรอืปรบัปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเกิดความคดิสร้างสรรค์ในพื้นที่ท างานร่วมกนัเป็นสิง่ส าคญัใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารรวมกนัของคนท างานทีต่อ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการท างานสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่เพือ่แขง่ขนั
ในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ อกีทัง้ยงัมผีลกระทบในเชงิบวกต่อการสรา้งนวตักรรมขององคก์ร (Dul & Ceylan, 2011) 
และนักเรยีน-นกัศกึษาทีเ่ป็นเดก็รุน่ใหม ่ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นความคดิสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดการเรยีนรูแ้ละการท างาน เพราะ
เป็นหน่ึงในทกัษะที่จะเป็นส าหรบัความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต (World Economic Forum, 2016) แต่การสร้าง
สภาพแวดลอ้มทีด่อีาจจะไม่ไดส้่งผลกระทบทางตรงต่อความคดิสรา้งสรรค์เพยีงอย่างเดยีว แต่มผีลกระทบทางอ้อมต่อสภาวะ
ความรูส้กึของผูใ้ชง้านพืน้ทีใ่นเชงิบวก และส่งผลสนับสนุนต่อความคดิสรา้งสรรคอ์กีทางหน่ึง (Kristensen, 2004 และ McCoy 
and Evans, 2002) และจากประสาทสมัผสัในการรบัรูข้องมนุษย์ พบว่าการรบัรูข้องมนุษย์เกดิจากการมองเหน็ 75% และจาก
ประสาทสัมผสัด้านอื่น 25% (Stranks, 2011) เห็นได้ว่าการรับรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการมองเห็น ซึ่งสีและแสงเป็นหน่ึงใน
องคป์ระกอบทางกายภาพทีส่ามารถรบัรูไ้ดผ้า่นการมองเหน็ อกีทัง้สขีองพืน้ผวิภายในหอ้งทีแ่ตกต่างกนั กจ็ะสง่ผลต่ออารมณ์ที่
แตกต่างกนัดว้ยเชน่กนั (Capanoglu et al., 2011)  ในงานวจิยันี้จงึศกึษาอทิธพิลขององคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีท่ างาน
รว่มกนัคอื สพีืน้ผวิและอุณหภูมสิขีองแสงต่อการรบัรูท้างอารมณ์เชงิบวก เพือ่เสนอแนวทางการเลอืกใชส้แีละอุณหภูมสิขีองแสง
ทีส่ง่เสรมิอารมณ์ในเชงิบวกของผูใ้ชง้าน 
 
1.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรศึกษำ 

1.2.1 ศกึษาอทิธพิลของสพีืน้ผวิและอุณหภมูสิขีองแสงต่อการรบัรูท้างอารมณ์อารมณ์เชงิบวกในพืน้ทีท่ างานรว่มกนั 
1.2.2 เสนอแนวทางการเลอืกใชส้พีืน้ผวิและอุณหภมูสิขีองแสงภายในพืน้ทีท่ างานเพือ่สนบัสนุนอารมณ์เชงิบวกของผูใ้ชง้าน 

 
2. วรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สภาวะอารมณ์เชงิบวกและเชงิลบต่างก็มอีทิธพิลต่อความคดิสรา้งสรรค์ของแต่ละบุคคล แต่อทิธพิลของสภาวะ
อารมณ์ในเชงิบวกมลีกัษณะทีเ่ด่นชดัมากทีสุ่ด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคดิสรา้งสรรค์มากกว่าอารมณ์ในเชงิลบ 
(Jovanovic, 2016) ซึ่งสเีป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ดวงตาของมนุษย์รบัรู้ได้ในรูปแบบของแสง และที่สมองจะประมวลผล
เกีย่วกบัการรบัรูพ้รอ้มกบัแสดงผลลพัธท์ีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึและอารมณ์ (Billmeyer & Saltzman, 1981) สทีีแ่ตกต่างกนักจ็ะ
สง่ผลต่อความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัดว้ย จากงานวจิยัทีพ่บวา่สโีทนอุ่นจะท าใหเ้กดิความเรา้อารมณ์สงู แต่สโีทนเยน็และไมม่สีที า
ใหเ้กดิอารมณ์ทีส่งบสุขมากกวา่ (Capanoglu et al., 2011) อกีทัง้เฉดสทีีแ่ตกต่างกนักส็ามารถท าใหเ้กดิอารมณ์ในเชงิบวก
และเชงิลบทีแ่ตกต่างกนั หรอืในเรื่องของความอ่อนของสทีีพ่บวา่การใชส้อี่อนท าใหเ้กิดอารมณ์ในกลุ่มสภาวะอารมณ์ในเชงิ
บวก ไดแ้ก่ความรูส้กึผ่อนคลาย ใจเยน็ และพงึพอใจ มากกว่าการใชส้เีขม้ (Aseel AL-Ayash, 2015) ไมเ่พยีงแค่เรื่องของสี
เท่านัน้ อุณหภูมสิขีองแสงจากแหล่งก าเนิดแสงภายในหอ้ง ซึง่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่่งผลต่อการรบัรูส้ทีีเ่ปลีย่นแปลงไป
ตามทฤษฎกีารดูดกลนืแสงและการสะทอ้นแสงของวตัถุ โดยเมื่อแหล่งก าเนิดแสงเปลีย่น ค่าการสะทอ้นแสงของวตัถุจะไม่
เปลีย่นแปลง แต่การมองเหน็สขีองวตัถุทีม่คี่าการสะทอ้นแสงเทา่กนัจะเปลีย่นไปเมือ่มกีารเปลีย่นแหลง่ก าเนิดแสง เนื่องจาก
แหล่งก าเนิดแสงมผีลต่อค่าสเปกตรมัของแสงทีส่ะทอ้นออกมาจากวตัถุเขา้สู่ตา (พรทว ีพึง่รศัม,ี 2549) ดงันัน้การเลอืกใชส้ี
และอุณหภูมสิขีองแสงในหอ้งทีเ่หมาะสม กจ็ะส่งผลต่อการรบัรูท้างอารมณ์เชงิบวกทีด่ ีและมแีนวโน้มช่วยสง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรคด์ว้ยเชน่กนั 
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3. วิธีวิจยั 
3.1 กลุ่มประชำกร  
 ผูร้ว่มทดลองเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
จ านวน 189 คน 
3.2 เครื่องมือ 
3.2.1 แบบสอบถำม 
 แบง่ออกเป็น 2 สว่น โดยในสว่นที ่1 เป็นการสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูร้ว่มทดลอง สว่นที ่2 เป็นแบบส ารวจความคดิ
เห็นของผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ทางอารมณ์ ผ่านภาพจ าลองห้องท างานจริงจ านวน 10 ภาพ  ด้วยเครื่องฉายภาพ 
(Projector) ขนาด 144 x 144 น้ิว โดยในแต่ละภาพจะใหเ้ลอืกระดบั แบบ Likert scale เป็น 7 ระดบั เรยีงจากน้อย (อารมณ์เชงิ
ลบ) ไปมาก (อารมณ์เชงิบวก)คอื 1 ถงึ 7 ซึง่ในงานวจิยันี้เลอืกใชแ้บบสอบถามวดัการรบัรูท้างอารมณ์เชงิบวกและเชงิลบ จากค า
คูต่รงขา้ม ทัง้หมด 8 คู่ ไดแ้ก่ มคีวามสุข/ไมม่คีวามสุข, กวา้งขวาง/คบัแคบ, รบกวน/ผอ่นคลาย, น่าเบื่อ/ร่าเรงิ, ไมน่่าตื่นเตน้/น่า
ตื่นเต้น, ไม่กระตุ้น/กระตุ้น, รอ้นใจ/ใจเยน็ และไม่สงบ/สงบ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแปลภาษาองักฤษ จากงานวจิยั Capanoglu 
และคณะ 2011  
3.2.2 รปูภำพจ ำลอง 
 รปูภาพจ าลองเป็นการจ าลองภาพหอ้งท างานร่วมกนัดว้ยโปรแกรม Autodesk Revit โดยในงานวจิยัน้ีใชอ้งคป์ระกอบ
ของสพีืน้ผวิเริม่ตน้ 3 สหีลกั คอืสแีดง เป็นตวัแทนของกลุม่สโีทนอุ่น (Warm colors) และสนี ้าเงนิ เป็นตวัแทนของกลุม่สโีทนเยน็ 
(Cool colors) และสขีาว เป็นตวัแทนกรณีไมม่สี ีเพราะโทนสทีีต่่างกนัสง่ผลต่ออารมณ์ทีแ่ตกต่างกนั โดยสโีทนอุ่นไดร้บัคะแนน
สูงเกี่ยวกบัความเร้าอารมณ์สูง ความน่าตื่นเต้น และการกระตุ้น แต่สโีทนเย็นและสขีาวท าให้เกิดอารมณ์ที่สงบสุขมากกว่า 
(CAPANOGLU et al., 2011) อกีทัง้ในงานวจิยัน้ีไดท้ าการเพิม่ตวัแปรสใีนส่วนของสทีีม่รีะดบัความเขม้ของสทีีอ่่อนลง เพราะสี
อ่อนสง่ผลต่ออารมณ์ในเชงิบวกทีม่ากขึน้ได ้(Ayash, 2014) จงึสรุปเป็นตวัแปรสพีืน้ผวิไดท้ัง้หมด 5 ส ีพรอ้มกบัก าหนดอกัษรย่อ
ใหก้บัตวัแปร ดงัน้ี สขีาว(W) ฟ้าเขม้(B1) ฟ้าอ่อน(B2) แดงเขม้(R1) และแดงอ่อน(R2) และตวัแปรอุณหภูมสิขีองแสงจากสขีอง
หลอดไฟทีม่กีารใชง้านทัว่ไปในปัจจุบนัทัง้หมด 2 ส ีไดแ้ก่ Daylight(D) และ Warm white(W) ท าใหเ้กดิรปูแบบของหอ้งท างานที่
แตกต่างกนั 10 รปูแบบและอกัษรยอ่ทีเ่ป็นตวัแทนของรปูแบบนัน้ ๆ ตามทีแ่สดงในรปูที1่ 

 
รปูท่ี 1 ภาพจ าลองหอ้งท างานรว่มกนัทีแ่ตกต่างกนั 10 รปูแบบ 
 
3.3 ขัน้ตอนกำรทดลอง 
 ผูร้ว่มทดลองจะถูกแบง่ออกเป็น 2 กลุม่แบบสุม่ โดยในแต่ละกลุม่จะมลี าดบัของรปูภาพทีถู่กฉายจากเครื่องฉายภาพลง
สู่จอรบัภาพโปรเจคเตอร์ ทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งในการทดลองจะเริม่ท าทลีะกลุ่ม โดยในขัน้ตอนแรกเป็นการตอบขอ้มูลทัว่ไปของผู้
ร่วมทดลอง ใชเ้วลา 10นาท ีหลงัจากนัน้จะเริม่การทดลองในขัน้ตอนทีส่อง โดยใหผู้ร้่วมทดลองดูภาพจ าลองหอ้งท างานร่วมกนั
และใหค้ะแนนการรบัรูท้างอารมณ์เชงิบวกทีม่ตี่อแต่ละภาพ โดยสุม่ภาพแบบไมเ่รยีงล าดบั ภาพละ 1 นาท ี 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเครำะหข้์อมลู 
 เกบ็รวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดและน าขอ้มูลมาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมค านวลผล
ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 22 โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติเบื้องต้น (Descriptive statistic) และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) หรอื ANOVA และวเิคราะห์ Post Hoc Test ด้วย Tukey’s HSD Test เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป 
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4. ผลกำรวิจยั 
4.1 ค่ำเฉล่ียกำรรบัรู้ทำงอำรมณ์จำกห้องในแต่ละรปูแบบ 
 จากการทดลองพบว่าพื้นทีท่ างานร่วมกนัทีม่ผีนังสขีาว ในอุณหภูมสิขีองแสง daylight (WD) มคี่าเฉลีย่การรบัรูท้าง
อารมณ์ในแต่ละดา้นอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดเกอืบทุกดา้น ไดแ้ก่ มคีวามสุข กวา้งขวาง ผ่อนคลาย ใจเยน็ และ สงบ ยกเวน้ในดา้น
ความรา่เรงิ น่าตื่นเตน้ และกระตุน้ จะมคีา่เฉลีย่สงูกบัหอ้งในสพีืน้ผวิโทนอุ่นมากกวา่หอ้งสพีืน้ผวิโทนเยน็และสขีาว (ตารางที ่1) 
 
ตำรำงท่ี 1 คา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์ในแต่ละดา้นจากภาพจ าลอง 10 รปูแบบ 

 
 เมื่อน าค่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์ในแต่ละดา้นของทุกรูปแบบสพีืน้ผวิและอุณหภูมสิขีองแสงมาหาค่าเฉลีย่การรบัรู้
ทางอารมณ์รวมเพือ่หาวา่หอ้งรปูแบบใดมคีา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์ในเชงิบวกมากทีสุ่ด พบวา่หอ้งทีม่ผีนงัสขีาว ในอุณหภูมสิี
ของแสง Daylight (WD) มคีา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวมสงูทีส่ดุอยา่งมนียัส าคญั (p<0.05) (ตารางที ่2) 
 
ตำรำงท่ี 2 คา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์โดยรวมจากจากภาพจ าลอง 10 รปูแบบ 

 
 
4.2 ค่ำเฉล่ียกำรรบัรู้ทำงอำรมณ์จำกอิทธิพลหลกั 
4.2.1 อทิธพิลของสพีืน้ผวิ 
 เมือ่น าการรบัรูท้างอารมณ์ในแต่ละดา้นมาหาค่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวมเพือ่วเิคราะหว์า่สพีืน้ผวิใดมคีา่เฉลีย่มาก
ทีสุ่ด (อารมณ์เชงิบวกมากทีสุ่ด) พบว่า สพีืน้ผวิสขีาวมคี่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวมสงูทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญั  (p<0.05) ตาม
ดว้ยสแีดงอ่อน ฟ้าอ่อน ฟ้าเขม้ แดงเขม้ ตามล าดบั แต่ไมพ่บความแตกต่างระหวา่งสแีดงอ่อน กบัสฟ้ีาอ่อน (ตารางที ่3) 
 
ตำรำงท่ี 3 คา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวมจากอทิธพิลหลกัสพีืน้ผวิ 
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4.2.2 อทิธพิลของอุณหภมูสิขีองแสง 
 จากผลค่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์ในแต่ละดา้นจากอุณหภูมสิขีองแสง เมื่อน ามาหาค่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวม 
พบว่าอุณหภูมิสีของแสง Daylight (M=4.38, SD.= 1.09) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสง Warm white (M=4.02, SD.= 1.10) อย่างมี
นยัส าคญั (p<0.01) หรอืกลา่วไดว้า่การใชแ้สง Daylight ไดค้า่เฉลีย่ดา้นการรบัรูท้างอารมณ์ในเชงิบวกมากกวา่การใชแ้สง Warm 
white (ตารางที ่4) 
 
ตำรำงท่ี 4 คา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวมจากอทิธพิลหลกัอุณหภมูสิขีองแสง 

 
 
5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวเิคราะห์ผลทางสถิติทัง้หมดแสดงให้เหน็ว่าห้องท างานร่วมกนัที่มอีงค์ประกอบของสพีื้นผวิสขีาว ซึ่งเป็น
ตวัแทนของสโีทนกลาง รว่มกบัการใชอุ้ณหภมูสิขีองแสง Daylight สง่ผลต่อคา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์โดยรวมสงูทีส่ดุ (รปูที ่2) 
เมื่อเทยีบกบัสพีืน้ผวิในกลุ่มสแีดงและกลุ่มสฟ้ีา อกีทัง้ยงัพบว่าการใชส้ทีีอ่่อนลงทัง้ในกลุ่มสแีดงและสฟ้ีา จะมผีลท าใหก้ารรบัรู้
ทางอารมณ์ในด้านมคีวามสุข กว้างขวาง ผ่อนคลาย ร่าเรงิ ใจเยน็ และสงบ มากกว่าการใช้สเีขม้ (รูปที่ 4 ) ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยั Al-Ayash และคณะ (2015) ทีพ่บว่าสอี่อนส่งผลต่อการประเมนิอารมณ์ในดา้นความพงึพอใจ สดชื่น ใจเยน็ ผ่อนคลาย 
และเยน็ มากกวา่สเีขม้ ท าใหก้ารใชส้อี่อนส าหรบัสพีืน้ผวิสฟ้ีาและสแีดงมคีา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์โดยรวมสงูกวา่สเีขม้ทีร่ะดบั
เนื้อสเีดยีวกนั สว่นในกลุ่มสแีดงหรอืสโีทนรอ้น เฉพาะในกรณีสแีดงเขม้จะสง่ผลต่ออารมณ์เกอืบทุกดา้นน้อยทีสุ่ด ยกเวน้ดา้นร่า
เรงิ น่าตื่นเต้น และกระตุ้นจะมคี่าเฉลี่ยทีสู่งกว่าสอีื่น เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใชส้แีดงอ่อน สขีาว และกลุ่มสฟ้ีา ( รูปที่ 5)  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยั de Korte และคณะ (2011) ที่ว่าห้องสแีดงเป็นตวัแทนของความเร้าอารมณ์ (กระตุ้น)  ท าให้ห้องที่มี
องค์ประกอบของสพีืน้ผวิสแีดงเขม้ในอุณหภูมสิขีองแสง Warm white ส่งผลต่อค่าเฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์โดยรวมน้อยทีสุ่ด 
(รปูที ่3) เมือ่เทยีบกบัสพีืน้ผวิสขีาวและกลุ่มสฟ้ีา สว่นอารมณ์เชงิบวกในพืน้ทีท่ างานจะสง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรคอ์ย่างไรเป็น
สว่นทีจ่ะน าไปวจิยัต่อไป 

 
รปูท่ี 2 หอ้งทีก่ารรบัรูท้างอารมณ์รวมสงูทีส่ดุ                 รปูท่ี 3 หอ้งทีก่ารรบัรูท้างอารมณ์รวมน้อยทีส่ดุ  

  
รปูท่ี 4 คา่เฉลีย่การรบัรูท้างอารมณ์รวมจากสพีืน้ผวิ       รปูท่ี 5 คา่เฉลีย่อารมณ์ในแต่ละดา้นจากสพีืน้ผวิ  



ผลกระทบของสพีื้นผวิและอุณหภมูสิขีองแสงในพืน้ทีท่ ำงำนรว่มกนัต่ออำรมณ์เชงิบวกของนกัศกึษำสถำปัตยกรรม 
สรวชิญ ์แสงสวุรรณ, สุดาภรณ์ สุดประเสรฐิ และทพิยส์ุดา จนัทรแ์จม่หลา้ 
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 ส าหรบัขอ้เสนอแนะในงานวจิยัในอนาคตควรมกีารท าการทดลองในสถานที่จ าลองจรงิ เน่ืองจากในงานวจิยัน้ีเป็น
การศกึษาผา่นรปูภาพจ าลองสามมติเิท่านัน้ และควรขยายผลการวจิยัโดยท าการทดลองกบัสอีื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากในงานวจิยัน้ี
เพื่อใหค้รอบคลุมการใชส้ใีนการออกแบบในปัจจุบนั เน่ืองจากในงานวจิยัน้ีศกึษาเฉพาะสขีาว สแีดง และสฟ้ีา ทีก่ าหนดใหเ้ป็น
ตวัแทนของสโีทนกลาง โทนอุ่น และโทนเย็นตามล าดบัเท่านัน้ และท าการศึกษาการรบัรู้ทางอารมณ์ในด้านอื่นเพิม่เติมที่
นอกเหนือจากในงานวิจยัน้ี อีกทัง้ควรมกีารท าการทดลองด้วยการใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยสนับสนุน
สมมตฐิานทีว่า่สภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อการรบัรูท้างอารมณ์ในเชงิบวกสงู จะมผีลสนบัสนุนความคดิสรา้งสรรคส์งู 
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บทคดัย่อ 

ไผ ่พชืทีพ่บไดท้ัว่ไปในประเทศไทย มจี านวนมาก ซึง่ชาวไทยไดม้กีารน ามาใชป้ระโยชน์ในหลากหลายดา้น รวมไปถงึ
ประโยชน์ด้านการก่อสร้าง แมต้วัวสัดุจะยงัมภีาพลกัษณ์ทีดู่เปราะบาง แตกง่าย ไม่ทนแดดฝน แต่การพฒันาทางเทคโนโลย ี
เทคนิคการก่อสรา้ง สง่ผลใหว้สัด ุสามารถใชส้รา้งสถาปัตยกรรมทีแ่ขง็แรง และมอีายุการใชง้านทีย่าวนานขึน้ โดยหน่ึงในเทคนิค
ทีน่่าสนใจคอื ไผ่ซกีรวบล า เป็นการน าเอาไผ่ทีถู่กแยกออกจากล าใหก้ลายเป็นซกี มามดัรวมกนัดว้ยเทคนิคและอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
บทความน้ีจงึมจีุดประสงคท์ีจ่ะท าการศกึษารปูแบบการใชง้านโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล าในงานสถาปัตยกรรมไผ ่โดยมสีมมตุฐิาน
ทีว่า่ ไผซ่กีมดัรวบล าเป็นโครงสรา้งทีง่า่ยต่อการออกแบบ ก่อสรา้ง และน าไปใชม้ากกวา่ไผล่ าปกต ิอกีทัง้ยงัมคีวามแขง็แรงและ
เหมาะสมเพยีงส าหรบัการใชง้านเป็นโครงสรา้งหลกัในงานสถาปัตยกรรมไผ ่โดยจะมขีัน้ตอนในการศกึษาตัง้แต่ การศกึษาไผซ่กี
รวมไปถงึวธิกีารใชว้ธิกีารใชง้านไผ่ซกีมดัรวบล าเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาตลอดไปจนถงึการศกึษาการใชง้านโครงสรา้งไผ่
ซกีจากอาคารตวัอย่างทีไ่ดม้กีารออกแบบและสรา้งจรงิ โดยจะเน้นไปทีห่น้าทีข่องโครงสรา้งไผซ่กีในงาน ลกัษณะของการใชง้าน
โครงสรา้งไผซ่กี รวมไปถงึเทคนิคการต่อยดึ เพือ่ทีจ่ะวเิคราะหร์ปูแบบทีเ่หมาะสมของการใชง้านโครงสรา้งไผซ่กีรวบล า ลกัษณะ
ของโครงสร้าง รวมไปถึงรูปแบบการต่อยดึ และน าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษา มาใช้ในการออกแบบอาคารตวัอย่างโดยผู้วจิยั
เพือ่ทีจ่ะสรุปผลและเสนอแนวแนะแนวทางในการใชง้านโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล าอยา่งเหมาะสม และน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไผแ่ละสง่เสรมิใหง้านสถาปัตยกรรมไผน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ 

ค ำส ำคญั :  ความสามารถในการรบัน ้าหนกัของโครงสรา้ง, ไผซ่กี, โครงสรา้งไผซ่กี, การรวบล าไผ,่ การออกแบบสถาปัตยกรรมไผ ่
 
Abstract 
 Bamboo is generally found in most parts of Thailand and Thai people have been utilizing bamboo in plentiful 
ways, including construction. People may see bamboo to be fragile and easy to split, however with technological 
advancement and special constructional techniques, bamboo can be manipulated to be a durable material for 
construction. According to the techniques, there is one interesting idea, since bamboo is easy to split, so we find ways 
to use split bamboo. Bamboo split bundle then is used in structural applications. This study then looks into the ways of 
forming split bamboo using as structural members, by aiming effectiveness how they are put together and their 
performance. Therefore, the hypothesis of this study is to see potentials of using bamboo split bundles in the bamboo 
construction, with the assumption that the bamboo split bundle is easier to design and to work with than using bamboo 
culms. It is also strong and suitable enough to be used as a main structure in bamboo architecture. The study starts 
from looking into applications and methods of the bamboo spilt bundle in many constructed projects as case studies. 
Investigation is performed on the functions, bundling methods, structural geometry, and member connectivity of the 
bamboo split bundle. This gathered information is analyzed by grouping, comparing, and evaluating pros and cons. The 
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study then draws conclusions to be guidelines and suggestion of the design and construction of the bamboo split 
bundles. It is hoped that the found design guidelines will be used to make bamboo construction properly and to create 
bamboo architecture more interesting ways. 
Keywords: Structural capacity, Bamboo split, Bamboo split bundle, Bamboo bundle, Bamboo architectural design 

 

1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

วสัดุธรรมชาต ิเป็นสิง่ทีใ่นปัจจุบนัไดร้บัความนิยมขึน้อย่างมาก จากบรบิทและสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในโลกซึง่ใน
สมยัก่อนวสัดุธรรมชาตนิัน้เป็นสิง่ทีเ่ขา้ถงึได ้ผูค้นมากมายในอดตีต่างสรา้งทีพ่กัพงิขึน้จากส่วนประกอบโดยธรรมชาต ิแต่เมื่อยุค
สมยัเปลีย่นไป การพฒันาทีม่ากขึน้ของเทคโนโลย ีเราสามารถสรา้งทีอ่ยู่อาศยัไดด้ว้ยสิง่ทีด่กีวา่ แขง็แรงกวา่ ท าใหม้นุษยห์นัมาใช้
สิง่ทีม่นุษย์เป็นผูผ้ลติมากขึน้ ซึ่งจากทีท่ราบกนัดกีว่า ในตอนน้ีเกดิปรากฏการณ์อนัเป็นผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ขึน้ 
นัน้คือภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากกระบวนการด ารงชีวิตของมนุษย์ สิง่ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาใช้เผื่ออ านวยความสะดวกใน
ชวีติประจ าวนั และในปัจจุบนั ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นที่ก าลงัส่งผลต่อมนุษย์นัน้ กท็วคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ส่งผลใหผู้ค้น
หลายกลุ่มเริม่ตน้ทีจ่ะหนัมาสนใจ และหาวธิใีนการช่วยบรรเทาเหตุการณ์ทีก่ าลงัเกดิขึน้ และปฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่าอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างนัน้ ก็เป็นส่วนหน่ึงที่สร้างผลกระทบต่อโลกด้วยเช่นกนั อุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารในภาพรวมของอุตสาหกรรม
ทัง้หมด ถอืวา่มสีว่นสง่ผลกระทบต่อโลกอย่างมาก ทัง้ในขัน้ตอนการผลติวสัดุอุปกรณ์เพือ่มาใชใ้นการก่อสรา้ง กระบวนการในการ
ก่อสร้าง การขนส่งวสัดุอุปกรณ์ วสัดุ ขยะและเศษเหลือต่าง ๆ จากการก่อสร้างที่รวมกนักลายเป็นขยะจ านวนมากที่จะไปสู่
ธรรมชาต ิรวมไปถงึในการใชง้านอาคาร ลว้นสง่ผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม การหาแนวทางในการลดผลกระทบจากกระบวนการ
เหลา่น้ี สามารถชว่ยใหปั้ญหาภาวะโลกรอ้นในบรรเทาลง อกีทัง้ยงัสามารถสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่ผูใ้ชง้านไดอ้กีดว้ย 

การทีผู่ค้นกลบัไปใชว้สัดุธรรมชาตทิีม่ากขึน้นัน้ชีใ้หเ้หน็ถงึกระแสของโลกทีต่ื่นตวักบัภาวะโลกรอ้น วสัดุธรรมชาตไิม้
ไผ ่เป็นอกีหนึ่งประเภทของวสัดุธรรมชาตทิีถู่กพดูถงึมากดว้ยความทีไ่ผเ่ป็นวสัดุทอ้งถิน่ในประเทศของเรา เราจงึมคีวามคุน้เคย
ทีจ่ะน าสิง่เหล่าน้ีมาใชง้าน อกีทัง้คุณสมบตัขิองความแขง็แรง คุณสมบตักิารเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ ไผ่จงึเป็นสิง่ทีเ่หมาะสมอย่าง
มากทีจ่ะน ามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชน์ ทัง้ในแงส่ิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ โดยปัจจุบนัไผถู่กพฒันาใหส้ามารถใชเ้ป็นอาคารทีม่อีายุ
การใชง้านยาวนาน และมโีครงสรา้งทีส่วยงาม 
 โดยนอกจากไผ่ล าแล้ว ยังมลีกัษณะของวสัดุในอีกรูปแบบหน่ึงที่พบเหน็กนัอย่างแพร่หลาย นัน้คือไผ่ซีก ซึ่งเป็น
ลกัษณะของการผ่าไผล่ าออกมาใช ้โดยสว่นมากใชท้ าเป็นผนัง แต่ในบางส่วนของพืน้ที ่ไดม้กีารน าไผ่ซกีมาใชเ้ป็นโครงสรา้งใน
การรบัน ้าหนัก เพราะใชง้านงา่ยดดังา่ย และอกีทัง้ยงัเป็นการน าเศษเหลอืในบางครัง้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ โดยการใชง้านจะใช้
งานในรปูแบบของการน าไผซ่กีหลาย ๆ ซกีมารวบเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหเ้กดิความแขง็แรง ซึง่รปูแบบในการรวบล ากม็หีลายรปูแบบ
วธิ ีแต่ในปัจจุบนั ในการออกแบบโครงสรา้งไผ่นัน้ยงัไม่ไดม้รีูปแบบการใชง้าน ว่าโครงสรา้งไผ่ซกีรวบล านัน้จรงิ ๆ แลว้ใชง้าน
แตกต่างจากไผ่ล าปกติมากน้อยเพยีงใด จึงน่าสนใจที่จะน ามาศึกษาว่า ไผ่ซีกรวบล าที่มกีารใช้กนัในปัจจุบนั รูปแบบใดที่
เหมาะสมส าหรบัการใชเ้ป็นโครงสรา้งของอาคารไผจ่รงิ ๆ เพือ่เสนอแนะเป็นแนวทางในการน าไผซ่กีรวบล าไปใชง้าน และสรา้ง
ความหลากหลายใหก้บังานสถาปัตยกรรมในประเทศมากยิง่ขึน้ 

1.2 วตัถปุระสงคง์านวิจยั  

 1. ศกึษารปูแบบการใชง้านโครงสรา้งไผซ่กีทีม่กีารรวบล ารูปแบบต่าง ๆ ทีม่กีารใชก้นัอยู่โดยทัว่ไป เพือ่หาแนวทางที่
เหมาะสมแก่การน าไปออกแบบโครงสรา้ง 

2. ศึกษาการรวบล าด้วยวิธี อุปกรณ์ที่ต่างกัน รูปแบบการเชื่อมต่อกับโครงสร้างอื่นและลกัษณะของการใช้งาน
โครงสรา้งไผซ่กีรวบล า เพือ่น ามาเปรยีบเทยีบแต่ละรปูแบบ และรปูแบบทีเ่หมาะสม กบัการใชง้านในการสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ 
 3. น าเสนอแนวทางในการใชง้านไผซ่กีรวบล าเพือ่การออกแบบโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมไผ่ 
 
 
 



11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020 
Bangkok, Thailand, June 25th, 2020    

 

868 

2. ทฤษฎี บทความท่ีเก่ียวข้อง  
2.1 สถาปัตยกรรมไผร่ปูแบบต่าง ๆ 

สถาปัตยกรรมไผ ่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่สีว่นประกอบของโครงสรา้งเป็นไผ ่อาจจะแคบ่างสว่นหรอืทัง้หมด แต่โดยรวม
แลว้เป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารน าไผม่าประยุกตใ์ชเ้ขา้กบัตวัอาคาร โดยทีด่งัเดมิของไผน่ัน้ เป็นพชืทีแ่ขง็แรง มลีกัษณะกลมยาว 
และมขีอ้ปล้องเป็นระยะ ซึ่งสามารถน ามาใชเ้ป็นโครงสรา้งของอาคารและถูกใชม้าอย่างยาวนานตัง้แต่ในอดตี และในปัจจุบนั 
นอกจากไผ่ล าแล้ว ยงัมีการน าไผ่มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความแขง็แรง ความสวยงาม โดยจะมลีกัษณะของ
โครงสรา้ง 3 แบบทีส่ามารถพบเหน็ไดม้ากในปัจจุบนันัน้คอื โครงสรา้งไผล่ าปกต ิไผล่ ามดัรวบ และไผซ่กีมดัรวบล า  

 
รปูท่ี 1 ภาพแสดงรปูแบบของโครงสรา้งสถาปัตยกรรมไผร่ปูแบบต่าง ๆ 

(ซา้ย) โครงสรา้งไผใ่หญ่ล าเดีย่ว (กลาง) โครงสรา้งไผม่ดัล ารวบ (ขวา) โครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล า 

 โครงสรา้งไผล่ าปกต ิจะเป็นโครงสรา้งทีใ่ชไ้ผล่ ามาเป็นโครงสรา้งหลกั ซึง่สว่นมากจะเป็นไผล่ าขนาดใหญ่ เพือ่มาใชใ้น
การรบัน ้าหนักซึง่โดยส่วนมากจะใชเ้ป็นโครงสรา้งทีไ่มม่กีารดดัโคง้ เน่ืองจากไผล่ าใหญ่ค่อนขา้งทีจ่ะดดัยาก ต่อมาโครงสรา้งไผ่
ล ามดัรวบ ซึง่โครงสรา้งไผล่ ามดัรวบนัน้จะมกัใชเ้ป็นไผข่นาดเลก็ ท าเพือ่ต่อความยาวของไผใ่หย้าวมากกวา่ความยาวดงัเดมิของ
ล าไผ ่และใชใ้นโครงสรา้งดดัโคง้ เพราะไผล่ าเลก็หลายอนัสามารถทีจ่ะดดัไดง้า่ยกวา่ สุดทา้ยโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบ จะเป็นการ
น าไผซ่กีมาประกบรวมกนัโดยจะเป็นโครงสรา้งทีด่ดังา่ยทีส่ดุ ซึง่ปัจจุบนัยงัมกีารใชง้านทีน้่อยกวา่อกีสองรปูแบบขา้งตน้ 

 ไผซ่กีนัน้ เป็นเกดิจากการน าล าไผอ่อกมาผา่ เพื่อแยกเน้ือไผอ่อกมาเป็นลกัษณะเสน้ ตามแนวเดยีวกบัความยาวของ
ล าไผ ่เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ โดยแต่เดมิจากล าทีม่ลีกัษณะกลม เราสามารถน ามาแยกไดห้ลายวธิ ีตัง้แต่การใชม้ดี ใช้
อุปกรณ์แยกไผ่ รวมไปถงึเครื่องจกัรในการช่วยแยก โดยทัง้หมดจะใชห้ลกัการเดยีวกนั คอืการผา่แยกล าไผอ่อกมาเป็นเสน้ ซึง่
เมือ่ไดล้กัษณะเสน้มาแลว้ สามารถน าไปใชง้านต่อไดเ้ลย หรอืสามารถทีจ่ะขดัใหผ้วิเรยีบก่อนจะน าไปใชง้านต่อกไ็ด้ 

รปูท่ี 2 ภาพแสดงการแยกไผจ่ากลกัษณะล าออกมาเป็นซกี 
โดยเรยีงล าดบัจากไผล่ า ไผซ่กีทีแ่ยกออกมาจากล า ไผซ่กี และไผซ่กีขดัเรยีบ 

2.2 โครงสร้างไผซี่กมดัรวบล า 
 โครงสรา้งไผซ่กีรวบล าคอืการน าไผซ่กีมาประกบรวมกนั และรดั เพือ่ใหไ้ผซ่กีทัง้หมดอยูร่่วมกนัเสมอืน 1 ชิน้สว่นของ
โครงสรา้งแลว้จงึน าไผ่ซกีรวบล าทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งต่อ ซึง่โดยวธิกีารท าแลว้ไผ่ซกีมดัรวบล านัน้ จะเริม่ตน้จาก
การก าหนดขนาดหน้าตดัของโครงสรา้งทีต่อ้งการ สมมุตกิรณีทีต่อ้งการโครงสรา้งทีม่ขีนาดหน้าตดั 4 เหลีย่มผนืผา้ กวา้ง x ยาว 
เท่ากบั 10 ซม. X 4 ซม. แลว้จงึจดัเตรยีมขนาดของไผซ่กีใหเ้หมาะสม เช่นจากในรปูจะใชไ้ผซ่กีกวา้ง 2.5 ซม. หนา 1. ซม. โดย



การศกึษารปูแบบการท างานของโครงสรา้งไผซ่กีดว้ยวธิกีารรวบล าเพือ่เป็นแนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไผ่ 
พรอนนัท ์แซ่ลิม้ และสปุรดี ีฤทธริงค ์ 
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จะน าไผ่ซกีมาเรยีงต่อกนัผนื หลงัจากนัน้อาจจะทากาว แลว้จงึน าผนืถดัไปทีไ่ดเ้ตรยีมไวม้าประกอบเป็นชัน้ที ่2 แลว้จงึยดึดว้ย
ตะปลูม ท าแบบน้ีไปเรือ่ย ๆ จนไดข้นาดความหนาทีก่ าหนดไว ้และจงึจบดว้ยการใชอุ้ปกรณ์รดั รดัชุดโครงสรา้งน้ีใหแ้น่น แลว้จงึ
น าไปใชใ้นการก่อสรา้งต่อไป 

 
รปูท่ี 3 รปูแบบและขัน้ตอนการรวบล าไผซ่กีเพือ่ใหไ้ดโ้ครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล า 

โดยจะเริม่จากการเรยีงไผซ่กี การยดึไผซ่กีแต่ละชัน้ จนไปถงึการไดม้ดัล ารวบและการรดัดว้ยสายรดั 
 
2.3 ความน่าสนใจของไผซี่กมดัรวบล า 
 ในปัจจุบนัการใชโ้ครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล ายงัไม่มใีหเ้หน็มากนัก ท าใหเ้ทคนิคในการใชง้านแบบต่าง ๆ ไม่ไดม้กีาร
สรุปออกมาว่าจรงิ ๆ แลว้โครงสรา้งน้ีควรใชง้านแบบใดจงึจะเหมาะสม แต่เราจะใหเ้หน็วา่โครงสรา้งไผ่ซกีรวบล านัน้สามารถใช้
งานงา่ย ดดัโคง้งา่ยและสะดวกต่อการขึน้รูปทรงทีน่่าสนใจ รวมถงึไมม่ปัีญหาเรือ่งของการแตกหกัของวสัดุ อกีทัง้ตวัโครงสรา้งไม่
จ าเป็นต้องมาจากการคดัเลอืกไผ่ล าทีม่ลีกัษณะกลมสมบูรณ์ สามารถใชไ้ผ่ทีม่ลีกัษณะทิบ่ดิเบี้ยวได้ เพราะต้องน ามาผ่า และ
ประกอบรวมกนัเป็นโครงสรา้งอกีท ีท าใหโ้ครงสรา้งไผ่ซกีรวบล าไม่ค่อยมีปัญหาเกีย่วกบัเรื่องวสัดุ และยิง่ท าใหท้ างานง่ายและ
สรา้งงานทีน่่าสนใจไดม้ากมาย 

 
รปูท่ี 4 ภาพแสดงการใชโ้ครงสรา้งไผซ่กีเป็นโครงสรา้งหลกั (ซา้ย) สะพานทีอ่นิโดนีเซยีทีม่กีารใชไ้ผซ่กีมดัรวบล าเป็นโครงสรา้ง
หลกั, (ขวา) อาคารตอ้นรบัทีม่กีารใชไ้ผซ่กีมดัรวบล าเป็นโครงสรา้งหลงัคา 
 
3. การด าเนินงานวิจยั 
 จากความน่าสนใจทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งต้น ท าใหโ้ครงสรา้งไผ่ซกีน่าสนใจทีจ่ะถูกน ามาศกึษาอย่างละเอยีดถงึวธิใีช ้และ
ความเหมาะสมทัง้การศกึษาในเรื่องของรูปแบบขอ้ต่อ เทคนิคและอุปกรณ์ในการรวบล า ขนาดและความหนาทีเ่หมาะสมกบัการ
ใชง้านในแต่ละรปูแบบโครงสรา้ง และประสทิธภิาพของโครงสรา้งทีน่่าสนใจ ซึง่ในสว่นของการด าเนินงานวจิยั เราจะศกึษาถงึไผ่
ซกี วธิกีารไดม้าของไผซ่กี และโครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล า แลว้จงึศกึษาจากอาคารตวัอย่างทีม่กีารใชโ้ครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล า 
เพื่อทีจ่ะศกึษาและเกบ็ขอ้มูลว่าแต่ละอาคาร มกีารใชง้านโครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล าในลกัษณะใดบาง จากนัน้จงึวเิคราะห ์และ
สรุปผล เพือ่น าแนวทางทีไ่ด ้ไปใชส้ าหรบัการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมไผต่่อไป 
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4. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  
เป็นขอ้มลูจากการศกึษาอาคารทัง้หมด 4 หลงัทีม่กีารออกแบบโดยใชโ้ครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล าเป็นโครงสรา้งหลกั 
4.1 Casa de pensamiento, madre sierra, Columbia 
 เป็นอาคารไผข่นาดกลาง ลกัษณะเป็นอาคารโปร่ง ไมม่ผีนังกัน้ โดยทีม่โีครงสรา้งหลกัเป็นไผซ่กีมดัรวบล าในสว่นของ
โคง้เสา (สฟ้ีา) และเป็นโครงสรา้งโคง้รดัหวั โดยมขีาเชื่อมกบัฐานปนูสีเ่หลีย่ม โดยการท างานของโครงสรา้งคอืจะใชเ้สาโคง้ซึ่ง
เป็นโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล ารบัน ้าหนักทัง้หมดของโครงสรา้งหลงัคาแลว้จงึถ่ายลงไปทีฐ่านรากคอนกรตี โดยมโีคง้รดัหวัเสาที่
เป็นไผซ่กีมดัรวบล าเช่นกนั ชว่ยรดัใหโ้คง้เสาอยู่ในแนวเดยีวกนัทัง้หมดและชว่ยเพิม่การยดึโยงแต่ละเสาเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหโ้ครง
เสาโคง้รบัน ้าหนักจากหลงัคาอย่างเตม็ประสทิธภิาพ และส่วนของโคง้บนสุดท าหน้าทีเ่ป็นทีว่างแป โดยโครงสรา้งน้ีจะมขีอ้ต่อ
ระหวา่ง 1.ไผซ่กัมดัรวบกบัไม ้2.ไผซ่กีมดัรวบกบัไผซ่กีมดัรวบ โดยใชว้ธิยีดึโดยน็อตสตดัเกลยีว และ 3.ไผซ่กีมดัรวบกบัฐานราก 
โดยจะเชือ่มต่อกนัดว้ยการน าไปเสยีบกบัเหลก็เสน้ทีโ่ผลอ่อกมาจากฐานรากปนู และมเีทคนิคการมดัรวบล าดว้ยสายรดัแสตนเลส 
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รปูท่ี 5 อาคารตวัอยา่งที ่1 โดยรปูในกรอบจะแสดงถงึโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล า และจุดยดึทีน่่าสนใจต่างๆ 
 
4.2 Community hall in Kyeik Pe Lan village in Dawei township 
 เป็นอาคารไผข่นาดกลางซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นลานส าหรบัจดักจิกรรมในชุมชนทวายของพมา่ โดยตวัอาคารน้ีจะใชล้กัษณะ
ของโครงสรา้งทรสัขนาดใหญ่เป็นโครงหลกั โดยโครงทรสันัน้จะประกอบดว้ยโครงหลกั จนัทนั (Upper chord) และ ขือ่ (Lower 
chord) ซึ่งเป็นไผ่ซกีมดัรวบล าหนีบกบั ค ้ายนัแนวดิง่ (Vertical web) และ ค ้ายนัแนวเอยีง (Diagonal web) ทีอ่ยู่ตรงกลาง ซึ่ง
เป็นไผล่ าขนาดกลาง โดยการยดึโครงสรา้ง 2 อยา่งเขา้ดว้ยกนัท าดว้ยวธิกีารเจาะร ูและยดึดว้ยน็อต และการยดึของขาโครงสรา้ง
จากฐานคอนกรตีสู่ไผ่ซีกมดัรวบล าท าด้วยการยดึกบัเหล็กเส้นที่โผล่อยู่บนฐานราก ส่วนวธิีการรวบล านัน้ไม่ปรากฏการใช้
อุปกรณ์ในการรดั เป็นเพยีงแคก่ารยดึแต่ละซกีเขา้ดว้ยกนั 

 
รปูท่ี 6 อาคารตวัอยา่งที ่2 โดยรปูในกรอบจะแสดงถงึโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล า และจุดยดึทีน่่าสนใจต่าง ๆ 
 
4.3 Luum temple in Tulum Mexico 
 เป็นอาคารไผ่ขนาด 250 ตารางเมตรทีถู่กออกแบบไวส้ าหรบัเป็นพืน้ทีพ่กัผ่อน โดยทีต่วัโครงสรา้งนัน้จะประกอบดว้ย
โครงหลกัทีเ่ป็นโครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล า และโครงหลงัคาซึง่ไดร้บัแรงบนัดาลจากโครงสรา้งคอนกรตีในลกัษณะของโครงสรา้ง
เปลอืก (Shell structure) โดยในงานน้ีจะเป็นการน าไผซ่กีมนัสานขดักันเพือ่ใหเ้กดิเป็นโครงสรา้งส าหรบัรบัน ้าหนักหลงัคา และ
ช่วยยดึโยงโครงสรา้งไผ่ซกีมนัรวบใหม้คีวามแขง็แรงมากยิง่ขึน้ โดยโครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล าจะถูกออกแบบใหอ้ยู่ในลกัษณะ
โครงโคง้ 5 ดา้น และมโีครงหลกัซึง่เชื่อมจากฐานรากแต่ละจุดไปรวมกนัทีต่รงกลางของอาคาร ซึง่ทัง้ส่วนฐานรากและตรงกลาง
จะยดึเขา้กบัไผโ่ดยใชก้ล่องเหลก็ขนาดใหญ่ส าหรบัหนีบไผ่และยดึดว้ยน็อต เพือ่สรา้งความแขง็แรงใหก้บัโครงสรา้ง และในสว่น
ของไผส่านนัน้จะถูกแทรกเขา้ไปตามชัน้ของแนวไผซ่กีมดัรวบเพือ่ใหโ้ครงสรา้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัและใชส้ายรดัแสตนเลสใน
การมดัรวบล าไผซ่กี 
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รปูท่ี 7 อาคารตวัอยา่งที ่4 โดยรปูในกรอบจะแสดงถงึโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล า และจุดยดึทีน่่าสนใจต่าง ๆ 
 
4.4 Utero project office and coworking in Tulum Mexico  
 เป็นอาคารไผข่นาดเลก็ ซึง่ถูกออกแบบส าหรบัใชง้านเป็นส านักงานของบรษิทัก่อสรา้งไผใ่นเมก็ซโิก ซึง่เป็นโครงสรา้งที่
มกีารยกสงูจากพืน้ดนิ และมฐีานรากคอนกรตีวางเป็นแนวเพือ่วางไผล่ าขนาดกลางพาดไปตามขนาดความกวา้งของอาคาร แลว้จงึ
ใชไ้ผซ่กีมดัรวบล ายดึตามแนวโคง้พืน้เพือ่สรา้งสดุยดึใหแ้กโ้ครงสรา้งหลงัคาและผนงั นอกจากน้ีในสว่นของตวัอาคาร ไผซ่กีมดัรวบ
ล ายงัมบีทบาทในการพยุงโคง้หลงัคาตรงกลาง โดนทีจ่ะเป็นโครงสรา้งไผซ่กีรวบล า 3 ท่อนถูกขึน้รูปเป็นเหมอืน 3 เหลีย่ม เพือ่ท า
หน้าทีร่บัน ้าหนักหลงัคา และเป็นโครงผนังไปในคราวเดยีวกนั จงึเกดิเป็นจุดยดึทีน่่าสนใจระหว่างไผ่ซกีมดัรวบ กบัแนวคานพืน้ 
และไผซ่กีมดัรวบกบัไผซ่กีมดัรวบดว้ยกนั และตวัอาคารน้ียงัใชก้ารมดัล าไผซ่กีดว้ยอุปกรณ์สายรดัแสตนเลสอกีดว้ย 

 
รปูท่ี 8 อาคารตวัอยา่งที ่5 โดยรปูในกรอบจะแสดงถงึโครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล า และจุดยดึทีน่่าสนใจต่าง ๆ 
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5. วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และสรปุผล 
 โดยจากขอ้มลูทีไ่ดม้กีารวเิคราะหท์ าใหจ้ าแนกลกัษณะของโครงสรา้ง และรปูแบบการต่อยดึออกมาเป็นขอ้มลูเพือ่ใชใ้น
การเปรยีบเทยีบและหารปูแบบทีเ่หมาะสมในการใชง้านโครงสรา้งไผซ่กีรวบล าในการออกแบบและก่อสรา้งอาคารสถาปัตยกรรม
ไผโ่ดยใชโ้ครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล า 
 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลรปูแบบและเทคนิคโดยทัว่ไปของการใชไ้ผซ่กีมดัรวบล าเป็นโครงสรา้ง 

 
-หน้าทีข่องโครงสรา้ง   
ในการใชง้านไผซ่กีมดัรวบล าสว่นใหญ่นัน้ จะถูกใชเ้ป็นโครงสรา้งหลกัส าหรบัรบัหลงัคา และมกัไมถู่กใชเ้ป็นโครงสรา้ง

พืน้ หากใชจ้ะใชไ้ดเ้ป็นเพยีงแนวแนวพืน้ส าหรบัเชือ่มต่อกบัโครงสรา้งหลกัอกีท ีซึง่ไมไ่ดร้บัน ้าหนกัโดยตรง  
- ลกัษณะของโครงสรา้ง  
ลกัษณะของโครงสรา้งเกอืบทัง้หมดเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นลกัษณะของโครงสรา้งดดัโคง้ หรอืโครงถกั เน่ืองจากหากใชใ้น

ลกัษณะของเสาตรงอาจจะท าใหไ้ม่ปลอดภยั เพราะโดยธรรมชาตขิองโครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล านัน้ดัดง่าย จงึเหมาะสมกว่าใน
การใชเ้ป็นโครงสร้างโคง้ และอุปกรณ์ในที่ใช้ในการมดัล าไผ่ซกีที่พบเหน็ไดบ้่อยที่สุดจะเป็นสายรดัสแตนเลส เน่ืองจากความ
แขง็แรงและความงา่ยในการใชง้าน 

- รปูแบบวธิกีารต่อยดึ 
โครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล าสามารถต่อยดึกบัโครงสรา้งไผล่ าปกต ิหรอืโครงสรา้งอื่น ๆ โดยทัว่ไปเช่นปนูหรอืเหลก็ โดย

จะมเีทคนิคและวธิกีารหลากหลายเช่นการสรา้งอุปกรณ์ต่อยดึเหลก็ส าหรบัยดึโครงไผซ่กีจ านวนมากเขา้ดว้ยกนั หรอืส าหรบัการ
เชื่อมต่อระหว่างโครงไผ่ซกีกบัฐานรากคอนกรตี นอกจากน้ีวธิกีารทัว่ไปทีพ่บเหน็เป็นส่วนมากคอืการยดึดว้ยน็อต โดยจะใ ช้
รว่มกนัไดท้ัง้การยดึกบัโครงสรา้งเหลก็ ไม ้หรอืไมไ้ผล่ า และอาจจะมกีารเสรมิดว้ยสายรดัสแตนเลสอกีท ี
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รปูท่ี 9 ตวัอยา่งอาคารทีผู่ว้จิยัออกแบบโดยอา้งองิผลสรุปจากขอ้มลู 

โดยใชแ้นวคดิของการใชง้านโครงสรา้ง ลกัษณะของโครงสรา้งและจุดต่อยดึของโครงสรา้งจากขอ้มลูจากการวเิคราะห ์
 

โดยเราไดน้ าเอาขอ้มลูมาใชใ้นการออกแบบตวัอย่างอาคาร ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 10 เมตรซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นศาลา
เอนกประสงค ์โดยยดึวธิกีารและเทคนิคจากขอ้มลูทีไ่ดม้กีารส ารวจ โดยทีต่วัอาคารสว่นใหญ่จะเป็นโครงสรา้งโคง้ ทัง้เสาทางเขา้
และโครงสรา้งหลกั โดยสว่นของโครงสรา้งหลกัจะเสรมิใหเ้ป็นโครงทรสั โดยใชไ้ผล่ าท าหน้าทีเ่ป็นค ้ายนั 

 
รปูท่ี 10 รูปแบบการต่อยดึทีผู่ว้จิยัแนะน า คอืรูปแบบการต่อยดึดว้ยขอ้ต่อเหลก็ทีใ่ชล้กัษณะของการหนีบตวัโครงสรา้งและยดึ
ดว้ยน็อต ตามล าดบั 1,3 การต่อยดึไผซ่กีมดัรวบกบัไผซ่กีมดัรวบ 2 การต่อยดึไผซ่กีมดัรวบมากกวา่ 1 จุด 4. การต่อยดึไผซ่กีมดั
รวบกบัฐานคอนกรตี 
 

โดยนอกจากโครงสรา้งดดัโคง้จะเหมาะสมกบัโครงสรา้งไผ่ซกีมดัรวบล าแลว้ วธิกีารในการต่อยดึโดยใชเ้หลก็เป็นถอื
เป็นรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านไผ่ซกีรวบล า เน่ืองดว้ยความแขง็แรง และรูปแบบทีป่รบัเปลีย่นได ้อกีทัง้ลกัษณะหน้าตดั
ของไผ่ซีกรวบล ายงัเป็นสี่เหลี่ยม จงึท าให้การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ในการต่อยึดนัน้ค่อนข้างง่าย  โดยผู้วจิยัได้ท าการ
ออกแบบรปูแบบขอ้ต่อรว่มไปกบัการออกแบบอาคารตวัอยา่งโดยมรีปูแบบของขอ้ต่อทีแ่สดงใหเ้หน็ในรปูตวัอยา่งดงัน้ี 
 ขอ้ต่อโครงสรา้ง 1 และ 3 เป็นรูปแบบการออกแบบขอ้ต่อเหลก็โดยยดึตวัโครงสรา้งไผ่ซกีดดัโคง้เขา้กบัชุดโครงสรา้ง
ตรงกลาง โดยใชห้ลกัการออกแบบของการใชเ้หลก็ในการหนีบดว้ยแรงของน็อต 
 ชอ้ต่อโครงสรา้ง 2  เป็นรปูแบบการออกแบบขอ้ต่อเหลก็โดยเชือ่มโครงสรา้งไผซ่กีรวบล ามากกวา่ 1 จุด โดยสามารถที่
จะเพิม่จุดหมนุเพือ่สะดวกและยดืหยุน่ต่อการก่อสรา้งและการตดิตัง้ได ้
 ขอ้ต่อโครงสร้าง 4  ขอ้ต่อเชื่อมยึดโครงสร้างฐานราก เป็นรูปแบบการออกแบบข้อต่อเหล็กโดยเชื่อมจากขาของ
โครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล าดดัโคง้ลงสูฐ่านรากคอนกรตี โดยจะเป็นการเชื่อมเหลก็แผน่หรอืเหลก็กลอ่งลงบนแผน่เหลก็ทีผ่วิบนสุด
ของฐานราก แลว้จงึน าไผซ่กีมดัรวบล าเขา้ไปสวมเขา้กบัจุดเชือ่มทีเ่ตรยีมไว ้



การศกึษารปูแบบการท างานของโครงสรา้งไผซ่กีดว้ยวธิกีารรวบล าเพือ่เป็นแนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไผ่ 
พรอนนัท ์แซ่ลิม้ และสปุรดี ีฤทธริงค ์ 
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6. สรปุผล 
 ทัง้จากการศกึษาและการออกแบบท าใหไ้ดรู้ว้า่แนวคดิการใชโ้ครงสรา้งไผซ่กีมดัรวบล านัน้คอืความงา่ย ในการก่อสรา้ง 
ทัง้ลกัษณะการเลอืกใช้อุปกรณ์ที่ง่ายและไม่ซบัซ้อน แต่ได้ประสทิธภิาพที่ดแีละความสวยงาม อีกทัง้ยงัสามารถสร้างอาคาร
รปูทรงโคง้ไดห้ลากหลาย ดว้ยความยดืหยุน่ของตวัวสัดุ โดยสามารถสรุปรปูแบบการใชง้านไดด้งัน้ี 

- ไผซ่กีมดัรวบล าใชง้านงา่ย โดยโดยเป็นโครงสรา้งทีง่า่ยต่อการดดั  และตดิตัง้สะดวกต่อการขึน้รูปทรงอาคารทีม่ ี
ความโคง้ และยงัสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ลอดการก่อสรา้ง และยงัไมม่ปัีญหาเรือ่งการแตก 

- ไผ่ซีดมดัรวบล าจะมปีระสทิธภิาพดทีี่สุดเมื่อใช้ในงานดดัโค้ง เน่ืองจากตวัวสัดุมคีวามอ่อนและง่ายต่อการดดั 
ดงันัน้การท าหน้าทีใ่นการเป็นโครงสรา้งล าตรงจงึท าไดไ้มด่นีกั 

- ไผ่ซกีมดัรวบล านิยมใชใ้นงานโครงสรา้งเสาและหลงัคา  แต่มกัจะไมค่่อยพบในงานโครงสรา้งพืน้เน่ืองจากความ
อ่อนของตวัโครงสรา้งไมเ่หมาะสมกบัการใชง้านเป็นโครงสรา้งพืน้ อาจจะก่อใหเ้กดิการยวบระหวา่งการใชง้าน 

- เทคนิคการมดัรวบทีเ่หมาะสมคอืการใชส้ายรดัเหลก็ เป็นรปูแบบทีใ่ชก้นัแพรห่ลายและมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 
- เทคนิคการยดึขอ้ต่อทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอืการใชข้อ้ต่อเหลก็ เน่ืองจากมคีวามแขง็แรง งา่ยต่อการตดิตัง้แต่สามารถ

ใชง้านรว่มกนัไดก้บัวสัดุหลายประเภท และการเชือ่มกนัของโครงสรา้งมากกวา่ 1 จุด 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ในเรื่องของการศกึษาโครงสรา้งไผ่ซกีนัน้ยงัมตีวัแปรทีน่่าสนใจอกีมาก อย่างเช่นขนาดของหน้าตดัไผซ่กีมดัรวบล าจะ
สง่ผลต่อการรบัแรงมากหรอืน้อย รปูแบบของการเรยีงตวัของไผซ่กี หรอืลกัษณะของพนัธุไ์ผท่ีแ่ตกต่างกนัจะสง่ผลต่อการรบัแรง
ของไผซ่กีมดัรวบล าหรอืไม ่รวมไปถงึปัจจยัเรือ่งขอ้ต่อและการออกแบบโครงสรา้ง ซึง่จะสง่ผลต่อความสามารถในดา้นอื่น ๆ ของ
ไผซ่กีมดัรวบล าทีม่ากกวา่ปัจจยัดา้นความแขง็แรง แต่รวมไปถงึประสทิธภิาพในการก่อสรา้งและการท างานจรงิ ซึง่เป็นแนวทาง
ทีเ่หมาะสมแก่การน าไปศกึษาและต่อยอดงานวจิยัใหม้ากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีศกึษาวธิกีารระบายอากาศดว้ยวธิกีารทางธรรมชาตโิดยใชท้อ่ดกัลมร่วมกบัการระบายอากาศแบบขา้มฟาก
ภายในอาคารประเภทแถวสองชัน้โดยศึกษาร้อยละของช่องเปิดต่อพื้นที่ใช้สอยซึ่งจ าลองด้วยการใช้โปรแกรมการค านวณ
พลศาสตร์ของไหลเพื่อสรุปผลเป็นสมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่ (Cv) และสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ที่ 
(Csv) การทดลองประกอบดว้ยหอ้งอยูท่ีด่า้นหน้าอาคารขนาด 12 ตารางเมตร และหอ้งทีอ่ยูด่า้นหลงัอาคารขนาด 9 ตารางเมตร 
มชี่องเปิดเขา้-ออกคอืหน้าต่างและท่อดกัลมในขนาดทีเ่ท่ากนัโดยรอ้ยละของช่องเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยเป็น 20, 30, 40 และ 50 
ผลทีไ่ดจ้ากการทดลองพบว่า 1) เมือ่มรีอ้ยละของช่องเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยมากขึน้ความเรว็ลมเฉลีย่ภายในหอ้งจะสงูขึน้ตาม 2) 
ในกรณีลมเขา้ทางหน้าต่างหอ้งขนาด 9 ตารางเมตร มคีวามเรว็ลมเฉลี่ยและมคีวามสม ่าเสมอของความเรว็ลมมากกว่าหอ้ง 
ขนาด 12 ตารางเมตร 3) ในกรณีลมเขา้ทางท่อดกัลมหอ้งขนาด 12 ตารางเมตร มคีวามเรว็ลมเฉลีย่และมคีวามสม ่าเสมอของ
ความเรว็ลมมากกวา่หอ้งขนาด 9 ตารางเมตร 

ค ำส ำคญั: กำรระบำยโดยวธิกีำรทำงธรรมชำต,ิ ท่อดกัลม, กำรระบำยอำกำศแบบขำ้มฟำก, อำคำรแถว 
 
Abstract 

This research studies natural ventilation that uses wind catchers and cross ventilation in a two-story row 
house by studying the percentage of openings to the living space. Simulation study uses a computational fluid dynamics 
program to summarize the result as average velocity coefficient (Cv) and coefficient of spatial variation (Csv). In the 
experiment, there are a 12-square-meter room at the front of the building and a 9-square-meter room at the back of 
the building, both have windows and wind catchers of same size. The percentage of openings per living area varies 
from 20, 30, 40 to 50. The study finds that 1) when there is a greater percentage of openings per living area, the 
average air velocity in the room will increase, 2) in the case of air entering the window, the 9-square-meter room has 
an air velocity that is higher in number and more consistent than the 12 square-meter-room, 3) in the case of air 
entering the wind catcher, the 12-square-meter room has an air velocity that is higher in number and more consistent 
than the  9-square-meter room. 

Keywords: natural ventilation, wind catcher, cross ventilation, row house 
 

1. บทน า  
ในปัจจุบนัประชากรของโลกมกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี (Enerdata, 2019) ส่งผลใหเ้กดิการบรโิภคพลงังาน เป็น

จ านวนมากขึ้นตาม และจากการส ารวจพบว่าการบริโภคพลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือนร้อยละ 60 ถึง 70 มาจากการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศ  (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2559) และการใช้
เครือ่งปรบัอากาศเป็นสาเหตุของการปล่อยแก๊สเรอืนกระจกประมาณรอ้ยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2593 (มลูนิธสิบืนาคะเสถยีร, 2018) 
และส่งผลต่อระบบพลงังานซึ่งเกิดการจ ากัดการเข้าถึงพลงังานท าให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าได้   จาก
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การศกึษาวธิกีารระบายอากาศในอาคารประเภทตกึแถวทีม่ลีกัษณะทางกายภาพของอาคารเรยีงเป็นแนวยาว ท าใหก้ารวางผงัของ
อาคารรวมถงึขนาดของช่องเปิดมคีวามจ ากดั สง่ผลใหพ้ืน้ทีใ่ชง้านภายในอาคารมกีารระบายอากาศทีไ่มเ่พยีงพอ จงึตอ้งพึง่พาการ
ใชเ้ครื่องปรบัอากาศเพือ่สรา้งความสบายใหก้บัพืน้ทีใ่ชง้าน การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิ(Natural Ventilation) จงึเป็นวธิกีาร
ทีช่่วยลดการใชพ้ลงังานจากเครื่องปรบัอากาศและช่วยเพิม่สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort) ใหก้บัผูใ้ชง้านภายในอาคาร โดย
งานวจิยันี้ไดศ้กึษาวธิกีารระบายอากาศโดยธรรมชาต ิ2 ประเภท คอืการใชท้่อดกัลม (Wind Catcher) และการระบายอากาศแบบ
ขา้มฟาก (Cross Ventilation) งานวจิยัน้ีไดท้ าการเปรยีบเทยีบวธิกีารระบายอากาศในอาคารประเภทตกึทีแ่ถวมอียู่ในปัจจุบนักบั
อาคารประเภทตกึแถวทีป่รบัปรุงวธิกีารระบายอากาศ   โดยผลของการทดลองน าไปประเมนิกบัสภาวะน่าสบายในการใชพ้ืน้ที ่และ
สามารถเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารประเภทตกึแถวทีใ่ชว้ธิกีารระบายอากาศโดยธรรมชาตเิป็นหลกั 

 
2.ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
2.1 หลกัการเคล่ือนท่ีของอากาศ 

ในหลกัการการระบายอากาศโดยวธิกีารทางธรรมชาต ิการไหลเวยีนของอากาศผ่านพื้นที่ภายในอาคารโดยอาศยั
แรงลมซึง่เกดิจากความแตกต่างของความกดอากาศ โดยลมจะเคลื่อนทีจ่ากความกดอากาศสงูไปยงัความกดอากาศต ่า เมื่อ ลม
ปะทะอาคารจะเกดิความกดอากาศสงูดา้นรบัลม และเกดิความกดอากาศต ่าดา้นขนานและดา้นหลงัอาคาร โดยลกัษณะช่องเปิด
ในหลกัการการระบายอากาศอาศยัความแตกต่างของความกดอากาศม ี3 รปูแบบดงัน้ี 1) การระบายอากาศแบบดา้นเดยีว (One-
sided Ventilation) เป็นรูปแบบการระบายอากาศทีม่ชี่องเปิดเพยีงดา้นเดยีวซึ่งรูปแบบการระบายอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพการ
ระบายอากาศต ่าทีสุ่ดเน่ืองจากทางเขา้และทางออกของลมเป็นทางเดยีวกนัท าใหล้มไมส่ามารถกระจายไดท้ัว่พืน้ทีก่ารใชง้าน 2) 
การระบายอากาศแบบสองดา้น (Two-sided Ventilation) เป็นรูปแบบการระบายอากาศทีม่ชี่องเปิดสองดา้นโดยการไหลของจะ
ถูกจ ากดัเน่ืองจากอากาศจะถูกเปลีย่นทศิทางแบบฉับพลนัท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณที ่ห่างช่องเปิดมกีารไหลของอากาศทีไ่ม่ทัว่ถงึ 3) 
การระบายอากาศแบบขา้มฟาก (Cross Ventilation) เป็นรูปแบบการระบายอากาศทีม่ชี่องเปิดทางเขา้และทางออกอยู่ตรงขา้ม
กนั ซึง่เป็นวธิกีารระบายอากาศทีม่อีตัราการแลกเปลีย่นอากาศสงูทีส่ดุตาม รปูที ่1 (สวุรรณชยัสกุล, 2550) 

 
รปูท่ี 1 รปูแบบของการระบายอากาศทีเ่กดิจากความแตกต่างของความกดอากาศ การระบายอากาศแบบดา้นเดยีว, การระบาย
อากาศแบบสองดา้น และการระบายอากาศแบบขา้มฟาก 
 
2.2 ความเรว็ลม 

ความเรว็ของลมในแต่ละระดบัชัน้ความสูงของพื้นที่ต่างๆ มคีวามเรว็ที่ไม่เท่ากนัซึ่งค่าที่ได้จะน าไปใช้ในการตัง้ค่า
แบบจ าลอง โดยสามารถหาไดจ้าก สมการ 1 (Givoni, 1998) 
 

UH = Uref (
H

Href
)

a
                               (1) 

 
โดยที ่ UH = ความเรว็ลม ณ ต าแหน่งความสงูทีต่อ้งการ (เมตรต่อวนิาท)ี 
 Uref  = ความเรว็ลม ณ ต าแหน่งความสงูอา้งองิ (เมตรต่อวนิาท)ี = 2 เมตรต่อวนิาท ี
 H = ระดบัความสงูทีต่อ้งการ (เมตร) 

Href = ระดบัความสงูอา้งองิที ่5 เมตร 
a = ดชันีความเสยีดทานทีพ่ืน้ผวิของและสภาพภมูปิระเทศเทา่กบั 0.28 (ส าหรบัพืน้ทีช่านเมอืง) 
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2.3 ท่อดกัลม  
เป็นการใชป้ระโยชน์จากความเรว็ลมและอากาศทีม่มีลพษิน้อยน าอากาศเขา้มาสู่ตวัอาคาร ในกรณีทีม่คีวามเรว็ลมไม่

มากพอท่อดกัลมจะท าหน้าทีเ่ป็นปล่องในการน าลมออกจากอาคาร เพราะฉะนัน้ท่อดกัลมจงึสามารถใชป้ระโยชน์เป็นช่องใหล้ม
เขา้และออกในอุปกรณ์เดยีวกนั เนื่องจากเป็นบรเิวณทีล่มมคีวามแรงต ่าท าใหช้่องเปิดมขีนาดกวา้งและสัน้แตกต่างจากท่อดกัลม
ในเขตรอ้นและแหง้ โดยปกตใินแต่ละหอ้งจะมที่อดกัลมเพื่อใหอ้ากาศในอาคารโดยทัว่ไปจะมรีปูตดัเป็นสี่ เหลีย่มจตุัรสัทีม่ขีนาด
ความกวา้งและยาวเทา่กนั (Khatami, 2009) 

 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สุวรรณชยัสกุล (2550) ศกึษาประสทิธภิาพการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินบา้นพกัอาศยั โดยพบว่า 1) รปูแบบ
การระบายอากาศที่มปีระสทิธภิาพสูงที่สุดคอื รูปแบบการระบายอากาศแบบขา้มฟาก และรูปแบบช่องเปิดเพยีงด้านเดยีวมี
ประสทิธภิาพต ่าทีสุ่ด 2) การเพิม่สดัส่วนช่องเปิดต่อพืน้ที่ใชส้อยช่วยเพิม่ความเรว็ลมภายในหอ้ง โดยสดัส่วนรอ้ยละ 20 เป็น
สดัสว่นทีด่ทีีส่ดุในพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่นผนืผา้ขนาด 32 ตารางเมตร และ 3) ขนาดช่องเปิดเขา้เลก็กวา่ช่องเปิดออกสามารถเพิม่ความเรว็
ลมภายในหอ้งได ้

Montazeri และคณะ (2018) ศกึษาการใชท้่อดกัลมร่วมกบัหน้าต่าง พบว่าการเพิม่ขนาดของช่องเปิดออก (หน้าต่าง) 
ในขณะทีช่่องเปิดเขา้มขีนาดคงที ่อตัราการไหลเวยีนอากาศจะเพิม่ขึน้ในทางเดยีวและจะท าใหอ้ตัราการไหลของอากาศลดลง 
ดงันัน้อตัราสว่นของชอ่งเปิดเขา้และออกทีม่อีตัราสว่นมากกวา่ 1:1 ไมเ่ป็นการเพิม่อตัราการไหลเวยีนของอากาศ 

Esfeh และคณะ (2012) ศกึษาคุณสมบตักิารไหลของอากาศในท่อดกัลมทีม่ชี่องเปิดดา้นเดยีวโดยการศกึษารปูทรง 3 
แบบคอื 1) เรยีบ 2) ลาดเอยีง 3) โค้ง พบว่าลมที่มากระท าในมุมต่างๆ อตัราการไหลเวยีนจะลดลงตามมุมที่มากระท า และ
รปูทรงแบบโคง้นัน้สามารถใหป้ระสทิธภิาพการไหลของอากาศไดด้กีวา่รปูแบบอื่น 

 
3.วิธีการวิจยั  
3.1 วิธีการด าเนินการวิจยั  
ในการทดลองจะท าการทดลองกลุ่มตวัอย่างโดยศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการระบายอากาศ คอืปัจจยัดา้นอตัราสว่นของช่องเปิดต่อ
พืน้ทีใ่ชส้อย ดา้นอตัราส่วนของช่องเปิดเขา้ต่อช่องเปิดออก เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะหผ์ลในเชงิของค่าสมัประสทิธิ ์
ความเรว็ลมเฉลีย่ (Cv) ที่เป็นหน่วยวดัค่าความเรว็ลมเฉลี่ยโดยเทยีบกบัความเรว็ลมตัง้ต้น  และสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของ
ความเรว็ลมในพืน้ที ่(Csv) เป็นหน่วยวดัทีแ่สดงสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความเรว็ลมเมือ่เทยีบกบัความเรว็ลมตัง้ตน้จงึสามาร
แสดงความสม ่าเสมอของความเรว็ลมได้ โดยค่า Csv น้อยจะมคีวามเรว็ลมที่สม ่าเสมอกว่าค่า Csv มาก โดยมสีูตรค านวณดงั
สมการที ่2 และ 3 (Ernest et al, 1991) 

Cv = 
1

n
∑ (

Vi

Vr
)n

i=1       (2) 

 
Csv = δs(Vi) /( Vr × Cv)    (3) 
      
โดยที ่ Cv = สมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่ 
 Csv  = สมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ที ่
 Vi = ความเรว็ลมทีต่ าแหน่ง i (เมตรต่อวนิาท)ี วดัทีร่ะดบัความสงูจากพืน้หอ้ง 1.2 เมตร 

Vr = ความเรว็ตัง้ตน้ภายนอกอาคาร (เมตรต่อวนิาท)ี วดัทีร่ะดบัความสงูจากพืน้ชัน้สอง 1.2เมตร (ระดบัความ
สงู 4.5 เมตร และ ความเรว็ลม 1.72 เมตรต่อวนิาท)ี 

δs(Vi) = คา่ความเบีย่งเบนของความเรว็ลมเฉลีย่ (standard deviation of Vi) 
n = จ านวนต าแหน่งลมทีว่ดั 
 
โดยศกึษาอาคารประเภทตกึแถวทัว่ไปในปัจจุบนัในดา้นของการวางผงั ช่องเปิด พืน้ทีใ่ชส้อย และประสทิธภิาพการ

ระบายอากาศ ศกึษาการระบายอากาศโดยธรรมชาตริปูแบบต่างๆเพือ่น ามาใชใ้นออกแบบและปรบัปรุงการระบายอากาศอาคาร

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148117311321#!
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ประเภทตกึแถวออกแบบอาคารประเภทตกึแถวทีป่รบัปรุงโดยค านึงถงึการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตซิึง่ก าหนดลกัษณะการ
ออกแบบ โดยมรีอ้ยละของช่องเปิดต่อพื้นที่ใช้สอย 20 ,30 ,40 และ 50 ช่องเปิดเขา้-ออกคอืหน้าต่างและท่อดกัลมในขนาดที่
เท่ากนั และเป็นอาคารสองชัน้ ในการศึกษาจะท าการค านวณความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฏีและจ าลองในโปรแกรมค านวณ
พลศาสตรข์องไหล (Computational Fluid Dynamic: CFD) เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการไหลของอากาศ และน าผลทีไ่ดจ้ากการ
ทดลองระหว่างอาคารประเภทตึกแถวในปัจจุบันกับอาคารประเภทตึกแถวที่การปรับปรุงมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพการระบายอากาศ 
 
3.2 แบบจ าลองในการวิจยั  

การวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาอาคารแถวสองชัน้โดยมพีืน้ทีศ่กึษาคอืหอ้งนอนใหญ่ขนาด 12 ตารางเมตร มปีล่องของทอ่ดกั
ลมขนาด 3 ตารางเมตร และหอ้งนอนเลก็ขนาด 9 ตารางเมตร มปีล่องดกัลมขนาด 2.25 ตารางเมตร ในการศกึษาจะท าการ
ตดิตัง้หน้าต่างเหนือพืน้ชัน้สองเป็นระยะ 1 เมตร ทีก่ึง่กลางของหอ้งและตดิตัง้ชอ่งเปิดของทอ่ดกัลมบรเิวณกึง่กลางของทอ่ดกัลม
ซึง่ชอ่งเปิดทีท่ าการศกึษาจะมลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัตาม รปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 แบบผงัพืน้และรปูตดัทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 
การตัง้ค่าแบบจ าลองไดก้ าหนดขอบเขตหา่งจากแบบจ าลองดงัน้ี 1) ระยะหา่งระหวา่งแบบจ าลองกบัทางเขา้ของลมคอื 

6เท่าของความสงูอาคาร 2) ระยะหา่งระหว่างแบบจ าลองกบัทางออกของลมคอื 10เท่าของความสงูอาคาร 3) ระยะหา่งระหว่าง
แบบจ าลองกบัดา้นขา้งของขอบเขตคอื 3เท่าของความสงูอาคาร และ 4) ระยะห่างระหว่างแบบจ าลองกบัความสงูของขอบเขต
แบบจ าลองคอื 6เท่าของความสูงอาคาร โดยที่อาคารมคีวามสูง 8.1 เมตร ซึ่งระยะขอบเขตของแบบจ าลองในแกน x = 78.6 
เมตร, y = 140.4 เมตร และ z = 58 เมตร ดงัรปูที ่3 

 
รปูท่ี 3 การตัง้คา่ขอบเขตแบบจ าลอง 
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การวดัผลความเรว็ลมทีน่ ามาใชใ้นการค านวณท า โดยการเกบ็ขอ้มลูทีจุ่ดวดัความเรว็ลมภายในหอ้งทุก 1 ตารางเมตร 

และมรีะดบัความสงูจากพืน้หอ้งชัน้สอง 1.2 เมตร ดงั รปูที ่4 

 
รปูท่ี 4 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงจุดวดัผลความเรว็ลม 

 
4.ผลการวิจยั  

 
รปูท่ี 5 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของลมภายในหอ้งโดยทีล่มเขา้ดา้นหน้าอาคาร 
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รปูท่ี 6 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของลมภายในหอ้งโดยทีล่มเขา้ดา้นหลงัอาคาร 

 

 

 
รปูท่ี 7 แผนภมูแิสดงผลกรณีลมเขา้ทางหน้าต่าง เปรยีบเทยีบ ก) สมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่ (Cv)  และ 

ข) สมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลม (Csv) 
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รปูท่ี 8 แผนภมูแิสดงผลกรณีลมเขา้ทางทอ่ดกัลม เปรยีบเทยีบ ก) สมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่ (Cv)  และ  

ข) สมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลม (Csv) 
 

ผลการทดลองตาม รูปที ่5-8 พบว่าในกรณีทีล่มเขา้ทางหน้าต่างเมื่อมสีดัส่วนรอ้ยละของช่องเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่
มากขึน้จะมคีวามเรว็ลมเฉลีย่ภายในหอ้งทีสู่งขึน้ทัง้ในหอ้งนอนเลก็ และ หอ้งนอนใหญ่  ตาม รูปที ่7 ก) และ มคี่าสมัประสทิธิ ์
ความผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ทีท่ีล่ดลงตามสดัสว่นของช่องเปิดทีเ่พิม่มากขึน้ตาม รปูที ่7 ข) เนื่องจากเมือ่ชอ่งเปิดมขีนาด
ใหญ่ขึน้ท าใหภ้ายในหอ้งมคีวามเรว็ลมเฉลีย่ทีเ่พิม่มากขึน้และมกีารกระจายตวัของลมทีด่ขี ึน้ท าใหค้วามเรว็ลมภายในหอ้งมคีวา
สม ่าเสมอ 

ในกรณีทีล่มเขา้ทางท่อดกัลมเมือ่มสีดัสว่นรอ้ยละของช่องเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่มากขึน้จะมคีวามเรว็ลมเฉลีย่ภายใน
หอ้งทีส่งูขึน้ตาม ยกเวน้กรณีทีม่สีดัสว่นชอ่งเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยเป็นรอ้ยละ 50 จะมคีวามเรว็ลมเฉลีย่ทีล่ดต ่าดงั รปูที ่8 ก) และคา่
สมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ทีล่ดลงตามสดัสว่นรอ้ยของชอ่งเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่พิม่ขึน้ดงั รปูที ่8 ข) 
 
5. สรปุ ผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

1) จากการทดลองพบวา่เมือ่ลมเขา้ทางหน้าต่างของอาคารค่าความเรว็ลมเฉลีย่ภายในหอ้งของนอนเลก็ และหอ้งนอน
ใหญ่จะมคี่าเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนร้อยละของช่องเปิดต่อพื้นที่ใช้สอยโดยสดัส่วนร้อยละ 50 มคี่าความเรว็ลมเฉลี่ยที่สูงสุด และ
สดัสว่นรอ้ยละ 20 มคีา่ความเรว็ลมเฉลีย่ทีน้่อยทีส่ดุ ในสว่นคา่ของสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ทีจ่ะแปรผกผนั
กบัค่าของความเรว็ลมเฉลีย่ โดยสดัสว่นรอ้ยละ 20 มคี่ามากทีสุ่ด และสว่นรอ้ยละ 50 มคี่าน้อยทีสุ่ด ซึง่ค่าของสมัประสทิธิค์วาม
ผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ทีม่คีา่น้อยความเรว็ลมภายในหอ้งจะยิง่มคีวามสม ่าเสมอ 

2) ในกรณีทีล่มเขา้ทางท่อดกัลม เมื่อมสีดัส่วนรอ้ยละของช่องเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่มากขึน้จะมคีวามเรว็ลมเฉลี่ย
ภายในหอ้งทีสู่งขึน้ตาม ยกเวน้กรณีทีม่สีดัส่วนช่องเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยเป็นรอ้ยละ 50 โดยสดัส่วนรอ้ยละ 40 มคี่าความเรว็ลม
เฉลีย่สงูทีสุ่ด และสดัสว่นรอ้ยละ 20 มคี่าความเรว็ลมเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ในสว่นของค่าสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมใน
พืน้ทีจ่ะมคีา่ลดลงตามสดัสว่นชอ่งเปิดต่อพืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่พิม่ขึน้ 
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3) ในกรณีลมเขา้ทางหน้าต่าง ห้องขนาด 9 ตารางเมตรมคีวามเร็วลมเฉลี่ยและมคีวามสม ่าเสมอของความเรว็ลม
มากกวา่หอ้ง ขนาด 12 ตารางเมตร 

4) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัในอนาคตคอื การวจิยัน้ีก าหนดใหล้มทีม่ากระท ามลีกัษณะตัง้ฉากกบัช่องเปิดซึ่งในความ
เป็นจรงิลมอาจมกีารกระท าต่อชอ่งเปิดในมมุทีแ่ตกต่างกนัซึง่ควรพฒันาใหช้อ่งเปิดมคีวามยดืหยุน่ในการใชง้าน และในการวจิยัน้ี
ทดลองกบัชอ่งเปิดทีโ่ล่งควรมกีารเปรยีบเทยีบเมือ่มกีารตดิตัง้สิง่ปิดกัน้อื่นๆ เชน่ ตะแกรง หรอื มุง้ลวด ต่อไป 
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รปูแบบของอาคารท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของอากาศบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

Effect of building configurations on the airflow around elevated train stations  
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษารูปแบบของอาคารที่มีผลต่อการไหลเวียนของอากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าภายใน
กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาผ่านโปรแกรมการค านวณพลศาสตร์ของไหลทัง้หมด 12 กรณี ทีม่คีวามสงูของอาคาร 12, 30, 40 
เมตร และระยะหา่งระหวา่งอาคาร  24, 30, 36 เมตร และท าการวเิคราะหพ์ืน้ทีร่ะหวา่งอาคารทัง้สองฝัง่ถนนทีร่ะดบัความสงู 1.50 
เมตร ในกรณีทีอ่าคารสงู 12 เมตร พบวา่ระยะหา่งของอาคาร 30 เมตร อากาศสามารถไหลเวยีนเขา้มาบรเิวณทีท่ าการวเิคราะห์
ไดด้ทีีสุ่ด แต่ในกรณีทีอ่าคารมคีวามสงูตัง้แต่ 20 เมตรขึน้ไป เมื่อระยะห่างระหว่างอาคารเพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มทีอ่ากาศสามารถ
ไหลเวยีนผ่านเขา้มาในบรเิวณทีท่ าการวเิคราะหไ์ดด้มีากขึน้ โดยระยะห่างระหว่างอาคาร 36 เมตร อากาศจะสามารถไหลเวยีน
ไปยงับรเิวณทีท่ าการวเิคราะหไ์ดด้ทีีสุ่ด และทีร่ะยะห่างระหว่างอาคาร 24 เมตร จะตอ้งเพิม่ความสามารถในการไหลเวยีนของ
อากาศดว้ยวธิอีื่นเพิม่เตมิ 

ค ำส ำคญั: กำรระบำยอำกำศ, ชอ่งวำ่งภำยในเมอืง, ระยะรำบต่อควำมสงูอำคำร, สถำนีรถไฟฟ้ำ 
 
Abstract 

This research studies the effect of building configurations on the airflow around elevated train stations. The 
simulation uses a computational fluid dynamic program to study 12 possible cases of building height of 12, 20, 30 and 
40 meters and building spacing of 24, 30 and 36 meters. The study analyzes the space between buildings at the height 
of 1.50 meters. The result finds that, in the case of 12-meter high buildings, building spacing of 30 meters gives best 
airflow in the studied area. In the cases that buildings are 20 meters or higher, the larger the building spacing is, the 
better potential for airflow in the studied area will be. The best airflow of such case is found in the case that has 48 
meters of building spacing. Lastly, for the buildings that have building space of 24 meters, there is a need that for a 
method to increase airflow in the area. 

Keywords: Ventilation, Urban street canyons, Building’s width to height ratio, Elevated train stations 

 

1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
 ในปัจจุบนัการขนสง่แบบระบบรางหรอืระบบรถไฟฟ้ากลายเป็นระบบการสญัจรหลกัของคนในกรุงเทพมหานคร และมี
โครงการพฒันาในระยะยาวอกีหลายพืน้ทีท่ ัง้ภายในตวัเมอืงจนกระทัง่ออกสูบ่รเิวณชานเมอืง ระบบขนสง่แบบรถไฟฟ้ามสีว่นชว่ย
ในการผลกัดนัพืน้ทีบ่างสว่นใหถู้กยกระดบัขึน้จนกลายเป็นพืน้ทีท่ีส่ าคญัทางเศรษฐกจิ ท าใหท้ีด่นิมมีลูคา่สงูขึน้จนสง่ผลใหพ้ืน้ทีท่ี่
สถานีรถไฟฟ้าเขา้ถงึไดร้บัการพฒันาเป็นอาคารขนาดใหญ่ เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมระหวา่งผลประกอบการกบัมลูคา่ของทีด่นิ 
พืน้ทีภ่ายในเมอืงจงึมคีวามหนาแน่นของอาคารขนาดใหญ่เพิม่ขึน้ในทุกปีจนอาจจะส่งผลกระทบต่อการหมุนเวยีนอากาศ และ
การระบายอากาศภายในเมอืง 
 



รปูแบบของอำคำรทีม่ผีลต่อกำรไหลเวยีนของอำกำศบรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำ  
พรดษิฐา อุดมลาภ และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
 

885 

 การระบายอากาศของเมอืงนัน้ก าลงัถูกพดูถงึอย่างมากในปัจจุบนั เนื่องจากผูค้นภายในเมอืงเริม่มกีารตื่นตวักบัปัญหา
ทางดา้นมลพษิ และฝุ่ นละอองทีก่ าลงัสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของคนในหลายพืน้ที ่จงึมกีารศกึษาถงึแหลง่ทีม่า รวมทัง้สาเหตุทีเ่กดิ
การสะสมของมลพษิบรเิวณเมอืง แนวทางหน่ึงทีส่ามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ีไดอ้ย่างยัง่ยนืกค็อื รปูแบบการพฒันาเมอืงในอนาคต
ทีม่กีารศกึษา และใหค้วามส าคญักบัผลกระทบจากมลพษิของเมอืงใหม้ากขึน้ เนื่องจากปัญหาน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกคนที่
อาศยัอยูภ่ายในเมอืง [ซึง่สามารถศกึษาการระบายอากาศของเมอืงในอนาคตไดจ้ากการสรา้งแบบจ าลองดว้ยการค านวณพลศาสตร์
ของไหล (Computational Fluid Dynamics)] โดยเฉพาะผลกระทบจากการเกิดขึ้นของอาคารใหม่ที่ส่งผลให้การระบายอากาศ
ภายในเมอืงมปีระสทิธภิาพลดลง รวมทัง้แนวโน้มของการสะสมมลพษิในย่านทีส่ าคญัภายในเมอืง เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิ
ขึน้กบัผูท้ีอ่ยูอ่าศยั และเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนป้องกนัการเกดิปัญหาทางมลพษิส าหรบับรเิวณอื่น 
 โปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหลใชเ้พื่อคาดการณ์ ค านวณ หรอืวเิคราะหก์ารไหลของของไหลผ่านวตัถุทีถู่ก
จ าลองขึน้ เช่น น ้า น ้ามนั โคลน อากาศ แก๊ส ความรอ้น ซึ่งต้องเป็นสิง่ทีม่ขีอ้มูลทางคุณสมบตัเิป็นตวัเลขเพื่อใส่ใหโ้ปรแกรม
วเิคราะหร์ูปแบบของการไหลที่จะเกดิขึน้ ดงันัน้โปรแกรมการค านวณพลศาสตร์ของไหลจงึถูกน ามาใช้เพื่อคาดการณ์รูปแบบ 
และประสทิธภิาพการระบายของเมอืงในอนาคตเมือ่เกดิการพฒันาของเมอืง 
 งานวจิยันี้เป็นการศกึษารปูแบบของอาคารทีม่ผีลต่อการไหลของอากาศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการระบายอากาศใน
เมอืงโดยศกึษาการไหลของอากาศผ่านเมอืงบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า ซึง่เป็นเสมอืนท่อดกัจบัมลพษิ เพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจุบนัและป้องกนัการเกดิปัญหาเหล่าน้ีในพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการสว่นต่อขยายของรถไฟฟ้าในอนาคต ตลอดจนเป็นกรณีศกึษา 
ใหก้บัเมอืงอื่นทีก่ าลงัจะมกีารใชร้ะบบขนสง่แบบราง 
 
1.2 วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 1.2.1 ศกึษาประสทิธภิาพการระบายอากาศบรเิวณสถานีรถไฟฟ้ายา่นเศรษฐกจิในปัจจุบนั 
 1.2.2 ศกึษาแนวโน้มการสะสมของมลพษิภายในเมอืงบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า 
 1.2.3 ศกึษารปูแบบของการวางตวัอาคาร และแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายอากาศภายในเมอืงทีม่คีวาม
หนาแน่นของอาคารเพิม่มากขึน้ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 การท าการศกึษาครัง้น้ีท าการศกึษาการไหลของอากาศบนโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล ซึง่มกีาร
สรา้งแบบจ าลองการพฒันาอาคารในอนาคต การสรา้งแบบจ าลองจงึอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและควบคุมอาคารตามกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4 แนวอาคารและระยะของอาคารขอ้ 41และ 44 ซึง่ระยะร่นกบัความสงูของอาคารมผีลกระทบ
ต่อการไหลของอากาศทีไ่หลเขา้มาในพืน้ทีท่ีจ่ดัท าการศกึษา ชเูกยีรต ิแซ่ลิม้ (2553) อกีทัง้ขนาดความกวา้งและยาวของอาคาร
ยงัเป็นอกีปัจจยันึงทีไ่ดม้กีารศกึษาแลว้วา่สง่ผลกระทบต่อการไหลของกาศ (Shishegar, 2013) นอกจากปัจจยัทางกายภาพของ
ตวัอาคารพื้นที่เปิดโล่งภายในเมอืงก็เป็นอกีส่วนหน่ึงที่เป็นเสน้ทางใหอ้ากาศสามารถไหลเขา้มาภายในเมอืงได้  (Nathaniel 
Mead, 2008) เมื่อเรามองในภาพรวมของเมอืงจะพบว่าว่าพื้นที่เปิดโล่งภายในเมอืงมกีารเชื่อมต่อกนัหลายรูปแบบซึ่งแต่ละ
รปูแบบก่อใหเ้กดิความสามารถในการไหลของอากาศทีแ่ตกต่างกนั และทศิทางของอากาศทีเ่ขา้มาปะทะกบัตวัอาคารกส็ง่ผลให้
รปูแบบการไหลของอากาศทีเ่กดิขึน้หลงัจากการปะทะมคีวามแตกต่างกนัออกไป (JieHe, Ding & Prasad, 2019) 
 
3. วิธีการวิจยัและการออกแบบ 
3.1 ก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีท่ีจะท าการศึกษา 
 ก าหนดขอบเขตพืน้ทีท่ีจ่ะท าการศกึษา เพือ่เลอืกตวัอยา่งสถานีรถไฟฟ้าทีม่ลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัมา
ท าการศกึษาถึงเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในปัจจุบนั โดยท าการศกึษาอตัราเรว็ลม และวเิคราะหห์าตวัแปรที่มผีลต่อการไหลเวยีน
อากาศ ซึง่พืน้ทีท่ีท่ าการศกึษาไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้าสยามทีม่รีะยะห่างของอาคาร 24 เมตร สถานีรถไฟฟ้าอโศกทีม่รีะยะห่าง
ของอาคาร 30 เมตร และสถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่ทีม่รีะยะหา่งของอาคาร 36 เมตร 
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3.2 สร้างแบบจ าลองขึน้เพ่ือท าการศึกษาพืน้ท่ีท่ีจะท าการศึกษา  
 สรา้งแบบจ าลองขึน้บนโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล โดยแบบจ าลองจะอา้งองิจากรปูแบบของพืน้ที่
สถานีรถไฟฟ้าสยาม สถานีรถไฟฟ้าอโศก และสถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่ เพือ่น าความรูท้ีไ่ดจ้าการสบืคน้มาวเิคราะหห์าปัญหา 
และคน้หาตวัแปรส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อการไหลของอากาศ  
 
3.3 ก าหนดตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา และก าหนดกรณีศึกษาทัง้หมด 
 3.3.1 ระยะหำ่งของอำคำร 
 ระยะหา่งของอาคารจะก าหนดดว้ยความกวา้งของถนนประกอบไปดว้ย 24 เมตร 30 เมตร และ 36 เมตร 
 (1)             (2)                               (3)  
 

รปูท่ี 1 (1)ระยะหา่งของอาคาร 24 เมตร (2)ระยะหา่งของอาคาร 30 เมตร (3)ระยะหา่งของอาคาร 36 เมตร 

 
 3.3.1 ควำมสงูของอำคำร 
 ความสงูของอาคารทีท่ าการศกึษาจะประกอบดว้ย 12 เมตร 20 เมตร และ30 เมตร  

 (1)            (2)                                               (3) 

 
รปูท่ี 2 (1)ความสงูของอาคาร 12 เมตร (2)ความสงูของอาคาร 20 เมตร (3)ความสงูของอาคาร 30 เมตร 
 
3.4 สร้างแบบจ าลองกรณีศึกษา 
 สรา้งแบบจ าลองกรณีศกึษาขึน้บนโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล โดยใชต้วัแปรทีก่ าหนดเพือ่น าไปใช้
ศกึษาว่าตวัแปรเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการไหลของอากาศมากหรอืน้อยเพยีงใดเพื่อใชว้เิคราะหส์าเหตุของปัญหาการระบาย
อากาศในพืน้ที ่ตลอดจนน าไปสูแ่นวทางการแกไ้ขปัญหาทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการระบายอากาศมากทีส่ดุ 

รปูท่ี 3 ผงัพืน้ และรปูตดัแสดงขอบเขตพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา 
 
3.5 วิเคราะหผ์ลการศึกษา และน าเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการไหลของอากาศในพืน้ท่ี 
 น าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาผา่นโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหลมาวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่ 
(Cv) ทีเ่ป็นหน่วยวดัค่าความเรว็ลมเฉลีย่โดยเทยีบกบัความเรว็ลมตัง้ตน้ และสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ที ่
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(Csv) เป็นหน่วยวดัที่แสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วลมเมื่อเทียบกับความเร็วลมตัง้ต้นจึงสามารแสดงความ
สม ่าเสมอของความเรว็ลม (Ernest et al, 1991) โดยคา่ Csv น้อยจะมคีวามเรว็ลมทีส่ม ่าเสมอกวา่ค่า Csv มาก โดยมสีตูรค านวณ
ดงัสมการที่ 1 และ 2 เพื่อใช้เปรยีบเทยีบว่าแบบจ าลองใดมปีระสทิธภิาพในการไหลของกาศมากที่สุด ตลอดจนน าไปสู่การ
น าเสนอเป็นแนวทางในการพฒันาอาคารในอนาคต โดยท าการศกึษาบรเิวณใตส้ถานีรถไฟฟ้าตัง้แต่หน้าอาคารฝัง่หน่ึงจนถงึ
หน้าอาคารอกีฝัง่หน่ึง ทีร่ะดบัความสงู 1.50 เมตร 

Cv = 
1

n
∑ (

Vi

Vr
)n

i=1       (1) 

Csv = δs(Vi) / Vr × Cv    (2) 
โดยที ่ Cv = สมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่ 
 Csv  = สมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ที ่
 Vi = ความเรว็ลมทีต่ าแหน่ง i (เมตรต่อวนิาท)ี วดัทีร่ะดบัความสงูจากพืน้หอ้ง 1.2 เมตร 

Vr = ความเรว็ตัง้ตน้ภายนอกอาคาร (เมตรต่อวนิาท)ี วดัทีร่ะดบัความสงูจากพืน้ชัน้สอง 1.2เมตร (ระดบัความ
สงู 4.5 เมตร และ ความเรว็ลม 1.72 เมตรต่อวนิาท)ี 

δs(Vi) = คา่ความเบีย่งเบนของความเรว็ลมเฉลีย่ (standard deviation of Vi) 
n = จ านวนต าแหน่งลมทีว่ดั 
 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
4.1 พืน้ท่ีท าการศึกษา 
 4.1.1 บรเิวณโดยรอบสถำนีรถไฟฟ้ำสถำนีสยำม 

รปูท่ี 4 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าสยาม 
 ผลการจ าลองพบว่าอากาศสามารถไหลเขา้มายงัพื้นทีท่ี่ท าการศกึษาได้จากช่องว่างระหว่างอาคาร ดงันัน้ช่องว่าง
ระหวา่งอาคารจงึเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการไหลของอากาศในกลุ่มสถานีทีว่างตวัขวางทศิทางลม 
 
 
4.1.2 บรเิวณโดยรอบสถำนีรถไฟฟ้ำสถำนีอโศก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าอโศก 
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 ผลการจ าลองพบวา่อากาศสามารถไหลเขา้มายงัพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษาไดจ้ากช่องวา่งระหวา่งอาคาร และไหลขา้ม
อาคารเขา้มาบรเิวณใตส้ถานีรถไฟฟ้าจากพืน้ทีเ่ปิดโล่งระหวา่งอาคารกบัสถานีรถไฟฟ้า ดงันัน้พืน้ทีเ่ปิดโล่งจงึเป็นปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการไหลของอากาศในกลุม่สถานีทีว่างตวัขวางทศิทางลม 
 
4.1.3 บรเิวณโดยรอบสถำนีรถไฟฟ้ำสถำนีวงเวยีนใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 6 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่ 
 
 ผลการจ าลองพบว่าอากาศสามารถไหลเขา้มายงัพื้นที่ที่ท าการศกึษาได้จากช่องว่างระหว่างอาคาร และไหลขา้ม
อาคารเขา้มาบรเิวณใต้สถานีรถไฟฟ้าจากพืน้ทีเ่ปิดโล่งระหว่างอาคารกบัสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งระยะห่างระหว่ างอาคารส่งผลให้
พืน้ทีเ่ปิดโล่งเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ระยะห่างระหว่างอาคารจงึเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการไหลของอากาศในกลุ่มสถานีทีว่างตวัขวาง
ทศิทางลม 
 
4.2 จดัท ากรณีศึกษา 
4.2.1 กรณีศกึษำทีอ่ำคำรมคีวำมสงู 12 เมตร 
  
 
 
 
 
รปูท่ี 7 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 12 เมตร โดยมรีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 24 เมตร 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 8 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 12 เมตร โดยมรีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 30 เมตร 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 9 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 12 เมตร โดยมรีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 36 เมตร 
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ผลการจ าลองพบวา่ในกรณีศกึษาทีอ่าคารมคีวามสงู 12 เมตร ตวัอาคารจะยงัคงมคีวามสงูน้อยกว่าตวัสถานีรถไฟฟ้า จงึท าให้
เมื่ออากาศไหลขา้มตวัอาคารแลว้ยงัมคีวามสามารถในการเคลื่อนทีไ่ปยงัพืน้ทีท่ าการศกึษา จากการศกึษาพบวา่เมือ่ระยะห่าง
ของอาคารเพิม่ขึน้ความสามารถในการไหลของอากาศจะเพิม่ขึน้ 
 
4.2.2 กรณีศกึษำทีอ่ำคำรมคีวำมสงู 20 เมตร 
 
 
 
 
รปูท่ี 10 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 20 เมตร ทีม่รีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 24 เมตร 
 
 
 
 
รปูท่ี 11 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 20 เมตร ทีม่รีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 30 เมตร 
 
 
 
 
รปูท่ี 12 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 20 เมตร ทีม่รีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 36 เมตร 
 
ผลการจ าลองพบวา่ในกรณีศกึษาทีอ่าคารมคีวามสงู 20 เมตร ตวัอาคารมคีวามสงูใกลเ้คยีงกบัตวัสถานีรถไฟฟ้า จงึท าใหเ้มื่อ
อากาศไหลขา้มตวัอาคารแลว้ยงัมคีวามสามารถในการเคลื่อนทีไ่ปยงัพืน้ทีท่ าการศกึษา จากการศกึษาพบว่าเมือ่ระยะห่างของ
อาคารเพิม่ขึน้ความสามารถในการไหลของอากาศจะเพิม่ขึน้ 
 
4.2.3 กรณีศกึษำทีอ่ำคำรมคีวำมสงู 30 เมตร 
 

 
 

 
รปูท่ี 13 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 30 เมตร ทีม่รีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 24 เมตร 
 
 
 
 
รปูท่ี 14 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 30 เมตร ทีม่รีะยะหา่งระหวา่งอาคาร 30 เมตร 
  
 
 
 
รปูท่ี 15 ผงัพืน้และรปูตดัแสดงการไหลของอากาศในกรณีทีอ่าคารสงู 30 เมตร ทีร่ะยะหา่งระหวา่งอาคาร 36 เมตร 
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 ผลการจ าลองพบวา่ในกรณีศกึษาทีอ่าคารมคีวามสงู 30 เมตร ตวัอาคารมคีวามสงูมากกวา่ตวัสถานีรถไฟฟ้าจงึท าให้
เมื่ออากาศไหลขา้มตวัอาคารแลว้ไม่มคีวามสามารถในการเคลื่อนทีไ่ปยงัพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา ส่งผลใหอ้าคารสูง 30 เมตร มี
ความเรว็ลมเฉลีย่ต ่า จากการศกึษาพบวา่เมือ่ระยะหา่งของอาคารเพิม่ขึน้ความสามารถในการไหลของอากาศจะเพิม่ขึน้ 
 
4.3 สมัประสิทธ์ิความเรว็ลมเฉล่ีย และสมัประสิทธ์ิความผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ท่ี 

    (1)                        (2) 
รปูท่ี 16 (1)กราฟแสดงสมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่  (2)กราฟแสดงสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมในพืน้ที ่ 
 
 จากกราฟที่ 1 แสดงสมัประสิทธิค์วามเร็วลมเฉลี่ยพบว่าอาคารที่มีความสูง 12 เมตร 20 เมตรและ 30 เมตร
สมัประสทิธิค์วามเรว็ลมเฉลีย่จะเพิม่ขึน้เมือ่ระยะหา่งของอาคารมากขึน้ จากกราฟที ่2 กราฟแสดงสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของ
ความเรว็ลมในพืน้ทีพ่บว่าอาคารทีม่คีวามสูง 12 เมตรมคี่าสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของความเรว็ลมสูง ซึ่งหมายความว่าใน
พืน้ทีท่ีท่ าการศกึษาการไหลของอากาศมคีวามแปรปรวนสงู คา่ความเรว็ลมแต่ละจุดในพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั สว่นในอาคารที่
สงู 20 และ 30 เมตร ความผนัแปรของความเรว็ลมในแต่ละระยะหา่งของอาคารทีต่ ่า แสดงวา่ค่าความเรว็ลมแต่ละจุดในพืน้ทีม่ ี
ค่าทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึ่งค่าความผนัแปรนัน้ควรมคี่าทีต่ ่า เพื่อแสดงว่าอากาศสามารถไหลไปได้ทัว่พื้นที่ทีท่ าการศกึษาได้อย่าง
สม ่าเสมอ 
 
5. สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาครัง้น้ีพบวา่ระยะหา่งของอาคาร 36 เมตร อากาศสามารถไหลเวยีนเขา้มาบรเิวณทีท่ าการวเิคราะหไ์ดด้ี
ทีสุ่ด ดงันัน้เมื่อระยะหา่งระหวา่งอาคารเพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มทีอ่ากาศสามารถไหลเวยีนผา่นเขา้มาในบรเิวณทีท่ าการวเิคราะห์
ไดด้มีากขึน้ โดยระยะห่างระหว่างอาคาร 36 เมตรอากาศจะสามารถไหลเวยีนไปยงับรเิวณทีท่ าการวเิคราะหไ์ดด้ทีีสุ่ด และที่
ระยะหา่งระหวา่งอาคาร 24 เมตร จะตอ้งเพิม่ความสามารถในการไหลเวยีนของอากาศดว้ยวธิอีื่นเพิม่เตมิ ส าหรบัขอ้เสนอแนะ
ในงานวจิยัในอนาคตคอื การศกึษาครัง้น้ียงัมปัีจจยัอื่นทีม่แีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลกระต่อการไหลของอากาศ เช่นรปูทรงของคารทีม่ ี
ความหลากหลายมากขึน้ซึ่งในการศกึษาน้ีจะใชรู้ปทรงของอาคารเดยีวกนัทัง้หมดในการศกึษา อกีทัง้ในการศกึษาน้ียงัไม่ได้
ค านึงถงึสิง่ทีอ่าจจะมอียูใ่นพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา เชน่ตน้ไม ้ป้ายโฆษณา ป้ายรถเมล ์รปูแบบของเกาะกลางถนน และเสาไฟฟ้า 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่เตมิตวัแปรและค่ามาตรฐานในการวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานของอาคาร และสนับสนุน
การใชไ้มธ้รรมชาต ิในหมวดไมเ้ศรษฐกจิในการก่อสรา้ง มาใชเ้ป็นองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมไดแ้ก่ ผนงั พืน้ และฝ้าเพดาน 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกัภายในอาคาร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของอาคารและลดปัญหาด้านการใช้พลงังาน  ซึ่งจากการศกึษา
ประกาศกระทรวงพลงังาน (กระทรวงพลงังาน, 2552) พบวา่การค านวณการใชพ้ลงังานมตีวัแปรทีส่ าคญัคอืสมบตัทิางความรอ้น 
ผูว้จิยัจงึศกึษาอาคารสถานพกัตากอากาศ (villa) ขนาด 25 ตารางเมตร ที่ใช้ไมเ้ป็นวสัดุกรอบอาคาร ผ่านแบบจ าลองการใช้
พลงังานดว้ยโปรแกรม EnergyPlus 9.2.0 โดยผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถึงความแตกต่างของการเลอืกใชว้สัดุไมต้่างชนิดกนั 
บา้นพกัตากอากาศทีใ่ชไ้มส้กัทอง และ ไมย้างนาเป็นกรอบอาคาร มกีารใชพ้ลงังาน 12 ,975 กโิลวตัต์ชัว่โมงต่อปี และ 10,960 
กโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อปี ตามล าดบั ดงันัน้การเลอืกใชว้สัดุประเภทไมธ้รรมชาตสิ่งผลต่อการใชพ้ลงังานของอาคารและลดค่าไฟฟ้า
จากวสัดุประเภทคอนกรตีได ้20% นอกจากน้ียงัพบวา่ค่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (thermal conductivity, k)  คอืสมบตัทิาง
ความรอ้นทีเ่ป็นตวัแปรส าคญัทีใ่ชว้เิคราะหใ์นแบบจ าลองการใชพ้ลงังานของอาคาร ดงันัน้การเลอืกใชว้สัดุควรค านึงถงึสมบตัทิาง
ความรอ้นของวสัดุ เพือ่เป็นแนวทางการออกแบบและเลอืกใชว้สัดุกรอบอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพการประหยดัพลงังานทีม่ากขึน้ 

ค ำส ำคญั : กำรจ ำลองกำรใชพ้ลงังำนในอำคำร, กำรจ ำลองกำรถ่ำยโอนควำมรอ้น, กำรใชพ้ลงังำนของอำคำร, 
                ค ำกำรออกแบบกรอบอำคำร, วสัดุกรอบอำคำรประเภทไม ้ 

 
Abstract 

This research aims to suggest standard methods and variables for the analysis of energy consumption and to 
support the demand of economic wood supply in construction as structural elements from wall, floor, to ceiling. The 
study is done by analyzing unique characteristics of building material such as natural wood which holds both thermal 
properties and density that can help to decrease the energy consumption. According to the Ministry of Energy's 
Notification, variables’ standard scores of the energy consumption are noted only on mechanical and thermal properties. 
A 25 square meters Thai Villa. The study of simulation and analysis of the Energy Consumption for Thai villa resort, 50 
square meters, and envelope with different types of timber by EnergyPlus. According to the energy simulation results 
from EnergyPlus were showed the difference in building efficiency and energy consumption between on the order of 
Teak 1 2 ,9 7 5  kWh/Y and Yang Na 1 0 ,9 6 0  kWh/Y. Therefore, selecting wooden material affects 20% of the energy 
saving potential of building. Furthermore, the results revealed that heat property is an important variable for the analysis 
of energy consumption. In order to simulate and analyze energy consumption more accurately and be a pathway to 
design and choose envelope materials for better energy-saving efficiency. 

Keywords: Building energy simulation, Heat transfer, Energy consumption, Building’s envelope design, Timber Envelope 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การขยายตวัทางสงัคมและเศรษฐกจิเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายสบิปีทีผ่่านมาสามารถเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนผ่าน
การขยายตวัของเมอืง และการก่อสรา้งอาคารทีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลใหม้กีารใชว้สัดุในการก่อสรา้งเพิม่ขึน้จ านวนมาก ผูว้จิยัจงึเหน็
ความส าคญัของการใชว้สัดุประเภทไม ้เนื่องจากไมเ้ป็นวสัดุทีย่ ัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม น ามาใชใ้นการก่อสรา้งในประเทศ
ไทยเป็นเวลานาน โดยมุ่งเน้นศกึษาไปทีไ่มเ้ศรษฐกจิประเภทไมแ้ผน่ในการก่อสรา้ง  ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารเพิม่พืน้ที่
ป่า ตามแผนปฏบิตักิารปฏริูปทรพัยากรป่าไม ้พ.ศ. 2560-2579 ทีส่่งเสรมิการปลูกทัง้ไมโ้ตเรว็ และไมเ้ศรษฐกจิใหเ้พยีงพอต่อ
ความการใชไ้มท้ีม่ากขึน้ 

จากยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ขอ้ที่ 5 ได้มกีารส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรมไมเ้ศรษฐกจิแบบครบวงจร โดยมเีป้าหมายพฒันาและแปรรปูผลติภัณฑ ์เขา้ถงึตลาดและกลุ่มผูบ้รโิภค 
เพิม่ผลผลติทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนทัง้ออกแบบสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานงานวจิยั และพฒันาศกัยภาพของไม ้(กรม
ป่าไม)้ จากการศกึษาสมบตัทิางความรอ้นในประกาศกระทรวงพลงังาน (กระทรวงพลงังาน, 2552) พบวา่ ค่าสมัประสทิธิก์ารน า
ความรอ้น (thermal conductivity) และความหนาแน่น ของไมเ้น้ือแขง็และไมเ้นื้อแขง็ปานกลาง มคีา่ต ่ากวา่วสัดุคอนกรตี อฐิและ
ปนูฉาบ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชไ้มเ้ป็นวสัดุกรอบอาคารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางพลงังาน 

การวจิยัครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่สนับสนุนการใชไ้มธ้รรมชาติ ทีเ่ป็นไมเ้ศรษฐกจิในการก่อสรา้ง มาศกึษาศกัยภาพ
การพฒันาเป็นองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม เชน่ พืน้ ผนงั และฝ้าเพดาน ซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกัภายในอาคาร โดยใชส้มบตัิ
เฉพาะของไมธ้รรมชาต ิเช่น สมบตัเิชงิกลและสมบตัทิางความรอ้น ของไมธ้รรมชาต ิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของอาคาร ช่วยลด
ปัญหาด้านการใช้พลงังานภายในอาคารสถานพกัตากอากาศ ซึ่งมีการน าวสัดุไม้มาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารอย่าง
แพร่หลาย และมกีารเขา้พกัและใช้พลงังานภายในอาคารเกือบทัง้ปี นอกจากน้ีวสัดุไมย้งักลมกลนืไปกบัสภาพแวดล้อมการ
พกัผ่อนและการท่องเทีย่ว สามารถลดปัญหาดา้นทรพัยากรทางธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิใหป้ลูกไม้
เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากในอกี 20 ปีขา้งหน้าตามยุทธศาสตรแ์ละแผนงานการส่งเสรมิไมเ้ศรษฐกจิ ซึ่งจะท าใหไ้มธ้รรมชาตเิป็น
วสัดุทีห่างา่ย เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและมแีนวโน้มทีจ่ะมผีูใ้ชไ้มม้ากขึน้ 

 
1.2 กระบวนการวิจยั 

ศกึษาคา่เฉพาะของสมบตัทิางความรอ้นของไมต้วัอยา่ง ทีเ่ลอืกจากไมม้คี่า 58 ชนิดทางเศรษฐกจิในงานวจิยัน้ีไดเ้ลอืก
ศกึษา ไมส้กัทอง และ ไมย้างนา ซึง่เป็นไมเ้นื้อแขง็ปานกลางเหมาะส าหรบัการก่อสรา้งเน่ืองจากมคีุณสมบตัขิองเน้ือไมท้ีย่ดื-หด
ตวัน้อย และทนต่อสภาพอากาศได้ด ีโดยน าตวัอย่างไม้ทัง้ 2 ชนิดมาทดสอบสมบตัิทางความร้อนเพื่อน าขอ้มูลของวสัดุไม้
ธรรมชาตมิาป้อนเขา้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อการจ าลองการใช้พลงังานภายในอาคาร EnergyPlus 9.2.0 เพื่อวเิคราะห์ค่า
พลงังานความรอ้นรวมทีถ่่ายเทเขา้มาภายในอาคาร และการใชพ้ลงังานเพื่อการปรบัอากาศของอาคาร งานวจิยัชิ้นน้ีสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กบัผู้เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ สถาปนิกและนักออกแบบ สามารถน าแนวทางการใช้วสัดุไม้ธรรมชาติ ไป
ออกแบบอาคารใหเ้กดิประโยชน์ดา้นการใชพ้ลงังาน และเพิม่ขอ้มลูสมบตัทิางความรอ้นของไมธ้รรมชาต ิในฐานขอ้มลูเดมิของ
ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ.2552 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียงข้อง 

การค้นคว้าและศกึษางานวจิยัและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คอื 1.ศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้
พลงังานภายในอาคารสถานพกัตากอากาศ ประกอบดว้ย การใชส้อยภายในอาคาร , พืน้ที่ปรบัอากาศและไม่ปรบัอากาศ และ
ลกัษณะกรอบอาคารทีใ่ชไ้มใ้นปัจจุบนั   2.ศกึษาการใชไ้มธ้รรมชาตใินประเทศไทย, คุณสมบตัขิองตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั และ
ตวัอย่างการใชไ้มจ้ากกรณีศกึษา   3.ศกึษาทฤษฎแีละสตูรค านวณเกีย่วกบัการใชพ้ลงังาน ประกอบดว้ย สมบตัเิชงิกลของวสัดุ , 
สมบตัทิางความรอ้น (Thermal properties ) และการถ่ายเทความรอ้น (Heat transfer)   4.ศกึษาวธิกีารทดลองหาสมบตัเิชงิกล
และสมบตัทิางความรอ้นของวสัดุ เชน่ การทดลองหาคา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (thermal conductivity)   5.ศกึษาโปรแกรม
จ าลองพลงังาน ซึ่งม ี3 ขัน้ตอนหลกั (1) การจ าลองผนังกรอบอาคารด้วยโปรแกรม (2) ระบุตารางการใช้งานไฟฟ้ าภายใน
แบบจ าลอง  (3)ประมวลผลการใชพ้ลงังานภายในหอ้ง/อาคาร โดยใชโ้ปรแกรมดา้นพลงังาน  

http://forest.ku.ac.th/webdev3/newsuploadfile/839-2017-10-09_094232.pdf
http://forest.ku.ac.th/webdev3/newsuploadfile/839-2017-10-09_094232.pdf
https://github.com/NREL/EnergyPlus/releases/tag/v9.1.0
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รปูท่ี 1 แผนภาพขัน้ตอนวธิกีารใชพ้ลงังาน 

 
3. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ชว่ง คอื การศกึษา ทดลองหาคา่ตวัแปร เพือ่ป้อนในโปรแกรมจ าลองพลงังาน และการ
จ าลองการใชพ้ลงังานดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
3.1 การศึกษาข้อมลูประกอบการจ าลองพลงังาน 

ศกึษาสมบตัขิองวสัดุไมต้วัอย่าง ทีเ่ป็นตวัแปรในการป้อนค่าเขา้ไปในโปรแกรมจ าลองพลงังาน และวธิกีารทดลองหา
คา่ตวัแปรทีต่อ้งใช ้ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (thermal conductivity , k), ความจุความรอ้นจ าเพาะ (specific heat , 
Cp) และความหนาแน่น (Density , ) 

ค่าสมัประสทิธิก์ารน าความร้อน (thermal conductivity , k) โดยการวดัค่าการน าความร้อนแบบสภาวะคงที่ (Steady-
state method) เป็นการวดัเมื่ออุณหภูมขิองวสัดุที่ท าการวดัไม่เปลี่ยนตามอุณหภูมทิี่ได้รบั การวจิยัน้ี ใช้เครื่องมอื Heat Flow 
Logger ทีม่ลีกัษณะแนวคดิการท างานแบบ Heat flow meter (HFM) เป็นวธิกีารวดัแบบ comparative method ซึง่เป็นวธิทีีง่า่ยและ
รวดเรว็ โดยการจ าลองความรอ้นทีถ่่ายเทจากพืน้ผวิของวสัดุทีม่อุีณหมูสิงูไปยงัดา้นพืน้ผวิของวสัดุทีม่อุีณหมูติ ่า ในการทดลองม ี
sensor ในการวดัการไหลเวยีนของความรอ้น (heat flow) ทีเ่กดิขึน้และบนัทกึขอ้มลูลงไปในเครื่อง Heat Flow Logger โดยวธิกีาร
น้ีเป็นการวดัการถ่ายเทความรอ้นผา่นวสัดุในทศิทางเดยีว แตกต่างจากวดัการไหลเวยีนความรอ้นแบบ Guard hot plate (GHP) ที่
ใชต้วัอยา่ง 2 ชิน้ โดยความรอ้นจะมกีารถ่ายเทในทศิทางทัง้ขึน้และลง ซึง่ใชเ้วลานานในการวดัการถ่ายเทความรอ้น 

การทดลองที ่1 เป็นการจ าส่องผ่านของรงัสจีากดวงอาทติยผ์่านวสัดุทีเ่ป็นวสัดุกรอบอาคารโดยใชด้วงไฟ 3 ดวง รวม 
600 W ทีพ่ืน้ผวิวสัดุ วดัโดยเครือ่งวดัพลงังานแสงอาทติย ์(Solar power meter) สอ่งไปยงักล่องทีต่ดิตัง้ตวัอยา่งวสัดุไมธ้รรมชาติ
ซึง่ม ีsensor ของเครือ่ง Heat Flow Logger ตดิตัง้ไวภ้ายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2 ภาพการทดลองหาคา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นของวสัดุไมส้กั 
 
การทดลองจะแบ่งเป็นตวัอย่างละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง โดยจะใชผ้ลทีเ่ครื่องเกบ็ค่าอุณหภูมพิื้นผวิวสัดุภายนอก  

(Tout), อุณหภมูผิวิวสัดุภายใน (Tin) และความรอ้นสะสมทีส่ง่ผา่นวสัดุจากภายนอกสูภ่ายใน (Q) สามารถน าผลทีไ่ดไ้ปค านวณหา
คา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (thermal conductivity , k) แบบ HFM จากสมการการถ่ายเทความรอ้นของ Fourier’ law แบบ 1 
มติ ิ(1) ซึง่เลอืกค านวณผลในชว่ง 15 นาทสีดุทา้ย เนื่องจากผลมคีา่คงทีก่วา่ช่วงแรก 

 

   q     =      -k 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                       (1)      

ดวงไฟ 600 W 
แทนรงัสจีากดวงอาทติย ์

ตวัอยา่งวสัดุไมธ้รรมชาต ิ
ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ฉนวนแทนผนงัทบึ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0564/thermal-conductivity-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0967/specific-heat-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0564/thermal-conductivity-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0564/thermal-conductivity-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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และสามารถหาคา่ตา้นทานการน าความรอ้นของวสัดุ (R) ดว้ยสมการ (2) 

     R     =       
∆𝑥

𝑘
                       (2)      

 
การทดลองที่ 2 ความจุความร้อนจ าเพาะ (specific heat , Cp) สามารถหาค่าได้จากผลได้จากการทดลองด้วย

เครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC) ซึ่งจะได้ผลออกมาเป็นแผนภูมเิส้นประกอบด้วย อุณหภูมทิี่ใช้ในการ
ทดลอง (T), เวลา (t) และคา่ความจุความรอ้นจ าเพาะ  

การทดลองที ่3 ความหนาแน่น (Density , ) สามารถหาคา่ไดจ้ากชิน้สว่นตวัอยา่งจากการหามวล (m) สว่นประมาตร 
(V) ตามสมการที ่(3) 

        =      
𝑚

𝑉
                                     (3)      

 
3.2 การจ าลองการใช้พลงังานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

3.2.1  สรำ้งแบบจ ำลองในโปรแกรม Sketch Up  
จากการศกึษาคู่แข่งผงัหอ้งพกัตากอากาศนิยมท าหอ้งขนาด 50 ตารางเมตร มลีกัษณะผงัตามรูปที่ 3 โดยแบ่งเป็น

พื้นที่ปรบัอากาศ 80% ในส่วนของห้องนอนและน้องนัง่เล่น และพื้นที่ไม่ปรบัอากาศอีก 20% ของให้น ้า และพื้นที่กิจกรรม
ภายนอก โครงสรา้งของบา้นพกัเป็นเสาและคานเหลก็ ผนังโครงครา่ว บุดว้ยไมฝ้าธรรมชาตทิัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3 ผงับา้นพกัตากอากาศทีใ่ชใ้นการจ าลองการใชพ้ลงังาน 
 

3.2.2 Weather File เพือ่ใชใ้นกำรจ ำลองโปรแกรม Energy plus 9.2.0  

ระบุสถานที่ตัง้  สภาพที่ตัง้ทางภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการใช้พลังง านของพักตากอากาศโดยใช้ชุดข้อมู ล 
THA_bamgkok.484560_IWEC.epw ซึง่เป็นชุดขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศ อุณหภมู,ิ ความชืน้และ รงัสจีากดวงอาทติย ์เป็น
ตน้ สามารถสบืหาชุดขอ้มลูดงักล่าวไดจ้าก www.energyplus.gov  

 
3.2.3 ตัง้คำ่แบบจ ำลองเพือ่น ำไปประมวลผลกำรใชพ้ลงังำน 

โดยโปรแกรม Open Studio ซึง่ม ี3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 

 
รปูท่ี 4 แผนภาพแสดงขัน้ตอนระบุองคป์ระกอบในแบบจ าลอง 

 
3.2.4 ประมวลผลผำ่นโปรแกรมดำ้นพลงังำน Energy Plus 9.2.0 

 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0967/specific-heat-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0
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4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
จากการทดลองและน าผลการทดลองมาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีป่ระกาศกระทรวงพลงังาน (กระทรวงพลงังาน , 

2552) เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารค านวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้
พลงังานหมนุเวยีนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2552 ไดก้ าหนด พบวา่ 
 
4.1 การทดลองหาค่าตวัแปร 

4.1.1 กำรถ่ำยเทควำมรอ้นผำ่นวสัดุ (Heat transfer)  
จากการทดลองที ่1 เพือ่หาค่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (k) ของวสัดุได ้เริม่การวดัการถ่ายเทความรอ้นเมือ่อุณหมูิ

ทีพ่ืน้ผวิของวสัดุภายนอก (Tout) และภายใน (Tin) ของกล่องมอุีณหมูเิท่ากนั จากนัน้เปิดไฟเพื่อถ่ายเทความไปยงัวสัดุตวัอย่าง 
พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 2 ชัว่โมง ไม้ตวัอย่างทัง้ 2 ชนิด มกีารถ่ายเทและสะสมความร้อนที่คงที่ไม้สกัถ่ายเทความร้อนอย่าง
รวดเรว็และมคีวามรอ้นสะสมทีสู่งกว่าไมย้างนา คอื 93.58 วตัต์ต่อตารางเมตรและ 59.17 วตัต์ต่อตารางเมตร ตามล าดบั โดย
ความต่างอุณหถูม ิ(∆T) ระหวา่งพืน้ผวิวสัดุภายนอก (Tout) และภายใน (Tin) ของของไมส้กัมคี่าต ่ากวา่ความต่างอุณหถูมเิฉลีย่ 
(∆T) ของไมย้างนา คอื 11.54 องศาเซลเซยีส และ 17.47 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5 แผนภาพกราฟเสน้แสดงการถ่ายเทความรอ้นผา่นวสัดุไมต้วัอยา่งทัง้ 2 ชนิด 
 

4.1.2 คำ่สมัประสทิธิก์ำรน ำควำมรอ้น (thermal conductivity , k) 
มาตรฐานในประกาศกระทรวงพลงังาน (กระทรวงพลงังาน, 2552) หรอื Building Energy Code (BEC) ไดก้ าหนดให้

คา่ k ของไมแ้บง่ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (ก) ไมเ้นื้อแขง็ (ข) ไมเ้นื้อแขง็ปานกลาง (ค) ไมเ้นื้ออ่อน และ (ง) ไมอ้ดัชพิบอรด์ ซึง่
ในอุตสาหกรรมการก่อสรา้งไมส้กัและไมย้างนาจดัเป็นไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง จากการศกึษาค่า k ทีอ่ยู่ใน Building Energy Code 
(BEC) ของประเทศไทยได้อ้างอิงมาจาก ASHRAE Handbook—Fundamentals ของประเทศอเมรกิา ซึ่งไม่ตรงกบัค่า k ใน 
Tropical Timber Atlas ขององค์การไมเ้ขตรอ้นระหว่างประเทศ International Tropical Timber Organization (ITTO) แสดงให้
เหน็ว่าไม้ประเภทเดยีวกนัแต่อยู่คนละภาคพื้นทวปีที่มสีภาพอากาศแตกต่างกนั  ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึเลอืกไม้ตวัอย่างในการ
ทดลองจากโรงงานไมแ้ปรรปูพรอ้มใชง้านในประเทศไทย ผลการทดลองทีไ่ดม้ดีงัน้ี 

ไมส้กั มคีา่  k สงูกวา่  คา่ k ของไมเ้น้ือแขง็ปานกลางทีก่ฎหมายก าหนด 
 ไมย้างนา มคีา่  k ต ่ากวา่  คา่ k ของไมเ้น้ือแขง็ปานกลางทีก่ฎหมายก าหนด 

การผลการทดลองและเปรยีบเทยีบพบว่าค่า k จากการทดลองมผีลแตกต่างจากค่า k ที่ประกาศกระทรวงพลงังาน 
(BEC) ไดก้ าหนดไว ้แต่มคีา่ใกลเ้คยีงกบัคา่ k ขององคก์ารไมเ้ขตรอ้นระหวา่งประเทศ (ITTO)  
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ตารางท่ี 1 คา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (thermal conductivity , k) 
Thermal Conductivity , k  Teak [W/(m.K)] Yang Na [W/(m.K)] 
Test 1 0.249 0.131 
Test 2 0.250 0.132 
Test 3 0.250 0.133 
AVG. (Test 1-3) 0.250 0.131 
BEC Standard 0.176 0.176 
ITTO 0.220 0.260 

 
4.1.3 คำ่ควำมจุควำมรอ้นจ ำเพำะ (specific heat , Cp) 
เมื่อน าค่าพืน้ผวิวสัดุภายนอก (Tout) จากการทดลองหาค่า k ของไมส้กั และไมย้างนา มาเทยีบในผล การทดลองที ่2 

DSC1 พบว่าทีอุ่ณหภูม ิ53.8 องศาเซลเซยีส ไมส้กัมคี่าความจุความรอ้นจ าเพราะที ่0.618 จุลต่อกรมัเซลเซยีส และ DSC2 ที่
อุณหภมู ิ58.7 องศาเซลเซยีส ไมส้กัมคีา่ความจุความรอ้นจ าเพราะที ่0.456 จุลต่อกรมัเซลเซยีส 
 

4.1.4 ควำมหนำแน่น (Density , )  
จากสมการที ่2 พบวา่เมือ่ตวัอย่างไมส้กั และไมย้างนามปีรมิาตร (V) เท่ากนั ไมย้างนามมีวล (m) กวา่ไมส้กั สง่ผลให้

ไมย้างนามคี่าความหนาแน่นมากกว่าไมส้กั คอื 940 และ 820 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ตามล าดบั และตวัอย่างไมท้ัง้ 2 ชนิดมี
ความหนาแน่นมากกวา่ไมเ้นื้อแขง็ปานกลางทีก่ฎหมายก าหนด 
 
ตารางท่ี 2 ความหนาแน่น (Density , ) 

Density ,  Teak [kg/m3] Yang Na [kg/m3] 
Test 820 940 
BEC Standard 600 600 

 
4.2 การจ าลองการใช้พลงังานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

4.2.1 สรำ้งวสัดุไมต้วัอยำ่งใน Open Studio โดยระบุสมบตัทิางความรอ้ยตามตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 สมบตัทิำงควำมรอ้น  

Thermal properties Teak Yang Na 
Thermal Conductivity , k [W/(m.K)]  0.25 0.13 
Specific heat, Cp [kg/m3] 618 456 
Density,  [kJ/(kg.C)] 800 940 

 

 
รปูท่ี 6 แสดงหน้าต่างการป้อนคา่สมบตัทิางความรอ้น และสมบตัเิชงิกลของไมส้กั และไมย้างนา 
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4.2.2 ผลกำรจ ำลองกำรใชพ้ลงังำนภำยในหอ้งพกัตำกอำกำศ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการใชพ้ลงังานของหอ้งพกัทีม่วีสัดุกรอบอาคารเป็นไมธ้รรมชาต ิ

Energy Consumption  Teak [kWh] Yang Na [kWh] 
1 - day 35.55 30.02 
1 - month (30 day) 1,066 901 
1 - Year 12,975 10,959 

 
ตารางท่ี 5 แสดงคา่ไฟฟ้าของหอ้งพกัทีม่วีสัดุกรอบอาคารเป็นไมธ้รรมชาต ิ

Energy Consumption  Teak [bath] Yang Na [bath] 
month (30 day) 2,362.17 1,972.74 
Year 28,776.59 24,036.58 

จากการค านวณการใชพ้ลงังานพบว่าหอ้งพกัต่างอากาศทีใ่ชว้สัดุกรอบอาคารเป็นไมย้างนา มกีารใชพ้ลงังานภายใน
หอ้งน้อยกวา่หอ้งทีใ่ชว้สัดุกรอบอาคารเป็นไมส้กัถงึ 18% และประหยดัคา่ไฟ 20% ต่อปี  

 
4.2.3 กำรเปรยีบเทยีบกำรใชพ้ลงังำนตำมกฎหมำย (กฎกระทรวง BEC)  

 
ตารางท่ี 6 ตำรำงเปรยีบเทยีบเกณฑก์ารออกแบบตามกฎหมายกบัหอ้งพกัทีใ่ชไ้มเ้ป็นวสัดุกรอบอาคาร 

[W/m3] BEC Standard Teak Yang Na 
OTTV  30 38.88 26.05 
RTTV 10   
LPD 12 10 10 

 
ตารางท่ี 7 ตารางตวัแปลในการค านวณ Overall Thermal Transfer Value (OTTV)  

Energy Consumption  Teak Yang Na 

α 0.5 (สโีทนอ่อน) 0.7 (สโีทนเขม้) 
TDeq @90-N  6.1 7.5 
U-value [W/m3°C] 5 2.65 
k [W/m °C] 0.25 0.13 

จะเหน็ไดว้า่กรอบอาคารทีใ่ชไ้มส้กั (0.5) มคี่า OTTV มากกวา่ไมย้างนา แมว้า่ยางนาจะมสีเีขม้กวา่ (0.7) ซึง่สง่ผลใหม้ี
สมัประสทิธิก์ารดดูกลนืรงัสดีวงอาทติย ์(α) และค่าความแตกต่างอุณหภมูเิทยีบเท่า (TDeq) ทีม่ากกวา่ไมส้กั เป็นเพราะวา่ไมส้กั
มคีา่ k และ U-value ทีส่งูกวา่  
 
5. สรปุผลการวิจยั 

จากการจ าลองการใชพ้ลงังานของไมเ้น้ือแขง็ปานกลางทัง้สองชนิดพบว่า ค่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (thermal 
conductivity , k) เป็นสมบตัทิางความรอ้นทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานมากทีสุ่ด โดยค่า k ในการทดลองขา้งต้นอา้งอิงมาจากจาก
ทดสอบวสัดุทีพ่รอ้มใชใ้นงานก่อสรา้งจรงิตามทอ้งตลาดของประเทศไทย ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
และสภาพอากาศทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อคุณสมบตัขิองวสัดุไมธ้รรมชาต ิและค่า k ส่งผลต่อค่าU-value หรอื ค่าสมัประสทิธิก์าร
สง่ผา่นความรอ้น (transmission coefficient) ซึง่ท าใหว้สัดุกรอบอาคารทีม่คี่า U แตกต่างกนัมกีารใชพ้ลงังานทีแ่ตกต่างกนั โดย
การใชไ้มย้างนามาเป็นวสัดุกรอบอาคารสามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานและคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าไฟฟ้าไดม้ากกวา่การใชไ้มส้กั
เป็นวสัดุกรอบอาคาร แต่ขอ้เสยีของไมย้างนาคอืมมีวล (m) ทีห่นกักวา่ท าใหอ้าจเสยีเปรยีบเรือ่งน ้าหนกัของโครงสรา้ง นอกจากน้ี
ยงัมสีทีบึท าใหห้อ้งพกัอาจดแูคบ ไมโ่ปร่งเหมอืนหอ้งทีใ่ชไ้มส้กัสอี่อน 
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6. รายการอ้างอิง 

กรมป่าไม.้ (2547) กำรใชป้ระโยชน์ไมข้ ัน้พืน้ฐำน. ส านกัวจิยัการจดัการป่าไมแ้ละผลติผลป่าไม ้
การไฟฟ้านครหลวง (2555)  โครงกำรสง่เสรมิกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำนในอำคำร แหลง่ทีม่า 

www.meaenergysavingbuilding.net/index.php/measure-menu/อาคารส านกังาน.html 
ประกาศกระทรวงพลงังาน กฎกระทรวง. (2552)  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรค ำนวณในกำรออกแบบอำคำรแต่ละระบบ กำรใช้

พลงังำนโดยรวมของอำคำร และกำรใชพ้ลงังำนหมนุเวยีนในระบบตำ่ง ๆ ของอำคำร พ.ศ. 2552  
ภานุพงษ ์ ญาณเวทยส์กุล, อรรจน์ เศรษฐบุตร.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2556) แนวทำงกำรเพิม่

ประสทิธภิำพดำ้นกำรใชพ้ลงังำนของอำคำรส ำนกังำน รำชกำรขนำดใหญ่พเิศษดว้ยกำรปรบัปรุงวสัดุเปลอืกอำคำร 
Kunzel, H.M., Holm, A., Zirkelbach , D., Karagiozis, A. N. (2005) Simulation of Indoor Temperature and Humidity 

Conditions Including Hygrothermal Interactions with the Building Envelope. Solar Energy 78, 554–561. 
Mohsenin. (1986) Physical Properties of Plant and Animal Materials 
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