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คํานํา
 ในการจัดประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. 2565 (13th Built Environment Research Associates 
Conference: BERAC2022) น้ี ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้มีความมุง่ม่ันในการสรา้งความต่อเน่ืองในการสรา้งพื้นท่ีทางวิชาการให้กับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย 
ตลอดจนวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมีผลงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 
ได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนทัศนคติและประสบการณ์ในการสรา้งสรรค์ผลงาน โดยในปีน้ีอยูภ่ายใต้ธมี 
งาน “Towards Equitable Futures: Sustainability, Well-being and Digital Transformation” อันเน่ือง 
มาจากปัญหาการระบาดใหญ ่ปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหาภัยพบิติัของเมือง จากเทคโนโลยท่ีีพฒันา อยา่ง 
รวดเร็ว รวมถึงปัญหาสุขภาพของชาวเมือง ซี่งสง่ผลต่ออนาคตของชีวิตของประชาชนในเมืองและโลก 
ถึงเวลาในการทบทวนเพื่อสร้างภาพใหม่ของชีวิต ชุมชน และเมืองในอนาคตหลังการระบาดใหญ่น้ี  
ดังน้ัน องค์ความรูใ้นการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สรา้งจึงมีความสําคัญในการรว่มแก้ปัญหา ออกแบบ 
และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีสามารถกลับคืนสภาพท่ีสมดุลยั่งยืนและด้วยความร่วมมือกันของ 
ทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดเมืองแห่งอนาคตต่อไป

 อน่ึง การนําเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในครั้งน้ี ได้มีคณาจารย์ สถาปนิก และ 
นักศึกษา ได้ให้ความสนใจในการเข้ารว่มนําเสนอบทความ ท้ังสิน้ 122 บทความ โดยเป็นบทความภายใน 
จํานวน 84 บทความ และบทความจากภายนอก จํานวน 38 บทความ ซึ่งเป็นบทความท่ีมีการบูรณาการ 
องค์ความรูส้หวิทยาการ ท่ีเก่ียวขอ้งท้ังทางด้าน (1) Architectural Design and Sustainable Management   
(2) Urban Planning and Sustainable Design (3) Real Estate Development and Well-being 
Certification (4) Energy Efficiency and Well-being Aspect (5) Design Management and Digital 
Transformation และ (6) Smart Technologies and Digital Implementation ซึ่งล้วนแต่เป็นศาสตร์ 
ท่ีมีบทบาทสาํคัญในการตอบโจทยข์องปัญหาท่ีเป็นปัจจุบัน และพฒันาต่อยอดองค์ความรูใ้หม่ท่ีนําไปสู ่
การพฒันาวิชาชีพท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับบรบิทของประเทศไทย ท้ังน้ี คณะกรรมการจัดงานประชุม 
วิชาการ BERAC2022 หวังเป็นอยา่งย่ิงว่าการประชุมวิชาการ BERAC2022 น้ีจะสามารถก้าวสูเ่วทีระดับ 
สากลได้ในอนาคตอันใกล้

 ท้ายน้ี ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC2022 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม 
วิชาการทุกท่าน ท่ีชว่ยให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ BERAC2022 ในปี 2565 น้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะได้รับความรว่มมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

อาจารย์ ดร. จิฐพิร วงศวั์ชรไพบูลย์
ผูช้่วยคณบดีฝา่ยบัณฑิตศกึษา

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง
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  การจัดประชุมวิชาการประจําปี 2565 (13th Built Environment Research Associates 
Conference: BERAC2022) จัดข้ึนเป็นปีท่ี 13 นับเป็นการสรา้งโอกาสในการ แลกเปล่ียนความรูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
กับงานทางด้านวิชาการและวิจัย ภายใต้ธมีงาน  Towards Equitable Futures: Sustainability, Well-being 
and Digital Transformationซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ใน 6 สาขา ประกอบ ไปด้วย 
 Sustainability
  1. Architectural Design and Sustainable Management 
  2. Urban Planning and Sustainable Design
 Well-being 
  3. Real Estate Development and Well-being Certification
  4. Energy Efficiency and Well-being Aspect 
 Digital Transformation
  5. Design Management and Digital Transformation
  6. Smart Technologies and Digital Implementation

 ซึง่ในปีน้ีงานประชุมวิชาการ BERAC2022 ได้รบัความรว่มมือระหว่างภาคเครอืขา่ยวิชาการ อันได้แก่
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

 การจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (รองผู้อํานวยการ 
องค์การกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)), คุณภารุต เพ็ญพายัพ 
(ผู้อํานวยการโครงการเมตาเวิร์ส บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด), 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค (ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะ 
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กล่ินมาลัย (รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ คุณชัยนนท์ 
หาญคีรีรัตน์ (ผู้ดําเนินรายการ)

สารคณบดี
WORDS OF WELCOME

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
คณบดีคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ความต่อเน่ืองของสถานการณ์ผันผวนในสังคมปจัจุบัน อันเกิดจาก 
อุบัติภัยของเมือง การแพร่ระบาดของโรค ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้วิถีชีวิตปกติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากว่า 
ด้วยเรื่องของการดํารงชวิีตในอนาคต การออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สรา้ง 
ที่คํานึงถึงความผันผวนจึงทวีความสําคัญและควรถูกพิจารณารว่มกันอย่าง
ต่อเน่ือง ผา่นการวางแผนและเตรยีมองค์ความรูท้างด้านการออกแบบอยา่ง 
ยั่งยืน การคํานึงถึงสุขภาวะของผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทัล 
เพื่อให้เกิดประโยชน์เท่าเที่ยมกันในทุกมิติของการดํารงชวิีตปกติในอนาคต
ต่อไป
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 การสง่เสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้รว่มแสดงความคิดและเสนอ 
ผลงานวิจัย วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม 
สรรค์สร้าง (built environment) โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแหง่วิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมท้ัง 
เป็นการเผยแพรผ่ลงานทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 
และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจําปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและสง่เสริม 
ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ และ 
สามารถนําผลงานจากการประชุมวิชาการไปเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

หลักการและเหตุผล

สร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเก่ียวกับผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ ์
สําหรับท้ังในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม

ส่งเสริมและกระตุ้นให้นําเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและ 
การผังเมืองในสาขาวิชาต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากข้ึน
 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ 
สถาบันการศึกษา เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ  
 
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร ่
ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.

2.

3.

4.

5.

วัตถุประสงค�ของโครงการ
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 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู�รับผิดชอบโครงการ

 การนาํเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นกัวิจัย รวมท้ังการนาํเสนอ 
วิทยานพินธข์องนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการศกึษาท่ีดําเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว หรือ 
อยู่ระหว่างดําเนนิการ) ท่ี เก่ียวข้อง กับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้
 Sustainability
  1. Architectural Design and Sustainable Management 
  2. Urban Planning and Sustainable Design
 Well-being 
  3. Real Estate Development and Well-being Certification
  4. Energy Efficiency and Well-being Aspect 
 Digital Transformation
  5. Design Management and Digital Transformation
  6. Smart Technologies and Digital Implementation

รายละเอียดโครงการ

 การส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ ขอใหผู้เ้สนอผลงานจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม 
ใหถู้กต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดท่ีคณะกรรมการกําหนดขึ้น มฉิะนัน้ คณะกรรมการขอยกเลิกผลงานท่ีม ี
รูปแบบไมถู่กต้อง ตามท่ีกําหนด ดังนี้

ผลงานท่ีจะนาํเสนอ จะต้องเปน็ผลงานท่ีเสร็จสิน้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการดําเนนิการ หรือเปน็โครงการ 
ต่อเนื่อง และเปน็ผลงานท่ีไมเ่คยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน
บทความฉบบัเต็ม 1 เรื่อง สามารถเลือกนาํเสนอผลงานได้เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ คือ บรรยาย หรอื โปสเตอร์
คณะกรรมการขอสงวนสทิธิใ์นการคัดเลือกรูปแบบของการนาํเสนอผลงานตามความเหน็ของผูท้รงคณุวุฒิ

เงื่อนไขการนําเสนอ

การนาํเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) เวลาในการนาํเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
การนาํเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) โปสเตอร์ขนาด A1  (59.4*84.1 ซม.) (แนวต้ัง) 
โดยสามารถนาํเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

รูปแบบการนําเสนอผลงาน 

คณาจารย์ นกัวิจัย และนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 
ท้ังในและนอกคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
และผูท่ี้สนใจ รวมท้ังสิ้น ประมาณ 150 คน  

กลุ�มเป�าหมาย

1.

2.
3.

1.
2.
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 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูท้รงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน พิจารณาบทความ 1 เรื่อง
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อใหผู้น้าํเสนอปรับแก้ไขก่อนนาํลงใน proceeding

การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให�นําเสนอ

บทความท่ีนาํเสนอต้องเปน็ผลงานท่ีไมเ่คยเผยแพร่มาก่อน
ลงทะเบียน และส่งบทความ (บทคัดย่อ) เพื่อขอรับการพิจารณา (ในกรณีบทความฉบับสมบูรณ์เปน็ภาษาไทย 
บทคัดยอ่ภาษาไทยไมเ่กิน 250- 300 คํา และบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษไมเ่กิน 250- 300  คํา และในกรณบีทความ 
ฉบับสมบูรณ์เปน็ภาษาอังกฤษ สามารถสง่บทคัดยอ่ภาษาอังกฤษไมเ่กิน 250- 300 คํา เพียงอย่างเดียวได้) 
พร้อมระบุคําสําคัญเพื่อการค้นหาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 5 คํา 
คณะกรรมการพิจารณาบทความ และแจ้งผลการพิจารณา
เปดิรบัลงทะเบยีนบทความฉบบัสมบูรณ ์โดยจัดตามรูปแบบการเขยีนบทความท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ 
ชําระเงินค่าลงทะเบียนและพิจารณาบทความ โดยชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับผลการตอบรบัการ 
พจิารณาบทคัดยอ่แล้วเท่านัน้ หากท่านชาํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนได้รับผลการพจิารณาบทคัดยอ่และบทคัดยอ่ 
ของท่านถกูปฏิเสธ คณะผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินค่าลงทะเบยีนทุกกรณี
หากไมช่ําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ บทความนั้นจะไมร่ับการประเมนิ 
หมายเหตุ 
ผลประเมนิท้ังบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับผูท้รงคุณวุฒิฝา่ยวิชาการเท่านั้น

การส�งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา 

ผูเ้ขียนบทความสามารถแสดงความประสงค์ท่ีจะขอรับการพิจารณาจากวารสารวิชาการ ได้ต้ังแต่ลงทะเบียน
หากบทคัดย่อของผูเ้ขียนผา่นการพิจารณาจากกองบรรณาธกิารวารสาร ผูเ้ขียนยินดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
เพื่อตีพิมพ์เปน็บทความวิจัย/วิชาการในวารสาร และหลังจากท่ีผูเ้ขียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว 
คณะกรรมการของกองวารสาร JARS/ BUILT จะพิจารณาบทความดังกล่าว ตามกระบวนการของวารสารต่อไป
ผูเ้ขียนท่ีเลือกตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสาร สามารถเลือกรูปแบบการนาํเสนองานวิจัยในงาน 
BERAC2022 ได้ตามปกติ แต่บทความฉบับสมบูรณ์จะไมไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding
หากบทความฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว ไมไ่ด้รับการพิจารณาใหตี้พิมพ์ในวารสารวิชาการ JARS/ BUILT 
คณะกรรมการ BERAC2022 ขอสงวนสิทธิใ์นการงดนาํกลับมาตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding

 สําหรับผูเ้ขียนบทความภาษาอังกฤษ และประสงค์จะขอรับการพิจารณาตีพิมพ์บทความกับวารสารวิชาการ 
ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง JARS (TCI1) หรือ BUILT (TCI2) มรีายละเอียดดังนี ้

การคัดเลือกบทความตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ 

คณาจารย์ นกัวิจัย และนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 
ท้ังในและนอกคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
และผูท่ี้สนใจ รวมท้ังสิ้น ประมาณ 150 คน  

คณาจารย์ นกัวิจัย  และนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษามโีอกาสนาํเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อท่ีประชุม
การจัดประชุมจะเปน็ท่ีรู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเปน็ผูม้บีทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน  
สถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรมภายใน การผงัเมอืง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์และศลิปใ์นด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
ความร่วมมอืระหว่างสถาบันการศกึษาท่ีสามารถนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการใน 
อนาคต 
ผูท่ี้เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมลูข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม ่ๆ ท่ีเปน็ประโยชนต่์อการพัฒนาวิชาการทางด้าน 
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปจัจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมนษุย์และสังคม
ทําใหผ้ลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธไ์ด้รับการยอมรับใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีม ี
รายงานการประชุม (Proceedings)

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.
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4.

1.
2.
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4.
5.

6.

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ
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โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต
บัญชีเลขท่ี 091-0-27877-9 
ชื่อบัญชี วารสารวิจัยและสาระสถาปตัยกรรม สถ. มธ.
นาํส่งรายละเอียดการโอนเงิน 
Email: BERAC_TDS@ap.tu.ac.th

วิธีการชําระเงิน

BERAC2022
ฝ่ายบณัฑิตศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
99 หมู ่18 ต. คลองหน่ึง อ. คลองหลวง จ. ปทมุธาน ี12120
โทรศพัท์:  02-986-9605-6 ต่อ 3034
Facebook Page:  TDS Graduate Programs  
Email:    BERAC_TDS@ap.tu.ac.th

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่

ประเภท        ค่าลงทะเบยีน   

บทความภาษาไทย  1,500   

บทความภาษาอังกฤษ 1,800    

การชําระเงินค�าลงทะเบียน

แผนการดําเนินงาน       กําหนดการ

รับบทคัดย่อ         1 – 15 มนีาคม 2565

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ      30 มนีาคม 2565

ชําระเงิน         1  – 20 เมษายน 2565

ปดิรับบทความฉบับสมบูรณ์      20 เมษายน 2565

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และใหผู้เ้ขียนแก้ไข 13 พฤษภาคม 2565

ปดิรับบทความฉบับสมบูรณ์ภายหลังการแก้ไข    27 พฤษภาคม 2565 

แจ้งผลพิจารณาบทความ      10 มถิุนายน 2565

กําหนดจัดงานประชุมวิชาการ Online Presentation    27 มถิุนายน 2565

กําหนดการ
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาสาฬห ์  สุวรรณฤทธิ ์ ท่ีปรกึษา
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศวิาพร   กล่ินมาลัย  ท่ีปรกึษา
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มานัส   ศรวีณิช  ท่ีปรกึษา
อาจารย ์ดร. จิฐพิร   วงศวั์ชรไพบูลย ์  ประธานกรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชมพนุูท   คงพนุพนิ  รองประธานกรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ดารณ ี  จารมีติร  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นิจ   ตันติศรินิทร ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย ์ดร. กองกณูฑ์   โตชัยวัฒน์  กรรมการ
รองศาสตราจารย ์ดร. ชัยวัฒน์   รริตันพงษ์  กรรมการ
รองศาสตราจารย ์ดร. พรีดร   แก้วลาย  กรรมการ
รองศาสตราจารย ์ดร. ภาวิณ ี  เอ่ียมตระกลู  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาวี   บุษยรตัน์  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. บุญอนันต์   นทกลุ  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พทัมน   เสลานนท์  กรรมการ
นางกัญญณัช   เหลาโชติ    กรรมการ
นางสาววรษิา   สุทธิลักษณ์    กรรมการและเลขานุการ
นางสาวมณทิชา   รื่นสุข    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการประชุมวิชาการ ประจําป� 2565

ภาคีวิชาการงานประชุมวิชาการ

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยรงัสิต
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
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อ.ณัฐพงษ� จารุวรรณพงศ� 
รองผู้อํานวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (Thai PBS)

คุณภารุต เพ็ญพายัพ 
ผู้อํานวยการโครงการเมตาเวิรส์

บรษัิท แมกโนเลีย ควอลิตี้ 
ดีเวล็อปเม้นต์ คอรป์อเรชั่น จํากัด

 ผศ.ชล บุนนาค 
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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PANEL
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DISCUSSION

คุณชัยนนท� หาญคีรีรัตน�
ผู้ดําเนินรายการ
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ผู�ทรงคุณวุฒิ

ผู�ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ศาสตราจารย์ ดร. ภษิูต เลิศวัฒนารักษ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน ์ริรัตนพงษ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอ่ียมตระกูล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธริงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ภวินท์ สิริสาลี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร หา้วเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. เขียนศกัด์ิ แสงเกล้ียง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนทุ คงพุนพิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารบัญ 
บทความ หน้า 

1 
การศกึษาองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรงุเทพมหานคร 

กะรตั สรุกจิบวร และศวิาพร กลิน่มาลยั 
 

2 

การปรบัประโยชน์ใชส้อยพืน้ทีท่างประวตัศิาสตร:์  
กรณีศกึษาโรงพมิพบ์าํรุงนุกูลกจิ ถนนบาํรงุเมอืง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

ปาณิสรา กุลจติตไิผท 
 

14 

การประเมนิอาคารหลงัการเขา้ใชห้อ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
ชนิศา สนิเทศ และญาณินทร ์รกัวงศว์าน 

 

24 

สมบตัขิองแผน่ซเีมนตบ์อรด์ทีผ่สมเศษพลาสตกิ PET และเศษฝ้ายเหลอืใช ้เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นงานผนงัอาคาร 
ภควตั พฤกษาจรเีวโรจน์ 

 

34 

พฤตกิรรมรปูแบบการใชช้วีติและความตอ้งการพืน้ทีก่จิกรรมของผูอ้าศยัตามแนวคดิความปกตใิหม่ 
จุฬาลกัษณ์ สดุหลา้ และนุชนภางค ์แกว้นิล 
 

40 

การศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่ว่นกลางในโรงแรม 3 ดาว ขนาดเลก็ เพือ่ปรบัปรงุให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(GEN Y) 

กณัฑพร ธญัญรตันาวงษ์, ศวิาพร กลิน่มาลยั และทพิยส์ดุา จนัทรแ์จม่หลา้ 
 

51 

การพฒันาแผน่ประกอบทีผ่ลติจากใบยางพาราผสมน้ํายางธรรมชาตสิาํหรบัการประยกุตใ์ชใ้นงานอาคาร 
สทิธชิยั โพธิถ์นอม ภษูติ เลศิวฒันารกัษ์ และทรงกลด จารสุมบตั ิ
 

60 

แนวทางการปรบัปรงุอาคารพาณิชยเ์พือ่เป็นพืน้ทีท่างศลิปะกึง่พาํนกัศลิปินในยา่นสรา้งสรรค:์  
กรณีศกึษา ถนนทรงวาด กรุงเทพมหานคร 

จดิาภา กาญจนศุภวงศ ์และวญิญ ูอาจรกัษา 
 

68 

แนวทางการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะเพือ่สนบัสนุนกลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 
กรณีศกึษา: สวนหลวงสแควร ์ปทุมวนั 

พรมิา พกุลานนท ์ และอาชญัญ ์บุญญานนัต์ 
 

78 

แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน้ํามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าเพือ่เป็นทางเลอืกในอนาคต 
ภทัรพล โกศยัพลกุล และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 
 

86 

แนวทางการพฒันาพืน้ทีต่ลาดนดัเพือ่เขา้สูส่งัคม 5.0 กรณีศกึษา: ตลาดนดัจตุจกัร 
รหทั รวชิวกรณ์ และสปุรดี ีฤทธริงค ์

97 
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บทความ หน้า 

การก่อรปู และการเปลีย่นแปลงทีว่า่งในหมูบ่า้นไทย ภาคเหนือ  
กรณีศกึษา หมูบ่า้นเปียง อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ด าเนิน เต๋จ๊ะใหม ่
 

106 

แนวทางการจดัการและปรบัปรุงพืน้ทีอ่าคารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สาํนกังานเทศบาลนครพษิณุโลก 
ณฐัธยาน์ จ าปาทอง และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 

 

116 

ตาํแหน่งของสวนลอยฟ้า ทีช่ว่ยสง่เสรมิการระบายอากาศระดบัทางเดนิเทา้ภายในพืน้ทีเ่มอืง 
ทีม่คีวามหนาแน่นสงู: พืน้ทีศ่กึษาซอยศาลาแดง 1 

ธติ ิชว่ยทอง และดารณี จารมีติร 
 

125 

การศกึษาปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั PRE-SEED (ระยะเริม่ตน้) 
ภทรมน ปานอ่อน และพรีดร แกว้ลาย 
 

133 

การศกึษาผลการใชง้านของพืน้ทีค่า้ปลกีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
นิรชรา เกษวงศ ์ และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 

 

143 

องคป์ระกอบทางกายภาพสาํหรบัการทาํความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม 
จากการปรบัปรงุเรอืนไทยเดมิเพือ่รองรบัการใชง้านโฮมสเตย ์บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสพุรรณบุรี 

รวนินัท ์ลอยเมฆ และนุชนภางค ์แกว้นิล 
 

155 

แนวทางการปรบัเปลีย่นอาคารตน้แบบโรงเรยีนรฐับาลตามหลกัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ 
มนิตรา ทพิยท์มิาพนัธ ์และวญิญ ูอาจรกัษา 

 

166 

แนวทางการออกแบบเอก็ซต์รมีสปอรต์คอมเพลก็ซ ์เพือ่สง่เสรมิกลุม่ผูบ้รโิภคและกลุ่มนกักฬีา 
ทีมุ่ง่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 

ภคนิ ถานะภริมย ์และสนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ 
 

177 

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมผสานเสยีงดนตรใีนพืน้ทีพ่กัคอยของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ 
นิรชา ยิ้มประเสรฐิ และสนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ 
 

187 

การศกึษารปูแบบการต่อเตมิดาดฟ้าตกึแถวของกรงุเทพชัน้ใน กรณีศกึษา อารยีซ์อย 1-2 
สรลัชนา ทพิยแ์สง และศวิาพร กลิน่มาลยั 
 

197 

แนวทางการศกึษาการพฒันาพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยกรรมทีส่ง่เสรมิการคา้ไทย ลาว จนี 
ในภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใกลเ้สน้ทางรถไฟฟ้าความเรว็สงู หนองคาย 

ธรีาภรณ์ นาหอ่ม 
 
 

206 
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บทความ หน้า 

การสง่เสรมิสิง่ทอไทยผา่นแนวทางการกาํหนดพืน้ทีใ่ชส้อยทีส่นบัสนุนกจิกรรมดา้นแฟชัน่ไทย 
ในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

นภสร แก่นโพธิ ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
 

216 

แนวทางการพฒันาสตดูโิอถ่ายภาพและวดีโีอในประเทศไทย 
ณฏัฐพล ขนัธวุธ 
 

224 

วงเวยีนและราษฎร : การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัสรา้ง สภาพปัจจุบนั และการใชง้านของ 
พืน้ทีส่าธารณะและอาคารประวตัศิาสตร ์บรเิวณวงเวยีนสรุโิยทยั จงัหวดัลพบุร ี

ภราดร สวุรรณสาร และวญิญ ูอาจรกัษา 
 

232 

แนวทางการพฒันาพืน้ทีค่า้ปลกีสาํหรบักลุ่ม PET PARENTS 
อภชิา พรหมเนาว ์และพรีดร แกว้ลาย 

 

241 

การศกึษาการใชไ้มจ้ากสวนป่าปลกูแบบผสมเพือ่สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ศุภกร โรจนอนนัต,์ ภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ และสาธดิา สกุลรตันกุลชยั 
 

249 

การศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์
ณฐัภทัร พุม่ศริ ิและญาณินทร ์รกัวงศว์าน 
 

257 

แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่รา้งสรรคง์านศลิปะเพือ่สง่เสรมิและกระตุน้การคน้หาตวัตน 
ภญิญภา วริยิะโยธนิ 
 

265 

AN INVESTIGATION OF UPCYCLED MATERIALS VALUES FROM AGRICULTURAL WASTE 
IN PERI URBAN PANDAN FARM, THAILAND 

THANCHANOK RATTANAPISIT, JITIPORN WONGWATCHARAPAIBOON,  
ISAAC A. JAMIESON AND KULLACHATE MUANGNAPOH 
 

272 

แนวทางการสรา้งความเชื่อมโยงและเพิม่โอกาสการเขา้ถงึพืน้ทีส่วนสาธารณะในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
เพือ่สรา้งความเป็นเอกภาพของเมอืง : กรณีศกึษา แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 

ธนะสทิธิ ์พพิฒัน์วระกุล และอาชญัญ ์บุญญานนัต์ 
 

277 

การจาํแนกวสัดุโครงสรา้งอาคารทีผ่า่นเกณฑ ์TREES-NC เพื่อวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ทนิภทัร พงษ์พรรฤก และอวริทุธ ์ศรสีธุาพรรณ 
 

286 

GUIDELINE FOR THAI LEAGUE 1 FOOTBALL CLUBS 
TO CREATE THE LOYALTY OF THE FOOTBALL FANS 

SITTHICHAI THONGKAMSAI, ARCHAN BOONYANAN, AKAPAN THIENTHAWORN AND   
KULACHET MONGKOL 

294 



(- 18 -) 

บทความ หน้า 

การออกแบบปรบัปรงุอาคารและพืน้ทีธ่รรมชาตสิาํหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา: 
กรณีศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษารฐับาลขนาดกลาง 

ณฐัญาดา ตดิตารมัย ์และภูมชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
 

300 

ตน้แบบสถาปัตยกรรมเพือ่สนบัสนุนความหลากหลายทางชวีภาพ:  
กรณีศกึษาศนูยส์งัเกตการณ์นากในบางขนุเทยีน 

ภาณุพงศ ์สวุรรณรตัน์ และภูมชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
 

309 

 319 
THE VIABILITY OF STORYTELLING BY USING CARTOON MEDIA  
FOR MARKETING COMMUNICATION IN THAILAND 

PASSAKORN SUKSOMJIT, NIJ TONTISIRIN AND ISAAC ADAM JAMIESON 
 

320 

A STUDY ON THE EFFECT OF STREAMED CONCERT EXPERIENCES ON GENERATION Z 
AUDIENCE 

PODCHARA RATTANADILOK NA PHUKET, ARCHAN BOONYANAN,  
ISAAC A. JAMIESON AND KULACHET MONGKOL 

 

327 

การศกึษาปัจจยัการเลอืกทีพ่กัและการใชพ้ืน้ทีภ่ายในทีพ่กัของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชนั 
ปิยนิษฐ ์มณีรตัน์, ศวิาพร กลิน่มาลยั และทพิยส์ดุา จนัทรแ์จม่หลา้ 

 

335 

DESIGN THINKING TO INTEGRATE COMMUNITY DEVELOPMENT AND PRODUCT 
INNOVATION: CASE STUDY OF A PANDAN FARMING COLLECTIVE, PATHUM THANI 

YINGCHHY YI, KIM NEIL IRVINE, ISAAC JAMIESON AND NGOEN-KLAN RATCHADAWAN 
 

346 

THE INVESTIGATION OF FACTORS FOR INVESTORS  
TO CHOOSE SCHOLARS IN-GAME BLOCKCHAIN 

SASI TECHAWATANAWANA , JITIPORN WONGWATCHARAPAIBOON,  
AKAPAN THIENTHAWORN and KRISDA TAPRACHAROEN 

 

355 

AN INVESTIGATION INTO HOW TO MAKE DESIGNER FASHION  
IN THAILAND MORE ETHICAL AND SUSTAINBLE 

SUPITCHA BENYALUCK AND ISAAC A. JAMIESON 
 

366 

THAI CONSUMERS’ BEHAVIOUR USING VIDEO STREAMING PLATFORM  
DURING COVID-19 PANDEMIC: A COMPARATIVE ANALYSIS OF NETFLIX AND VIU 

RUNCHANA WONGSAROJ, NIJ TONTISIRIN, AND ISAAC A. JAMIESON 
 
 

377 



(- 19 -) 

บทความ หน้า 

แนวทางการจดัการขอ้มลู BIM เพือ่งาน FM (FACILITY MANAGEMENT) 
ฐติพิฒัน์ ประทานทรพัย ์
 

387 

THE VIABILITY OF STORYTELLING BY USING CARTOON MEDIA  
FOR MARKETING COMMUNICATION IN THAILAND 

PASSAKORN SUKSOMJIT, NIJ TONTISIRIN and ISAAC ADAM JAMIESON 
 

397 

THE IMPACT OF COVID-19 TO HERBAL MEDICINE MARKET IN THAILAND 
WERIN PHANTUMABUMRUNG AND NIJ TONTISIRIN 
 

406 

AN INVESTIGATION INTO HOW TO CREATE A SUSTAINABLE THAI LIPSTICK BRAND 
PIMPAKAN PULSIL, ISAAC A. JAMIESON,  
JITTIPORN WONGWATCHARAPAIBOON AND KULLACHATE MUANGNAPOH 
 

416 

AN INVESTIGATIONINTO BEST PRACTICE ROOM DESIGN MEASURES FOR HIGH - DENSITY 
RESIDENTIAL BUILDINGS IN BANGKOK POST COVID-19 

KUMCHUPONG CHAREONSUK, ISAAC A. JAMIESON,  
WIJITBUSABA MAROME AND SARIGGA PONGSUWAN 

 

429 

A STUDY OF FAN CLUB PURCHASING BEHAVIOR TO CREATE A DESIGN GUIDELINE  
FOR SUSTAINABLE PRODUCT DEVELOPMENT OF K-POP ALBUM AND MERCHANDISE 

YATA BOONKERD AND AKAPAN THIENTHAWORN 
 

440 

โอกาสในการพฒันาโรงเรยีนมธัยมปลายหลกัสตูรศลิปะของไทยในอนาคต 
เกวลนิ รตันะ และมณิพร สมัพนัธารกัษ์ 
 

449 

A STUDY OF CUSTOMER EXPERIENCE DURINGTHE COVID-19 PANDEMICTOIMPROVE 
HEALTH FOOD STORES THROUGH SERVICE DESIGNINTHE NEW NORMAL AND BEYOND 

BENJAMAD PANPAYOM AND AKAPAN THIENTHAWORN 
 

457 

แนวทางการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมศลิปะบาํบดัเพือ่ฟ้ืนฟูสขุภาพจติใจ 
ณฐัณิชา สารกิานนท ์
 

465 

THE USE OF ASYNCHRONOUS COMMUNICATION TO IMPROVE WORK PRODUCTIVITY: THE 
CASE OF THAI DESIGN AGENCY DURING THE COVID PANDEMIC 

NATSINEE PHOCHAROEN, AKAPAN THIENTHAWORN,  
ISAAC A. JAMIESON AND SARAKARD PASUPA 
 
 

471 



(- 20 -) 

บทความ หน้า 

INVESTIGATION ON BURNOUT SYNDROME IN DESIGN MANAGEMENTSTUDENTS 
PINCHAT WISETWONG, AKAPAN THIENTHAWORN,  
ISAAC A. JAMIESON, PH.D. AND SARAKARD PASUPA 
 

485 

THE GUIDELINE OF BRAND IDENTITY DEVELOPING TO ADD VALUE  
FOR POPULAR MUSIC GENRES IN GENERATION Z 

THANYADHORN KAOCHAIRIT, AKAPAN THIENTHAWORN,  
JITIPORN WONGWATCHARAPAIBOON and BUSAYAWAN LAM 
 

495 

แนวทางการออกแบบพืน้ทีส่นบัสนุนวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย 
บุษรา ชมภ ูและชมพนุูท คงพุนพนิ 
 

507 

AN INVESTIGATION INTO HOW AGRICULTURAL WASTE AND FOOD WASTE CAN BE 
UTILIZED TO CREATE A MORE SUSTAINABLE FASHION INDUSTRY IN THAILAND 

SARIDA LORSEETHONG, JITTIPORN WONGWTCHARAPAIBOON,  
ISAAC JAMIESON AND KULLACHATE  MUANGNAPOH 
 

515 

SERVICE DESIGN GUIDELINE FOR ENHANCING EV CAR'S CHARGING QUEUE MANAGEMENT 
AT PUBLIC CHARGING STATION IN BANGKOK, THAILAND 

POONNATT CHATBUNYONG, AKAPAN THIENTHAWORN,  
SARAKARD PASUPA AND ARCHAN BOONYANAN 
 

524 

A STUDY OF BRAND IDENTITY TO INCREASE BRAND AWARENESS: CASE STUDY 
PETSHIELD PET CARE PRODUCT 

PATTIRA JANSAWANG 
 

529 

INFOGRAPHIC DESIGN TO SUPPORT HEALTH COMMUNICATION :  
A CASE STUDY OF THAI HEALTH INDUSTRY 

SUDARAT RUANGWISED , AKAPAN THIENTHAWORN,  
ISAAC JAMIESON AND SARAKARD PASUPA 
 

536 

THE INFLUENCER MARKETING FOR ACNE SKINCARE PRODUCTS IN THAILAND 
PASARAPORN SAE-OW AND NIJ TONTISIRIN 
 

546 

 554 
AN INVESTIGATION INTO FACTORS THAT AFFECT THE WELLBEING  
OF OVERSEAS FILIPINO WORKERS WITHIN FILIPINO RESTAURANTS IN BANGKOK 

GAILLE LORAINNE D. MARQUEZ, ISAAC A. JAMIESON ,  
KALLAYA TANTIYASWASDIKUL AND PURIS SORNSARUHT 

555 



(- 21 -) 

บทความ หน้า 

การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายอากาศธรรมชาตใินตกึแถวดว้ยการออกแบบคอรท์ยารด์ 
ภุชงค ์ล า่สนั และดารณี จารมีติร 

 

565 

การสาํรวจพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัทีไ่ดร้บัการดแูลแบบประคบัประคอง 
ณฏัฐญา แสงงาม 

 

575 

การประเมนิความรูท้ศันคตแิละการปฏบิตักิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัครวัเรอืน:  
กรณีศกึษาชุมชนเสนานิเวศน์1 กรงุเทพมหานคร 

ดวงพร กาซาสบ,ิ พรเทพ ชมชืน่, ทรงศกัดิ ์วชิุมา, วรีะพงค ์รกุขพนัธ,์ สมัพนัธ ์แหลง่ป้าหมนุ,  
สกุญัญา เจยีมวรนนัท,์ กุลวรรณิษา วงคร์อด, วาสนา บุญหมืน่ และสมชาย ทองค า 

 

583 

ผลของความกอ้งของเสยีงต่อความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิจากการฟังดนตรคีลาสสคิ 
เตม็ภมู ิศรรีงั และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์

 

591 

 598 
การประยกุตใ์ชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งสาํหรบัโครงการบา้นแฝด 
เพือ่ความยดืหยุ่นในการกาํหนดพืน้ทีใ่ชส้อย 

ชุตมิณฑน์ กติตชินมธ์วชั และ ภูษติ เลศิวฒันารกัษ์ 
 

599 

การศกึษารายละเอยีดของพืน้ทีส่ว่นกลาง ในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอาย ุ 
(RETIREMENT COMMUNITY) : กรณีศกึษา กรงุเทพและปรมิณฑล 

นวภทัร ดอกป่าน ศวิาพร กลิน่มาลยั และชุมเขต แสวงเจรญิ 
 

609 

การศกึษากลยุทธก์ารแขง่ขนัของผูป้ระกอบการโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ที่
กรงุเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

หทยัพชัร ์จริธนพนิท ์และกองกูณฑ ์โตชยัวฒัน์ 
 

618 

การใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตยใ์นประเทศไทย 
เสฏฐวฒุ ิเผา่ค า 

 

632 

การศกึษาความเป็นไปไดข้อง ธุรกจิโรงแรมเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ 
ปฏภิาณ นาทพิย ์และธรรม ์เด่นดวง 

 

642 

การศกึษาพฤตกิรรมการดแูลสตัวเ์ลีย้งในชว่งโควดิ-19 เพือ่การพฒันาศนูยด์แูลสตัวเ์ลีย้งครบวงจร 
ณชัชา อมรลกัษณ์ปรชีา 

 

652 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนโรงเรยีนนานาชาติ 
นิสติา วสิงุเร 
 

659 



(- 22 -) 

บทความ หน้า 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาโครงการจดัสรร สาํหรบักลุ่มคนทีช่ื่นชอบในยานยนต์ 
ธนกฤต กติตชิรนิ 
 

668 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้และความเป็นไปไดข้องโครงการคอนโดมเินียม  
ตามแนวรถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวนัออก ชว่งศนูยว์ฒันธรรม-มนีบุร ี(สวุนิทวงศ)์ 

ศรณัยร์ชั ทรพัยแ์กว้ 
 

676 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกทีพ่กัอาศยัของผูส้งูอายชุาวญีปุ่่ นทีม่าทอ่งเทีย่วพาํนกัระยะยาว จ.เชยีงใหม่ 
ดาปนีย ์สามญั และ ถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
 

686 

แนวทางการพฒันาทีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่วแบบ WORKATION ในประเทศไทย 
ธติมิา แสงอุ่น และอาลติา ฉลาดด ี
 

694 

การศกึษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาโครงการแบบผสมผสานแนวสงูบนทีด่นิตลาดคลองสานของการ
รถไฟแหง่ประเทศไทย 

มนญัชยา เตมิเกาะ และอาลติา ฉลาดด ี
 

702 

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาธุรกจิสตดูโิอประมลูสนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน์ 
ปรวิฒัน์ สนีวน และธรรม ์เด่นดวง 
 

711 

การศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิโรงแรมในอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประเทศไทย 
ชญานุช อรยิะสนัตกุิล และธรรม ์เด่นดวง 
 

717 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ 
ธนิษฐา วงศล์งัการ ์
 

726 

แนวคดิการพฒันาโครงการสปอรต์คอมเพลก็ซเ์พือ่สง่เสรมิความสมัพนัธข์องพนกังานบรษิทั  
กรณีศกึษา: พืน้ทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง 

ณิชากร นรสงิห ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
 

736 

แนวทางการกาํหนดพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมเพื่อสง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายู 
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต ้

อบัดุลอามนี อาแว และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
 

746 

แนวทางการออกแบบศนูยบ์าํบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิาํบดั 
ศรสีจัจา วงศเ์สน่ห ์และอาลติา ฉลาดด ี
 
 

 

755 



(- 23 -) 

บทความ หน้า 

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันารสีอรต์เพือ่การพกัฟ้ืนและศนูยศ์ลัยกรรมความงามในเมอืงท่องเทีย่ว: 
กรณีศกึษา จงัหวดัภูเกต็ 

กมลวรรณ ก่อแกว้ และอาลติา ฉลาดด ี
 

762 

แนวทางการพฒันาทีพ่กัเพือ่รองรบักลุ่มนกัท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภเูกต็ 
ปทติตา คุณโรจน์รุง่เรอืง 
 

770 

การพสิจูน์แนวคดิความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีใ่ชส้อยและกาํหนดกจิกรรมในโครงการประเภทมกิซย์สู 
กฤตธิ ีอุดมชยัพร 
 

775 

แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
วริลัพชัร ขนัตยิวชิยั และชมพนุูท คงพุนพนิ 
 

785 

การศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัทางกายภาพและการกาํหนดระดบัราคาซือ้-ขายของบา้นพกัตากอากาศใน
จงัหวดัทอ่งเทีย่วยอดนิยมของประเทศไทย 

สมติา มาลเีลศิ 
 

794 

ปัจจยัการออกแบบทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการพฒันาโครงการสวนสนุกธมีพารค์ โปเกมอ่นในประเทศไทย 
กรณีศกึษาโครงการ UNIVERSAL STUDIO และ DISNEY LAND 

ฐดิาย ุอดสิวุรรณ 
 

800 

แนวทางการออกแบบคอมมนิูตีม้อลลแ์ละพืน้ทีน่นัทนาการสาํหรบัผูส้งูอายุ 
ปภสัรนิทร ์เนตรประโคน 

 

810 

WORK-LIFE BALANCE IN BANGKOK, THAILAND, DURING THE COVID-19 SITUATION 
PANOT RATTANAAROON AND ISAAC JAMIESON 

 

817 

 833 
การพฒันาระบบตรวจจบัการใชง้านเฟอรนิ์เจอรท์ีป่รบัเปลีย่นได ้
เพือ่ใชใ้นการควบคุมบรรยากาศภายในสถาปัตยกรรม 

กานต ์ศรเีลศิรส และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

834 

การประยกุตใ์ชว้ธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมในการจดัการกบัพืน้ทีอ่าคาร 
ใหเ้ป็นศนูยพ์กัพงิสาํหรบัผูป้ระสบภยัพบิตัิ 

พุทธากร พงษ์วุฒธิรรม และ ชาว ีบุษยรตัน์ 
 

843 

การพฒันาระบบธุรกจิอจัฉรยิะในการจดัการทรพัยากรพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน  
กรณีศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เวณิกา ตนัพพิฒัน์ 

852 



(- 24 -) 

บทความ หน้า 

AN INVESTIGATION INTO INCREASING AUTOMOTIVE INDUSTRY INNOVATION AND MARKET 
OPPORTUNITIES THROUGH DEVELOPING BIO-FRIENDLY NEXT-GENERATION VEHICLES 

NUTTAPORN RUANGRUNG, ISAAC A. JAMIESON ,  
PAWINEE IAMTRAKUL AND PANNIN SUMANASRETHAKUL 

 

868 

การเปรยีบเทยีบผลการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินตกึแถวจากการจาํลองกบัการวดัจรงิ 
ลลัน์ลภษั เปรมาประยรูวงศา และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์

 

885 

การเปรยีบเทยีบผลการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตผิา่นผนงัอฐิชอ่งลมจากการจาํลองและการวดัจรงิ 
อญัมณี โมรา และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์

 

894 

AN INVESTIGATION OF EXPANDING THE MARKET FACTORS IN THE GAMING INDUSTRY 
BASEDON A BLOCKCHAIN SYSTEM IN THAILAND 

SUKTANAT SUTHIWONG, JITIPORN WONGWATCHARAPAIBOON,  
AKAPAN THIENTHAWORN AND KRISDA TAPRACHAROEN 

 

902 

การเปลีย่นแปลงของการจดัการประชุมและการจดัแสดงสนิคา้ภายใตแ้นวคดิ “เมตาเวริส ์” 
วทนัย ์ยนิด ี

 

914 

การตรวจสอบผลการจาํลองการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินบา้นเดีย่วกบักรณีศกึษา 
ธวลัรตัน์ เรอืนเงนิ และเฉลมิวฒัน์ สนัตสวสัดิ ์

 

921 

แนวทางการออกแบบทีก่กัตวัแบบสวมใสไ่ดด้ว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 
จุลรชั อิ้งจะนิล และชาว ีบุษยรตัน์ 

 

928 

 936 
แนวทางการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นการดบัเพลงิและกูภ้ยัในชว่งสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  
ในพืน้ทีพ่ระโขนง กรงุเทพมหานคร 

วรวรรธน์ ใจกลา้ และ สธุ ีอนนัตส์ขุสมศร ี
 

937 

แนวทางการออกแบบโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้น :  
กรณีศกึษา พืน้ทีช่านเมอืง กรงุเทพมหานคร 

นนัทชิา จวิรรจนะโรดม, วมิลสทิธิ ์หรยางกรู และ วญิญ ูอาจรกัษา 
 
 

946 

บรบิทเชงิพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรมของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน:  
กรณีศกึษายา่นกะดจีนี – คลองสาน 

อธชิา ทองแท่น และสวุด ีทองสกุปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
 

958 



(- 25 -) 

บทความ หน้า 

การผสานแนวความคดิ FORM-BASED CODES เขา้กบัแนวทางการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  
เพือ่จาํแนกบทบาทตามลาํดบัชัน้ในพืน้ทีต่าํบลปากน้ําประแส จงัหวดัระยอง 

กนกวรรณ อนิทรยี,์ มานสั ศรวีณิช และ จาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
 

969 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะของพืน้ทีเ่มอืงกบัการเกดิมลพษิทางอากาศ  
กรณีศกึษากรุงเทพมหานคร ในชว่ง พ.ศ. 2553 - 2563 

ชชันก รกัษ์บางแหลม  และสธุ ีอนนัตส์ขุสมศร ี
 

980 

ความปลอดภยัเมอืงและการรบัรูอ้าชญากรรมของประชาชน 
บชูติา มลลิา และสธุ ีอนนัตส์ขุสมศร ี

 

990 

การรบัรูแ้ละจนิตภาพของเมอืงผา่นคนหลายชว่งวยั 
อรญา เพยีรรกัษ์การ และสธุ ีอนนัตส์ขุสมศร ี

 

1000 

แนวทางการจดัการภยัน้ําทว่มผา่นมาตรการทางผงัเมอืงเพือ่สนบัสนุนการพฒันายา่นพลวตั:  
กรณีศกึษาทีด่นิประเภทอนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม บรเิวณแขวงลาดกระบงั 

พริฬุน์พร แซ่อึ้ง และวจิติรบุษบา มารมย ์
 

1010 

กลไกการพฒันาพืน้ทีย่า่นเก่าผ่านเทศกาลงานออกแบบ: กรณีศกึษาเจรญิกรุง 
ธญัณิชา เจรญิวรรณ และพรีดร แกว้ลาย 

 

1022 

การศกึษามรดกทางวฒันธรรมผ่านยา่นและความเป็นตวัตน  
กรณีศกึษาเทศบาลตาํบลเชยีงคาน อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

พรรณกาญจน์ โพธิส์ยุะ และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
 

1032 

ถอดบทเรยีนความสาํเรจ็โครงการจดัรปูทีด่นิเพื่อพฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย 
ภทัรพร กลูประสตูร ์และสวุด ีทองสกุปลัง่ หรรษาสขุสนิ 

 

1042 

แนวทางการวางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเมอืงดา้นการจดัการพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน้ําทว่ม:  
กรณีศกึษา พืน้ทีอ่บต.หนองบวัศาลา อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

นทัฤทยั โรจน์กนก 
 

1050 

ศกึษาการปรบัตวัของยา่นจากผลกระทบการแพรร่ะบาดโควดิ-19:กรณีศกึษายา่นสลีม กรงุเทพมหานคร 
พรพรรณ ภวูดลไพโรจน์ และวจิติรบุษบา มารมย ์
 

1062 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งทุนเชงิพืน้ทีก่บัธุรกจิรา้นอาหาร – เครือ่งดื่มรอบสถานีรถไฟฟ้า 
ในยา่นอารยี ์กรุงเทพมหานคร 

ศรณัย ์จ าเรญิศกัดิศ์ร ีและมานสั ศรวีณิช 
 

1071 



(- 26 -) 

บทความ หน้า 

การศกึษาแนวคดินิเวศบรกิารเพือ่พฒันาแผนผงัทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและสิง่แวดลอ้ม  
กรณีศกึษา ประเทศไทย ญีปุ่่ น 

ประเสรฐิ เลาหทวโีชค และวจิติรบุษบา มารมย ์
 

1081 

EVALUATING THE IMPACT OF VERTICAL ACCESSIBILITY PERFORMANCE TO BANGKOK 
MASS TRANSIT STATIONS ON THE TRAVEL BEHAVIOR OF ELDERLY PASSENGERS 

YOON EI KYAW AND PEAMSOOK SANIT 
 

1092 

เมอืงเก่าสงขลากบัการพฒันาเป็นยา่นสรา้งสรรค ์
เขมกิา ธรีพงษ์ 

 

1101 

แนวทางการจดัทาํแผนพฒันาเชงิพืน้ทีโ่ดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร:์  
กรณีศกึษา ตาํบลเกาะใหญ่ อาํเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 

นฤมล ทองชุม ทพิกร เพรช็รตัน์ และรสติา ดาศร ี
 

1109 

ปัจจยัสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวอยา่งยัง่ยนื กรณีศกึษาเทศบาลนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา 
พชร มาอนิทร ์และวจิติรบุษบา มารมย ์
 

1122 

REVIEWS ON HOUSING CHOICES OF URBAN MIGRANT WORKERS 
HSU YEE WIN AND SUTEE ANANTSUKSOMSRI 
 

1129 

 



1 

 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

 

2 

การศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนดใ์นกรงุเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
 โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์ เป็นรูปแบบของโครงการอาคารชุดประเภทหรูทีม่เีป้าหมายส าคญัในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อกลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคล่องสงู ซึง่เกดิจากการร่วมมอืระหว่างผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละแบรนดช์ัน้
น ามาพฒันาโครงการรว่มกนั เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ในการพฒันาโครงการอาคารชุดประเภทหรเูพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ือ้
กลุ่มบุคคลที่มสีนิทรพัย์สภาพคล่องสูงไปตามบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาภาพรวมของ
โครงการที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ 2) ศกึษาการพฒันารายละเอยีดโครงการในดา้นองค์ประกอบทีส่ าคญัส าหรบัโครงการทีพ่กัอาศยั
ภายใตแ้บรนดข์องโครงการกรณีศกึษา เพื่อเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์หต้อบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูซ้ือ้กลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคล่องสงู ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อจดักลุม่แบ่ง
ประเภทของโครงการเพื่อท าการศกึษาและเกบ็ขอ้มลู โดยจะท าการส ารวจโครงการและการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ีม่สีว่นร่วมในการพฒันา
โครงการกรณีศกึษาจ านวน 1 โครงการทีม่ลีกัษณะตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้เพื่อศกึษากายภาพโครงการและองค์ประกอบในการพฒันา
โครงการ และท าการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษา โดยจ าแนกและเปรยีบเทยีบลกัษณะพืน้ฐานรวมถงึสดัส่วนพืน้ทีส่่วนกลางและ
บรกิารของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์และท าการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญัจากการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาโครงการกรณีศกึษา ผลการวจิยั
พบวา่การพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์ในกรุงเทพมหานครในดา้นภาพรวมใหค้วามส าคญักบัลกัษณะพืน้ฐานของโครงการมี
ความใกลเ้คยีงกนั และในดา้นองคป์ระกอบส าคญั สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ดา้นหลกั คอื 1) ดา้นกายภาพ และ 2) ดา้นศกัยภาพ ทีแ่สดง
ถึงศกัยภาพของโครงการที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผูซ้ื้อ แต่ยงัคงขาดความหลากหลาย
ทางดา้นการร่วมมอืกบัแบรนดอ์ื่นทีน่อกเหนือจากแบรนดโ์รงแรม ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ขา้ถงึยาก ท าใหโ้ครงการคอนโดมเินียมประเภทหรู
ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตแ้บรนดส์ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อกลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคล่องสงูไดเ้ช่นเดยีวกนั งานวจิยัน้ี
สามารถเป็นประโยชน์แก่ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละนกัลงทุน รวมถงึผูท้ีม่คีวามสนใจในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้
แบรนดใ์นกรุงเทพมหานครและสามารถน าไปปรบัใชก้บัการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นจงัหวดัอื่นได้ 
 
ค ำส ำคญั: ทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด,์ กำรพฒันำโครงกำร, มลูคำ่เพิม่, ผูซ้ื้อกลุม่บุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภำพคลอ่งสงู 
 
Abstract 
 Branded Residence is a type of luxury condominium project that has an important goal to respond to the needs of 
high-net-worth buyers. This is caused by collaboration between real estate project developers and world-class brands for 
developing projects together to create value-added in the development of luxury condominium projects for responding to the 
needs of high-net-worth buyers in the current changing context. The objectives of this research were to study the overview of 
branded residences in Bangkok and study the detailed development of branded residence project about the key elements of 
branded residence of the case study. To suggest suitable guidelines for developing branded residence projects for responding 
to the needs of high-net-worth buyers. The researchers studied data from the literature reviews to categorize projects for study 
and collect data. A project survey and in-depth interviews were conducted with those involved in the development of one case 
study project with characteristics according to the specified criteria to study the project’s physicality and elements in project 
development and analyze the data obtained from the study by categorizing the basic characteristics, including the proportion 
of facilities and services of branded residence. And analyze the key elements from the interviews with the case study developer. 
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The results of the research revealed that the development of branded residences in Bangkok, overview for branded residences 
which is important with similar basic characteristics of projects and about the key elements of branded residences can be 
classified into 2 main points: 1. physicality and 2. potentiality. All present potential of branded residence projects and respond 
to the needs of high-net-worth buyers but lack diversity in collaboration with brands other than hotel brands, the image of 
branded residences is difficult to access. This makes luxury condominium projects without brands can respond to the needs of 
high-net-worth buyers. This research can be beneficial to real estate project developers and to investors as well as those who 
are interested in developing branded residence projects in Bangkok and can be applied to developing branded residence 
projects in other provinces. 
 
Keywords: Branded Residences, Project Development, Value-Added, High-Net-Worth Buyers 
 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
โดยในปัจจุบนัจากพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของกลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัย์สภาพคล่องสูง (High Net Worth) ยุคใหม่มคีวาม

ตอ้งการทีซ่บัซอ้นขึน้ สะทอ้นถงึโอกาสในการพฒันารูปแบบโครงการใหม้คีวามแตกต่างเพื่อเจาะกลุ่มผูซ้ื้อ จงึสง่ผลใหเ้กดิแนวโน้มการ
จบัมอืทางธุรกจิ คอืการ Co-branding เป็นหน่ึงกลยุทธ์ความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ ท าใหโ้ครงการที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ 
(Branded Residence) จึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญส าหรับการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดระดับหรู (Luxury 
Condominium) โดยโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด์ (Branded Residence) คอืรูปแบบทีพ่กัอาศยัทีเ่กดิขึน้จากการร่วมมอืระหว่าง
ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยแ์ละแบรนดโ์รงแรมชัน้น าหรอืแบรนดอุ์ตสาหกรรมชัน้น า มาร่วมมอืพฒันาโครงการและบรหิารโครงการ
ร่วมกนั จงึเป็นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีพ่กัอาศยัแบบผสมผสานภายใตแ้บรนดโ์รงแรมและแบรนดช์ัน้น าระดบัโลก 
(Savills, 2018) เน่ืองจากชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของแบรนด์ทีแ่สดงถึงความเป็นมาตรฐานและเป็นทางเลอืกในการลงทุนที่ปลอดภยั
ส าหรบัผูซ้ื้อ และจากความเชื่อมโยงกบัแนวคดิคุณค่าของแบรนด์หรอืตราสนิค้า (Brand Equity) ท าใหโ้ครงการมมีูลค่าที่สูงขึน้และมี
ความดงึดูดกลุ่มผูซ้ื้อประเภทกลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัย์สภาพคล่องสูง (High Net Worth) โดยการเพิม่ขึน้ของมูลค่าโครงการทีเ่ป็นทีพ่กั
อาศยัภายใต้แบรนด์ (Branded Residence) จะเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 31 ซึ่งมากกว่าโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แบรนด์ในระดบัเดยีวกนั 
แตกต่างกนัไปตามสถานทีต่ัง้ของโครงการ (Savills, 2020) ส าหรบัประเทศไทยมผีูพ้ฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัประเภทอาคารชุดระดบัหร ู
(Luxury Condominium) ไดท้ าการปรบัเปลีย่นโครงการดงักล่าวขา้งต้นไปสู่โครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด์ (Branded Residence) 
เพื่อเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ (Value Added) ในการพฒันาโครงการเพื่อใหม้คีวามโดดเด่นแตกต่าง และเป็นการพฒันาโครงการทีต่อบ
โจทยต์่อความตอ้งการเพือ่ดงึดูดกลุ่มผูซ้ือ้ประเภทกลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคล่องสงู (High Net Worth) แสดงถงึความไดเ้ปรยีบใน
การแข่งขนั (Economic Intelligence Center, 2561) โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างส าคญัของที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ 
(Branded Residence) ที่แตกต่างจากโครงการที่พกัอาศยัทัว่ไป ตวัอย่างเช่น รูปแบบโครงการมคีวามหรูหราและมูลค่าโครงการสูง 
ลกัษณะทีต่ัง้อยูใ่นท าเลทีม่ศีกัยภาพและการมบีรกิารอ านวยความสะดวกส าหรบัผูอ้ยูอ่าศยัรอบดา้น (The List, 2020) ซึง่จะเป็นการสรา้ง
จุดขายที่โดดเด่นและเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัโครงการรวมถงึเป็นการสร้างมูลค่าทางจติใจตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
บุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคลอ่งสงู (High Net Worth) 

การพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด์ในกรุงเทพมหานครต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคญัและการใชแ้บรนด์เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผูซ้ื้อประเภทกลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัย์สภาพคล่องสงู การศกึษาภาพรวมและองค์ประกอบส าคญัในการ
พฒันาโครงการประเภทน้ี จงึมคีวามส าคญัส าหรบัการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด์ทัง้โครงการในปัจจุบนัทีม่อียู่แลว้และ
โครงการในอนาคตเพือ่ใหต้อบรบักบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูซ้ือ้กลุม่บุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคลอ่งสงู และท าใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุต่อผูพ้ฒันาโครงการ 
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1.2 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาภาพรวมของโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานคร 
2) เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์โครงการกรณีศกึษา: โครงการ A บรเิวณถนนหลงัสวน  
ใกลส้วนลุมพนีิ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา   
1.3.1 ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ 

การศึกษางานวจิยัน้ี ศึกษาภาพรวมและองค์ประกอบส าคญั คือ องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการคุณภาพ ด้านพื้นที่
ส่วนกลางสิง่อ านวยความสะดวกทีพ่เิศษ ดา้นการบรกิารทีพ่เิศษ ดา้นท าเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพสูง ดา้นการลงทุนทีม่มีูลค่า และดา้นสทิธิ
พเิศษจากแบรนด ์ส าหรบัการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์โดยศกึษาจากแนวคดิของผูท้ีม่สีว่นร่วมในการพฒันาโครงการที่
พกัอาศยัภายใตแ้บรนด ์

1.3.2 ขอบเขตดำ้นพืน้ที ่
การศกึษางานวจิยัน้ี ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาขอ้มูลภาพรวมของโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวนทัง้หมด 16 โครงการ และมุง่เน้นศกึษาดา้นองคป์ระกอบส าคญัของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดโ์รงแรมจากโครงการกรณีศกึษา 

1.3.3 ขอบเขตดำ้นประชำกร 
ผูท้ีม่สีว่นรว่มในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานคร โดยคดัเลอืกโครงการกรณีศกึษาจากทัง้หมด 

16 โครงการในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัคดัเลอืกโครงการกรณีศกึษาจากการเลอืกตวัอยา่งแบบผสมผสาน (Mixed purposeful sampling) 
คอื การเลอืกตวัอย่างแบบมเีกณฑ ์(Criterion sampling) และเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) ในการเขา้ถึง
ขอ้มูล เพื่อท าการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interviews) โดยเป็นโครงการที่มลีกัษณะพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่แบบผสม (Mixed-use 
Project) และประกอบไปด้วยโรงแรมในพื้นที่เดยีวกนั เน่ืองจากสอดคล้องกบัทฤษฎีของที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
สมัภาษณ์รายละเอยีดการพฒันาโครงการดา้นองคป์ระกอบส าคญั เป็นตวัแทนของโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานคร 
คอื โครงการ A เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดโ์รงแรมบรเิวณถนนหลงัสวน ใกลส้วนลุมพนีิ 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ความหมายและข้อควรค านึงของท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนด ์
ทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์หรอื Branded Residence คอืรปูแบบทีพ่กัอาศยัทีเ่กดิขึน้จากการร่วมมอืระหวา่งผูป้ระกอบการหรอื

ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์และแบรนดโ์รงแรมชัน้น าหรอืแบรนดอุ์ตสาหกรรมชัน้น า มาพฒันาและบรหิารโครงการร่วมกนั โดย
เป็นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีพ่กัอาศยัแบบผสมผสานภายใตช้ือ่แบรนดโ์รงแรมชัน้น าหรอืแบรนดอุ์ตสาหกรรมชัน้น าระดบัโลก ซึง่การ
เชือ่มโยงกบัแบรนด ์จะมกีารค านึงถงึประเดน็ต่างๆ (Bryan Cave Leighton Paisner, 2019) ดงัน้ี 

1) การค านึงถงึศกัดิศ์ร ี(Prestige) การเชื่อมโยงกบัแบรนด์ เป็นการประกนัคุณภาพและศกัดิศ์ร ีทีจ่ะสามารถช่วยใหผู้พ้ฒันา
โครงการสามารถบรรลุราคาขายไดม้ากกวา่โครงการทีไ่มม่แีบรนดถ์งึ รอ้ยละ 20 - รอ้ยละ 50 

2) การค านึงถงึคุณภาพการออกแบบ (Design Quality) โดยทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดจ์ะไดร้บัการออกแบบและสรา้งขึน้ตาม
มาตรฐานของแบรนดผ์ูด้ าเนินการตามขอ้ตกลงระหวา่งแบรนดแ์ละผูพ้ฒันาโครงการ 

3) การค านึงถงึขอ้จ ากดั (Restrictions) ทีเ่ขม้งวดเกีย่วกบัการใชแ้บรนด ์โดยนักพฒันาดา้นการตลาดและการขายในขอ้ตกลง
ทางการตลาดและใบอนุญาตเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยั รวมถงึขอ้จ ากดัในภมูภิาคของพืน้ทีใ่นการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์
 4) การค านึงถงึการเช่าทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์(Rental Programmes) โดยโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดบ์างโครงการ 
ใหส้ทิธิเ์จา้ของหอ้งพกัในการลงนามในขอ้ตกลงส าหรบัการใหเ้ช่าทีพ่กัอาศยัในรปูแบบโรงแรมของแบรนดโ์รงแรมผูด้ าเนินการ ซึง่ตอ้งมี
การพจิารณาและจดัท าเอกสารเพิม่เตมิ  
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2.2 รปูแบบของท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนด ์ 
2.2.1 จำกงำนวจิยัของ Savills World Research (2018) สำมำรถแบง่ตำมรปูแบบของทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด ์ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) Hotel Branded Residence โครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนดโ์รงแรม 
เกดิจากการร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างผูพ้ฒันาโครงการและเครอืโรงแรมชัน้น าผูใ้หบ้รกิารและบรหิารโครงการ โดยจะมกีารระบุทา้ยชื่อ
โครงการดว้ยชือ่แบรนดโ์รงแรมเสมอ เชน่ Four Seasons, InterContinental, Mandarin Oriental, The Ritz-Carlton, Westin ฯลฯ 

2) Non-Hotel Branded Residence โครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนดอุ์ตสำหกรรมอืน่ 
เกดิจากการรว่มมอืพฒันาโดยเครอืธุรกจิหรอือุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากแบรนดโ์รงแรม แต่ยงัคงมบีรกิารระดบัโรงแรมหรอืบรกิาร
ดา้น Hospitality ส าหรบัโครงการบางแหง่มกีารใช้บรกิารจากโรงแรมหรอืบรษิทัทางดา้น Hospitality โดยเฉพาะ ซึง่โครงการทีพ่กัอาศยั
ภายใตแ้บรนดอุ์ตสาหกรรมอื่นจะครอบคลุมหลากหลายแบรนดจ์ากหลายอุตสาหกรรม จ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มอุตสาหกรรม
ดา้นยานยนตช์ัน้น า กลุ่มอุตสาหกรรมดา้นแฟชัน่หรอือุตสาหกรรมประเภทหรชูัน้น า และกลุ่มอุตสาหกรรมดา้นการออกแบบ ศลิปินหรอื
นกัออกแบบชือ่ดงัระดบัโลก 

โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์มกัอยู่ในโครงการทีเ่ป็นรปูแบบผสม (Mixed-use Project) และประกอบไปดว้ยโรงแรมใน
พืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยโครงการจะใชแ้บรนด์เดยีวกนักบัโรงแรมและสามารถใชบ้รกิารและสิง่อ านวยความสะดวกจากทางโรงแรม (Graeme 
Dickson & Roy Melick, 2014) 

2.2.2 โครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใต้แบรนด์มอีงค์ประกอบหลกัส ำคญัทีแ่ตกต่ำงจำกโครงกำรทัว่ไป ประกอบด้วย 6 ประเด็น (The List, 
2020) ไดแ้ก่ 

1) Quality Management การบรกิารจดัการคุณภาพในระดบัมาตรฐานของแบรนดท์ีม่สีว่นรว่มในโครงการนัน้ ๆ 
2) Exclusive Facilities พืน้ทีส่่วนกลางมกีารใส่ฟังก์ชนัการใช้งานหรอืการออกแบบทีส่รา้งความแตกต่างและใหค้วามพเิศษ

กวา่โครงการทัว่ไป รวมถงึการบรหิารจดัการของพืน้ทีส่ว่นกลางทีไ่ดม้าตรฐานของแบรนด ์
3) Exclusive Service มกีารบรกิารระดบัพืน้ฐานตามมาตรฐานของแบรนด ์
4) Prime Location เป็นท าเลที่มศีกัยภาพและมคีวามต้องการของตลาดสูง ส่วนใหญ่จะเป็นท าเลใจกลางเมอืง ย่านพื้นที่

ศนูยก์ลางธุรกจิ ท าเลทีม่ทีศันียภาพทีด่หีรอืท าเลเมอืงตากอากาศ และมกีารเดนิทางทีส่ะดวก 
5) Worth Investment มลูคา่ของโครงการเป็นทีน่่าลงทุน 
6) Member Privilege การไดร้บัสทิธพิเิศษจากแบรนดเ์ป็นมลูคา่เพิม่ใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัในการไดร้บับรกิารอยา่งแทจ้รงิ 

2.3 ความหมายและองคป์ระกอบของคณุค่าตราสินค้าต่อผูบ้ริโภค 
คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) หมายถึง การเพิม่มูลค่าของสนิค้าและบรกิารทีส่ะท้อนถึงแนวคดิ ความรู้สกึ การรบัรู้และ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยแนวความคดิเกีย่วกบัคุณค่าของตราสนิคา้เกดิขึน้ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ซึง่ถอืเป็นส่วนส าคญัเพราะ
เป็นการเปลีย่นวธิกีารรบัรูด้า้นการตลาด ทีคุ่ณค่าของตราสนิคา้กลายมาเป็นสนิทรพัยส์ าคญัทีไ่ดร้บัการยกระดบัเพือ่เป็นสว่นหน่ึงของกล
ยุทธท์างธุรกจิ (Aaker & Moorman, 2017) โดยองคป์ระกอบของคุณคา่ตราสนิคา้มดีงัน้ี 

1) การรบัรู้ถึงตราสนิค้า (Brand Awareness) คอื ผูบ้รโิภคสามารถจดจ าตราสนิค้า การรบัรู้ถึงตราสนิค้าสามารถสร้างขอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัได ้ผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคยและรบัรูใ้นตราสนิคา้นัน้จะเลอืกซือ้ตราสนิคา้ทีรู่จ้กัมากกวา่ตราสนิคา้ทีไ่มรู่้จกัมาก่อน 
(Aaker, 1991) ซึง่ความคุน้เคยในตราสนิคา้สามารถกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคได ้(Aaker & Moorman, 2017) 

2) ความภกัดตี่อตราสนิคา้ (Brand Royalty) คอื การทีผู่บ้รโิภคหรอืลูกคา้มคีวามประทบัใจและมทีศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้ มี
ความเชือ่มัน่ในตราสนิคา้ และมกีารซือ้สนิคา้ซ ้าอยา่งต่อเน่ือง แสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่มัน่และภกัดตี่อตราสนิคา้นัน้ 

3) การเชื่อมโยงตราสนิคา้ (Brand Associations) คอื การเชื่อมโยงสิง่ต่าง ๆ ของตราสนิคา้ใหม้คีวามสมัพนัธแ์ละอยู่ในความ
ทรงจ าของลกูคา้ เชื่อมโยงความรูส้กึของลกูคา้เขา้กบัตราสนิคา้นัน้ ๆ ซึง่การเชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัลกูคา้นัน้เป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่
ใหก้บัตราสนิคา้ได ้ชว่ยสรา้งความแตกต่างใหล้กูคา้มคีวามทรงจ ากบัตราสนิคา้นัน้ ๆ และท าใหม้เีหตุผลในการซือ้สนิคา้ (Aaker, 1991) 

2.4 เอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ของตราสินค้า 
เอกลกัษณ์ของตราสนิค้า (Brand Identity) เป็นกลยุทธ์ส าคญัในการสร้างและจดัการตราสนิค้า ซึ่งเป็นตวัก าหนดทิศทาง 

วัตถุประสงค์และความหมายของตราสินค้านัน้ๆ และภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Aaker & Moorman, 2017) ซึ่งเอกลักษณ์เป็น
องค์ประกอบส าคญัในการสร้างตราสนิค้าใหป้ระสบความส าเรจ็ ซึ่งการสรา้งภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ที่ยัง่ยนืไปถึง
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จติใจและความทรงจ าของลกูคา้ จะตอ้งเริม่จากการสรา้งเอกลกัษณ์ของตราสนิคา้ก่อน (Bhattacharya & Sen, 2003) โดยเอกลกัษณ์ของ
ตราสนิคา้ทีม่คีวามโดดเดน่ชว่ยเตมิเตม็ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้เอกลกัษณ์ของตราสนิคา้ทีม่คีวามเฉพาะตวัเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการ
ดงึดดูลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค (Kressmann, 2006) 

3. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จากการวจิยัมุมมองความคดิเหน็ทีม่รีายละเอยีดเชงิลกึ ผูว้จิยัเกบ็

รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ขอ้มลูภาพรวมพืน้ฐาน และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interviews) กบัผูท้ีม่สี่วนร่วมใน
การพฒันาโครงการดา้นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัของการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์  ส าหรบัขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary 
Data) โดยผูว้จิยัท าการคดัเลอืกผูใ้หส้มัภาษณ์โดยก าหนดคุณสมบตั ิดงัน้ี 
1) ต าแหน่งผูจ้ดัการกลุม่ธุรกจิอาคารหรอืผูช้ว่ยผูจ้ดัการกลุม่ธุรกจิอาคาร 
2) มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในดา้นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์ 
ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ คุณ A ต าแหน่งผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกจิอาคาร ผูท้ีม่สี่วนร่วมในการพฒันา
โครงการกรณีศกึษา โครงการ A เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดโ์รงแรมบรเิวณถนนหลงัสวน ใกลส้วนลุมพนีิ 

3.1 การคดัเลือกโครงการกรณีศึกษา 
1) คดัเลอืกโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดท์ัง้หมดจ านวน 16 โครงการในกรุงเทพมหานครจากการสบืคน้ขอ้มลู น ามากรอง

ขอ้มูลภาพรวมดว้ยดชันีต่อไปน้ี คอื รูปแบบแนวคดิที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ประกอบกบัลกัษณะอาคาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คอื 
ประเภทที ่1 ลกัษณะเป็นอาคารเดีย่ว (Stand-alone) ประเภทที ่2 ลกัษณะอาคารผสม (Condo-hotel/Mixed-use) ประเภทที ่3 ลกัษณะ
อาคารตัง้ตดิกบัโรงแรมโดยตรง (Co-located) และประเภทที ่4 ประเภทโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดอุ์ตสาหกรรมอื่น ลกัษณะเป็น
อาคารเดีย่ว (Stand-alone) 

2) ลกัษณะกายภาพพืน้ฐานดา้นพืน้ทีส่่วนกลางและการบรกิาร โดยคดัเลอืกจากโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดโ์รงแรมที่
สรา้งใหมแ่ละสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นจ านวน 7 โครงการ 

3) ท าเลทีต่ัง้ของโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์คอื ท าเลพืน้ทีศ่นูยก์ลางธุรกจิ (Core CBD) ท าเลพืน้ทีศ่นูยก์ลางธุรกจิสว่น
ต่อขยาย (Extended CBD) ท าเลพืน้ทีศ่นูยก์ลางธุรกจิใหม ่(New CBD) และท าเลพืน้ทีร่มิแมน่ ้า (Riverside) 
การคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูการสมัภาษณ์เชงิลกึ มเีกณฑใ์นการคดัเลอืกคอื เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดโ์รงแรมทีส่รา้งขึน้ใหมแ่ละ
สรา้งเสรจ็แลว้ ตัง้อยู่ในท าเลพืน้ทีศู่นยก์ลางธุรกจิ และมลีกัษณะพืน้ทีโ่ครงการเป็นพื้นทีผ่สม (Mixed-use Project) และประกอบไปดว้ย
โรงแรมในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษา โครงการ A โดยท าการศกึษารายละเอยีดการพฒันาโครงการมุ่งเน้นดา้นองคป์ระกอบ
ส าคญัของมาตรฐานการเป็นโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์

3.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบพืน้ฐานของการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนด ์
3.2.1 เปรยีบเทยีบลกัษณะพืน้ฐำนของทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด์ 

1) รปูแบบ 
2) ลกัษณะอาคาร 
3) รปูแบบการสรา้ง 
4) ลกัษณะท าเลทีต่ัง้ 
5) สทิธกิารครอบครองทีพ่กัอาศยั 

3.2.2 สดัสว่นพืน้ทีส่ว่นกลำงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกและกำรบรกิำรของทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด์ 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ผูท้ี่มสี่วนร่วมในการพฒันาโครงการกรณีศกึษา มคี าถามในการสมัภาษณ์ที่

เกีย่วกบัการพฒันาโครงการดา้นองคป์ระกอบส าคญัของโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์โดยองคป์ระกอบส าคญั  แบ่งหมวดหมู่การ
วเิคราะหไ์ด ้6 ประเดน็ดงัน้ี 

 
 
 



กำรศกึษำองคป์ระกอบทีส่ ำคญัในกำรพฒันำโครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด์ในกรุงเทพมหำนคร 
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3.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบพืน้ฐานของการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนด ์
1) การจดัการคุณภาพในระดบัมาตรฐานของแบรนด ์
2) สิง่อ านวยความสะดวกทีม่คีวามพเิศษเฉพาะตวั 
3) การบรกิารระดบัมาตรฐานของแบรนด ์
4) ท าเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพสงู 
5) การลงทุนทีม่มีลูคา่ 
6) สทิธพิเิศษจากแบรนด ์
มาจากทฤษฎขีอ้ 2.2.2 โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์มอีงคป์ระกอบส าคญัทีแ่ตกต่างจากโครงการทัว่ไป 6 ประเดน็ โดย

น าไปสรา้งเป็นค าถามสมัภาษณ์เชงิลกึเพือ่สมัภาษณ์ผูท้ีม่สีว่นรว่มในการพฒันาโครงการ 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

4.1 การศึกษาภาพรวมของโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนดใ์นกรงุเทพมหานคร 
4.1.1 เปรยีบเทยีบลกัษณะพืน้ฐำนของทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด์ 
ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบลกัษณะพืน้ฐานของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์

โครงการทีพ่กัอาศยั
ภายใตแ้บรนด ์

(Branded 
residences) 

ในกรงุเทพมหานคร 

กลุ่มประเภท
ของทีพ่กั
อาศยั 
ภายใต ้
แบรนด ์

รปูแบบ ลกัษณะอาคาร การสรา้ง ท าเลทีต่ ัง้ 
สทิธกิาร
ครอบครอง 

แบ
รน

ดโ์
รง
แร
ม 

แบ
รน

ดอ์
ื่น 

เด
ีย่ว

 

ผส
ม 

ตัง้
ตดิ

โร
งแ
รม
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สร
า้ง
ให
ม ่
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D 
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D 
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w 
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D 
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The Sukhothai 
Residences 

 
 
 

 
ประเภทที ่1  
แบรนด์
โรงแรม
ลกัษณะ
อาคารเดีย่ว 

/  /    / /     / 

The Residence at 
Mandarin Oriental 
Bangkok 

/  /    /    /  / 

Banyan Tree 
Residences 
Riverside Bangkok 

/  /    /    /  / 

Wyndham 
Residence 

/  /   /   /    / 

Wyndham Garden 
Residence 

/  /   /   /    / 

Ramada Plaza 
Residence 

/  /   /   /    / 

Ramada  Residence /  /   /   /    / 
Aman Nai Lert 
Residences 
Bangkok 

/  /    / /     / 

The Residences at 
The St. Regis 
Bangkok 

 
ประเภทที ่2 
แบรนด์
โรงแรม
ลกัษณะ
อาคารผสม 

/   /   / /    /  

The Ritz Carlton 
Private Residences 

/   /   / /     / 

Landmark @MRTA 
Station 

/   /  /    /   / 
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ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบลกัษณะพืน้ฐานของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์(ต่อ) 

โครงการทีพ่กัอาศยั
ภายใตแ้บรนด ์

(Branded 
residences) 

ในกรงุเทพมหานคร 

กลุ่มประเภท
ของทีพ่กั
อาศยั 
ภายใต ้
แบรนด ์

รปูแบบ ลกัษณะอาคาร การสรา้ง ท าเลทีต่ ัง้ 
สทิธกิาร
ครอบครอง 

แบ
รน

ดโ์
รง
แร
ม 

แบ
รน

ดอ์
ื่น 

เด
ีย่ว

 

ผส
ม 

ตัง้
ตดิ

โร
งแ
รม
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-b

ra
nd

 

สร
า้ง
ให
ม ่
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Menam Residences  
ประเภทที ่3  
แบรนด์
โรงแรม
ลกัษณะ
อาคารตัง้ตดิ
กบัโรงแรม 

/    /  /    /  / 
The Four Seasons 
Private Residences 
Bangkok 

/    /  /    / /  

The Residences at 
Sindhorn Kempinski 
Hotel 

/    /  / /    /  

Dusit Residences & 
Dusit Parkside 

/    /  / /    /  

Khun By YOO ประเภทที ่4  
แบรนดอ์ื่น
ลกัษณะ
อาคารเดีย่ว 

  
/ 

 
/ 

    
/ 

  
/ 

    
/ 

รวม (รอ้ยละ) 93.75 6.2
5 

56.
25 

18.7
5 

25 31.2
5 

68.
75 

37.
5 

31.25 6.2
5 

25 25 75 

จ านวนโครงการ 15 1 9 3 4 5 11 6 5 1 4 4 12 

จากตารางที ่1 จะสามารถสรุปภาพรวมของลกัษณะพืน้ฐานของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดไ์ด ้ดงัน้ี 
1. คุณลกัษณะภำพรวมโครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนดข์องโครงกำรจำก 4 กลุ่ม พบว่า กลุ่มประเภทที ่1. ลกัษณะเป็นอาคารเดีย่ว 
(Stand-alone) มรีูปแบบการสรา้งเป็น re-branding และโครงการสรา้งใหม่มจี านวนทีเ่ท่ากนั อยู่ในท าเลทีต่ัง้พืน้ทีศู่นย์กลางธุรกจิส่วน
ขยาย (Extended CBD)มจี านวนมากทีส่ดุ และเป็นแบบสทิธิข์ายขาด (Freehold) ทัง้หมด กลุม่ประเภทที ่2 ลกัษณะอาคารผสม (Condo-
hotel/Mixed-use) มรีูปแบบการสรา้งเป็นโครงการสรา้งใหม่มจี านวนมากกว่า มคีวามนิยมอยู่ในท าเลทีต่ัง้พืน้ทีศู่นย์กลางธุรกจิ (CBD) 
และเป็นแบบสทิธิข์ายขาด ประเภทที ่3 ลกัษณะอาคารตัง้ตดิกบัโรงแรมโดยตรง (Co-located) มรีปูแบบการสรา้งเป็นโครงการสรา้งใหม่
ทัง้หมด อยูใ่นท าเลทีต่ัง้พืน้ทีศ่นูยก์ลางธุรกจิ (CBD) และท าเลทีต่ัง้รมิแมน่ ้ามจี านวนทีเ่ท่ากนั และมคีวามนิยมเป็นแบบสทิธิเ์ชา่ระยะยาว 
(Leasehold) และประเภทที ่4 ประเภทโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดอุ์ตสาหกรรมอื่น ลกัษณะเป็นอาคารเดีย่ว (Stand-alone) เพยีง
โครงการเดยีว มรีปูแบบการสรา้งเป็นโครงการสรา้งใหม ่อยูใ่นท าเลทีต่ัง้พืน้ทีศู่นยก์ลางธุรกจิสว่นขยาย (Extended CBD) และเป็นแบบ
สทิธิข์ายขาด 

2. องคป์ระกอบพืน้ฐำนส ำคญัส ำหรบัโครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด์ พบวา่ 
1) รปูแบบของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์พบว่า โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานคร มรีปูแบบเป็นแบรนด์

โรงแรมเป็นสว่นมากรอ้ยละ 93.75 
2) ลกัษณะอาคาร พบว่า โครงการที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 56.25 มลีกัษณะเป็นอาคารเดี่ยว 

(stand-alone) ซึง่มสีดัสว่นทีม่ากทีส่ดุ 
3) รปูแบบการสรา้ง พบวา่ โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานคร เป็นกลุม่โครงการทีท่ าการสรา้งขึน้ใหม ่รอ้ย

ละ 68.75 ซึง่มสีดัสว่นทีม่ากกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโครงการทีท่ าการ re-branding 
4) ท าเลทีต่ัง้ พบวา่ โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานคร อยู่ในท าเลพืน้ทีศู่นยก์ลางธุรกจิ (Core CBD) รอ้ย

ละ 37.5 ซึง่มสีดัสว่นทีม่ากกวา่ท าเลอื่น 
5) สทิธกิารครอบครองทีพ่กัอาศยั พบวา่ โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 25 เป็นโครงการทีเ่ป็น

สทิธิเ์ชา่ระยะยาว (leasehold) และรอ้ยละ 75 เป็นโครงการทีเ่ป็นสทิธิข์ายขาด (freehold) ซึง่มสีดัสว่นทีม่ากกวา่โครงการในกลุม่สทิธิเ์ชา่
ระยะยาว (leasehold) 



กำรศกึษำองคป์ระกอบทีส่ ำคญัในกำรพฒันำโครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด์ในกรุงเทพมหำนคร 
กะรตั สุรกจิบวร และศวิาพร กลิน่มาลยั 
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4.1.2 ศกึษำสดัสว่นพืน้ทีส่ว่นกลำงและกำรบรกิำรของทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหำนคร 
วเิคราะห์พื้นที่ส่วนกลางและการบริการที่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการพฒันาโครงการที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ที่เป็น

มาตรฐาน จากจ านวน 7 โครงการทีท่ าการคดัเลอืก 

จากตารางที ่2 สามารถสรุปภาพรวมสดัสว่นพืน้ทีส่ว่นกลางและบรกิารของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดไ์ด ้ดงัน้ี 
1. พืน้ทีส่ว่นกลางและสิง่อ านวยความสะดวกทีม่ทีุกโครงการ ไดแ้ก่ พืน้ทีห่อ้งออกก าลงักาย พืน้ทีห่อ้งซาวน่าและสตรมี พืน้ที่

เลาจน์ และพืน้ทีส่วนพกัผอ่น 
2. พืน้ทีส่ว่นกลางและสิง่อ านวยความสะดวกทีม่เีป็นสว่นมาก คดัเลอืกจากสดัสว่น รอ้ยละ 70 - รอ้ยละ 90 ไดแ้ก่ พืน้ทีห่อ้งเดก็

เลน่ พืน้ทีห่อ้งประชุม พืน้ทีส่ระวา่ยน ้า Infinity edge pool พืน้ทีส่ระเดก็ พืน้ที ่jacuzzi และพืน้ทีห่อ้งสปา 
3. พืน้ทีส่ว่นกลางและสิง่อ านวยความสะดวกทีม่หีรอืไมม่กีไ็ด ้คดัเลอืกจากสดัสว่นทีต่ ่ากวา่ รอ้ยละ 60 ไดแ้ก่ พืน้ทีเ่ลาจน์แบบ 

outdoor พืน้ทีห่อ้งเอนกประสงค ์พืน้ทีส่นามเดก็เล่น พืน้ทีส่ตูดโิอออกก าลงักายส่วนตวั พืน้ทีห่อ้งทานอาหาร พืน้ทีห่อ้งเล่นเกมส ์พืน้ที ่
pavilion พื้นที่หอ้งหนังสอื พื้นที่ลานจดักิจกรรม พื้นที่ Golf simulator & Virtual game room พื้นที่ห้องดูหนัง พื้นที่บาร์รมิสระ พื้นที่
สนามเทนนิส พืน้ทีร่า้นอาหาร พืน้ทีห่อ้งเกบ็ไวน์ และพืน้ทีห่อ้งดนตร ี

จากตารางที ่3 สามารถสรุปภาพรวมสดัสว่นการบรกิารทีม่คีวามพเิศษของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดไ์ด ้ดงัน้ี 
1. กา รบริก า รที่ มีทุ ก โ ค ร งก า ร  ไ ด้ แ ก่  Concierge service, Doorman, Bellboy, Car service, Car valet, Security, 

Housekeeping, Laundry, Personal chef/catering, Personal chef/catering และ Privilege Access 
2. การบรกิารที่มเีป็นส่วนมาก คดัเลอืกจากสดัส่วน รอ้ยละ 70 - ร้อยละ 90 ได้แก่ In-residence dining, Personal shopper 

และ Fitness trainer 
3. การบริการที่มหีรือไม่มกี็ได้ คดัเลือกจากสดัส่วนที่ต ่ากว่า ร้อยละ 60 ได้แก่ Massage & Spa, Shuttle boat, Personal 

assistance, Delivery Service, Private butler, Translation service, Pet service, Babysitting, Mail Delivery และ Shoeshine Service 

ตารางท่ี 2 สดัสว่นพืน้ทีส่ว่นกลางสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์ 
พืน้ท่ีส่วนกลางและ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
โครงการท่ีมี สดัส่วนรอ้ยละ โครงการท่ีไม่มี สดัส่วนรอ้ยละ 

พืน้ทีห่อ้งออกก าลงักาย 7 100 0 0 
พืน้ทีห่อ้งซาวน่าและสตรมี 7 100 0 0 
พืน้ทีเ่ลาจน์ 7 100 0 0 
พืน้ทีส่วนพกัผอ่น 7 100 0 0 
พืน้ทีห่อ้งเดก็เลน่ 6 85.71 1 14.29 
พืน้ทีห่อ้งประชุม 6 85.71 1 14.29 
พืน้ทีส่ระวา่ยน ้า infinity edge pool 5 71.43 2 28.57 
พืน้ทีส่ระเดก็ 5 71.43 2 28.57 
พืน้ที ่jacuzzi 5 71.43 2 28.57 
พืน้ทีห่อ้งสปา 5 71.43 2 28.57 
พืน้ทีเ่ลาจน์ (outdoor) 4 57.14 3 42.86 
พืน้ทีห่อ้งเอนกประสงค ์ 4 57.14 3 42.86 
พืน้ทีส่นามเดก็เลน่ 4 57.14 3 42.86 
พืน้ทีส่ตูดโิอออกก าลงักายสว่นตวั  3 42.86 4 57.14 
พืน้ทีห่อ้งทานอาหาร 3 42.86 4 57.14 
พืน้ทีห่อ้งเลน่เกมส ์ 3 42.86 4 57.14 
พืน้ที ่Pavilion 2 28.57 5 71.43 
พืน้ทีห่อ้งหนงัสอื 2 28.57 5 71.43 
พืน้ทีล่านจดักจิกรรม 2 28.57 5 71.43 
Golf simulator & virtual game room 2 28.57 5 71.43 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

10 

ตารางท่ี 2 สดัสว่นพืน้ทีส่ว่นกลางสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด์ (ต่อ) 
พืน้ท่ีส่วนกลางและ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
โครงการท่ีมี สดัส่วนรอ้ยละ โครงการท่ีไม่มี สดัส่วนรอ้ยละ 

พืน้ทีห่อ้งดหูนงั 2 28.57 5 71.43 
พืน้ทีบ่ารร์มิสระ 1 14.29 6 85.71 
พืน้ทีส่นามเทนนิส 1 14.29 6 85.71 
พืน้ทีร่า้นอาหาร (dining outlet) 1 14.29 6 85.71 
พืน้ทีห่อ้งเกบ็ไวน์ 1 14.29 6 85.71 
พืน้ทีห่อ้งดนตร ี 1 14.29 6 85.71 

 

ตารางท่ี 3 สดัสว่นการบรกิารของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์
การบริการท่ีมีความพิเศษ โครงการท่ีมี สดัส่วนรอ้ยละ โครงการท่ีไม่มี สดัส่วนรอ้ยละ 

Concierge service 7 100 0 0 
Doorman 7 100 0 0 
Bellboy 7 100 0 0 
Car service 7 100 0 0 
Car valet 7 100 0 0 
Security 7 100 0 0 
Housekeeping 7 100 0 0 
Laundry 7 100 0 0 
Personal chef/catering 7 100 0 0 
Privilege Access 7 100 0 0 
In-residence dining 6 85.71 1 14.29 
Personal shopper 5 71.43 2 28.57 
Fitness trainer 5 71.43 2 28.57 
Massage & Spa 4 57.14 3 42.86 
Shuttle boat 3 42.86 4 57.14 
Personal assistance 3 42.86 4 57.14 
Delivery Service 3 42.86 4 57.14 
Private butler 2 28.57 5 71.43 
Translation service 2 28.57 5 71.43 
Pet service 1 14.29 6 85.71 
Baby sitting 1 14.29 6 85.71 
Mail Delivery 1 14.29 6 85.71 
Shoe Shine Service 1 14.29 6 85.71 

4.2 การศึกษาองคป์ระกอบส าคญัของโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนดก์รณีศึกษา 
จากการสรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ที่มสี่วนร่วมในการพฒันาโครงการด้านองค์ประกอบส าคญัของที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์

โครงการกรณีศกึษา น ามาวเิคราะหค์วามส าคญัขององคป์ระกอบส าคญัของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดไ์ด ้ดงัน้ี 
1) องค์ประกอบส าคญัเรื่องการบรหิารจดัการคุณภาพในระดบัมาตรฐานของแบรนด์ ในช่วงการออกแบบและก่อสร้าง เป็น

จุดเริม่ตน้ทีส่ าคญัส าหรบัการจดัการคุณภาพท าควบคูไ่ปกบัการออกแบบวางผงัเพือ่ใหท้างโรงแรมสามารถควบคุมการจดัการในโครงการ
ไดอ้ยา่งมมีาตรฐานตามโรงแรม รวมถงึการควบคุมการก่อสรา้งเพือ่ใหก้ารจดัการคุณภาพมปีระสทิธภิาพสงูสุดตรงตามมาตรฐานโรงแรม 
และในชว่งอยูอ่าศยั สิง่ส าคญัคอืดา้นการปฏบิตัจิรงิในการใหบ้รกิารแก่ผูอ้ยูอ่าศยัใหต้รงตามมาตรฐานโรงแรม 



กำรศกึษำองคป์ระกอบทีส่ ำคญัในกำรพฒันำโครงกำรทีพ่กัอำศยัภำยใตแ้บรนด์ในกรุงเทพมหำนคร 
กะรตั สุรกจิบวร และศวิาพร กลิน่มาลยั 
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2) องคป์ระกอบส าคญัเรื่องพืน้ทีส่ว่นกลางหรอืสิง่อ านวยความสะดวกทีม่คีวามพเิศษเฉพาะตวั เปรยีบเทยีบจากโครงการทีอ่ยู่
ในระดบัเดยีวกนั คอืโครงการที่พักอาศยัภายใต้แบรนด์กบัโครงการอาคารชุดประเภทหรู พบว่าไม่แตกต่างกนั ซึ่งโครงการในระดบั 
luxury segment ในการออกแบบพืน้ทีส่ว่นกลางหรอืสิง่อ านวยความสะดวกจะมคีวามเป็นมาตรฐานของโครงการอยูแ่ลว้ 

3) องค์ประกอบส าคญัเรื่องการบรกิารระดบัมาตรฐานของแบรนด์ที่มคีวามพเิศษเฉพาะตวั สามารถจ าแนกมุมมองได้เป็น 
ในทางทฤษฎ ีมาตรฐานการบรกิารทีไ่ดร้บัจากแบรนดโ์รงแรม ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ป็น hospitality ใหค้วามส าคญักบัการบรกิารเพื่อ
ความพงึพอใจของลูกคา้ ท าใหโ้ครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดจ์งึมกีารบรกิารทีพ่เิศษทีม่ากกว่าโครงการอาคารชุดประเภทหรูทัว่ไป 
และในทางปฏบิตั ิโครงการทีม่กีารบรกิารทีด่แีละมคีวามพเิศษทีม่ากกวา่หรอืมกีารบรกิารมาตรฐานระดบัโรงแรม จะมคี่าใชจ้่ายทีส่งูกวา่
โครงการอาคารชุดประเภทหรทูัว่ไป และมาพรอ้มกบัความเชือ่มัน่ในแบรนดโ์รงแรมทีท่ าใหล้กูคา้เตม็ใจจา่ย 

4) องค์ประกอบส าคญัเรื่องท าเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพ คดัเลอืกท าเลทีม่ศีกัยภาพสงูจากจ านวนโครงการในท าเลทีต่ัง้ทีม่จี านวน
มากสองอนัดบั โดยไม่นับรวมโครงการทีเ่ป็นโครงการ re-branding ซึง่ท าเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพและเป็นทีนิ่ยมส าหรบัโครงการทีพ่กัอาศยั
ภายใตแ้บรนด ์คอืท าเลศูนย์กลางธุรกจิ เป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพในดา้นการด ารงชวีติ มสีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานรอบดา้นทีส่ าคญัต่อ
การใชช้วีติ และท าเลรมิแมน่ ้า เป็นท าเลทีใ่หม้ลูคา่ในการอยูอ่าศยัดา้นทศันียภาพแมน่ ้า ความเงยีบสงบและสะดวกสบาย 

 
รปูท่ี 1 องคป์ระกอบส าคญัของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดโ์ครงการกรณีศกึษา 

5) องคป์ระกอบส าคญัเรื่องการลงทุนทีม่มีูลค่าส าหรบัโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด ์จ าแนกไดเ้ป็น การลงทุนปล่อยเช่า 
เป็นการลงทุนที่มมีูลค่า โดยโครงการต้องมศีกัยภาพของที่ดนิที่สูง ประกอบกบัมคีวามต้องการของผูบ้รโิภคมากและในบรเิวณนัน้มี
โครงการรองรบัน้อย การปล่อยเชา่จะไดผ้ลตอบแทน yield สงูจากการลงทุน และการลงทุนขายต่อ เป็นการลงทุนทีม่มีลูคา่ โดยโครงการ
ตอ้งมศีกัยภาพของทีด่นิทีส่งูและมกีารปรบัราคาขึน้สงู ประกอบกบัมคีวามตอ้งการของผูบ้รโิภคมากและในบรเิวณนัน้มโีครงการรองรบั
น้อย การขายต่อจะไดร้บั capital gain ทีส่งู 
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6) องค์ประกอบส าคญัเรื่องสทิธพิเิศษส าหรบัโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด ์จ าแนกไดเ้ป็น ดา้นกายภาพและบรกิาร ซึ่ง
สทิธพิเิศษจากโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดม์ทีัง้กายภาพและบรกิารทีค่วบคู่กนัไป ท าใหเ้กดิความสมบรูณ์ในเรื่องสทิธพิเิศษ และ
ดา้นความพรอ้ม ซึง่ตอ้งจดัเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการรองรบัเรือ่งสทิธพิเิศษทีใ่หแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั ใหส้ามารถใชส้ทิธิไ์ดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

5. สรปุผลการศึกษา 

5.1 ภาพรวมของโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนดใ์นกรงุเทพมหานครจากการศึกษาเปรียบเทียบ 
ผลการศกึษาพบวา่ ภาพรวมของโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัแบรนดโ์รงแรมในที่

พกัอาศยั โดยมคีวามนิยมสร้างอาคารเป็นแบบอาคารเดีย่ว โครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด์มคีวามเหมาะสมกบัการเป็นโครงการ
สรา้งใหม่ แต่หากมคีวามตอ้งการปรบัเปลีย่นโครงการทีม่อียู่เพื่อเป็นโครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนดส์ามารถท าได ้แต่ตอ้งค านึงถงึ
ศกัยภาพของท าเลทีต่ัง้ใหม้คีวามเหมาะสมในการปรบัเปลีย่น ซึ่งโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นท าเลทีต่ัง้ทีไ่ม่ใช่ย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจอาจจะท าให้ราคาและองค์ประกอบของที่พกัอาศัยภายใต้แบรนด์ต้องลดหลัน่ ลงไปตามศักยภาพของท าเลที่ตัง้ โดยล าดับ
ความส าคญัของท าเลทีต่ัง้ได ้2 อนัดบัทีเ่ป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพสงูและมมีลูค่าสงูส าหรบัโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์คอืท าเลทีต่ัง้
ย่านศูนยก์ลางธุรกจิ และท าเลทีต่ัง้รมิแม่น ้า มมีติทิีแ่ตกต่างกนัคอืเป็นพืน้ทีก่ลางเมอืงกบัพืน้ทีร่มิแม่น ้า ขึน้อยู่กบัความชอบและความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ และโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดท์ีเ่ป็นรูปแบบสทิธิข์ายขาดเป็นทีนิ่ยมกวา่รูปแบบสทิธิเ์ช่าระยะยาว ซึง่รูปแบบ
สทิธิเ์ชา่ระยะยาวจะเหมาะสมกบัท าเลทีต่ ัง้พืน้ทีศ่นูยก์ลางธุรกจิทีม่มีลูคา่ทีด่นิสงูและมคีวามตอ้งการสงู และดา้นพืน้ทีส่ว่นกลางสิง่อ านวย
ความสะดวกและการบรกิาร พบว่า ในด้านพื้นที่ส่วนกลางและสิง่อ านวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานในโครงการที่พกัอาศยัภายใต้         
แบรนด ์มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นมาตรฐานของโครงการทีพ่กัอาศยัจ านวน 10 พืน้ที ่แสดงใหเ้หน็วา่พืน้ทีส่ว่นกลางและสิง่อ านวยความสะดวกของที่
พกัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานครไมไ่ดม้คีวามแตกต่างกนัมากนัก ซึง่เป็นพืน้ทีส่ว่นกลางทีส่ าคญัและเป็นมาตรฐานจ าเป็นต่อผู้
พกัอาศยั อาจจะมคีวามแตกต่างกนัในการออกแบบพืน้ทีข่องแต่ละโครงการ ในดา้นบรกิารที่มคีวามเป็นมาตรฐานของการบรกิารที่มี
ความพเิศษส าหรบัโครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดใ์นกรุงเทพมหานคร ม ี13 ประเภทการบรกิาร แสดงใหเ้หน็ว่าการบรกิารทีพ่เิศษ
ของโครงการที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ไม่ได้มคีวามแตกต่างกนัมาก ซึ่งการบรกิารที่สร้างความแตกต่างจะมาพร้อมกบัท าเลที่ ตัง้ที่
แตกต่างออกไป และขึน้อยู่กบัแนวคดิและการออกแบบโครงการทีพ่เิศษต่างไปจากโครงการอื่นทีอ่าจท าใหม้กีารบรกิารพเิศษเพิม่เตมิมา
รองรบัแนวคดิและการออกแบบ 

5.2 การพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนดใ์นด้านองคป์ระกอบท่ีส าคญัจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
ผลการศกึษาจากการสมัภาษณ์พบวา่ องคป์ระกอบส าคญัของทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดม์คีวามส าคญัส าหรบัการพฒันาโครงที่

พกัอาศัยภายใต้แบรนด์ในกรุงเทพมหานคร สรุปได้เป็น 2 ประเด็นหลกั คือ ด้านกายภาพ (Physicality) ได้แก่ การค านึงถึงพื้นที่
ส่วนกลางสิง่อ านวยความสะดวกทีม่คีวามพเิศษ และค านึงถงึท าเลทีต่ัง้ทีเ่ป็นท าเลทอง และดา้นศกัยภาพ (Performance) ไดแ้ก่ การ
ค านึงถงึการจดัการคุณภาพในระดบัของแบรนด ์การบรกิารระดบัของแบรนดท์ีม่คีวามพเิศษ ผลตอบแทนเรื่องการลงทุน และค านึงถงึ
เรือ่งสทิธพิเิศษทีม่อบใหผู้ซ้ือ้หรอืผูพ้กัอาศยั 

5.2.1 องคป์ระกอบส ำคญัดำ้นกำยภำพ (Physicality)  
การใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีส่่วนกลางสิง่อ านวยความสะดวกทีม่คีวามพเิศษจะไดม้าตรฐานจากแบรนด ์ซึง่ความพเิศษจะเป็น

เรื่องความเหมาะสมของพืน้ทีใ่ชง้านและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  ในเรื่องท าเลทีต่ัง้ตอ้งค านึงถงึพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเหมาะสมในการ
ด ารงชวีติและต้องมมีูลค่าทีด่นิทีเ่หมาะสมกบัโครงการทีม่คีวามพรเีมยีม ซึ่งท าเลทีต่ัง้ทีเ่ป็นท าเลทองในกรุงเทพมหานครคอืท าเลย่าน
กลางเมอืง ท าเลย่านธุรกจิและท าเลรมิแมน่ ้า โดยเป็นท าเลทีม่ ีค่วามตอ้งการของผูซ้ือ้สงูและมศีกัยภาพเหมาะสมกบัโครงการทีพ่กัอาศยั
ภายใตแ้บรนด ์ 

5.2.2 องคป์ระกอบส ำคญัดำ้นศกัยภำพ (Performance)  
การใหค้วามส าคญักบัการจดัการคุณภาพจะครอบคลุมตัง้แต่กระบวนการก่อสรา้งไปจนถงึการอยู่อาศยัซึง่ตอ้งไดม้าตรฐานของ

แบรนด์ การให้ความส าคญัเรื่องบริการที่มีความพิเศษที่เป็นแบรนด์โรงแรม ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการโดยตรง 
(Hospitality Industry) ท าใหต้้องรกัษามาตรฐานและสรา้งความพงึพอใจสงูสุดใหก้บัผูพ้กัอาศยั หากเป็นทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดอ์ื่นที่
ไม่ใช่โรงแรม ในเรื่องบรกิารอาจจะมคีวามเทยีบเท่าหรอืน้อยกว่าแบรนดโ์รงแรมและมคีวามเป็นไปไดว้่าจะเน้นดา้นอื่นแทนดา้นบรกิาร 
การใหค้วามส าคญักบัผลตอบแทนเรื่องการลงทุน เป็นหน่ึงในเรื่องทีผู่ซ้ื้อใหค้วามส าคญัเน่ืองจากราคาและมูลค่าที่สูงของที่พกัอาศยั
ภายใตแ้บรนด ์จงึควรจะใหผ้ลตอบแทนไดใ้นเรือ่งการปลอ่ยเชา่และขายต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม และการใหค้วามส าคญักบัสทิธพิเิศษทีม่อบ
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ใหผู้ซ้ือ้หรอืผูพ้กัอาศยั เป็นเรือ่งทีโ่ครงการทีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนดจ์ะตอ้งท า ไมว่า่จะเป็นการใหส้ทิธพิเิศษจากโรงแรมหรอืจากแบรนด์
อื่น เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหผู้พ้กัอาศยัและสรา้งความเชือ่มัน่พงึพอใจใหก้บัทางแบรนด ์และท าให้แบรนดไ์ดร้บัผลประโยชน์ดว้ยเชน่กนั  

จากการสรุปองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาโครงการประเภททีพ่กัอาศยัภายใตแ้บรนด ์ผูว้จิยัคน้พบว่าองคป์ระกอบส าคญั
ของที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์ ทัง้ด้านกายภาพและด้านศกัยภาพมผีลท าใหแ้ต่ละโครงการมคีวามแตกต่างกนัไปในหลายปัจจยัเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อกลุ่มบุคคลทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคล่องสงูในปัจจุบนั ทีม่คีวามตอ้งการประสบการณ์ในการพกัอาศยัที่
แตกต่างกนัไป โดยทางผูพ้ฒันาโครงการประเภทที่พกัอาศยัภายใต้แบรนด์จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคญัของทีพ่กัอาศยัภายใต้         
แบรนดแ์ละการเลอืกใชแ้บรนดห์รอืตราสนิคา้ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัผูบ้รโิภค โดยมกีารค านึงถงึภาพลกัษณ์ของแบรนดห์รอืตราสนิคา้ที่
เลอืกใช ้ซึง่ภาพลกัษณ์ของแบรนดท์ีแ่สดงถงึความเป็นมาตรฐานและสรา้งความเชื่อมัน่ส าหรบัผูซ้ื้อ และจากความเชื่อมโยงกบัแนวคดิ
คุณค่าของแบรนดห์รอืตราสนิคา้ (Brand Equity) จะท าใหโ้ครงการมมีลูค่าทีส่งูขึน้ได ้โดยน าองคป์ระกอบส าคญัและการเลอืกใชแ้บรนด์
มาพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าวเพื่อใหโ้ครงการทีพ่กัอาศยัภายใต้แบรนด์สามารถดงึดูดและตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของผูซ้ือ้ทีม่สีนิทรพัยส์ภาพคลอ่งสงูไดแ้ทจ้รงิ 
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บทคดัย่อ 
โรงพิมพ์บ ารุงนุกูลกิจเป็นอาคารที่สร้างขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2438 ในยุคอุตสาหกรรมของการพัฒนาประเทศในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์ได้มบีทบาทที่ส าคญัต่อการปฏริูปประเทศไทยให้เจรญิก้าวหน้าทดัเทยีมนานา
อารยประเทศ นโยบายการพฒันาประเทศทีส่ าคญัประการหน่ึง คอื การปฏริูประบบการศกึษาโดยไดท้รงโปรดใหก้่อตัง้โรง เรยีนเพื่อให้
พลเมอืงไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ ซึง่การก่อตัง้โรงพมิพจ์ดัอยูใ่นกระบวนการพฒันาประเทศ โรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิจงึถอืก าเนิดขึน้เป็น
โรงพมิพ์ในยุคแรกของประเทศไทย และเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมประเภทโบราณสถานที่มคีวามส าคญัทางศลิปวฒันธรรมและ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศ   

ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ีถูกทิง้รา้งไม่มกีารใชง้านโรงพมิพเ์หมอืนอดตี เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของกจิการและบรบิทแวดลอ้ม 
ในขณะทีล่กัษณะทางกายภาพของอาคารภายนอกและภายในยงัคงสภาพค่อนขา้งดอีย่างเช่นรปูแบบในอดตีเมือ่ครัน้เริม่สรา้ง แต่เริม่มี
ปัญหาเรื่องการทรุดตวัของโครงสรา้งอาคาร การแตกรา้วของผนังก่อ รายละเอยีดทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นงานไมเ้ริม่เสือ่มโทรม และมี
การดดัแปลงอาคารทีผ่ดิแปลกไปจากเดมิ สง่ผลใหอ้าคารเริม่ช ารุดเสยีหาย ดงันัน้ เราจงึควรรบีใหม้แีผนในการอนุรกัษ์และพฒันาอาคาร
ศลิปสถาปัตยกรรมโรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิแหง่น้ีไวก้่อนทีจ่ะสญูเสยีมรดกทางสถาปัตยกรรมชิน้นี้ไปกบัเงือ่นไขกาลเวลา  

วทิยานิพนธเ์ล่มน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่วจิยัและออกแบบแผนการปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อยของอาคารโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิ 
มรดกทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่ทางประวตัิศาสตร์ย่านถนนบ ารุงเมอืง เขตอนุรกัษ์ของกรุงเทพมหานคร โดยอาศยัเกณฑ์ในการ
ออกแบบ 3 ประเดน็ส าคญั คอื การรกัษาคุณค่าศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์การรกัษาสภาพแวดลอ้ม และการสง่เสรมิสงัคมและ
เศรษฐกจิชุมชนของพื้นที่ ให้ผลงานออกแบบใหม่ในอาคารหลงัเดมิน้ีมกีารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed-use development) ผ่าน
กระบวนการศึกษาอนุรักษ์ ซ่อมแซมอาคารประเภทโบราณสถาน และออกแบบสถาปัตยกรรมตามขัน้ตอนตัง้แต่การก าหนด
แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบร่างขัน้ต้น ขัน้พฒันาและขัน้สุดท้าย เพื่อน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรมและแบบ
รายละเอยีดทางสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัอนัสะทอ้นถงึแนวคดิการอนุรักษ์ทีเ่ชื่อมโยงระหว่างมรดกในอดตีกบัรูปแบบ การใชส้อยใหม่ใน
ปัจจุบนัได้อย่างยัง่ยืนเหมาะสมกบับริบทของชุมชน ผลลพัธ์จากการศึกษาในวทิยานิพนธ์น้ีน่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการ
ออกแบบอนุรกัษ์และพฒันาอาคารทีเ่ป็นโบราณสถาน ท าใหเ้หน็แนวทางการเป็นไปไดต้ัง้แต่การจดัท ารายละเอยีดโครงการ แนวทางใน
การซ่อมแซมอาคาร ไปจนถงึการออกแบบอนุรกัษ์และพฒันาใหเ้กดิคุณค่าดว้ยการปรบัประโยชน์ใชส้อยในลกัษณะผสมผสานเพื่อต่อ
อายุมรดกทางสถาปัตยกรรมหลงัน้ีไวใ้หเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรใ์หค้นรุน่หลงัไดม้โีอกาสศกึษาต่อไป 

ค ำส ำคญั: กำรปรบัประโยชน์ใชส้อยอำคำรโบรำณสถำน, กำรอนุรกัษ์และพฒันำพืน้ทีท่ำงประวตัศิำสตร,์ โรงพมิพบ์ ำรุงนุกลูกจิ 

Abstract 
 Bamrungnukulkit printing office was built in 1949 during the reign of King Chulalongkorn (Rama V). During his reign, many 
changes occurred in Thailand, including modernization. The majority of social reform policies were aiming at improving education. 
The school first established, and later the printing house underwent a reform to improve educational and industrial development. The 
Bamrungnukulkit printing house was considered a notable historical site that embraced valuable culture and history. 
 Due to changes in the economics and urban environments, the building was disclaim in the present. Although this 
building has been there for many years, the exterior remains in good condition. However, the structure deteriorated because 
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to a lack of maintenance, high humidity, masonry cracks, and the rot of architectural woodwork elements. Therefore, it's crucial 
to take development and conservation of this buildings before we are losing this significant architectural heritage in the matter 
of time into account. 
 The objective of the thesis is to conduct research and design strategies for the adaptive reuse of the Bamrungnukulkit 
printing office, Bamrung Meung district's architectural legacy, and Rattanakosin Island's historic conservation area. The three 
key design criteria will be proposed in the following: the preservation of cultural and historical values, environmental 
sustainability, and community development of socio-economic. The process is to develop and design the adaptive reuse of 
historic buildings for mix-use programs, and the design of heritage buildings through the protocol of architectural preservation 
fieldwork and architecture design for new buildings that coexist with existing buildings. Furthermore, the proposed final designs 
with architectural detail drawings would refer to the balance concept of heritage conservation, new sustainable functions, and 
suitable for the community. This design guideline would revitalize the heritage value of Bamrungnukulkit printing office for the 
future generation. 

Keywords: Adaptive Reuse, Conservation of Historic Site, Bamrungnukulkit Printing Office 
 

1. บทน า 
โรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิ หรอื โรงพมิพธ์รรมสารการพมิพ ์ก่อตัง้โดยหลวงด ารงธรรมสาร (ม ีธรรมาชวีะ) ตัง้อยูบ่รเิวณถนนบ ารุง

เมอืงแขวงเสาชงิช้า เป็นอาคารโรงพมิพเ์อกชนในยุคแรกของประเทศไทย อาคารหลงัน้ีคงสภาพดใีนขณะที่อาคารอื่น ๆ ในยุคสมยั
เดยีวกนับางแห่งยกเลกิการใชง้านและรือ้ถอนเพื่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิในดา้นอื่น หลงัจากอาคารยกเลกิการใชง้านลกัษณะทางกายภาพ
ของอาคารภายนอกและภายในยงัคงสภาพค่อนขา้งดอีย่างเช่นรูปแบบในอดตีเมื่อครัน้เริม่สรา้ง เน่ืองจากรปูแบบการก่อสรา้งออกแบบ
มาเพือ่ใชส้ าหรบัดา้นอุตสาหกรรมท าใหม้คีวามแขง็แรงมากกวา่อาคารประเภทอื่น จากการส ารวจพบวา่เริม่มปัีญหาเรือ่งการทรุดตวัของ
โครงสร้างอาคารองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเสื่อมโทรม และมกีารดดัแปลงอาคารที่ผดิแปลกไปจากเดมิ ส่งผลใหร้ายละเอียด
บางสว่นของอาคารช ารุดเสยีหาย งานวจิยัและออกแบบน้ีจงึมเีป้าหมายปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อยอาคารโบราณสถานเพื่อใหเ้หมาะ
กบัการใชง้านในปัจจุบนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) ศกึษาความเป็นไปไดแ้ละจดัท ารายละเอยีดโครงการ (Architectural Programming) ของการปรบัอาคารเดมิเพือ่ใชส้อยใน
ลกัษณะผสมผสาน (Mixed-use development) ในยา่นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ของ กรุงเทพมหานคร 

2) ศกึษาการอนุรกัษ์และพฒันาการปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อยอาคารทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์กรณีศกึษาโรงพมิพบ์ ารุง
นุกลูกจิ ถนนบ ารุงเมอืง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3) ออกแบบโครงการอนุรกัษ์และพฒันาอาคารโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิโดยการปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อยส าหรบัอาคารทีเ่ป็น
โบราณสถานทีส่มดุลระหวา่ง การอนุรกัษ์คุณคา่ศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม และการสง่เสรมิ
สงัคมและเศรษฐกจิชุมชนของพืน้ที ่

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
โรงพิมพ์บ ารุงนุกูลกิจเป็นอาคารที่สร้างขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2438 ในยุคอุตสาหกรรมของการพัฒนาประเทศในรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของตกึโรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิเมือ่ครัน้เริม่สรา้ง เป็นอาคารก่ออฐิถอื
ปนู ความสงูสองชัน้ โครงสรา้งอาคารเป็นแบบผนงัรบัน ้าหนกัผสมโครงสรา้งเหลก็และไม ้หลงัคาทรงปัน้หยา มงุดว้ยกระเบือ้งซเีมนตร์ปู
ว่าว(รูปที่ 1) สนันิษฐานว่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยช่างชาวยุโรป ทัง้น้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเป็นแบบ
ผสมผสาน (Eclectic style)ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิและวกิตอเรยีน (สมัภาษณ์ คุณวทญัญ ูเทพหตัถ ีวนัที ่21ตุลาคม 2564) 

องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีม่คีุณค่าและความส าคญัของตกึโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิ ได้แก่ ลวดลายปนูปัน้แบบฝรัง่  ลาย
หนิอ่อนชนิดฉาบปนูผสมสฝีุ่ น และงานไมฉ้ลุลายทีใ่ชป้ระดบัตกแต่งภายนอกอาคาร  สว่นองคป์ระกอบภายในทีโ่ดดเด่น ไดแ้ก่ เสากลม
เหลก็หล่อและคานเหลก็รูปตวัไอ (I)ทีส่ ัง่ซื้อและน าเขา้มาจากบรษิทัDorman Lone & Co.เมอืง Middleboroughประเทศองักฤษส าหรบั
ใชเ้ป็นโครงสรา้งรบัน ้าหนักพืน้ชัน้บนของอาคาร อนัแสดงออกถงึความกา้วหน้าของการออกแบบและก่อสรา้งในยุคนัน้นอกจากน้ีแลว้
ตกึโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิยงัปรากฏงานฉาบตกแต่งผนังอาคารทัง้ภายในและภายนอกดว้ยเทคนิค “การขดัปนูต าผสมฝุ่ นสเีหลอืง”ซึง่ถอื
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วา่มคีวามพเิศษ เน่ืองดว้ยการฉาบแบบน้ีจะพบในอาคารทีม่ฐีานาศกัดิส์งูและมคีวามส าคญัเท่านัน้ จงึอาจกล่าวไดว้า่ตกึโรงพมิพบ์ ารุงนุ
กูลกจิเป็นงานสถาปัตยกรรมทีม่ที ัง้ความทนัสมยัและความประณีตในการออกแบบก่อสรา้งนับเป็นมรดกสถาปัตยกรรมของชาตทิีค่ง
รกัษาความงดงามและความแทข้า้มผ่านกาลเวลามาไดอ้ย่างน่าอศัจรรย์ตลอด 127 ปีทีผ่่านมา ด้วยคุณค่าความส าคญัดงักล่าว กรม
ศลิปากรจงึไดป้ระกาศขึน้ทะเบยีนตกึโรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิเป็นโบราณสถาน เมือ่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ.2542 

 
รปูท่ี 1 โรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิในชว่งเริม่สรา้ง (ทีม่า : Twenty Century Impressions of Siam.LIOYD’S (2564)) 

แนวคดิการปรบัเปลีย่นประโยชน์การใชส้อย (Adaptive Reuse) ส าหรบัอาคารโบราณสถานทีม่คีุณค่าและ ความส าคญัทาง
ศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์เพือ่น ากลบัมาใชง้านในลกัษณะรปูแบบผสมผสาน (Mixed-use development)ใหเ้หมาะกบัการใชง้าน
ในปัจจุบนัมากยิง่ขึ้นและเอื้อต่อการใช้งานเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะให้แก่คนในชุมชนโดยรอบ โดยในการปรบัเปลี่ยนควรพจิารณา
ความส าคญัในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 1) ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ี2) สถาปัตยกรรมศลิปกรรม 3) เศรษฐกจิสงัคม และ 4) สิง่แวดลอ้ม 
(ประสงค ์เอีย่มอนนัต,์ 2540อา้งใน เอกสทิธิ ์แกว้อน้, 2547) 

1) คุณค่าดา้นประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ีโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิเป็นอาคารทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2438 ในยุคอุตสาหกรรม
ของการพฒันาประเทศในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระองคไ์ดม้บีทบาททีส่ าคญัต่อการปฏริูปประเทศไทยให้
เจรญิกา้วหน้าทดัเทยีมนานาอารยประเทศ นโยบายการพฒันาประเทศทีส่ าคญัประการหน่ึง คอื การปฏริูประบบการศกึษาโดยไดท้รง
โปรดใหก้่อตัง้โรงเรยีนเพือ่ใหพ้ลเมอืงไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ ซึง่การก่อตัง้โรงพมิพจ์ดัอยูใ่นกระบวนการพฒันาประเทศ 

2) คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศลิปกรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงพมิพ์ได้รบัอิทธพิลมาจากชาติตะวนัตกนิยม
ก่อสรา้งในยุคสมยัรชักาลที ่5 ผสมผสานกบัรูปแบบของการใชง้านเชงิอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากประเทศองักฤษ จดัเป็นมรดก
ทางอุตสาหกรรม (Industrial Heritage) (ยงธนิศร ์พมิลเสถยีร, 2563) ท าใหม้คีวามแตกต่างกบัอาคารอื่นทีก่่อสรา้งขึน้ในยุคสมยัเดยีวกนั  

เมื่อพจิารณาอาคารโดยการประเมนิจากคุณค่าและความส าคญัทางสถาปัตยกรรม (ปรานอม ตนัสุขานนท์, 2559) พบว่า
อาคารแหง่น้ีอยู่ในเกณฑก์ารประเมนิทัง้หมด 3 ขอ้ ซึง่ไดร้บัความคดิเหน็และประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการอนุรกัษ์ (สมัภาษณ์ คุณ
วทญัญ ูเทพหตัถ ีวนัที ่21 ตุลาคม 2564) สามารถประเมนิไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 1 แสดงถงึคุณคำ่และควำมส ำคญัของอำคำรโรงพมิพบ์ ำรุงนุกลูกจิโดยกำรประเมนิดำ้นสถำปัตยกรรม 

 



กำรปรบัประโยชน์ใชส้อย พืน้ทีท่ำงประวตัศิำสตร ์: กรณศีกึษำ โรงพมิพบ์ ำรงุนุกลูกจิ ถนนบ ำรงุเมอืง จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
ปาณสิรา กุลจติตไิผท  และศรศีกัดิ ์พฒันวศนิ 
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 1) คุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม การน าอาคารที่ยกเลิกการใช้งานในอดตีกลบัมาใช้งานใหม่อีกครัง้ โดยการปรบัเปลี่ยน
ประโยชน์ใชส้อย (Adaptive Reuse) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของคนในปัจจุบนั ถอืเป็นลดค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นตน้ทุนในกระบวนการ
ท าลายและการก่อสรา้งอาคารใหมซ่ึง่เป็นผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกจิและเป็นการรกัษาไวซ้ึง่ภมูทิศัน์ทางวฒันธรรมของชุมชน  

2) คุณค่ำดำ้นสิง่แวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรธรรมชาตโิดยค านึงถงึคุณค่าดา้นสิง่แวดลอ้มในการปรบัปรุงอาคารโดยการน า
อาคารเดมิกลบัมาใชใ้หมโ่ดยไมร่ือ้ถอนอาคารเดมิถอืเป็นการลดการใชว้สัดุ พลงังานในการขนสง่และการก่อสรา้งเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื
เพือ่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มภายในอาคารและบรบิทโดยรอบ  

1.2 การเปล่ียนแปลงท่ีตัง้และบริบทโดยรอบ 
โรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิ ก่อตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2438 จนถงึปัจจุบนัเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆขึน้ท าใหส้ามารถแบ่งเป็นแต่ละช่วงเวลาไดเ้ป็น 6 
ชว่ง(ตารางที ่2) ชว่งเวลาทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ชว่งที ่2 และ 3 เนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหมบ้รเิวณ
ใกลเ้คยีงสง่ผลใหก้ารลกัษณะทางกายภาพเปลีย่นแปลงจนถงึปัจจุบนั (สมัภาษณ์ คุณโอรส ธรรมวีะ วนัที ่17 พฤศจกิายน 2564) 

ตารางท่ี 2 การเปลีย่นแปลงลกัษณะของอาคารในพืน้ที ่โดยแยกเป็นอาคารไมแ้ละอาคารปนู (ทีม่า :ผูว้จิยั) 

 

2. การวิเคราะหปั์ญหาและเง่ือนไขในการออกแบบ 
วเิคราะห์ปัญหาและเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ การศกึษาประวตัขิองอาคารโบราณสถาน การส ารวจเพื่อเก็บบนัทกึขอ้มูล

สภาพปัจจุบนั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และวเิคราะหท์ีต่ ัง้ โดยสามารถสรุปปัจจยัและสาเหตุหลกัของปัญหาเป็น 4 ประการไดแ้ก่ 

2.1 อาคารโรงพิมพ์บ ารุงนุกลูกิจทรุดโทรม โรงพมิพ์บ ารุงนุกูลกิจมกีารเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่หลากหลายจึงมกีาร
ดดัแปลงทางสถาปัตยกรรมส่งผลให้เกิดความช ารุดเสียหาย  (ตารางที่ 3) หากไม่รีบท าการปรบัปรุงซ่อมแซมความสมบูรณ์ทาง
สถาปัตยกรรมอาจเลอืนหาย (สมัภาษณ์ คุณวทญัญ ูเทพหตัถ ีวนัที ่21ตุลาคม2564)  

2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ภายในทีด่นิมกีารตดัผ่านของเสน้ทางเดนิสาธารณะท าใหโ้ฉนดทีด่นิแบ่งเป็น 2 แปลง ท าใหเ้กดิ
เป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ และกฎหมายควบคุมความสูงของบริเวณเกาะรตันโกสนิทร์ชัน้นอก สูงไม่เกิน 16 เมตร (ข้อบญัญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ภายในบรเิวณกรุง
รตันโกสนิทรช์ัน้นอก ในทอ้งทีแ่ขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจา้พ่อเสอื แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชงิชา้ แขวงราชบพธิ 
แขวงส าราญราษฎร ์และแขวงวงับรูพาภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530,2530) 

2.3 ปัญหาอาคารข้างเคียง บริเวณทิศตะวนัตกของที่ตัง้ มอีาคารสูง 4 ชัน้ ก่อสร้างเข้ามาภายในที่ดินตัง้แต่อดีตเป็น
ระยะเวลายาวนาน ถอืเป็นการครอบครองโดยปรปักษ์ ซึ่งท าใหเ้กดิความเสยีหายทางสถาปัตยกรรมต่อโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิ ไดแ้ก่ 
ปัญหาความชืน้ ปัญหาแสงสวา่งทีไ่มเ่พยีงพอ  

2.4 ปัญหาด้านทศันียภาพ บรเิวณโดยรอบพืน้ทีร่ายลอ้มดว้ยบา้นพกัอาศยัและอาคารพาณิชยส์งู 2-5 ชัน้โดยรอบ ท าใหเ้กดิ
ความไมเ่ป็นสว่นตวัภายในทีต่ัง้ของโครงการ และไมส่ามารถควบคมุการสญัจรผา่นไปมาไดเ้นื่องจากทางสาธารณะภายในทีด่นิ 

 

          ชว่งที ่1 
พ.ศ.241x-2438 

ชว่งที ่2 
พ.ศ. 2438-2460 

ชว่งที ่3 
พ.ศ. 2460-2484 

ชว่งที ่4 
พ.ศ. 2484-2524 

ชว่งที ่5 
พ.ศ. 2524-2562 

ชว่งที ่6 
พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั 

      
การอยูอ่าศยัก่อน
การจดัตัง้โรง

พมิพ ์

หลวงด ารงธรรม
สารจดัตัง้โรงพมิพ ์

ทายาทสบืทอดรุน่ที ่
2-เหตุการณ์ไฟไหม ้

เหตุการณ์หลงัไฟ
ไหม-้ยกเลกิเลกิ
กจิการโรงพมิพ ์

ยกเลกิเลกิกจิการ
โรงพมิพ-์ก่อนการ

ปรบัปรุง 

หลงัการปรบัปรุง-
ปัจจุบนั 
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ตารางท่ี 3 ภาพปัญหาของอาคารโรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิทัง้ภายในและภายนอก เพือ่น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาเดมิทีเ่กดิขึน้ (ทีม่า :ผูว้จิยั) 

 
3. ขัน้ตอนการวิจยัและการออกแบบ 
ในกระบวนการวจิยัและออกแบบมขีัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่สรุปสภาพปัญหาอาคาร พืน้ที ่และสภาพแวดลอ้ม โดยศกึษากรณีศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ก าหนดการใชง้านในลกัษณะผสมผสานทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
ขัน้ตอนที ่3 การก าหนดเกณฑก์ารออกแบบ เพือ่ทีจ่ะสามารถก าหนดแนวคดิในการออกแบบได ้
ขัน้ตอนที ่4 การก าหนดแนวคดิในการออกแบบ น าเกณฑก์ารออกแบบมาก าหนดแนวคดิเพือ่ใชใ้นการออกแบบตอ่ไป 
ขัน้ตอนที ่5 การออกแบบอนุรกัษแ์ละพฒันาสถาปัตยกรรม น าเกณฑท์ีไ่ดม้าออกแบบเพือ่หาผลลพัธต์่อไป 
ขัน้ตอนที ่6 สรุปผลและการประเมนิผลลพัธก์ารออกแบบ โดยก าหนดแนวคดิ หลงัจากเขา้สูก่ระบวนการออกแบบ 

4. การจดัท ารายละเอียดโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ (Architectural Programming and Feasibility Study) 

4.1 การก าหนดประโยชน์ใช้สอยและความต้องการใช้งานของพืน้ท่ี 
เนื่องจากศกัยภาพของทีต่ัง้โรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิเหมาะส าหรบัในการจดัท าโรงแรม เพราะ บรบิทของทีต่ัง้เป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณค่า

ทางประวตัศิาสตรม์าอย่างยาวนานและมคีวามส าคญัต่อชุมชน จงึตอ้งการใหผู้ค้นเรยีนรูถ้งึคุณค่าในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม 
ศลิปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์เป็นตน้ และ กฏกระทรวงบงัคบัผงัเมอืงส่งเสรมิเพือ่การอนุรกัษ์และสง่เสรมิเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมของ
ชาต ิและสง่เสรมิเศรษฐกจิดา้นการทอ่งเทีย่ว จงึไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูดงัน้ี 

กำรวเิครำะหก์ำรใชง้ำนโรงแรม ในพืน้ที ่แขวงศาลเจา้พอ่เสอื แขวงเสาชงิชา้ แขวงวดัราชบพติร(รูปที ่2) พบว่ามกีารใชง้าน
เพือ่เป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวอยู่เป็นจ านวนมาก โรงแรมสว่นใหญ่อยู่ในระดบั 3 ดาว เพือ่รองรบันักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใชง้านย่านอนุรกัษ์
และใกลเ้คยีง 

 
รปูท่ี 2 ภาพแสดงปรมิาณโรงแรม และคา่เฉลีย่โรงแรมในพืน้ทีศ่กึษาและรอบพืน้ทีศ่กึษา(ทีม่า :ผูว้จิยั) 

     
2.1.1 การแตกร้าวและ
ปัญหาความช้ืน เกดิการ
ทรดุตวัของอาคารท าให้
แตกรา้วบรเิวณโครงสรา้ง
หลายจุด 

2.1.2 สีภายนอกและ
ภายในเมือ่ในอดตีเป็นสทีี่
มรีปูแบบการขดัปนูต า
ดว้ยสฝีุ่ นสเีหลอืง ซึง่
ปัจจบุนัสมีคีวาม
เสือ่มสภาพ 

2.1.3 การดดัแปลงองค ์
ประกอบอาคาร 
หลงัจากยกเลกิกจิการ
โรงพมิพม์กีารดดัแปลง
ประโยชน์ใชส้อยที่
หลากหลาย  

2.1.4 พืน้ไม้ช ารดุ
เสียหาย เกดิจากการต่อ
เตมิหอ้งน ้าเพือ่ใชส้ าหรบั
ความสะดวกในการใช้
งานเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั
บรเิวณชัน้ 2  

2.1.5 โครงสร้างบนัได
และวสัดชุ ารเุสียหาย
เกดิจากการเสือ่มสภาพ
จากการใชง้านและ
รปูแบบของบนัไดที่่มี
ความลาดชนั 
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สถำนทีท่่องเทีย่วในพื้นที ่บรเิวณโดยรอบทีต่ัง้มสีถานทีท่่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และวฒันธรรมอยู่โดยรอบทัง้เป็นรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมไทย หรอืรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่เป็นจ านวนมากทีม่คีวามส าคญัทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ

 
รปูท่ี 3 ภาพแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษร์อบพืน้ทีศ่กึษาเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว(ทีม่า :ผูว้จิยั) 

ควำมตอ้งกำรพืน้ทีส่เีขยีวของชุมชน การขาดแคลนพืน้ทีส่เีขยีวของแขวงเสาชงิชา้มจี านวนพืน้ทีส่เีขยีว 2.64 ตร.ม./ คน (รปูที ่
4) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานขัน้ต ่าที่ WHO ก าหนด 9 ตร.ม./ คน (มาตรฐานขององค์การอนามยัโลก) โดยโครงการ Green Bangkok 
2030 มเีป้าหมายในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหไ้ดถ้งึ 10 ตร.ม./คน (THE STANDARD TEAM,2563) 

 
รปูท่ี 4 ภาพแสดงพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณแขวงเสาชงิชา้โดยแยกแต่ละประเภท และความตอ้งการพืน้ทีส่เีขยีวต่อคนตามทะเบยีนราษฎร
(ทีม่า :ผูว้จิยั) 

4.2 ความคุ้มค่าด้านการลงทุน (Financial Study) 
ในดา้นการลงทุน การปรบัประโยชน์ใชส้อยของอาคารทีไ่มม่กีารใชง้านใหเ้หมาะกบัปัจจุบนัมากขึน้ เพือ่เป็นการประหยดั

ตน้ทุนในการรือ้ถอนอาคารเก่าและการก่อสรา้งอาคารใหมใ่นพืน้ทีเ่ดมิ (Austin,1988) โดยรกัษาความสมดุลในดา้นของการลงทุนและ
การอนุรกัษ์เพือ่ใหโ้ครงการเกดิความคุม้ทุน(ตารางที ่4) เนืองจากอาคารอนุรกัษ์มคีา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงู การมรีปูแบบการใชง้านประเภท
เดยีวจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กวา่ใชง้านแบบผสมผสาน ซึง่การลงทุนในรปูแบบนี้เหมาะกบัการลงทุนในพืน้ทีท่ีม่อีาคารโบราณสถาน
รว่มกบัอาคารใหมใ่นพืน้ทีโ่ครงการเดยีวกนั อาคารโบราณสถานมศีกัยภาพในการดงึดดูผูใ้ชง้านและเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่พืน้ที ่
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ตารางท่ี 4 รายละเอยีดของความเป็นไปไดด้า้นการลงทุนของ โรงแรม และรายไดจ้าก รา้นอาหาร รา้นกาแฟ พืน้ทีจ่ดักจิกรรม 
(ทีม่า :ผูว้จิยั) 

   
4.3 รายละเอียดของพืน้ท่ีใช้สอยและความต้องการพืน้ท่ี (Function and Requirement) 

การก าหนดรายละเอยีดโครงการโดยแบง่การใชง้านในลกัษณะผสมสาน (Richard L. Austin,1988) ไดแ้ก่ โรงแรม รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และ พืน้ทีส่าธารณะส าหรบัการจดักจิกรรม (ตารางที ่5) เพื่อใหร้องรบัต่อความตอ้งการทีห่ลากหลายทีเ่หมาะกบัช่วงเวลา
ปัจจุบนัและสง่เสรมิใหม้ผีูค้นหมุนเวยีนเขา้มาใชง้านในพืน้ที ่อกีทัง้พืน้ทีต่ ัง้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดและครอบครองโดยเอกชนจงึมศีกัยภาพใน
การพฒันามากกวา่ทีด่นิโดยรอบ  

ตารางท่ี 5 รายละเอยีดของพืน้ทีใ่ชส้อยภายในโครงการโดยแยกตามการใชง้านแต่ละประเภท โรงแรม รา้นอาหาร รา้นกาแฟ (ทีม่า :ผูว้จิยั) 

5. กระบวนการออกแบบ 

5.1 เกณฑใ์นการออกแบบ (Design Criteria) 
การก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบเกดิจากการวเิคราะหก์รณีศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรุปเกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบั

แนวคดิในการออกแบบทัง้ 3 ขอ้ ทีต่อ้งค านึงถงึ  

5.1.1 กำรอนุรกัษ์คุณคำ่ศลิปวฒันธรรมและประวตัศิำสตร์ 
การอนุรกัษ์อาคารโบราณสถาน การก าหนดใช้งานที่เหมาะสมเพื่อรกัษาความดัง้เดิมของอาคารในเชิงกายภาพ วธิกีาร

แกปั้ญหา การดแูลรกัษาทีเ่หมาะส าหรบัอาคารประเภทดงักล่าวเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 
การอยู่ร่วมกนัระหวา่งอาคารโบราณสถานกบัอาคารใหม ่จากความตอ้งการใชพ้ืน้ทีท่ีเ่พิม่มากขึน้การต่อเตมิเพื่อเพิม่พืน้ทีใ่ช้

สอยจงึควรค านึงถงึความเหมาะสมเพื่อไมใ่หล้ดทอนคุณค่าเดมิของอาคารโบราณสถาน  จงึจ าเป็นทีต่อ้งก าหนดเกณฑท์ีเ่หมาะสมของ
การอยูร่ว่มกนัในพืน้ที ่

การรกัษาลกัษณะตกึแถวเดมิในเขตอนุรกัษ์ การค านึงถงึการรกัษาความต่อเนื่องของเปลอืกอาคารบรเิวณตกึแถวรมิถนนเพือ่
มมุมองของผูใ้ชง้าน และการรกัษารปูแบบของตกึแถวดัง้เดมิในอดตีทีม่เีอกลกัษณ์กลบัมาอกีครัง้ 
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5.1.2 กำรอนุรกัษ์พลงังำนและสิง่แวดลอ้ม 
การใช้เกณฑ์ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ระดับ gold เพื่อลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มในการจดัตัง้โครงการ 
 

5.1.3 กำรสง่เสรมิสงัคมและเศรษฐกจิของชุมชนของพืน้ที ่
การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหแ้ก่ประชากรในแขวงเสาชงิชา้ อย่างน้อย 1 ตารางเมตร ต่อคนซึง่ในปัจจุบนัมเีพยีง 3.66 ตารางเมตร 

ต่อคน ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานที ่WHO ก าหนด  
การสรา้งกจิกรรมใหชุ้มชนมสี่วนร่วมภายในโครงการ เช่น พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นสาธารณะ การจดัฉายหนังกลางแจง้ พืน้ทีจ่ดั

กจิกรรมใหก้ารแสดงออกทางศลิปวฒันธรรมวฒันธรรม การจดัพืน้ทีค่า้ขายใหช้ว่งสุดสปัดาห์ 
การน าศลิปหตัถกรรมมาเป็นส่วนหน่ึง ของสถาปัตยกรรมและการก่อสรา้งอาคารโดยสนับสนุนผลติภณัฑข์องชุมชนเพื่อสบื

สานภมูปัิญญางานฝีมอืใหด้ ารงอยูจ่ากรุน่สูรุ่น่โดยการออกแบบใหม้กีารหมนุเวยีนวสัดุเหลา่นัน้เมือ่หมดอายุไขในดา้นการใชง้าน 

5.2 แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 
การก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ (Conceptual Design) โดยการน าเกณฑก์ารออกแบบมาสรุปเป็นแนวคดิในการออกแบบ

โครงการอนุรกัษ์และพฒันาอาคารโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิ โดยการปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อยส าหรบัอาคารทีเ่ป็นโบราณสถานเพือ่เป็น
โรงแรมในพืน้ทีป่ระวตัศิาสตรโ์ดยมพีืน้ทีส่าธารณะทีส่ว่นหน่ึงเอือ้ต่อการใชง้านของชุมชน ทัง้ 3 ขอ้ (รปูที ่5) 
1) การอนุรกัษ์คณุคา่ศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์
2) การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
3) การสง่เสรมิสงัคมและเศรษฐกจิชุมชนของพืน้ที ่

รปูท่ี 5 ภาพแนวความคดิในการออกแบบทัง้ 3 ขอ้ ทีน่ าไปสูก่ารออกแบบทางสถาปัตยกรรม(ทีม่า :ผูว้จิยั) 

5.2 แบบสถาปัตยกรรมโรงแรมในพืน้ท่ีประวติัศาสตร ์ 

5.2.1 แบบรำ่งขัน้ตน้ (Schematic Design)   
แนวคดิในการออกแบบพืน้ทีต่อ้งการเกบ็รกัษาพืน้ทีว่า่งบรเิวณตรงกลาง เพื่อเปิดมุมมองทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่อาคารโรงพมิพบ์ ารุง - 

นุกลูกจิใหไ้ดม้ากทีส่ดุตามความเหมาะสม โดยใชป้ระโยชน์พืน้ทีต่รงกลางเพือ่เป็นพืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีส่เีขยีวใหร้องรบัต่อการใชง้าน
(รปูที ่6) ในการวางผงับรเิวณวางในลกัษณะปิดลอ้มพืน้ทีด่ว้ยอาคารใหม ่ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณชัน้ 1 มแีนวคดิการออกแบบใหเ้กดิการใชง้าน
เพือ่สาธารณะ 

 
รปูท่ี 6 ภาพทศันียภาพบรเิวณตรงกลางพืน้ที ่ผงับรเิวณแสดงแนวคดิกาปิดลอ้มพืน้ที ่รปูตดัอาคารแสดงการใชง้านพืน้ที(่ทีม่า :ผูว้จิยั) 

+ 
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5.2.2 แบบรำ่งขัน้พฒันำ (Development Design 
การพฒันาแนวความคดิโดยค านึงถึงการเปิดพืน้ที่โล่งบรเิวณตรงกลางพื้นที่เดมิ เพื่อใหผู้ท้ี่เขา้มาสามารถมองเหน็อาคาร

โบราณสถานไดอ้ยา่งชดัเจนและใชง้านพืน้ทีว่า่งดงักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการจดักจิกรรมเพือ่สรา้งปฏสิมัพนัธใ์หแ้ก่คนในชุมชน
ในบางช่วงเวลาทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้(รูปที่ 7) โดยสนับสนุนการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และสนับสนุนแนวความคดิของการเรยีนรู้
ประวตัศิาสตรข์องพืน้ทีผ่า่นการออกแบบทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะเด่นภายในยา่นทีช่ดัเจนมากขึน้สูก่ารออกแบบในสว่นต่าง ๆ 

 
รปูท่ี 7 ภาพซา้ยแสดงใหเ้หน็การแสดงหรอืการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิวฒันธรรมของชุมชนโดยรอบ เพือ่หมนุเวยีนจดัแสดง (ทีม่า :ผูว้จิยั) 

5.2.3 แบบรำ่งขัน้สดุทำ้ย (Final Design) 
สามารถออกแบบไดบ้รรลุตามแนวความคดิทัง้  3 ขอ้ คอื 1.การอนุรกัษค์ุณคา่ศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ ทีส่ามารถอยู่

ร่วมกนัระหว่างอาคารโบราณสถานกบัอาคารใหม่ไดอ้ย่างไม่ท าลายคุณค่าเดมิของอาคาร 2.การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม โดย
การพฒันาการออกแบบร่วมกบัแนวความคดิอาคารเขยีวเพื่อความยัง่ยนื และ 3.การส่งเสรมิสงัคมและเศรษฐกจิชุมชนของพืน้ที ่การ
ออกแบบพื้นที่สีเขียวให้แก่ย่านเสาชิงช้าเพิ่ม 1 ตารางเมตรต่อคน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศลิปวฒันธรรมของชุมชนโดยรอบในลกัษณะของการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื(สทิธพิร ภริมยร์ืน่,2547) 

   
รปูท่ี 8 ทศันียภาพแสดงถงึกจิกรรมบรเิวณพืน้ที ่ภาพIsometricอาคารทัง้หมด และรปูตดัแสดงความสมัพนัธอ์าคารเกา่และใหม่
(ทีม่า :ผูว้จิยั) 

5.2.4 สรุปผลกำรออกแบบและขอ้เสนอแนะ 
 การรกัษาคุณค่าศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตรโ์ดยการปรบัประโยชน์ใชส้อยพืน้ทีท่างประวตัศิาสตรท์ีม่อีาคารโบราณสถานใน
ลกัษณะการใชง้านลกัษณะผสมผสาน แนวทางการอนุรกัษ์อาคารโรงพมิพบ์ ารุงนุกูลกจิใหค้วามส าคญักบัคุณค่าและความแทพ้รอ้มกบั
การปรบัประโยชน์ใชส้อยทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านในปัจจุบนัและมปีระสทิธภิาพ ในการออกแบบอาคารใหมร่่วมกบัอาคารโบราณสถาน
ในพืน้ทีใ่หเ้กดิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและสง่เสรมิซึง่กนัและกนัทัง้ในดา้นของการใชง้านและลกัษณะทางกายภาพ นอกจากน้ีการ
ปรบัประโยชน์ใชส้อยยงัเป็นการรกัษาไวซ้ึง่ภมูทิศัน์ทางวฒันธรรมของชุมชนเพือ่การใชง้านในรปูแบบสาธารณะ ขอ้ควรพจิารณาในการ
อนุรกัษ์อาคารเก่าโดยการอนุรกัษ์ควรรกัษารปูลกัษณ์อาคารใหค้งไวซ้ึง่ตวัอาคารเดมิ ออกแบบอาคารใหมร่่วมกบัอาคารโบราณสถาน
ควรมรีะยะหา่งทีเ่หมาะสมส าหรบัมมุมอง และรปูแบบของอาคารทีส่นบัสนุนอาคารโบราณใหไ้มท่ าลายคุณคา่เดมิ 

 การรกัษาสภาพแวดลอ้มโดยการค านึงถงึโดยการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและพลงังานดว้ยเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทาง
พลงังานและสิง่แวดล้อมไทย ในระดบั GOLD เพื่อแสดงให้เหน็ถึงความเป็นไปได้ในการพฒันาพื้นที่ทางประวตัิศาสตร์ที่มอีาคาร
โบราณสถานร่วมกบัอาคารใหม่ในพื้นที่เดยีวกนั ยงัมขีอ้ควรพจิารณาที่จ าเป็นในการรกัษาสภาพแวดล้อมในโครงการอื่น ๆขอ้ควร
พจิารณาคอืประเดน็เรื่อง การมอีาคารอนุรกัษ์อยู่ภายในพืน้ทีแ่ละตอ้งการใหโ้ครงการประหยดัพลงังาน ควรพจิารณาทีอ่าคารใหมเ่ป็น
หลกัเน่ืองจากอาคารอนุรกัษ์มแีนวทางการอนุรกัษ์ในดา้นของคุณค่าความส าคญัและความแทไ้ม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อลกัษณะทาง
กายภาพของอาคารโบราณ  



กำรปรบัประโยชน์ใชส้อย พืน้ทีท่ำงประวตัศิำสตร ์: กรณศีกึษำ โรงพมิพบ์ ำรงุนุกลูกจิ ถนนบ ำรงุเมอืง จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
ปาณสิรา กุลจติตไิผท  และศรศีกัดิ ์พฒันวศนิ 
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 การส่งเสรมิสงัคมและเศรษฐกจิชุมชนของพืน้ทีโ่ดยการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะทีส่ามารถสง่เสรมิสงัคมและเศรษฐกจิของชุมชน
ของพืน้ทีโ่ดยการออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวส าหรบัชุมชนใหแ้ก่ยา่นเสาชงิชา้เพิม่อยา่งน้อย 1 ตารางเมตรต่อคน เพือ่ใชเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะใน
การจดักจิกรรมส่งเสรมิดา้นศลิปวฒันธรรมของชุมชนโดยรอบในลกัษณะของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืและการส่งเสรมิเศรษฐกจิของ
ชุมชนโดยการสง่เสรมิเศรษฐกจิของชุมชนโดยรอบและสนบัสนุนผลติภณัฑข์องชุมชนเพือ่สบืสานภมูปัิญญางานฝีมอืใหด้ ารงอยู่จากรุน่สู่
รุน่โดยการออกแบบใหม้กีารหมนุเวยีนวสัดุเหลา่นัน้เมือ่หมดอายุไขในดา้นการใชง้านและความสวยงามเพือ่เป็นการสนบัสนุนชุมชน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัน้ีได้รบัทุนสนับสนุนจากส านักงานวจิยัแห่งชาติ (วช.) โครงการทุนวจิยัมหาบณัฑติ วช . ด้านมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใตห้วัขอ้ สนุทรยีภาพขา้มศาสตร ์– มนุษยชาตขิา้มศลิป์ ประเภทบุคคล 

งานวจิยัน้ีได้รบัการสนับสนุนจาก Creative lab for innovative and conceptual knowledge (Click) หอ้งทดลองสร้างสรรค์
ส าหรบัองคค์วามรูเ้ชงินวตักรรมและผศ.พฤฒพิร ลพเกดิ ในการสนับสนุนเครื่องมอืเพื่อเกบ็ขอ้มูลลกัษณะกายภาพของอาคารโดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มาเป็นสว่นหน่ึง 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ศรศีกัดิ ์พฒันวศนิ ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์รองศาสตราจารย ์สนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ และ คุณ 
วทญัญ ูเทพหตัถ ีกรรมการวทิยานิพนธ ์ทีก่รุณาใหค้ าแนะน าส าหรบัการท าวทิยานิพนธ ์บรษิทักุฎาคาร ส าหรบัการฝึกงานตลอดช่วง
ระยะเวลา 4 เดอืน เพือ่ทีจ่ะน าความรูม้าเพือ่ท าวทิยานิพนธ ์คุณจทิศั ศรสงคราม และ ทมีงานบรษิทั 33 space ส าหรบัการอนุญาตให้
ใชอ้าคารโรงพมิพบ์ ารุงนุกลูกจิ และแบบทางสถาปัตยกรรม เพือ่เป็นกรณีศกึษาวทิยานิพนธ ์นกัศกึษาในรายวชิา AR416 Detail Studio 
2022 ทีม่สีว่นช่วยในการแลกเปลีย่นมุมมองแนวคดิในดา้นต่าง ๆ คุณโอรส ธรรมาชวีะ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัภาพถ่ายในอดตี  การ
สมัภาษณ์ และขอ้มลูอื่นๆ เกีย่วกบัอาคารบ ารุงนุกลูกจิ ชุมชน แขวงเสาชงิชา้และใกลเ้คยีง ส าหรบัขอ้มลูและการชว่ยเหลอืในดา้นต่าง ๆ 
ระหวา่งการเกบ็ขอ้มลู 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัการเรยีนและการปฏบิตังิานดา้นวทิยาศาสตร์มกีารขยายของสาขาวชิาต่างๆ ขึน้มากมาย โดยแต่ละสาขาวชิานัน้มี
ความตอ้งการของเครื่องมอืเครื่องใช ้และกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั ส าหรบัอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ที่
มุ่งเน้นการศกึษา การวจิยัดา้นอุตสาหกรรมอาหารและพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเกษตร โดยมกีารสอนและการวจิยัด้านอุตสาหกรรม
เกษตรอยู่ในหลายมหาวทิยาลยั การออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรเป็นการพฒันามา
จากหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน การทีจ่ะพฒันาแนวทางของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
ถอดบทเรยีนจากหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรทีม่ใีนปัจจุบนั วตัถุประสงคก์ารวจิยั คอื 1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ที่
ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการใช้งานในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรทีม่ใีนปัจจุบนั 3) เพือ่เสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร เป็น
การวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการส ารวจลกัษณะสภาพแวดล้อมกายภาพของห้องปฏิบตัิการด้านอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่
กรณีศึกษาคอื ห้องปฏบิตัิการด้านอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีร ะจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั การเกบ็ขอ้มลูใชก้ารสงัเกตสภาพปัญหาในการใชพ้ืน้ทีข่องผูใ้ชง้านอาคาร และการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านอาคาร เครื่องมอืในการ
วจิยั ประกอบด้วย แบบส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และแบบสมัภาษณ์ จากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์เน้ือหา จดักลุ่ม และ
เรยีงล าดบัตามความส าคญั เพือ่เสนอแนะแนวทางในการออกแบบหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรทีต่อบสนองความตอ้งการดา้น
ประโยชน์ใชส้อย และดา้นพฤตกิรรม และน าผลมาเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร (ESPReL Checklist) ว่ามี
ความแตกต่างและความคลา้ยคลงึกนัประเดน็ใดบา้ง เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาแนวทางการออกแบบหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
 
ค ำส ำคญั: หอ้งปฏบิตักิำร, กำรประเมนิอำคำรหลงักำรเขำ้ใช,้ ครุภณัฑ,์ ลกัษณะทำงกำยภำพ 
 
Abstract 
 Nowadays, the study and the experiment of science is expanding in many fields of the disciplines. Each field of study 
has requirements for tools and equipment, and different activities. The agricultural industry is a field of applied science that is 
education-oriented as the focusing, in the Food industry research, and agricultural product development. The teaching and 
research in agro-industry are available in many universities. The physical environment design of agro-industrial laboratories is 
developed from basic scientific laboratories. To develop guidelines for agro-industry laboratories there are such the necessaries 
to draw on lessons learned from the current agro-industry laboratories. The Objectives of the researches are 1) To study about 
the behavior in practice for using the agro-industrial laboratory spaces that are currently in use. 2) To study the current problems 
in the use of agro-industry laboratory space. 3) To suggest about the guidelines for the design of agro-industry laboratory 
environment is a qualitative research. Data and the information were collected by surveying the characteristics of the physical 
environment of agro-industry laboratories. The case study area is Agro-Industry Laboratory of the Faculty of Food Industry 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The data collection was used to observe the problem conditions in the 
use of the building's occupants, and interviews with building occupants. The research tools were included by physical 
environment survey, and interview forms. The data had been analyzed for the content by grouped and sorted which depended 
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on the priority and the importance. To indicate about guidelines for the design of agro-industry laboratories to meet the needs 
of utility and behavioral for using and to compare the results with the laboratory safety standard (ESPReL Checklist) to see 
and to realize that if there are any differences and similarities. This research tries to contribute to the development of food-
industry laboratory design guidelines. 
 
Keywords: Laboratory, Post-Occupancy Evaluation, Equipment, Physical Appearance 
 

1. บทน า 
การประเมนิอาคารหลงัการเขา้ใช้เป็นการประเมนิอาคารและสิง่แวดล้อม เพื่อค้นหาความจรงิในอาคารหรอืสิง่แวดล้อมที่

ต้องการประเมนิว่ามปีระโยชน์ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งานหรอืสร้างผลกระทบอย่างไร ขอ้มูลที่ได้รบัจากการประเมนิจะเป็น
ประโยชน์ในการปรบัแกโ้ครงการใหม้ปีระสทิธภิาพตรงตามความตอ้งการผูใ้ชม้ากยิง่ขึน้ (วรีะ สจักุล, 2544) นอกจากการศกึษาเรือ่งของ
อาคารสถานทีแ่ลว้ ยงัตอ้งค านึงถงึผลกระทบทีม่ตี่อผูใ้ชอ้าคาร ซึ่งประกอบไปดว้ยหลายปัจจยั เช่น สุขภาพ ความรูส้กึปลอดภยั การ
รกัษาความปลอดภยั คุณภาพในสภาพแวดล้อมภายในและประโยชน์ใช้สอย (White, 2008) ไพรเซอร์ได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมนิอาคารหลงัการเขา้ใชง้าน ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิคการออกแบบและการก่อสรา้งอาคาร (Technical Element 
of Building Performance) เป็นสว่นของการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร ดา้นประโยชน์ใชส้อย (Function Element of Building 
Performance) เป็นการประเมนิประสทิธภิาพของการใชง้านพืน้ที ่รวมถงึความสอดคลอ้งของสภาพแวดลอ้มกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
ดา้นพฤตกิรรม (Behavioural Element of Building Performance) (Preiser et al., 1988) โดยการประเมนิอาคารหลงัการเขา้ใชส้ามารถ
แบง่ได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มลูแบบกวา้ง (Indicative POE) การเกบ็ขอ้มลูในสว่นขอ้ด-ีขอ้เสยีของอาคารโดยภาพรวม ประวตัขิอง
โครงการวตัถุประสงคข์องอาคารไปจนถงึประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั การเกบ็ขอ้มูลแบบจ าเพาะ (Investigative POE) 
การเกบ็ขอ้มลูโดยการจ ากดัชว่งเวลาและเปรยีบเทยีบจุดใดจุดหนึ่งภายในอาคาร เพือ่ท าการวเิคราะห ์การเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ (Diagnostic 
POE) เมื่อพบขอ้บกพร่องที่เกดิขึ้นจากการเก็บขอ้มูล จงึท าการแก้ไขและจดัเก็บขอ้มูลแบบเชงิลกึ วธิกีารดงักล่าวใช้ส าหรบักรณีที่
ตอ้งการเปรยีบเทยีบกลุม่ตวัอยา่งของอาคารประเภททีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั (Horgen and Sheridan, 1996) 

 หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ไมว่า่จะเป็นหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การเรยีนการสอน หอ้งปฏบิตักิารวจิยั มคีวามเสีย่งและโอกาส
ทีจ่ะเกดิความเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิาน ทัง้ดา้นสารเคม ีและดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เครื่องมอืและอุปกรณ์ ตลอดจนงาน
สถาปัตยกรรม การสรา้งความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารจงึเป็นสิง่ส าคญั (โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิารวจิยั
ในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”, 2558) โดยหอ้งปฏบิตักิารจะตอ้ง
มลีกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิาร เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการท างานอย่างปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละฉุกเฉิน ในดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานความเสีย่งหรอือนัตรายสามารถเกดิจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน เครือ่งมอืและอุปกรณ์ ซึง่สามารถสรุป
ไดว้า่ ความเสีย่งอนัตรายภายในหอ้งปฏบิตักิารมอียู่โดยรอบตวัของผูป้ฏบิตังิาน ส านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ไดผ้ลกัดนัการจดัการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand: ESPReL) เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางปฏิบัติในการ
ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารวจิยัในประเทศไทย มกีารก าหนดแนวทางในการพฒันาความปลอดภยั 
ร่วมกบัการใชเ้ครื่องมอืในการพฒันาความปลอดภยั ดว้ยแนวปฏบิตัหิอ้งปฏบิตักิารปลอดภยั (Safety Guideline) และเครื่องมอืส ารวจ
ประเมนิสถานภาพความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร (ESPReL Checklist) ในการขบัเคลื่อนการพฒันาความปลอดภยั (ฉัตรชยั วริยิะ
ไกรกุล, 2558) กรอบแนวคดิในงานวจิยัครัง้น้ี เป็นการประเมนิความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ อุปกรณ์เครื่องมอืภายใน
หอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัตอบสนองความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยและพฤตกิรรม 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรทีม่กีารใชง้านในปัจจุบนั 
2) เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาในการใชพ้ืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรทีม่ใีนปัจจุบนั 
3) เพือ่เสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

26 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
 เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็ขอ้มลูโดยการส ารวจลกัษณะสภาพแวดลอ้มกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
การสงัเกตปัญหาการเขา้ใชพ้ืน้ทีข่องอาจารยแ์ละบุคลาการ และผูใ้ชง้านอาคารภายในหอ้งปฏบิตักิาร โดยผูว้จิยัสงัเกตการณ์ 3 ครัง้ ครัง้
ที ่1 เขา้สงัเกตการณ์ในวนัพฤหสับดทีี ่17 มนีาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 15.00 น. เป็นเวลา 5 ชัว่โมง ครัง้ที ่2 เขา้สงัเกตการณ์ในวนั
ศุกรท์ี ่18 มนีาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 15.00 น. เป็นเวลา 5 ชัว่โมง และเขา้สงัเกตการณ์ในวนัศุกรท์ี ่25 มนีาคม พ.ศ.2565 เวลา 
10.00 – 13.00 น. เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ผู้วจิยัท าการสังเกต จดบนัทกึ และบนัทึกภาพทัง้ภายในและภายนอกอาคารด้วยตนเอง การ
สมัภาษณ์อาจารย์และบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ และการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านอาคารเกีย่วกบัสภาพปัญหาการเขา้ใชพ้ืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิาร 
การสมัภาษณ์แบง่เป็น 2 ครัง้  

 ครัง้ที ่1 เป็นการสมัภาษณ์บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 2 คน ในวนัศุกรท์ี ่25 มนีาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 10.20 น. เป็น
เวลา 20 นาท ีและการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านอาคาร จ านวน 4 คน ในวนัศุกรท์ี ่25 มนีาคม พ.ศ.2565 เป็นเวลา 10.20 – 11.00 น. โดยผูว้จิยั
ท าการจดบนัทกึในการสมัภาษณ์ และบนัทกึเสยีงในการสมัภาษณ์  ครัง้ที ่2 เป็นการสมัภาษณ์อาจารย์ จ านวน 1 คน ในวนัศุกร์ที ่25 
มนีาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 – 16.10 น. เป็นเวลา 10 นาท ีโดยผูว้จิยัเป็นผูจ้ดบนัทกึการสมัภาษณ์ 

3.1 กรณีศึกษา และกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู 
 พืน้ทีก่รณีศกึษา คอื หอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั  

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ 1) อาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภายในพื้นที่ห้องปฏิบตัิการด้านอุตสาหกรรมเกษตรของคณะ
อุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั จ านวน 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ 1 คน บุคลากร
ผูเ้ชีย่วชาญ 2 คน 2) ผูใ้ชง้านอาคารภายในพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั คอื นกัศกึษา จ านวน 4 คน  

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืในการวจิยั ประกอบดว้ย  
1) แบบส ารวจสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร            
2) การสงัเกตสภาพปัญหาในการใชพ้ืน้ทีข่องผูใ้ชง้านอาคารโดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสงัเกต ประกอบดว้ย สมดุบนัทกึ กลอ้งถ่ายรปู และ
เขยีนแบบรา่งในสว่นต่างๆ ของพืน้ทีท่ีพ่บปัญหา  
3) แบบสมัภาษณ์บุคลากรหรอืผูเ้ชีย่วชาญของพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร  
4) แบบสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านอาคารของพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร  

3.3 การวิเคราะหข้์อมลู 
 น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจ การจดบนัทกึ การบนัทกึภาพ รวมถึงขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ น ามาวเิคราะหเ์น้ือหา จดักลุ่ม 
และสรา้งประเดน็หลกัทีพ่บ และเรยีงล าดบัตามความส าคญั 

4. ผลการวิจยั 

4.1 ลกัษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบริบทองคก์รของพืน้ท่ีกรณีศึกษา 
4.1.1 ขอ้มลูบรบิทภำยในองคก์ร 
 แผนกลยุทธ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ปี 2560-2570 ไดก้ าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ 5 ดา้น 
ประกอบไปดว้ย ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมอยา่งยัง่ยนื ยุทธศาสตรท์ี ่2 เสรมิสรา้งศกัยภาพและผลติก าลงัคนตาม
ความตอ้งการของประเทศและโลก ยุทธศาสตรท์ี ่3 ส่งเสรมิบรกิารวชิาการพฒันารากฐานองคค์วามรูสู้่ สงัคม ยุทธศาสตรท์ี ่4 สนับสนุน
การพฒันาองคก์รคุณภาพอยา่งยัง่ยนื (KMITL Excellence)  และยุทธศาสตรท์ี ่5 เรง่ขบัเคลือ่นเป้าหมายยุทธศาสตรส์ู ่TOP 10 ASEAN 
(KMITL NEW S-Curve) โดยมเีป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทย เพื่อผลติและพฒันาบุคลากรทีม่คีุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
และพฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการสร้างความรูแ้ละนวตักรรม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภวิตัน์ 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2560) คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
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ลาดกระบงั แต่เดมิชื่อคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปี 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นคณะอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี
วสิยัทศัน์ (Vision) คอื เป็นแหล่งเรยีนรู ้และสรา้งนวตักรรมดา้นอาหารแห่งอาเซยีน โดยแหล่งการเรยีนรูด้า้นอาหารเป็นแหล่งทีใ่หอ้งค์
ความรูท้างดา้นอาหารในทุกมติ ิสรา้งนวตักรรมดา้นอาหาร เป็นศูนยร์วมการพฒันางานวจิยัและนวตักรรมดา้นอาหารทีต่อบโจทยก์าร
พฒันาอุตสาหกรรมและธุรกจิอาหารในระดบัสากลและแหง่อาเซยีน เป็นองคก์รทางดา้นอาหารในภมูภิาคอาเซยีนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั
ในระดบัสากล รปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน ประกอบไปดว้ย ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิรวมถงึการใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางดา้น
อุตสาหกรรมอาหาร  

4.1.2 ลกัษณะสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพของหอ้งปฏบิตักิำรดำ้นอุตสำหกรรมเกษตรของคณะอุตสำหกรรมอำหำร สถำบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
 ลกัษณะสภาพแวดลอ้มของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (กรณีศกึษา) 
เป็นอาคารเรยีนและปฏบิตักิารคณะอุตสาหกรรมอาหาร ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปีพ.ศ.2560 และไดจ้ดัหาครุภณัฑต์่าง ๆ ประกอบการใช้
งานในอาคารเรยีบรอ้ยในตน้ปีพ.ศ.2562 พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้สิน้ประมาณ 6,422 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 2 สว่น 
คอื สว่นทีม่ ี5 ชัน้ และสว่นทีม่ ี7 ชัน้ โดยผูว้จิยัท าการศกึษาอาคารเรยีนและปฏบิตักิารคณะอุตสาหกรรมอาหารสว่นทีม่ ี7 ชัน้ ดงัน้ี 

ชัน้ที ่1 หอ้งกจิกรรมนกัศกึษา โถงส าหรบัประกอบกจิกรรมของนกัศกึษา และพธิกีาร 
ชัน้ที ่2 หอ้งปฏบิตักิารครวัมาตรฐานสากลและภตัตาคาร และหอ้งปฏบิตักิารพฒันาผลติภณัฑอ์าคาร 
ชัน้ที ่3 หอ้งปฏบิตักิารทางดา้นเคมอีาหาร และเคมวีเิคราะหอ์าหาร 
ชัน้ที ่4 หอ้งปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยาทางอาหาร และเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรม 
ชัน้ที ่5 หอ้งเรยีน หอ้งบรรยายรวม และหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
ชัน้ที ่6 ส านกังานคณบด ีส านกังานสว่นสนบัสนุนวชิาการ และหอ้งประชุม 
ชัน้ที ่7 หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหค์ณุภาพอาหาร 

 ซึง่อาคารเรยีนและปฏบิตักิารของคณะอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากจะเป็นประโยชน์ส าหรบัการเรยีนการสอนและกจิกรรม
ต่าง ๆ ตามพนัธกจิของคณะ ยงัมกีารใหบ้รกิารการเรยีนการสอนส าหรบัคณะอื่น ๆ ภายในสถาบนั (สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั. 2562) 

 จากการส ารวจลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในหอ้งปฏบิตักิารชัน้ที ่3 หอ้งปฏบิตักิารทางดา้นเคมอีาหาร และเคมี
วเิคราะหอ์าหาร ประกอบดว้ยบรเิวณ 1) หอ้ง AI-301 2) หอ้ง AI-302 และ 3) หอ้ง AI-318 พบวา่ มปัีญหาดงัน้ี สภาพแวดลอ้มภายนอก
โดยรอบอาคารปฏบิตักิารอยู่ใกลเ้คยีงกบัโครงการก่อสร้าง สภาพแวดลอ้มโดยรอบภายในของหอ้งปฏบิตักิารไม่มกีารแยกส่วนพืน้ที่
ส าหรบัท าการทดลองและการวจิยั รวมถึงส่วนพื้นที่เขยีนรายงานและจดบนัทกึขอ้มูลออกจากกนั การแบ่งส่วนพื้นที่ใช้ส อยภายใน
หอ้งปฏบิตักิารไมเ่หมาะสม ขนาดพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมกบัจ านวนของผูป้ฏบิตังิาน มกีารตัง้เครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ กดีขวางทางเดนิ -
ทางสญัจร ไมม่กีารแสดงขอ้มลูทีต่ ัง้และสถาปัตยกรรมทีส่ ือ่สารถงึการเคลือ่นทีแ่ละลกัษณะทางเดนิ ครุภณัฑ ์เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ไม่เพยีงพอกบัจ านวนของผูป้ฏบิตังิาน การควบคุมการใชง้านเครื่องมอืและอุปกรณ์บางชนิดไม่ไดร้ะบุรายละเอยีดการใชง้าน 
ตามรายละเอยีดในตารางที ่1  

ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร   
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
ลกัษณะทางกายภาพของห้องปฏิบติัการด้านอตุสาหกรรมเกษตร 
1. สภาพภายในและภายนอกทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตราย 
- สภาพแวดลอ้มโดยรอบภายนอกอาคารปฏบิตักิาร
ปัจจบุนัอยูใ่กลเ้คยีงกบัโครงการก่อสรา้งก่อใหเ้กดิ
ความเสีย่งและความเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้านอาคาร 
ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

- สภาพแวดลอ้มภายในอาคารปฏบิตักิารโดยรอบ
ปลอดภยั เป็นไปตามขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

   
รปูท่ี 1 สภาพแวดลอ้มโดยรอบภายนอก   รปูท่ี 2 สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร   
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (ต่อ) 
ลกัษณะทางกายภาพของห้องปฏิบติัการด้านอตุสาหกรรมเกษตร 
2. การแยกสว่นพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารออกจากพืน้ทีอ่ื่น ๆ 
- สภาพแวดลอ้มภายในของหอ้งปฏบิตักิารไมม่กีาร
แยกสว่นพืน้ทีส่ าหรบัท าการทดลองและการวจิยั 
รวมถงึสว่นพืน้ทีเ่ขยีนรายงานและจดบนัทกึขอ้มลู
ออกจากกนั มกีารท ากจิกรรมปะปนกนัอยูใ่นพืน้ที่
เดยีว ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 
- การแบง่สว่นพืน้ทีใ่ชส้อยภายในหอ้งปฏบิตักิารไม่
เหมาะสม เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นพืน้ที ่ 

 
   

รปูท่ี 3 สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร       รปูท่ี 4 สภาพแวดลอ้มภายในพืน้ที ่
                                                   หอ้งปฏบิตักิาร 

3. ขนาดพืน้ทีแ่ละความสงูของหอ้งปฏบิตักิารมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอกบัการใชง้าน 
- ขนาดพืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิารไมเ่หมาะสมกบั
จ านวนของผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึปรมิาณเครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด (ESPReL 
Checklist) 
- ความสงูของหอ้งปฏบิตักิาร 3.70 เมตร เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

    
รปูท่ี 5 ขนาดพืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิาร       รปูท่ี 6 ความสงูของหอ้งปฏบิตักิาร 

4. ทางเดนิ-ทางสญัจรภายในและภายนอก 
- ขนาดทางเดนิภายในหอ้ง AI-301, AI-302 และ AI-
318 กวา้งไมน้่อยกวา่ 0.60 เมตร เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 
- ขนาดทางเดนิทัว่ไป กวา้ง 3.20 เมตร เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 
- มกีารวางครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์
กดีขวางทางเดนิ-ทางสญัจรในบางต าแหน่ง 
- บรเิวณทางเดนิสูท่างเขา้-ออก ไมผ่า่นสิง่กดีขวาง 
หรอืผา่นครภุณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งอนัตราย เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

   
รปูท่ี 7 การจดัวางครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์       รปูท่ี 8 ทางเดนิทัว่ไป                               

5. การแสดงขอ้มลูทีต่ ัง้และสถาปัตยกรรมทีส่ ือ่สารถงึการเคลื่อนทีแ่ละลกัษณะทางเดนิ 
- ไมม่กีารแสดงขอ้มลูทีต่ ัง้และสถาปัตยกรรมทีส่ ือ่สาร
ถงึการเคลื่อนทีแ่ละลกัษณะทางเดนิ ไดแ้ก่ ผงัพืน้ 
ต าแหน่งเสน้ทางหนีไฟและต าแหน่งทีต่ ัง้ของอุปกรณ์
ฉุกเฉินบรเิวณหน้าหอ้งปฏบิตักิาร   ไมเ่ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

 

               
รปูท่ี 9 บรเิวณหน้าหอ้งปฏบิตักิาร         รปูท่ี 10 บรเิวณหน้าหอ้งปฏบิตักิาร      
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร    
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (ต่อ) 
ลกัษณะทางกายภาพของห้องปฏิบติัการด้านอตุสาหกรรมเกษตร 
6. มกีารควบคุมการเขา้ถงึครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
- การควบคุมการใชง้านเครือ่งมอืและอุปกรณ์บางชนิด
ไมไ่ดร้ะบุรายละเอยีดการใชง้านใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 
อาจเสีย่งการเกดิอนัตรายเมือ่ใชง้านได ้ไมเ่ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

 

   
รปูท่ี 11 ครภุณัฑท์ีไ่มไ่ดร้ะบุการใชง้าน    รปูท่ี 12 ครภุณัฑท์ีไ่มไ่ดร้ะบุการ 

7. ครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์มตีวัยดึตดิหรอืมฐีานรองรบัทีแ่ขง็แรง 
- ชัน้เกบ็ของ ชัน้เกบ็อุปกรณ์หรอืตูล้อยมกีารยดึเขา้กบั
ผนงัอยา่งแน่นหนา เป็นไปตามขอ้ก าหนด (ESPReL 
Checklist) 

- ฐานรองรบัครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอรไ์มม่กีารน าครภุณัฑ์
ส านกังาน เชน่ โต๊ะเรยีน หรอืเกา้อีท้ างาน มารองรบั
อุปกรณ์ทีม่นี ้าหนกัมาก เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
(ESPReL Checklist) 

        
รปูท่ี 13 ตูล้อย                         รปูท่ี 14 โต๊ะปฏบิตักิารตดิผนงั 

8. ครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์มคีวามเหมาะสมกบัขนาดและสดัสว่นของผูป้ฏบิตังิาน 
- ครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์มขีนาดที่
เหมาะสมกบัสดัสว่นของผูป้ฏบิตังิาน และมลีกัษณะที่
แขง็แรง เป็นไปตามขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

 
 
 
 
 
 
     

รปูท่ี 15 ครภุณัฑ ์                     รปูท่ี 16 โต๊ะปฏบิตักิารตดิผนงั 
9. ก าหนดระยะหา่งระหวา่งโต๊ะปฏบิตักิารและต าแหน่งโต๊ะปฏบิตักิารอยา่งเหมาะสม 
- ระยะหา่งระหวา่งโต๊ะปฏบิตักิาร ไมน้่อยกวา่ 1.50 
เมตร เป็นไปตามขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

- วางต าแหน่งของโต๊ะปฏบิตักิารไวบ้รเิวณตรงกลาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

 

   
รปูท่ี 17 ระยะหา่งระหวา่งโต๊ะปฏบิตักิาร     รปูท่ี 18 ต าแหน่งของโต๊ะปฏบิตักิาร 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร   
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (ต่อ) 
ลกัษณะทางกายภาพของห้องปฏิบติัการด้านอตุสาหกรรมเกษตร 
10. มอี่างน ้าตัง้อยูใ่นหอ้งปฏบิตักิารอยา่งน้อย 1 ต าแหน่ง (ควรตัง้อยูใ่กลบ้รเิวณทางออกหอ้งปฏบิตักิาร) 
- หอ้งปฏบิตักิาร AI-301 มอี่างน ้าตัง้อยูภ่ายใน
หอ้งปฏบิตักิาร จ านวน 2 ต าแหน่ง ตัง้อยูห่า่งจาก
บรเิวณทางออกของหอ้งปฏบิตักิาร 

- หอ้งปฏบิตักิาร AI-302 มอี่างน ้าตัง้อยูภ่ายใน
หอ้งปฏบิตักิาร จ านวน 2 ต าแหน่ง ตัง้อยูบ่รเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัทางออกของหอ้งปฏบิตักิาร 

- หอ้งปฏบิตักิาร AI-318 มอี่างน ้าตัง้อยูภ่ายใน
หอ้งปฏบิตักิาร จ านวน 3 ต าแหน่ง อ่างน ้าทีถ่กูตัง้อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัทางออกของหอ้งปฏบิตักิารมกีาร
น าเครือ่งมอืมาวางทบัปิดอ่างน ้า โดยอ่างน ้าต าแหน่ง
อื่นๆอยูห่า่งจากบรเิวณทางออกของหอ้งปฏบิตักิาร 

   
รปูท่ี 19 ต าแหน่งอ่างลา้งมอื                รปูท่ี 20 ต าแหน่งอ่างล่างมอื 

11. ครภุณัฑอ์ยูใ่นสภาพทีส่ามารถใชง้านไดด้แีละมกีารดแูลและบ ารงุรกัษาอยา่งสม ่าเสมอ 

- หอ้งปฏบิตักิารมเีจา้หน้าคอยท าความสะอาดอยูเ่สมอ 
- ตรวจเชค็อุปกรณ์ทุกๆสปัดาห ์ 
- ตรวจสอบสภาพการใชง้านทุก ๆ 1-2 ปี เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

- ครภุณัฑอ์ยูใ่นสภาพทีส่ามารถใชง้านไดด้ ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (ESPReL Checklist) 

 

          
รปูท่ี 21 ครภุณัฑ ์                        รปูท่ี 22 ครภุณัฑ ์

4.2 สภาพปัญหาในการใช้พื้นท่ีของห้องปฏิบติัการด้านอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 จากการสงัเกตสภาพปัญหาในการใชพ้ืน้ทีข่องหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงับรเิวณหอ้งปฏบิตักิารชัน้ที่ 3 หอ้งปฏบิตักิารทางดา้นเคมอีาหาร และเคมีวเิคราะห์
อาหาร ประกอบดว้ยบรเิวณ 1) หอ้ง AI-301 2) หอ้ง AI-302 และ 3) หอ้ง AI-318 พบวา่ บรเิวณพืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิารดว้ยขอ้จ ากดั
ดา้นพืน้ทีม่ขีนาดพืน้ทีแ่คบเกนิไป เมือ่เทยีบกบัปรมิาณของผูใ้ชง้านอาคาร รปูแบบการใชง้านพืน้ทีเ่กดิการทบัซอ้นกนัดว้ยขอ้จ ากดัดา้น
พืน้ทีแ่ละขอ้จ ากดัดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมถงึครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทีม่คีวามจ าเป็นภายในหอ้งปฏบิตักิาร เช่น ตูดู้ดควนั (Fume 
hood) เป็นเครื่องมอืพืน้ฐานส าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการดดูไอสารเคมใีนขณะท าการทดลองทางเคมภีายในหอ้งปฏบิตักิารมไีม่
ครบทุกหอ้ง 

 จากการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึผูใ้ชอ้าคาร บรเิวณหอ้งปฏบิตักิารชัน้ที ่3 หอ้งปฏบิตักิารทางดา้น
เคมอีาหาร และเคมวีเิคราะหอ์าหาร ประกอบดว้ยบรเิวณ 1) หอ้ง AI-301 2) หอ้ง AI-302 และ 3) หอ้ง AI-318 พบปัญหาในการใชพ้ืน้ที่
ของอาจารยแ์ละบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ และผูใ้ชอ้าคาร สอดคลอ้งกบัการส ารวจและการสงัเกตเบือ้งตน้ ตามรายละเอยีดในตารางที ่2 
  



กำรประเมนิอำคำรหลงักำรเขำ้ใชห้อ้งปฏบิตักิำรดำ้นอุตสำหกรรมเกษตร  
ชนิศา สนิเทศ และญาณนิทร ์รกัวงศว์าน 
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ตารางท่ี 2 สภาพปัญหาในการใชพ้ืน้ทีข่องหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร   
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
อาจารยแ์ละบคุลากรผูเ้ช่ียวชาญ 
- ขนาดพืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิารไมเ่พยีงพอส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน 

- พืน้ทีใ่ชส้อยมจี านวนจ ากดัเมือ่เทยีบกบัปรมิาณผูป้ฏบิตังิาน 
- เมือ่เกดิอุบตัเิหตุต าแหน่งทีล่า้งตาและฝักบวัฉุกเฉินอยูไ่กล 
- ครภุณัฑไ์มเ่พยีงพอเนื่องจากการตดิตัง้ตูด้ดูควนัไมค่รบทุกหอ้ง
ตามความตอ้งการ 

- หอ้งปฏบิตักิารทีม่เีครือ่งมอื และอุปกรณ์ ควรแยกออกจาก
หอ้งปฏบิตักิารทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน เนื่องจากหากมี
การเรยีนการสอนผูใ้ชง้านอาคารจะไมส่ามารถใชง้านเครือ่งมอื
และอุปกรณ์ได ้ 

- การจดัวางครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในแต่ละ
หอ้งยงัไมเ่หมาะสม เครือ่งทีจ่ าเป็นตอ้งใชง้านต่อเนื่องกนัถูก
จดัวางอยูค่นละหอ้งปฏบิตักิาร 

- ชุดปฐมพยาบาลไมเ่พยีงพอในกรณฉุีกเฉิน 
- ถงัขยะในหอ้งปฏบิตักิารไมค่รบทุกหอ้ง 

  
รปูท่ี 23 พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร          รปูท่ี 24 พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร 

              
รปูท่ี 25 ต าแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉิน    รปูท่ี 26 ต าแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

ผูใ้ช้งานอาคาร 
- ขนาดพืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิารไมเ่พยีงพอต่อจ านวนผูใ้ชง้าน
อาคาร 

- ครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอื และอุปกรณ์ไมเ่พยีงพอต่อการ
ใชง้าน 

- มกีารจดัวางครภุณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอื และอุปกรณ์บาง
เครือ่งในต าแหน่งทีไ่มเ่หมาะสม 

- ทางเดนิ-ทางสญัจรบางต าแหน่งมกีารวางเครือ่งมอืขวางทาง
เดนิ ทางสญัจร 

- การจดัวางเครือ่งมอื อุปกรณ์ไมเ่พยีงพอ เมือ่มกีารเรยีนการ
สอนพรอ้มกบัการท าวจิยั ท าใหพ้ืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารไม่
เพยีงพอต่อการใชง้าน 

                                    
รปูท่ี 27 พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร                รปูท่ี 28 พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร 
 

 จากการสมัภาษณ์พบว่า ผูใ้ช้งานอาคารมปีระเดน็ปัญหาเกี่ยวกบัขนาดพื้นที่ภายในหอ้งปฏบิตักิาร ครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 
เครือ่งมอื และอุปกรณ์ ผูใ้ชง้านอาคารบางท่านกลา่ววา่ “การใชง้านพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารไมส่ามารถจบในหอ้งเดยีว ตอ้งมกีารใชง้านพืน้ที่
หอ้งปฏบิตักิารหลายหอ้ง เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นพืน้ที ่ครุภณัฑ ์เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องมอื และอุปกรณ์ไมเ่พยีงพอต่อผูป้ฏบิตังิาน” รวมถงึ
เมือ่เกดิอุบตัเิหตุอุปกรณ์ฉุกเฉินอยูห่า่งไกล ควรเพิม่ฝักบวัฉุกเฉินและทีล่า้งตาในพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารในทุกๆ หอ้ง 
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5. การอภิปรายผลการวิจยั สรปุ และข้อเสนอแนะ  

5.1 การอภิปรายผลการวิจยั 
 จากการส ารวจลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จากการสงัเกตและสมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ และผูใ้ชง้านอาคาร 
พบวา่ หอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัใน
ส่วนพื้นที่ของหอ้งปฏบิตักิารยงัไม่ตอบสนองต่อการใช้งานด้านประโยชน์ใช้สอยและพฤตกิรรมของผูใ้ช้งานอาคาร เช่น ขนาดพื้นที่ 
รูปแบบพืน้ทีใ่ชส้อย ครุภณัฑ ์เฟอร์นิเจอร ์เครื่องมอืและอุปกรณ์ การจดัวางครุภณัฑ ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมถงึขาด
อุปกรณ์ฉุกเฉินและการแสดงขอ้มลูทีต่ ัง้และสถาปัตยกรรมทีส่ ือ่สารถงึการเคลือ่นทีแ่ละลกัษณะทางเดนิ สรุปผลไดว้า่ หอ้งปฏบิตักิารดา้น
อุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง มปัีญหาในดา้นพืน้ทีใ่ชส้อย 
ครุภณัฑ ์เฟอรนิ์เจอร ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์ เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นพืน้ทีแ่ละงบประมาณทีไ่มเ่พยีงพอ 

5.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 1) ควรแยกส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องปฏบิตัิการตามล าดบัความอนัตรายและความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นส่วนพื้นที่เขยีน
รายงานและจดบนัทกึ (ความเสีย่งต ่า) สว่นท าการทดลองและวจิยั (ความเสีย่งปานกลาง) และสว่นตูด้ดูควนัและอุปกรณ์ (ความเสีย่งสงู) 
 2) ควรมกีารวางอุปกรณ์ เครือ่งมอืทีใ่ชอ้ยา่งเป็นระเบยีบ เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิอนัตรายระหวา่งการปฏบิตังิาน 
 3) ควรแยกส่วนหอ้งปฏบิตักิารเพื่อการวจิยัและห้องปฏบิตักิารเพื่อการเรยีนการสอนออกจากกนั เพื่อลดการใช้งานพื้นที่
หอ้งปฏบิตักิารทีท่บัซอ้นกนั 

4) ควรมกีารก าหนดพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมการใชง้าน รวมถงึจ านวนผูใ้ชง้านโดยขนาดพืน้ที ่5 ตารางเมตร/คน 
5) ควรตดิตัง้ป้ายแสดงขอ้มลูทีต่ ัง้และสถาปัตยกรรมทีส่ ือ่สารถงึการเคลือ่นทีแ่ละลกัษณะทางเดนิ ไดแ้ก่ ผงัพืน้ แสดงต าแหน่ง

เสน้ทางหนีไฟ และต าแหน่งทีต่ัง้ของอุปกรณ์ฉุกเฉินบรเิวณหน้าหอ้งปฏบิตักิารมขีาดไมเ่ลก็กวา่ 0.25 x 0.25 เมตร โดยสพีืน้ของป้ายจะ
ต่างจากสผีนงั และตดิตัง้สงูจากพืน้ถงึกึง่กลางป้ายอยา่งน้อย 1.20 เมตร แต่ไมเ่กนิ 1.60 เมตร 

6) บรเิวณทางเดนิ-ทางสญัจรภายในและภายนอกหอ้งปฏบิตักิาร ควรปราศจากสิง่กดีขวางหากมคีวามจ าเป็นควรเป็นสิง่ของ
ทีอ่ยูช่ ัว่คราวเทา่นัน้ 

7) ควรมกีารควบคุมการใชง้านเครื่องมอืและอุปกรณ์โดยมกีารระบุรายละเอยีดวธิกีารใชง้านเครื่องมอืและอุปกรณ์แต่ละชนิด
ในทุกๆ อุปกรณ์ เพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิอนัตรายในการใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ 

8) อ่างน ้าควรตัง้อยู่ใกลบ้รเิวณทางออกของหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อสามารถเขา้ถึงได้สะดวกเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน รวมถงึใช้ท า
ความสะอาดรา่งกายก่อนเขา้-ออกจากหอ้งปฏบิตักิาร 

9) ควรมอุีปกรณ์ฉุกเฉินทีล่า้งตาและฝักบวัฉุกเฉินจดัเตรยีมไวภ้ายในหอ้งปฏบิตักิารโดยตัง้อยู่บรเิวณสว่นทีเ่ป็นทางเดนิหรอื
ต าแหน่งทีผู่ป้ฏบิตังิาน เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินสามารถเขา้ไปลา้งออกไดท้นัท ี 

10) ควรเพิม่ชุดปฐมพยาบาล เพือ่ใชป้ฐมพยาบาลเมือ่เกดิอุบตัเิหตุฉุกเฉิน 

5.3 ข้อเนอแนะส าหรบัการท าวิจยัต่อไป 
 การวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัท าการศกึษาเฉพาะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสว่นของพืน้ทีใ่ชส้อย ครุภณัฑ ์เฟอรนิ์เจอร ์เครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ รวมถงึพฤตกิรรมการใชง้านภายในหอ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัเท่านัน้ ปัจจุบนัหอ้งปฏบิตักิารมปีระเดน็ปัญหาอื่น ๆ ไมว่า่จะเป็นดา้นการระบายอากาศทีเ่ป็นอกี
หน่ึงประเดน็ส าคญัในดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร ส าหรบัการวจิยัในอนาคตควรศกึษาปัญหาในดา้นการระบายอากาศภายใน
สว่นพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 
 



กำรประเมนิอำคำรหลงักำรเขำ้ใชห้อ้งปฏบิตักิำรดำ้นอุตสำหกรรมเกษตร  
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33 

6. เอกสารอ้างอิง 
โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิารวจิยัในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research 

Laboratory in Thailand “ESPReL”. (2558). คูม่อืกำรประเมนิควำมปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิำร. ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่2. 
กรุงเทพฯ: ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสารและของเสยีอนัตราย. (ออนไลน์). สบืคน้เมือ่ 3 มนีาคม 2565, จาก 
http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf.  

ฉตัรชยั วริยิะไกรกุล. (2558). หอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยัตน้แบบตัง้ตน้ไดอ้ยำ่งไร. กรุงเทพฯ: ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการของเสยีอนัตราย. 
วรีะ สจักุล. (2544). กำรประเมนิสภำพแวดลอ้มอำคำร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. (2560). แผนกลยุทธสถำบนั 2560-2570 สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คณุ

ทหำรลำดกระบงั. สบืคน้เมือ่ 20 พฤษภาคม 2565, จาก http://www.osm.kmitl.ac.th/osmnew/document/3ea699e5ae8dfd5c.pdf 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. (2562). อำคำรเรยีนและปฏบิตักิำรคณะอุตสำหกรรมอำหำร. สบืคน้เมือ่ 12 

มนีาคม 2565, จาก http://foodindustry.kmitl.ac.th/index.php/th/Support/newbuildng 
Horgen, T., & Sheridan, S. (1996). Post-Occupancy Evaluation of Facilities: A Participatory Approach to Programming and 

Design. Facilities, 14(7/8),16-25. doi:10.1108/02632779610123344 
Preiser, W., Rabinowitz, H., & White, E. (1988). Post-occupancy evaluation. New York: Van Nostrand Reinhold. 
White, J. (2008). Implementation of post-occupancy evaluation: A potential tool for building asset management and creating 

more productive. Cost-Effective and Sustainable Buildings at MSU White Paper. Retrieved from 
https://msu.edu/tariq/C2P2AI_PostOccupancy_White Paper. 

 

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf
http://foodindustry.kmitl.ac.th/index.php/th/Support/newbuildng


13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

 

34 

สมบติัของแผน่ซีเมนตบ์อรด์ท่ีผสมเศษพลาสติก PET และเศษฝ้ายเหลือใช้ 
เพื่อประยกุตใ์ช้ในงานผนังอาคาร 

PROPERTIES OF CEMENT BOARD MIXED WITH PET PLASTIC AND COTTON WASTE  
FOR IN THE BUILDING WALL 

 
ภควตั พฤกษาจรเีวโรจน์1 และภษูติ เลศิวฒันารกัษ์2 

คณะสถาปัตยกรรมและการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 12121 
pakawat.phru@dome.tu.ac.th1, lertwatt@tu.ac.th2 

บทคดัย่อ 
          งานวจิยัน้ีจงึมแีนวคดิพฒันาวสัดุทางสถาปัตยกรรมทีม่ตีน้ทุนต ่าในการผลติและใชว้สัดุเหลอืใชจ้ากอุตสาหกรรมและขยะรไีซเคลิ  
ไดแ้ก่ เศษฝ้ายและเศษพลาสตกิ PET โดยใชป้นูซเีมนตเ์ป็นวสัดุผสาน ปัจจุบนัการใชป้ระโยชน์จากขยะรไีซเคลิ เมือ่เทยีบกบัขยะฝังกลบ
แลว้มปีรมิาณทีต่ ่ากวา่ การน าวสัดุเหลอืใชป้ระเภทต่างๆ กลบัมาใชป้ระโยชน์ถอืเป็นการช่วยลดการใชท้รพัยากร ลดการใชง้บประมาณ
ในการน าไปก าจดัและการใชเ้ศษฝ้ายทีเ่หลอืจากอุตสาหกรรมกลบัมาใชส้ามารถช่วยในการลดปรมิาณของสารเคมทีีใ่ชใ้นการปลูกฝ้าย
และลดพลงังานทีใ่ชใ้นการรไีซเคลิฝ้ายเป็นการช่วยในการลดปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากขยะและช่วยรกัษาทรพัยากรธรรมชาตปัิจจุบนั
งานก่อสรา้งและงานสถาปัตยกรรมค านึงถงึการใชว้สัดุทดแทนวสัดุธรรมชาตแิละใชว้สัดุรไีซเคลิเพิม่สงูขึน้ เพื่อลดการท าลายธรรมชาติ
และลดปริมาณวสัดุเหลอืใช้ น าซีเมนต์บอร์ดมาทดสอบสมบตัิทางกายภาพ สมบตัิทางกล และสมบตัิทางความร้อนตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยท าการเปรยีบเทยีบกบัซเีมนต์บอร์ดทีม่ขีายทัว่ไป ผลการศกึษามอร์ตาที่ผลติจากเศษพลาสตกิ PET และเศษฝ้าย
พบว่า การเพิม่ปรมิาณเศษพลาสตกิPET และเศษฝ้าย ส่งผลใหส้มบตัทิางกายภาพมอีตัราการดูดซมึน ้าทีสู่งขึ้น สมบตัทิางกล ไดแ้ก่
ก าลงัรบัแรงอดัมคี่าต ่าลง และคุณสมบตัทิางความรอ้น ไดแ้ก่ สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น แสดงการเป็นฉนวนทีด่ขี ึน้เน่ืองจากสมบตัิ
การเป็นฉนวนความรอ้นของพลาสตกิ PET และฝ้าย 

ค ำส ำคญั: ซเีมนตบ์อรด์ ,สมบตัทิำงกำยภำพ ,สมบตัเิชงิกล ,สมบตัทิำงควำมรอ้น ,พลำสตกิ PET ,เศษฝ้ำยเหลอืใช ้

Abstract 
 This research, therefore, has the concept of developing architectural materials. It is a low-cost production and use of 
industrial waste and recycled waste such as cotton scraps and PET plastic scraps by using cement as a composite material. 
Nowadays, the use of recycled waste. Compared to landfill waste, it has a lower volume. The use of different types of waste 
materials Re-utilization is considered to reduce resource consumption. Reducing the elimination budget and the use of industrial 
cotton waste can help reduce the number of chemicals used to grow cotton and reduce the energy used to recycle cotton. 
Reduce environmental problems caused by waste and help conserve natural resources. Nowadays, construction and 
architectural works consider the increasing use of renewable materials, natural materials, and recycled materials. To reduce 
the destruction of nature and reduce the number of waste materials. Cement boards from cotton and PET scraps were tested 
for physical, mechanical, and thermal properties according to industry standards. By comparing it with commercially available 
cement boards. The results of the study of mortar produced from PET plastic scraps and cotton scraps were found that 
Increasing the amount of PET plastic scraps and cotton scraps results in higher physical properties, water absorption rate, 
mechanical properties such as lower compressive strength. And thermal properties Including the coefficient of heat conduction 
Shows better dielectric strength due to the thermal insulating properties of PET plastics and cotton. 

Keywords: Cement Board, Physical Properties, Mechanical Properties, Thermal Properties, Plastic PET, Cotton waste 
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1. ท่ีมาและความส าคญัของงานวิจยั 

ปัจจุบนัประเทศไทยมปีรมิาณขยะพลาสตกิและโฟมมากถงึ 2.7 ลา้นตนั หรอืเฉลีย่ 7 ,000 ตนัต่อวนั แบ่งเป็นถุงพลาสตกิรอ้ย
ละ 80 หรอื 5,300 ตนัต่อวนั หรอืประมาณ 2 ลา้นตนั ส่วนทีเ่หลอืเป็นขยะโฟม ประมาณ 700 ,000 ตนั (กรมควบคุมมลพษิ, 2561) ใช้
เวลาย่อยสลายยาวนานถงึ 450 ปี ทัง้น้ี พบว่าขยะพลาสตกิรอ้ยละ 50 ก าจดัไม่ถูกวธิ ีหากน าไปเผาท าลายจะท าลายสิง่แวดลอ้มอย่าง
มาก รวมทัง้มสีารตกคา้งในสิง่แวดลอ้มจ านวนมาก เน่ืองจากถุงพลาสตกิท าจากเมด็ปิโตรเลยีมท าใหม้กีารปนเป้ือนของสารตกคา้งในดนิ
และน ้า สง่ผลก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั อุตสาหกรรมสิง่ทอในการผลติเสน้ดา้ยจากการปัน่เสน้ใยฝ้าย
ทีม่หีลายขัน้ตอน โดยในแต่ละขัน้ตอนมลีกัษณะของความตอ้งการความยาวของเสน้ใยฝ้ายทีแ่ตกต่างกนั เศษเสน้ใยฝ้ายทีต่กใตเ้ครื่อง
สางใยมลีกัษณะเป็นเศษเสน้ใยฝ้ายเลก็ๆ และมเีปลอืกฝ้ายปะปนอยู่เลก็น้อยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้โดยส่วนมากในอุตสาหกรรม
จะน าเส้นใยเหลือใช้เหล่าน้ีมาก าจัดโดยวิธีการฝังกลบและวิธีการเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  ปัจจุบันงานก่อสร้างและงาน
สถาปัตยกรรมค านึงถงึการใชว้สัดุทดแทนวสัดุธรรมชาตแิละใชว้สัดุรไีซเคลิเพิม่สงูขึน้ เพื่อลดการท าลายธรรมชาตแิละลดปรมิาณวสัดุ
เหลอืใช ้งานวจิยัชิน้น้ีจงึมแีนวคดิพฒันาวสัดุทางสถาปัตยกรรม ทีม่ตีน้ทุนต ่าในการผลติและใชว้สัดุเหลอืใชจ้ากอุตสาหกรรมและขยะรี
ไซเคิล  ได้แก่ พลาสติก PET และฝ้ายเศษฝ้ายเหลอืใช้ โดยใช้ปูนซีเมนต์เป็นวสัดุผสาน น ามาทดสอบด้านก าลงัรบัแรงเพื่อให้ได้
อตัราสว่นทีเ่หมาะสม และทดสอบดา้นการถ่ายเทความรอ้นเพือ่ใชใ้นงานสถาปัตยกรรม 

1.1 พลาสติก PET  
พลาสตกิ PET เป็นพลาสตกิทีพ่บไดม้ากทีสุ่ด รองลงมาจากถุงพลาสตกิและโฟม (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2561) 

การย่อยสลายใชเ้วลานาน 450 ปี การรไีซเคลิพลาสตกิ PET สามารถท าไดโ้ดยการน าพลาสตกิ PET มาหลอมใหเ้ป็นเมด็พลาสตกิ แลว้
จงึน าไปฉีดขึ้นรูปใหม่ซึ่งใช้พลงังานในการรไีซเคลิสูง พลาสติก PET เป็นเทอร์โมพลาสติกที่จดัอยู่ในกลุ่มพอลเิอสเทอร์เกิดขึ้นจาก
ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชัน่แบบควบแน่น (condensation polymerization) ด้วยปฏกิริยิาเอสเทอรฟิิเคชัน่ระหว่างเอทลินีไกลคอลกบัได
เมทลิเทเรฟทาเลต หรอื ระหวา่งเอทลินีไกลคอลกบักรดเทเรฟทาลกิ โดยทัว่ไป PET มจีุดหลอมเหลวประมาณ 260°C ความหนาแน่น 
1.38 g/cm 3 (ที ่20 °C) และดชันีหกัเหของแสงอยูใ่นชว่ง 1.57-1.58 พลาสตกิ PET เป็นพลาสตกิทมีนี ้าหนกัเบา สมัประสทิธิก์ารน าความ
รอ้นอยูท่ี ่0.0355 W/m.k ซึง่มคีวามเป็นฉนวนความรอ้นทีด่ ี(Francesco Asdrubali, 2558) 

1.2 เส้นใยฝ้าย 
ฝ้ายเป็นพชืเศรษฐกจิทีพ่บไดบ้รเิวณภาคเหนือของประเทศไทย ใชร้ะยะเวลาในการปลกูประมาณ 3 เดอืน มฤีดเูกบ็เกีย่วอยูร่ะหวา่งเดอืน
พฤศจกิายนถงึธนัวาคม ปรมิาณเศษฝ้ายเหลอืใชจ้ากอุตสาหกรรมทอผา้มปีรมิาณมาก จากกระบวนการสางเสน้ใยเพือ่ท าใหเ้สน้ใยเรยีบ
ก่อนน าไปปัน่เป็นเส้นด้าย เศษฝ้ายที่เหลือใช้จากกระบวนการน้ีจะมีปริมาณถึง 25% ของฝ้ายที่ผ่านกระบวนการปัน่ด้าย (กรม
อุตสาหกรรมสิง่ทอ, 2548) โดยนิยมน าไปก าจดัดว้ยวธิเีผาและการฝังกลบ สมบตัขิองเสน้ใยฝ้าย เสน้ใยฝ้ายเป็นพชืเสน้ใยสัน้ เสน้ใยฝ้าย
มสีว่นประกอบของเซลลโูลสสงู ความหนาแน่น 1.54 ก./ลบ.ซม (Abidi, 2019) 

1.3 วสัดผุนังในงานสถาปัตยกรรม 
ปัจจุบนัวสัดุผนงัทีใ่ชใ้นงานสถาปัตยกรรมมกีารพฒันาโดยการน าเศษไมห้รอืเสน้ใยจากไมใ้นอุตสาหกรรมการเกษตรมาใชเ้พือ่

ช่วยในการลดขยะที่เหลอืจากเศษไมต้่างๆ โดยการน ามาใช้ผสมเป็นซีเมนต์บอร์ดและใช้เป็นวสัดุทดแทนไม้ (Wood-based Panel) 
ส าหรบัใช้ท าเฟอร์นิเจอร์บวิท์อนิ (Built In) โดยวสัดุผนังจะสามารถจ าแนกตามสารยดึเกาะ(Binder) ผนังชเีมนต์บอร์ดนัน้เป็นที่นิยม
ส าหรบัอาคารทีต่้องการใชค้วามรวดเรว็ในการก่อสรา้งหรอือาคารทีไ่ม่ไดต้ัง้อยู่ถาวร โดยทีซ่เีมนต์บอร์ดมคีวามแขง็แรงเทยีบเท่าผนัง
ก่อสรา้งโดยทัว่ไปจงึนิยมน ามาใชใ้นการก่อสรา้ง โครงสรา้งของผนังซเีมนต์บอร์ดจะใชก้ารตดิผนังกบัโครงเคร่าเหลก็หรอืไม ้สามารถ
ใชไ้ดท้ัง้ภายนอก และภายในอาคารดว้ยคุณสมบตัทิีเ่ทยีบเท่ากบัผนังก่อโดยทัว่ไป และระยะเวลาในการก่อสรา้งทีเ่รว็ จงึมแีนวโน้มการ
ใชใ้นอาคารมากขึน้ 
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2. วิธีการวิจยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลองเพือ่ศกึษาและพฒันาคุณสมบตัขิองวสัดุซเีมนต ์ส าหรบัประยุกตใ์ชใ้นงานผนังอาคาร โดยใช้

พลาสตกิ PET และเสน้ใยฝ้าย โดยมกีารพจิารณาสดัสว่นผสมของวสัดุซเีมนต์ทีเ่หมาะสมเพือ่ศกึษาคุณสมบตัติ่างๆ โดยเน้นการพฒันา
คุณสมบตัทิางความรอ้นใหด้ขีึน้เพือ่ ชว่ยในการเป็นฉนวนกนัความรอ้นทีจ่ะเขา้สูภ่ายในอาคาร  

2.1 การเตรียมวสัด ุ
วสัดุทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบไปดว้ย พลาสตกิ PET และเศษฝ้าย โดยน าพลาสตกิ PET มาตดัใหไ้ดข้นาดประมาณ 5 x 5 

มลิลเิมตร และเศษฝ้ายน ามาตดัให้ได้ขนาด 2 มลิลเิมตรน าฝ้ายมาแช่น ้าเพื่อควบคุมความชื้นก่อนท าการผสม การผสมท าการผสม
ซเีมนตเ์พสตต์ามสดัสว่นผสม ดงัในตารางที ่1 โดยเริม่จากการน าปนูซเีมนตม์าผสม กบัน ้าในอตัราสว่นน ้าต่อซเีมนต ์(WIC) เทา่กบั 0.55 
แลว้จ าผสม PET และ เศษฝ้าย มาผสมในอตัราสว่น 0 5 10 15 ก่อนน าไปขึน้รปูตามขนาดของการทดสอบต่างๆ 

ตารางท่ี 1 สว่นผสมวสัดุผสมซเีมนตท์ีใ่ชใ้นการศกึษา 
 
สดัสว่นผสม 

น ้าหนกัของสว่นผสม (กรมั) 
ปนูซเีมนต ์ ทราย น ้า พลาสตกิ ฝ้าย 

P0C0 150 225 75 0 0 
P0C5 150 213.75 75 0 6.66 
P0C10 150 202.5 75 0 13.32 
P0C15 150 191.25 75 0 19.99 
P5C0 150 213.75 75 5.97 0 
P5C5 150 202.5 75 5.97 6.66 
P5C10 150 191.25 75 5.97 13.32 
P5C15 150 180 75 5.97 19.99 
P10C0 150 202.5 75 11.94 0 
P10C5 150 191.25 75 11.94 6.66 
P10C10 150 180 75 11.94 13.32 
P10C15 150 168.75 75 11.94 19.99 
P15C0 150 191.25 75 17.91 0 
P15C5 150 180 75 17.91 6.66 
P15C10 150 168.75 75 17.91 13.32 
P15C15 150 157.5 75 17.91 19.99 

หมำยเหตุ:  อตัราสว่นน ้าต่อปนูซเีมนต ์เทา่กบั 0.5 
Px หมายถงึ อตัราสว่นพลาสตกิ PET อตัราสว่นรอ้ยละ x โดยน ้าหนกัของทราย 
Cx หมายถงึ อตัราสว่นฝ้ายทีใ่ชผ้สมเพิม่ อตัราสว่นรอ้ยละ 0.x โดย น ้าหนกัของปนูซเีมนต ์           
ความหนาแน่นของพลาสตกิ PET  เทา่กบั 1.38 ก./ลบ.ซม 
ความหนาแน่นของฝ้าย เทา่กบั 1.54 ก./ลบ.ซม 
ความหนาแน่นของปนูซเีมนต ์เทา่กบั 2.80 ก./ลบ.ซม. 
ความหนาแน่นของทราย เทา่กบั 2.60 ก./ลบ.ซม. 
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2.2 การทดสอบเชิงกล 
การทดสอบหาค าก าลงัรบัแรงอดัของกอ้นมอรต์า้ ตามมาตรฐานมาตรฐาน มอก.409-2525 โดยวางกอ้นทดสอบขนาด 5 x 5 x 

5 บนแทน่เหลก็แบนกลม โดยทีผ่วิสมัผสัของกอ้นทดสอบกบัแทน่เหลก็เสมอกนั แทน่กดดา้นบนกดลงมาดว้ยอตัราเรง่ทีส่ม ่าเสมอจนกอ้น
ทดสอบแตก บนัทกึคา่แรงอดัสงูสดุ หน่วยเป็นกโิลกรมั น าค่าทีไ่ดม้าแทนในสมการเพือ่หาค่าก าลงัอดัประลยัดงัสมการ (1)  
 
ก าลงัอดัประลยั (กโิลกรมั/ตารางเซนตเิมตร)  =  แรงอดัประลยั / พืน้ทีห่น้าตดัของตวัอยา่งทดสอบ   (1) 
 

2.3 การทดสอบสมัประสิทธ์ิการน าความร้อน 
การศกึษาคุณสมบตัิทางความร้อนของมอร์ตาร์ ที่ผสมพลาสตกิ PET และเศษฝ้ายในอตัราส่วนร้อยละ 0 5 10 และ 15 โดย

น ้าหนักของปนูซเีมนต ์เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C177 ซึง่ใชต้วัอย่างซเีมนต ์ขนาด 5 x 5 x 2.5 เซนตเิมตร จ านวน 3 ตวัอย่างส าหรบั
แต่ละ สดัสว่นผสม เพือ่พจิารณาคา่เฉลีย่ของคา่สมัประสทิธิก์าร น าความรอ้น (Thermal Conductivity) ของตวัอยา่งแต่ละสดัสว่นผสม 

3. ผลการศึกษา  

3.1 การทดสอบเชิงกล 
ผลการทดสอบก าลงัรบัแรงอดัของกอ้นตวัอย่าง ซเีมนต์เพสต ์ตามมาตรฐาน มอก.409-2525 ไดผ้ลตงัตารางที ่2 ผลจากการ

ทดสอบพบว่าค่าก าลงัรบัแรงอดัของมอร์ต้าที่ผสมพลาสติก PET และเศษฝ้ายมแีนวโน้มลดลง ค่าก าลงัรบัแรงอดัของมอร์ต้าผสม
พลาสตกิ PET และเศษฝ้ายมแีนวโน้มลดลงเมือ่มกีารเพิม่ปรมิาณของพลาสตกิ PET และเศษฝ้ายในสดัสว่นผสม และมคีา่ต ่าลงมากทีสุ่ด 
เมือ่ผสมพลาสตกิและเศษฝ้ายทีอ่ตัราสว่นรอ้ยละ 15 

ตารางท่ี 2 ก าลงัรบัแรงอดั 
สดัสว่นผสม ก าลงัรบัแรงอดั (กโิลกรมั/ตารางเซนตเิมตร) 
P0C0 418.5 
P0C5 275.5 
P0C10 239.6 
P0C15 220.3 
P5C0 265.3 
P5C5 238.5 
P5C10 218.9 
P5C15 193.2 
P10C0 245.5 
P10C5 217.6 
P10C10 200.5 
P10C15 187.5 
P15C0 205.5 
P15C5 195.7 
P15C10 193.2 
P15C15 180.3 
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3.2 สมัประสิทธ์ิการน าความร้อน 
ผลการทดสอบสมัประสทิธิก์ารน าความร้อนของมอร์ต้าดงัตารางที่ 3 พบว่าสมัประสทิธิก์ารน าความร้อนของอตัราส่วนที่ผสม

พลาสตกิ PETมแีนวโน้มของการเป็นฉนวนกนัความรอ้นทีด่กีวา่ฝ้าย เน่ืองจากพลาสตกิ PET มคีา่สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นน้อยกวา่ฝ้าย 

ตารางท่ี 3 สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น 
สดัสว่นผสม สมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (W/m.k) 
P0C0 2.053 
P0C5 1.975 
P0C10 1.885 
P0C15 1.835 
P5C0 1.945 
P5C5 1.923 
P5C10 1.877 
P5C15 1.823 
P10C0 1.886 
P10C5 1.855 
P10C10 1.832 
P10C15 1.820 
P15C0 1.829 
P15C5 1.802 
P15C10 1.792 
P15C15 1.775 

4. สรปุผลการวิจยั 
การศกึษาสมบตัขิองวสัดุซเีมนต์ผสม พลาสตกิ PET และเศษฝ้ายเพื่อประยุกต์ใชใ้นงานสถาปัตยกรรมและงานผนังอาคาร 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
1. ในการพฒันาวสัดุก่อสรา้งเพือ่ใชเ้ป็นสว่นประกอบอาคาร เชน่ แผน่ผนงัซึง่เน้นคุณสมบตัทิางกายภาพและการเป็นฉนวนกนั 

ความรอ้น สดัส่วนผสมทีเ่หมาะสมในการผลติวสัดุซเีมนต์ เสน้ใยหรอืไฟเบอร์ซเีมนต์ ประกอบดว้ย ปูนซเีมนต์ น ้าใน อตัราส่วนน ้าต่อ
ซเีมนต ์(WIC) เทา่กบั 0.55 และพลาสตกิ PET ในอตัราสว่นรอ้ยละ 5 โดยน ้าหนกัของปนูซเีมนต ์ 

2. เนื่องจากปรมิาณของปนูซเีมนตใ์นสว่นผสม ของซเีมนตเ์พสตเ์ป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาคุณสมบตั ิเชงิกลของวสัดุซเีมนต ์
เมือ่มกีารเพิม่อตัราสว่นของพลาสตกิ PET และเศษฝ้ายโดยน ้าหนักของปนูซเีมนต์ ดงันัน้ ปรมิาณของปนูซเีมนตจ์งึมสีดัส่วนโดยรวมที่
ลดลง ตามอตัราสว่นของสว่นผสมทีเ่พิม่มากขึน้ และสง่ผลใหค้วาม สามารถในการรบัแรงอดัและแรงตดัมคี่าลตลง  

3. การใชพ้ลาสตกิ PET และเศษฝ้าย เป็นส่วนผสมของซเีมนต์ในปรมิาณ ทีเ่หมาะสม ท าใหส้ามารถพฒันาผลติภณัฑแ์ผ่น
ซเีมนตบ์อรด์ทีม่คีุณสมบตัเิชงิกลเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดและไดผ้ลติภณัฑท์ีม่คี่าความหนาแน่นลดลงซึง่สง่ผลใหค้่าสมัประสทิธิก์าร
น าความร้อนลดต ่าลงด้วยจงึเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการเป็นฉนวนกนัความร้อน และ ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเขา้สู่ภายใน
อาคาร ดงันัน้ หากน าวสัดุซีเมนต์น้ีไปประยุกต์ใช้เป็น ผลติภณัฑ์ก่อสร้างส าหรบัอาคารพกัอาศยัที่ใช้ระบบปรบัอากาศ จะส่งผลให้
สามารถลดการใชพ้ลงังานในการปรบัอากาศได ้
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5. รายการอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 
 จากประกาศควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลบงัคบัใช้เมื่อ 26 มนีาคม 2563 นัน้ส่งผลให้ประชาชนมีการปรบั
พฤตกิรรมตอบรบัรูปแบบการใชช้วีติปกตใิหม่ทีใ่ชเ้วลาอยู่บา้นมากขึน้ การวจิยัน้ีจงึมุง่เน้นศกึษาพฤตกิรรม ความตอ้งการประเภทพืน้ที่
ตามรูปแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยใชบ้า้นเดีย่วขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศกึษาและกลุ่มตวัอย่ าง ไดแ้ก่ ผูอ้ยู่
อาศยัทีเ่ขา้อยู่ตัง้แต่ก่อนการแพร่ระบาดถงึปัจจุบนั จ านวนทัง้หมด 61 คน การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหผ์ลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา โดยรายงานผลการวจิยัตาม 3 ประเภทรปูแบบการ
ใชช้วีติ (lifestyle) ไดแ้ก่ 1) กลุ่มรกัความบนัเทงิ เขา้สงัคม สือ่โซเซยีล 2) กลุ่มรกัครอบครวัมุ่งมัน่สูค่วามส าเรจ็ 3) กลุ่มรกัสุขภาพ กฬีา 
แบง่เป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี ในประเดน็ความตอ้งการพืน้ทีเ่พิม่เตมิพบวา่ทัง้ 3 กลุม่รปูแบบการใชช้วีติมคีวามตอ้งการพืน้ที่เหมอืนกนั ไดแ้ก่ 
พื้นที่พกัผ่อน พื้นที่ออกก าลงักาย พื้นที่สวนและท าอาหาร  ในขณะที่ประเด็นด้านกิจกรรม การท างาน เรียนออนไลน์ ท าสวนและ
ท าอาหารเกดิขึน้ใน 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผูร้กัความบนัเทงิฯ กบักลุม่รกัครอบครวัฯ ในขณะทีก่ลุม่คนรกัสุขภาพฯ จะออกก าลงักายเป็นประจ า
ในทีอ่ยู่อาศยัมากทีส่ดุ และในประเดน็สดุทา้ยกจิกรรมทีต่อบรบัรปูแบบการใชช้วีติปกตใิหม ่กจิกรรมทีท่ ัง้ 3 กลุ่มท าเหมอืนกนัคอื การฆา่
เชื้อก่อนเขา้บา้น ส่วนการจดัตุนเสบยีงอาหารเป็นกจิกรรมทีก่ลุ่มรกัสุขภาพฯ ไม่ต้องการ ผลการศกึษาสามารถน าไปเป็นแนวทางการ
ออกแบบผงัพืน้บา้นจดัสรรตามแนวคดิความปกตใิหมไ่ดใ้นอนาคต 

ค ำส ำคญั: พฤตกิรรม, รปูแบบกำรใชช้วีติ, ควำมปกตใิหม,่ บำ้นเดีย่วขนำดกลำง, โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรร 

Abstract 
 Due to Covid-19 Pandemic Control Notice, Effective on March 26, 2020, people adjusted their behaviour to be in line 
with the new normal lifestyle and spending more time at home. This research study was a study on the need for particular types 
of space that better suits this changing lifestyle. It was a case study on medium-sized detached houses in Bangkok, where the 
sample group was 61 residents who have moved into these houses prior to the pandemic. In addition, it was a quantitative 
study conducted with questionnaires as research and data collection tools. The collected data were analyzed and reported with 
descriptive statistics based on 3 types of residents’ lifestyle: 1) residents who liked entertainment and social media; 2) residents 
who focused on family and successful life; and 3) residents who were health-oriented and liked sports. Three main points could 
be reported about these residents: i) need for additional space—all three types of residents need more additional space, i.e., a 
recreation space, an exercise space, a garden space, and a kitchen space; ii) two types of residents would like to perform 
specific activities—residents who liked entertainment and social media would like to perform more activities such as work, online 
study, gardening, and cooking activities, while residents who were health-oriented would like to do exercise at home the most; 
and finally, iii) residents’ responses to the new normal lifestyle—all 3 types of residents performed the same disinfection activity 
before entering their home; two types of residents would stockpile food, whereas residents who were health-oriented would not. 
These points can be used to construct design guidelines for developed housing based on the new normal concept in the future. 
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1. บทน า 
 ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 ประชาคมโลกประสบกบัวกิฤตการระบาดของโคโรนาไวรสั (Covid – 19)  ซึง่เป็นโรคตดิต่ออุบตัใิหม่ที่
ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเรว็เป็นการระบาดของโรคในคน การระบาดของไวรสัดงักล่าวเป็นสายพนัธุ์ใหม่ทีไ่ม่เคยมกีารพบมาก่อนใน
มนุษย์เป็นอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว โดยกระจายเชื้อผ่านทางพื้น
ผวิสมัผสัที่มไีวรสัแล้วมาสมัผสั ปาก จมูก ตา การไอ จาม และการสมัผสัโดยตรงกบัสารคดัหลัง่ของคน (กรมสุขภาพจติ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2563) 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควดิ – 19 นายกรฐัมนตรเีป็นประธานรบัมอื
สถานการณ์ โดยไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพือ่ควบคุมการระบาดของโรคโควดิ-19 มผีลบงัคบัใชเ้มือ่ 26 มนีาคม 2563 เชน่เดยีวกนั
กบัหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นใหป้ระชาชนอยู่บา้น ปฏบิตังิานทีบ่า้น สวมหน้ากากอนามยั และลา้งมอืบ่อยๆ (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2564) ผูค้นจงึมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมรูปแบบการใชช้วีติมามกีารท างานทีบ่า้น (Work From Home) และยงัมกีารท า
กจิกรรมต่างๆ ยกตวัอยา่งเชน่ การปลกูตน้ไม ้ท าอาหาร การออกก าลงักาย ภายในทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง และหลายพฤตกิรรมจะอยูถ่าวร
จนกลายเป็นที่มาของความปกติใหม่ (New Normal) (กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) อนัเน่ืองมาจากการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมอยา่งฉบัพลนัในระยะสัน้ 

ในขณะปัจจุบนัผูค้นยงัอยู่ในสภาวะถูกจ ากดัพฤตกิรรมรูปแบบใช้ชวีติด้วยประกาศสถานการ์ฉุกเฉิน จากปัญหาที่กล่าวมา
ขา้งตน้อาจน าสูค่วามตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่เดมิของผูอ้าศยั ซึง่ในปีพุทธศกัราช 2563 และ 2564 เหน็ไดช้ดัวา่ 2 ปีทีผ่า่นมาที่ผูค้น
ประสบอยู่กบัการระบาดของไวรสัโควดิ-19 ท าใหผู้ค้นตอ้งท างานหรอืเรยีนทีบ่า้น แทนการท างานอยู่ในส านักงานและโรงเรยีนเหมอืน
ก่อน พฤตกิรรมเหล่าน้ีท าใหเ้หน็รปูแบบการใชช้วีติภายในบา้น นอกจากน้ียงัสะทอ้นถงึความตอ้งการปรบัปรุงบา้นใหเ้ป็นระเบยีบและน่า
อยู่มากขึน้ การวจิยันี้จงึมุง่เน้นศกึษาพฤตกิรรม ความตอ้งการประเภทพืน้ทีต่ามรปูแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่
พืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและรปูแบบการใชช้วีติปกตใิหมข่องผูอ้ยูอ่าศยับา้นเดีย่วขนาดกลาง 
2) เพือ่ศกึษาความตอ้งการประเภทพืน้ทีก่จิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิความปกตใิหม่ 
3) เพือ่เป็นแนวทางการออกแบบผงัพืน้บา้นเดีย่วขนาดกลางส าหรบักรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตงานวิจยั 
ศกึษาเฉพาะผูอ้าศยับา้นเดีย่วขนาดกลางทีม่หีอ้งนอน 3 หอ้ง หอ้งน ้า 3 หอ้ง ลกัษณะ 2 ชัน้ อยู่ทีร่ะดบัราคา 4.9-5.0 ลา้นบาท 

ในพืน้ทีย่่านศรนีครนิทร์-กรุงเทพกรฑีา เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มในการเกดิโครงการหมูบ่า้นจดัสรรขึน้ในอนาคต (ธนาคารเกยีรติ
นาคนิภทัร จ ากดั, 2564) ผูว้จิยัไดท้ าการขออนุญาตทางโครงการในการท าวจิยัโดยไดร้บัการอนุญาตมา 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ S 
โซนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่-มอเตอร์เวย์ ที่ดินทัง้หมด 54 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด 171 ตารางเมตร ราคาขาย 4.99 ล้านบาท 
โครงการเปิดใหเ้ขา้อยู่อาศยัมาแลว้ 7 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2558 (Home, 2014) และ โครงการ L โซนรามค าแหง-กรุงเทพกรฑีา ทีด่นิทัง้หมด 
54 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 175 ตารางเมตร ราคาขาย 5.0 ลา้นบาท โครงการเปิดใหเ้ขา้อยู่อาศยัมาแลว้ 12 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 
(Home, 2012) ทัง้สองโครงการประกอบดว้ยบา้นเดีย่ว โดยมภีาพประกอบลกัษณะโครงการและบา้นเดีย่วขนาดกลาง ดงัต่อไปน้ี  
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รปูท่ี 1 แสดงลกัษณะดา้นหน้าโครงการ S      
ทีม่า : www.baania.com/project/ศุภาลยั-การเ์ดน้วลิล ์                      

รปูท่ี 2 แสดงลกัษณะบา้นเดีย่วโครงการ S       
ทีม่า : https://www.baania.com/project                      

 

  
รปูท่ี 3 แสดงลกัษณะดา้นหน้าโครงการ L 
ทีม่า : https://www.home.co.th/home/lanceo 

รปูท่ี 4 แสดงลกัษณะบา้นเดีย่วโครงการ L 
ทีม่า : https://www.home.co.th/home/lanceo/unit-162990 
 

4. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 สาเหตกุารเกิดความปกติใหม่ 

โรคไวรสัโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคที่เริ่มระบาดในช่วงเดือนธนัวาคมปี 2019 โดยเกิดจากการติดเชื้อไวรสัที่มชีื่อว่า 
SARS-CoV-2 ซึง่มตีน้ตอการพบเชือ้ครัง้แรกทีต่ลาดอาหารทะเลในต่างประเทศและแพร่ระบาดสูป่ระเทศอื่นๆ อย่างรวดเรว็ จนกระทัง่มี
การพบผูต้ดิเชื้อในเกอืบทุกประเทศทัว่โลก นักวจิยัพบว่ามนิีวคลโีอไทด์ (Nucleotide) คลา้ยกบัเชือ้ทีพ่บจากคา้งคาว จงึท าใหเ้กดิการ
สนันิษฐานวา่ตน้ก าเนิดของเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 มาจากไวรสัทีพ่บในคา้งคาวและเกดิการกลายพนัธุจ์นสามารถแพร่จากสตัวม์าสูค่น
ได ้จนน าไปสูก่ารตดิเชือ้จากคนสูค่นในทีส่ดุ เช่น การสมัผสัน ้าลาย น ้ามกู เสมหะ สมัผสัเชือ้ทีอ่ยูบ่นพืน้ผวิของสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ และ
เชือ้ในอากาศผา่นการรบัเชือ้ทางตา จมกู ปาก (คลงัความรูส้ขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) 
4.2 แนวคิดเก่ียวกบัความปกติใหม่ (New normal) 

ความปกตใิหม ่หรอื New Normal เป็นศพัทท์างธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์มกีารน ามาใชค้รัง้แรกโดย บลิล ์กรอส (Bill Gross) ซึง่
ความปกตใิหม่ หมายถงึ รูปแบบการด าเนินชวีติอย่างใหม่ทีแ่ตกต่างจากอดตี อนัเน่ืองจากมบีางสิง่มากระทบจนแบบแผนและแนวทาง
ปฏบิตัทิี่คนในสงัคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกตแิละเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วถิีใหม่ภายใต้หลกัมาตรฐานใหม่ที่ไม่
คุน้เคย (ราชบณัฑติยสภา, 2564) ซึง่ความปกตใิหมป่ระกอบดว้ยปัจจยั 4 ปัจจยั คอื 1) พฤตกิรรมหรอืการกระท าทีเ่กดิขึน้ใหม ่2) สงัคม
ยอมรบัพฤตกิรรมหรอืการกระท านัน้ 3) สงัคมถอืปฏบิตั ิ4) เน้นปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีความปกตยิงัมมีติทิีห่ลากหลายทัง้ทาง
เศรษฐศาสตร ์สงัคม ธุรกจิ และอื่นๆ (สะอาด บรรเจดิฤทธิ,์ 2564) 

 
 
 
 

http://www.baania.com/project/ศุภาลัย-การ์เด้นวิลล์
https://www.home.co.th/home/lanceo
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4.3 ความปกติใหม่ต่อพฤติกรรม (Behavior) 
ตารางท่ี 1 แสดงพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ในทีอ่ยูอ่าศยัจากการทบทวนวรรณกรรม 
                            ผูวิ้จยั/ปี 
 
 
พฤติกรรมปกติใหม่       

Donia M. Bettaieb, Reem 
Alsabban, 2020 

Ahmad A. Alhusban, Safa A. 
Alhusban, Mohammadward 
A. Alhusban, 2021 

Anupam Nanda, Sotirios 
Thanos, Eero Valtonen, 
Yishuang Xu, Razieh 
Zandieh, 2020 

ท างาน       
เรยีนออนไลน์       
พกัผอ่น        
ดืม่กาแฟ     
จดัตุนเสบยีง      
ฆา่เชือ้ก่อนเกบ็ของ      
ท าสวน     
แยกของทีใ่ชน้อกและในบา้น     
ท ากจิกรรมกลางแจง้     
ออกก าลงักาย      

 
การศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชช้วีติวถิใีหม่จากงานวจิยั 3 บทความ ผลการวจิยัพบวา่กจิกรรมทีเ่กดิขึน้

มากทีสุ่ดในทีอ่ยู่อาศยั คอื ท างาน เรยีนออนไลน์ พกัผ่อน พฤตกิรรม รองลงมา คอื ตุนอาหาร ฆ่าเชือ้ก่อนท าการจดัเกบ็ของ และออก
ก าลงักายในทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่งานวจิยัทัง้ 3 บทความไดท้ าการวจิยัพฤตกิรรมปกตใิหมภ่ายในอพารต์เมนต์ 
4.4 ความปกติใหม่ต่อรปูแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) 

การทบทวนวรรณกรรมรูปแบบการใชช้วีติ (Lifestyle) ทัง้หมด 5 เรื่อง พบวา่มรีูปแบบการใชช้วีติทัง้หมด 9 กลุ่ม ประกอบไป
ดว้ย 1) กลุม่วฒันธรรม 2) กลุม่สงัคม 3) กลุม่รกัความบนัเทงิ 4) กลุม่รกัครอบครวั 5) กลุม่รกัสขุภาพ กฬีา 6) กลุ่มดดูมีสีไตล ์7) กลุม่คน
ดรีุน่ใหม ่8) กลุ่มมุง่มัน่ความส าเรจ็ และ 9) กลุ่มเสพตดิสือ่ โดยแสดงรายละเอยีดในตารางดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มรปูแบบการใชช้วีติจากการทบทวนวรรณกรรม 

เรือ่ง/ผูว้จิยั/ปี 

รปู
แบ

บก
าร
ใช
ช้วี

ติ 

กลุม่รปูแบบการใชช้วีติ 

1.ก
ลุ่ม

วฒั
นธ

รร
ม 

2.ก
ลุ่ม

สงั
คม

 

3.ก
ลุ่ม

รกั
คว

าม
บนั

เท
งิ 

4.ก
ลุ่ม

รกั
คร
อบ

คร
วั 

5.ก
ลุ่ม

รกั
สขุ

ภา
พ 
กฬี

า 

6. 
กล

ุ่มด
ดูมี

สีไ
ตล

 ์

7.ก
ลุ่ม

คน
ดรี
ุน่ใ
หม

 ่

8.ก
ลุ่ม

มุง่
มัน่

คว
าม

ส า
เรจ็

 

9.ก
ลุ่ม

เส
พต

ดิส
ือ่ 

1. รปูแบบการด าเนินชวีติ การแสวงหาขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจ
ทอ่งเทีย่วและพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของคนวยัท างาน  
(เกษรา  เกดิมงคล, 2547) 

6 
กลุม่ 

               

2. รปูแบบการด าเนินชวีติ การเปิดรบัขา่วสาร และทศันคตทิีม่ตี่อ
รถยนตรฮ์อนดา้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
(พงศอ์ศิเรศ ไทยสะเทอืน, 2558) 

5 
กลุม่ 

              

3. รปูแบบการด าเนินชวีติ รปูแบบการใชส้ือ่ออนไลน์ และความตัง้ใจ
ซือ้สนิคา้และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
(กงัสดาล ศษิยธ์านนท,์ 2558) 

5 
กลุม่ 
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ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มรปูแบบการใชช้วีติจากการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

เรือ่ง/ผูว้จิยั/ปี 

รปู
แบ

บก
าร
ใช
ช้วี

ติ 

กลุม่รปูแบบการใชช้วีติ 

1.ก
ลุ่ม

วฒั
นธ

รร
ม 

2.ก
ลุ่ม

สงั
คม

 

3.ก
ลุ่ม

รกั
คว

าม
บนั

เท
งิ 

4.ก
ลุ่ม

รกั
คร
อบ

คร
วั 

5.ก
ลุ่ม

รกั
สขุ

ภา
พ 
กฬี

า 

6. 
กล

ุ่มด
ดูมี

สีไ
ตล

 ์

7.ก
ลุ่ม

คน
ดรี
ุน่ใ
หม

 ่

8.ก
ลุ่ม

มุง่
มัน่

คว
าม

ส า
เรจ็

 

9.ก
ลุ่ม

เส
พต

ดิส
ือ่ 

5. รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการบรโิภคตราสนิคา้ของ 
เจเนอเรชนัม ี(ลภสัดาศรณ์ โชคหริญัธนากลูและคณะ, 2563) 

7 
กลุม่ 

                

การศึกษาฉบบัน้ี           
พฤตกิรรมรปูแบบการใชช้วีติและความตอ้งการพืน้ทีก่จิกรรมของผู้
อาศยัตามแนวคดิความปกตใิหม ่

3 
กลุม่ 

            

 
จากวรรณกรรมขา้งตน้ กลุ่มรปูแบบการใชช้วีติทีม่ลีกัษณะการประกอบกจิกรรมทีเ่หมอืนและคลา้ยคลงึกลุม่รปูแบบการใชช้วีติ

อื่นๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายในทีอ่ยู่อาศยัสรุปได ้3 กลุ่ม สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 1) กลุ่มรกัความบนัเทงิ เขา้สงัคม สื่อโซเซยีล ชอบ
กจิกรรมเดนิเล่นศูนยก์ารคา้ออกไปสงัสรรคน์อกบา้นหรอืไปชมภาพยนตรค์อนเสริต์ในสถานทีจ่ดังานและเปิดรบัสื่อทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบั
ศลิปะวฒันธรรมทีห่ลากหลายแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็ปัญหาทางสงัคมร่วมบรจิาคเพื่อการกุศลและเขา้ร่วมกจิกรรมสมาคมหรอื
หน่วยงานสาธารณประโยชน์ นอกจากน้ียงัตดิตามขา่วสารบา้นเมอืงเป็นประจ า ร่วมอบรมทางอนิเทอรเ์น็ต 2) กลุ่มรกัครอบครวัมุง่มัน่สู่
ความส าเรจ็ กจิกรรมทีช่อบท าส่วนมากที่บา้น เช่น ท างาน เรยีน ท าสวน ปลูกตน้ไม ้ท าอาหาร พกัผ่อน และ 3) กลุ่มรกัสุขภาพ กฬีา 
ชอบออกก าลงักายเป็นประจ า เลอืกทานอาหารเพือ่สุขภาพและเปิดรบัสือ่เกีย่วกบัสุขภาพ นอกจากน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
พฤตกิรรมปกตใิหม่ทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ 1) ดื่มกาแฟ 2) ตุนเสบยีงอาหาร เน่ืองจากหลกีเลีย่งการออกไปจบัจ่ายบ่อยครัง้ และ 3) มกีารฆ่าเชือ้
สิง่ของทีน่ าเขา้มาในบา้นก่อนการจดัเกบ็ 4) ท างานหรอืเรยีนออนไลน์ ซึง่สามารถสรุปได ้3 ประเดน็ ไดแ้ก่ รปูแบบการใชช้วีติ พฤตกิรรม
และพืน้ทีก่จิกรรมดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 3 แสดงพฤตกิรรม กลุม่รปูแบบการใชช้วีติและพืน้ทีก่จิกรรมจากการทบทวนวรรณกรรม 

รปูแบบการใช้ชีวิต พฤติกรรม 

พืน้ท่ีกิจกรรม 

พืน้
ทีส่

งัส
รร
ค ์

พืน้
ทีช่

มภ
าพ

ยน
ตร

 ์

พืน้
ทีท่

 าง
าน

แล
ะเร

ยีน
 

พืน้
ทีท่

 าส
วน

ปล
กูต

น้ไ
ม ้

พืน้
ทีท่

 าอ
าห

าร
 

พืน้
ทีพ่

กัผ
อ่น

 

พืน้
ทีอ่

อก
ก า
ลงั
กา
ย 

พืน้
ทีช่

งห
รอื
ดืม่

กา
แฟ

 

พืน้
ทีจ่

ดัเ
กบ็

อา
หา

ร 

พืน้
ทีฆ่

า่เช
ือ้ก

่อน
เข
า้บ

า้น
 

1.กลุ่มรกัความบนัเทงิฯ 
เดนิเลน่ศนูยก์ารคา้/สงัสรรคน์อกบา้น            
ชมภาพยนตร/์คอนเสริต์นอกบา้น             

2.กลุ่มรกัครอบครวัฯ 
ท างาน/ท างานลว่งเวลา/เรยีน            
ท าสวน/ปลกูตน้ไม/้ท าอาหาร            
พกัผอ่น/เลีย่งการเทีย่วกลางคนื              

3.กลุ่มรกัสขุภาพฯ 
ออกก าลงักายเป็นประจ า            
ทานอาหารเพือ่สขุภาพ            
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ตารางท่ี 3 แสดงพฤตกิรรม กลุม่รปูแบบการใชช้วีติและพืน้ทีก่จิกรรมจากการทบทวนวรรณกรรม (ตอ่) 

รปูแบบการใช้ชีวิต พฤติกรรม 

พืน้ท่ีกิจกรรม 

พืน้
ทีส่

งัส
รร
ค ์

พืน้
ทีช่

มภ
าพ

ยน
ตร

 ์

พืน้
ทีท่

 าง
าน

แล
ะเร

ยีน
 

พืน้
ทีท่

 าส
วน

ปล
กูต

น้ไ
ม ้

พืน้
ทีท่

 าอ
าห

าร
 

พืน้
ทีพ่

กัผ
อ่น

 

พืน้
ทีอ่

อก
ก า
ลงั
กา
ย 

พืน้
ทีช่

งห
รอื
ดืม่

กา
แฟ

 

พืน้
ทีจ่

ดัเ
กบ็

อา
หา

ร 

พืน้
ทีฆ่

า่เช
ือ้ก

่อน
เข
า้บ

า้น
 

 พฤติกรรมปกติใหม่           

รปูแบบการใช้ชีวิตปกติใหม่ 

ดืม่กาแฟ            
จดัตุนเสบยีงอาหาร             
ฆา่เชือ้ก่อนเกบ็ของ            
ท า ง าน /ท า ง านล่ ว ง เ วล า / เ รีย น
ออนไลน์ 

           

 
จากตารางขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าพฤตกิรรมในกลุ่มรูปแบบการใชช้วีติ 3 กลุ่ม มบีางพฤตกิรรมทีเ่กดิการใชง้านพืน้ทีก่จิกรรมทบั

ซอ้นกนั เช่น พืน้ทีส่งัสรรค ์พืน้ทีช่มภาพยนตรแ์ละพืน้ทีพ่กัผอ่น โดยใชพ้ืน้ทีใ่นการประกอบกจิกรรมชมภาพยนตรห์รอืคอนเสริต์ส าหรบั
กลุ่มรกัความบนัเทงิฯและใชพ้กัผ่อนส าหรบักลุ่มรกัครอบครวัฯ ในพืน้ทีเ่ดยีว พืน้ทีท่ าอาหาร พืน้ทีจ่ดัเกบ็อาหาร พืน้ทีช่งหรอืดื่มก าแฟ 
โดยใช้พื้นที่ในการประกอบกิจกรรมท าหรอืทานอาหารเพื่อสุขภาพและจดัตุนเสบยีงอาหารในพื้นที่เดยีว จึงสามารถสรุปพื้นที่จาก
พฤตกิรรมกลุ่มรูปแบบการการใชช้วีติและพืน้ทีก่จิกรรมจากการทบทวนวรรณกรรมได ้7 พืน้ที ่จากทัง้หมด 10 พืน้ทีก่จิกรรมมดีงัน้ี 1) 
พืน้ทีท่ างานหรอืเรยีนออนไลน์ 2) พื้นทีท่ าอาหารและจดัเกบ็อาหาร 3) พืน้ทีพ่กัผ่อน (ชมภาพยนตร ์สงัสรรค)์ 4) พืน้ทีอ่อก าลงักาย 5) 
พืน้ทีท่ าสวนปลกูตน้ไม ้6) พืน้ทีช่งหรอืดืม่กาแฟ และ 7) พืน้ทีฆ่า่เชือ้ก่อนเขา้บา้น 

5. วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณซึง่ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยส ารวจจากกลุม่ตวัอยา่งประชากรทีศ่กึษาคอื บุคคลทัง้หมดทีอ่าศยั
ภายในโครงการ S โซนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่-มอเตอรเ์วย์ และโครงการ L โซนรามค าแหง-กรุงเทพกรฑีา กลุ่มตวัอย่างถูกเลอืกอย่าง
เจาะจงจากผูท้ีอ่าศยัอยู่บา้นเดีย่วขนาดกลางภายในโครงการ ในวนัที ่1 - 7 มนีาคม 2565 จ านวน 61 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google Forms แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 สว่น สว่นแรกเป็นค าถามเกีย่วกบั
ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เชน่ เพศ อายุ อาชพี กจิกรรมทีช่อบท าเป็นพเิศษและช่วงเวลาทีท่ ากจิกรรมทีช่อบเป็นพเิศษ สว่นที ่2 เป็น
ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมความตอ้งการพืน้ทีก่จิกรรมในทีอ่ยูอ่าศยั โดยศกึษาเกีย่วกบัระยะเวลาอยูบ่า้นในหน่ึงสปัดาห ์ระยะเวลาอยูบ่า้น
ในหนึ่งวนั กจิกรรมปกตใิหม ่(New Normal) ในทีอ่ยูอ่าศยัและความตอ้งการเพิม่พืน้ทีก่จิกรรมในทีอ่ยูอ่าศยั 
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากแบบสอบถามถูกน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์างสถติ ิสถติพิรรณนาไดถู้กน ามาใชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่
บรรยายลกัษณะของขอ้มลูและใชต้ารางในการน าเสนอขอ้มลูในดา้นเพศ อายุ อาชพี กจิกรรมทีช่อบท าเป็นพเิศษ ช่วงเวลาทีท่ ากิจกรรม
ทีช่อบเป็นพเิศษ ระยะเวลาอยูบ่า้นในหน่ึงวนั กจิกรรมปกตใิหม ่(New Normal) ในทีอ่ยู่อาศยัและความตอ้งการเพิม่พืน้ทีก่จิกรรมในทีอ่ยู่
อาศยั ถูกน ามาค านวณการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และวเิคราะห์การแจกแจงความถี่แบบสองทางหรือการวเิคราะห์ตารางไขว้ 
(Crosstabs) 

6. ผลการศึกษา 
 การศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมรูปแบบการใช้ชวีติและความต้องการพื้นทีก่จิกรรมของผูอ้าศยัตามแนวคดิความปกตใิหม่ ” เป็น
ศกึษาพฤตกิรรม รูปแบบการใช้ชวีติ ความต้องการพื้นที่กจิกรรมของกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรกัความบนัเทงิ เขา้สงัคม สื่อ
โซเซยีล กลุม่รกัครอบครวัมุง่มัน่สูค่วามส าเรจ็และกลุม่รกัสขุภาพ กฬีา โดยมลีะเอยีดขอ้มลูจากแบบสอบถามแบง่เป็น 2 สว่นดงัต่อไปน้ี  
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6.1 ผลการศึกษาข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
จากการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างของผูท้ีอ่าศยัอยู่บา้นเดีย่วขนาดกลางภายในโครงการ S โซนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่-

มอเตอรเ์วย ์และโครงการ L โซนรามค าแหง-กรุงเทพกรฑีา จ านวน 61 คน เกนิกวา่ครึง่เป็นหญงิ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี ซึง่ส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามมอีาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา รองลงมาคอื ลกูจา้งและพนกังานบรษิทัเอกชน กจิกรรมทีช่อบท าเป็นพเิศษสว่นใหญ่เลอืก
พกัผอ่นเลีย่งการเทีย่วกลางคนื รองลงมาเลอืกท าสวน ปลกูตน้ไม ้ท าอาหาร (ตารางที ่4)  

 
ตารางท่ี 4 แสดงเพศ อายุ อาชพี กจิกรรมทีช่อบท าเป็นพเิศษ ช่วงเวลาทีท่ ากจิกรรมทีช่อบเป็นพเิศษ                                (n=61) 
ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ จ านวน 
เพศ 
 หญงิ 
             ชาย 

 
75.4 
24.6 

 
46 
15 

อายุ  
 21 – 30 ปี 
 ต ่ากวา่ 20 ปี 

41 – 50 ปี  
31 – 40 ปี 

 
55.7 
27.9 
9.8 
6.6 

 
34 
17 
6 
4 

อาชพี  
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
 ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน 
 อาชพีอสิระ 
 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
 เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั 

 
47.5 
21.3 
16.4 
8.2 
6.6 

 
29 
13 
10 
5 
4 

กจิกรรมทีช่อบท าเป็นพเิศษ 
 พกัผอ่น/เลีย่งการเทีย่วกลางคนื 
 ท าสวน/ปลกูตน้ไม/้ท าอาหาร 
 เดนิเลน่ศนูยก์ารคา้/ไปสงัสรรคห์รอืทานขา้วนอกบา้น 
 ชมภาพยนตร/์คอนเสริต์นอกบา้น 
 ท างาน/ท างานลว่งเวลา/เรยีน 
 ออกก าลงักาย 
 ทานอาหารเพือ่สขุภาพ 

 
34.4 
23.0 
16.4 
9.8 
8.2 
4.9 
3.3 

 
21 
14 
10 
6 
5 
3 
2 

 
6.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมรปูแบบการใช้ชีวิตและความต้องการพืน้ท่ีกิจกรรมของผูอ้าศยั 

จากกจิกรรมทีช่อบท าเป็นพเิศษจากตารางขา้งต้น สามารถแบ่งเป็นประเภทรูปแบบการใชช้วีติของกลุ่มตวัอย่างผูท้ีอ่าศยัอยู่
บา้นเดีย่วขนาดกลางภายในโครงการ S โซนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่-มอเตอรเ์วย ์และโครงการ L โซนรามค าแหง-กรุงเทพกรฑีา โดยแบ่ง
ประเภทรูปแบบการใชช้วีติได ้3 กลุ่ม ส่วนใหญ่เฉลีย่ 65.6 เป็นกลุ่มรกัครอบครวัฯ รองลงมาเฉลีย่ 24.6 เป็นกลุ่มรกัความบนัเทงิฯ และ
เฉลีย่ 9.8 เป็นกลุม่รกัสขุภาพฯ โดยมรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 5 แสดงประเภทรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุม่                                                                                                            (n=61) 
รปูแบบการใช้ชีวิต ร้อยละ จ านวน 
รปูแบบการใชช้วีติ  
            กลุม่รกัครอบครวัฯ 
            กลุม่รกัความบนัเทงิฯ 
            กลุม่รกัสขุภาพฯ 

 
65.6 
24.6 
9.8 

 
40 
15 
6 



พฤตกิรรมรปูแบบกำรใชช้วีติและควำมตอ้งกำรพืน้ทีก่จิกรรมของผูอ้ำศยัตำมแนวคดิควำมปกตใิหม่ 
กรณศีกึษำ: บำ้นเดีย่วขนำดกลำงในกรงุเทพมหำนคร 
จุฬาลกัษณ์ สุดหลา้ และนุชนภางค ์แกว้นิล 
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ช่วงเวลาที่ท ากจิกรรมที่ชอบเป็นพเิศษกบัรูปแบบการใช้ชวีติ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มรกัครอบครวัฯ ท ากจิกรรมในช่วงเวลาระหว่าง 
19.00-22.00 นาฬกิา กลุ่มรกัความบนัเทงิฯ ท ากจิกรรมในช่วงเวลาระหวา่ง 16.00 – 19.00 นาฬกิา และครึง่หน่ึงของกลุ่มรกัสุขภาพฯ ท า
กิจกรรมในช่วงเวลาระหว่าง 06.00 – 11.00 นาฬิกา จะเห็นได้ว่าคนกลุ่มรกัความบนัเทิงฯ ช่วงเวลาท ากิจกรรมคือช่วงเย็น กลุ่มรกั
ครอบครวัฯ ท ากจิกรรมทีช่ืน่ชอบในชว่งเวลาค ่า สว่นกลุม่รกัสขุภาพฯ มกัจะท ากจิกรรมทีช่ืน่ชอบชว่งเวลาเชา้ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงประเภทรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุม่กบัชว่งเวลาทีท่ ากจิกรรมทีช่อบเป็นพเิศษ                                          (n=61) 

 ช่วงเวลาในการท ากิจกรรม 
 ทัง้หมด 06.00-11.00 

นาฬิกา 
11.00-13.00 
นาฬิกา 

13.00-16.00 
นาฬิกา 

16.00-19.00 
นาฬิกา 

19.00-22.00 
นาฬิกา 

22.00-04.00 
นาฬิกา 

กลุม่รกัครอบครวัฯ 
3 
4.9% 

1 
1.6% 

7 
11.5% 

10 
16.4% 

16 
26.3% 

3 
4.9% 

40 
65.6% 

กลุม่รกัความบนัเทงิฯ 
2 
3.3% 

1 
1.6% 

3 
4.9% 

5 
8.2% 

2 
3.3% 

2 
3.3% 

16 
24.6% 

กลุม่รกัสขุภาพฯ 
3 
4.9% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

0 
 

0 6 
9.8% 

ทัง้หมด 
8 
13.1% 

3 
4.9% 

11 
18.0% 

16 
26.2% 

18 
29.5% 

5 
8.2% 

61 
100.0% 

 
ชว่งเวลาอยู่บา้นในหน่ึงสปัดาหก์บัรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุม่ โดยกลุม่รกัครอบครวัฯ กลุม่รกัความบนัเทงิฯ และกลุ่มรกัสขุภาพฯ 

สว่นใหญ่อยู่บา้น 7 วนัต่อสปัดาห ์จะเหน็ไดว้่าหลงัจากการประกาศควบคุมการระบาดของโรคโควดิ – 19 ท าใหค้นอยู่บา้นมากขึน้จากผล
การศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็วา่กลุม่ตวัอยา่งครึง่หน่ึงของทุกกลุม่ใชเ้วลาอยูท่ีบ่า้น 7 วนัต่อสปัดาห ์

 
ตารางท่ี 7 แสดงประเภทรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุม่กบัชว่งเวลาอยูบ่า้นในหน่ึงสปัดาห ์                                                  (n=61) 

 อยู่บา้นก่ีวนัในหน่ึงสปัดาห ์
ทัง้หมด 

1 วนั 2 วนั 3 วนั 4 วนั 5 วนั 6 วนั 7 วนั 

กลุม่รกัครอบครวัฯ 
2 
3.3% 

7 
11.5% 

2 
3.2% 

0 4 
6.5% 

0 25 
41.0% 

40 
65.6% 

กลุม่รกัความบนัเทงิฯ 
1 
1.6% 

1 
1.6% 

0 2 
3.3% 

2 
3.3% 

2 
3.2% 

8 
13.1% 

16 
26.2% 

กลุม่รกัสขุภาพฯ 
0 0 0 

 
1 
1.6% 

1 
1.6% 

0 
 

3 
4.9% 

5 
8.2% 

ทัง้หมด 
3 
4.9% 

8 
13.1% 

3 
4.9% 

3 
4.9% 

7 
11.5% 

2 
3.3% 

35 
57.4% 

61 
100.0% 

 
ระยะเวลาอยู่บ้านในหน่ึงวนักบัรูปแบบการใช้ชวีติ 3 กลุ่ม โดยเฉลี่ยกลุ่มรกัครอบครวัฯ กลุ่มรกัความบนัเทงิฯ และกลุ่มรกั

สขุภาพฯ ทัง้ 3 กลุม่สว่นใหญ่อยูบ่า้น 16 – 18  ชัว่โมงต่อวนั อยา่งไรกต็ามจะเหน็ไดว้า่กลุม่รกัสขุภาพฯ ไมใ่ชเ้วลาอยูท่ีบ่า้นทัง้วนั (20  – 
24 ชัว่โมงต่อวนั) 
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ตารางท่ี 8 ประเภทรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุม่กบัระยะเวลาอยูบ่า้นในหน่ึงวนั                                                              (n=61) 
 ระยะเวลาอยู่บา้นในหน่ึงวนั 

 ทัง้หมด 
4-6 ชม. 7-9 ชม. 10-12 ชม. 13-15 ชม. 16-18 ชม. 20 ชม. 24 ชม. 

กลุม่รกัครอบครวัฯ 
3 
4.9% 

6 
9.8% 

10 
16.4% 

5 
8.2% 

13 
21.3% 

0 3 
4.9% 

40 
65.5% 

กลุม่รกัความบนัเทงิฯ 
1 
1.6% 

1 
1.6% 

2 
3.3% 

1 
1.6% 

8 
13.1% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

15 
24.6% 

กลุม่รกัสขุภาพฯ 
0 1 

1.6% 
2 
3.3% 

0 3 
4.9% 

0 
 

0 6 
9.8% 

ทัง้หมด 
4 
6.6% 

8 
13.1% 

14 
23.0% 

6 
9.8% 

24 
39.3% 

1 
1.6% 

4 
6.6% 

61 
100.0% 

 
กจิกรรมปกตใิหม ่(New Normal) ทีท่ าในทีอ่ยูอ่าศยัเป็นประจ ากบัรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุ่ม เกนิกวา่ครึง่ของกลุ่มรกัครอบครวัฯ 

ท าสวน ปลกูตน้ไมแ้ละท าอาหาร กลุ่มรกัความบนัเทงิฯ ท างาน ท างานล่วงเวลาและเรยีนออนไลน์มากทีสุ่ดและกลุ่มรกัสุขภาพฯ สว่นใหญ่
ออกก าลงักายเป็นประจ าในทีอ่ยู่อาศยั (ตารางที ่9) นอกจากน้ีผลการศกึษาพบว่ากจิกรรมท างาน ท างานล่วงเวลา เรยีนออนไลน์ ท าสวน 
ปลูกต้นไมแ้ละท าอาหาร เป็นกิจกรรมทีก่ลุ่มรกัครอบครวัฯและกลุ่มรกัความบนัเทงิฯ ท าในทีอ่ยู่อาศยัมากทีสุ่ด ขณะกลุ่มรกัสุขภาพฯ จะ
ออกก าลงักายเป็นประจ า สว่นการจดัตุนเสบยีงอาหาร ดืม่กาแฟ ไมเ่กดิขึน้ในกลุม่รกัสขุภาพฯ 

 
ตารางท่ี 9 ประเภทรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุม่กบักจิกรรมปกตใิหม ่(New Normal) ทีท่ าในทีอ่ยูอ่าศยัเป็นประจ า                    (n=61) 
 กิจกรรมปกติใหม่ (New Normal) ท่ีท าในท่ีอยู่อาศยัเป็นประจ า 

ทัง้หมด 

ท างาน/
ท างาน
ลว่งเวลา/
เรยีน
ออนไลน์ 

ท าสวน/
ปลกู
ตน้ไม/้
ท าอาหาร 

ออก
ก าลงั
กายเป็น
ประจ า 

ดืม่
กาแฟ 

จดัตุน
เสบยีง
อาหาร 

ฆา่เชือ้
ก่อน
เกบ็
ของ 

เลน่
เกมส ์

นอน
พกัผอ่น 

ท างาน
บา้น 

ถ่ายรปู 

กลุม่รกั
ครอบครวัฯ 

19 
31.1% 

20 
32.8% 

6 
9.8% 

7 
11.5% 

8 
13.1% 

8 
13.1% 

0 2 
3.3% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

40 
65.6% 

กลุม่รกั
ความ
บนัเทงิฯ 

9 
14.8% 

8 
13.1% 

1 
1.6% 

2 
3.3% 

3 
4.9% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

0 0 0 15 
24.6% 

กลุม่รกั
สขุภาพฯ 

2 
3.3% 

0 3 
4.9% 

0 0 1 
1.6% 

1 
1.6% 

0 0 0 6 
9.8% 

ทัง้หมด 
30 
49.2% 

28 
45.9% 

10 
16.4% 

9 
14.8% 

11 
18.0% 

10 
16.4% 

2 
3.3% 

2 
3.3% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

61 
100% 

 
ความต้องการเพิม่พื้นที่กจิกรรมกบัรูปแบบการใช้ชวีติ 3 กลุ่ม พบว่ามากกว่าครึ่งของกลุ่มรกัครอบครวัฯ  กบักลุ่มรกัความ

บนัเทงิฯ ตอ้งการพืน้ทีพ่กัผ่อน (ชมภาพยนตร ์สงัสรรค)์ มากทีสุ่ด พืน้ทีต่อ้งการรองลงมา คอื พืน้ทีท่ างานและเรยีนออนไลน์ ส่วนกลุ่มรกั
สุขภาพฯ ต้องการเพิม่พืน้ทีพ่ืน้ทีฆ่่าเชื้อก่อนเขา้บา้น อย่างไรกต็ามพบว่ากลุ่มรกัความบนัเทงิไม่ต้องการพืน้ทีฆ่่าเชื้อก่อนเขา้บา้น แต่
รปูแบบการใชช้วีติทัง้ 3 กลุ่ม มคีวามตอ้งการเพิม่พืน้ทีพ่ืน้ทีพ่กัผอ่น (ชมภาพยนตร ์สงัสรรค)์ พืน้ทีอ่อกก าลงักาย พืน้ทีส่วน ปลกูตน้ ไม้
และท าอาหาร 

 
 



พฤตกิรรมรปูแบบกำรใชช้วีติและควำมตอ้งกำรพืน้ทีก่จิกรรมของผูอ้ำศยัตำมแนวคดิควำมปกตใิหม่ 
กรณศีกึษำ: บำ้นเดีย่วขนำดกลำงในกรงุเทพมหำนคร 
จุฬาลกัษณ์ สุดหลา้ และนุชนภางค ์แกว้นิล 
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ตารางท่ี 10 ประเภทรปูแบบการใชช้วีติ 3 กลุม่กบั ความตอ้งการเพิม่พืน้ทีก่จิกรรม                                                     (n=61) 
  ความต้องการเพ่ิมพืน้ท่ีกิจกรรม 

 ทัง้ 
หมด 

ไมต่อ้ง 
การ
เพิม่
พืน้ที ่

ท างาน/ 
เรยีน
ออนไลน์ 

ท า 
อาหาร
และ
จดัเกบ็
อาหาร 

พกัผอ่น
(ชม
ภาพยนตร ์
สงัสรรค)์ 

ออก
ก าลงั
กาย 

สวน/
ปลกู
ตน้ไม ้

ชงหรอื
ดืม่
กาแฟ 

ฆา่เชือ้
ก่อน
เขา้
บา้น 

สตูด ิโอ
ขนาด
เลก็ 

กลุม่รกัครอบครวัฯ 5 
8.2% 

11 
18.0% 

8 
13.1% 

20 
32.8% 

8 
13.1% 

13 
21.3% 

4 
6.6% 

5 
8.2% 

1 
1.6% 

40 
65.6% 

กลุม่รกัความบนัเทงิฯ 1 
1.6% 

5 
8.2% 

3 
4.9% 

10 
16.4% 

2 
3.3% 

2 
3.3% 

2 
3.3% 

0 0 15 
24.6% 

กลุม่รกัสขุภาพฯ 0 0 0 1 
1.6% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

0 2 
3.3% 

1 
1.6% 

6 
9.8% 

ทัง้หมด 
6 
9.8% 

16 
26.2% 

11 
18.0% 

31 
50.8% 

11 
18.0% 

16 
26.2% 

6 
9.8% 

7 
11.5% 

2 
3.3% 

61 
100% 

 

7. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเพือ่เป็นแนวทางการออกแบบผงัพืน้บา้นเดีย่วขนาดกลางส าหรบักรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าผล
การศกึษาไปเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสนิใจเพิม่หรอืลดพืน้ทีใ่ชส้อยในการออกแบบผงัพืน้บา้นเดีย่วขนาดกลาง โครงการบา้นจดัสรรเชงิ
พาณิชย์ตามแนวคดิปกตใิหม่ได้ในอนาคต รวมไปถึงรองรบัการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัที่ใช้เวลาและกจิกรรมที่บ้านมากขึ้น 
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัภายในโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบ่งประเภทรูปแบบการใชช้วีติได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มรกัครอบครวัฯ กลุ่มรกั
ความบนัเทงิฯ และกลุม่รกัสขุภาพฯ สามารถสรุปผลการศกึษาแยกได ้3 ประเดน็ ดงัน้ี  
 1) ประเด็นด้านพฤตกิรรมกิจกรรม ทัง้ 3 กลุ่มรูปแบบการใช้ชวีติอยู่บ้านมากที่สุดเฉลี่ย 7 วนัต่อสปัดาห์หลงัจากประกาศ
ควบคุมการระบาดของโรคโควดิ-19 และอยู่บา้นถงึ 16-18 ชัว่โมงต่อวนั นอกจากน้ีกจิกรรมปกตใิหม่ (New Normal) ทีท่ าในทีอ่ยู่อาศยั
เป็นประจ า กลุ่มรกัครอบครวัฯ และกลุ่มรกัความบนัเทงิฯ ท า ไดแ้ก่ กจิกรรมท างาน ท างานล่วงเวลา เรยีนออนไลน์ ท าสวน ปลกูตน้ไม้
และท าอาหารในทีอ่ยู่อาศยัมากทีสุ่ด สว่นกลุม่รกัสุขภาพฯ ท ากจิกรรมออกก าลงักายเป็นประจ าในทีอ่ยูอ่าศยัมากทีสุ่ด แต่กจิกรรมทีก่ลุ่ม
รกัความบนัเทงิฯ และกลุม่รกัสขุภาพฯ ไมท่ าเลย ไดแ้ก่ กจิกรรมนอนพกัผอ่น ท างานบา้นและถ่ายรปู  
 2) กจิกรรมทีต่อบรบัรูปแบบการใชช้วีติปกตใิหม่ กจิกรรมท างาน ท างานล่วงเวลา เรยีนออนไลน์และการฆ่าเชือ้ก่อนเขา้บา้น
เป็นกจิกรรมทีท่ ัง้ 3 กลุ่มรูปแบบการใชช้วีติท าเหมอืนกนัในทีอ่ยู่อาศยั ในขณะกจิกรรมดื่มกาแฟและจดัตุนอาหารไม่เกดิขึน้ในกลุ่มรกั
สขุภาพฯ 
 3) ประเดน็ความตอ้งการพืน้ทีเ่พิม่เตมิ พืน้ทีพ่กัผอ่น (ชมภาพยนตร ์สงัสรรค)์ พืน้ทีอ่อกก าลงักาย พืน้ทีท่ าสวนและปลกูตน้ไม ้
เป็นพืน้ทีท่ีท่ ัง้ 3 กลุ่มรปูแบบการใชช้วีติตอ้งการพืน้ทีก่จิกรรมเหลา่นี้ ขณะทีพ่ืน้ทีฆ่า่เชือ้ก่อนเขา้บา้นและพืน้ทีส่ตูดโิอขนาดเลก็ไมเ่ป็นที่
ตอ้งการในกลุ่มรกัความบนัเทงิฯ สว่นในกลุ่มรกัสุขภาพฯ ไม่ตอ้งการเพิม่พืน้ทีด่งัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ างานหรอืเรยีนออนไลน์ พื้นทีช่ง
หรอืดืม่กาแฟและพืน้ทีท่ าอาหารหรอืจดัเกบ็อาหาร 
 ในการศกึษาน้ีศกึษาเพยีงกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัในบา้นเดีย่วขนาดกลางภายในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ อาจจะตอ้งศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยู่อาศยัในลกัษณะอื่นๆ เชน่ บา้นแฝด ทาวน์เฮา้สห์รอืทาวน์โฮม อาจรวมถงึคอนโดมเินียม และ 
ท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างใหม้จี านวนมากขึน้และท าการส ารวจสภาพแวดลอ้มจากการปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อย ณ ปัจจุบนัและท าการ
สมัภาษณ์ประกอบ เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบผงัพืน้ทีส่นองความตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยตามกลุ่มรปูแบบการใชช้วีติหลงัจากเกดิการ
เปลีย่นแปลงตามแนวคดิความปกตใิหม่ ภายใตข้อ้จ ากดัในลกัษณะรูปแบบทีอ่ยู่อาศยัประเภทนัน้ๆ และตามพฤตกิรรม ความตอ้งการ
พืน้ทีก่จิกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษานี้มจีุดมุ่งหมายเพือ่ศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่ว่นกลางในโรงแรม 3 ดาว ขนาดเลก็ เพื่อปรบัปรุงให้
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) เน่ืองจากปัจจุบนัโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ เกดิการแขง่ขนัสงู ซึ่ง
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) จะสามารถเป็นกลุม่เป้าหมายหลกัในอนาคตได ้โดยโรงแรม 3 ดาว ขนาดเลก็ มอีายุการใชง้านมานาน 
ท าใหก้ารใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางไมส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) ได ้การศกึษาน้ีจงึมวีตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศกึษาองค์ประกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่่วนกลางโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ 2) ศกึษาความต้องการในการใชง้านพืน้ที่
ส่วนกลางภายในโรงแรมของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) 3) สรุปผลองค์ประกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่่วนกลางในโรงแรมระดบั 3 
ดาว ขนาดเลก็ ทีต่อ้งปรบัปรุงใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) ผลการวจิยัสรุปว่า กลุ่มโรงแรมทีม่ชี่วง
อายุต่างกนั จะท าใหม้อีงคป์ระกอบภายในพืน้ทีส่ว่นกลางต่างกนัดว้ย ซึง่ไมส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม ่
(Gen Y) ไดเ้ทา่ทีค่วร ดงันัน้ จงึควรปรบัปรุงการใชง้านของพืน้ทีส่ว่นกลางโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ ดว้ยการเพิม่พืน้ทีอ่งคป์ระกอบ
ภายในพืน้ทีส่ว่นกลางใหเ้หมาะสมตามแต่ละกลุม่ชว่งอายุ เพือ่ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) มากขึน้ 

ค าส าคญั: การปรบัปรุง, พืน้ทีส่ว่นกลาง, โรงแรมระดบั 3 ดาว, นกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) 
 
Abstract 
 This study aimed to study the physical elements of common areas in small scale 3-star hotels for renovation to 
respond to the requirements of new generation tourists (Gen Y) due to the high competition among small 3-star hotel groups. 
So, New generation tourists (Gen Y) will become the main target in the future. The small scale 3-star hotels have long lifespans. 
Therefore, the use in the common areas cannot respond to the requirements of new generation tourists (Gen Y). The objectives 
of this study are 1. Study the physical elements of the common areas of small-scale 3-star hotels. 2. Study using common 
areas requirements in hotels of the new generation of tourists (Gen Y) 3. Summarize the physical elements of the common 
areas of small scale 3-star hotels that need to be renovated for response requirements of new generation tourists (Gen Y). In 
conclusion, the different age of hotel groups makes physical elements in common areas are different. That cannot respond to 
the requirements of new generation tourists (Gen Y). Hence, should renovate the common areas of small scale 3-star hotels 
by increasing using physical elements in common areas according to the age of hotel groups for response requirements of the 
new generation of tourists (Gen Y). 

Keywords: Renovation, Common area, 3-star Hotels, Generation Y 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ในปัจจุบนั ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก มรีายไดแ้ละจ านวนนักท่องเทีย่วลดลง ท าให้

ธุรกจิโรงแรมไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย โดยธุรกจิทีพ่กัแรมเกดิปัญหา คอื ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั มกีารแขง่ขนัทางการคา้เพิม่ขึน้ และ
ลกูคา้มกี าลงัซือ้ลดลง (ส านักงานสถติแิหง่ชาต,ิ 2563) โดยภาคธุรกจิโรงแรมของไทยเริม่มสีภาวะลน้ตลาด (Oversupply) โดยเกดิปัจจยั
เสีย่ง คอื การเขา้มาแย่งชงิส่วนแบ่งตลาดโรงแรมของนักลงทุนรายใหญ่ และการถูกแย่งฐานลูกค้าจากทีพ่กัทดแทน ท าใหต้ลาดกลุ่ม
โรงแรมระดบั 3 ดาวและต ่ากว่า 3 ดาวในปัจจุบนัเกดิการแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ (วจิยัออมสนิ, 2562) จงึมกีารพยายามปรบัตวัเพื่อให้
ธุรกจิอยู่รอดดว้ยวธิกีารต่างๆ โดยโรงแรมขนาดใหญ่สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างด ีแต่โรงแรมขนาดเลก็ไม่สามารถปรบัตวัสูไ้ด ้ท าใหบ้าง
แหง่ตอ้งมกีารปิดตวัลง 

นักท่องเทีย่วกลุ่มแรกที่พรอ้มออกเดนิทางหลงัการระบาดคลีค่ลายลงคอื กลุ่มนักท่องเทีย่วรุ่นใหม ่(Gen Y) ทีเ่กดิพ.ศ. 2524-
2539 หรอืช่วงอายุ 25-40 ปี (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2563) มคีวามส าคญั คอื เป็นกลุ่มทีม่จี านวนประชากรมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่น 
(ประชาชาตธิุรกจิ, 2561) โดยนักท่องเทีย่วรุ่นใหม ่(Gen Y) มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วเฉพาะทีม่คีวามโดดเด่นต่างจากกลุ่มอื่น คอื เป็น
กลุ่มตลาดขนาดใหญ่ทีสุ่ดในการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2563)  นิยมเลอืกเขา้พกัประเภท
โรงแรมมากทีสุ่ด โดยลกัษณะการเลอืกทีพ่กัต้องด าเนินการง่าย สะดวกรวดเรว็ มโีปรโมชัน่ทีคุ่ม้ค่าทีสุ่ด และมขีอ้มูลจากการรวีวิเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ ซึ่งนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) ตอนต้น ช่วงอายุ 25-30 ปี มศีกัยภาพเหมาะสมในการเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ โดยโรงแรมตอ้งมกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยั ตอบโจทยข์องกลุ่มลกูคา้ เพือ่สรา้งความโดดเด่นเหนือคูแ่ขง่ใน
ตลาดทีพ่กั และท าใหส้ามารถปรบัตวัเพือ่ใหธุ้รกจิอยูร่อดต่อไปได ้

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) ศกึษาลกัษณะกายภาพของพืน้ทีส่ว่นกลางโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ ทีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม่ (Gen Y)  
2) ศกึษาการใหค้วามส าคญัในการใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) ในโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ 
3) สรุปผลองคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่ว่นกลางในโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ ทีต่อ้งปรบัปรุงใหต้อบสนองต่อความตอ้งการ
ของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ดา้นพืน้ที:่ ศกึษาพืน้ทีใ่นอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ศกึษาดา้นเนื้อหา: ศกึษากายภาพของพืน้ทีส่ว่นกลางของโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ 
ศกึษาดา้นกลุ่มตวัอยา่ง: 1) นกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) จ านวน 401 คน 2) โรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ จ านวน 17 โรงแรม 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัโรงแรม 
2.1.1 การแบง่ตามขนาดโรงแรม (Hotel Size)  
สามารถแบง่ไดต้ามจ านวนหอ้งพกั (สมาคมโรงแรมแหง่ประเทศไทย, 2559) ดงัน้ี 

1) โรงแรมขนาดเลก็ คอื โรงแรมทีม่หีอ้งพกัต ่ากวา่ 30 หอ้ง 
2) โรงแรมขนาดกลาง คอื โรงแรมทีม่หีอ้งพกัมากกวา่ 30 หอ้ง แต่ไมเ่กนิ 100 หอ้ง 
3) โรงแรมขนาดใหญ่ คอื โรงแรมทีม่หีอ้งพกัมากกวา่ 100 หอ้ง ขึน้ไป 

2.1.2 มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว 
สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association) ได้จดัท าแบบประเมนิมาตรฐานที่พกัเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทมาตรฐาน

โรงแรม (Hotel Standard) ระดบั 3 ดาว แบง่ตามหมวดหมูไ่ว ้ดงัน้ี 
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2.1.2.1 พืน้ทีส่ว่นกลาง  
1) สถานทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม สิง่ก่อสรา้งทัว่ไป  
2) โถงตน้รบั หอ้งน ้า ลฟิต ์และทางสญัจร 
3) หอ้งอาหาร ครวั บาร ์

2.1.2.2 พืน้ทีห่อ้งพกั 
หอ้งพกั Standard ไดแ้ก่ ทางเดนิหรอืระเบยีงนอกหอ้งพกั (ทุกชัน้) ขนาด ความสงู องคป์ระกอบภายในหอ้งพกั เฟอรนิ์เจอร ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และหอ้งน ้าภายในหอ้งพกั 

2.1.2.3 การบรกิาร 
1) บุคคลาการและการบรกิาร ไดแ้ก่ พนักงานทุกส่วนและทุกระดบั เช่น กลุ่ม doorman กลุ่ม Gest Service กลุ่มอาหารเชา้
และบุฟเฟ่ต ์กลุ่มหอ้งอาหาร 
2) ระบบรกัษาความปลอดภยั ไดแ้ก่ ดา้นอคัคภียั และทัว่ไป 
3) ดา้นพนกังาน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการบรกิาร ดา้นสง่เสรมิสวสัดกิาร 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว ส าหรบัหอ้งพกั คอื หอ้งพกัไม่เลก็กว่า 18 ตร.ม. สิง่อ านวยความสะดวกปานกลางเพิม่ขึน้มา
จากมาตรฐานระดบั 2 ดาว ไดแ้ก่ โทรทศัน์ขนาด 14 น้ิวขึน้ไปพรอ้มรโีมทคอนโทรล ตูเ้สือ้ผา้ ไฟหวัเตยีง เครื่องเขยีน ในหอ้งน ้ามอี่าง
อาบน ้า ระบบน ้ารอ้ย-เยน็ อุปกรณ์อาบน ้า ผา้เชด็หน้า ผา้เชด็เทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั และมบีรกิารอื่น ๆ เช่น รมูเซอรว์สิ คอฟฟ่ีชอ็ป หอ้ง
ประชุม หอ้งน ้าสาธารณะ หอ้งน ้าคนพกิาร (มลูนิธพิฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว, 2542) 

2.2 การปรบัปรงุพืน้ท่ีภายในโรงแรม 
การปรบัปรุงโรงแรม (Renovation) หมายถงึ กระบวนการรกัษาหรอืปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม โดยการปรบัเปลีย่นในสิง่

ทีจ่บัต้องได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโรงแรม (โครงสร้างที่พกั-ส่วนขยายใหม่) และ/หรอืการเพิม่-เปลี่ยนวสัดุ เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ตดิตัง้ (Hassanien and Baum, 2001) 

2.2.1 หลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงโรงแรม 
จากงานวจิยัของ Ahmed Hassanien (2006) สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
1. การปรบัปรุงระดบัเลก็น้อย (Minor renovation) คอื การเพิม่ความคงทนของสิง่ของบางอย่าง โดยไมก่ระทบกบัการใชง้าน

พืน้ทีห่รอืกายภาพของโรงแรม 
2. การปรบัปรุงระดบัใหญ่ (Major renovation) คอื การปรบัเปลีย่นหรอืตกแต่งทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงทางกายภาพบางส่วน

ของโรงแรม เชน่ อุปกรณ์ต่าง ๆ เฟอรนิ์เจอร ์การใชภ้ายในพืน้ที ่ 
3.การปรบัปรุงใหญ่ระดบัทีสุ่ด (Master renovation) คอื การเปลีย่นแปลงบางส่วนหรอืทัง้หมดของโรงแรม ทีค่รอบคลุมกว่า

การปรบัปรุงใหญ่ เชน่ การต่อเตมิ หรอืขยายพืน้ที ่เพือ่ท าใหโ้รงแรมไดม้ปีระสทิธภิาพทีด่มีากขึน้ 

2.2.2 วฎัจกัรการปรบัปรุงโรงแรม 
การปรบัปรุงโรงแรมจะมอีายุเฉลีย่อยู่ที่ 4-6 ปี (Sam Cicero, 2019) โดยสญัญาณที่แสดงถึงเวลาอนัสมควรในการปรบัปรุง

โรงแรม คอื การเสื่อมสภาพในการใช้งาน ลูกค้าที่ลดลง และการรวีวิที่แย่ โดยสามารถแบ่งช่วงระดบัการปรบัปรุงได้  ดงัน้ี (Peter’s 
Greenberg, 1991) 

1. ชว่งอายุ 0-6 ปี เหมาะส าหรบัการปรบัปรุงระดบัเลก็น้อย (Minor renovation) 
2. ชว่งอายุ 6-20 ปี เหมาะส าหรบัการปรบัปรุงระดบัใหญ่ (Major renovation) 
3. ชว่งอายุ 20-50 ปีขึน้ไป เหมาะกบัการปรบัปรุงใหญ่ระดบัทีส่ดุ (Master renovation) 
โรงแรมกรณีศกึษาในงานวจิยั ผูว้จิยัจงึเลอืกเป็นโรงแรมที่มอีายุตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เ หมาะสมส าหรบัการ

ปรบัปรุงโรงแรม โดยแต่ละโรงแรมอาจจะมคีวามเหมาะสมในระดบัการปรบัปรุงทีแ่ตกต่างกนั 
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2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบันักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ (Gen Y) 
2.3.1 ลกัษณะและพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

จากการศกึษาลกัษณะการท่องเทีย่ว และพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) โดยวนิดา เลศิพพิฒันา
นนท ์(2560) พบว่านักท่องเทีย่วรุ่นใหม ่(Gen Y) มงีบประมาณและวนัเวลาการเดนิทางทีจ่ ากดั โดยการเดนิทางชื่นชอบความสวยงาม
ของโรงแรม สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมที่ชอบถ่ายภาพ เพือ่เป็นผูน้ าเทรนดใ์นสือ่โซเชยีล มกีารเดนิทางแบบรวมกลุ่มสว่นตวั และสบืคน้หา
ขอ้มูล หรอืการรวีวิ เพื่อใหเ้กดิความคุ้มค่ามากทีสุ่ดส าหรบัการเดนิทาง โดยขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาปรบัใช้เพื่อเป็นเกณฑใ์นการเก็บ
ขอ้มลูของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) 

2.3.2 ลกัษณะการเลอืกทีพ่กั 
นักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) นิยมเขา้พกัทีพ่กัประเภทโรงแรม โดยตอ้งเขา้ถงึความสะดวก รวดเรว็ และเน้นความสวยงาม 

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของโรงแรมระดบั 3 ดาว ทีม่กีารจดัการทีง่า่ย ราคาเหมาะสม โดยใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูบนอนิเตอรเ์น็ต ในการ
รวีวิทัง้การจองทีพ่กั รา้นคา้ รา้นอาหาร รวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วต่าง ๆ ซึง่ตอ้งมกีารด าเนินการทีง่า่ยและรวดเรว็ และตอ้งมโีปรโมชัน่ทีด่ี
ที่สุด โดย Gen Y ไมได้มาพกัโรงแรมเพยีงอย่างเดยีว แต่มกัจะท่องเที่ยวและส ารวจพื้นที่โดยรอบ มกีารเล่าถึงความประทบัใจผ่าน
ภาพถ่าย และโพสตล์งโซเชยีลมเีดยีต่างๆ (วรีะศกัดิ ์สตุณัฑวบิลูย,์ 2561)  

จากการศกึษาลกัษณะการทอ่งเทีย่ว และพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของนกัท่องเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) พบวา่นกัทอ่งเทีย่วรุ่นใหม ่
(Gen Y) นิยมเขา้พกัทีพ่กัประเภทโรงแรม โดยตอ้งเขา้ถงึความสะดวก รวดเรว็ และเน้นความสวยงาม เหมาะกบัเป็นกลุม่เป้าหมายของ
โรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ ทีม่กีารจดัการทีง่่าย ราคาเหมาะสม โดยโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ ทีม่อีายุตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป เป็น
กลุ่มช่วงอายุทีเ่ริม่มคีวามเสือ่มโทรม ขาดความทนัสมยั ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่ว่นกลางในโรงแรม 
3 ดาว ขนาดเลก็ เพือ่ปรบัปรุงพืน้ทีใ่หต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y)   

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
บทความน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ท าการเก็บขอ้มูลแบบขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลพื้นที่

ส่วนกลางผ่านเว็บไซต์ agoda.com และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายด้วยการท าแบบสอบถาม
ออนไลน์เกีย่วกบัการใชง้านพืน้ทีภ่ายในโรงแรมระดบั 3 ดาว ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดระเบยีบวธิวีจิยัไว ้ดงัน้ี 

3.1 การคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษา 

รปูท่ี 1 แผนผงัการคดัเลอืกพืน้ทีก่รณีศกึษา 



การศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่ว่นกลางในโรงแรม 3 ดาว ขนาดเลก็  
เพือ่ปรบัปรงุใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม่ (Gen Y) 
กณัฑพร ธญัญรตันาวงษ์, ศวิาพร กลิน่มาลยั และทพิยส์ุดา จนัทรแ์จม่หลา้ 
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จากขัน้ตอนการคดัเลอืกพืน้ทีก่รณีศกึษาตามรปูที ่1 สรุปพืน้ทีศ่กึษาคอื โรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ ในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงใหมท่ัง้หมด 17 โรงแรม โดยสามารถแบง่โรงแรมไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื  

1. โรงแรมช่วงอายุ 6-20 ปี (มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่ถงึ 20 ปี) จ านวน 11 โรงแรม ไดแ้ก่ Vipa House, Mo Rooms Hotel, Gord 
ChiangMai Hotel, Estia Chiang Mai, Thongran's House, Rom Po Boutique, Jasmine Boutique Hotel, Goldenbell Hotel 
Chiangmai, Thapae Loft, 3 Laan House และ Chedi Home  

2. โรงแรมช่วงอายุ 5 ปี จ านวน 6 โรงแรม ได้แก่ Rendezvous Classic House Chiangmai, C HOTEL boutique and 
comfort, MhonSa Hotel, Kate and Hasu Boutique Chiangmai, ONCE (Upon a Time) Boutique Home และ H Hotel Phrasing 

3.2 ศึกษาข้อมลูทางกายภาพจากกรณีศึกษา 
จากการคดัเลือกกรณีศึกษา ได้ท าการศึกษาข้อมูลด้านการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางภายในโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเล็ก 

ทัง้หมด 17 โรงแรม โดยการสรุปขอ้มูลด้านมาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว และเก็บขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ agoda.com ได้แก่ ประเภท
กจิกรรมภายในพืน้ทีส่ว่นกลาง ซึง่สามารถแจกแจงรายละเอยีดได ้ดงัน้ี 

1) พืน้ทีจ่อดรถ ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถยนต ์และทีจ่อดรถจกัรยาน 2) พืน้ที ่Lobby ไดแ้ก่ พืน้ทีต่อ้นรบั 24 ชัว่โมง และพืน้ทีน่ัง่เล่น 3) 
ทางสญัจร ไดแ้ก่ ลฟิต ์4) พืน้ทีร่บัประทานอาหาร ไดแ้ก่ หอ้งอาหาร และครวัสว่นกลาง 5) พืน้ทีก่จิกรรมผอ่นคลาย ไดแ้ก่ นวด สปา และ
สวน 6) พืน้ทีก่จิกรรมบนัเทงิ ไดแ้ก่ บาร ์และคอฟฟ่ีชอ็ป 7) พืน้ทีก่จิกรรมออกก าลงักาย ไดแ้ก่ สระว่ายน ้า ฟิตเนส และจกัรยานใหเ้ช่า 
8) พืน้ทีอ่ื่น ๆ ไดแ้ก่ พืน้ทีบ่รกิารส าหรบัเดก็ รา้นคา้ มมุถ่ายรปู (Backdrop) และพืน้ทีเ่พิม่เตมิ 

3.3 ศึกษาลกัษณะการใช้งานพืน้ท่ีส่วนกลางของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ (Gen Y) 
จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผูว้จิยัได้ท าเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเน้ือหา ได้แก่ 1) ขอ้มูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว 2) 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 3) พฤตกิรรมการเขา้พกัภายในโรงแรม และ 4) ล าดบัความส าคญัในการเขา้พกัและพืน้ทีใ่ชง้านภายในโรงแรม 
ซึ่งได้ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างชาวไทย ช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 401 คน โดยได้เป็นข้อมูลพื้นฐาน พฤติกรรม และการให้ล าดบั
ความส าคญัของการใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรมตามหวัขอ้ทีไ่ดแ้บง่ไวใ้น 3.2 

3.4 สรปุผลองคป์ระกอบเชิงกายภาพของพื้นท่ีส่วนกลางในโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเลก็ ท่ีต้องปรบัปรงุให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ (Gen Y) 

น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้ 3.1 มาวเิคราะหร์่วมกบัขอ้ 3.2 เพื่อใหไ้ดล้กัษณะพืน้ทีส่่วนกลางทีต่อ้งปรบัปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) และท าการสรุปผลตามกลุ่มช่วงอายุของโรงแรม 

4. ผลการวิจยั 
งานวจิยัเรื่องการศึกษาองค์ประกอบเชิงกายภาพของพื้นที่ส่วนกลางในโรงแรมระดบั 3 ดาว ขนาดเล็ก เพื่อปรบัปรุงให้

ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ทีใ่ชก้ารศกึษาจาก
การรวบรวมขอ้มลู และส ารวจขอ้มลูจากเครือ่งมอืแบบสอบถาม โดยสามารถแบง่ผลการวจิยัไดต้ามหวัขอ้ ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีส่วนกลางภายในโรงแรม 
จากขอ้มลูตารางที ่1 ไดท้ าการศกึษาลกัษณะพืน้ทีใ่ชง้านของพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรมกรณีศกึษา ทัง้หมด 17 โรงแรม ซึง่

แบง่ตามกลุม่ชว่งอายุของโรงแรมได ้คอื กลุม่ชว่งอายุ 6-20 ปี (มากกวา่ 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี) จ านวน 11 โรงแรม และกลุม่ชว่งอายุ 5 ปี 
จ านวน 6 โรงแรม โดยแบง่ประเภทหวัขอ้ไวต้าม 3.2 ซึง่สามารถสรุปพืน้ทีส่ว่นกลางของโรงแรมตามกลุม่ชว่งอายุได ้คอื กลุม่โรงแรมชว่ง
อายุ 6-20 ปี (มากกว่า 5 ปีแต่ไม่เกนิ 20 ปี) เป็นกลุ่มทีม่พีืน้ทีห่ลากหลายประเภท สามารถรองรบัการท ากจิกรรมทีต่่างกนัไดค้รบ จบ
ภายในพืน้ทีโ่รงแรม ซึ่งเหน็ไดจ้ากการกระจายตวัของจ านวนพืน้ทีก่จิกรรม และกลุ่มโรงแรมช่วงอายุ 5 ปี เป็นกลุ่มทีเ่น้นพืน้ทีใ่ชง้าน
พืน้ฐาน ครอบคลุมความตอ้งการเบือ้งตน้ได ้แต่ยงัขาดความหลากหลายของกจิกรรม ซึง่เหน็ไดจ้ากจ านวนพืน้ทีก่จิกรรมมคีวามกระจุก
ตวักนัอยู่ ภาพรวมของทัง้ 2 กลุ่มน้ี มพีืน้ทีส่ว่นกลางเฉลีย่โรงแรมละ 9 รายการ จากทัง้หมด 18 รายการ ซึง่ถอืวา่ ยงัสามารถเพิม่พืน้ที่
การใชง้านมากขึน้ไดอ้กี โดยทัง้ 2 กลุ่มชว่งอายุมลีกัษณะคลา้ยกนั คอื พบจ านวนพืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีร่บัประทานอาหารมากทีส่ดุ และ
พืน้ทีก่จิกรรมผอ่นคลายมจี านวนน้อยทีส่ดุ  
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4.2 ผลการวิเคราะหล์กัษณะการใช้งานพืน้ท่ีส่วนกลางของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ (Gen Y) 
จากการส ารวจขอ้มลูการใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม ่(Gen Y) ดว้ยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 

401 คน ไดเ้ป็นขอ้สรุปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
1. ขอ้มลูพืน้ฐานของนักทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 50.62 รายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 56.11 และ

อาชพีพนกังานเอกชน รอ้ยละ 76.56 
2. พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ จ านวนผูร้่วมเดนิทาง 2 คน รอ้ยละ 50.12 เป็นความสมัพนัธแ์บบคู่รกั รอ้ยละ 51.12 ดว้ย

รถยนต์ส่วนตวั รอ้ยละ 82.04 ใชร้ะยะเวลาท่องเทีย่ว 2 วนั 1 คนื ร้อยละ 55.86 อทิธพิลต่อการตดัสนิใจคอื คนใกลช้ดิ รอ้ยละ 40.65 
นิยมไปแหลง่ธรรมชาต ิรอ้ยละ 85.87 และในการทอ่งเทีย่วใชเ้วลาไปกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วมากทีส่ดุ รอ้ยละ 70.47 

3. พฤตกิรรมการเขา้พกั ไดแ้ก่ ชื่นชอบโรงแรมสไตลผ์สมผสานรอ้ยละ 46.63 นิยมท่องเทีย่วก่อนแลว้ค่อย Check-in รอ้ยละ 
91.77 ราคาทีนิ่ยมเลอืกพกั คอื 501-1,000 บาทต่อคนื รอ้ยละ 68.83 โดยช่วงเวลาทีอ่อกจากหอ้งพกัไปท ากจิกรรมต่าง ๆ คอื 8.01 -
11.00 น. รอ้ยละ 68.33 ซึง่กจิกรรมทีเ่กดิภายในโรงแรมมากทีสุ่ด คอื พกัผอ่นในหอ้งพกั รองลงมาคอื ถ่ายรปู และ รบัประทานอาหาร/
เครือ่งดืม่ ตามล าดบั 

4. ล าดบัความส าคญัในการเขา้พกัและล าดบัความส าคญัในการใชง้านพืน้ทีภ่ายในโรงแรม ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) ความส าคญัในการเขา้พกัมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก คอื ความสวยงาม/เอกลกัษณ์ของโรงแรม รองลงมาคอื ความ

คดิเหน็ต่อโรงแรม (การรวีวิ) และความใหม/่ทนัสมยัของโรงแรม ตามล าดบั  
2) ความส าคญัในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง โดยผูว้จิยัได้แบ่งประเภทความส าคญัไวต้ามหวัขอ้ในขอ้ที่ 3.2 ซึ่ง จะใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามเรยีงล าดบัความส าคญัจากมากทีสุ่ด (ล าดบัที ่1) ไปหาน้อยทีสุ่ด (ล าดบัที ่7) ไดผ้ลสรุปตามรายละเอยีดตามตารางที ่2 
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรมกรณีศกึษา 
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เพือ่ปรบัปรงุใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม่ (Gen Y) 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรมกรณีศกึษา (ต่อ) 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงล าดบัความส าคญัในการใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรม 

 
จากตารางที ่2 พบวา่ ความส าคญัในการใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางมากทีส่ดุ คอื พืน้ทีจ่อดรถ รองลงมาคอื พืน้ทีก่จิกรรมออกก าลงั

กาย พื้นที่ Lobby พื้นที่รบัประทานอาหาร พื้นที่กิจกรรมผ่อนคลาย พื้นที่กิจกรรมบันเทิง และทางสญัจร  ตามล าดบั นอกจากน้ี 
ความส าคญัการใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางแบบแยกเป็นรายละเอยีด พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) ใหค้วามส าคญักบัการทีจ่อดรถยนต ์
สระวา่ยน ้า และหอ้งอาหาร 

4.3 ผลการวิเคราะหพื์น้ท่ีส่วนกลาง ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ (Gen Y) 
เป็นการน าขอ้มลูขอ้ 4.1 ลกัษณะพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรม มาวเิคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูขอ้ 4.2 ทีแ่สดงล าดบัความส าคญัของ

การใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรม โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

4.3.1 การจดักลุม่พืน้ทีส่ว่นกลาง 
น าขอ้มลูจากขอ้ 4.1 มาจดักลุม่พืน้ทีส่ว่นกลางตามระดบัจ านวนโรงแรม ซึง่สามารถแบง่เกณฑไ์วไ้ด ้ดงัน้ี 
1) กลุม่โรงแรมชว่งอายุ 6-20 ปี (มากกวา่ 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี) จ านวน 11 โรงแรม 
- ระดบัมาก หมายถงึ มพีืน้ทีส่ว่นกลางประเภทนี้อยูใ่นโรงแรม จ านวน 9-11 โรงแรม 
- ระดบัปานกลาง หมายถงึ มพีืน้ทีส่ว่นกลางประเภทนี้อยูใ่นโรงแรม จ านวน 5-8 โรงแรม 
- ระดบัน้อย หมายถงึ มพีืน้ทีส่ว่นกลางประเภทนี้อยูใ่นโรงแรม จ านวน 1-4 โรงแรม 
2) กลุม่โรงแรมชว่งอายุ 5 ปี จ านวน 6 โรงแรม 
- ระดบัมาก หมายถงึ มพีืน้ทีส่ว่นกลางประเภทนี้อยูใ่นโรงแรม จ านวน 5-6 โรงแรม 
- ระดบัปานกลาง หมายถงึ มพีืน้ทีส่ว่นกลางประเภทนี้อยูใ่นโรงแรม จ านวน 3-4 โรงแรม 
- ระดบัน้อย หมายถงึ มพีืน้ทีส่ว่นกลางประเภทนี้อยูใ่นโรงแรม จ านวน 1-2 โรงแรม 

4.3.2 วเิคราะหพ์ืน้ทีส่ว่นกลางทีต่อบสนองต่อนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) 
เมือ่ท าการจดักลุ่มแลว้ จงึน าขอ้มลูขา้งตน้มาท าการวเิคราะหข์อ้มลูร่วมกบัขอ้มลูขอ้ 4.2 โดยเป็นการวเิคราะหพ์ืน้ทีส่ว่นกลาง

ภายในโรงแรม ทีต่รงกบัล าดบัความส าคญัของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) ซึง่คดัเลอืกเป็น 4 ล าดบัแรกของผลส ารวจ เน่ืองจากเป็น
จ านวนเกนิครึ่งหน่ึงของล าดบัความส าคญัในการส ารวจจากแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ พื้นที่จอดรถ พื้นที่กจิกรรมออกก าลงักาย พื้นที่ 
Lobby และพืน้ทีร่บัประทานอาหาร ไดผ้ลสรุปตามตารางที ่2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีส่ว่นกลางและความส าคญัของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) 

 
จากขอ้มลูตารางที ่2 สามารถจดักลุ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีส่ว่นกลางและความส าคญัในการใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลางภายใน

โรงแรมของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) ตามกลุม่ชว่งอายุโรงแรมได ้ดงัน้ี 
1. กลุม่โรงแรมชว่งอายุ 6-20 ปี (มากกวา่ 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี) แบง่กลุ่มและแจกแจงองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
(1) มพีืน้ทีส่ว่นกลางจ านวนระดบัน้อย คอื พืน้ทีจ่อดรถ ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถยนต ์พืน้ที่ Lobby ไดแ้ก่ พืน้ทีน่ัง่เลน่ พืน้ทีร่บัประทาน

อาหาร ไดแ้ก่ ครวัสว่นกลาง และพืน้ทีก่จิกรรมออกก าลงักาย ไดแ้ก่ ฟิตเนส 
(2) มพีืน้ทีส่่วนกลางจ านวนระดบัปานกลาง คอื พืน้ที่ Lobby ไดแ้ก่ พืน้ทีต่อ้นรบั 24 ชัว่โมง และพืน้ทีก่จิกรรมออกก าลงักาย 

ไดแ้ก่ สระวา่ยน ้า 
(3) มพีืน้ทีส่ว่นกลางจ านวนระดบัมาก คอื พืน้ทีจ่อดรถ ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถยนต ์และพืน้ทีร่บัประทานอาหาร ไดแ้ก่ หอ้งอาหาร 

2. กลุม่โรงแรมชว่งอายุ 5 ปี แบง่กลุ่มและแจกแจงองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
(1) มพีืน้ที่ส่วนกลางจ านวนระดบัน้อย คอื พืน้ที่ Lobby ไดแ้ก่ พืน้ที่ต้อนรบั 24 ชัว่โมง พืน้ทีร่บัประทานอาหาร ไดแ้ก่ ครวั

สว่นกลาง พืน้ทีก่จิกรรมออกก าลงักาย ไดแ้ก่ ฟิตเนส และพืน้ทีจ่อดรถ ไดแ้ก่ ทีจ่อดจกัรยาน 
(2) มพีืน้ทีส่ว่นกลางจ านวนระดบัปานกลาง คอื พืน้ทีก่จิกรรมออกก าลงักาย ไดแ้ก่ สระวา่ยน ้า 
(3) มพีืน้ทีส่่วนกลางจ านวนระดบัมาก คอื พืน้ทีจ่อดรถ ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถยนต์ และพืน้ทีร่บัประทานอาหาร ไดแ้ก่ หอ้งอาหาร 

และพืน้ที ่Lobby ไดแ้ก่ พืน้ทีน่ัง่เลน่ 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
จากการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผลสรุปประเภทพื้นที่ส่วนกลางและองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลางมคีวาม

สอดคลอ้งกนั ผูว้จิยัจงึมุ่งเน้นไปทีอ่งคป์ระกอบของพืน้ทีส่ว่นกลางทีต่รงกบัความตอ้งการของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม ่ (Gen Y) เท่านัน้ ซึง่
สามารถสรุปผลได้ว่า องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลางภายในโรงแรมที่มจี านวนระดบัมาก สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ (Gen Y) ได้มากกว่าองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลางที่มจี านวนระดบัน้อยและปานกลาง ดงันัน้ จงึควรท าการ
ปรบัปรุงดว้ยการเพิม่พืน้ทีอ่งค์ประกอบภายในพืน้ทีส่่วนกลาง ใหเ้หมาะสมตามแต่ละกลุ่มช่วงอายุ เพื่อใหต้อบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ (Gen Y) มากขึน้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็นพืน้ทีค่งเดมิ และพืน้ทีป่รบัปรุงเพิม่เตมิ ซึง่แบ่งตามกลุ่มช่วงอายุได้
ตามตางรางที ่3 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 สรุปพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงแรมทีต่อ้งปรบัปรุงใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) 

 
จากตางรางที ่3 สามารถสรุปไดว้า่ ทัง้ 2 กลุ่มชว่งอายุ มพีืน้ทีท่ีส่ามารถคงเดมิไวไ้ด ้คอื พืน้ทีจ่อดรถ ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถยนต ์และ

พืน้ทีร่บัประทานอาหาร ไดแ้ก่ หอ้งอาหาร โดยในสว่นของกลุ่มชว่งอายุ 5 ปี มพีืน้ทีค่งเดมิเพิม่อกีประเภท คอื พืน้ที ่Lobby ไดแ้ก่ พืน้ที่
นัง่เลน่ ในขณะทีพ่ืน้ทีท่ีค่วรปรบัปรุง โดยการเพิม่พืน้ทีอ่งคป์ระกอบเพิม่เตมิ สามารถแบง่ไดต้ามกลุม่ชว่งอายุของโรงแรม ดงัน้ี 

1. กลุ่มโรงแรมช่วงอายุ 6-20 ปี (มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี) ควรเพิม่พืน้ที ่Lobby ไดแ้ก่ พืน้ทีน่ัง่เล่น และพืน้ทีก่จิกรรม
ออกก าลงักาย ไดแ้ก่ สระวา่ยน ้า  

2. กลุ่มโรงแรมชว่งอายุ 5 ปี ควรเพิม่พืน้ทีก่จิกรรมออกก าลงักาย ไดแ้ก่ สระวา่ยน ้า 

โดยสรุป หากโรงแรมที่ยงัไม่มปีระเภทหรอืองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลางดงักล่าว ผูว้จิยัแนะน าใหเ้พิม่พื้นที่นัน้ตามความ
เหมาะสมของกลุ่มช่วงอายุโรงแรม แต่หากโรงแรมนัน้มปีระเภทหรอืองคป์ระกอบพืน้ทีน่ัน้อยูแ่ลว้ จากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยั
เสนอแนะการปรบัปรุงพืน้ทีใ่หม้คีวามเหมาะกบัลกัษณะของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม ่(Gen Y) มากขึน้ โดยแบง่ตามกลุม่ชว่งอายุไว ้ดงัน้ี 

1. กลุม่โรงแรมชว่งอายุ 6-20 ปี (มากกวา่ 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี) ควรเป็นการปรบัปรุงระดบัใหญ่ (Major renovation) เชน่ การ
ปรบัเปลีย่น ตกแต่งพืน้ทีใ่หส้วยงาม หรอืการปรบัการใชง้านพืน้ทีบ่างสว่น  

2. กลุ่มโรงแรมช่วงอายุ 5 ปี ควรเป็นการปรบัปรุงระดบัเลก็น้อย (Minor renovation) เช่น การเปลีย่นวสัดุใชง้านใหแ้ขง็แรง
มากขึน้ เปลีย่นรปูรา่ง/รปูทรงของวสัดุใหใ้ชง้านไดส้ะดวกยิง่ขึน้ ซึง่จะตอ้งไมก่ระทบต่อการใชง้านพืน้ทีน่ัน้ ๆ ภายในโรงแรม 
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การพฒันาแผน่ประกอบท่ีผลิตจากใบยางพาราผสมน ้ายางธรรมชาติ 
ส าหรบัการประยกุตใ์ช้ในงานอาคาร 

DEVELOPMENT OF PARTICLE COMPOSITE BOARD MADE FROM RUBBER TREE LEAF  
AND PARA RUBBER LATEX FOR BUILDING CONSTRUCTION 

 

สทิธชิยั โพธิถ์นอม1, ภษูติ เลศิวฒันารกัษ์2 และทรงกลด จารุสมบตั ิ3 
SITTICHAI POTHANOM1 PUSIT LERTWATTANARUK2 and SONGKLOD JARUSOMBUTI3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จงัหวดัปทุมธานี 121211,2 

คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพมหานคร 109003 
jxjo@outlook.com1, Lertwatt@tu.ac.th2, fforsoj@ku.ac.th3 

 
บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนั ปัญหาราคายางพาราทีต่กต ่าลงสวนทางกบัต้นทุนการผลติยางแผ่นทีส่งูขึน้ การแปรรูปยางแผ่นไม่คุม้ค่าต่อการ
ลงทุน ผนวกกบัประเทศไทยมกีารน าเขา้วสัดุฉนวนกนัความรอ้นและวสัดุแผน่ประกอบจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เมื่อเลง็เหน็ถงึ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ งานวจิยัน้ีจงึมุ่งศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าใบยางพาราทีเ่ป็นวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาผลติเป็นวสัดุประกอบ
ส าหรบัใช้ในงานอาคารเพื่อทดแทนแผ่นฉนวนกนัความร้อนที่ผลติจากใยสงัเคราะห์ โดยใช้น ้ายางธรรมชาตเิป็นวสัดุประสานเพื่อลด
ปรมิาณการใชก้าวสงัเคราะหท์ีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม วตัถุประสงคห์ลกัในงานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาสมบตัเิชงิกายภาพ 
สมบตัเิชงิกล และประสทิธภิาพในการขึน้รปูของวสัดุแผ่นประกอบ โดยมสีดัสว่นผสม ประกอบดว้ย น ้ายางพารา และใบยางพาราแหง้ใน
สดัส่วนร้อยละ 40 50 และ 60 โดยน ้ าหนักของวสัดุ และมีสารตัวเติม ได้แก่ สารหน่วงไฟ เพื่อปรับปรุงสมบัติของแผ่นประกอบ 
ผลการวจิยั พบวา่ เมือ่เพิม่อตัราสว่นผสมของใบยางพารา สง่ผลใหว้สัดุแผน่ประกอบมปีระสทิธภิาพในการใชง้านทีด่ขี ึน้ โดยสดัสว่นผสม
ทีม่ใีบยางพารารอ้ยละ 60 ของน ้าหนกั มปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุ โดยมคีา่ความหนาแน่น 713.11 กก./ลบ.ม. ปรมิาณความชืน้ 11.19% โมดลูสั
แตกรา้ว 1.89 MPa โมดูลสัยดืหยุ่น 124.65 MPa และความตา้นทานแรงดงึตัง้ฉากกบัผวิหน้า 0.24 MPa รวมทัง้มปีระสทิธภิาพทีด่ใีน
การป้องกนัความรอ้นและการลามไฟ  
 ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยันี้ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการน าใบยางพารามาผลติเป็นวสัดุแผน่ประกอบทีม่สีมบตัเิชงิกายภาพ สมบตัิ
เชงิกล และสมบตักิารป้องกนัความรอ้นทีด่ ีโดยสามารถเลอืกสดัส่วนผสมของผลติภณัฑใ์หม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านใน
อาคารประเภทต่างๆ 
 
ค ำส ำคญั: ใบยำงพำรำ, น ้ำยำงธรรมชำต,ิ วสัดุแผน่ประกอบ, สมบตัเิชงิกล, สมบตัทิำงควำมรอ้น 
 

Abstract 
 At present, the problem of falling rubber prices is contrary to the rising cost of rubber sheet production. Processing of 
rubber sheets is not worth the investment, together with the import surges of insulation materials and composite material 
products from abroad. Due to the ongoing problems, this research aims to study the possibility of using rubber tree leaves, 
which are agricultural waste, to produce composite material for building use as a substitute for insulation materials made from 
synthetic fibers. Natural para rubber latex was used as a binder to reduce the use of synthetic adhesives that affect health and 
the environment. The main objective of this research is to study the physical properties, mechanical properties and forming of 
composite boards. The mix proportion of composite materials consisted of para rubber latex and dried rubber tree leaves in 
the proportion of 40%, 50% and 60% by weight of the material. A flame retardant was added as an additive in the mixture to 
improve the composite material property. Test results found that the increase in rubber tree leave content produced the 
composite board with better performance. The mix proportion with 60% of rubber tree leaf yielded the best properties. It has 
the density of 713.11 kg/m3, moisture content of 11.19%, modulus of rupture of 1.89 MPa, modulus of elasticity of 124.65 MPa, 
and tensile strength perpendicular-to-surface of 0.24 MPa as well as having good performance in thermal insulation and fire 
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retardancy. The results of this research can be used as a guideline for using rubber tree leaves to produce composite board 
materials that have good physical, mechanical and thermal insulation properties. Mix proportions of composite materials can 
be optimally designed for various applications in building. 
 
Keywords: Rubber Tree Leaf, Para Rubber latex, Composite Board, Mechanical properties, Thermal Properties 
 
 
1. ท่ีมาและความส าคญั 
1.1 ภาวะราคายางตกต า่  

ในปัจจุบนัราคายางพาราในประเทศไทยและในตลาดโลกมแีนวโน้มลดลงเป็นระยะๆท าใหเ้กษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่
ประสบความเดอืดรอ้นมรีายไดไ้มเ่พยีงพอ ดา้นราคายางพาราใยปัจจุบนัอยูใ่นภาวะขาลงโดยราคายางแทง่ ปี พ.ศ. 2551-2560 หดตวัลง
เฉลีย่นรอ้ยละ 4.12% ราคายางแผน่รมควนัชัน้ 3 ปี พ.ศ. 2551-2560 หดตวัลงเฉลีย่รอ้ยละ 2.88% สว่นตน้ทุนการผลติยางแผน่ดบิของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2550-2559 มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้เป็นระยะๆ โดยไมม่ทีา่ทวีา่จะลดลงแต่อย่างใด โดยในปัจจุบนัมตีน้ทุนการผลติ
ยางแผน่สงูขึน้รอ้ยละ 6.94 

 
รปูท่ี 1 ราคายางแผน่รมควนั (ชัน้ 3 ) เฉลีย่ในชว่งปี พ.ศ. 2551-2563 
ทีม่า: การยางแหง่ประเทศไทย  
 

 
รปูท่ี 2 ตน้ทุนการผลติยางแผน่ดบิไทยและราคาทีเ่กษตรกรขายได ้
ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (ยางพารา) , สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, กรมศุลกากร 
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1.2 ประสิทธิภาพการผลิตยางแผน่ 
ประเทศไทยมพีืน้ทีก่รดียางมากทีสุ่ดในกลุ่มประเทศผูผ้ลติรายใหญ่ คอื อนิโดนีเซยี มาเลเซยี จนี เวยีดนามและอนิเดยี โดยในปี 

พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมพีืน้ทีก่รดียางไดจ้ านวน 20.32 ลา้นไร ่ท าใหป้ระเทศไทยมผีลผลติยางมากทีส่ดุในโลกจ านวน 4.5 ลา้นตนัเมือ่เทยีบ
กบัการผลติยางธรรมชาตขิองทัง้ 6 ประเทศรายใหญ่ ดว้ยปัญหาดา้นราคายางในปัจจุบนัท าใหต้อ้งมกีารผลกัดนั ให้มกีารเพิม่ปรมิาณการใช้
ยางพาราในประเทศใหม้ากขึน้พรอ้มกบัการปรบัสมดุลลดปรมิาณ (supply) ยางพาราลงเพือ่ใหร้าคายางพาราในประเทศมเีสถยีรภาพ 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบพืน้ทีก่รดียางในกลุม่ผูผ้ลติรายใหญ่ 

ประเทศ พืน้ท่ีกรีดยางปี พ.ศ. 2560 (ล้านไร่) การเติบโตเฉล่ีย ปี พ.ศ.56-60 
อนิเดยี 2.98 0.09% 
มาเลเซยี 3.08 -4.39% 
เวยีดนาม 4.08 4.46% 
จนี 4.65 2.05% 
ไทย 20.32 3.97% 
อนิโดนีเซยี 19.09 0.53% 

ทีม่า: การยางแหง่ประเทศไทย   

1.3 ภาวะราคายางตกต า่  
งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกใบยางพาราซึง่เป็นหน่ึงใยวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาท าการทดสอบผลติเป็นแผ่นฉนวนกนัความรอ้นสู่

อาคาร เน่ืองจากใบยางพาราทีม่อียู่จ านวนมากในการท าเกษตรกรรมยางพารา ไม่ไดถู้กน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากนัก มเีพยีงการ
น ามาท าเป็นดอกไมป้ระดษิฐใ์นบางพืน้ทีเ่ท่านัน้ ไมม่กีารน ามาใชเ้พือ่ประโยชน์อย่างอื่น เมือ่เทยีบกบัปรมิาณใบยางพาราจ านวนมากที่
ถูกทิง้ไมใ่หเ้กดิประโยชน์ อกีทิง้ยงัเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและหลบซ่อนของสตัวม์พีษิ ท าใหเ้กดิปัญหาต่อเกษตรกรผูก้รดียาง ในการก าจัด 
ใบยางโดยวธิกีารเผาท าลาย ยงัก่อใหเ้กดิก๊าซคารบ์อนไดอ้อกไซดท์ าลายชัน้บรรยากาศสรา้งสภาวะโลกรอ้นมากขึน้ 

2. ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 วสัดแุผน่ประกอบ 
เป็นวสัดุทีป่ระกอบจากสว่นประกอบ 2 ชนิดขึน้ไป โดยมวีสัดุไมห้รอืลกิโนเซลลโูลสอื่นๆ เป็นสว่นประกอบหน่ึงรว่มกบัวสัดุอื่น 

เช่น โพลเีมอร ์หรอื สารอนินทรยี ์ทัง้น้ีสว่นประกอบแต่ละชนิดจะตอ้งแสดงสมบตัแิต่ละสว่นแยกกนัอยา่งชดัเจน แต่เมือ่น ามาผสมกนัจะ
มสีมบตัทิีส่ง่เสรมิกนั มคีุณสมบตัคิลา้ยคลงึและน ามาใชใ้นงานทดแทนไมจ้รงิจากธรรมชาต ิ(วรธรรม อุ่นจติตชิยั, 2555) 

2.2 ยางพารา 
คุณสมบตัขิองน ้ำยำงพำรำ 

น ้ายาง มคีวามหนาแน่น 0.98 กรมั/มลิลลิติร มคี่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ pH 6.8 มอีนุภาคขนาดต่างๆ กนัแขวนอยู่ใน
รปูแบบของเหลว อนุภาคเหล่านี้จะมปีระจุเป็นลบผลกักนัอยู่ตลอดเวลา ท าใหอ้นุภาคเหล่านัน้ แขวนลอยและคงสภาพเป็นน ้ายางอยู่ได้
จนกว่าจะมสีภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่างๆ มารบกวน ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ซึง่จะท าใหน้ ้ายางเสยีเสถยีรภาพ และจบัตวัเป็นกอ้น   
(จกัรกรศิน์ พสิตูรเสยีง, 2553) หรอืทีเ่รยีกวา่การจบัตวัทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ(Natural or Spontaneous Coagulation) เพือ่ป้องกนั
การจบัตวัเป็นกอ้นก่อนเวลาใชง้านจงึตอ้งมกีารเตมิสารรกัษาสภาพน ้ายางดว้ยแอมโมเนีย เน่ืองจากแอมโมเนียเป็นตวัท าลายแบคทเีรยี 
และแอมโมเนียสามารถรวมตวักบัแมกนีเซยีมออิอนทีอ่ยู่ในน ้ายางซึง่แมกนีเซยีมออิอนน้ีเป็นตวักลางท าใหน้ ้ายางเสยีสถานะของการ
เป็นยาง เมื่อแอมโมเนียรวมตวักบัแมกนีเซียมอิออนแล้วจะกลายเป็นแมกนีเซียมแอมโมเนียฟอสเฟสตกตะกอนออกจากน ้ายาง 
(ปราโมทย ์วรีานุกลู, 2561) 

2.3 สารตวัเติม 
สารตวัเตมิ (Filler) คอืสารทีไ่ม่ใช่ยาง เช่น เศษวสัดุหรอืเสน้ใยธรรมชาตติ่างๆ ซึ่งถูกผสมลงในยางโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ

ปรบัปรุงคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์เชน่ เพิม่ความแขง็แรง เพิม่ความยดืหยุน่ เพิม่พืน้ทีผ่วิสมัผสัในการยดึเกาะของยาง 
เสน้ใยใบยำงพำรำ 

งานวจิยัชิ้นน้ีเลอืกใชใ้บยางพาราแหง้ซึ่งเป็นวสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร มาท าการปรบัสภาพดว้ยการบดหยาบใหม้ขีนาด
พอเหมาะทีจ่ะน าไปขึน้รปูเป็นแผน่ฉนวน โดยมขีนาดอยูท่ีป่ระมาณ 1-2 เซนตเิมตร 
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2.4 ทฤษฎีการหน่วงไฟ 
Sodium Tetraborate เป็นสารบอแรกซท์ีใ่ชใ้นงานวจิยัเรื่องน้ี เน่ืองจากมกีารทดสอบในแผน่ฉนวนกนัความรอ้นจากเสน้ใยไม้

ยางพาราผสมน ้ายางพาราธรรมชาต ิการทดสอบการทนไฟของแผ่นฉนวนกนัความรอ้นตามมาตรฐาน ASTM D 635-03 โดยหาอตัรา
การเผาไหม ้(Rate of burning test) พบว่า แผ่นฉนวนกนัความร้อนมอีตัราการเผาไหมเ้ฉลี่ยในช่วง 8.04-23.41 mm/min ส่วนแผ่น
ฉนวนกนัความรอ้นทีเ่ตมิสารทนไฟจะไม่เกดิการเผาไหม ้นอกจากนัน้ในการทดลองยงัพบวา่ เมือ่เพิม่ปรมิาณน ้ายางอตัราการเผาไหม้
เฉลีย่จะเพิม่ขึน้ การเพิม่ความเขม้ขน้น ้ายางมผีลใหอ้ตัราการเผาไหมเ้ฉลีย่ลดลง (ทรงกลด จารุสมบตั,ิ 2562) 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้น้ีมกีารผลติแผน่ฉนวนกนัความรอ้นส าหรบัใชใ้นงานอาคารทีม่สีว่นผสมของยางธรรมชาตแิละใบยางพาราตาม

สดัส่วนผสมในตารางที ่2 เพื่อทดสอบประสทิธภิาพในการป้องกนัความร้อนและคุณสมบตัติ่างๆ ของแผ่นฉนวน ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าเส้นใยเซลลูโลสจากวสัดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมต่างๆ สามารถน ามาผลิตเป็นแผ่นฉนวนกนัความร้อนในงาน
สถาปัตยกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย และยงัพบว่าใบยางพาราทีไ่มม่กีารน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์นัน้มคีุณสมบตัใินการลดความรอ้นและ
การใชพ้ลงังานในอาคาร เหมาะแก่การน าไปขึน้รปูต่อไป (จกัรกรศิน์ พสิตูรเสยีง, 2553) จงึไดเ้กดิแนวคดิและน ามาพฒันาต่อ โดยใชน้ ้า
ยางธรรมชาตเิป็นตวัประสานเสน้ใยเขา้ดว้ยกนัและเพิม่คุณสมบตัดิา้นต่างๆ ใหด้ยีิง่ขึน้ 

3.1 การผลิตแผน่ประกอบ 

ตารางท่ี 2 สดัสว่นผสมวสัดุแผน่ประกอบทีผ่ลติ 
Treatment 
Condition Latex Rubber Leaf Borax (%) 
L60R40 60 40 0 
L50R50 50 50 0 
L40R60 40 60 0 
L60R40B 60 40 3 
L50R50B 50 50 3 
L40R60B 40 60 3 

หมายเหตุ: จดัท าโดยผูว้จิยั, 2565. 

L60R40 L50R50 L40R60 หมายถึง แผ่นประกอบใบยางพาราผสมน ้ายางพาราร้อยละ 40 50 และ 60 โดยน ้าหนักของตวัวสัดุแผ่น
ประกอบ, B หมายถงึ ปรมิาณสารหน่วงไฟรอ้ยละ 1 โดยน ้าหนกัน ้ายางพารา 

1) บดใบยางแหง้ในเครือ่งบดหยาบใหม้ขีนาด 1-2 เซนตเิมตร 
2) น าใบยางพาราแหง้ทีผ่า่นการบดหยาบแลว้ ผสมน ้ายางพาราธรรมชาต ิและสารทนไฟ ตามสภาวะทีก่ าหนด ในถงัผสมเสน้

ใย คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
3) น าส่วนผสมทัง้หมดทีค่ลุกเคลา้เขา้กนัแลว้ ไปขึน้รูปในกล่องขนาด 35x35 เซนตมิเตร ท าการอดัเยน็ แลว้ถอดกล่องออก

จากแผน่วสัดุทีข่ ึน้รปูแลว้ 
4) การอดัรอ้น (Hot pressing) ท าโดยน าแผ่นวสัดุทีผ่า่นการอดัเยน็แลว้ไปวางระหว่างแผ่นรองอดัทีเ่ตรยีมผวิหน้าดแีลว้ และ

ใชแ้ทง่เหลก็หนา 10 มม. (Stopper) 1 คูว่างขนานดา้นขา้งแผน่ แลว้น าเขา้เครือ่งอดัรอ้น ท าการอดัตามสภาวะดงัน้ี 
แรงอดัจ าเพาะ 150 กก./ตร.ซม. 
อุณหภมู ิ  160 องศาเซลเซยีส 
ระยะเวลา  10 นาท ี
เมือ่อดัรอ้นเสรจ็แลว้น าแผ่นประกอบทีไ่ดม้าวางผึง่ไวเ้พือ่ใหป้รบัสภาวะความชิน้และอุณหภูม ิจากนัน้น าแผน่ฉนวนกนัความ

รอ้นมาตดัเป็นชัน้ทดสอบ ขนาดต่างๆ เพื่อทดสอบสมบัตเิชงิกายภาพตามมาตรฐาน ASTM D 2395-07และASTM D 635 คุณสมบตัิ
เชงิกลตามมาตรฐาน ASTM D 882 คา่ฉนวนกนัความรอ้น และอตัราการเผาไหม ้(Rate of burning) 
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รปูท่ี 3 ใบยางแหง้ทีผ่า่นการบดหยาบ
แลว้ 

รปูท่ี 4 Mixing รปูท่ี 5 Mat Forming 

  

 

รปูท่ี 6 Cold Pressing รปูท่ี 7 Cold Pressing  
 
4. ผลการทดลอง 

การทดสอบคุณสมบตัเิบื้องต้นของวสัดุแผ่นประกอบยางพาราแบ่งเป็นสีส่่วน คอื คุณสมบตัเิชงิกายภาพ คุณสมบตัเิชงิกล 
คุณสมบตักิารน าความรอ้น และการการลามไฟ โดยพจิารณาจากอตัราส่วนรอ้ยละผสมของใบยางพาราและน ้ายางพาราต่อน ้าหนักของ
แผน่วสัดุดงัรปูที ่4.1 ผลทีไ่ดน้ าไปสูก่ารวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคุณสมบตั ิและตน้ทุนการผลติของวสัดุแผน่ประกอบยางพารากบัแผน่วสัดุ
ในทอ้งตลาด ซึง่มผีลการทดลองดงัน้ี 

4.1 สมบติัทางกายภาพของแผน่ประกอบยางพารา 

4.1.1 คำ่ควำมหนำแน่น ปรมิำณควำมชื้น และควำมสำมำรถในกำรดดูซมึน ้ำ 
 ผลการศกึษาค่าความหนาแน่น ค่าความสามารถในการดูดซมึน ้า และปรมิาณความชื้น ของวสัดุแผ่นประกอบยางพารา ได้
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 2395 – 07a โดยใชแ้ผน่ทดสอบ ขนาด 5x5x0.8 เซนตเิมตร ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบคุณสมบตัทิาง
กายภาพแสดงในตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 คา่ความหนาแน่น ปรมิาณความชืน้ และความสามารถในการดดูซมึน ้า 

สญัลกัษณ์ คา่ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.) ปรมิาณความชืน้ (%) คา่ความสามารถในการดดูซมึน ้า(%) 
L60R40 552.35 7.93 80.83 
L50R50 714.9 10.49 42.77 
L40R60 752.01 10.05 36.42 
L60R40B 540.68 8.53 74.26 
L50R50B 719.56 10.55 43.58 
L40R60B 713.11 11.19 19.06 

หมายเหตุ: จดัท าโดยผูว้จิยั, 2565. 

จากตารางที ่3 ผลการหาความหนาแน่น ปรมิาณความชืน้ และความสามารถในการดดูซมึน ้าของวสัดุแผน่ประกอบยางพารา 
ทีม่สีดัสว่นการผสมใบยางกบัน ้ายางพารารอ้ยละ 40 50 และ 60 โดยน ้าหนกัของแผน่วสัดุ พบวา่ เมือ่เพิม่อตัราสว่นของใบยาง สง่ผลให้
ค่าความหนาแน่น ปรมิาณความชื้น เพิม่ขึน้ เมื่อเพิม่สดัส่วนใบยางและลดปรมิาณน ้ายางส่งผลใหค้วามชื้นลดลงเน่ืองจากในน ้ายางมี
สดัส่วนของน ้าอยู่มาก แต่ส่งผลใหค้วามสามารถในการดดูซมึน ้าลดลง เน่ืองจากแผ่นประกอบยางพารามคีวามหนาแน่นเพิม่ขึน้ มกีาร
สญูเสยีน ้าจากกระบวนการอดัรอ้นน้อยลง ท าใหน้ ้าหนกัโดยรวมของวสัดุแผน่ประกอบมากขึน้ 



กำรพฒันำแผน่ประกอบทีผ่ลติจำกใบยำงพำรำผสมน ้ำยำงธรรมชำตสิ ำหรบักำรประยุกตใ์ชใ้นงำนอำคำร 
สทิธชิยั โพธิถ์นอม, ภษูติ เลศิวฒันารกัษ ์และทรงกลด จารสุมบตั ิ
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4.1.2 ควำมสำมำรถในกำรป้องกนัไฟลำมของวสัดุแผน่ประกอบยำงพำรำ 
 ผลการศกึษาความสามารถในการกนัไฟลาม ของวสัดุแผน่ประกอบยางพารา ไดท้ดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 635 โดยใช้
แผน่ทดสอบ ขนาด 1.2x10x0.8 เซนตเิมตร ดงัแสดงในรปูที ่7 หาความสามารถในการป้องกนัไฟลาม ดว้ยการท าเครื่องหมายที ่1 จาก
สว่นปลายของแผน่ทดสอบ 25 มลิลเิมตร เครื่องหมายที่ 2 จากสว่นปลาย 75 มลิลเิมตร น าเทยีนลนส่วนปลายของแผ่นทดสอบบรเิวณ
ดา้นล่างท ามุม 45 องศา เป็นเวลา 30 วนิาท ีแลว้ดงึออก ท าการบนัทกึเวลาหลงัจากดงึเทยีนออกจนกระทัง้ไฟดบั เพื่อหาอตัราการเผา
ไหม ้(Rate of burning) ผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบแสดงในตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 อตัราการเผาไหมข้องวสัดุแผน่ประกอบยางพารา  

สดัสว่นผสม อตัราการเผาไหม ้(มม./นาท)ี 

L60R40 11.49 
L50R50 5.34 
L40R60 5.67 

L60R40B 7.5 
L50R50B ไมล่ามไฟ 
L40R60B ไมล่ามไฟ 

หมายเหตุ: จดัท าโดยผูว้จิยั, 2565. 

จากตารางที ่4 ผลการศกึษาอตัราการเผาไหมข้องวสัดุแผน่ประกอบยางพารา เมือ่เพิม่อตัราสว่นรอ้ยละของใบยางพาราทีเ่ตมิ
สารหน่วงไฟชนิด ไดโซเดยีมออกตาบอเรตเทตตะไฮเดรตในปรมิาณรอ้ยละ1 โดยน ้าหนักของน ้ายางพารา สอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่น 
(ทรงกลด จารุสมบตัิ,2562) ซึ่งใชส้ารหน่วงไฟทีใ่ชใ้นการผสมแผ่นไมอ้ดัจากไมย้างพาราผสมน ้ายางพารา พบว่าการเตมิสารหน่วงไฟ
ชนิด โซเดยีมเตตะบอเรตส่งผลใหอ้ตัราการเผาไหมข้องวสัดุลดลง เน่ืองจากปรมิาณใบยางต่อน ้ายางพารามผีลต่ออตัราการเผาไหม ้
สง่ผลใหว้สัดุในสดัส่วนผสมทีผ่สมใบยางพาราในปรมิาณรอ้ยละ 60 โดยน ้าหนักของวสัดุแผ่นประกอบ มอีตัราการเผาไหมต้ ่าทีสุ่ด และ
เมื่อเตมิสารหน่วงไฟในปรมิาณรอ้ยละ 1 โดยน ้าหนักของน ้ายางพารา ส่งผลใหว้สัดุในสดัส่วนทีผ่สมใบยางพาราในปรมิาณรอ้ยละ 50 
และ 60 โดยน ้าหนกัของวสัดุแผน่ประกอบ ไมเ่กดิการลามไฟต่อ จงึเป็นสดัสว่นผสมทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปใชง้านมากทีส่ดุ 

รปูท่ี 8 วสัดุแผน่ประกอบยางพาราหลงัจากทดสอบความสามารถในการกนัไฟลาม 
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4.2 สมบติัเชิงกลของแผน่ประกอบยางพารา 
4.2.1 คำ่โมดลูสัแตกรำ้วและโมดลูสัยดืหยุน่ 
 ผลการศกึษาค่าโมดูลสัแตกรา้ว โมดูลสัยดืหยุ่น และความต้านทานแรงดงึตัง้ฉากกบัผวิหน้าของวสัดุแผ่นประกอบยางพารา 
ไดท้ดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 882 โดยใชแ้ผน่ทดสอบ ขนาด 1.2x10x0.8 เซนตเิมตร ทดสอบดว้ยเครื่องทดสอบ ผลทีไ่ดจ้ากการ
ทดสอบแสดงดในตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 สมบตัเิชงิกลของวสัดุแผน่ประกอบ 

วสัด ุ
โมดลูสัการแตกรา้ว 

(MPa) 
โมดลูสัยดืหยุน่ 

(MPa) 
แรงดงึตัง้ฉากกบัผวิหน้า 

(กก.) 
ความตา้นทานแรงดงึตัง้ฉากกบัผวิหน้า 

(MPa) 
L60R40 0.69 33.24 0.25 0.1 
L50R50 1.07 55.05 0.44 0.15 
L40R60 1.73 83.86 0.58 0.22 
L60R40B 0.44 20.75 0.24 0.08 
L50R50B 1.06 74.25 0.49 0.18 
L40R60B 1.89 124.65 0.64 0.24 
หมายเหตุ: จดัท าโดยผูว้จิยั, 2565. 

จากตารางที ่5 ผลการหาค่าโมดลูสัแตกรา้ว โมดลูสัยดืหยุน่ และความตา้นทานแรงดงึตัง้ฉากกบัผวิหน้าของวสัดุแผน่ประกอบ
ยางพารา ทีม่สีดัสว่นการผสมใบยางกบัน ้ายางพารารอ้ยละ 40 50 และ 60 โดยน ้าหนักของแผน่วสัดุ พบว่า เมือ่เพิม่อตัราสว่นการผสม
ด้วยใบยางพาราส่งผลท าให้ค่าโมดูลสัแตกร้าว โมดูลสัยืดหยุ่น และความต้านทานแรงดึงตัง้ฉากกบัผวิหน้าของวสัดุแผ่นประกอบ
ยางพาราเพิม่ขึน้ ซึ่งมแีนวโน้มที่สอดคล้องกบัสดัส่วนผสมของสารผสมเพิม่ในงานวจิยัอื่น (ปราโมทย์ วรีานุกูล, 2562) เน่ืองจากใบ
ยางพาราทีผ่สมเพิม่ท าหน้าทีเ่ป็นตวัเพิม่ความแขง็แรงใหก้บัวสัดุแผน่ประกอบยางพารา รวมถงึปัจจยัร่วมของปรมิาณน ้ายางกบัการเตมิ
สารหน่วงไฟ ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อค่าโมดลูสัแตกรา้ว โมดูลสัยดืหยุ่น และความตา้นทานแรงดงึตัง้ฉากกบัผวิหน้าของวสัดุแผ่นประกอบ
ยางพารา จงึท าใหว้สัดุในอตัราสว่นทีม่สีดัสว่นใบยางพาราในปรมิาณรอ้ยละ 60ผสมน ้ายางพาราในปรมิาณรอ้ยละ 40 โดยน ้าหนักของ
แผน่วสัดุและมกีารเตมิสารผสมส าหรบัหน่วงไฟ มคี่าโมดลูสัแตกรา้ว โมดลูสัยดืหยุ่น และความตา้นทานแรงดงึตัง้ฉากกบัผวิหน้าสงูทีสุ่ด 
ซึง่เป็นสดัสว่นผสมทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปใชง้านมากทีส่ดุ 

4.3 สมบติัด้านความร้อนของวสัดแุผน่ประกอบยางพารา 

ตารางท่ี 6 สมบตัดิา้นความรอ้นของวสัดุแผน่ประกอบยางพารา 

สดัสว่นผสม 
Thermal Transmittance (U) Thermal resistance (R) Thermal Conductivity (K) 

(W/m²·k) (m²·K/W) (W/m·K) 
L60R40 1.858 0.538 0.015 
L50R50 2.173 0.460 0.017 
L40R60 3.257 0.307 0.026 
L60R40B 2.457 0.407 0.020 
L50R50B 2.568 0.389 0.021 
L40R60B 2.927 0.342 0.023 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2565. 

จากตารางที่ 6 ผลการหาค่าสมัประสทิธิก์ารน าความร้อนของวสัดุแผ่นประกอบยางพารา ที่มสีดัส่วนการผสมใบยางกบัน ้า
ยางพารารอ้ยละ 40 50 และ 60 โดยน ้าหนักของแผ่นวสัดุ พบว่า การเพิม่สดัส่วนของใบยางพาราส่งผลใหค้่าสมัประสทิธิก์ารน าความ
รอ้นของวสัดุเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัอื่น (เกยีรตชิยั อ ่าครองธรรม, 2556) เน่ืองจากสดัส่วนปรมิาณของใบยางพาราน้อยความ
หนาแน่นต ่าจงึเกดิช่องว่างภายในมาก ส่งผลใหว้สัดุในสดัส่วนผสมทีผ่สมใบยางพาราในปรมิาณรอ้ยละ 40 โดยน ้าหนักของวสัดุแผ่น
ประกอบทีไ่มผ่สมสารหน่วงไฟ มคี่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นต ่าทีสุ่ด จงึเป็นสดัส่วนผสมทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปใชง้านดา้น
การป้องกนัความรอ้นมากทีส่ดุ 
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5. ข้อสรปุจากการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อสรปุจากการศึกษาวิจยั 
จากการทดลองขึน้รปูและทดสอบสมบตัเิชงิกายภาพ สมบตัเิชงิกล และสมบตัดิา้นความรอ้น ของวสัดุแผน่ประกอบยางพาราที่

มสีดัส่วนการผสมใบยางกบัน ้ายางพาราร้อยละ 40 50 และ 60 โดยน ้าหนักของแผ่นวสัดุ พบว่า เมื่อเพิม่อตัราส่วนการผสมด้วยใบ
ยางพาราสง่ผลท าใหส้มบตัเิชงิกายภาพ สมบตัเิชงิกล และสมบตัดิา้นความรอ้น ของวสัดุแผน่ประกอบยางพาราดขีึน้ จงึสามารถสรุปได้
ว่า สดัส่วนของใบยางต่อน ้ายางพารา ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการขึน้รูปตวัวสัดุแผ่นประกอบ ไดใ้นอตัราส่วนทีน่ ้ายางพารารอ้ยละ 40 โดย
น ้าหนักรวมของวสัดุต่อ ใบยางพารารอ้ยละ 60 โดยน ้าหนักรวมของวสัดุและมกีารเตมิสารหน่วงไฟในปรมิาณรอ้ยละ 1 ของน ้าหนักน ้า
ยางพารา ดว้ยการขึน้รปูทีอุ่ณหภมู ิ160 องศาเซลเซยีส แรงอดัจ าเพาะที ่150 บาร ์เป็นระยะเวลา 10 นาท ีใหม้คีวามหนาแน่นของวสัดุ
แผน่ประกอบที ่750 กก./ลบ.ม. โดยในสดัสว่นและวธิกีารขึน้รปูน้ีท าใหไ้ดว้สัดุแผน่ประกอบทีม่คีวามแขง็แรง มกีารจบัตวัของน ้ายางกบั
ใบยางทีด่ ีไมแ่ตกงา่ย มคีวามยดืหยุน่สงู มคีวามเหมาะสมในการประยุกตใ์ชใ้นงานสถาปัตยกรรม โดยจะตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมทัง้
ลกัษณะการใชง้านอาคาร ประเภทของผูใ้ชง้านอาคาร รูปแบบการตดิตัง้วสัดุ รวมถงึประสทิธภิาพของวสัดุ ซึ่งผลทีไ่ดจ้ากการศกึษา
สมบตัขิองวสัดุแผ่นประกอบยางพารามาวเิคราะห์สามารถประยุกต์ใช้เป็น แผ่นวสัดุส าหรบัปูพื้น แผ่นผนัง และวสัดุฝ้าเพดาน ที่มี
ประสทิธภิาพในการลดความรอ้นภายในอาคาร 

6. รายการอ้างอิง 
กรมศุลกากร. (2553). รำยงำนสถำนกำรณ์สำรแอสเบสทอส (Asbestos) ของไทย. สบืคน้เมือ่ 25 พฤศจกิายน 2564, จาก 
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ปราโมทย ์วรีานุกลู, อทิธ ิวรีานุกลู และกติตพิงษ ์สวุโีร. (2561). กำรใชย้ำงธรรมชำตผิสมขยุมะพรำ้วส ำหรบัขึน้รปูแผน่ผนงัป้องกนั 
เสยีงและควำมรอ้นภำยในอำคำร. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. 

ประชุม ค าพฒุ และคณะ. (2552). ฉนวนควำมรอ้นจำกชำนออ้ยและน ้ำยำงธรรมชำต.ิ เอกสารประชมุวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ครัง้ที7่, 21-22 พฤษภาคม 2552. 

วรธรรม อุ่นจติตชิยั. (2555). วสัดุทดแทนไม.้ กรุงเทพฯ. กลุม่งานพฒันาอุตสาหกรรมไม ้ส านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม.้ กรมป่าไม.้ 
วรธรรม อุ่นจติตชิยั. (2538). ปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่ควำมแขง็แรงและควำมคงขนำดของแผน่ปำรต์เิกลิบอรด์. กรุงเทพฯ: กลุม่งาน

พฒันาอุตสาหกรรมไม ้ส านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม.้ กรมป่าไม.้ 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องประเทศไทยมมีลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ือง พืน้ทีชุ่มชนเมอืงต่างๆ เช่น  
ปทุมวนั อารยี์ และเจรญิกรุง ล้วนมแีนวคดิพฒันาสู่ย่านสร้างสรรค์ (creative district) โดยนอกเหนือจากการใหค้วามส าคญักบัพื้นที่
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ทีห่ลากหลาย ยงัเกดิโครงการ “พืน้ทีศ่ลิปินพ านัก (art residency)” โดยเป็นการด าเนินการทีจ่ดัหาสถานที่
ใหแ้ก่ศลิปินในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่วางแนวทางการพฒันาและการออกแบบพืน้ทีศ่ลิปินพ านัก โดย
เน้นศกึษาศกัยภาพของอาคารซึง่มลีกัษณะวทิยาทางสถาปัตยกรรม (architectural typology) ทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคญัของชุมชนเมอืง
เก่า โดยพบวา่ ถนนทรงวาดซึง่เป็นสว่นหนึ่งของยา่นสรา้งสรรคเ์จรญิกรุงเป็นบรเิวณซึง่มศีกัยภาพ โดยมธีุรกจิดา้นศลิปะสรา้งสรรคแ์ละ
การทอ่งเทีย่วถงึ 25 แหง่ และมแีนวโน้มเตบิโตต่อเน่ือง 
 งานศกึษาน้ีมวีธิกีารด าเนินการพฒันารายละเอยีดโครงการผา่นขัน้ตอนส าคญัคอื ไดศ้กึษาหลกัเกณฑใ์นการท าโครงการศลิปิน
พ านกั  ถดัมาส ารวจกรณีศกึษาพืน้ทีศ่ลิปินพ านกัทัง้ในไทยและต่างประเทศ ซึง่วเิคราะหถ์งึแนวคดิการออกแบบและองคป์ระกอบพืน้ทีใ่ช้
สอย เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักระบวนการทดลองออกแบบปรบัปรุงอาคารพาณิชยเ์รอืนแถวกึง่คลงัสนิคา้ รวมไปถงึการสมัภาษณ์ตวัแทน
กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ภณัฑารกัษ์และผูป้ระกอบการหอศลิป์ทีม่โีครงการพืน้ทีศ่ลิปินพ านัก และนักออกแบบโครงการ สุดทา้ยไดท้ าการ
เกบ็ขอ้มูลผ่านการส ารวจพืน้ที่ เพื่อท าแผนผงักายภาพของพืน้ที่ถนนทรงวาดในดา้นต่างๆ โดยสามารถระบุต าแหน่งทีต่ัง้ของอาคาร
พาณิชยซ์ึง่เชื่อมต่อกบัอาคารโกดงัทีม่อีตัลกัษณ์ดัง้เดมิ เพือ่เป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคศ์ลิปะกึง่พ านักศลิปินอนัจะมบีทบาทในการพฒันาถนน
ทรงวาดในฐานะพืน้ทีเ่มอืงเก่าของยา่นสรา้งสรรคใ์หก้ลบัมชีวีติชวีายิง่ขึน้ 

ค ำส ำคญั: พืน้ทีพ่ ำนกัศลิปิน, ยำ่นสรำ้งสรรค,์ ลกัษณะวทิยำทำงสถำปัตยกรรม, อำคำรแถว, อำคำรคลงัสนิคำ้ 

Abstract 
 The economic value of Thailand's creative industries is increasing and continuing to grow. The areas of Pathumwan, 
Ari, and Charoenkrung in Bangkok all have an urban regeneration plan to become a creative district. Aside from focusing on 
the various facilities supporting creative businesses, the establishment of a creative district is also tied to special events and 
partnerships. The increasingly organized “artist residency” is such initiative which gives artists the resources, to create artworks 
related to the district and the city. This research developed artist residency as a development guidelines of architectural. It 
looks at the potentials of existing buildings with an architectural typology that is unique being part of the urban fabric of a 
creative district. This type of architecture must capable of supporting an artist residence’s various spatial requirements. The 
Songwat Road, a part of Charoenkrung Creative District, is selected as an area for exploration due to its historical connection 
to the Chao Phraya River. Currently, there are 25 creative arts and tourism businesses, and the number is expected to expand. 
 This research has been developed through several stages. Firstly, the area survey was carried out to map physical 
conditions of Songwat. It is now able to identify potential sites of conventional rowhouse clusters built in connection with 
warehouse. Secondly, interviews with members of representative groups, such as curators and owners of artist residence, 
were conducted. Lastly, local and international case studies of artist residence were analyzed focusing on functional features. 
Findings from these stages are concluded as a specific architectural program and requirements which can be used in the 
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renovation of the combined rowhouse-warehouse to be an artist residence that will revitalization of Song Wat Road as a 
creative district’s historical urban area. 

Keywords: Artist Residency, Creative District, Architectural Typology, Rowhouse, Warehouse 

 

1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย มมีูลค่าทางเศรษฐกจิที่เติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสะท้อนใหเ้หน็ถึงศกัยภาพ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ และประเทศไทยมแีผนการในการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 4 แผนพฒันา และเกดิการเตบิโตของ Art Fair 
อยา่ง Bangkok Design Week น าไปสูก่ารผลกัดนัใหเ้กดินโยบายทีเ่อือ้ต่อการพฒันายา่นสรา้งสรรค ์ทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นการจดั BKKDW และ
เริ่มให้ความส าคญักบัพื้นที่จดัแสดงผลงานศิลปะต่างๆ ที่หลากหลาย  เมื่อศึกษาแหล่งที่จดัแสดงงานศิลปะแล้ว ท าให้พบว่าพื้นที่
สนบัสนุนส าหรบัการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินมไีมเ่พยีงพอ รวมไปถงึไมม่พีืน้ทีพ่ านกัส าหรบัศลิปินในยา่นสรา้งสรรค์ 

เมื่อลองศกึษาศกัยภาพพืน้ทีแ่ต่ละย่านดูแลว้ ท าใหพ้บว่าถนนทรงวาดมลีกัษณะถนนทีม่ตี าแหน่งตดิรมิแม่น ้าเจา้พระยาเป็น
ปัจจยัส าคญัท าใหก้จิการคา้ขายหลายชนิดเขา้มาตัง้ท าการในตกึแถว หรอืโกดงัสนิคา้  แต่ในปี 2535 ความสามารถในการเป็นแหล่ง
การค้าลดลง เหล่าผูป้ระกอบการจงึย้ายไปท าการค้าขายบรเิวณอื่น ถนนทรงวาดซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของย่านสร้างสรรค์เจรญิกรุงเป็น
บรเิวณซึ่งมศีกัยภาพ ด้วยมคีวามสมัพนัธ์กบัย่านการค้าชาวจนีมาแต่อดตี โดยมสีถานประกอบธุรกจิด้านศิลปะสร้างสรรค์และการ
ทอ่งเทีย่วถงึ 25 แหง่ และมแีนวโน้มเตบิโตต่อเน่ือง ผูว้จิยัไดว้างรปูแบบพฒันาดว้ยการปรบัปรุงอาคารพาณิชยเ์รอืนแถว เพือ่เป็นพืน้ที่
ส าหรบัสรา้งสรรคศ์ลิปะกึง่พ านกัศลิปินในยา่นสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกบัการพฒันาอตัลกัษณ์ย่านสรา้งสรรค ์

1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
1) ศกึษาพฒันาการของพืน้ทีศ่ลิปะในกรุงเทพมหานคร 
2) จดัท ารายละเอยีดของโครงการผา่นการส ารวจพืน้ที ่
3) เสนอแนวทางการปรบัปรุงอาคารพาณิชย ์เพือ่เป็นพืน้ทีท่างศลิปะกึง่พ านกัศลิปินในยา่นสรา้งสรรค ์บรเิวณถนนทรงวาด กรุงเทพฯ 

1.3 กรอบวิจยั 

 
รปูท่ี 1 กรอบการวจิยั. โดย ผูว้จิยั, 2564. 
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2. แนวคิด งานศึกษา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ย่านอตุสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละพืน้ท่ีส าหรบัศิลปะ ในประเทศไทย 

โดยผูว้จิยัไดเ้ริม่จากการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีศ่ลิปะในประเทศไทยเอาไว ้โดยไดม้กีารแบง่ออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั คอื 
2.1.1 พฒันำกำรพืน้ทีท่ำงศลิปะในไทย 

ผูว้จิยัไดส้รุปพฒันาการจากการเกดิขึน้ของพืน้ทีศ่ลิปะออกเป็น 2 ประเภท ไวด้งัน้ี 
1) พพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์ 

พพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์เป็นสถานทีท่ ากจิกรรมดา้นศลิปะ เป็นสถานทีร่องรบัศลิปิน นักออกแบบ ผูร้กัในงานศลิปะ ฯลฯ สรา้ง
ผลงานความคดิสรา้งสรรคเ์สนอต่อประชาชน ผูว้จิยัจงึไดร้วบรวมประวตักิารก่อตัง้พพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 2 พฒันาการของพพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์ในกรุงเทพมหานคร.  
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564. 

จะเหน็ไดว้่าในส่วนของพพิธิภณัฑท์ีอ่ยู่ในการดูแลของภาครฐัเกดิขึน้แบบสาธารณะจรงิๆ  คอื พ.ศ.2480 คอืหอศลิป์ร่วมสมยั
ราชด าเนิน ในพ.ศ.2522 เริม่มกีารก่อตัง้ของพพิธิภณัฑใ์นสถาบนัศลิปะต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั ถดัมาในพ.ศ.2538 ประชาชนมคีวาม
ตอ้งการพืน้ทีศ่ลิปะมากขึน้ จนไดเ้กดิการประทว้งและขอหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครขึน้มา ไดเ้กดิพพิธิภณัฑศ์ลิปะไทยร่วม
สมยั ควบคู่ไปกบัการเกดิ TCDC ซึง่เป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคส์ าหรบันักออกแบบทีเ่อม็โพเรยีม ก่อนจะปิดตวัและเกดิ creative district โดย 
TCDC สาขาบางรกั ในพ.ศ.2559 ถดัมามกีารเกดิขึน้ของหอศลิป์และแกลเลอรีภ่าคเอกชนทีม่ากขึน้ในชว่งปี พ.ศ.2562 เป็นตน้ไป 
2.1.2 บทบำทยำ่นและพืน้ทีท่ำงศลิปะ 

1) ยำ่นอนุรกัษ์ประวตัศิำสตรแ์ละศลิปวฒันธรรม 
ในย่านรตันโกสนิทรม์แีผนการพฒันา "ย่านนวตักรรม" (Innovation Districts) ทีไ่ดร้เิริม่ท าโครงการพฒันาย่านนวตักรรม ซึง่มี

ย่านรตันโกสนิทร์เป็นหน่ึงในย่านนวตักรรมในกรุงเทพฯ และมมีหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นศูนย์กลาง จุดแขง็ คอื กลุ่มงานศลิปะ งาน
ออกแบบ ซึง่ย่านนวตักรรมของมหาวทิยาลยัอื่นๆ มลีกัษณะเศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป และ พื้นทีเ่มอืงเก่ามสีิง่เหล่านี้อยู่
แลว้ แต่ละย่านกม็คีวามเชีย่วชาญ การดงึกลุ่มคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์ขา้มาอยู่ในย่านเดยีวกนั หวงัใหเ้กดิการรวมกลุ่มกนั จะท าให้
เกดิการแลกเปลีย่นไอเดยี ตวัเริม่ตน้ความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (ณฐัวฒุ ิปรยีวนิตย,์ 2560) 

2) ยำ่นอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค ์
จากวารสารออนไลน์ชื่อ “TCDC Outlook” เขยีนโดย กองบรรณาธกิารของ CEA ไดอ้ธบิายถงึเรื่องเมอืงสู่ย่านสรา้งสรรคไ์วว้่า 

การพฒันาเมอืงโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นตวัขบัเคลื่อน คอื การพฒันาย่านสรา้งสรรค ์ (Creative District) ซึง่เป็นการเจาะจงเฉพาะ



แนวทำงกำรปรบัปรงุอำคำรพำณชิยเ์พือ่เป็นพืน้ทีท่ำงศลิปะกึง่พ ำนกัศลิปินในยำ่นสรำ้งสรรค์ 
กรณศีกึษำ: ถนนทรงวำด กรงุเทพมหำนคร 
จดิาภา กาญจนศุภวงศ ์และวญิญ ูอาจรกัษา 
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พื้นที่มากขึ้น ทาง CEA ได้จดัพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปแบบของเทศกาล Bangkok Design Week และเป็นการจดัเทศกาล
ออกเป็น 4 ยา่นสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ ยา่นเจรญิกรุง-ทรงวาด ยา่นปทุมวนั-สามยา่น ยา่นอารยี-์ประดพิทัธ ์และยา่นทองหล่อ-เอกมยั 
2.1.3 ศกัยภำพและโอกำสของพืน้ทีศ่ลิปะในยำ่นสรำ้งสรรคข์องเมอืง 
แบง่ออกเป็น 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
1) บทสมัภาษณ์ของศลิปินและนกัวชิาการต่อพืน้ทีท่างศลิปะในไทย 

จากบทสมัภาษณ์ทัง้หมดท าใหผู้ว้จิยัไดส้รุปความคดิเหน็ของวทิยากรแต่ละทา่น เป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
(1) การตัง้ค าถามกบัภาครฐั เพราะรฐัไมไ่ดม้กีารสนบัสนุนพืน้ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
(2) การแสดงความคดิเหน็วา่พืน้ทีศ่ลิปะควรมมีากขึน้ และควรมคีวามหลากหลายมากกวา่น้ี 
(3) การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพืน้ทีศ่ลิปะวา่ควรมรีปูแบบทีห่ลากหลาย 

2) การสรา้งสรรคพ์ืน้ทีท่างศลิปะรปูแบบใหม ่
การเกดิโครงการ “พืน้ทีศ่ลิปินพ านัก (artist residence)” โดยเป็นการด าเนินการทีจ่ดัหาทรพัยากรต่างๆ ใหแ้ก่ศลิปิน โดยใหศ้ลิปิน

มสีว่นรว่มกบัชุมชนและหน่วยงานในยา่นทีเ่ขา้พกัอาศยัอยู่ โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่ไมก่ีส่ปัดาหจ์นถงึนานเป็นปี โดยศลิปินไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

2.2 ประวติัศาสตร ์อตัลกัษณ์ และลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีถนนทรงวาดในปัจจบุนั 

2.2.1 ประวตัศิำสตรแ์ละพฒันำกำรของบรเิวณถนนทรงวำด 
ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาประวตัศิาสตรข์องถนนทรงวาดผา่นนิตยสาร ศลิปวฒันธรรม ในหวัขอ้ใหญ่ ทรงวาดศตวรรษ ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

ความเป็นมาของถนนทรงวาด มคีวามสมัพนัธม์าจากย่านส าเพง็ โดยมจีุดเริม่ตน้ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่1 โปรดใหส้รา้งพระบรมมหาราชวงั
ขึน้ แต่บรเิวณนัน้เดมิทเีป็นที่อยู่อาศยั จงึใหชุ้มชนชาวจนียา้ยทีอ่ยู่อาศยั เมื่อชาวจนียา้ยถิ่นฐานมาอยู่ก็ใช้ที่อยู่อาศยัเป็นร้ านค้าด้วย
เช่นกนั และพอจะเรยีกไดว้า่ “ส าเพง็” เกดิการน าเขา้ - ส่งออกสนิคา้คกึคกั ท าใหแ้หล่งทีอ่ยู่อาศยักข็ยายไปดว้ย แต่มาพรอ้มกบัปัญหา 
ทัง้ในดา้นความแออดัของชุมชน เมื่อเกดิอคัคภียัครัง้ใหญ่ของส าเพง็ในปี พ.ศ. 2449 จงึมกีารตดัเสน้ถนน และจดัระเบยีบทีอ่ยู่ใหม ่เกิด
ถนนเชือ่มกบัถนนเสน้อื่น เชน่ถนนราชวงศ ์ถนนสายใหมน้ี่จงึมชีือ่วา่ ถนนทรงวาด 

ถนนทรงวาดมคีวามยาวทัง้สิน้ 1,196 เมตร ตัง้แต่แขวงสมัพนัธวงศ ์และแขวงตลาดน้อย การตดัถนนแบ่งเป็น 2 ช่วง ท าใหใ้น
อดตีทรงวาดเป็นจุดศูนยก์ลางสนิคา้ประเภท เมลด็พนัธุพ์ชื แต่กไ็ดเ้กดิการล่มสลายของเขตการคา้ย่านทรงวาด ทีเ่คยรุ่งเรอืงทีสุ่ดราวปี 
2535 ซึง่เป็นช่วงทีม่กีฎหมายหา้มรถสบิลอ้เขา้มา เหล่าพอ่คา้แมค่า้จงึยา้ยไปท าการคา้ขายบรเิวณอื่น ท าใหปั้จจุบนัการคา้ขายไมค่กึคกั
เท่าเดมิ แต่ถนนทรงวาดซึง่เป็นส่วนหน่ึงของย่านสรา้งสรรค์เจรญิกรุงเป็นบรเิวณซึ่งมศีกัยภาพเกี่ยวกบัย่านสรา้งสรรค์ ท าใหเ้กดิการ
เตบิโตของธุรกจิดา้นศลิปะสรา้งสรรคแ์ละการทอ่งเทีย่วถงึ 25 แหง่ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง 

 
รปูท่ี 3 แผนทีถ่นนทรงวาดในอดตี โดย Bangkok Style, 2016       รปูท่ี 4 แสดงบรรยากาศ ถนนทรงวาด. โดย สตุมิา ทองมาก 

2.2.2 ลกัษณะทำงกำยภำพของถนนทรงวำด 
ถนนทรงวาดเป็นเสน้ตรงจากท่าน ้าราชวงศ์เลยีบแม่น ้าเจา้พระยาจนถงึวดัปทุมคงคาฯ  โดยมถีนนกวา้ง 14 เมตร (กวา้ง 10 

เมตร ความกวา้งทางเทา้ดา้นละ 2 เมตร) ระยะทางถนนทัง้สิน้ 1,196 ม. โดยถนนทรงวาดห่างจากแม่น ้าเจา้พระยาประมาณ 80-100 
เมตร ในปัจจุบนัขนาบขา้งไปดว้ยอาคารพาณิชย์ พรอ้มกบัตรอกซอกซอย และมกีารใช้งานทัง้รา้นคา้ โกดงัสนิคา้ ทีอ่ยู่อาศยั ร้านค้า 
พืน้ทีใ่หเ้ชา่ส าหรบัเกบ็สนิคา้จากยา่นส าเพง็ และไดม้กีารเกดิขึน้ของรา้นกาแฟ บาร ์รา้นอาหาร โฮสเทล รวมไปถงึแกลเลอรี่ สตรทีอารท์ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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2.3 ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.3.1 กำรศกึษำอตัลกัษณ์ทำงสถำปัตยกรรม 

2.3.1.1 ประเภทของสถำปัตยกรรมตำมแนวคดิลกัษณะวทิยำ 
การศกึษาประเภท (Types) ของลกัษณะวทิยาทางสถาปัตยกรรม จากหนังทีช่ื่อ “Urban Design Thinking” โดย Kim Dovey 

(2017) อธบิายไวว้า่ ประเภทสามารถแบง่ออกมาไดเ้ป็น 6 ประเภท ดว้ยกนั ดงัน้ี 
(1) Pavilion เป็นการแยกตวัของอาคาร และลอ้มรอบไปดว้ยสวน หรอืพืน้ทีเ่ปิดโลง่ อาคารประเภทน้ีมกัจะตัง้อยูบ่รเิวณนอกตวัเมอืง 
(2) Courtyard เป็นอาคารลอ้มรอบพืน้ทีเ่ปิดโลง่บรเิวณตรงกลาง ซึง่จะตรงขา้มกบั Pavilion โดยมพีืน้ทีเ่ปิดโลง่ 
(3) Row เป็นอาคารทีห่น้าตาเหมอืนกนั และถูกวางเรยีงแถวต่อกนั แถวเดยีวกนั มกัหนัหน้าเขา้ถนน หรอืทางออกทีส่ญัจร

ชดัเจน ซึง่รปูแบบน้ีจากการส ารวจเป็นรปูแบบทีพ่บเหน็เยอะทีส่ดุในถนนทรงวาด 
(4) Tower อาคารสงูคลา้ยกบัประเภท Pavilion แต่มกีารอยูอ่าศยัในแนวตัง้ทีห่นาแน่นมากกวา่ 
(5) Perimeter Block เป็นกลุม่อาคารทีถู่กแบง่เพือ่เป็นบลอ็กของเมอืง ซึง่แต่ละบลอ็กจะมพีืน้ทีว่า่ง ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป 
(6) Slab เป็นอาคารทีถู่กสรา้งในตน้ศตวรรษที ่20 ในรปูแบบอาคารขนาดใหญ่ ทีข่ยายตวัไปทางแนวนอน 
2.3.1.2 รปูแบบทำงสถำปัตยกรรม 

 
รปูท่ี 5 รปูแบบสถาปัตยกรรมตกึแถวในไทย โดย ผูว้จิยั, 2564. 

อ้างอิงจากยงธนิศร์ พมิลเสถียร รูปแบบของสถาปัตยกรรมจะมทีัง้หมดสามารถระบุได้ 6 รูปแบบ ได้แก่ ตึกแถวแบบจีน 
(Chinese Style) ตึกแถวแบบอาณานิคมยุคแรก (Early Colonial Style) ตึกแถวแบบนีโอคลาสสคิ (Neo Classic Style) ตึกแถวแบบ
อาณานิคมยุคการเปลีย่นแปลง (Transitional Colonial Style) ตกึแถวแบบเปอร์เซยี (Persian Style) และ ตกึแถวสมยัใหม่นิยมยุคต้น 
(Modernism Style) 
2.3.2 กำรปรบัเปลีย่นประโยชน์กำรใชส้อย (Adaptive Reuse) 

2.3.2.1 ควำมหมำยและแนวคดิ 
ในหนังสอื “Building Adaption” โดย James Douglas (2006) ได้กล่าวว่า การปรบัเปลี่ยนประโยชน์การใช้สอยอาคาร หรอื 

Adaptive Reuse คอืการน าอาคารเสื่อมโทรมทีเ่กนิกว่าจะรกัษาไวไ้ด ้มาปรบัเปลีย่นการใชง้าน เพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่กดิขึน้
ใหมใ่นสภาพแวดลอ้มนัน้ และมองวา่เป็นการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารเดมิเพือ่การใชส้อยรปูแบบใหม ่โดยไมไ่ดด้อ้ยไปกวา่การสรา้ง
อาคารขึน้มาใหม่ และพืน้ทีท่างศลิปะอาทเิช่น พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่และศูนยก์ารเรยีนรู ้มกัจะเกดิจากการปรบัเปลีย่นประโยชน์การใช้
สอยอาคาร 

3. วิธีการวิจยั 
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1.1 รปูแบบกำรวจิยั 

งานวจิยัชิ้นน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วธิเีกบ็จากการถ่ายภาพ และศกึษาผงัอาคาร และการ
ส ารวจความเป็นไปไดข้องประโยชน์ใชส้อย อกีทัง้ศกึษาและวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่นการสรา้งงานของศลิปิน รวมไปถงึการสรา้งสรรคพ์ืน้ทีศ่ลิปะ
ในรปูแบบใหม ่เพือ่น าเสนอแนวทางการออกแบบปรบัปรุงอาคารพาณิชย ์เพือ่เป็นพืน้ทีท่างศลิปะกึง่พ านกัศลิปินยา่นสรา้งสรรค์ 
3.2 วิธีการวิจยั 

ผูว้จิยัไดเ้ริม่จากศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ถดัมาก าหนดขอบเขตการศกึษา โดยแบ่งขอบเขตการศกึษาออกเป็น 2 
รูปแบบ คอื ขอบเขตดา้นเน้ือหา เพื่อศกึษาการใชพ้ืน้ทีแ่ละศกัยภาพในปัจจุบนั และขอบเขตเพื่อก าหนดพืน้ทีก่รณีศกึษาย่านทรงวาด 
ได้แก่ ถนนทรงวาด เมื่อก าหนดขอบเขตเรยีบร้อยกเ็ริม่รวบรวมขอ้มูล และสุดทา้ยวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้มาจากการสมัภาษณ์ และการ
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สงัเกต โดยใชป้ระกอบกบัการวเิคราะหข์อ้มลูภาพถ่าย เพือ่น าไปเป็นแนวทางการออกแบบพืน้ทีส่ าหรบัสรา้งสรรคศ์ลิปะกึง่พ านักศลิปิน
ในยา่นสรา้งสรรคต์่อไป 

4. ผลการวิจยั 
4.1 แนวคิดส าคญัและการใช้งานของ Artist Residency ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในไทยและต่างประเทศ 
4.1.1 แนวคดิส ำคญัของ Artist Residency 

โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัเกณฑใ์นการท าโครงการศลิปินพ านกัจาก 2 หน่วยงาน คอื หน่วยงาน Artist Residency Thailand และ 
หน่วยงาน Res Artist (ต่างประเทศ) และสามารถสรุปออกมาไดเ้ป็น 6 ประเดน็ดงัน้ี 

(1) มพีืน้ทีภ่ายในทีก่ระตุน้การสรา้งสรรคใ์หเ้กดิกระแสตอบรบั 
(2) มสีภาพแวดลอ้มโดยรอบ ท าใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ 
(3) พืน้ทีม่ลีกัษณะความเป็นอตัลกัษณ์ชุมชนชดัเจน มสีว่นรว่มกบับรบิทโดยการเชือ่มต่อทอ้งถิน่และชุมชน 
(4) มพีืน้ทีท่ีต่อบรบักบัพืน้ทีส่าธารณะอื่น 
(5) จดัหาเวลา พืน้ที ่และทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 
(6) มผีูเ้ชีย่วชาญหรอืหน่วยงานดแูลเฉพาะ เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรม 

4.1.2 โปรแกรมภำยในพืน้ทีข่อง Artist Residency จำกกรณีศกึษำทัง้ในไทยและต่ำงประเทศ 

ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบโปรแกรมทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ทีศ่ลิปินพ านกัไทยและต่างประเทศ 

 

 
จากตารางจะเหน็ได้ว่า รูปแบบโปรแกรมภายในพื้นที่ศลิปินพ านักมคีวามแตกต่างกนั พื้นที่ศลิปินพ านักในประเทศไทยจะ

ค่อนขา้งมสีิง่อ านวยความสะดวกเป็นรูปแบบ semi public ไม่มพีืน้ทีท่ างานส่วนตวั ศลิปินจะไดท้ างานในหอ้งใหญ่มกีารแบ่งโซนกนัเอง
เฉพาะตวั พื้นที่ส่วนตวัจะมเีพยีงหอ้งนอน และมพีื้นที่เชงิพาณิชย์เพิม่เขา้มา ในขณะทีพ่ื้นที่ศลิปินพ านักต่างประเทศมโีปรแกรมเพิม่
ขึน้มา คอืพืน้ทีห่อ้งสมดุ 
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4.1.3 รปูแบบกำรใชง้ำนของ Case Study ศลิปินพ ำนกั 
ตารางท่ี 2 การวเิคราะหก์รณีศกึษาดา้นการใชง้าน 

 
 
4.2 แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง คอื 1.ผูป้ระกอบการหอศลิป์ทีม่พีืน้ทีศ่ลิปินพ านัก 2.ภณัฑารกัษ์ โดยไดแ้บ่งออกเป็น          
3 ประเดน็ ดงัน้ี 
4.2.1 Artist Residency กบักำรจดักำร 
ค าถาม ผูป้ระกอบการหอศลิป์ทีม่ ีArtist 

Residence 
ภณัฑารกัษ ์

ความเหน็เกีย่วกบัพืน้ทีท่างศลิปะวา่มี
ความหลากหลายและเพยีงพอหรอืไม ่

ยงัมคีอ่นขา้งน้อยและไมไ่ดม้เีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มผีลงานคลา้ยๆกนัไปหมด 

ยงัมปีรมิาณน้อยและต ่ากวา่มาตรฐาน
เพราะการดแูลของรฐัไมไ่ดเ้ขา้ใจพืน้ที่
อยา่งแทจ้รงิ 

Artist Residence มคีวามส าคญักบัวงการ
ศลิปะหรอืไม ่อยา่งไร 

อยูท่ีว่ตัถุประสงคข์องเจา้ของโครงการ ส าคญัเพราะแนวคดิทีเ่ชือ่วา่หากศลิปินไป
พ านกัอยูต่่างทีจ่ะท าใหเ้กดิความคดิ
สรา้งสรรค ์

เกณฑใ์นการคดัเลอืกศลิปินเขา้มารว่ม
โปรแกรม 

ผลงานทีศ่ลิปินอยากท าจะตอ้งเหมาะสม
กบัพืน้ที ่Artist Residence ทีม่อียู ่และ
ศลิปินตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ 

สว่นใหญ่มกัจะเลอืก young artist อายุ
ตัง้แต่ 20-45 ปี คนทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
จดัการผลงานใหเ้กดิขึน้มาไดใ้นระยะเวลา 
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4.2.2 Artist Residency กบัตวัยำ่น 
ค าถาม ผูป้ระกอบการหอศลิป์ทีม่ ีArtist 

Residence 
ภณัฑารกัษ ์

ทา่นคดิวา่ความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัยา่น
สง่ผลต่อความสรา้งสรรคข์องศลิปินหรอืไม ่
อยา่งไร 

มสีว่นเลก็น้อย เพราะโครงการตัง้อยูย่า่น
เมอืงเก่า มแีหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม
มาก ทีส่ง่เสรมิตอ่ความคดิสรา้งสรรค ์

อยูท่ีว่ตัถุประสงคข์อง Artist Residence 
หากมสีถาปัตยกรรมทีก่ าหนดไวว้า่ศลิปิน
จะตอ้งท าผลงานที ่engage กจ็ะมผีล 

ทา่นคดิวา่โปรแกรมภายใน Artist 
Residency  สว่นไหนทีม่กีารเชือ่มต่อ
ระหวา่งศลิปินและชุมชน อยา่งไร 

ปกตจิะมกีารจดับรรยาย หรอืเสวนาเพือ่
เกดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู แคเ่พยีงมพีืน้ที่
รองรบั 

มผีล เพราะเกดิการแลกเปลีย่นความรูก้นั 
ไดร้บัรูว้ถิชีวีติของชุมชน และซมึซบั
วฒันธรรมเขา้มา 

4.2.3 Artist Residency กบัพืน้ที ่
ค าถาม ผูป้ระกอบการหอศลิป์ทีม่ ีArtist 

Residence 
ภณัฑารกัษ ์

ทา่นคดิวา่โปรแกรมจ าเป็นภายใน artist 
residency ควรมอีะไรบา้ง 

จากโปรแกรมทีก่ลา่วมากเ็พยีงพอแลว้ แต่
กอ็ยูท่ีค่วามตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

พืน้ทีภ่ายในคอืการสรา้งผลงาน พืน้ที่
ภายนอกคอืออกไปมปีฏสิมัพนัธ ์

จากการสมัภาษณ์ท าใหไ้ดข้อ้สรุปเกี่ยวกบัพืน้ที่ทางศลิปะไดว้่ายงัมน้ีอยและไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ยงัไม่หลากหลาย 
พืน้ทีศ่ลิปินพ านักมคีวามส าคญัต่อวงการศลิปะเน่ืองจากเป็นการแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งศลิปินและชุมชนเอง ซึง่การคดัเลอืกศลิปินก็
จะมเีกณฑส์ว่นใหญ่ทีค่ล้ายกนัคอืเป็นศลิปินกลุ่ม young artist อายุ 25-45 ปี จะมบีุคลกิทีส่ามารถเขา้สงัคมได ้ในดา้นของตวัย่านคดิว่า
เอกลกัษณ์ของตวัย่านมสี่วนต่อตวัศลิปิน สภาพแวดลอ้มมคีวามส าคญั ส่วนสุดทา้ยของพืน้ทีภ่ายในศลิปินพ านักได้มขีอ้ก าหนดมาว่า
โปรแกรมภายในคอื พืน้ทีส่ าหรบัการสรา้งสรรคผ์ลงาน และพืน้ทีภ่ายนอกคอืพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งศลิปินกบัชุมชน 

 
4.3 แผนผงักายภาพเก่ียวกบัถนนทรงวาดและต าแหน่งท่ีตัง้อาคารท่ีมีลกัษณะตามเกณฑค์ดัเลือก 
4.3.1 แผนผงักำยภำพและตำรำงเปรยีบเทยีบอำคำรทีม่ลีกัษณะตำมเกณฑค์ดัเลอืก 

ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาจดัท าแผนผงักายภาพของถนนทรงวาด ศกึษาศกัยภาพอาคารซึ่งมลีกัษณะวทิยาทางสถาปัตยกรรม 
(Architectural Typology) ผา่นการส ารวจ และจดัท าออกมาในรปูแบบแผนทีก่ารแบง่ประเภทอาคาร ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 6 แผนทีก่ารแบง่ประเภทอาคารตามลกัษณะ                       รปูท่ี 7 แผนทีอ่าคารซึง่มลีกัษณะตามเกณฑก์ารคดัเลอืก 
วทิยาทางสถาปัตยกรรม  
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564. 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาศกัยภาพของอาคารซึง่มรีปูแบบตกึแถวเป็นอาคารทีห่น้าตาคลา้ยคลงึกนั และถูกวางเรยีงแถวต่อกนับางสว่นได้
เรยีงแยกเป็นกลุ่ม อกีทัง้ยงัมรีูปแบบของอาคารแถวเป็นลกัษณะดา้นหน้าแต่ภายในอาคารเป็นพืน้ทีปิ่ดลอ้มและมลีานตรงกลาง โดยมี
เกณฑใ์นการคดัเลอืกอาคารทีเ่หมาะสม ดงัน้ี 
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1) ลกัษณะกายภาพของอาคาร กบัขนาดพืน้ที ่เพือ่ดคูวามเหมาะสมส าหรบัการปรบัปรุง  
2) พืน้ทีม่ลีกัษณะความเป็นเอกลกัษณ์ยา่นชดัเจน 
3) การเขา้ถงึพืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย  
4) พืน้ทีเ่ปิดหรอืลานโลง่ทีร่องรบักลุ่มคนเพยีงพอ  

ซึง่จากเกณฑท์ัง้ 4 ขอ้นัน้มอีาคารทีม่ลีกัษณะตามเกณฑก์ารคดัเลอืกและมคีวามเหมาะสมในถนนทรงวาด มทีัง้หมด 3 อาคาร ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบอาคารทีม่ลีกัษณะตามเกณฑก์ารคดัเลอืก 

 
จากการศกึษาพืน้ทีต่ ัง้ของโครงการภายในถนนทรงวาด ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบอาคารทีม่ลีกัษณะตามเกณฑก์ารคดัเลอืก และ

พบว่าอาคาร C มขีอ้ดแีละตรงตามเกณฑค์วามเหมาะสมมากทีสุ่ด ดูไดจ้ากตาราง อาคาร C เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพเป็นรปูแบบ
อาคารพาณิชยต์กึแถว  มรีูปแบบสะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นย่านภายในถนนทรงวาด ลกัษณะสถาปัตยกรรมอาณานิคมยุคแรกทีเ่ป็น
อาคารลอ้มลาน รปูทรงภายในทีม่พีืน้ทีล่านหรอืคอรท์ตรงกลางเพราะอาคารเป็นรปูตวัย ู ซึง่พืน้ทีล่านตรงกลางสามารถเหมาะสมส าหรบั
การใชง้าน และรปูทรงอาคารทีโ่อบลอ้มรอบลานตรงกลาง ท าใหเ้กดิความเป็นส่วนตวัอกี และการเชื่อมโยงกบัแนวทางการออกแบบของ
พืน้ทีศ่ลิปินพ านักทีบ่รเิวณชัน้ 2 จะสามารถมองลงไปทีช่ ัน้ 1 ทีเ่ป็นลานบรเิวณตรงกลางและเหน็กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ได ้อกีทัง้ยงัมพีื้นทีแ่ละ
ขนาดทีเ่หมาะสมส าหรบัเป็นพืน้ทีศ่ลิปินพ านัก มากกวา่อาคาร A ทีม่ขีนาดเลก็ไปไมม่พีืน้ทีล่าน และอาคาร B ทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไป ถดั
มาเกณฑข์องพืน้ทีม่ลีกัษณะความเป็นเอกลกัษณ์ย่านชดัเจน อาคาร C อกีทัง้อาคารตกึแถวรปูแบบอาณานิคมยุคแรกและรปูแบบอาณา
นิคมยุคเปลีย่นผา่น มกีารกระจุกตวัอยูบ่รเิวณกลางถนนทรงวาด ซึง่เป็นต าแหน่งทีม่คีวามเหมาะสม เพราะบรเิวณนัน้ถูกรายลอ้มไปดว้ย
อาคารตกึแถวทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะ และใกลเ้คยีงกบัอาคารส าคญัของถนนทรงวาด ในขณะทีอ่าคารอื่นอยู่ทา้ยของถนน และ
กระจายตวัอยู่หา่งจากอาคารทีม่เีอกลกัษณ์อื่นๆ ในสว่นของการเชื่อมต่อกบัชุมชนนัน้ จากทีก่ล่าวไปในเรื่องของต าแหน่งทีอ่ยู่กลางถนน
ทรงวาด ท าใหอ้าคาร C มขีอ้ไดเ้ปรยีบ และอยูใ่นทางผา่นของเทศกาลศลิปะ BKKDW อกีทัง้การเชือ่มต่อกบัฝัง่ของรมิแมน่ ้าเจา้พระยาก็
สามารถท าได ้เน่ืองจากพืน้ทีต่ดิรมิน ้า แมจ้ะมอีาคารอยู่กส็ามารถรือ้ถอนออกได ้เกณฑข์องการเขา้ถงึตวัพืน้ทีก่ส็ามารถเขา้ถงึไดง้่าย
สะดวก เพราะอาคาร C อยูใ่กลก้บัตรอกสะพานญวนทีส่ามารถทะลุไปยงัเสน้ส าเพง็และเยาวราชได ้อกีทัง้ยงัใกลก้บัรถไฟฟ้า MRT สถานี
วดัมงักร ในระยะเดนิเทา้ ในขณะทีอ่าคารอื่นไกลจากสถานีกว่า และเกณฑส์ุดทา้ยพืน้ทีล่านโล่ง ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีส่ าคญัมากส าหรบัพืน้ที่
ศลิปินพ านัก ซึ่งในอาคารทีค่ดัเลอืกม ี2 อาคารทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรื่องพืน้ทีพ่อๆกนั คอือาคาร B ทีม่ลีานบรเิวณขา้งหน้าอาคาร และ
อาคาร C ทีม่ลีานโล่งอยู่ภายในอาคาร เน่ืองจากอาคาร C มอีาคารโอบลอ้มลานตรงกลาง ท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนัน้มคีวามเหมาะสมเป็น
พืน้ที ่semi public มากกวา่อาคาร B ทีล่านโลง่จะตดิกบัถนน จากเกณฑท์ัง้ 4 ขอ้ท าใหเ้หน็วา่อาคาร C มคีวามเหมาะสมตามเกณฑท์ีสุ่ด 
และตอบโจทยต์่อความเป็นพืน้ทีศ่ลิปินพ านกัมากกวา่อาคารอื่นๆ  



แนวทำงกำรปรบัปรงุอำคำรพำณชิยเ์พือ่เป็นพืน้ทีท่ำงศลิปะกึง่พ ำนกัศลิปินในยำ่นสรำ้งสรรค์ 
กรณศีกึษำ: ถนนทรงวำด กรงุเทพมหำนคร 
จดิาภา กาญจนศุภวงศ ์และวญิญ ูอาจรกัษา 
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5. สรปุผลการศึกษา 
จากการวจิยัน้ีไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบพืน้ทีส่่งเสรมิความสรา้งสรรค ์ส าหรบัพืน้ทีศ่ลิปินพ านัก 

โดยผา่นการวเิคราะหจ์ากพืน้ทีท่างศลิปะในประเทศไทย เพื่อศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละจุดเริม่ตน้ อกีทัง้การเกดิขึน้ของเทศกาลศลิปะ ท า
ใหเ้หน็วา่วงการศลิปะมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและเตบิโตอย่างต่อเนื่อง พืน้ทีท่างศลิปะสว่นใหญ่ยงัมไีมเ่พยีงพอ ท าให้
เกดิพืน้ทีข่ ึน้ใหมอ่ย่างศลิปินพ านัก และพบวา่วตัถุประสงคส์ าคญัคอื เกดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งตวัศลิปิน และชุมชน ผา่นกจิกรรมทีเ่กดิการ
แลกเปลีย่นความรู ้มกีารคดัเลอืกศลิปินโดยมกัจะเป็นกลุม่ young artist ชว่งอายุ 25-40 ปี การวเิคราะหก์รณีศกึษาศลิปินพ านกั สรุปการ
วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบรูปแบบการวางผงั 5 โครงการ สามารถสรุปเป็นแนวทางการออกแบบไดเ้ป็นประเดน็ ดงัน้ี 1 ) เกดิพืน้ทีเ่ชื่อม
ปฏสิมัพนัธโ์ดยแบ่งผงัการใชง้านใหพ้ื้นทีช่ ัน้ 2 สามารถมองลงไปในพืน้ทีช่ ัน้ 1 ได ้พืน้ทีช่ ัน้ 1 สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ทีท่ างาน สว่นพืน้ทีช่ ัน้ 
2 จะเป็นพืน้ทีท่างเดนิ และอยูอ่าศยั 2) ใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีล่านอเนกประสงค ์หรอืพืน้ทีภ่ายนอก โดยสามารถเป็นพืน้ทีพ่กัผอ่น และ
พืน้ทีท่ ากจิกรรมได ้3) พืน้ทีแ่รกทีจ่ะเป็นพืน้ทีร่องรบัคน จะมกีารใชง้านเป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงาน หรอืพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยอ์ย่างรา้นคา้ 4 ) 
อาคารในตอนแรกจะทบึ มกีารปรบัอาคารใหโ้ปรง่ขึน้ เพิม่ช่องเปิดต่างๆ ภายในอาคาร เพือ่ใหแ้สงธรรมชาตสิามารถเขา้มาภายในอาคาร 
และท าให้ 2 อาคารมกีารเชื่อมต่อกนั ทางเดินที่เพิม่ขึ้น หรือการเชื่อมต่อด้วยพื้นที่ภายนอก มกีารแบ่งพื้นที่ภายในอาคารเพิม่ 5 ) 
ภายนอกอาคารจะเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมอืนกนั รวมไปถงึสเีดยีวกนั เพือ่ใหอ้าคารมคีวามคลา้ยและผสมผสานกนั รปูทรงอาคารทัง้ 2 สว่นทัง้
ใหม่และเก่า จะมกีารต่อเตมิใหม้รีปูทรงทีค่ลา้ยหรอืเหมอืนกนั 6) การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว หรอืพืน้ทีเ่ปิดโล่งภายในอาคาร ใหม้พีืน้ทีส่ าหรบั
สวน หรอืพืน้ทีล่านอเนกประสงค ์

ส าหรบัพืน้ทีต่ ัง้ของโครงการภายในถนนทรงวาด อาคาร C มขีอ้ไดเ้ปรยีบมากทีสุ่ด ในเกณฑ ์4 ประเดน็ทีไ่ดก้ล่าวไป ซึ่งผล
การศกึษาน้ีจะน ามาสรุปเป็นประเดน็ต่างๆ และน าไปสูแ่นวทางการออกแบบต่อไป 
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แนวทางการออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะเพ่ือสนับสนุนกลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  
กรณีศึกษา: สวนหลวงสแควร ์ปทุมวนั 

GUIDELINES FOR DESIGNING PUBLIC SPACE TO SUPPORT LGBTQ+ PEOPLE 
CASE STUDY: SUANLUANG SQUARE PATHUMWAN 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัให้ความส าคญักบัความหลากหลายของผู้คนในสงัคมมากขึ้น รวมถึงบุคคลกลุ่มเปราะบาง ผู้มคีวาม
หลากหลายทางเพศและความหลากหลายของความเป็นครอบครวั ท าใหเ้กดิความหลากหลายของการใช้สอยในพื้นที่เมอืง แต่ยงัมี
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในเรื่องของการเลอืกใช้พื้นที่สาธารณะที่มคีวามซบัซ้อนมากขึ้นตามพฒันาการของอายุ หรอืวยั ความเป็นส่วนตวั 
ความรูส้กึปลอดภยัปราศจากความกงัวล และโอกาสในการแสดงตวัตนไมว่า่จะเลก็น้อย เชน่ การเขา้หอ้งน ้า การถูกจบัจอ้ง ไปจนถงึเรือ่ง
ใหญ่ เชน่ การถูกท ารา้ยจากอคตทิางเพศ งานวจิยัชิน้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาลกัษณะและพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะของกลุ่มคน
ทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลกลุ่มเปราะบางและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ โดยใชก้ารลงส ารวจและสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านพืน้ที ่
และใชเ้ครื่องมอื Space Syntax เพื่อเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลบรเิวณสวนหลวงสแควร์ เขตปทุมวนั ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงที่
ผูใ้ชง้านมคีวามหลากหลายทัง้ในเรื่องของวยัและเพศ ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาจะเป็นแนวทางในการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะเพือ่ตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มคนที่หลากหลาย สร้างความรู้สกึปลอดภยัในการใช้งาน และเพิม่โอกาสในการแสดงตวัตนได้อย่าง
สอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม 

จากพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีข่องกลุ่มคน LGBTQ+ กลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนัอาจไมส่ะดวกใจในการถูกจบัจอ้งเช่น การเดนิจบัมอืกนั 
แต่ในขณะเดยีวกนัดว้ยมติดิา้นความปลอดภยั พืน้ทีส่าธารณะกต็อ้งมสีว่นทีเ่น้นการมองเหน็ไดเ้พือ่ชว่ยลดการเกดิการท ารา้ยกนัในทีล่บัตา 

ค ำส ำคญั: พืน้ทีส่ำธำรณะ, กลุม่คนทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ, ควำมรูส้กึปลอดภยัในกำรใชพ้ืน้ที ่

Abstract 

 Nowadays, the world has increasingly focused on the diversity of people in society. Including vulnerable groups gender 
diversity and family diversity causing a variety of urban areas. But there are also limitations in the selection of public spaces 
that are more complex with age or age development, privacy feeling safe and worry-free, opportunities for self-expression, such 
as going to the bathroom being caught to big things, such as being physically abused by gender bias. This research aims to 
study the characteristics and behavior of using public space among diverse groups of people, especially vulnerable and 
LGBTQ+ people. Using surveys and interviews with local users and use the space syntax tool to collect and analyze data in 
the area of Suan Luang Square, Pathumwan District, that located in the heart of the city where users are diverse in terms of 
age and gender. The results of the study will provide a guideline for creating public spaces that respond to the usage behavior 
of diverse groups of people, create a sense of safety in use and increase the opportunity to express oneself in accordance with 
the social and culture context. 

Based on LGBTQ+ behavior, same-sex couples may not be comfortable being watched, such as walking hand in 
hand but at the same time with the safety dimension. Public spaces need to be visible in order to reduce the incidence of 
intimidation in secret places. 

Keywords: Public space, LGBTQ+, a sense of safety in using the space 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
สงัคมไทยเป็นสงัคมที่ประกอบไปดว้ยผูค้นทีแ่ตกต่างหลากหลายทีม่า ทัง้เชื้อชาต ิภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวฒันธรรม แต่ในบรบิททางสงัคมทีม่คีวามหลากหลายนัน้ รวมถงึกลุ่มทีถู่กจดัใหเ้ป็นกลุม่เปราะบางของสงัคม กค็อืกลุม่ “ผูท้ีม่คีวาม
หลากหลายทางเพศ” หรอื LGBTQ+ ซึง่ในการนิยามภาษาของ อนัโตนิโอ กรมัซ ีเรยีกวา่ “ผูม้สีถานะรอง” ซึง่เป็นกลุ่มชนชัน้ล่าง กลุ่มผู้
ทีถู่กกดขีใ่นสภาพการณ์ หรอืสภาพโครงสรา้งทางสงัคมทีไ่ม่เท่าเทยีม แมจ้ะมกีารเรยีกรอ้งสทิธทิีส่งัคมพยายามทีจ่ะใชค้ าเรยีกสรรพ
นามของบุคคลทีม่เีพศสภาพไมส่อดคลอ้งกับเพศก าเนิดเพื่อลดการตตีรา สรา้งอคต ิเพราะสงัคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ีเ่ป็น “เพศ
นอกขนบ” หมายถงึ ผูท้ีม่เีพศสภาพทีผ่ดิแปลกไปจากเพศสภาพทีส่งัคมก าหนดขึน้ คอื เพศหญงิ และ เพศชาย จะกลายเป็นบุคคลทีถู่ก
มองขา้มและไมน่บัรวมใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของสงัคมไทย (วชัรวฒุ ิซื่อสตัย,์ 2558) 

ประเทศไทยขึน้ชื่อว่าเป็นประเทศทีเ่ป็นมติรต่อผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ เพราะพืน้ทีส่ าหรบัความหลากหลายทางเพศ
โดดเด่นและเตบิโตอย่างรวดเรว็ สถานเรงิรมยส์ าหรบั LGBTQ+ เพิม่ปรมิาณมากขึน้แบบกา้วกระโดด จนท าใหไ้ทยเป็นทีรู่จ้กัในฐานะ
เป็นเมอืงหลวงชาวเกยแ์หง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชยีตะวนัออก แต่ในการเลอืกใชพ้ืน้ทีส่าธารณะของกลุ่มผูท้ีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศ ยงัมขีอ้จ ากดัต่าง ๆ ทัง้ในเรือ่งของความรูส้กึปลอดภยัในการทีจ่ะสามารถแสดงตวัตน หรอืเลอืกใชพ้ืน้ที ่ซึง่มนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติ
ทีม่กีฎเกณฑใ์นการด ารงชวีติ มนุษยม์คีวามตอ้งการสรา้งสภาพปลอดภยัตดิตวัมาตัง้แต่อดตีกาล การสรา้งสภาพปลอดภยัของมนุษยม์ี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามพฒันาการ ในขณะเดียวกันความแตกต่างเกี่ยวกับอายุหรือวยั ท าให้ต้องการพื้นที่ที่แตกต่างกัน จาก
ววิฒันาการการสรา้งสภาพทีป่ลอดภยัของมนุษยม์กีารพฒันาความเขา้ใจต่อสภาพโดยรอบ ในแงข่องมนุษยม์คีวามเป็นสภาพสว่นตวัต่อ
พืน้ทีน่ัน้ อยูใ่นพืน้ทีน่ัน้แลว้ไมก่งัวล ซึง่เป็นนยัยะเดยีวกนัของความปลอดภยัของมนุษยเ์ชน่กนั 

ความเป็นสาธารณะ ยงัเป็นการศกึษาความหมาย ค าจ ากดัความและความส าคญัอย่างกวา้งขวาง สุธารนิ คูณผล (2541) ได้
ศกึษาค าจ ากดัความของ “พืน้ทีส่าธารณะ” จากนักคดิต่างๆ เช่น พืน้ทีส่าธารณะเป็นสือ่กลางแหง่การประสานความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่ม
คน (Harbermas, 1989)  เป็นสถานที่ที่เปิดให้คนทัว่ไปเขา้ถึงได้ มรีูปแบบและชื่อเรยีกต่างกนัออกไป อาจเป็นเจ้าของโดยรฐั หรอื
เอกชน (Steven Carret al.,1992) และพื้นที่สาธารณะคือพื้นที่ที่เปิดให้คนเข้าถึงได้และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่  (Ali 
Madanipour,1996) ทีส่ าคญัมกีลุม่ทีเ่รยีกรอ้งพืน้ทีข่องชวีติสาธารณะ เชน่ Jane Jacobs (1961) ซึง่ไดใ้หค้วามส าคญักบัชวีติสงัคมเมอืง 
ความปลอดภยัในสงัคม ความมชีวีติชวีาของเมอืง ซึง่พืน้ทีส่าธารณะในเมอืงควรจะมคีวามหลากหลายผูค้น หลากหลายกจิกรรมและ
ช่วงเวลา ที่สอดคล้องกบั Jan Gehl (1987) เขยีนในหนังสอื “Life Between Building” เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ
โดยเฉพาะกจิกรรมทางสงัคม และกจิกรรมทางเลอืกทีเ่กิดขึน้ จะท าใหเ้มอืงมคีวามหมาย มีเสน่หน่์าดงึดูด ซึง่ Jan Gehl (1987) ไดใ้ห้
ความส าคญักบัคน โดยมแีนวคดิทีว่า่ คนเป็นตวัดงึดดูคนดว้ยกนั ในขณะที ่William Whyte (1980) ไดเ้ขยีนหนงัสอื “The Social Life of 
Small Urban Space” ไดก้ล่าวว่า พืน้ทีส่าธารณะทีป่ระสบความส าเรจ็คอื พืน้ทีท่ีด่งึดูดคนใหเ้ขา้มาใชป้ระกอบกจิกรรม และไดพ้บว่า
ปัจจยัทีด่งึดูดคนเขา้มาใชพ้ืน้ที ่นอกจากปัจจยัของ Whyte (1980) คอืการใชค้วามส าคญักบัรูปแบบพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ซึ่งจะน าไปสู่
แนวทางการออกแบบองคป์ระกอบพืน้ทีส่าธารณะ 

ปัจจุบนัทัว่โลกยอมรบัเรือ่งความหลากหลาย ทัง้ความหลากหลายทางเพศและความหลากหลาย ทัง้ความหลากหลายทางเพศ
และความหลากหลายของความเป็นครอบครวั (เศรษฐา ทวสีนิ, 2563) ในดา้นกายภาพความหลากหลายในพืน้ทีเ่มอืง ยอ่มเปลีย่นแปลง
ไปจากเดมิและที่ส าคญัพื้นที่เมอืงจะกลายเป็นพื้นที่ทีส่่งเสรมิความหลากหลายอนัหมายถึงคนทุกกลุ่ม ผลที่ได้จากการศกึษาจะเป็น
แนวทางในการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะเพือ่ตอบสนองต่อพฤตกิรรมการใชง้านของกลุ่มคนทีห่ลากหลาย สรา้งความรูส้กึปลอดภยัในการใช้
งาน และเพิม่โอกาสในการแสดงตวัตนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาลกัษณะพืน้ทีส่าธารณะทีเ่ป็นทีนิ่ยม ทีเ่ปิดโอกาสใหก้ลุม่คนทีห่ลากหลายเขา้ไปใชง้าน 
2) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีส่าธารณะของกลุ่มคนแต่ละกลุม่ สามารถแบง่ตามเพศและวยัของผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ที ่
3) เพือ่ศกึษาลกัษณะพืน้ทีท่ีใ่หค้วามรูส้กึปลอดภยัในทางความรูส้กึและทางกายภาพของผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศในการเขา้ใชง้าน
พืน้ทีส่าธารณะ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัพืน้ท่ีสาธารณะ 
1) Jane Jacobs (1961) ได้ให้ความส าคัญกับชีวิตสงัคมเมือง ความปลอดภัยในสงัคม ความมีชีวิตชีวาของเมือง พื้นที่

สาธารณะในเมอืงควรมคีวามหลากหลายผูค้น หลากหลายกจิกรรมและชว่งเวลา 
2) Jan Gehl (1987) ซึง่ไดก้ล่าวเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีส่าธารณะ ในหนังสอื “Life Between Building” โดยเฉพาะ

กจิกรรมทางสงัคม และกจิกรรมทางเลอืกทีเ่กดิขึน้ ท าใหเ้มอืงมคีวามหมาย มเีสน่หน่์าดงึดูด ซึง่Jan Gehl ไดใ้หค้วามส าคญักบั “คน” 
โดยมแีนวคดิวา่ คนเป็นตวัดงึดดูคนดว้ยกนั 

3) ขวญัสรวง อติโพธิ (2548) ได้กล่าวถึงคุณสมบตัิ 5 ประการของพื้นที่สาธารณะที่ดี ในแบบไทย ซึ่งมอีิทธพิลต่อความ
หนาแน่นและสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการใช้งาน ได้แก่ พื้นที่ที่มีความลื่นไหลของการใช้งาน พื้นที่นัง่ได้ หรือมีวสัดุ หรือสดัส่วน
องคป์ระกอบทีเ่อือ้ต่อการนัง่ลอ้มวงคุยกนั มรีม่เงา่ใหค้วามรม่รืน่แก่พืน้ที ่เชน่ ใตต้น้ไม ้ชายอาคาร หรอืซอกอาคาร เป็นพืน้ทีท่ีผ่กูตดิกบั
การกนิ อยู่ใกล้แหล่งอาหาร และอยู่รมิน ้านอกจากน้ีพบว่า การที่พื้นที่สาธารณะอยู่ในย่านที่มกีารใช้ประโยชน์หลากหลาย โดยรอบ
ประกอบไปดว้ย กลุ่มอาคารแบบผสมผสานระหว่างรา้นคา้ อาคารส านักงาน ที่พกัอาศยั อยู่ในย่านเมอืงเก่าทีป่ระกอบไปดว้ยอ าคาร
ดัง้เดมิ สง่ผลใหพ้ืน้ทีส่าธารณะและเมอืงบรเิวณนัน้มชีวีติชวีา 

ซึง่ลกัษณะพืน้ทีว่า่งทีม่คีุณภาพของชาวเมอืง ตอ้งเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธต์ัง้แต่พืน้ทีข่องปัจเจก พืน้ทีข่องครอบครวั พืน้ที่
ของละแวก หรอืพืน้ทีข่องชุมชน ซึ่งพืน้ที่แต่ละระดบัจะต้องเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระดบัต่างๆ เอาไว ้พืน้ทีร่ะดบัความสมัพนัธ์ต่างๆ 
เหล่าน้ี สามารถเชื่อมถงึกนัไดง้่าย และมกีารเขา้ถงึไดง้่าย ในขณะเดยีวกนัตอ้งมลีกัษณะปกป้องตวัเองไดต้ามความตอ้งการของแต่ละ
ระดบัความสมัพนัธ์ พื้นที่มชีวีติชีวา ไม่แออดั มคีวามยดืหยุ่นปรบัเปลี่ยนการใช้ งานได้หลายกิจกรรม มสีาธารณูปโภคที่ดีและถูก
สขุลกัษณะ มคีวามงดงาม และช่องทางคมนาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัพืน้ทีว่า่งเหลา่น้ีตอ้งมลีกัษณะเปิดเชื่อมกบักจิกรรมของพืน้ทีว่า่งได ้และ
ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อกจิกรรมในพืน้ทีท่างวฒันธรรม 

2.2 งานวิจยัในเชิงพฤติกรรมและการใช้พืน้ท่ีสาธารณะของ LGBTQ+ 
การเลือกใช้พื้นที่ของ LGBTQ+ มคีวามกงัวลในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม การถูกคุกคาม และในเชิงของความ

ปลอดภยัในขอ้มลูสว่นตวั (Gardner,1989) ซึง่ไดม้กีารหลกีเลีย่งความเสีย่งดว้ยการเลอืกใสเ่สือ้ผา้ หรอืการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคน
รอบขา้ง ในงานศกึษา Queering Public Space ของ The University of Westminster ชี้ให้เหน็ว่า พื้นที่สาธารณะของเมอืงที่ผ่านมา
ไมไ่ดค้ านึงถงึชุมชนคนรกัเพศเดยีวกนั หวัใจหน่ึงของการสง่เสรมิคอืการสรา้งพืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัการท ารา้ยโดนอคต ิ(Hate crime) รวมไป
ถงึการค านึงถงึความต้องการเฉพาะของกลุ่มคน LGBTQ+ งานวจิยัได้ยกประเดน็ตวัอย่างเรื่องความเป็นส่วนตวั พืน้ทีส่าธารณะควร
สง่เสรมิใหค้นรกัเพศเดยีวกนัไดแ้สดงความรกัและความสมัพนัธใ์นพืน้ที่สาธารณะได ้ในทางกลบักนักเ็ป็นการสง่เสรมิใหอ้อกมาใชพ้ืน้ที่
สาธารณะโดยเท่าเทยีมกนั โจทยส์ าคญัคอืการออกแบบพืน้ทีใ่หม้สี่วนทีท่ ัง้มอบความเป็นส่วนตวัให ้คอืกลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนัอาจไม่
สะดวกใจในการถูกจบัจอ้งเช่น การเดนิจบัมอืกนั แต่ในขณะเดยีวกนัดว้ยมติดิา้นความปลอดภยั พืน้ทีส่าธารณะกต็อ้งมสี่วนทีเ่น้นการ
มองเหน็ไดเ้พือ่ชว่ยลดการเกดิการท ารา้ยกนัในทีล่บัตา 

2.3 สภาพเป็นส่วนตวัในพืน้ท่ีสาธารณะ 
มนุษยจ์ะสรา้งระยะห่างขึน้มาตามสญัชาตญิาณโดยทีไ่ม่รูต้วั โดยระยะห่างทีว่่าน้ีจะแปรเปลีย่นไปตามระดบัความคุน้เคยกบั

บุคคลนัน้ๆ Edward T.Hall ได้เสนอระยะห่างระหว่างบุคคลไว ้4 ระยะ คอื ระยะส่วนตวั ( Intimate distance) ระยะบุคคล (Personal 
Distance) ระยะสงัคม (Social Distance) และระยะชุมชน (Public Distance) ความสมัพนัธ์ของการอยู่ร่วมกนั พืน้ทีส่่วนตวัคอืพืน้ที่ที่
สามารถรกัษาความเป็นส่วนตวั ไมม่ผีูอ้ื่นเขา้มารบกวน นอกจากบุคคลนัน้จะยนิยอมใหเ้ขา้มาในระยะใกล ้ในขณะทีพ่ืน้ทีส่าธารณะคอื
พืน้ทีท่ีค่นใชร้่วมกนัในการสือ่สารแลกเปลีย่น ซึง่ไมม่กีารครอบครองพืน้เจาะจงเฉพาะวา่เป็นพืน้ทีข่องบุคคลใดบุคคลหน่ึง ลกัษณะพืน้ที่
ทีส่่งผลต่อความรูส้กึน่าใชง้าน ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย ปลอดภยั ประกอบไปดว้ยปัจจยัทางกายภาพพืน้ฐานดงัน้ี 1) รูปทรงพืน้ฐานของ
พืน้ที ่2) ขนาดทีเ่หมาะสมต่อผูใ้ชง้าน 3) บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม เช่น ความโปร่งโลง่ มองเหน็พืน้ทีไ่ดร้อบดา้น 4) ความสวา่ง 5) 
วสัดุและพืน้ผวิสมัผสั 6) การรบัรูท้างสายตา ในการเขา้พืน้ทีถ่า้สามารถมองเหน็ไดล้่วงหน้าว่าพืน้ทีท่ีก่ าลงัจะเขา้ไปใชง้านนัน้เกดิอะไร
ขึน้ จะสามารถท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถปรบัตวัไดล้่วงหน้า 7) ล าดบัการรบัรูแ้ละการเขา้ถงึทีเ่รยีบงา่ย ลกัษณะการเขา้ถงึแบบต่อเนื่องและ
เปิดเผยท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถมองเหน็พืน้ทีใ่กลเ้คยีง มกีารน าสายตาและเหน็สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ 
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3. วิธีการวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสาร บทความ และทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง การลงพืน้ทีส่ ารวจสถานที ่และการสมัภาษณ์

ผูใ้ชง้านพืน้ที ่โดยน าแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะในการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ และแนวคดิในเชงิจติวทิยาถงึความรูส้กึความปลอดภยัใน
พืน้ทีส่าธารณะทีส่่งผลต่อการเขา้ใชพ้ื้นทีข่องกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ เป็นแนวคดิทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาพื้นทีเ่พื่อใหเ้กดิเป็น
พืน้ทีท่างสงัคมของกลุม่ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในพืน้ทีส่าธารณะ และเกดิความรูส้กึปลอดภยัในการใชง้าน โดยองคป์ระกอบทีเ่ป็น
ปัจจยัหลกัในการเชือ่มโยง และเพิม่โอกาสในการเกดิพืน้ที ่ทัง้ในองคป์ระกอบเชงิกายภาพ และองคป์ระกอบเชงิสงัคม 

3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 
1) ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรื่องของความหมาย การเกดิขึน้ของพืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีท่ีเ่กดิการใช้

งานของกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลาย และในเชงิพฤตกิรรมในการเลอืกใชพ้ืน้ที ่ 
2) ลงส ารวจพืน้ที ่สมัภาษณ์ และสงัเกตพฤตกิรรมของกลุม่ประชากรตวัอยา่งในแต่ละชว่งเวลา  
3) วเิคราะหถ์งึความตอ้งการ และพฤตกิรรมในการใชพ้ืน้ทีข่องกลุ่มคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ การใชง้านพืน้ทีส่าธารณะ

ไดอ้ยา่งรูส้กึปลอดภยั และการเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดอ้ย่างไมม่ขีอ้จ ากดัทางดา้นเพศและอายุ เพือ่ก่อใหเ้กดิลกัษณะพืน้ทีท่างสงัคมของกลุม่คนที่
มคีวามหลากหลายทางเพศ และไมไ่ดม้คีวามแปลกแยกไปจากคนอื่นในพืน้ที ่      

4) จดัท าขอ้เสนอแนะในการพฒันา และเป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะเพือ่สรา้งความรูส้กึปลอดภยัในการใชง้าน
ใหก้บักลุ่มคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 

3.3 ขอบเขตการวิจยั 
3.3.1 ขอบเขตดำ้นพืน้ทีศ่กึษำ 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาพืน้ที ่โครงการ สวนหลวงสแควร ์เป็นการศกึษา และตน้แบบ โดยโครงการตัง้อยู่ ซอยจุฬา 
5 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 อาคารพาณิชย์บนที่ดนิ10ไร่ ใจกลางเมอืงบนพื้นที่สวนหลวง -สามย่าน เป็น
โครงการอาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ จ านวน 171 คูหา และอาคารพเิศษ 3 ชัน้ 1 คูหา ด้วยการพฒันาอาคารเป็นพื้นที่เช่า เป็นอาคาร
เอนกประสงคท์ีม่คีวามยดืหยุ่นในการใชง้านตลอดเวลา เป็นอาคารทีส่ามารถสรา้งคอมมนิูตีข้องคนท างานในช่วงเวลาต่างๆ โดยภายใน
โครงการมพีืน้ทีส่เีขยีวส าหรบัใหผู้ใ้ชง้านเขา้มาพกัผอ่น 

3.3.2 ขอบเขตดำ้นประชำกร 
กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั สามารถแบ่งไดต้ามช่วงวยัตัง้แต่ Gen-X จนถงึ Gen-Z และเพศของผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านภายในพืน้ทีท่ ัง้

กลุม่ผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ เพศหญงิ และเพศชาย เน่ืองจากแต่ละช่วงวยัมตีวัแปรในการเขา้ใชง้านพืน้ที ่และขอ้จ ากดัในการเขา้
ใชพ้ืน้ที ่รวมถงึพฤตกิรรมในการใชง้านทีแ่ตกต่างกนั ทัง้อายุ เพศ บทบาทในสงัคม บุคคลทีเ่ขา้ใชง้านร่วม ซึง่ไดม้กีารลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู
ในชว่งเวลาตัง้แต่ 17.00 – 20.00 น. เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาทีม่คีนเขา้มาใชง้านพืน้ทีอ่ยา่งหลากหลาย 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีกรณีศึกษา 
สวนหลวงสแควร์เป็นโครงการอาคารพาณิชย์ใหม่ ในย่านสวนหลวง สามย่าน พฒันาโดย ส านักงานทรพัย์สนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั บนพืน้ที ่10 ไร่ ประกอบไปดว้ยอาคาร และสวนพกัผอ่น เป็นโครงการรปูแบบอาคารพาณิชย ์2-3 ชัน้ รวบรวมรา้นอาหาร 
รา้นของฝาก สถานเสรมิความงาม แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ พรอ้มพืน้ทีส่่วนกลางเพื่อรองรบักจิกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น ลานกจิกรรม 
ลานแสดง และเปิดตวัสนิคา้ มุมพกัผ่อน รวมถงึพืน้ทีส่เีขยีว และลานน ้าพุ สามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยถนนทัง้ 4 ดา้น คอื ซอยจุฬา12 ซอย
จุฬา5 ซอยจุฬา7 ซอยจุฬา4 และยงัสามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกฬีาแหง่ชาต ิและ MRTสถานีสามยา่น โดยลกัษณะ
ของพืน้ทีส่าธารณะเป็นพืน้ทีส่าธารณะประเภทลานพลาซ่า (Plazas) เป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งและรายลอ้มไปดว้ยอาคารพาณิชย ์2 ชัน้ จ านวน 
171คหูา และอาคารพเิศษ 3 ชัน้ 1 อาคารมกีารออกแบบใหเ้ป็นลกัษณะ block ทีส่ามารถเดนิเชื่อมถงึกนัในแต่ละซอย มพีืน้ทีโ่ครงการ
โดยประมาณ 10 ไร ่ซึง่มอีงคป์ระกอบทางภมูทิศัน์ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางกายภาพของพืน้ที ่
องคป์ระกอบทางภมูทิศัน์ ม ี ไมม่ ี รายละเอยีด 
1. เสน้ทางสญัจร   มกีารจดัเรยีงแนวต้นไมเ้พื่อเน้นเสน้ทางสญัจรในพื้นที่ โดยเน้นใหทุ้ก

เสน้ทางพุง่เขา้สูล่านน ้าพตุรงกลาง 
2. ทีน่ัง่   ทีน่ัง่เป็นแบบเคลือ่นทีไ่มไ่ด ้ไมม่พีนกัพงิ โดยพบอยูบ่รเิวณรอบของลาน

กจิกรรม และบรเิวณหน้ารา้นคา้ทีเ่ป็นทางสญัจร 
3. วสัดุ / พชืพนัธ ์   มตีน้ไมใ้หญ่เป็นบางจุดเพือ่ใหร้ม่เงา 
4. การยกระดบัพืน้   ระดบัพืน้ทีท่ ัง้โครงการมคีวามสม ่าเสมอกนั ไมม่กีารยกระดบั 
5. งานศลิปะหรอืประตมิากรรม   บรเิวณลานกจิกรรม และบรเิวณลานน ้าพุ ที่มกีารจดัตามเทศกาล ซึ่ง

เป็นบรเิวณทีเ่ป็นจุดศนูยก์ลางของพืน้ที ่มกีารจดัเป็นซุม้ไฟ 
6. จุดให้ข้อมูลข่าวสาร/ป้ายบอก

ทาง 
  ไมพ่บป้ายสญัลกัษณ์บอกเวลาเปิด-ปิด และไมพ่บป้ายชีแ้จงกจิกรรม 

7. ไฟสอ่งสวา่ง   มกีารตดิตัง้ไฟสปอรต์ไลทใ์นบางจุด และไฟปิงปองใชใ้นการตกแต่ง 
8. หอ้งน ้า   มหี้องน ้าบรเิวณ 2 จุด ห้องน ้าแยกชาย-หญิง บรเิวณลานจอดรถและ

ดา้นล่างอาคารส านกังาน 
9. ทีจ่อดรถ   ทีจ่อดรถส่วนรวม จอดไดป้ระมาณ 200 คนั อตัราทีจ่อดรถ วนัธรรมดา 

4ชม.แรก ขม.ละ 20 บาท 
10. ระบบรกัษาความปลอดภยั   มเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยันัง่อยูใ่นพืน้ที ่และมกีลอ้ง CCTV 

จากตารางที ่1 พบกว่า ภายในพืน้ทีม่กีารออกแบบเพือ่รองรบักจิกรรมส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ ไม่วา่จะเป็น ทีน่ัง่ตามจุด
ต่างๆ การตกแต่งดว้ยไฟ หรอืแมก้ระทัง่การมสีวนหยอ่มเลก็ๆ ภายในพืน้ที ่สามารถพาสตัวเ์ลีย้งเขา้มาในพืน้ทีไ่ด ้

 
รปูท่ี 1 การวเิคราะหพ์ืน้ทีจ่ากเครือ่งมอื Space Syntax 

 
รปูท่ี 2 การวเิคราะหถ์งึความปลอดภยัในเชงิความสามารถในการมองเหน็ของพืน้ที ่และผงัแสดงต าแหน่งองคป์ระกอบโครงการ 

จากภาพ สรุปไดว้่าบรเิวณที่มกีารเขา้ถงึง่ายทีสุ่ด และมองเหน็ง่ายทีสุ่ด คอื บรเิวณลานน ้าพุ รองลงมาคอืบรเิวณหน้าลาน
กจิกรรม สว่นในซอยเลก็ๆ ค่อนขา้งทีจ่ะลบัสายตาคน และการเขา้ถงึน้อย รวมถงึในตอนกลางคนืค่อนขา้งมดืและอนัตรายเน่ืองจากไฟ
สอ่งสวา่งเขา้มาไมถ่งึ และรา้นคา้ในบรเิวณนัน้ปิด 
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รปูท่ี 3 ลกัษณะการใชง้านพืน้ที ่และความเป็นสว่นตวัของต าแหน่งทีน่ัง่ภายในพืน้ที ่

จากภาพแสดงถงึเสน้ทางสญัจร และกจิกรรมทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าภายในพืน้ที ่ซึง่จะเหน็ไดว้่าบรเิวณลานน ้าพุมสีภาพความ
เป็นสว่นตวัน้อยทีสุ่ดเน่ืองจากตัง้อยู่ในจุดทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทางสญัจร รองลงมา คอื พืน้ทีห่น้าลานกจิกรรม เน่ืองจากเป็นรา้นอาหาร 
และทีน่ัง่ในบรเิวณซอยย่อยมคีวามเป็นสว่นตวัมากทีสุ่ด ซึง่ต าแหน่งทีม่คีนใชง้านมากทีส่ดุคอืบรเิวณลานน ้าพ ุเน่ืองจากถูกใชเ้ป็นจุดนัด
พบ และมคีวามปลอดภยัสงู โครงการปิดใหเ้ขา้ในเวลา 23.00 น. แต่รา้นคา้เริม่ทยอยปิดในเวลา 22.00 น. ท าใหห้ลงัช่วงเวลาดงักล่าว
ไมม่คีนเขา้มาใชง้าน ในโครงการมจีุดรกัษาความปลอดภยั 2 จุด คอืบรเิวณลานน ้าพุ และบรเิวณฝั ่งส านักงานขาย มกีารเดนิตรวจพืน้ที่
ทุกๆ 2 ชัว่โมงในตอนกลางคนื และยงัมกีลอ้ง CCTV ทัง้โครงการ จากการสมัภาษณ์พนักงานรกัษาความปลอดภยักล่าววา่ ยงัมปัีญหา
ในเรือ่งความสวา่งไมเ่พยีงพอ และกลอ้งวงจรปิดไมม่ศีกัยภาพในตอนกลางคนื 

4.2 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ช้งาน 
ในการศกึษาลกัษณะผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ทีส่วนหลวงสแควร ์จากการลงพืน้ทีส่งัเกตในช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. ทัง้หมด10 

วนั ไดม้กีารแบ่งช่วงอายุของผูใ้ชง้านออกเป็น 3 วยั คอื Gen-X (43-45ปี) Gen-Y (25-42ปี) และ Gen-Z (ต ่ากว่า 25 ปี) เป็นเพศหญงิ
จ านวน 151 คน เพศชาย 192 คน และกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 34 คน รวมทัง้สิน้ 377 คน 

ตารางท่ี 2 จ านวนกลุ่มผูใ้ชง้านเบือ้งตน้จากการเกบ็ขอ้มลู 
 เพศหญิง เพศชาย LGBTQ+ รวม 
GEN - X 17 32 3 52 
GEN - Y 67 96 21 184 
GEN - Z 67 64 10 141 
 151 192 34 377 
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4.3 ข้อมลูการใช้พืน้ท่ีสาธารณะ 
ในการศกึษาลกัษณะผูท้ี่มาใชง้านพื้นที่สวนหลวงสแควร์ ในดา้นข้อมูลการใช้พืน้ที่พบว่า เขา้มาใชพ้ืน้ทีเ่น่ืองจากใกลท้ี่พกั

อาศยั และทีท่ างาน โดยช่วงเวลาทีค่นเขา้มาใชง้านพืน้ทีม่ากทีสุ่ดคอืช่วง 17.30 – 18.00 โดยกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ทีน่อกจากจะ
เขา้มาพืน้ทีเ่พือ่ทานอาหาร สว่นใหญ่เป็นการนัง่พกัผอ่นบรเิวณลานน ้าพ ุและหน้าลานกจิกรรม ซึง่เป็นพืน้ทีต่ดัผา่นทีม่คีนเดนิผา่นไปมา 
กจิกรรมทีม่กัเกดิขึน้ประจ าคอื การพาสตัวเ์ลีย้งมาเดนิในช่วงเวลา 18.00 – 18.30 น. บรเิวณสวนหย่อมขา้งลานน ้าพุ นอกจากนัน้ยงัมี
การถ่ายรปูคู่กบัสถานที ่เน่ืองจากสถานทีม่กีารตกแต่งประดบัไฟตามเทศกาลต่างๆ โดยลกัษณะการเขา้มาใชง้านพืน้ที ่สว่นใหญ่พบว่า
มาคนเดยีว มากบัคนรกั มากบักลุ่มเพือ่น และมากบัครอบครวั ตามล าดบั ลกัษณะการใชง้านทีน่ัง่ หากมาคนเดยีวจะมกีารใชเ้กา้อี ้1 ตวั 
/ 1 คน หากมาเป็นกลุม่ 3-4คน จะใชเ้กา้อีน้ัง่ดว้ยกนั 1 ตวั จากการสงัเกต และสมัภาษณ์ พบวา่ กลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศจะ
มคีวามสบายใจ และกลา้แสดงออกถงึตวัตน เมือ่ไดม้ากบัคนทีส่นิท เชน่ เพือ่น หรอืคนรกั แต่ในการมากบัคนรกัมกัจะไมแ่สดงออก เช่น 
การจบัมอื หรอืการหยอกลอ้ เนื่องจากยงัมคีวามกงัวลถงึสายตาคนรอบขา้ง โดยสว่นใหญ่จะเขา้มาใชพ้ืน้ทีเ่ป็นเวลา 15 นาท ี– 1 ชัว่โมง 
เขา้มาใชก้ต็่อเมือ่มธีุระจ าเป็นเท่านัน้ หากเปรยีบเทยีบลกัษณะการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะของกลุ่มคนผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศจะเหน็
ไดว้่ามคีวามใกลเ้คยีงกบัเพศหญงิเน่ืองจากตอ้งการความเป็นส่วนตวัแต่กย็งักงัวลถงึเรื่องความปลอดภยั เปรยีบเทยีบกบัเพศชายทีม่ี
ความตงึเครยีดในการเลอืกต าแหน่งทีน่ัง่น้อยกวา่เพศหญงิ และกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 

จากการสงัเกตยงัพบอกีว่า วนัหยุดหรอืวนัส าคญัต่างๆ จ านวนคนทีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ทีน้่อยกว่าปกต ิแต่จ านวนพนักงานส่ง
อาหารมากขึน้ เนื่องจากผูใ้ชง้านไมไ่ดอ้อกมาท างาน หรอืเรยีน ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้งมาใชง้านพืน้ทีท่ีใ่กลท้ีท่ างาน และทีเ่รยีน หรอืเลือกที่
จะไปพกัผอ่นในสถานทีอ่ื่น และรา้นคา้ในพืน้ทีปิ่ด ไมม่กีจิกรรมอื่นในพืน้ทีใ่หท้ า 

จากการสมัภาษณ์ในการเลอืกต าแหน่งทีน่ัง่ของคนหลากหลายทางเพศ จ านวนทัง้หมด 6 คน มกัจะเลีย่งพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดเด่น 
หรอืเป็นจุดทีม่คีวามเป็นสว่นตวัน้อย แต่กจ็ะไม่เลอืกพืน้ทีท่ีล่บัสายตาคนเน่ืองจากยงักงัวลในเรื่องของความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย 
และทรพัย์สนิ เหตุผลในการเขา้ใช้งานพื้นที่เน่ืองจากมธีุระต้องมาอยู่แล้ว หรอืมาทานขา้ว ไม่ค่อยมานัง่พกัผ่อน โดยให้เหตุผลว่า 
บรรยากาศในพืน้ทีไ่มน่่าใชง้าน และอากาศรอ้น 

4.4 ปัญหาท่ีพบการใช้พืน้ท่ีสาธารณะจากการสงัเกตและสมัภาษณ์ 
1) พืน้ทีไ่มเ่หมาะกบัการท ากจิกรรมในตอนกลางวนั เนื่องจากขาดรม่เงาจากอาคาร และตน้ไม ้
2) ยงัมจีุดลบัสายตาภายในพืน้ที ่และความสวา่งในพืน้ทีใ่นตอนกลางคนืไมเ่พยีงพอ 
3) ไมม่พีืน้ทีส่ าหรบัสบูบุหรี ่ท าใหต้อ้งไปสบูบรเิวณขา้งหอ้งน ้า ท าใหค้นในพืน้ทีท่ีท่ ากจิกรรมบรเิวณนัน้เหมน็ 
4) บรรยากาศภายในพืน้ทีไ่มเ่หมาะกบัการพกัผอ่นหยอ่นใจ จากการสมัภาษณ์พบวา่ มกีารเขา้มาใชง้านพืน้ทีต่่อเมือ่มธีุระจ าเป็นเทา่นัน้ 

5. สรปุผลการศึกษา 
จากการส ารวจภาพรวมของพืน้ทีส่าธารณะ ท าใหเ้หน็ชว่งเวลาในการเขา้มาใชง้าน รปูแบบกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ กลุม่ของกจิกรรม 

ซึง่ภาพรวมของกจิกรรมในช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. กจิกรรมหลกัทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ทีเ่ป็นกจิกรรมพกัผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนใหญ่ 
พบการเดนิผ่านพืน้ที่ และพาสตัว์เลี้ยงมาเดนิเล่น และมกีารถ่ายรูปเน่ืองจากพื้นทีไ่ด้มกีารประดบัตกแต่งดว้ยแสงไฟ แต่ในการวาง
ต าแหน่งทีน่ัง่พบว่าผูค้นเลอืกนัง่ในพืน้ทีบ่รเิวณลานน ้าพุ และลานกจิกรรม เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีค่นเดนิตดัผ่านเยอะ ไดค้ านึงถงึคว าม
ปลอดภยั จากการสมัภาษณ์กลุ่มคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศต้องการความเป็นส่วนตวั เน่ืองจากกลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนัอาจไม่
สะดวกใจในการถูกจบัจอ้ง เช่น การเดนิจบัมอืกนั แต่ในขณะเดยีวกนัดว้ยมติดิา้นความปลอดภยั พืน้ทีส่าธารณะกต็อ้งมสีว่นทีเ่น้นการ
มองเหน็ไดเ้พือ่ชว่ยลดการเกดิการท ารา้ยกนัในทีล่บัตา 

เน่ืองจากพืน้ทีเ่ดมิของสวนหลวงสแควร์มกีารออกแบบ และจดัวางต าแหน่งที่นัง่ทีส่ามารถมองเหน็ได้จากทุกทศิทางอย่าง
บรเิวณลานน ้าพุ สง่ผลใหบ้รเิวณนัน้มคีวามปลอดภยัทางดา้นกายภาพสงูแต่ไมม่คีวามเป็นสว่นตวั สว่นต าแหน่งทีม่คีวามเป็นสว่นตวัสงู 
คอืบรเิวณทีน่ัง่ทีอ่ยู่ตามซอย หรอืพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารเดนิผ่านไปมาของผูใ้ชง้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความรูส้กึไม่ปลอดภยัทางดา้นกายภาพ 
ดงันัน้ในการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะทีส่ามารถใชไ้ดอ้ย่างเท่าเทยีม จงึตอ้งออกแบบพืน้ทีท่ีส่ามารถมอบความเป็นสว่นตวัใหก้ลุ่มคนทีม่ี
ความหลากหลายทางเพศทีอ่าจไม่สะดวกใจในการถูกจบัจอ้ง แต่ในขณะเดยีวกนัดา้นความปลอดภยัของพืน้ทีส่าธารณะกต็อ้งมสี่วนที่
เน้นการมองเหน็ไดช้ดัเพือ่เพิม่ความปลอดภยัทางดา้นรา่งกาย 
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บทคดัย่อ 

 การเปลีย่นแปลงบรบิทแวดลอ้มในเชงิความยัง่ยนืและขอ้ค านึงถงึทางดา้นพลงังานไดส้่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน ้ามนั  และ
ก๊าซในประเทศไทย การเขา้มาของเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้ามแีนวโน้มทีจ่ะแทนทีร่ถยนตส์นัดาปภายใน และสง่ผลต่อการลดจ านวนลง
ของธุรกจิสถานีบรกิารน ้ามนั วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี คอื การน าเสนอแนวทางการพฒันาโครงการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงหรอื
เปลีย่นแปลงสถานีบรกิารน ้ามนัไปสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้า การวจิยัน้ีใชว้ธิกีารหาขอ้มลูจากกรณีศกึษาซึง่ประกอบไปดว้ยการส ารวจพืน้ที่
สถานีบรกิารน ้ามนั 2 แหง่ ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุร ีการเกบ็ขอ้มลูจะเกีย่วขอ้งกบัการจดัท ารายละเอยีดโครงการ ชุดของ
แบบสอบถาม (ความพึงพอใจของผู้ใช้งานและองค์ประกอบที่มีความส าคญั) และการสมัภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 6 กลุ่ม ได้แก่  
1) ผูใ้ช้งานพื้นที่สถานีบรกิารน ้ามนั 2) ผูใ้ชง้านยานยนต์ไฟฟ้า 3) ผูป้ระกอบการสถานีบรกิารน ้ามนั 4) ผูป้ระกอบการสถานีอดัประจุ
ไฟฟ้า 5) สถาปนิกผูอ้อกแบบ 6) หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ ในพืน้ทีก่รุงเทพฯสถานีบรกิารน ้ามนัรมิถนนใหญ่
ใกลท้ีพ่กัอาศยัแนวตัง้เป็นสถานีทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาส่วนในพืน้ทีต่่างจงัหวดัจะเป็นสถานีรมิถนนสายหลกัระหว่างเมอืงใกลแ้หล่ง
ท่องเทีย่ว ในดา้นความตอ้งการใชพ้ืน้ทีข่องผูใ้ชง้านสถานีทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตยงัไมส่มดุลกบัพืน้ทีส่ถานี โดยแนวทางในการพฒันา
สถานีบรกิารน ้ามนัในพืน้ทีก่รุงเทพฯจะเป็นในรปูแบบ Community mall ทีม่พีืน้ทีช่ารจ์ยานยนตไ์ฟฟ้าและพืน้ทีก่จิกรรมระหวา่งรอชารจ์ 
สว่นในพืน้ทีต่่างจงัหวดัจะเป็นรปูแบบสถานีระหวา่งเมอืง (Intercity station) ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกทีค่รบ
ครนั โดยแบ่งการพฒันาเป็น 3 ช่วง ตามการคาดการณ์ปรมิาณยานยนต์ไฟฟ้าทีเ่พิ่มขึน้ เพื่อใหก้ารพฒันาพื้นที่สถานีบรกิารน ้ามนัสู่
สถานีอดัประจุไฟฟ้าสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านพืน้ทีไ่ด ้

ค ำส ำคญั : สถำนีบรกิำรน ้ำมนั, สถำนีอดัประจุไฟฟ้ำ, ยำนยนตไ์ฟฟ้ำ, รถยนตส์นัดำปภำยใน, กำรจดัท ำรำยละเอยีดโครงกำร 

Abstract 

 The changing environmental context in terms of sustainability and energy concern has an impact on oil and gas 
industry. The advent of Electric Vehicle (EV) is most likely to replace internal combustion vehicles (ICE) and resulted in the 
decrease of gas station business. The purpose of this study is to provide project development guidelines regarding the 
transformation of a gas station to an electric charging station. The research applies case study method including a field study 
of two gas stations, i.e.in Bangkok and Nonthaburi. Data collection involves architectural programming, series of questionnaires 
(user satisfaction, important aspects) and six interviews: the interview with 1) gas station users 2) EV users 3) gas station 
operators 4) electric charging operators 5) architects and 6) electric authority personnel. The results showed that In Bangkok 
areas, gas stations along the main roads near vertical residences are potential stations for development, while in provincial 
areas it will be stations on the main roads between cities near tourist attractions. In terms of space demand of station users 
both at currentt and in the future, there is no balance with the station area. The guidelines for the development of gas stations 
in Bangkok will be in the form of a community mall with charging areas for electric vehicles and an activity area while waiting 
for charging. In the provincial areas, it will be a unique intercity station with complete facilities. The development is divided into 
3 phases according to the forecast of increasing electric vehicle volume. so that the development of the service station area to 
the electric charging station can meet the needs of the users of the area. 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
สถานีบริการน ้ามนัก าลังได้รบัผลกระทบจากการเข้ามาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ที่ก าลัง

เปลีย่นแปลงรปูแบบการใชพ้ลงังานในการขบัเคลื่อน จากน ้ามนัเชือ้เพลงิไปสูพ่ลงังานไฟฟ้า ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากกวา่เน่ืองจาก
ไม่มกีระบวนการเผาไหมน้ ้ามนัทีก่่อใหเ้กดิมลพษิซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงของสภาวะโลกรอ้น ท าใหม้กีารจดัตัง้ คณะกรรมการนโยบายยาน
ยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อให้การขบัเคลื่อนการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล โดยไดก้ าหนดแนวทางการสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้าตามนโยบาย 30/30 ทีม่เีป้าหมายทีจ่ะผลติรถยนต ์ZEV (Zero Emission 
Vehicle) หรอืรถยนต์ที่ปล่อยมลพษิเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลติยานยนต์ทัง้หมดในปีพ.ศ. 2573 (ส านักงาน
ปลดักระทรวงพลงังาน, 2564) เพือ่น าประเทศไทยเขา้สูส่งัคมคารบ์อนต ่า (Low-carbon Society) 

ดว้ยเหตุน้ีสถานีบรกิารน ้ามนัจงึตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อรองรบักบัยานยนต์ไฟฟ้าทีม่ปีรมิาณเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ  และมแีนวโน้มที่
สามารถจะเขา้มาแทนทีร่ถยนตส์นัดาปไดใ้นอนาคต โดยคาดการณ์วา่จะมจี านวนยานยนตไ์ฟฟ้า 2.3 ลา้นคนั ในปีพ.ศ. 2579 นบัเฉพาะ
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไมเ่กนิ 7 ทีน่ัง่ในกรณีทีม่กีารสง่เสรมิการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน (การไฟฟ้านครหลวง, 
2564) จากการส ารวจ ณ สิน้ไตรมาส 2/63 พบว่าในประเทศไทยมจี านวนสถานีบรกิารน ้ามนัมากถงึ29,596แห่ง (กรมธุรกจิพลงังาน
กระทรวงพลงังาน, 2563) หากผูป้ระกอบการไมม่กีารวางแผนปรบัตวัใหส้อดรบักบัรปูแบบการใชพ้ลงังานทีเ่ปลีย่นแปลงไปพืน้ทีส่ถานี
บรกิารน ้ามนัอาจจะกลายเป็นพืน้ทีท่ีไ่มม่คีนใชง้านและถูกทิง้รา้งหรอืเลกิกจิการไปในทีส่ดุ 

ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นที่สถานีบริการน ้ ามันไปสู่สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลงังาน โดยใช้วธิกีารจดัท ารายละเอียดโครงการ  (Architectural Programming) มาเป็นตวัก าหนดหรอื
คน้หาปัญหาทีซ่บัซอ้นใหช้ดัเจน ท าใหท้ราบถงึขอบเขตและแนวทางในการพฒันาพืน้ที ่นอกจากน้ียงัมกีารน าขัน้ตอนทัง้ 4 ของ DAS 
framework มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อก าหนดความตอ้งการดา้นการใชส้อยใหส้มดุลกบัพืน้ทีส่ถานี น าไปสู่แนวทางในการพฒันา
สถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าทีต่อบสนองผูใ้ชง้านพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) ศกึษาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาไปสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าในอนาคต  
2) วเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงความตอ้งการใชพ้ืน้ทีข่องผูใ้ชง้านในโครงการ 
3) เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงการใชร้ปูแบบพลงังานจากน ้ามนั
เชือ้เพลงิสูพ่ลงังานไฟฟ้า ในดา้นการจดัท ารายละเอยีดโครงการ (Architectural Programming) 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวโน้มการพฒันาของสถานีบริการน ้ามนั 

มาตรการผลกัดนั “ยานยนตไ์ฟฟ้า(Electric Vehicle)” ของรฐับาลไทยทีจ่ะปฏวิตัวิงการยานยนตไ์ทยตามทีไ่ดก้ล่าวไวบ้นเวที
ประชุมสหประชาชาต ิวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ สมยัที ่21 ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส วา่ประเทศไทยจะลดก๊าซเรอืนกระจก
ลง รอ้ยละ20-25 ภายในปีพ.ศ.2573 มกีารสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม แทนน ้ามนัเชือ้เพลงิในระบบขนส่ง
ของประเทศ ท าใหส้ถานีบรกิารน ้ามนัต้องมกีารปรบัตวัเพื่อรองรบักบันโยบายดงักล่าว โดยบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ได้ ลงนาม
บนัทกึความร่วมมอืการใหบ้รกิารสถานีอดัประจุไฟฟ้ากบับรษิทัผูผ้ลติยานยนต์ชัน้น าหลายราย และมกีารน าร่องตดิตัง้เครื่องอดัประจุ
ไฟฟ้าภายในสถานีบรกิารน ้ามนัเพือ่เป็นตน้แบบน าร่อง (รายงานแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าเพือ่รองรบัยานยนตไ์ฟฟ้าของ
ประเทศไทย, 2558) ในปัจจุบนัสถานีบรกิารน ้ามนัแบรนดอ์ื่นๆ กไ็ดม้กีารตดิตัง้เครื่องอดัประจุไฟฟ้าภายในพืน้ที ่และพฒันาพืน้ทีส่่วน
บรกิารเสรมิใหม้คีวามหลากหลายและตอบโจทยก์ารใชง้านของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

2.2 รปูแบบของสถานีอดัประจไุฟฟ้า 
ในการประกอบธุรกจิสถานีอดัประจุไฟฟ้าภายในประเทศไทย เพือ่ใหบ้รกิารแก่ยานยนตไ์ฟฟ้า สามารถแบ่งได ้4 รปูแบบดงัน้ี  

1) สถานีอดัประจุไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 2) สถานีอดัประจุไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบโครงขา่ย
ไฟฟ้าร่วมกบัแหล่งผลติกระแสไฟฟ้านอกระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 3) สถานีอดัประจุไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบโครงขา่ยไฟฟ้า



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

88 

และมรีะบบกกัเกบ็พลงังาน 4) สถานีอดัประจุไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบโครงขา่ยไฟฟ้าร่วมกบัแหล่งผลติกระแสไฟฟ้านอก
ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าและมรีะบบกกัเกบ็พลงังาน (คูม่อืประกอบกจิการสถานีอดัประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า (EV), 2561) 

2.3 การจดัท ารายละเอียดโครงการ (Architectural Programming) 
กระบวนการการจดัท ารายละเอยีดโครงการทีท่ าใหเ้กดิการบูรณาการปัจจยัต่างๆ  จากฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ เจา้ของโครงการ 

สถาปนิก ผูใ้ช ้และผูจ้ดัท ารายละเอยีดโครงการ มุง่ไปทีก่ารก าหนดปัญหา (problem definition) ใหช้ดัเจนและน าไปสูก่ารออกแบบต่อไป 
โดยสามารถแบ่งขัน้ตอนการจดัท ารายละเอยีดโครงการเป็น 8 ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) ก าหนดวตัถุประสงค์ 2) เกบ็รวบรวมขอ้มลู จดัระเบยีบ 
วเิคราะหข์อ้มลูและความหมาย 3) ก าหนดความตอ้งการดา้นการใชส้อยและในดา้นอื่นๆ ใหแ้น่นอน 4) คน้หาและพฒันาแนวความคดิ 5) 
จดัท าขอ้ขอ้สรุปทีเ่ป็นการเสนอตวัปัญหาใหช้ดัเจน 6) เสนอใหเ้จา้ของโครงการและผูอ้อกแบบไดพ้จิารณาเพื่อประเมนิผลรายละเอยีด
โครงการ 7) ปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการและจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 8) น าไปใชป้ระโยชน์ (วมิลสทิธิ ์หรยางกูล, 2558) 

2.4 กรอบแนวคิด Designing an Accommodation Strategy (DAS) 
กรอบแนวคดิ Designing an Accommodation Strategy (DAS framework) (De jonge et al., 2009) เป็นเครื่องมอืในการหา

ความสมดุลระหวา่งความตอ้งการในการใชพ้ื้นที ่และสภาพแวดลอ้มกายภาพ ในขัน้ตอนที ่3 และ 4 ของการจดัท ารายละเอยีดโครงการ
(Architectural Programming) ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) การหาความสมดุลระหว่างความต้องการในการใช้พื้นที่ในปัจจุบนั 
(Current demand) และสภาพแวดลอ้มกายภาพทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (Current supply) 2) การหาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการใชพ้ืน้ที่
ในอนาคต (Future demand) และสภาพแวดล้อมกายภาพที่มีในปัจจุบัน (Current supply) 3) การหาทางเลือก (Alternatives) ใน
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการในการใช้พื้นที่อนาคต (Future demand) และ
สภาพแวดล้อมกายภาพที่คาดว่าจะมีในอนาคต (Future supply) 4) การจัดให้มีข ัน้ตอนการวางแผน (step by step plan) ในการ
ปรบัเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกายภาพในปัจจุบนั (Current supply) ไปสู่สภาพแวดล้อมกายภาพในอนาคต (Future supply) (ชยัวฒัน์          
รริตันพงษ,์ 2564)  

3. วิธีการวิจยั 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารวจิยัภาคสนาม (Field study) โดยใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และต่างจงัหวดัเป็นกรณีศกึษา 

การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) แก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
และการวเิคราะหเ์อกสาร (Document analysis) ไดแ้ก่ รายงานแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าเพื่อรองรบัยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศไทยซึง่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการอธบิายการจดัท ารายละเอยีดโครงการ เพือ่พฒันาสถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าในมมุมอง
ของผูศ้กึษา 

3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 
ขัน้ตอนการวจิยัดงัน้ี  

1) ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัสถานีบริการน ้ามนั สถานีอดัประจุไฟฟ้า กรอบแนวคิด Designing an 
Accommodation Strategy  

2) คดัเลือกกรณีศึกษาสถานีบริการน ้ามนัจ านวน 2 แห่งแบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 แห่งและพื้นที่ต่างจงัหวดั
(นนทบุร)ี 1 แหง่ โดยมเีกณฑก์ารเลอืกจากปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านและพฒันาพืน้ทีสู่ส่ถานีอดัประจุไฟฟ้า  

3) ส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่การจดัวางต าแหน่งอาคาร สดัสว่นการใชง้านพืน้ที ่ 
4) ท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มผูเ้ขา้ใชง้านสถานีบรกิารน ้ามนัถงึลกัษณะการเขา้ใชง้านขอ้เสนอแนะ และความต้องการใช้

พืน้ที ่แจกแบบสอบถามกลุ่มผูใ้ชย้านยนต์ไฟฟ้าถงึลกัษณะการใชง้านพืน้ทีอ่ดัประจุไฟฟ้าในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะดา้นการใชง้านและ
ความตอ้งการใชพ้ืน้ที ่รวมถงึท าการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการสถานีบรกิารน ้ามนัทีเ่ป็นกรณีศกึษา ผูป้ระกอบการสถานีอดัประจุไฟฟ้า สถาปนิก
ผูอ้อกแบบสถานี และหน่วยงานการไฟฟ้าในประไทย ถึงแนวโน้มในการพฒันาปรบัเปลีย่นพื้นที่สถานีบรกิารน ้ามนัสู่สถานีอดัประจุ
ไฟฟ้าทัง้ในพืน้ทีก่รุงเทพฯและต่างจงัหวดั  

5) วเิคราะหข์อ้มูลพื้นที่ทางกายภาพร่วมกบัขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างตามกรอบแนวคดิ 
DAS เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาสถานีบรกิารน ้ามนัสู่สถานีอดัประจุไฟฟ้าทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านพืน้ทีใ่นดา้นการ
จดัท ารายละเอยีดโครงการ (Architectural Programming) 



แนวทำงกำรพฒันำพืน้ทีส่ถำนีบรกิำรน ้ำมนัสูส่ถำนีอดัประจุไฟฟ้ำเพือ่เป็นทำงเลอืกในอนำคต 
ภทัรพล โกศยัพลกุล และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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3.3 ขอบเขตการวิจยั 
3.3.1 ขอบเขตดำ้นพืน้ที ่

ก าหนดพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัประเภท ก (สถานีบรกิารรมิถนนใหญ่) เน่ืองจากเป็นประเภทของสถานีทีม่จี านวนผูเ้ขา้ใชง้าน
เป็นจ านวนมากและง่ายต่อการเขา้ถงึ แบ่งเป็น 1)ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 1 แห่ง เน่ืองจาก กรุงเทพมหานครมจี านวนประชากรมาก
เป็นอนัดบั 1 ของประเทศและมศีกัยภาพในการขยายตวัของยานยนต์ไฟฟ้าสูง และ 2)ในพืน้ทีต่่างจงัหวดั(นนทบุร)ี 1 แห่ง เน่ืองจาก
จงัหวดันนทบุรเีป็นอกีหน่ึงทางผ่านที่ส าคญัในการขึน้ภาคเหนือของคนกรุงเทพฯ อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะแก่การเป็นจุดเริม่ต้นก่อน
เดนิทางและจุดแวะชารจ์ก่อนกลบัเขา้กรุงเทพฯ อกีทัง้ยงัแหลง่ใกลส้ถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย 
3.3.2 ขอบเขตดำ้นกรณีศกึษำ 

สถานีบรกิารน ้ามนั ก (ผูว้จิยัขอสงวนชื่อแบรนดส์ถานีบรกิารน ้ามนั) คดัเลอืกมา 2 สาขาไดแ้ก่ สถานีบรกิารน ้ามนั  A ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร บรเิวณย่านเลยีบทางดว่น-รามอนิทรา เนื่องจากเป็นเสน้ทางสายหลกัสามารถเชื่อมต่อกบัถนนไดห้ลายสายและเป็นวง
แหวนชัน้ในของกรุงเทพฯฝัง่ตะวนัออกย่านธุรกิจและที่พกัอาศยัระดบั Middle จนถึง High-end และสถานีบรกิารน ้ามนั B ในพื้นที่
ต่างจงัหวดั บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เริม่ตัง้แต่แยก นพวงศ์ไปตลอดจนสิ้นสุดเขตต าบลไทรใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 
เน่ืองจากเป็นเสน้ทางขึน้ภาคเหนือทีไ่ดร้บัความนิยมสามารถออกจากกรุงเทพฯไดห้ลายเสน้ทาง เป็นทีต่ัง้ของโรงงาน สถานทีร่าชกาล 
และแหล่งชุมชน อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่ว มศีกัยภาพในการรองรบัผูใ้ชง้านทัง้ขาออกและขาเขา้กรุงเทพฯ โดยมเีกณฑก์ารเลอืก
กรณีศกึษาจากปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านและพฒันาพืน้ที ่ดงัน้ี (รายละเอยีดตามรปูที ่1 , 2) 

 
รปูท่ี 1 เกณฑก์ารเลอืกกรณีศกึษาและผลสรุปคะแนนคุณภาพแบบถ่วงน ้าหนกัของสถานีบรกิารน ้ามนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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รปูท่ี 2 เกณฑก์ารเลอืกกรณีศกึษาและผลสรุปคะแนนคุณภาพแบบถ่วงน ้าหนกัของสถานีบรกิารน ้ามนัในพืน้ทีต่่างจงัหวดั (นนทบุร)ี 
3.3.3 ขอบเขตดำ้นประชำกร 

ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการพฒันาสถานีบรกิารน ้ามนัสู่สถานีอดัประจุไฟฟ้ามทีัง้หมด 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ขา้ใชง้านสถานีบรกิาร
น ้ามนัทีเ่ป็นกรณีศกึษาเกีย่วขอ้งเป็นผูใ้ชง้านพืน้ทีใ่นปัจจุบนั (92 คน) 2) ผูใ้ชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าเกีย่วขอ้งเป็นผูใ้ชง้านพืน้ที่ ในอนาคต 
(128 คน) 3) ผูจ้ดัการสาขาสถานีบรกิารน ้ามนัทีเ่ป็นกรณีศกึษาเกีย่วขอ้งเป็นตวัแทนผูป้ระกอบการ(2  คน)  4) ผูป้ระกอบการสถานีอดั
ประจุไฟฟ้าเกีย่วขอ้งเป็นผูเ้ชยีวชาญในธุรกจิสถานีอดัประจุไฟฟ้า (1 คน) 5) สถาปนิกผูอ้อกแบบสถานีเกีย่วขอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ออกแบบสถานี (1 คน) และ 6) หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศไทยเกีย่วขอ้งเป็นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าในการใหบ้รกิารแก่สถานีและผู้พฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบไฟฟ้า (2 คน) 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะทางกายภาพของสถานีบริการน ้ามนั 
4.1.1 กรณีศกึษำสถำนีบรกิำรน ้ำมนั A ในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร  

สถานีบรกิารน ้ามนั A ตัง้อยูบ่นถนนประดษิมนูธรรม ใกลแ้หลง่ชุมชนงา่ยต่อการเขา้ถงึ มขีนาดทีด่นิประมาณ 3 ไร ่(5,100 ตร.
ม.) ซึง่เป็นสถานีบรกิารน ้ามนัขนาดกลาง มศีกัยภาพในการพฒันาไมเ่ลก็หรอืใหญ่จนเกนิไป รปูรา่งของแปลงทีด่นิโดยรวมมลีกัษณะเป็น
สีเ่หลีย่มจตุัรสังา่ยต่อการน าไปปรบัใชใ้นพืน้ทีอ่ื่นๆ หน้ากวา้งของทีด่นิทีต่ดิถนนมขีนาด 82 เมตรและความกวา้งของถนนหน้าทีด่นิกวา้ง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สภาพแวดลอ้มเอื้ออ านวยแก่การพฒันาสู่สถานีอดัประจุไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายหลกัในปัจจุบนัคอื กลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศทีใ่ชง้านเสน้ทางน้ีเป็นประจ า และกลุม่ผูใ้ชร้ถยนตห์ร ูมผีูเ้ขา้ใชง้านเฉลีย่ ประมาณ 3000 คน/วนั ยกเวน้ชว่งเทศกาลและวนัหยุด
ยาวจ านวนผูเ้ขา้ใชจ้ะลดลง มลีกัษณะการจดัผงัแบบรปูตวั L คว ่ามอีาคารสว่นบรกิารเสรมิกระจุตวัอยูเ่ฉพาะบรเิวณมมุดา้นขวาของพืน้ที่
หวัจ่ายน ้ามนัทางดา้นซ้ายจะเป็นพืน้ทีโ่ล่งรองรบัการลงน ้ามนัสู่ถงัเกบ็น ้ามนัใต้ดนิ สดัส่วนการใชง้านสามารถแบ่งตามลกัษณะการใช้
สอย โดยพืน้ทีท่ีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ดคอืพืน้ทีส่ญัจรรถยนตม์ากถงึ 1,295 ตร.ม. (รอ้ยละ25.4) รองลงมาคอืพืน้ทีห่วัจ่ายน ้ามนั 750 ตร.ม.
(รอ้ยละ14.7) และพืน้ทีส่่วนหย่อม 660 ตร.ม. (รอ้ยละ12.9) รวมคดิเป็น รอ้ยละ53 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดและ 2 ใน 3 เป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่สรา้ ง
รายไดเ้นื่องจาก การเวน้ระยะความปลอดภยัตามกฎหมายอาคารวา่ดว้ยการควบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิ พืน้ทีบ่รกิารเสรมิอื่น ๆ จะตอ้งมฐีาน
รากอาคารโดยรอบอยู่หา่งจากรศัมหีวัจา่ยอยา่งต ่า 20 เมตร ปัญหาทีพ่บในการใชง้านพืน้ที ่ไดแ้ก่ปัญหาทางเดนิเทา้แคบเนื่องจากมกีาร
ตดิตัง้ซุม้รา้นคา้บรเิวณทางเดนิ ปัญหาการเขา้ถงึพืน้ทีพ่กัคอยและความไมส่ะดวกสบายในการใชง้านทัง้สภาพของเฟอรนิ์เจอรแ์ละไมม่ี
หลงัคาปกคลุม ปัญหาไมม่ทีีจ่อดรถจกัรยานยนตท์ าใหต้อ้งไปจอดในชอ่งจอดรถยนตท์ าใหจ้ านวนชอ่งจอดรถไมเ่พยีงพอ 
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รปูท่ี 3 ผงับรเิวณของสถานีบรกิารน ้ามนั A โดยแบง่สตีามลกัษณะการใชส้อย   รปูท่ี 4 ภาพทศันียภาพภายในพืน้ทีท่ีพ่บปัญหา 
 
4.1.2 กรณีศกึษำสถำนีบรกิำรน ้ำมนั B ในพืน้ทีต่่ำงจงัหวดั (นนทบุร)ี  

สถานีบรกิารน ้ามนั B ตัง้อยู่บนถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุร ีใกลแ้หล่งชุมชน สถานทีร่าชกาลและโรงงาน มเีนื้อทีด่นิประมาณ 
11 ไร่ เป็นสถานีบรกิารน ้ามนัขนาดใหญ่ ง่ายต่อการเขา้ถงึและเป็นจุดพกัรถที่เหมาะสมจากกรุงเทพมหานคร รูปร่างของแปลงทีด่นิ
โดยรวมเป็นลกัษณะสีเ่หลีย่มพืน้ผา้ หน้ากวา้งของทีด่นิทีต่ดิถนนมขีนาด 100 เมตร และความกวา้งของถนนหน้าทีด่นิกวา้งไมน้่อยกวา่ 
12 เมตร สภาพแวดลอ้มเอื้ออ านวยแก่การพฒันาสู่สถานีอดัประจุไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายหลกัในปัจจุบนั คอื กลุ่มนักท่องเทีย่วขาจร และ
กลุ่มพนักงานในโรงงานรศัม ี10 กม. มผีูเ้ขา้ใช้งานเฉลี่ยประมาณ 1 ,500 คน/วนั ในช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด ยาวจะมผีูใ้ช้งานเยอะ
มากกวา่ปกต ิมลีกัษณะการจดัผงัแบบรปูตวั L คว ่า และสามารถแบง่พืน้ทีอ่อกไดเ้ป็น 3 ช่วงใหญ่ๆตามต าแหน่งของพืน้ทีห่วัจ่ายน ้ามนั
และก๊าซ NGV สดัสว่นการใชง้านสามารถแบ่งตามลกัษณะการใชส้อย โดยพืน้ทีท่ีม่สีดัสว่นมากทีสุ่ดคอืพืน้ทีส่ญัจรรถยนต ์8,650 ตร.ม.
(รอ้ยละ47) รองลงมาคอืพืน้ทีส่่วนหย่อม 2,445 ตร.ม. (รอ้ยละ13.3) และพืน้ทีส่ญัจรคน 1,270 ตร.ม. (รอ้ยละ6.9) รวมคดิเป็น รอ้ยละ
67.2 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด โดยพืน้ทีท่ ัง้3เป็นพืน้ทีท่ีไ่มส่รา้งรายได ้เน่ืองจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายนอกจากน้ีสถานีบรกิารน ้ามนัในพืน้ที่
ต่างจงัหวดัตอ้งรองรบัรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่จงึจ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีร่องรบัใหเ้กดิความลืน่ไหลในการใชง้านปัญหาทีพ่บในการ
ใชง้านพืน้ที ่ไดแ้ก่ ปัญหาพืน้ทีพ่กัคอยทีไ่มต่อบโจทยก์บัการใชง้าน ปัญหาพืน้ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ ปัญหาพืน้ทีบ่รเิวณดา้นหลงัถูกตดั
ขาดจากพืน้ทีอ่ื่นๆ เขา้ถงึไดย้าก 

 
รปูท่ี 5 ผงับรเิวณของสถานีบรกิารน ้ามนั B โดยแบง่สตีามลกัษณะการใชส้อย          รปูท่ี 6 ภาพทศันียภาพภายในพืน้ทีท่ีพ่บปัญหา 
 
4.2 ผลท่ีได้จากกระบวนการ DAS framework 

ผลศกึษาจากการแจกแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัในมุมมองต่างๆ ดา้นความตอ้งการใชพ้ืน้ที ่
(Demand) และจดัพืน้ทีส่ถานี (Supply) ของกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) ในหวัขอ้นี้น าเสนอผลจากขัน้ตอนทัง้ 4 ตามแนวคดิ 
DAS framework ในแนวทางการพฒันาสถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าในชว่งการเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชพ้ลงังาน  
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4.2.1 ขัน้ตอนที ่1 ประเมนิควำมสอดคลอ้งระหวำ่ง ควำมตอ้งกำรพืน้ทีแ่ละพืน้ทีส่ถำนีปัจจุบนั 

 
รปูท่ี 7 ความตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัทัง้ 2 กรณีศกึษาของผูใ้ชง้านสถานีบรกิารน ้ามนั 
 

จากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามผูใ้ชง้านสถานีบรกิารน ้ามนั A และ B พบวา่ สภาพพืน้ทีส่ถานีปัจจุบนัไมต่อบสนองต่อการ
ใชง้านในหลายพืน้ที ่เริม่ดว้ยสถานีบรกิารน ้ามนั A พืน้ทีพ่กัคอยมจี านวนไมเ่พยีงพอกบัการใชง้านซึง่ไดค้ะแนนความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด
คดิเป็นรอ้ยละ 39.13 รองลงมา คอื พืน้ทีส่เีขยีวภายในสถานีคดิเป็นรอ้ยละ44.56 และความสะอาดของพืน้ทีโ่ดยรวมของสถานียงัไมเ่ป็น
ทีพ่งึพอใจไดค้ะแนนความพงึพอใจน้อยเป็นอนัดบัที ่3 คดิเป็นรอ้ยละ44.56% นอกจากน้ีผูใ้ชง้านสถานีบรกิารน ้ามนั A ยงัตอ้งการพืน้ที่
รา้นคา้และรา้นอาหารทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ ขนาดทางเดนิเทา้ทีเ่หมาะสมแก่การใชง้าน พืน้ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์สว่นสถานี
บรกิารน ้ามนั B จ านวนพืน้ทีน่ัง่พกัคอยกไ็มเ่พยีงพอต่อการใชง้านไดค้ะแนนความพงึพอใจน้อยทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ67.18 ถดัมาคอืพืน้ที่
การสญัจรภายในสถานีที่มคีวามสบัสนในการใช้งานคดิเป็นรอ้ยละ68.75 พืน้ทีท่ี่ไดค้วามพงึพอใจน้อยเป็นอนัดบัที ่3 คดิเป็นร้อยละ
71.09 มดีว้ยกนั2พืน้ทีค่อื พืน้ทีจ่อดรถภายในสถานีมจี านวนไมเ่พยีงพอและพืน้ทีร่า้นคา้ยงัไมห่ลากหลายเท่าทีค่วร นอกจากน้ีผูใ้ชง้าน
สถานีบรกิารน ้ามนั B ยงัตอ้งการพืน้ทีพ่กัคอยทีม่สี ิง่ปกคลุม พืน้ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์และป้ายสญัลกัษณ์น าทางหรอืแสดงพืน้ทีต่่างๆ 
ทีช่ดัเจน 

 
4.2.2 ขัน้ตอนที ่2 ประเมนิควำมสอดคลอ้งระหวำ่งควำมตอ้งกำรพืน้ทีใ่นอนำคตและพืน้ทีปั่จจุบนั 

 
รปูท่ี 8 ความตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัในอนาคต ของผูใ้ชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า 
 

จากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามของผูใ้ชย้านยนต์ไฟฟ้า ทีจ่ะกลายมาเป็นผูใ้ชง้านพืน้ทีส่ถานีในอนาคต พบว่าสภาพพืน้ที่
สถานีในปัจจุบนัไม่ตอบสนองต่อการใชง้านในหลายพืน้ที ่โดยความพงึพอใจต่อสภาพพืน้ทีจุ่ดอดัประจุไฟฟ้าภายในสถานีบรกิารน ้ามนั
อื่นทีไ่มใ่ชก่รณีศกึษา มพีืน้ทีท่ีไ่ดค้วามพงึพอใจต ่าสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ 1) พืน้ทีอ่ดัประจุไฟฟ้ามจี านวนเครือ่งอดัประจุไมเ่พยีงพอต่อการใช้
งาน คดิเป็นรอ้ยละ15.38 2) พืน้ทีพ่กัคอยมจี านวนไมเ่พยีงพอ คดิเป็นรอ้ยละ26.92 3) บรรยากาศและการตกแต่งของสถานียงัไมเ่ป็นที่
พงึพอใจ คดิเป็นรอ้ยละ38.46 นอกจากน้ีผูใ้ชง้านยานยนต์ไฟฟ้ามคีวามตอ้งการใชง้านเพิม่เตมิทีส่ภาพพืน้ทีส่ถานีปัจจุบนัไม่มรีองรบั 
เช่น พืน้ทีพ่กัคอยรองรบัตลอด 24 ชัว่โมง รา้นอาหารและรา้นคา้ทีห่ลากหลาย ศูนยบ์รกิารยานยนตไ์ฟฟ้าครบวงจร เพิม่จ านวนเครื่อง
อดัประจุไฟฟ้า (DC fast charge) ทีม่สีิง่ปกคลุม มถีนนสายรองแยกเสน้ทางสญัจรของผูใ้ชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า และพืน้ทีก่จิกรรมระหวา่ง
รอชารจ์ เช่น พืน้ทีท่ างาน รา้นสปา ตลาด เป็นตน้ โดยมกีารคาดการณ์วา่จ านวนยานยนตไ์ฟฟ้าจะเพิม่ถงึ 2.3 ลา้นคนั ในปีพ.ศ. 2579 
(รถยนตไ์มเ่กนิ 7 ทีน่ัง่)  
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4.2.3 ขัน้ตอนที ่3 กำรเลอืกแนวทำงในกำรพฒันำสถำนีบรกิำรน ้ำมนัสูส่ถำนีอดัประจุไฟฟ้ำ 
ในขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการสถานีบรกิารน ้ามนัทีเ่ป็นกรณีศกึษาทัง้ 2 แห่ง และผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การพฒันาปรบัปรุงพื้นที่สถานีบรกิารน ้ามนัและสถานีอดัประจุไฟฟ้าทัง้หมด 3 กลุ่มได้แก่ 1) ผูป้ระกอบการสถานีอดัประจุไฟฟ้า 2) 
สถาปนิกผูอ้อกแบบสถานี 3) หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศไทย เพือ่หาแนวทางเลอืกในการพฒันาสถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุ
ไฟฟ้า ดงัรปู 

 
รปูท่ี 9 แนวทางเลอืกการพฒันาสถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้า 
 

4.2.4 ขัน้ตอนที ่4 แผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรบัปรุงพฒันำพืน้ทีส่ถำนีบรกิำรน ้ำมนัทีเ่ป็นกรณีศกึษำ ผู้วิจ ัยได้ท าการแบ่ง
การด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ตัง้แต่ปี พ.ศ.2565-2589 โดยอา้งองิจาก การประมาณยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยกรณีสง่เสรมิการใช้
ยานยนตไ์ฟฟ้า ตามรายงานแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าเพือ่รองรบัยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค การไฟฟ้านครหลวง) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) เป็นช่วงที่สดัส่วนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่เป็นร้อยละ10.14 ของจ านวนรถยนต์
สนัดาปใหม่ มจี านวนยานยนต์ไฟฟ้าสะสมอยู่ที ่384 ,769 คนั – แผนการประกอบดว้ย การตดิตัง้เครื่องอดัประจุไฟฟ้าแบบเรว็ภายใน
พืน้ทีส่ถานีอดัประจุไฟฟ้า จ านวน 2-5 ตู ้ตามจ านวนผูใ้ชง้านภายในพืน้ที ่พรอ้มสิง่ปกคลุมบรเิวณพืน้ทีอ่ดัประจุไฟฟ้า โดยค านึงถงึระยะ
ความปลอดภยั 20 เมตรจากพืน้ทีจ่ าหน่ายน ้ามนั เพิม่พืน้ทีพ่กัคอยทีม่สี ิง่ปกคลุมและเปิดใหใ้ชง้านตลอด 24 ชม. 

2) ช่วงที ่2 ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2569-2579) เป็นช่วงทีส่ดัส่วนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่เป็นรอ้ยละ 31.14 ของจ านวนรถยนต์
สนัดาปใหม ่มจี านวนยานยนตไ์ฟฟ้าสะสมอยู่ที ่2.3 ลา้นคนั (นับเฉพาะรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไมเ่กนิ 7 ทีน่ัง่) และรฐับาลมแีผนประกาศ
ยกเลกิการขายรถยนตส์นัดาปทีใ่ชน้ ้ามนั ในปีพ.ศ.2578 เพือ่กระตุน้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและเตรยีมพรอ้มเป็นฐานการผลติยาน
ยนตไ์ฟฟ้าทีส่ าคญัของโลก – แผนประกอบดว้ย เพิม่จ านวนตูอ้ดัประจุไฟฟ้าแบบเรว็ใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนยานยนตไ์ฟฟ้าในพืน้ทีแ่ละ
ลดจ านวนตูจ้ าหน่ายน ้ามนัลง เพิม่ตูเ้ปลีย่นแบตเตอรีส่ าหรบัจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และพืน้ทีจ่อดรถจกัรยานยนตท์ีม่สี ิง่ปกคลุม แยกพืน้ที่
อดัประจุไฟฟฟ้าเป็นสดัสว่นชดัเจน เพิม่พืน้ทีร่า้นคา้,อาหารใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้มกีจิกรรมรองรบัระหวา่งการรอชารจ์ ค านึงถงึ
ธุรกจิ food delivery เพิม่จ านวนพืน้ทีพ่กัคอยและพืน้ทีส่เีขยีว ปรบัปรุงทศันียภาพใหม้คีวามสวยงามทนัสมยัดงึดกูารใชง้าน มกีารตดิตัง้
แผงโซล่าเซลลบ์รเิวณหลงัคาเพือ่น าพลงังานมาใชภ้ายในสถานี 

3) ชว่งที ่3 ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2579-2589) เป็นช่วงทีย่านยนตไ์ฟฟ้าเป็นทีแ่พรห่ลายและเทคโนโลยมีคีวามเสถยีร รถยนต์
สนัดาปทีว่ ิง่อยู่บนท้องถนนมอีายุการใชง้านไม่เกนิ 10 ปี และไม่มขีายอกีต่อไปอะไหล่หาไดย้ากมากขึน้ ท าใหน้ ้ามนัแทบไม่มคีวาม
ตอ้งการ – แผนประกอบดว้ย ปรบัเปลีย่นจากสถานีไฮบรดิเป็นสถานีอดัประจุไฟฟ้าเตม็รูปแบบ น าตู้จ าหน่ายน ้ามนัออกทัง้หมดเพิม่
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เครื่องอดัประจุไฟฟ้าแบบเรว็ทีส่อดคลอ้งกบัจ านวนยานยนต์ไฟฟ้าในพืน้ทีน่ าเทคโนโลยกีารอดัประจุไฟฟ้าใหม่ๆทีช่่วยลดระยะเวลาใน
การชาร์จเขา้มาใช้ เพิม่พื้นทีส่่วนบรกิารเสรมิเพื่อความหลากหลายของกจิกรรมในพื้นที ่เพิม่พืน้ที่ส่วนจอดรถยนต์และจกัรยานยนต์ 
ศูนยบ์รกิารยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ปรบัปรุงทศันียภาพและความสวยงามของสถานีใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงึดูดการใชง้าน และมี
การผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดไดเ้องภายในสถานีเพือ่ใชง้านทัว่ไปและการอดัประจุไฟฟ้า 

5. สรปุผลการศึกษา 
การพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัสู่สถานีอดัประจุไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการใชพ้ลงังานทีเ่ปลีย่นแปลงไปในอนาคต

จากน ้ามนัเชื้อเพลิงเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยใช้แนวคิด DAS framework ซึ่งเป็นผลสรุปจากการวเิคราะห์ความต้องการใช้พื้นที่ของ
ผูใ้ชง้านและพืน้ทีก่ายภาพของสถานีใหม้คีวามสมดุลกนั เพือ่น าไปสรุปเป็นแนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุ
ไฟฟ้าทีต่อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านพืน้ที ่ทัง้สถานีในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและพืน้ทีต่่างจงัหวดั ไดด้งัน้ี 

5.1 สถานีบริการน ้ามนัในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 

 
รปูท่ี 10 แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนั A (พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร) สูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้า 
  

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็วา่สถานีบรกิารน ้ามนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา ไดแ้ก่สถานีบรกิารทีต่ัง้อยู่
รมิถนนทางหลวงใกลก้บัแหล่งพืน้ทีพ่กัอาศยัแนวตัง้หรอืแหล่งชุมชน สามารถเขา้ถงึไดง้่าย มขีนาดทีด่นิประมาณ 2 – 3 ไร่ ขนาดหน้า
กวา้งทีด่นิไม่น้อยกว่า 40 เมตร มจีุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในปรมิาณทีเ่พยีงพอ พืน้ทีส่่วนบรกิารเสรมิมขีนาดไม่เลก็จนเกนิไป ในการ
พฒันาพื้นที่จะเป็นในรูปแบบของพื้นที่ Community mall ที่มพีื้นที่ส่วนบรกิารเสรมิรองกบัไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯได้อย่างลงตวั 
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง (รายละเอยีดตามรปูที ่10) 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าสถานีบรกิารน ้ามนัในพืน้ทีต่่างจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา ไดแ้ก่สถานีบรกิารทีต่ัง้อยู่รมิ
ถนนสายหลกัเชื่อมระหวา่งจงัหวดั หรอืใกลก้บัสถานทีท่่องเทีย่วและพืน้ทีชุ่มชน สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มขีนาดทีด่นิไมน้่อยกวา่ 4 ไร่ ยิง่
มขีนาดใหญ่ยิง่ไดเ้ปรยีบ ขนาดหน้ากวา้งทีด่นิไม่น้อยกว่า 80 เมตร มจีุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในปรมิาณทีเ่พยีงพอ พืน้ทีส่่วนบรกิาร
เสรมิมขีนาดใหญ่ ในการพฒันาพืน้ทีจ่ะเป็นในรปูแบบของพืน้ที่ สถานีระหว่างเมอืง(Intercity station) ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัพรอ้มสิง่
อ านวยความสะดวกครบครนั ตอบสนองความตอ้งการของนักเดนิทางและชุมชนโดยรอบ สามารถแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง (รายละเอยีดตาม
รปูที ่11) 
  



แนวทำงกำรพฒันำพืน้ทีส่ถำนีบรกิำรน ้ำมนัสูส่ถำนีอดัประจุไฟฟ้ำเพือ่เป็นทำงเลอืกในอนำคต 
ภทัรพล โกศยัพลกุล และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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5.2 สถานีบริการน ้ามนัในพืน้ท่ีต่างจงัหวดั 

 
รปูท่ี 11 แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนั B (พืน้ทีต่่างจงัหวดั) สูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะและสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการพฒันาสถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าเพือ่เป็นทางเลอืกในอนาคต มดีงัน้ี 
1) สถานีอดัประจุไฟฟ้าในประเทศไทยยงัถอืวา่เป็นสิง่ใหม ่ท าใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไปในเรือ่งยานยนตไ์ฟฟ้า

ยงัมไีมม่ากพอ ดงันัน้ในผูว้จิยัตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจเกีย่วกบัยานยนตไ์ฟฟ้าและสถานีอดัประจุไฟฟ้า เพือ่ทีจ่ะออกแบบค าถามที่
สือ่สารไดอ้ยา่งเขา้ใจและตรงประเดน็ 

2) อุปสรรคในการหาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัสถานีอดัประจุไฟฟ้า ยงัมจี านวนไม่มากนักในช่วงเวลาปัจจุบนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรม 

3) อุปสรรคในการลงพืน้ทีแ่จกแบบสอบถาม ทีผู่ท้ าแบบสอบถามไมค่่อยใหค้วามร่วมมอืเท่าทีค่วร เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ-19 

4) ขอ้จ ากดัในการน าแนวทางการพฒันาไปใช้ปรบัปรุงสถานีบรกิารอื่นๆ หรอืออกแบบสถานีอดัประจุไฟฟ้าแห่งใหม่ควร
ค านึงถงึ ลกัษณะของพืน้ทีแ่ละบรบิทแวดลอ้มทีอ่าจแตกต่างกนั ท าใหอ้าจไมส่ามารถใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
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แนวทางการพฒันาพืน้ท่ีตลาดนัดเพ่ือเข้าสู่สงัคม 5.0 กรณีศึกษา: ตลาดนัดจตจุกัร 
GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF THE MARKET AREA IN RESPONSE TO THE SOCIETY 

5.0 CONCEPT CASE STUDY: CHATUCHAK WEEKEND MARKET 

 

รหทั รวชิวกรณ์1 และสปุรดี ีฤทธริงค2์  
RAHAT RAWICHAWAKORN1 and SUPREEDEE RITTIRONK 2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 12121  
gigiegogo@hotmail.com1, dukenow@hotmail.com2 

บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัพฒันาเขา้สูส่งัคม 4.0 โดยไดเ้กดิเป็นนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบาย ทีต่อ้งการปรบัเปลีย่น

โครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู ่“Value–Based Economy” หรอื “เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม” โดยมฐีานคดิหลกั คอื เปลีย่นจาก การ
ผลติสนิค้า “โภคภณัฑ์” ไปสู่สนิค้าเชงิ “นวตักรรม” เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ีดว้ยนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค์ เปลีย่นจากเดมิทีเ่น้นภาคการผลติสนิคา้ ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ ในขณะที่
ประเทศทุนนิยมก าลงัเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกใหม่ หรือ Mega Trends อีกครัง้ในยุคสงัคม 5.0 (Society 5.0) ซึ่งเป็นการ
ยกระดบัการใชเ้ทคโนโลยดีว้ยการผสมผสานนวตักรรมจากเทคโนโลยใีหม่ เชน่ Internet of Things (IoT) หุน่ยนต ์AI และ Big Data เขา้
ช่วยแกไ้ขปัญหาความทา้ทายทางสงัคมสมยัใหม่ ท าใหห้ลายธุรกจิจงึหนัมาท า E-Commerce กนัมากส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
นิยมท า กจิกรรมออนไลน์ และมคีวามเชื่อมัน่ในการสัง่ซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์มากขึน้ ไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ทีต่้องการเขา้ถงึ
อนิเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา เน้นความรวดเรว็และความสะดวกสบาย จากการค้าขายออนไลน์เข้ามามบีทบาทในการซื้อขายสนิค้า
จ านวน มากท าใหพ้ืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้จ านวนมากตอ้งถูกปิดตวัลงหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารขายตามยุค สมยั ดงันัน้การจดัการพืน้ทีท่าง
การคา้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุโดยการออกแบบพืน้ทีเ่พือ่รองรบั กจิกรรมทีเ่กดิจากสงัคมออนไลน์ทีม่จี านวนมากขึน้ 

ค าส าคญั: ประเทศไทย 4.0, สงัคม 5.0, เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม 

Abstract 
Thailand is currently developing into society 4. 0, with the adoption of "Thailand 4. 0"  policy, which wants to change 

the economic structure to "Value–Based Economy" or "Innovation-driven economy". The main idea is to shift from producing 
“commodities” to “innovative” products, shifting from driving the country with the industrial sector. to driven by technology with 
innovation and creativity changed from the former focusing on the manufacturing sector to focus more on the service sector 
While capitalist countries are entering a new world change or Mega Trends again in the age of Society 5.0 (Society 5.0). This 
is enhancing the use of technology by combining innovations from new technologies such as the Internet of Things ( IoT) , AI 
robots and big data to help address modern social challenges, leading many businesses to turn to E-Commerce, resulting in 
consumer behavior.  Online activity and greater confidence in online ordering products and services.  The lifestyle of a new 
generation who wants to access the Internet anytime, anywhere. Emphasis on speed and convenience. From online trading to 
play a role in the trading of a number of products.  As a result, many sales areas have to be shut down or the sales methods 
change according to the times.  Therefore, the management of trade areas to make the most of the benefits by designing the 
area to accommodate The increasing number of online social activities 

Keywords: Thailand 4.0, Society 5.0, Innovation-driven economy 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตถอืไดว้า่เป็นกจิกรรมหลกัในชวีติประจ าวนัของผูค้นสว่นใหญ่ ไมว่า่จะเป็นการเล่นโซเชยีลมเีดยี คน้หา
ขอ้มลู การเชค็อเีมล ดโูทรทศัน์หรอืฟังเพลงออนไลน์ เป็นตน้ ผูค้นสามารถเขา้ถงึสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ ในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเรว็มากขึน้ และ ท าใหห้ลายธุรกจิจงึหนัมาท า E-Commerce กนัมากสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนิยมท า กจิกรรมออนไลน์ และ
มคีวามเชื่อมัน่ในการสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์มากขึน้ ไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหมท่ีต่อ้งการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดทุ้กทีทุ่กเวลา เน้น
ความรวดเรว็และความสะดวกสบาย อีกทัง้ยงัมคีวามเคยชนิกบัการท า กจิกรรมออนไลน์ต่างๆ ผ่านมอืถือ เช่น การเขา้ถึง Social 
Network การคน้หาขอ้มลูสนิคา้ออนไลน์ ประกอบกบัความเชื่อมัน่ในการสัง่ซื้อสนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคที ่ส่งผลให้บางธุรกจิอาจ
ตอ้งออกจากตลาดไป ขณะทีบ่างธุรกจิตอ้งเร่งปรบัตวัเพือ่ความอยู่รอดแมว้า่การซือ้สนิคา้ผา่นหน้ารา้นแบบดัง้เดมิจะสร้างประสบการณ์
การได้รบัรู้คุณภาพของสนิค้า ได้สมัผสัสนิค้า ได้ทดลองสนิค้า ตลอดจนการได้รบับรกิารด้านค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิค้า ซึ่งช่องทาง 
ออนไลน์ยงัไม่สามารถทดแทนได ้แต่ในช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคต้องการความสะดวก รวดเรว็ การซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์กย็่อมมี
ความเหมาะสมมากกว่าการเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารโดยค านึงถงึระดบัราคา ความสะดวกและ ความพงึพอใจเป็นส าคญั ส่งผลใหก้าร
แขง่ขนัเพือ่แยง่กลุ่มลกูคา้ในภาคการคา้เขม้ขน้ขึน้ และน ามาสูค่วามผกูพนัต่อยีห่อ้สนิคา้ทีล่ดลง 

จากการคา้ขายออนไลน์เขา้มามบีทบาทในการซือ้ขายสนิคา้จ านวนมาก ท าใหพ้ืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้จ านวนมากตอ้งถูกปิดตวัลง
หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารขายตามยุค สมยั ดงันัน้การจดัการพืน้ทีท่างการคา้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดโดยการออกแบบพื้นทีเ่พื่อรองรบั 
กจิกรรมทีเ่กดิจากสงัคมออนไลน์ทีม่ ีจ านวนมากขึน้ทุกปีเช่นการจดัอเีวน้ท์ กลุ่มการค้า กลุ่ม สงัคม กลุ่มธุรกจิ เขา้เตมิเตม็พื้นที่ว่าง
เพือ่ใหเ้กดิลกัษณะการคา้ในรปูแบบใหม ่

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีต่ลาดนดัทีร่องรบัสงัคม 5.0 
2) วเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชง้านพืน้ทีต่ลาดนดั ในยุคสงัคม5.0 
3) เพือ่เสนอแนวทางการออกแบบปรบัพืน้ทีต่ลาดนดัส าหรบัสงัคม 5.0 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้าน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัตลาดนัด 
2.1.1 ความหมายของตลาดนดั 
ตลาดนัดในความหมายของราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถงึ ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ ซึ่งมไิดต้ัง้อยู่ประจ า จดัใหม้ขีึน้
เฉพาะในวนัหรอืสถานทีท่ีก่ าหนดเท่านัน้ ตลาดนัดคอืสถานทีท่ีม่กีารแลกเปลีย่นสนิคา้ต่างๆ รวมถงึการบรกิารต่างๆ โดยมกีารก าหนด
วนัในการเขา้ใชง้านตลาดเป็นสถานทีท่ีม่คีนมาอยู่รวมกนัเป็นจ านวนมากทัง้ผูข้ายของผูช้่วยขายของผูส้ง่สนิคา้และผูซ้ือ้สนิคา้และเป็น
แหล่งทีม่กีารประกอบกจิกรรมต่างๆ มากมายเป็น สถานที่ทีเ่ป็นชุมชนหรอืเป็นทีชุ่มนุม เพื่อการซื้อขายสนิคา้ใน รูปแบบของวตัถุดบิ 
หรอืสนิคา้ส าเรจ็รปูเป็นประจ า เป็นครัง้คราว หรอืตามวนัที่ก าหนด โดยทีต่ัง้ของตลาดอาจมเีพยีงแหง่เดยีว หรอืหลายแห่งทีอ่ยู่ใกลก้นั
ในบรเิวณทีม่ที าเลทีเ่หมาะสม เช่น เป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะแก่การนัดพบ หรอืเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลู 
ขา่วสารต่างๆ ของคนในชุมชนนัน้ๆ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัสงัคม 4.0 
2.2.1 ประเทศไทย 4.0  

เดมิทีป่ระเทศไทยมกีารพฒันารปูแบบเศรษฐกจิอยา่งต่อเน่ือง ตัง้แต่ "ประเทศไทย1.0" ทีจ่ะเน้นในดา้นเกษตรกรรม เชน่ ผลติ
และขาย พชืไร ่พชืสวน หรอืการท าปสสุตัว ์เป็นตน้ "ประเทศไทย 2.0" ทีเ่น้นอุตสาหกรรมเบา เชน่ การผลติและขายรองเทา้ เครือ่งหนงั 
เครื่องดื่ม เครื่องประดบั เครื่องเขยีน กระเป๋า เครื่องนุ่งหม่ เป็นตน้ และ "ประเทศไทย 3.0" ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนักเช่น การผลติ และ
ขาย สง่ออกเหลก็กลา้ รถยนต ์กลัน่น ้ามนั แยกก๊าซธรรมชาต ิปนูซเีมนต ์เป็นตน้ จนมาถงึ "ประเทศไทย 4.0" เป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบาย
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 
นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ทีเ่ขา้มาบรหิารประเทศบนวสิยัทศัน์ทีว่า่ “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” ทีม่ ี
ภารกิจส าคญัในการขบัเคลื่อนปฏริูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรบัแก้จดัระบบปรบัทศิทางและสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจรญิ 
สามารถรบัมอืกบัโอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างเรว็รุนแรงในศตวรรษที ่21 ได ้โดยเน้นเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อน



แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าเพือ่เป็นทางเลอืกในอนาคต 
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ด้วยนวตักรรม "ประเทศไทย 4.0" หมายถึงการปฏริูปโครงสร้างทางเศรษฐกจิ ที่เน้นใช้นวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาช่วยพฒันา 
(ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร,2559)โดย"ประเทศไทย 4.0 "ประกอบดว้ย 2 แนวคดิส าคญัคอื 1. Strength from Within คอืกา
สรา้งความเขม็แขง็จากภายใน 2. Connect to the World คอืการสามารถเชือ่มโยงเศรษฐกจิภายในกบัเศรษฐกจิโลกได ้

2.2.2 การเปลีย่นแปลงทีเ่ขา้มาพรอ้มประเทศไทย 4.0 
การเปลีย่นแปลงทีเ่ขา้มาพรอ้มกบั ประเทศไทย4.0 มคีวามเกีย่วขอ้งกบัเรื่องของนวตักรรม สิง่ส าคญัคอืการสรา้งความสมดุล

ระว่างความตอ้งการของผูบ้รโิภคและวามตอ้งการของผูผ้ลติ อกีทัง้ยงัส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของตวัผูป้ระกอบการ SME ทีต่้องรอ
คอยการช่วยเหลอืจากภาครฐั  Smart Enterprises และ Startup หรอืบรษิทัเกดิใหม่ทีม่ศีกัยภาพสูงโดยการน า นวตักรรมเขา้มาเพิม่
ชว่ยในการเพิม่จุดแขง็และคุณคา่ใหก้บัธุรกจิอาจมกีารน าเรือ่งของมาตรฐานเขา้มาเพือ่ใหก้ลายเป็นการบรกิารทีม่มีลูคา่สงู (High Value 
Services) ตอ้งมกีารรบัรอง มกีารตรวจสอบเพือ่ใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืและมปีระสทิธภิาพ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัสงัคม 5.0  
ตามแนวทางการพฒันาของเศรษฐกจิ 5.0 (Society 5.0) เป็นสงัคมใหมท่ีม่กีารผสมผสานเทคโนโลยขีัน้สงูเขา้ไปในวถิชีวีติใน

สงัคมและอุตสาหกรรม เพือ่แกไ้ขปัญหาทางสงัคม และใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิเกดิขึน้ควบคู่ไปกบัการเป็นยุคทีเ่รยีกวา่เป็นสงัคมแบบ 
“Super Smart” เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส าคญัต่อมนุษย์มากยิง่ขึ้นและช่วยในการใช้ชีวติในหลายๆ ด้าน ได้อย่างอจัฉริยะและ
ตอบสนองการใช้ชวีติได้อย่างรอบด้านมากขึน้ เป็นยุคที่รวมเอาโลกไซเบอร์และโลกแห่งความจรงิเขา้ด้วยกนั โดยมเีทคโนโลยแีละ
ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) เป็นพืน้ฐานตามแนวทางการพฒันาของเศรษฐกจิ 5.0 เนื่องจาก AI ทีม่ ีBig data และหุน่ยนตท์ี่
ท างานแทนมนุษยห์รอืสนบัสนุนการท างานของมนุษย ์และชว่ยแบง่เบาภาระจากงานประจ าวนัทีย่ากหรอืไมถ่นดัสง่ผลใหม้นุษยส์ามารถ
อยู่ไดอ้ย่างสะดวกสบายมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ไดคุ้ณค่าใหม่ทีเ่กดิขึน้จากนวตักรรม (Innovation) สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการที่
หลากหลายของแต่ละคนได้อกีทัง้จะท าใหช้่องว่างความเหลื่อมล ้าต่างๆ หายไป เช่น ความเหลื่อมล ้าระหว่างภูมภิาค อายุ เพศ ภาษา 
เป็นตน้ และนอกเหนือจากการทีเ่ราจะสามารถจดัหาสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่บุคคลทีต่อ้งการในเวลาที่ตอ้งการในปรมิาณทีต่อ้งการแลว้
ระบบสงัคมทัง้หมดจะไดร้บัการปรบัใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เป็นสงัคมทีส่ามารถพฒันาเศรษฐกจิควบคู่ไปกบัการแกไ้ขปัญหา
ทางสงัคมได้ ซึ่งไม่เพยีงแต่จะสามารถแก้ปัญหาในประเทศได้แล้ว ยงัสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของโลกได้ด้วย ท าใหส้ามารถบรรลุ 
“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ” (Sustainable Development Goals SDGs) ของสหประชาชาติได้ทัง้ น้ี National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ METI ที่วจิยัและสนับสนุนเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
ใหก้บัผูป้ระกอบการญีปุ่่ นไดก้ าหนดเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นจะตอ้งพฒันาเพือ่ท าใหเ้กดิ Society 5.0 ไว ้6 เรือ่ง ประกอบไปดว้ย 
1) Human Augmentation ใน CPS (Cyber Physical System) 
2) Al Hardware และระบบทีน่ า AI ไปประยุกตใ์ช ้
3) เทคโนโลยดีา้นความปลอดภยั (Security) ทีน่ า AI มาประยุกตใ์ช ้
4) Input Output Device และเทคโนโลย ีNetwork ประสทิธภิาพสงู 
5) เทคโนโลยกีารผลติในอนาคตทีร่องรบัการผลติแบบ Mass Production และ Mass Customization 
6) เทคโนโลยกีารตรวจวดัส าหรบัการผลติแบบจ าลองดจิทิลัและการขึน้รปูงาน (Digital modeling and fabrication) 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
2.3.1 E-commerce 

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Commerce) หมายถงึการท าธุรกรรมทุกรปูแบบโดยครอบคลมุถงึการ แลกเปลีย่นหรอืซือ้
ขายสนิคา้ บรกิาร การช าระเงนิ การโฆษณาโดยผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครอืขา่ยทางอนิเทอรเ์น็ต พาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Commerce) หรอือคีอมเมริซ์ (E-Commerce) เริม่ขึน้เมือ่ประมาณตน้ทศวรรษที ่1970 โดยเริม่จากการโอน
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ระหวา่งหน่วยงาย และในชว่งเริม่ตน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัใหญ่ๆ เทา่นัน้ บรษิทัเลก็ๆ มี
จ านวนไมม่ากนกั ต่อมาเมือ่การแลกเปลีย่นขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Data Interchange-EDI) ไดแ้พรห่ลายขึน้ เนื่องจาก
จ านวนคอมพวิเตอรพ์ซีทีีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็พรอ้มกบั การพฒันาดา้นอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ท าใหห้น่วยงานรวมถงึบุคคลต่าง ๆ ไดใ้ช้
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์มากขึน้ในปัจจุบนัพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ดค้รอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เชน่ การโฆษณา การซื้อ ขายสนิคา้ 
การซือ้หุน้ การท างาน การประมลู และการใหบ้รกิารลกูคา้ โดยปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Commerce) 
ประกอบดว้ย ผูซ้ือ้ ผูข้าย สนิคา้ 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.4.1 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค แบง่ตามความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยตีัง้แต่ ยุค 1.0-5.0 

ผู้บริโภคในยุค 1.0  มกีารตดัสินใจซื้อที่เน้นเรื่องของราคาและลกัษณะการซื้อขาย มคีวามต้องการที่ไม่ซบัซ้อนและไม่
หลากหลายมากนัก สง่ผลใหก้ลยุทธท์างการตลาดจงึเป็นแบบ Mass Market คอืเน้นเรื่องราคาและการขายเป็นส าคญั การผลติเน้นการ
ผลติจ านวนมากไมใ่หค้วามส าคญักบัเรือ่งความแตกต่างของสนิคา้ 

ผูบ้รโิภคในยุค 2.0 เริม่มกีารใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและประโยชน์ของสิน้คา้มากกวา่ราคา ตอ้งการสนิค้าทีห่ลากหลาย จงึ
สง่ผลใหก้ลยุทธท์างการตลาดเป็นแบบ  Value Customer Marketing คอื การสรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้เน้นคุณภาพ สรา้งแบรนด์
ใหล้กูคา้รกัและจดจ า เริม่ใชก้ารโฆษณาและการสือ่สารการตลาดทีห่ลากหลาย 

ผู้บริโภคในยุค 3.0 มกีารให้ความส าคญักบัความพอใจด้านอารมณ์มากกว่าเหตุผลและคุณภาพของสนิค้า เริ่มมกีารใช้
เทคโนโลยใีนการตดิต่อสื่อสาร และคน้หาขอ้มลู ตอ้งการสนิคา้ทีเ่ฉพาะเจาะจงและตวัเองมสีว่นร่วม ส่งผลใหก้ลยุทธท์างการตลาดเป็น
แบบ Digital Customer คอืการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อสอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค สรา้งภาพลกัษณ์ที่แตกต่างใหก้บั
กลุม่เป้าหมาย เน้นความคดิสรา้งสรรค ์เริม่มชีอ่งทางการจ าหน่ายสนิคา้ทีห่ลากหลาย (Multi-channel)  

ผูบ้รโิภคยุค 4.0  ใหค้วามส าคญักบัการเลอืกสนิคา้ทีเ่หมาะกบัตวัเองทีส่ดุ โดยไมย่ดึตดิกบัแบรนด ์มกีารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ความ
สะดวกในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ท าใหส้ามารถซือ้สนิคา้ทีไ่หนกม็กีารคนหาขอ้มลูของสนิคา้ก่อนทีจ่ะซือ้ เชื่อโซเชยีลมเีดยีมากกวา่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์กลยุทธก์ารตลาดตอ้งเป็นแบบ Sophisticated Customer Marketing ทีส่นิคา้หรอืธุรกจิเป็นผูถู้กเลอืกมากกว่าเป็นผูเ้สนอ
ขาย ตอ้งสื่อสารและใชช้่องทางจ าหน่ายทีห่ลายหลาก ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีทีเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภคอย่างไดเ้ปรยีบ กลยุทธ์การตลาดทีใ่ชไ้ดผ้ลกบั
ผู้บริโภคในยุค 4.0 คอื การสร้างความผูกพนักบัลูกค้า (Customer Engagement) พยายามให้ลูกค้าอยู่กบัสนิค้าตลอดเวลา เพิม่ช่อง
ทางการจ าหน่ายสนิคา้ทีแ่ละตดิต่อสื่อสารหลากหลายอกีทัง้ยงัเชื่อมโยงกนัทัง้หมดเสมอืนเป็นช่องทางเดยีวกนั (Omni-channel) ไม่วา่จะ
เป็น หน้ารา้น เวบ็ไซต ์โซเชยีล ตอ้งพดูเรือ่งเดยีวกนั ขอ้เสนอเหมอืนกนั โปรโมชัน่เดยีวกนัผูบ้รโิภคในยุค 4.0 ไมย่ดึตดิกบัแบรนด ์ไมร่กั
จรงิแบบถาวร เทคโนโลยที าใหล้กูคา้เปลีย่น มาเรว็ไปเรว็ จา่ยเรว็ พอใจเรว็ และกม็กัจะเป็นเหมอืนๆ กนั (เกษม พพิฒัน์เสรธีรรม, 2560) 

ผูบ้รโิภคยุค 5.0 จากเดมิทีผู่บ้รโิภคซื้อสนิคา้ผ่านออนไลน์ เน่ืองจากมคีวามสะดวกสบายในปัจจุบนัอทิธพิลความสะดวกของ
สมารท์โฟน และแอปพลเิคชนัในสมารท์โฟน ไดย้กระดบัรูปแบบพฤตกิรรมของผูร้โิภคทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทย ท าใหเ้กดิยุคของ 
Digital Disruption ที่ม ีCOVID-19 มาเป็นตวัเร่ง และส่งผลให้คนมวีถิีชวีติที่เปลี่ยนไป ปรบัตวัใหม่ในยุค New normal หนัมาสนใจ
สุขภาพมากขึน้  และใช้ชวีติอยู่ในโลกโซเชยีลมเีดยีมากขึน้ นอกจากน้ีการใช้งานแอปพลเิคชนับรกิารส่งของเดลเิวอรี่ก็เพิม่ขึน้มาก 
ตอ้งการสนิคา้ทีส่ะทอ้นถงึตวัตนของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคมอี านาจในการตดัสนิใจมากขึน้อย่างชดัเจน เพราะพวกเขาสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
มากมายได้ทุกที่ทุกเวลา และหลายครัง้ก็ตัดสนิใจเลือกซื้อสนิค้าก่อนจะได้ เห็นของจริง ส่งผลให้ Marketing ในยุคเศรษฐกิจ 5.0 
เน้นหนักไปถงึความส าคญัของขอ้มลูหรอื Big Data รวมไปถงึการน าเอาแพลตฟอรม์ทีเ่หมาะสมมาใชใ้นการขบัเคลื่อนธุรกจิ และหลกั
ของ Marketing 5.0 นัน่กค็อื “Human+Data +Technology+ Platform + Analyze” เพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา วเิคราะห ์ผสมผสาน ท า
ความเขา้ใจ ในการท าการตลาดใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นทัง้ธุรกจิและการสร้างมูลค่าตลอดชพีของลูกค้า (Customer Lifetime 
Value – CLV) รวมถงึประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้ (Customer Experience) ดว้ยการใส่ใจกบัการเกบ็ขอ้มลูรวมถงึ Insight เพื่อเขา้ใจทัง้
ลกัษณะกระบวนการเดนิทางของลกูคา้ (Customer Journey) การใหค้วามส าคญักบัชอ่งทางเทคโนโลยแีละโซเชยีลมเีดยีต่างๆ ผา่นการ
ท าการตลาดในทุกชอ่งทาง (Omni-Channel)  

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง โดยการน าแนวความคดิเกีย่วกบัการใช้พืน้ทีต่ลาดนดั แนวคดิทีเ่กีย่วกบัปัจจยัที่

มผีลต่อการใชง้านพืน้ทีต่ลาดนัด และแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมในสงัคมยุคเศรษฐกจิ 5.0 เป็นแนวคดิทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาพืน้ที่
ทางดา้นกายภาพ ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีมกีารพจิารณาถงึแนวนโยบาย การมสี่วนร่วมทัง้จากภาครฐัในการบรหิารจดัการทีใ่ชพ้จิารณา
เป็นแนวทางการพฒันาในเชงินโยบาย ทีจ่ะส่งผลต่อการพฒันาอย่างยงัยนืในพืน้ที ่โดยองคป์ระกอบทีเ่ป็นปัจจยัหลกัในการเชื่อมโยง
และเพิม่โอกาสการเขา้ถงึพืน้ทีต่ลาดนดั 3 ประการ คอื  

 

https://www.popticles.com/marketing/know-your-customer-journey-and-customer-journey-map/


แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าเพือ่เป็นทางเลอืกในอนาคต 
รหทั รวชิวกรณ์ และสปุรดี ีฤทธริงค ์
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1) องคป์ระกอบเชงิกายภาพ จะเป็นการศกึษาถงึ ต าแหน่งทีต่ัง้ การบรกิารขัน้พืน้ฐาน การมสีิง่อ านวยความสะดวก โครงขา่ย
การเขา้ถงึพืน้ที ่และสภาพแวดลอ้ม 

2) องค์ประกอบเชงิสงัคม จะเป็นการศกึษา ดา้นประชากร ถึงกลุ่มคนทีเ่ขา้ใชป้ระโยชน์พืน้ที ่พฤตกิรรมการใชง้านภายใน
พืน้ที ่ความตอ้งการของผูท้ีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ที ่รวมทัง้ชว่งเวลาทีเ่ขา้มาประกอบกจิกรรมประเภทต่าง ๆ 

3) องคป์ระกอบดา้นนโยบาย จะเป็นการศกึษาถงึนโยบายการบรหิารจดัการพืน้ทีข่อง หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นตา่ง ๆ 
ไดแ้ก่ งบประมาณในการดแูลรกัษา การปรบัปรุงพืน้ที ่การหา รายไดจ้ากเชา่พืน้ทีโ่ครงการในอนาคต เป็นตน้ 

3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 

 

รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการวจิยั 
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3.2.1 การศกึษาแนวคดิทฤษฎจีากเอกสารหนงัสอืและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในขัน้ตน้จะเป็นการทบทวน เอกสาร ในเรื่องของ ความหมาย องคป์ระกอบ ประเภทของตลาดนัด เกณฑก์ารจดัตัง้พืน้ทีต่ลาด

นัด แนวคดิการจดัการ และการมสี่วนร่วมในการพฒันา จากเอกสารหนังสอืและงานวจิยัทีเ่พื่อใชเ้ป็นหลกัในการวเิคราะหถ์งึแนวทางใน
การพฒันาตลาดนดั 

3.2.2 การเกบ็ขอ้มลูจากการลงส ารวจพืน้ที ่ 
ขัน้ตอนของการเกบ็ขอ้มลูจะตอ้งใชว้ธิกีารในการลงส ารวจพืน้ที ่การแจกแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทัง้ 3 

ดา้นของกรอบแนวคดิประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นกายภาพพืน้ที ่ดา้นสงัคม และดา้นนโยบาย ซึ่งวธิกีารไดแ้ก่ การลงส ารวจพืน้ทีส่ าหรบั
ขอ้มลูดา้นกายภาพการแจกแบบสอบถามรว่มกบัการสงัเกตส าหรบัขอ้มลูดา้นสงัคม และการสมัภาษณ์ส าหรบัขอ้มลูดา้นนโยบาย 

3.3.3 การวเิคราะหข์อ้มลู  
หลงัจากทีไ่ด้มกีารศกึษาทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้ง และได้ลงส ารวจพืน้ที่เพื่อศกึษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อการพฒันาพื้นที่แล้ว 

จะตอ้งน าขอ้มลูทีไ่ดม้ารวบรวม แบ่งประเภทและน าไปใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี วเิคราะหถ์งึความตอ้งการในการใชพ้ืน้ที่ วเิคราะห์
ขอ้มูลถงึปัจจยัในด้านต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อแนวทางในเชื่อมโยง เพื่อน าไปอภปิรายถงึผลของการศกึษาตามวตัถุประสงค์ที่ไดก้าหนดไว้
ขา้งตน้ และสรุปผลการศกึษาต่อไป 

3.3.4 การจดัท าขอ้เสนอแนะในการจดัการพืน้ที ่
จดัท าขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาพืน้ทีต่ลาดนัดเพื่อเขา้สู่สงัคมยุค 5.0 กรณีศกึษา (ตลาดนัดจตุจกัร) ทีน่ ามาสู่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3.3 การเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
3.3.1 ขอบเขตดา้นพืน้ทีศ่กึษา 

พืน้ทีศ่กึษา ตลาดนัดจตุจกัร ตัง้อยู่บนถนนก าแพงเพชร 2 แขวง จตุจกัร เขต จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยใชท้ีด่นิ
ทางทศิใตข้องสวนจตุจกัรทีเ่ป็นทีด่นิของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมเีน้ือทีป่ระมาณ 88.5 ไร่ การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา
พืน้ทีต่ลาดนดัจตุจกัร และใกลเ้คยีง โดยเหตุผลในการเลอืกพืน้ทีศ่กึษา เนื่องจากเป็นจุดเชือ่มต่อการเดนิทางทีส่ าคญัของพืน้ทีก่รุงเทพฯ 
ตอนเหนือกบัหวัเมอืงชัน้ใน และพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่กรุงเทพฯ อีกทัง้ยงัเป็นตลาดนัดที่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและการหมุนเวยีนทาง
เศรษฐกจิมลูคา่มหาศาล 

3.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
3.3.2.1 กลุม่บุคคลผูร้บัผดิชอบการพฒันา 
กลุ่มผูร้บัผดิชอบพฒันาพื้นที่ตลาดนัดจะเป็นผู้ที่รู้ขอ้มูลในเชงิลกึและสามารถถ่ายทอดขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ แล้วความ

เป็นไปไดใ้นการพฒันา ใหแ้ก่ผูว้จิยั โดยคนกลุ่มน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการพืน้ทีต่ลาดนัดจตุจกัร ประเดน็ทีจ่ะใชใ้นการ
สมัภาษณ์ ไดแ้ก่ เป้าหมายในการสรา้ง แนวความคดิและวธิกีารบรหิารจดัการพืน้ที ่รวมถงึค าถามในเรื่องอื่น ๆ ทีม่คีวามส าคญัและ
เกีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการศกึษาและนาไปวเิคราะหต์่อไป 

3.3.2.2 กลุม่บุคคลทัว่ไป 
กลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ที่เขามาท ากิจกรรมหรือเข้ามาใช้งานภายในตลาดนัดจตุจกัร ใช้วธิีการแจกแบบสอบถามและ

สมัภาษณ์เพือ่เกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชง้านเฉพาะบุคคล โดยการสุม่กลุ่มตวัอย่างเทยีบเคยีงกบัจ านวนผูใ้ชง้านจากการสงัเกตการณ์  
โดยมกีารก าหนดการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนของผูใ้ชง้านพืน้ทีต่ลาดนดัสวนจตุจกัร เป็นจ านวน 340 คน 

3.3.2.3 กลุม่ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร 
กลุ่มตวัอย่างบุคคลที่เป็นผู้ที่จ าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ ภายในตลาดนัด ใช้วธิกีารแจกแบบสอบถามและสมัภาษณ์

จ านวน 100 คน เพื่อขอ้มูลพฤตกิรรมการจ าหน่ายสนิค้าและบรกิาร โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเทยีบเคยีงกบัจ านวนผูใ้ช้งานจากการ
สงัเกตการณ์ โดยมกีารก าหนดการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนของผูใ้ชง้านพืน้ทีต่ลาดนดัสวนจตุจกัร 
 
 
 



แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าเพือ่เป็นทางเลอืกในอนาคต 
รหทั รวชิวกรณ์ และสปุรดี ีฤทธริงค ์
 

103 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีกรณีศึกษา 
ตลาดนัดจตุจกัรตัง้อยู่บน ถนน ก าแพงเพชร 2 เป็นตลาดกลางแจง้ขนาดใหญ่แบ่งเป็น 27 โครงการและมสีนิคา้ 8 ประเภท 

ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ สตัวเ์ลีย้ง ตน้ไม ้ผกัและผลไม ้อาหารปรุง อาหารส าเรจ็รูป อาหารสด และเบด็เตลด็ นอกจากตวัตลาดจะมสีนิคา้ทีห่ลาก
หลากแลว้ตลาดนัดจตุจกัรยงัเป็นตลาดคา้ส่งอกีดว้ย การเปิดใหบ้รกิารของตลาดนัดจะเปิดใหบ้รกิาร วนัองัคาร – วนัอาทติย์ โดยวนั
องัคาร – วนัพฤหสับด ีจะเป็นการเปิดใหบ้รกิารในโซนของตลาดตน้ไม ้มรีะยะเวลาการเปิดใหบ้รกิาร (วนัองัคารเวลา 09.00 น. – 20.00 
น. วนัพุธ – วนัพฤหสับดเีวลา 05.00 – 18.00 น.) วนัศุกร ์– วนัอาทติย ์จะเป็นจะเป็นตลาดเป็นใหบ้รกิารของตลาดทัว่ไปตัง้แต่เวลา 
(05.00 น. – 21.00 น.) นอกจากภายในตลาดจะประกอบดว้ยพืน้ทีร่า้นคา้แลว้ยงัมพีืน้ทีข่อง หอนาฬกิาตลาดนดัจุจกัรทีใ่ชเ้พือ่เป็นจุดนดั
พบส าหรบัการเดนิทางมายงัตลาดนดัภายในตลาดนดัแบง่เป็น 27 ประกอบดว้ยสิน้คา้ประเภทสนิคา้ของเก่าและของสะสม ศลิปะหนงัสอื 
สนิคา้หตัถกรรม ตน้ไมอุ้ปกรณ์สวน สตัวเ์ลีย้งและอุปกรณ์ส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง เสือ้ผา้และเครื่องประดบั เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งบา้น 
อาหารและเครือ่งดืม่ เสือ้ผา้มอืสองและสนิคา้เบด็เตลด็ เครือ่งปัน้ดนิเผาและเซรามกิ 

ในปัจจุบนัตลาดนัดจตุจกัรไดม้กีารปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ประเทศไทย 4.0 เป็นตลาดนัดจตุจกัร 4.0 โดยมุ่งเน้นใน
การช่วยประชาชนหรอืนักท่องเที่ยวในการค้นหาร้านค้า สนิค้า หรอืบรกิารต่างๆ ภายในตลาดนัดใหม้คีวามสะดวกยิง่ขึน้ เพื่อกระตุ้น
ยอดขายสิน้คา้ภายในตลาดทีม่ากขึน้ และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเขา้สูต่ลาดออนไลน์ อกีทัง้ตวัโครงการ ตลาดนัดจตุจกัร 4.0 มเีป้าหมายในการ
เพิม่ช่องทางการขายสนิค้าใหก้บัร้านค้าภายในตลาด พร้อมบรกิาร Online Payment เพื่อพฒันาใหต้วัตลาดเป็นตลาดแบบ Cashless 
Society นอกจากน้ียงัมกีารใหบ้รกิารระบบ Wi-Fi ฟรสี าหรบัประชาชนปละนกัทอ่งเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารบรเิวณพืน้ทีต่ลาดนดัจตุจกัร  

4.2 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ช้งาน 
ในการศกึษาลกัษณะผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ทีต่ลาดนัดจตุจกัร จากการลงพืน้ทีส่งัเกตและการแจกแบบสอบถาม พบว่าผูใ้ชง้าน

สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 200 คน (58.8%) รองลงมาเป็นเพศชาย 120 คน (35.3%) และกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ 20 คน (5.9%) 
อายุสว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 20-24 ปี จ านวน 300 คน (88.2%) รองลงมาเป็นชว่งอายุ 25-29 ปี จ านวน 40 คน (11.8%)  

4.3 ข้อมลูการใช้งานพืน้ท่ี 
ในการศกึษาการลกัษณะการใชง้านพื้นที่บรติลาดนัดจตุจกัรพบว่าผูใ้ช้งานพื้นทีจ่ะมาใช้งานพื้นทีต่ลาดนัด ในช่วงวนัหยุด

(ศุกร-์อาทติย)์ 380 คน(94.1%) และเขา้ใชง้านพืน้ทีว่นัธรรมดา (วนัองัคาร-วนัพฤหสั) 30 คน (5.9%) ชว่งเวลาในการเขา้ใชง้าน 14.01-
16.00 น. 140 คน (41.2%) 16.01-18.00 น.100 คน (29.4%) 18.01-20.00 น. 60 คน (17.6%) 10.00-12.00 น. 20 คน (5.9%) และ 
12.01-14.00 น. 20 คน (5.9%) โดยระยะเวลาในการใชบ้รกิารพืน้ทีส่่วนใหญ่อยู่ที ่3-4 ชัว่โมง 180 คน (52.9%) 1-2 ชวัโมง 120 คน 
(35.3%)  และ 4-5 ชัว่โมง 40 คน (11.8%) 

 
รปูท่ี 2 แสดงขอ้มลูชว่งเวลาการใชง้านพืน้ที ่   รปูท่ี 3 แสดงระยะเวลาการใชง้านพืน้ที ่

ในการศกึษาลกัษณะผูท้ีม่าใชง้านพืน้ทีต่ลาดนัดจตุจกัรพบว่ามวีตัถุประสงค์การเขา้มาใชง้านส่วนใหญ่เพื่อ พบปะสงัสรรค์ 
35.3% รองลงมาคอืมาเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ 29.4% ซื้อสนิคา้และบรกิาร 23.5% ถ่ายรูป 8.8% ตดิต่อธุรกจิ 1.5% รบัประทานอาหาร 
0.9% และอื่นๆ 0.6% 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ที ่
กิจกรรม ความถ่ี ร้อยละ 
พบปะสงัสรรค ์ 120 35.3 
ซือ้สนิคา้และบรกิาร 80 23.5 
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
ถ่ายรปู 
รบัประทานอาหาร 
ตดิต่อธุรกจิ 
อื่นๆ 

100 
30 
3 
5 
2 

29.4 
8.8 
0.9 
1.5 
0.6 

จากการสมัภาษณ์ผู้มาใช้บรกิาร พบว่า ผู้มาใช้บรกิารมรี้านค้าที่ต้องการจะไปซื้อสนิค้าภายในตลาดนัดแต่ไม่พบร้านค้า
เนื่องจากไมม่ป้ีายบอกทางภายในตลาดนัดทีช่ดัเจนหรอื เมือ่เดนิทางมาถงึรา้นแลว้กลบัพบวา่รา้นคา้ไมเ่ปิดใหบ้รกิาร อกีทัง้บรรยากาศ
ภายในตลาดนัน้ไม่หนาแน่นเหมอืนแต่ก่อน หรอืผูม้าใช้บรกิารบางส่วนต้องเดนิทางมาไกลเพื่อมาซื้อสนิค้าเน่ืองจากตวัร้านค้าไม่มี
ชอ่งทางการซือ้สนิคา้ทางอื่นนอกจาก ผา่นทางหน้ารา้นเพยีงอย่างเดยีวรวมถงึผูม้าใชบ้รกิารซือ้สนิคา้น้อยลงเน่ืองจากปัจจุบนัมกีารซื้ อ
สนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากกวา่แต่มาใชง้านพืน้ทีต่ลาดนัดเพือ่พกัผอ่น อกีทัง้พืน้ทีท่ีเ่คยใชง้านเป็นจุดรวมพลบรเิวณหอนาฬกิาใน
ปัจจุบนัจากรา้นคา้ทีปิ่ดตวัลงท าใหผู้ม้าใชบ้รกิารไมส่ามารถไปใชบ้รกิารพืน้ทีเ่วลานัน้เนื่องจาก กงัวลเรื่องของความปลอดภยัและความ
สะอาดของพืน้ทีใ่นบรเิวณนัน้  

จากการสมัภาษณ์รา้นคา้ พบว่า การว่าโซนรา้นคา้ทีอ่ยู่กบัอย่างปะปนเช่นรา้นเสือ้ผา้ทีอ่ยู่ตดิกบัรา้นอาหารพบว่ารา้นเสือ้ผา้
ไดร้บัผลกระทบการกลื่นจากรา้นอาหารและขยะทีเ่กดิขึน้จากรา้นอาหารส่งผลให ้ผูม้าใชบ้รกิารไม่มาใช้บรกิารร้านเสือ้ผา้ร่วมถึงตวั
ตลาดนัดมนีโยบายสง่เสรมิสิน้คา้และบรกิารภายในตลาดนัดทีย่งัไม่มากพอ อกีทัง้รา้นคา้หลายแหง่ทีอ่ยู่ภายในโครงการอยู่ในจุดทีเ่ป็น
มุมอบัหรอืเป็นจุดทีเ่ขา้ถงึไดอ้ยากท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่เดนิผ่านพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ท าใหร้า้นคา้หลากแห่งตอ้งสญูเสยีรายไดแ้ละการท าใ ห้
สนิคา้เป็นทีรู่จ้กัแก่ผูม้าใชบ้รกิาร 

4.4 ปัญหาท่ีพบการใช้งานพืน้ท่ีตลาดนัดจตจุกัรจากการสงัเกตและสมัภาษณ์ 
1) จากการสมัภาษณ์พบว่าผู้มาใช้บรกิารพื้นที่ตลาดนัดมาใช้บรกิารพื้นที่น้อยลงเน่ืองจากตลาดนัดมคีวามจ าเจและไม่มี

กจิกรรมทีด่งึดดูใหอ้ยากมาใชง้านพืน้ที ่
2) จากพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคทีม่กีารซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ ผา่นช่องทางออนไลน์มากขึน้และใหค้วามส าคญั

กบัเรื่องของความสะอาดบรรยากาศและตอ้งการความมเีอกลกัษณ์ของพืน้มากกวา่เรื่องของคุณภาพของสนิคา้จากการสมัภาษณ์พบวา่
ตวัตลาดนดั มบีรรยากาศทีไ่มเ่หมาะแก่การพกัผอ่นและยงัมปัีญหาเรือ่งการจดัการความสะอาด 

3) จากรา้นการทีปิ่ดตวัลงและเกดิพืน้ทีท่ีไ่มถู่กใชง้านและไมม่กีารดแูลรกัษาความสะอาดซึง่สง่ผลเสยีแก่ท าบรรยากาศภายใน
ตลาดนดัอกีทัง้พืน้ทีส่ าหรบัเป็นจุดสอบถามภายในตลาดยงัมไีมเ่พยีงพอ 

4) จากากรสมัภาษณ์ผูม้าใชบ้รกิารพื้นทีต่ลาดนัดพบวา่ ตลาดนัดยงัไม่มพีืน้ทีส่ าหรบัการพบปะสงัสรรคห์รอืพืน้ทีส่ าหรบัการ
รองรบักจิกรรมต่างๆ ของผูม้าใชบ้รกิาร 

5) พืน้ทีบ่รเิวณหอนาฬกิาทีเ่ดมิเคยใชเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัจุดรวมพลหรอืจุดนดัพบ ปัจจุบนัจากการปิดตวัของรา้นคา้ท าใหผู้ม้าใช้
บรกิารไมก่ลา้มาใชง้านเนื่องจากกงัวลเรือ่งของความสะอาดและเรือ่งความปลอดภยั 

6) เส้นทางการสญัจรภายในตลาดนัดยงัมกีารรวมกบักบัเส้นทางสญัจรของรถยนต์และเส้นทางสญัจรส าหรบัคนเดนิและ
เสน้ทางสญัจรบางแหง่มคีวามทรุดโทรมซึง่อาจท าใหเ้กดิอนัตรายแก่รา้นคา้และผูม้าซือ้สนิคา้และบรกิารพืน้ทีต่ลาดนดั 

7) พืน้ทีร่า้นคา้ทีอ่ยู่ภายในโครงการต่างๆ มผีูม้าใชบ้รกิารน้อยลงเรื่องจากอยู่ในจุดทีเ่ขา้ถงึไดย้ากจงึส่งผลใหร้า้นคา้ภายใน
สญูเสยีรายได ้



แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัสูส่ถานีอดัประจุไฟฟ้าเพือ่เป็นทางเลอืกในอนาคต 
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รปูท่ี 4 พืน้ทีร่า้นคา้ทีอ่ยูภ่ายในโครงการทีปิ่ดตวัลง,เสน้ทางสญัจรภายในตลาดนดั,และพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ป็นจุดนดัพบและจุดพกั 

5. สรปุผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่าผู้มาใช้บรกิารพื้นที่ตลาดนัดจตุจกัรเขา้มาใช้งานพื้นให้ความส าคญัเรื่องของบรรยากาศภายในพื้นที่

มากกว่าคุณภาพของสนิคา้อกีทัง้มาใชบ้รกิารพืน้ทีเ่พื่อพบปะสงัสรรค์หรอืเพื่อพกัผ่อนและพบว่ามกีารซื้อสนิคา้ผ่านทางหน้ารา้นของ
โครงการที่น้อยลงเน่ืองการมกีารซื้อสนิค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ อยู่แล้วอีกทัง้ยงัต้องการเอกลกัษณ์ของพื้นที่หรอืการมี
กจิกรรมต่างๆ ที่จะดงึดูดใหผู้ม้าใช้บรกิารมาใช้พื้นที่อกีทัง้ผูม้าใช้บรกิารยงัมกีารใช้โทรศพัท์มอืถือในการท ากจิกรรมต่างๆ ภายใน
โครงการทีม่ากขึน้ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสื่อสาร การถ่ายรูปสนิคา้ หรอืจ่ายเงนิเพื่อซื้อสนิคา้ผ่านรา้นคา้ต่างๆ จากพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคทีปั่จจุบนัมกีารซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทีม่ากขึน้ ท าใหพ้ืน้ทีร่า้นคา้ไม่จ าเป็นต้องมีพืน้ที่
ส าหรบัการสตอ็กสนิคา้ แต่ปรบัเปลีย่นเป็นพืน้ทีส่ าหรบัการจดัแสดงสนิคา้เพือ่เป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายใหแ้ก่รา้นคา้และเน้นไปทีก่าร
ตกแต่งและการสรา้งเอกลกัษณ์ใหข้องรา้นคา้เพื่อดงึดผููบ้รโิภคใหเ้ขา้มาทดลองหรอืซื้อสนิคา้หรอืมกีารน าเทคโนโลยอีย่าง AR หรอื Vr 
มาใชใ้หก้บัตวัร้านคา้เพื่อนสรา้งประสบการณ์ (Customer experience) ทีแ่ปลกใหม่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคหรอืท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถึง
สนิค้าได้และอยากจะมาลองสนิค้าจรงิที่ร้านค้า ตลาดนัดควรมกีารจดัการพื้นที่ส าหรบัการพบปะสงัสรรค์หรอืพื้นที่สามารถรองรบั
กจิกรรมส าหรบัผูม้าใชบ้รกิารหรอืมกีารจดักจิกรรม (Event) เพือ่เป็นการดงึดดูผูม้าใชบ้รกิารหรอืเป็นการประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหต้ลาดนัด
เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้และใหค้วามส าคญักบัเรือ่งของการสรา้งบรรยากาศใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิารและเพิม่จุดพกัต่างๆ ภายในโครงการ 

6. รายการอ้างอิง 
กญัจนนภทป์ี ชลสนิธนากุลย. (2557). แผนธุรกจิตลาดนดั Gen Y Community. 
กฤษณะพล วฒันวนัย.ู (2554). ตลาดนดักบัการบรหิารจดัการและการสรา้งสรรคใ์นวถิชีุมชน. 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร. (2559). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม.  
ชุษณะ เตชคณา. (2562). ถอดรหสัผูบ้รโิภค4.0.  
บดนิทรภ์ทัร ์สงิหโ์ต. (2558). พฤตกิรรมการเลอืกซื้อและปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจกลบัมาซื้อซ้า้ของลกูคา้ ในตลาดนดัสวนจตุจกัร . 
ธานีกุล แพทย.์ (2539). บทบาทของตลาดนดัจตุจกัรทีม่ตี่อชมุชนกรุงเทพฯและปรมิณฑล พ.ศ. 2525-2537. 
ธงชยั สนัตวิงษ์. (2535). พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทางการตลาด. 
ธนภมู ิอตเิวทนิ, ล ่าสนั เลศิกลูประหยดั และรสติา สงัขบ์ุญนาค. (2555). แนวทางการพฒันาตลาดนดัสเีขยีวส าหรบัคนเมอืง.  
ส านกัวชิาการส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร. (2559). ประเทศไทย 4.0. 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

 

106 

การก่อรปู และการเปล่ียนแปลงท่ีว่างในหมู่บา้นไทย ภาคเหนือ 
กรณีศึกษา: หมู่บา้นเปียง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

THE SPATIAL FORMATION AND CHANGE IN THE NORTHERN THAI VILLAGE:  
A CASE STUDY OF PEANG VILLAGE, SANPATHONG DISTRICT, CHIANG MAI 

 
ด ำเนิน เต๋จ๊ะใหม ่

DAMNOEN TECHAMAI 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50200 

damnoen.t@cmu.ac.th 

บทคดัย่อ  
 บทควำมวจิยัน้ีน ำเสนอกำรก่อรูป และกำรเปลีย่นแปลงทีว่่ำงในหมู่บำ้น ภำคเหนือ ในประเทศไทย โดยไดเ้ลอืกหมู่บำ้น
เปียง อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นตวัแทนกำรศกึษำ กำรศกึษำเริม่ต้นจำก กำรศกึษำเรื่องรำว และขอ้มูลพืน้ฐำนของ
หมู่บ้ำน ตัง้แต่กำรตัง้ถิ่นฐำน และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของหมู่บำ้นจำกขอ้มูลแผนที่ตัง้แต่ปี  พ.ศ.2497 ถึงปี พ.ศ.2556 
รวมถงึกำรศกึษำภำคสนำม ประกอบดว้ย กำรสงัเกตกำรณ์ กำรสมัภำษณ์แบบไมเ่ป็นทำงกำร กำรจดบนัทกึ กำรถ่ำยภำพ กำรร่ำง
ภำพด้วยมอื และกำรส ำรวจลกัษณะทำงกำยภำพของหมู่บ้ำน โดยกำรจดัท ำผงับรเิวณของหมู่บ้ำนในสองระดบั คอื ระดบัใหญ่
ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมู่บำ้น และระดบัเลก็ ครอบคลุมพืน้ทีใ่นระดบักลุ่มบำ้น และบำ้น แลว้จงึน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำท ำกำรวเิครำะห์ และ
อภปิรำยเป็นขอ้สรุป ควำมเขำ้ใจในเรื่องรำว ควำมเป็นมำ และมติทิีส่มัพนัธก์บัเรื่องกำรก่อรูป และกำรเปลีย่นแปลงทีว่่ำง ภำยใน
หมูบ่ำ้นเปียง รวมถงึกำรอภปิรำยสง่ทำ้ยเพือ่สำนต่อผลจำกกำรศกึษำกำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นเปียง เพือ่เป็น
ขอ้พจิำรณำในกำรรกัษำคุณภำพของที่ว่ำงในกำรอำศยัอยู่  เป็นแนวทำงในกำรออกแบบ กำรจดักำรที่ว่ำงในหมู่บ้ำน ตลอดจน
กำรศกึษำเกีย่วกบัหมูบ่ำ้นในประเทศไทยต่อไป 

ค ำส ำคญั: กำรก่อรปู, กำรเปลีย่นแปลงทีว่ำ่ง, กำรเปลีย่นแปลงหมูบ่ำ้น, หมูบ่ำ้นไทย, ภำคเหนือ   

Abstract 
 The research paper has an aim to present a formation process and spatial space change in a village in the Northern 
part of Thailand. The research had selected Peang village at Sanpathong district in Chiang Mai province as a case study to 
investigate research’s ambitions. The analysis was conducted from data collecting, it began with the study of the village’s 
stories which include primary information, a settlement of the village, a spatial formation process of the village via a series of 
mappings from 1954 to 2013 together with a field survey in the village consisted of observation, informal interview, field notes, 
photos, sketches and mapping techniques in both macro and micro levels. This led to the conclusion of the study in relation to 
the research questions: the spatial formation process and change in the village. It also rose the future concerns on how to 
preserve the quality of the village space for dwelling as well as a design and space management for the village itself and for 
another village study in Thailand.    

Keywords: spatial formation process, spatial change, village transformation, Northern Thai village 
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1. บทน า 
จำกกำรส ำรวจขอ้มลูเอกสำร เกีย่วกบักำรศกึษำหมูบ่ำ้นในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบวำ่กำรศกึษำหมูบ่ำ้นในประเดน็เรือ่งกำรก่อรปู 

และ กำรใชส้อยทีว่่ำง1 ทีส่มัพนัธก์บัวถิชีวีติของคนในหมู่บำ้น รวมถงึกำรศกึษำเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้อยทีว่่ำงนัน้มผีลงำน
กำรศกึษำอยูไ่มม่ำกนัก โดยมำกจะพบกำรศกึษำหมูบ่ำ้นในมติเิศรษฐศำสตรช์ุมชน และวฒันธรรมชุมชน ดว้ยเหตุน้ีจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะ
ศกึษำหมูบ่ำ้น ในประเดน็ดงักล่ำวขำ้งตน้  

เมอืงเชยีงใหม่ตัง้อยู่ภำยในพื้นทีแ่อ่งเมอืงเชยีงใหม่-ล ำพูน แวดลอ้มดว้ยภูเขำ มอี ำเภอสนัป่ำตองเป็นอกีพืน้ทีห่น่ึงทีม่กีลุ่ม
หมูบ่ำ้นชำตพินัธุอ์ยู่เป็นจ ำนวนมำก กลุ่มหมูบ่ำ้นดงักล่ำว ไดต้ัง้ถิน่ฐำนอยู่บรเิวณลุ่มน ้ำขำนมำนำนกวำ่ 500 ปี2  ปัจจุบนัประกอบดว้ย 
20 หมูบ่ำ้น ของผูค้น 7 กลุ่มชำตพินัธุ ์ประกอบดว้ย ลวัะ ไตเขนิ ไตลือ้ ไตยวน เมง็ ไตใหญ่ และยอง ในกลุ่มชำตพินัธุท์ ัง้หมด ลวัะ หรอื 
ชำวลวัะ เป็นกลุ่มชำตพินัธุห์นึ่งทีม่คีวำมน่ำสนใจ ทีน่อกจำกจะเป็นกลุ่มคนทีม่อีตัลกัษณ์ ประเพณี และวฒันธรรมเฉพำะของตวัเองแลว้ 
ชำวลวัะ ยงัเป็นกลุ่มชำติพนัธุ์ดัง้เดมิกลุ่มแรกที่เขำ้มำตัง้ถิ่นฐำนอยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้ำขำน รวมทัง้บรเิวณลุ่มน ้ำอื่นๆ ในพื้นที่แอ่งเมอืง 
เชยีงใหม-่ล ำพนู  

สิง่ทีน่่ำสนใจอกีประกำรหนึ่ง คอื ปัจจุบนั หมูบ่ำ้นลวัะยงัเป็นหมูบ่ำ้นกลุ่มน้อยทีต่ัง้อยู่ท่ำมกลำงกลุ่มหมูบ่ำ้นชนชำตอิื่นๆ โดย
ไดป้ลกูบำ้นเรอืนเป็นกลุ่ม ใหเ้หน็อย่ำงชดัเจน ในบำงพืน้ทีม่หีมูบ่ำ้นลวัะเพยีงหมูบ่ำ้นเดยีวตัง้อยู่ท่ำมกลำงหมูบ่ำ้นชำวไตเชือ้สำยต่ำงๆ 
ดว้ยเหตุน้ี หมูบ่ำ้นลวัะ จงึค่อนขำ้งอ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลง และกำรผสมกลมกลนืรวมกบักลุ่มชนชำตติ่ำงๆ มำกทีสุ่ด หรอืในทำง
ตรงกนัขำ้ม ลกัษณะกำรรวมกลุ่มของหมู่บำ้นลวัะ หรอืกำรถูกลอ้มไปดว้ยกลุ่มหมู่บำ้นชนชำตติ่ำงๆ ทีม่จี ำนวนมำกกวำ่นัน้จงึอำจท ำให้
หมู่บำ้นลวัะเกดิกำรรกัษำ/สร้ำงอตัลกัษณ์ของหมู่บ้ำนตวัเองไวม้ำกที่สุดก็เป็นได้ ส ำหรบัหมู่บ้ำนลวัะในลุ่มน ้ำขำน ปัจจุบนัมหีมู่บ้ำน
ทัง้หมด 9 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ เปียง อุเมง็ บำ้นคำ หนองป๋ึง หวัรนิ ทุ่งสะโตก หนองพนัเงนิ บำ้นพนัง และรอ้งธำร ในจ ำนวนหมู่บำ้นลวัะ
ทัง้หมดน้ี หมูบ่ำ้นเปียงเป็นหมูบ่ำ้นทีม่อีำยุเก่ำแก่ทีส่ดุ  

จำกเรือ่งรำวทีไ่ดก้ลำ่วมำขำ้งตน้ กำรศกึษำน้ีจงึไดเ้ลอืกศกึษำหมูบ่ำ้นเปียง3 โดยมเีหตุผล 3 ประกำร ดงัน้ี ประกำรแรก หมูบ่ำ้น
เปียง เป็นหมู่บ้ำนเก่ำแก่ทีสุ่ดหมู่บำ้นหน่ึงในกลุ่มหมู่บ้ำนทีก่ระจำยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้ำขำน ดงันัน้กำรศกึษำหมู่บำ้นเปียงจะสำมำรถเป็น
พืน้ฐำนในกำรศกึษำหมู่บำ้นอื่นๆ ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีลุ่่มน ้ำขำนได้ ประกำรทีส่อง หมู่บำ้นเปียงเป็นหมู่บำ้นลวัะ ทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีสุ่ดในกลุ่ม
หมู่บ้ำนลวัะในพื้นที่ลุ่มน ้ำขำน4 ด้วยเหตุน้ี หมู่บ้ำนเปียงจงึสำมำรถเป็นตวัแทนกำรศึกษำหมู่บ้ำนลวัะในพื้นที่รำบลุ่มน ้ำขำน และยงั
สำมำรถเป็นพื้นฐำนกำรศึกษำ หรอืให้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัหมู่บ้ำนลวัะในพื้นที่ลุ่มแม่น ้ำอื่นๆ ในพื้นที่แอ่งเมอืงเชยีงใหม่-ล ำพูน เช่น 
หมูบ่ำ้นชำวลวัะ หมูบ่ำ้นขนุคงหลวง อ ำเภอหำงดง ทีม่กีำรตัง้ถิน่ฐำนอยู่ในพืน้ทีลุ่่มน ้ำปิง เป็นตน้ ประกำรสุดทำ้ย กำรศกึษำหมูบ่ำ้นเปียง 
จะเป็นงำนวจิยัพืน้ฐำนในกำรศกึษำหมูบ่ำ้นไทยภำคเหนือ โดยในพืน้ทีแ่อ่งเมอืงเชยีงใหม่-ล ำพนู ซึง่ปัจจุบนัด ำรงอยู่ท่ำมกลำงกระแสกำร
เปลีย่นแปลงในดำ้นต่ำงๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ กำรอำศยัอยู ่สถำปัตยกรรม และกำรใชส้อยทีว่ำ่ง  

2. วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา  
1) เพือ่วเิครำะหก์ำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงของทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นเปียง 
2) เพือ่สรุปควำมเขำ้ใจพืน้ฐำนในเรือ่งกำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงทีว่ำ่งภำยในหมูบ่ำ้นเปียง  
 
 

                                                 
1 ทีว่ำ่ง หรอื SPACE ในทีน่ี้หมำยถงึ ทีว่ำ่งทำงสถำปัตยกรรม มกีำยภำพทัง้ 2 และ 3 มติ ิโดยบทบำท และ กำยภำพของทีว่ำ่งจะมลีกัษณะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละพืน้ที ่ดู
รำยละเอยีดใน “SPACE คอือะไร” ทพิยส์ดุำ  ปทุมำนนท.์ (2550). กำรจดัองคป์ระกอบ และทีว่ำ่งในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม (พมิพค์รัง้ที ่4).  กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์หง่
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, หน้ำ 51-77. 
2 ลุม่น ้ำขำน ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของอ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่ถอืไดว้ำ่เป็นพืน้ทีท่ ีม่กีำรตัง้ถิน่ฐำนของผูค้นมำชำ้นำน มคีวำมหลำกหลำยทำงชำตพินัธุส์งู รำยละเอยีดใน 
พรพไิล เลศิวชิำ และอรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว. (2546).  ชมุชนหมูบ่ำ้นลุม่น ้ ำขำน.  โครงกำรวจิยัพลวตัเศรษฐกจิชมุชน 3 ลุม่น ้ ำในประเทศไทย พ.ศ 2543-2545. กรงุเทพฯ: 
ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั, หน้ำ 30-37.  
3 สรปุจำกขอ้มลูเอกสำร ประกอบกบัขอ้มลูกำรส ำรวจกลุม่หมูบ่ำ้นในชว่งเดอืน เมษำยน 2554 โดยแบ่งพืน้ทีก่ำรส ำรวจออกเป็น 3 พืน้ที ่อ ำเภอเมอืง อ ำเภอหำงดง  
และอ ำเภอสนัป่ำตอง ผูว้จิยั  
4 รำยละเอยีดใน พรพไิล เลศิวชิำ และอรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว. (2546).  ชมุชนหมูบ่ำ้นลุม่น ้ ำขำน.  โครงกำรวจิยัพลวตัเศรษฐกจิชมุชน 3 ลุม่น ้ ำในประเทศไทย พ.ศ 2543-2545. 
กรงุเทพฯ: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั. 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
กำรวจิยัน้ีไดเ้ลอืกหมู่บำ้นเปียงเป็นพืน้ทีใ่นกำรศกึษำ โดยก ำหนดขอบเขตของกำรศกึษำเฉพำะพืน้ทีข่องหมู่บำ้นเปียงเป็น

หลกั หมู่บำ้นเปียง ตัง้อยู่ห่ำงจำกตวัเมอืงเชยีงใหม่รำว 40 กโิลเมตร ไปทำงทศิตะวนัออกค่อนไปทำงทศิใต้ ปัจจุบนัหมู่บำ้นอยู่ในเขต
รบัผดิชอบขององคก์ำรบรหิำรส่วนหมู่ที่ 13 ต ำบลบำ้นแม อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ประชำกรในหมู่บำ้นจ ำนวน 972 คน มี
พืน้ทีอ่ยูอ่ำศยัในหมูบ่ำ้นประมำณ 1,200 ไร ่ประกอบดว้ยจ ำนวนบำ้นทัง้หมดประมำณ 375 หลงั รวมทัง้สิน้ 375 ครวัเรอืน  
 

 
รปูท่ี 1 แผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษำ หมูบ่ำ้นเปียง อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสงัเขป   
ทีม่ำ: Google Earth. 

4. ระเบียบวิธีการศึกษา  
กำรวจิยัเรื่องกำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงทีว่่ำงในหมู่บำ้นเปียง เป็นกำรวจิยัเชงิคุณภำพ (Qualitative Research) โดยได้

ท ำกำรศกึษำทัง้จำกต ำรำ เอกสำร ขอ้มูลเชงิแผนที่ ร่วมกบั กำรศกึษำภำคสนำมในลกัษณะกำรท ำงำนวจิยัสนำมทำงมำนุษยวทิยำ 
(Anthropological fieldwork)5 เป็นหลัก กำรศึกษำได้อำศัยแนวคิดกำรศึกษำเชิงสณัฐำนวิทยำ (Morphology Study) มำเป็นกรอบ
ควำมคดิหลกัในกำรวเิครำะห์ ตคีวำมลกัษณะกำรก่อรูป และกำรเปลี่ยนแปลงที่ว่ำงในหมู่บ้ำนเปียง จำกกรอบควำมคดิน้ีกำรศกึษำ
เริม่ต้นจำกกำรสบืค้นขอ้มูลเอกสำร และงำนวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อศกึษำถึงแนวคดิ ทฤษฎี และทำงปฏบิตัสิ ำหรบัเป็นแนวทำงในกำร
ศกึษำวจิยัเรือ่งกำรก่อรปู และกำรใชส้อยทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นเปียง จำกนัน้ศกึษำเรือ่งรำว และขอ้มลูพืน้ฐำนของหมูบ่ำ้น ตัง้แต่กำรตัง้ถิน่ฐำน 
และกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพของหมู่บำ้นตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) โดยจะท ำกำรศกึษำจำกขอ้มลูเอกสำร และกำรศกึษำ
เรื่องรำวจำกค ำบอกเล่ำของผูค้นในหมู่บำ้น และในหมู่บำ้นใกลเ้คยีง* ประกอบกบักำรศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพของหมู่บำ้นผ่ำนกำร
สร้ำงแผ่นที่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2520  พ.ศ. 2538  พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 จำกภำพถ่ำยทำงอำกำศ ประกอบกบั
ภำพถ่ำยทำงอำกำศตัง้แต่ปี พ.ศ 2527 - 2556 จำกนัน้ไดท้ ำกำรส ำรวจลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ที ่โดยกำรจดัท ำผงับรเิวณของพืน้ที่
ท ำกำรศกึษำโดยแบ่งไดเ้ป็นสองขนำด คอื หน่ึง ผงับรเิวณของหมู่บำ้น ขนำด 1:750 เพื่อท ำกำรส ำรวจภำพรวมของพืน้ที่ ทัง้บรเิวณ
ภำยในและโดยรอบของหมู่บำ้น สอง ผงับรเิวณขนำด 1:100 เพื่อท ำกำรส ำรวจองค์ประกอบของพืน้ทีภ่ำยในหมู่บำ้น และท ำกำรเกบ็
ข้อมูลสนำม (field data) หลงัจำกได้ข้อมูลข้ำงต้นได้ท ำกำรน ำข้อมูลเชิงแผนที่ชุดต่ำงๆ มำซ้อนทบักนั เพื่อท ำกำรวิเครำะห์ และ
สงัเครำะหร์ปูแบบกำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นเปียง 

                                                 
5 ดรูำยละเอยีดเรือ่ง “ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักำรวจิยัทำงมำนุษยวทิยำ” ใน งำมพศิ  สตัยส์งวน. (2547). กำรวจิยัเชงิคุณภำพทำงมำนุษยวทิยำ (พมิพค์รัง้ที ่6). กรงุเทพ ฯ: โรง
พมิพแ์หง่จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, หน้ำ 1-25. 
* กำรศกึษำเรือ่งรำวของหมูบ่ำ้นเปียงจะอำศยัแนวคดิจำกกำรศกึษำประวตัศิำสตรท์อ้งถิน่ หรอืประวตัศิำสตรบ์อกเลำ่ ซึง่เป็นวธิกีำรศกึษำทีเ่ชือ่มโยงอดตีใหเ้ขำ้กบัปัจจบุนัโดย
เน้นกำรใชข้อ้มลูจำกค ำบอกเลำ่ ควำมทรงจ ำ ของผูค้นในทอ้งถิน่ ประกอบกบักำรสบืคน้จำกเอกสำร เพือ่จะชว่ยใหไ้ดเ้รือ่งรำวทีม่นียัส ำคญัเกีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่ และชมุชนที่
ท ำกำรศกึษำใน พฒันำ กติอิำษำ. (2546).  ทอ้งถิน่นิยม.  กรงุเทพฯ: กองทุนอนิทร-์สมเพือ่กำรวจิยัทำงมำนุษยวทิยำ, หน้ำ 176-177. 



กำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นไทย ภำคเหนือ 
กรณศีกึษำ: หมูบ่ำ้นเปียง อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่
ด ำเนิน เต๋จ๊ะใหม ่
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5. การวิเคราะหข้์อมลู  

5.1 การก่อรปูของท่ีว่างในหมู่บา้นเปียง  
กำรวเิครำะหก์ำรก่อรูปของทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นเปียงผำ่นแผนทีจ่ ำนวน 6 ชุด6 โดยเรยีงล ำดบัจำกอดตี แผนทีปี่ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 

2512 พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 จำกขอ้มลูเชงิแผนทีท่ ัง้หมด สำมำรถสรุปกำรก่อรปูของทีว่ำ่งในหมู่บำ้นเปียง
โดยอำศยัวธิอีำ้งองิจำกกำรอ่ำนองคป์ระกอบในแผนทีอ่อกเป็น 3 ช่วงดงัน้ี ช่วงที ่1 พืน้ทีธ่รรมชำต ิพืน้ทีท่ ำกนิ  พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรม
หมูบ่ำ้น พืน้ทีอ่ยู่อำศยั ช่วงที ่2 พืน้ทีธ่รรมชำต ิพืน้ทีท่ ำกนิ  พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมหมูบ่ำ้น  พืน้ทีอ่ยู่อำศยั พืน้ทีห่น่วยงำนรฐับำล และ
ชว่งที ่3 พืน้ทีธ่รรมชำต ิพืน้ทีท่ ำกนิ พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมหมูบ่ำ้น  พืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั พืน้ทีร่ฐับำล และพืน้ทีเ่อกชน 

 
รปูท่ี 2 เปรยีบเทยีบกำรเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบทำงกำยภำพของหมูบ่ำ้นเปียงตำมล ำดบัเวลำจำกขอ้มลูเชงิแผนทีท่ ัง้หมด 6 ชุด  
ที่มำ: ผู้เขยีน วเิครำะห์จำกกำรเก็บขอ้มูลในหมู่บ้ำน ขอ้มูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ กรมแผนที่ทหำร กองบญัชำกำรกองทพัไทย และ 
Google Earth. 

                                                 
6 ขอ้มลูแผนทีท่ ัง้หมดรวบรวมไวโ้ดย กรมแผนทีท่หำร กองบญัชำกำรกองทพัไทย. 
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ผงัภาพท่ี 1 สรุปล ำดบักำรเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบทำงกำยภำพของหมูบ่ำ้นเปียงตำมล ำดบัเวลำ พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) - พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)              
ทีม่ำ: อำ้งองิจำกขอ้มลูเชงิแผนที ่ปี พ.ศ. 2497 ถงึปี พ.ศ. 2556 ประกอบกบัขอ้มลูกำรจำกพฒันำกรต ำบลบำ้นแม อ ำเภอสนัป่ำตอง 
และขอ้มลูภำคสนำม. 

ช่วงที ่1 พืน้ทีธ่รรมชำต ิพืน้ทีท่ ำกนิ  พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมหมู่บำ้น  พืน้ทีอ่ยู่อำศยั จำกแผนทีปี่ พ.ศ. 2497 องค์ประกอบทำง
กำยภำพทีป่รำกฏชดัในหมูบ่ำ้นเปียง ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั  ไดแ้ก่ พืน้ทีธ่รรมชำต ิพืน้ทีท่ ำกนิ พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมหมูบ่ำ้น 
และพืน้ทีอ่ยู่อำศยั  พืน้ทีธ่รรมชำต ิคอื พืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้ตำมธรรมชำต ิเชน่ แมน่ ้ำ รอ่งน ้ำ เนินดนิ กลุม่ตน้ไม ้แนวตน้ไม ้พืน้ทีท่ ำกนิ ประกอบ
ไปดว้ย พืน้ทีท่ ำนำ พืน้ทีท่ ำไร ่และพืน้ทีท่ ำสวน  ส ำหรบัพืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมหมูบ่ำ้น ประกอบดว้ย พืน้ทีโ่ล่ง ลำนโลง่ ภำยในหมูบ่ำ้นทีใ่ช้
ส ำหรบัประกอบกจิกรรมต่ำงๆ ของหมู่บำ้น เป็นพืน้ทีส่่วนกลำงของหมู่บำ้น เช่น ลำนวดั ลำนฌำปนกจิของพระสงฆ ์ป่ำชำ้ประจ ำหมู่บำ้น 
ตลำดชุมชน หอเสือ้บำ้น ตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิ ์และทีว่่ำงบรเิวณจุดแยกจุดตดัระหว่ำงถนนภำยในหมู่บำ้น และพืน้ทีอ่ยู่อำศยั เป็นพืน้ทีข่องกลุ่ม
บำ้น และบำ้น โดยมอีงคป์ระกอบส ำคญั คอื บำ้น ลำนบำ้น ยุง้ขำ้ว โรงเกบ็ของ โรงรถ ศำลำพกัผอ่น สวนภำยในบรเิวณบำ้น 

ภำพรวมของหมูบ่ำ้นเปียงในช่วงน้ี นอกจำกพืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั และพืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมของหมูบ่ำ้น ซึง่ถอืเป็นสององคป์ระกอบ
หลกัส ำคญัของหมู่บำ้น ยงัมพีืน้ทีธ่รรมชำต ิและพืน้ทีท่ ำกนิ เป็นองคป์ระกอบส ำคญัของหมู่บำ้น โดยทัง้สององคป์ระกอบมสีดัสว่นของ
พืน้ทีม่ำกทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัพืน้ทีส่ว่นอื่นๆ ทัง้สองพืน้ทีน้ี่เป็นพืน้ทีท่ีห่่อหุม้พืน้ทีอ่ยู่อำศยั และพืน้ทีส่่วนกลำงของหมูบ่ำ้น จำกแผนทีปี่ 
พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นขอ้มูลแผนทีชุ่ดทีเ่ก่ำทีสุ่ดทีส่ำมำรถรวบรวมไวไ้ดจ้ะสงัเกตไดว้่ำ หมู่บำ้นเปียงมวีดัเป็นศูนย์กลำงของหมู่บำ้น โดย
ต ำแหน่งของวดัจะตัง้อยู่ตรงกลำง ค่อนไปทำงหวัของหมู่บำ้นในทศิเหนือ ห่ำงจำกรมิน ้ำขำน และอยู่ใกลก้บัเสน้ทำงสญัจรเชื่อมต่อกนั
ระหว่ำงหมู่บ้ำน โดยมกีำรจดักำรใช้สอยที่ว่ำงภำยในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่ เป็นกำรจดักำรโดยผู้คนในหมู่บ้ำน เพื่อรองรบักิจกรรมของ
หมูบ่ำ้นโดยเฉพำะกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั กำรละเลน่ ศำสนำ และควำมเชือ่  

ช่วงที ่2 พืน้ทีธ่รรมชำติ พืน้ทีท่ ำกนิ  พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมหมู่บำ้น  พืน้ทีอ่ยู่อำศยั พืน้ทีร่ฐับำล ในช่วงน้ีองคป์ระกอบทำง
กำยภำพที่ปรำกฏชดั ในหมู่บ้ำนเปียง จำกแผนที่ปี พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2520 ได้แก่ พื้นที่ธรรมชำติ พื้นที่ท ำกิน พื้นที่ประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้ำน พื้นที่อยู่อำศยั และพื้นที่หน่วยงำนภำครฐัฯ จำกแผนที่จะเห็นว่ำองค์ประกอบของชุมชนที่เพิ่มขึ้นคือ  พื้นที่
หน่วยงำนภำครฐัฯ หรอื พืน้ทีต่ ัง้ของหน่วยงำนรฐัขัน้พืน้ฐำน ไดแ้ก่ สถำนีอนำมยั สถำนีชัง่ตวงวดั โรงเรยีน ทีว่่ำกำรอ ำเภอ และศูนย์
ดแูลเดก็เลก็ประจ ำหมู่บำ้น โดยกำรวำงต ำแหน่ง และกำรหนัของอำคำร จะวำงทำงเขำ้ออกอำคำร โดยเรยีงกนัไปตำมเสน้ทำงหลวงสนั
ป่ำตอง -แมว่ำง นอกจำกน้ีในบรเิวณรมิถนนสนัป่ำตองแมว่ำง ตดัผำ่นพืน้ทีห่มูบ่ำ้นเปียง ยงัมรีำ้นคำหลำยหลงัเกดิขึน้ตำมถนน หนึ่งใน
องคป์ระกอบส ำคญัคอื ตลำดชุมชน ซึง่รองรบัลกูคำ้ทีเ่ป็นคนบำ้นเปียง และคนในหมูบ่ำ้นใกลเ้คยีง โดยอำศยัถนนสนัป่ำตอง-แมว่ำง เป็น
ทำงหลกัในกำรสญัจร และมทีำงรองคอืถนนภำยในหมูบ่ำ้นทีส่ำมำรถเดนิทำงเชือ่มไปถงึหมูบ่ำ้นใกลเ้คยีง เชน่ หมูบ่ำ้นรอ้งธำร เป็นตน้ 

ช่วงที่ 3 พื้นทีธ่รรมชำติ พืน้ทีท่ ำกนิ พืน้ที่ประกอบกจิกรรมหมู่บำ้น  พืน้ทีอ่ยู่อำศยั พืน้ทีร่ฐับำล พืน้ทีเ่อกชน จำกแผนทีปี่ 
พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2556 จะเหน็ว่ำองค์ประกอบทำงกำยภำพทีป่รำกฏชดั ในหมู่บ้ำนเปียงได้แก่ พื้นที่ธรรมชำติ พื้นที่ท ำกนิ พื้นที่
ประกอบกจิกรรมของหมู่บ้ำน พื้นที่อยู่อำศยั พื้นที่หน่วยงำนรฐัฯ และพื้นที่หน่วยงำนเอกชน โดยองค์ประกอบใหม่ที่เกดิเพิม่ขึ้นใน
บรเิวณพืน้ทีข่องหมูบ่ำ้น และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง คอื พืน้ทีป่ระกอบกำรของเอกชน เชน่ โรงงำนขนำดใหญ่ รำ้นคำ้ขนำดเลก็ทีก่ระจำยตวัเปิด
ใหบ้รกิำรทัง้คนในหมู่บำ้น และผูค้นต่ำงหมู่บำ้นทีส่ญัจรผ่ำนไปมำบนถนนแม่วำง - สนัป่ำตอง โดยกลุ่มรำ้นคำ้ขนำดเลก็จะเกำะกลุ่ม

พ.ศ. 2493 
ตลำดบำ้นเปียง 
 

พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954)             พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)          พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)        พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995)     พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 
  

       กำรเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบทำงกำยภำพตลอดชว่งระยะเวลำ 59 ปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) - พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)             

15 ปี                8 ปี                                           18 ปี                       18 ปี 

   

พ.ศ. 2477 
ทีว่ำ่กำรอ ำเภอบำ้นแม  
(เปลีย่นชือ่เป็นอ ำเภอสนัป่ำตอง)
ภำยหลงั)   

พ.ศ. 2482 
ยำ้นทีว่ำ่กำรอ ำเภอบำ้นแม  
ไปอยู ่ณ ทีว่ำ่กำรอ ำเภอสนัป่ำตองในปัจจบุนั 
 

พ.ศ. ๒๔๙๑ 
โรงเรยีนบำ้นเปียง 
 

พ.ศ. ๒๔๑๒ 
อำยบุำ้นพกัอำศยั บำ้นไมท้ีพ่บในบำ้น
เปียง 

พ.ศ. 2536 
ประปำหมูบ่ำ้น 
 
 

พ.ศ. 2540 -2541 
ป้อมต ำรวจบำ้นเปียง 
ปรบัจำกถนนซอยดนิ เป็นคอนถนนคอนกรตี 
 

พ.ศ. 2543 
วดับำ้นเปียงถูกบูรณะครัง้ที ่1 
 
 

พ.ศ. 2537-40(?) 
สรำ้งชมรมผูส้งูอำย ุ
สถำนีอนำมยั 
ศนูยช์ำ่งตวงวดั 
 



กำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นไทย ภำคเหนือ 
กรณศีกึษำ: หมูบ่ำ้นเปียง อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่
ด ำเนิน เต๋จ๊ะใหม ่
 

111 

รวมกนักบัองค์ประกอบของหน่วยงำนภำครฐัฯ บนถนนแม่วำง - สนัป่ำตอง และตลำดของหมู่บ้ำน จะเหน็ได้ว่ำองค์ประกอบใหม่ที่
เพิม่ขึน้ในหมู่บำ้นเปียง ทัง้พืน้ทีข่องหน่วยงำนภำครฐับำล และพืน้ทีข่องรำ้นคำ้ โรงงำนภำคเอกชนไดเ้กดิขึน้ตำมกำรตดัถนนแม่วำง - 
สนัป่ำตอง กำรตดัถนนท ำใหเ้กดิควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึง และเกดิท ำเลที่เหมำะสมกบักำรคำ้ขำย และกำรตัง้อำคำรเพื่อสำธำรณะ
ประโยชน์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงมำจำกต่ำงหมู่บำ้น ต่ำงต ำบล ปรำกฏกำรณ์น้ีท ำใหพ้ืน้ที่บรเิวณส่วนน้ีของหมู่บำ้น
กลำยเป็นจุดกจิกรรมใหม ่เป็นพืน้ทีร่องรบักำรใชส้อยทัง้คนในหมูบ่ำ้น และนอกหมูบ่ำ้น 

ภำพรวมของหมูบ่ำ้นเปียงในช่วงน้ีองคป์ระกอบของพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ คอื  พืน้ทีเ่อกชน โรงงำน รำ้นคำ้ กลุ่มผูใ้ชห้ลกั เป็นคนใน
หมูบ่ำ้นเอง และ ผูค้นจำกหมูบ่ำ้น และอ ำเถอใกลเ้คยีง กำรเกดิขึน้ขององคป์ระกอบใหมน้ี่ท ำใหเ้กดิกลุ่มกจิกรรมใหมใ่นหมูบ่ำ้นทีม่กีลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิำรทัง้คนในหมูบ่ำ้น คนจำกหมูบ่ำ้นใกลเ้คยีง รวมถงึผูค้นทีส่ญัจรผำ่น รวมทัง้กำรเกดิขึน้ของสถำนบรกิำรขัน้พืน้ฐำนของรฐั เช่น 
สถำนีอนำมยั ศูนยบ์รกิำรเดก็เลก็ ป้อมต ำรวจ องค์ประกอบทัง้สองทีเ่พิม่เขำ้มำในหมู่บำ้น เหน็ไดช้ดัว่ำมลีกัษณะกำรวำงตวัลอ้ไปกบั
ถนนทำงหลวง แมว่ำง – สนัป่ำตองซึง่เป็นเขตกำรขยำยตวัของหมูบ่ำ้น ซึง่เคยเป็นเขตรอบนอก หรอื นอกหมูบ่ำ้น  ในขณะทีก่ำรวำงตวั
ของกลุ่มบำ้นในเขตหมู่บำ้น ส่วนใหญ่ยงัคงรกัษำกำรวำงตวัของอำคำรตำมแนวแกนเหนือ-ใต ้โดยมวีดั วำงตวัตำมแนวทศิตะวนัออก-
ตะวนัตก ตำมคติควำมเชื่อร่วมของกลุ่มชำติพนัธุ์ในพื้นที่แอ่งเมอืงเชยีงใหม่ -ล ำพูน นอกจำกน้ี กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของ
หมูบ่ำ้นทีส่ ำคญั คอืกำรเพิม่ขึน้ของกลุม่บำ้นสมยัใหม่ บำ้นสมยัใหมเ่ริม่ปลกูสรำ้งแทนทีบ่ำ้นไมห้ลงัเดมิ ทีเ่สือ่มสภำพ ไมส่ำมำรถใชง้ำน
ไดอ้ย่ำงด ีและไม่สำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรดำ้นกำรใชส้อยของผูอ้ำศยัในบำ้นได้ กำรสรำ้งบำ้นใหม่เริม่ปลูกสรำ้งในพืน้ทีเ่ดมิ หรอื
ภำยในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนั นอกจำกน้ียงัมกีำรสรำ้งบำ้นใหมต่ำมกำรขยำยตวัของสมำชกิในครอบครวั กำรสรำ้งบำ้นของครอบครวัใหม่ 
ในกรณีทีพ่ืน้ทีบ่ำ้นเดมิ ไม่มเีน้ือทีเ่พยีงพอกบักำรปลูกสรำ้งบำ้น ครอบครวัใหม่จะเลอืกปลูกบำ้นในพืน้ทีท่ ำกนิ ทีน่ำ ทีส่วนของตนเอง 
ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณรอบๆ หมูบ่ำ้น  

5.2 องคป์ระกอบของท่ีว่าง และการใช้สอยท่ีว่างในหมู่บา้นเปียง  
องค์ประกอบของที่ว่ำงและกำรใช้สอยที่ว่ำงในหมู่บ้ำนเปียง  สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดงัน้ี หมวดที่ 1 องค์ประกอบที่

เกดิขึน้โดยธรรมชำติ หมวดที ่2 องค์ประกอบทีเ่กดิขึน้โดยคนในหมู่บำ้น ในหมวดนี้สำมำรถแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อย คอื พืน้ทีท่ ำกนิ และ
พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมของหมูบ่ำ้น และหมวดที ่3 คอืองคป์ระกอบในหมูบ่ำ้นทีเ่กดิขึน้โดย หน่วยงำนภำครฐับำล และหน่วยงำนภำคเอกชน  

ตารางท่ี 2 แสดงกำรจดัหมวดหมูอ่งคป์ระกอบทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นเปียง  
หมวดหมู่องคป์ระกอบท่ีว่างในหมู่บา้นเปียง   

ทีม่ำ: ขอ้มลูเชงิแผนทีต่ัง้แต่ปี พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2556 ประกอบกบักำรส ำรวจภำคสนำมหมูบ่ำ้นเปียงในช่วงปี 
พ.ศ. 2555 – 2558 

พืน้ท่ีธรรมชาติ พืน้ท่ีท ากิน พืน้ท่ีประกอบกิจกรรมหมู่บา้น พืน้ท่ีรฐั / เอกชน 
ป่ำไม ้ ทีน่ำ ลำนวดับำ้นเปียง ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็บำ้นเปียง  
น ้ำขำน สวนล ำไย ลำนบำ้น สถำนบรกิำรประจ ำครอบครวั 

สถำนีอนำมยับำ้นเปียง 
ล ำเหมอืง สวนผกั และสวนผลไม ้ เสือ้บำ้น / หอเสือ้บำ้น ป้อมต ำรวจ ตูย้ำมบำ้นเปียง 
รอ่งน ้ำ  เสือ้วดั ศำลำพกัรมิทำง 
  พอ่ปู่  เจำ้ทีห่มูบ่ำ้น โรงเรยีนบำ้นเปียง (รฐับ ำรุง) 
  ป่ำชำ้พระสงฆ ์ ศนูยช์ัง่ตวงวดัภำคเหนือ 
  ป่ำชำ้เดก็  
  ศำลำชุมชนลวัะ  
  รำ้นคำ้ในชุมชน  
  โรงสขีำ้ว  
  ส ำนกังำนกองทุนหมูบ่ำ้นเปียง  

และโรงเกบ็ของหมูบ่ำ้น 
 

  ตลำดสด  
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หมวดที ่1 องคป์ระกอบทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชำต ิไดแ้ก่ น ้ำขำน ร่องน ้ำ ล ำเหมอืง  และ ป่ำไม ้หรอืป่ำแพะของหมูบ่ำ้น ลกัษณะ
ของพืน้ทีม่รีูปทรงเป็นไปตำมลกัษณะภูมปิระเทศ แม่น ้ำ ล ำเหมอืง ป่ำไม7้ ถอืเป็นทรพัยำกรส่วนกลำงของหมูบ่ำ้น ทีช่ำวบำ้นทุกคนจะ
ชว่ยกนัดแูล และจดักำรกำรใชส้อยร่วมกนั   โดยมกัจะใชใ้นงำนบุญ งำนกจิกรรมของหมูบ่ำ้น นอกจำกนี้ ป่ำไมย้งัใชเ้ป็นพืน้ทีอ่ำ้งองิ ใน
กำรเรยีกทีต่ัง้ ต ำแหน่งของบำ้น ในหมูบ่ำ้นทีต่ัง้อยูใ่กลบ้รเิวณนี้วำ่ “ป่ำไม”้   

หมวดที ่2 องคป์ระกอบทีเ่กดิขึน้โดยคนในหมูบ่ำ้น แบง่เป็นสองกลุม่ยอ่ย คอื พืน้ทีท่ ำกนิ และพืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมของหมูบ่ำ้น 
พืน้ที่ท ำกนิไดแ้ก่ ทีน่ำซึ่งเป็นพืน้ทีท่ี่มสีดัส่วนมำกทีสุ่ดของหมู่บำ้นเปียง รองลงมำคอืพืน้ที่ท ำสวน สวนล ำใย สวนหอม และสวนผลไม้  
พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมหมูบ่ำ้น ไดแ้ก่ ลำนวดับำ้นเปียง ตลำดสด เสือ้บำ้น หรอื หอเสือ้บำ้น เสือ้วดั ศำลพ่อปู่  หรอื เจำ้ทีใ่นหมูบ่ำ้น ป่ำชำ้
พระ ป่ำชำ้เดก็ ศำลำของชุมชน รำ้นคำ้ในชุมชน โรงสขีำ้ว และอำคำรส ำนักงำนกองทุนหมูบ่ำ้นเปียง รวมถงึอำคำรเอนกประสงค ์โรงเกบ็
ของใชส้ว่นกลำงของหมูบ่ำ้น ลกัษณะร่วมขององคป์ระกอบในหมวดน้ี จะมลีกัษณะกำรจดักำรกำรใชส้อยทีว่ำ่งแบบกึง่ทำงกำร ในลกัษณะ
ของกำรจดักำรแบบชัว่ครำว โดยมกีำรจดักำรเป็นไปตำมลกัษณะของพืน้ที ่และตำมควำมกำรใชส้อยในแต่ละกจิกรรม 

หมวดที ่3 องคป์ระกอบทีเ่กดิขึน้โดย หน่วยงำนภำครฐับำล และหน่วยงำนภำคเอกชน ประกอบดว้ย ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็บำ้น
เปียง สถำนบรกิำรประจ ำครอบครวัสถำนีอนำมยับำ้นเปียง ป้อมต ำรวจ ตูย้ำมบำ้นเปียง ศำลำพกัรมิทำง โรงเรยีนบำ้นเปียง (รฐับ ำรุง) 
และศนูยช์ัง่ตวงวดัภำคเหนือ องคป์ระกอบในหมวดน้ี จะมกีำรจดักำรทีว่ำ่ง และรปูแบบสถำปัตยกรรม เป็นแบบสมยัใหม ่ซึง่จะมลีกัษณะ
กำรจดักำรใชส้อยทีว่ำ่งทีม่คีวำมเป็นทำงกำร มรีะเบยีบแบบแผนในกำรใชส้อยทีช่ดัเจน  
 
 
      1 พืน้ทีท่ำงธรรมชำต ิ     5 พืน้ทีก่จิกรรมหมูบ่ำ้น 
         น ้ำขำน      ลำนวดั ตลำดสดชุมชน  
 
 
      2 พืน้ทีท่ ำกนิ      6 พืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั 
          สวนล ำไย            บำ้นไม ้
 
 
     3 พืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั      7 พืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั 
        บำ้นสมยัใหม ่            ลำนบำ้น 
 
 
   4 พืน้ทีร่ฐั/เอกชน     8 พืน้ทีร่ฐั/เอกชน 
      ศนูยช์ำ่งตวงวดั       อำคำรสำธำรณะสขุ  
    
รปูท่ี 3 ตวัอยำ่งองคป์ระกอบทำงกำยภำพภำยในหมูบ่ำ้นเปียง ทีอ่ยูร่ว่มกนัระหวำ่งเก่ำ และใหมอ่นัสง่ผลต่อกำรก่อรปูของหมูบ่ำ้นโดยรวม 
ที่มำ: ผู้เขยีน วเิครำะห์จำกกำรเก็บขอ้มูลในหมู่บ้ำน ขอ้มูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ กรมแผนที่ทหำร กองบญัชำกำรกองทพัไทย และ 
Google Earth 

6. สรปุการก่อรปูของท่ีว่างภายในหมู่บ้านเปียง 
จำกกำรศกึษำขอ้มลูเชงิแผนทีส่ำมำรถสรุปกำรก่อรปูของทีว่ำ่งภำยในหมูบ่ำ้นเปียงดงัน้ี รปูร่ำงของหมูบ่ำ้นเปียง มกีำรเกำะกลุ่ม

ของบำ้น ระบบทำงเดนิ และทำงสญัจรภำยในหมู่บำ้นโดยตัง้ตน้จำก ลกัษณะทำงภูมปิระเทศ พืน้ทีร่ำบ ตำมควำมลำดชนัของสภำพทีต่ัง้ 
ทำงน ้ำ ล ำเหมอืง เป็นหลกั จำกนัน้กำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพของหมู่บำ้นเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของขนำดเสน้ทำงสญัจร จำกซอย
ดนิขนำดเล็กเชื่อมต่อระหว่ำงบ้ำน กลุ่มบ้ำน ท ำหน้ำที่เป็นทัง้ทำงระบำยน ้ำ และทำงสญัจรของผู้คนภำยในหมู่บ้ำน เปลี่ยนเป็นถนน
คอนกรตี ทีม่กีำรขยำยขนำด และระดบัควำมสงู นอกจำกน้ีกำรเปลีย่นแปลงลกัษณะทำงกำยภำพทีส่ ำคญัคอื กำรเปลีย่นแปลงรปูแบบ และ

                                                 
7 ป่ำไม ้หรอื ป่ำแพะ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ ีก่ระจำยอยูท่ ัว่ไปทัง้ในพืน้ทีท่ ำกนิ ของชำวบำ้นเปียง และพืน้ทีบ่รเิวณรมิน ้ำแมข่ำน โดยสว่นใหญ่จะเป็น ป่ำไผ ่ชำวบำ้นเปียงเรยีกพืน้ที่
บรเิวณนี้ของหมูบ่ำ้นวำ่ “ป่ำไม”้ 



กำรก่อรปู และกำรเปลีย่นแปลงทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นไทย ภำคเหนือ 
กรณศีกึษำ: หมูบ่ำ้นเปียง อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่
ด ำเนิน เต๋จ๊ะใหม ่
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ขนำดของบำ้นพกัอำศยั รวมถงึกำรสรำ้งอำคำรสำธำรณะของหมู่บำ้นทีม่รีูปแบบเป็นอำคำรสมยัใหม่ กำรเปลีย่นแปลงนี้ท ำใหข้นำดของ
ถนน บำ้น สถำปัตยกรรมในชุมชนมขีนำด และสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไป ในภำพรวมจงึเหน็ไดว้่ำมบีำ้นทีส่รำ้งใหม่ในหลำยหลงัมสีดัส่วน และ
ขนำดสงูกวำ่กลุม่บำ้นเดมิ ในมมุมองน้ีท ำใหส้ดัสว่น ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบำ้น กลุม่บำ้น และพืน้ทีโ่ลง่ในหมูบ่ำ้นเลีย่นแปลงจำกเดมิ 

กำรเกำะกลุ่มของบำ้นในหมูบ่ำ้นเปียง ตัง้ตน้เกำะกลุม่กนัตำมสำยสมัพนัธแ์บบเครอืญำติ ปลกูสรำ้งบำ้นในทีผ่นืเดยีวกนั โดย
มลีำนบำ้น หรอืข่วงบำ้น เป็นพืน้ทีว่่ำงระหว่ำงบำ้น ในลกัษณะของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชื่อมต่อเน่ืองถงึกนัทัว่ทัง้หมู่บำ้น มทีำงเขำ้ ออกของ
บำ้นทีเ่ป็นทำงเขำ้ออกหลกั และทำงเดนิเชือ่มขนำดเลก็ ทีเ่กดิจำกกำรเดนิลดัตดัเชือ่มกนัตำมบำ้น ตวับำ้นสว่นใหญ่ ปลกูขึน้โดยกำรหนั
เรอืนตำมคตกิำรปลูกบำ้นทำงเหนือ คอื กำรหนัหน้ำบำ้นไปทำงทศิเหนือ หรอื “เหนือล่องใต้” มทีำงขึน้บำ้นหลกัอยู่ทำงทศิเหนือ และมี
บนัไดขึน้บำ้นจำกทำงทศิตะวนัออก โดยมวีดัเป็นศูนยก์ลำงของหมู่บำ้น ในขณะทีก่ำรวำงตวัของวหิำรวดั โบสถ์จะหนัไปตำมแกนทศิ
ตะวนัออก และทศิตะวนัตก  โดยมทีำงขึน้วหิำรจำกทำงทศิตะวนัออก  

นอกจำกน้ี จำกกำรส ำรวจหมูบ่ำ้นพืน้ทีใ่นลุ่มน ้ำขำน ทีต่ัง้อยู่ในต ำบลบำ้นแม พบวำ่หมู่บำ้นสว่นใหญ่ มกีำรวำงต ำแหน่งบำ้น 
และวดัในลกัษณะเดยีวกนัทัง้หมด ส ำหรบัอำคำรสำธำรณะอื่นๆ และ อำคำรของหน่วยงำนภำครฐั เช่น โรงเรยีน สถำนีอนำมยั สถำนี
ต ำรวจ ศูนยช์ัง่ตวงวดั ศูนยเ์ดก็เลก็ของหมู่บำ้น จะวำงตวัตำมแนวถนนแม่วำง-สนัป่ำตอง เพื่อควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึจำกถนนสำย
ใหม่ ทีท่ ำหน้ำทีเ่ชื่อมต่อระดบัต ำบล และอ ำเภอ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส ำคญัของกำรขยำยตวัของหมู่บำ้นเปียง หลงัจำกกำรตดัถนนสำยแม่
วำง-สนัป่ำตอง (ทำงหลวงหมำยเลข 1013) และขยำยผวิกำรจรำจรใหม้ขีนำดกวำ้งขึน้ กำรตดัถนนท ำใหเ้กดิกำรขยำยตวัของกลุ่มบำ้น 
ร้ำนค้ำ โรงงำน และอำคำรหน่วยงำนภำครฐับำล  องค์ประกอบเหล่ำน้ีวำงตวัตำมแนวถนนสำยหลกัต่อเน่ืองกนัเป็นแนวยำว เชื่อม
ต่อเนื่องไปยงัหมูบ่ำ้นขำ้งเคยีงทีเ่ริม่มกีำรขยำยตวัในลกัษณะเดยีวกนั 

จำกกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพทีเ่กดิขึน้ในหมู่บำ้นเปียง อำจกล่ำวไดว้่ำ ลกัษณะของควำมเป็นหมู่บำ้น ลกัษณะขอบเขต
ของหมู่บ้ำนที่ถูกก ำหนดด้วยองค์ประกอบทำงกำยภำพเดมิ เช่น กลุ่มต้นไม้ใหญ่ ขนำดของทำงสญัจร ล ำน ้ำ เริม่หำยไป ส่งผลให้
ลกัษณะของกำรเชื่อมต่อระหวำ่งหมูบ่ำ้น กำรรบัรูล้ ำดบักำรเขำ้ถงึหมูบ่ำ้นเปลีย่นไปจำกเดมิ จำกกำรเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบทำง
กำยภำพในขำ้งตน้ เช่น กำรเปลีย่นแปลงขนำดทำงสญัจร จำกทำงซอยดนิ เป็นถนนคอนกรตี กำรเปลีย่นแปลงขนำดของบำ้น จำกบำ้น
ไมย้กใตถุ้นสงู เป็นบำ้นสมยัใหม่ ตลอดจนกำรสรำ้งรัว้ ประตทูำงเขำ้บำ้น กำรเปลีย่นแปลงทีก่ล่ำวมำน้ี มผีลโดยตรงกบักำรเปลีย่นแปลง
ทำงกำยภำพ และกำรรบัรูข้นำด และสดัสว่นทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้น ทีส่มัพนัธก์บัรำ่งกำย และกำรใชส้อยทีว่ำ่ง 

6.1 สรปุการศึกษาการก่อรปู และการเปล่ียนแปลงท่ีว่างในหมู่บา้นเปียง  
จำกกำรวเิครำะหข์อ้มลูสำมำรถสรุปองคป์ระกอบทีท่ ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงรูปร่ำง และทีว่่ำงในหมู่บำ้นเปียงดงัน้ี เสน้ทำง 

ขอบเขต และรปูแบบสิง่ปลกูสรำ้ง  

6.1.1 เสน้ทำง  
กำรเปลีย่นแปลงของเสน้ทำง หมำยถงึ ทัง้ขนำด และระบบกำรสญัจรในหมู่บำ้น ทัง้ภำยนอก และภำยใน กำรเปลีย่นแปลง

ของเสน้ทำงมผีลกระทบทัง้ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบำ้นทีอ่ยู่ภำยในหมู่บำ้น รวมทัง้กำรเปลีย่นแปลงดำ้นบรรยำกำศ ขนำด สดัส่วนของ
หมู่บำ้น นอกจำกน้ีกำรเปลีย่นแปลงของเสน้ทำง ยงัมผีลต่อกำรเพิม่อำคำร สิง่ปลูกสรำ้งทีเ่ป็นองคป์ระกอบใหม่ในชุมชน เช่น รำ้นคำ้ 
โรงงำน และหน่วยงำนส ำคญัในระดบัต ำบล และอ ำเภอ ดงันัน้กำรเปลีย่นแปลงของทำง จงึเป็นปัจจยัส ำคญัทีท่ ำใหเ้กดิกำรขยำยตวัของ
ขอบเขตหมูบ่ำ้น โดยเฉพำะแนวโน้มกำรขยำยตวัของหมูบ่ำ้นไปตำมถนนทำงหลวงทีส่รำ้งขึน้มำภำยหลงั 

ผลของกำรเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัคอื หมู่บำ้นเปียง และหมู่บำ้นใกลเ้คยีงทีม่ถีนนเสน้ทำงหลวงแผ่นดนิตดัผ่ำน จำกทีเ่คย
เป็นหมูบ่ำ้นทีเ่กดิรปูรำ่งขึน้จำกกำรเกำะกลุม่กนัของกลุม่บำ้น โดยมวีดัเป็นศนูยก์ลำงของกำรวำงตวั มขีอบเขตของหมูบ่ำ้นเป็นกลุม่กอ้น 
กลำยเป็นหมูบ่ำ้นทีม่กีำรกระจำยตวัไปตำมเสน้ทำงหลวง โดยมถีนนเป็นแกนกลำงใหมข่องกำรขยำยตวั กำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพ
ทีเ่หน็ไดอ้ย่ำงชดัเจน คอื ขอบเขตระหวำ่งหมูบ่ำ้นเริม่เชือ่มต่อเนื่องถงึกนั และลกัษณะของทีว่ำ่งส ำหรบักำรเขำ้สู่ (entering space) หรอื
ทีว่่ำงเปลีย่นผ่ำน (transitional space) ระหว่ำงหมู่บ้ำนเริม่หำยไป จำกกำรเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บำ้นแบบใหม่โดยถนน และกลุ่มรำ้นคำ้ 
บำ้นเรอืน ทีเ่พิม่ขึน้กระจำยไปตำมถนน อย่ำงไรกต็ำมกำรเปลีย่นแปลงน้ีท ำใหก้ำรรบัรูข้องควำมเป็นหมู่บำ้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคอื 
สว่นภำยนอก ขอบเขตกลุ่มบำ้นในพืน้ทีบ่รเิวณถนนตดัใหม ่และภำยใน ขอบเขตของหมูบ่ำ้นเดมิ 
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6.1.2 ขอบเขต  
กำรเปลีย่นแปลงของรปูแบบกำรกัน้ขอบเขตระหวำ่งบำ้น จำกเดมิทีม่กีำรกัน้ขอบเขตในลกัษณะชัว่ครำว กัน้แบง่ขอบเขตแบบ

หลวมๆ สำมำรถเดนิทะลุตดัผ่ำน และสำมำรถมองเหน็กนัได้ เป็นกำรสรำ้งรัว้ ประตูดว้ยวสัดุทีม่คีวำมแขง็แรง และถำวรมำกขึน้ เช่น 
กำรสรำ้งรัว้คอนกรตี รัว้เหลก็ดดั ทีม่รีูปแบบถำวร และมขีนำดตำมมำตรำฐำน  กำรสรำ้งรัว้ใหม่เกดิขึน้จำกสำเหตุทัง้กำรเปลีย่นแปลง
รูปแบบของบำ้นสมยัใหม่ และกำรเสื่อมสภำพไปของวสัดุเดมิ ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงน้ี เกดิผลกระทบทัง้ระดบักำยภำพของ
หมู่บำ้น ทีท่ ำใหส้ดัส่วนของทีว่่ำง กำรเวน้ว่ำง ระหว่ำงกลุ่มบำ้นเปลีย่นไป จำกทีว่่ำงแบบเปิดทีม่คีวำมต่อเน่ือง ลื่นไหลสูง ทัง้ในดำ้น
รปูทรง กำรมองเหน็ กำรสญัจรผำ่นทีล่ืน่ไหลเชือ่มต่อกนัตลอดทัง้หมูบ่ำ้น เปลีย่นเป็นทีว่ำ่งแบบปิด ใหคุ้ณลกัษณะของทีว่ำ่งแบบน่ิง และ
มลีกัษณะของควำมเป็นทีว่ำ่งเชงิเดีย่ว (single space) แยกขำดออกจำกทีว่ำ่งอื่นๆ ภำยในหมูบ่ำ้น 

6.1.3 รปูแบบสิง่ปลกูสรำ้ง 
กำรเปลี่ยนแปลงสิง่ปลูกสร้ำง หมำยถึงสิง่ปลูกสร้ำงทุกชนิด โดยเฉพำะรูปแบบบ้ำน จำกบ้ำนไม้ เรอืนไม้เดมิในหมู่บ้ำน 

เปลี่ยนเป็นรูปแบบบ้ำนสมยัใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้ำนเกิดจำกกำรเสื่อมสภำพของบ้ำนหลงัเดมิ  ทัง้ในด้ำนวสัดุ และด้ำน
ประโยชน์ใชส้อย ทีไ่มส่ำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรใชส้อยในวถิชีวีติแบบสมยัใหมไ่ด้ ประกอบกบัปัจจยัควำมตอ้งกำรดำ้นกำรอยู่อำศยั
อื่น เช่น กำรขยำยตวัของครอบครวั ควำมตอ้งกำรบำ้นรปูแบบใหม่ เป็นตน้ กำรเปลีย่นแปลงน้ีท ำใหส้ดัสว่นระหวำ่งกำรเวน้วำ่งระหวำ่ง
ทีว่ำ่งและ สิง่ปลกูสรำ้ง ภำยในหมูบ่ำ้นเปลีย่น จำกแบบเดมิทีเ่คยมสีดัสว่นสมัพนัธก์บัลกัษณะทีต่ัง้ ลกัษณะภูมปิระเทศ และสดัสว่นของ
รำ่งกำย เปลีย่นเป็นสดัสว่นมำตรฐำนอำคำรแบบสมยัใหม่ วสัดุก่อสรำ้งใหม ่เพือ่รองรบัวถิ ีและเครื่องมอืรองรบักำรใชช้วีติแบบสมยัใหม่ 
นอกจำกนี้ยงัมกีำรถมที ่ปรบัทีว่ำ่งใหมเ่พือ่ แกปั้ญหำน ้ำทว่มขงั และเพือ่ใหส้ำมำรถปลกูเรอืนใหมไ่ด ้โดยจำกหลกัฐำนในภำพกวำ้งจำก
ขอ้มลูเชงิแผนที ่พ.ศ. 2497 ถงึปัจจุบนั พ.ศ. 2556 จะเหน็วำ่ มวลของอำคำร สิง่ปลกูสรำ้ง และกำรเวน้วำ่ง ทีว่ำ่งในหมูบ่ำ้นเริม่มคีวำม
หนำแน่นขึน้8  

7. ส่งท้าย บทเรียนจากการศึกษาการก่อรปู และการเปล่ียนแปลงท่ีว่างในหมู่บ้านเปียง 
กำรคงไวข้องทีว่ำ่งในดำ้นกำรรกัษำ และออกแบบสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพภำยในหมูบ่ำ้น จำกกำรศกึษำพบวำ่ กำยภำพที่

เปลี่ยนไปของหมู่บ้ำนเกดิจำกกำรน ำเอำรูปแบบทำงสญัจร กำรสร้ำงขอบเขต และสิง่ปลูกสรำ้งสมยัใหม่จำกทีอ่ื่นเขำ้มำปลูกสรำ้งใน
หมู่บ้ำน ท ำให้เกิดกำรสูญไปของที่ว่ำง / ระบบที่ว่ำงเดมิของหมู่บ้ำน ซึ่งมปีระโยชน์ทัง้กบัวถิีกำรอยู่ของคนในหมู่บ้ำนในมติิต่ำงๆ 
โดยเฉพำะเรื่องควำมสมัพนัธ์ของคน เช่น กำรช่วยเหลอืเกื้อกูล และกำรสอดส่องดูแลที่ในกำรรกัษำควำมปลอดภยัอนัเกิดขึ้นจำก
ลกัษณะทำงกำยภำพของทีว่ำ่ง โดยกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพ ทัง้ขนำด และสดัส่วนเดมิของหมู่บำ้น จำกหมู่บำ้นเดมิทีเ่กดิขึน้จำก
องค์ประกอบทำงธรรมชำติ และมนุษย์ เช่น ถนนภำยในหมู่บำ้น ทำงเขำ้สู่หมู่บ้ำน  รูปแบบบ้ำน ลกัษณะของที่ว่ำง ปัจจุบนัเกดิกำร
เปลีย่นแปลงไปตำมมำตรำฐำนกำรของออกแบบสมยัใหม่ กำรก่อสรำ้ง วสัดุสมยัใหม่ ทีม่มีำตรำฐำนเฉพำะ เมื่อน ำมำใชใ้นหมู่บำ้นที่
เกดิขึน้ตำมธรรมชำตทิ ำใหก้ำยภำพของหมู่บำ้นเดมิค่อยๆ เปลีย่นไปทัง้ขนำด สดัส่วน บรรยำกำศ ควำมสมัพนัธข์องผูค้น รวมถงึมติิ
อื่นๆ ทีย่งัไม่ไดถู้กศกึษำ ดว้ยเหตุน้ีกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพ ในทุกๆ องคป์ระกอบของหมู่บำ้นจะตอ้งมกีำรศกึษำ และไตร่ตรอง 
พจิำรณำเลือกรูปแบบที่มคีวำมเหมำะสม เพื่อรกัษำระบบควำมสมัพนัธ์ที่มคีุณค่ำเดิม และเพื่อพฒันำอตัลกัษณ์ใหม่ โดยกำรเพิม่
คุณสมบตั ิปฏสิมัพนัธ์ของผูค้นกบัมติติ่ำงๆ ใหก้ำยภำพของพืน้ที่ เพื่อสรำ้งสภำพแวดลอ้มทีด่ใีนกำรอำศยัอยู่ใหก้บัผูค้น และหมู่บำ้น
ต่อไป 
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รุน่ใหม ่มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 สนบัสนุนโดย มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
 
 
 
 

                                                 
8 อำ้งองิจำกขอ้มลูเชงิแผนทีใ่นบทที ่4 และแผนที ่4-1 กำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพของหมูบ่ำ้นเปียงตำมล ำดบัเวลำจำกแผนทีท่ ัง้หมด 6 ชดุ (พ.ศ. 2497 ถงึ พ.ศ. 2556) ใน 
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บทคดัย่อ 
เทศบาลเป็นหนึ่งในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่บีทบาทส าคญัในการบรหิารเมอืงทีส่่งเสรมิความตอ้งการของประชาชนใน

ท้องถิ่น ในอกีทางหน่ึงอาคารเทศบาลให้การสนับสนุนการบรกิารสาธารณะและสถานที่ปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาล  ดงันัน้การ
ประเมนิความสามารถในการใชง้านอาคารจงึมคีวามส าคญัต่อการปรบัปรุงอาคารใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ีเพื่อส ารวจผลกระทบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของอาคารเทศบาลทีม่ตี่อการใชง้านพืน้ทีอ่าคาร  
รวมถงึความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของพืน้ทีอ่าคารส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลก โดยการรวบรวมขอ้มลู
ประกอบด้วย การวเิคราะห์เอกสาร การเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการส ารวจกายภาพภายในและภายนอกของอาคาร การสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารอาคารและชุดการส ารวจของแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะกายภาพพืน้ทีท่ างานของพนักงานมปีระสทิธภิาพการใช้
งานทีต่ ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน มเีพยีง 2 องคป์ระกอบทีพ่นกังานพงึพอใจในการใชง้านพืน้ที ่คอื ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยอาคารและการจดัพืน้ที่
ตามต าแหน่งงาน และการใช้งานพื้นที่ให้บริการของผู้เข้ารบับริการมปีระสทิธิภาพการใช้งานที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐ าน มีเพยีง 2 
องคป์ระกอบทีผู่เ้ขา้รบับรกิารพงึพอใจในการใชง้านพืน้ที ่คอื ขนาดพืน้ทีร่องรบัการบรกิาร และขนาดทีเ่หมาะสมของครุภณัฑ ์

ค ำส ำคญั: กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรกำยภำพ, เทศบำลนคร, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, กำรใชง้ำนพืน้ที,่ พฤตกิรรมกำรใชง้ำนพืน้ที ่

Abstract 
Municipality is one of the local administrative organizations that has an important role in town administration that 

promote the needs of local citizen. On the other hand, the municipality buildings provide the support for public services as well 
as for the workplace for municipality employees. Therefore, the assessment of building usability is important for the improvement 
of the building that responds to the needs of users. 

The aim of this study is to explore the impact of physical environment aspects of the municipality building on the 
usability of building space including user satisfaction, efficiency and effectiveness of the space. The study applies a case study 
of the Phitsanulok Municipality building. Data collection includes document analysis, physical survey, interviews with building 
managers and series of questionnaire surveys. Findings and reflections upon that the use of buildings of the employee had a 
lower efficiency than the standard. Only 2 factors were satisfied with the use of the building space that sizing the use of space 
and allocate space according to position. And the use of buildings of the service visitor had a lower efficiency than the standard. 
Only 2 factors were satisfied with the use of the building space that sizing the use of space and size of equipment. 

Keywords: Facility management, City municipality, The local government administration, Usability, Area usage behavior 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั

พษิณุโลก จดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าทีใ่หบ้รกิารประชาชน โดยเฉพาะการบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกจิ การศกึษา 
ความปลอดภยั เป็นตน้ ท าใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัการบรกิารจากภาครฐัไดร้วดเรว็และสามารถตอบสนองต่อปัญหาตรงตามความ
ต้องการ สอดคล้องกบันโยบายศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่มุ่งเน้นใหค้ าแนะน าและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนใหเ้กดิการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชนทีเ่ดินทางมาตดิต่อราชการกบั
หน่วยงานของรฐั (อารยีพ์นัธ ์เจรญิสขุ, 2560) ซึง่เป็นงานใหบ้รกิารแก่ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของ
ประชาชน โดยเฉพาะความตอ้งการความสะดวกสบายในการด ารงชวีติและความเป็นอยู่ 

พืน้ทีใ่นส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลก เป็นพืน้ทีใ่นการรองรบัการเขา้ใชบ้รกิารของประชาชนเป็นจ านวนมาก การจดัการ
พืน้ทีจ่งึเป็นเรื่องทีส่ าคญัอย่างยิง่ในการบรหิารพืน้ทีใ่หเ้พยีงพอต่อการใชง้านของทัง้ผูร้บับรกิารและพนักงานผูป้ฏบิตังิาน การปรับปรุง
พฒันาพืน้ทีอ่าคารน้ีมเีกดิขึน้แลว้ในปี 2560 แต่ยงัไมไ่ดม้กีารประเมนิผลการใชง้านพืน้ที ่ทีต่อบสนองต่อเป้าหมายขององคก์ร ตอบสนอง
ต่อผูใ้ชง้านอาคารหรอืผู้เขา้รบับรกิาร โดยเฉพาะพืน้ทีท่ างานของพนักงานทีป่ฏบิตังิานในองคก์รคบัแคบ แออดั และไม่เพยีงพอต่อการ
รองรบัจ านวนประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่ละวนั ดงันัน้ การศกึษานี้ จงึมุ่งเน้นความส าคญัในการประเมนิผลส าเรจ็ในการใชง้านพืน้ที ่
เพือ่จดัท าเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงพืน้ทีอ่าคารใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพือ่ส ารวจพืน้ทีก่ายภาพอาคารกรณีศกึษาในปัจจุบนั 
2) เพือ่ศกึษาปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพ บรบิทองคก์ร และการบรหิารจดัการทีม่ผีลต่อการใชง้านอาคารกรณีศกึษา 
3) เพือ่เสนอแนวทางการจดัการและปรบัปรุงพืน้ทีอ่าคารกรณีศกึษา 

2. ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 นิยามของอาคารส านักงานราชการ 
สมชาย เอกปัญญากุล (2542) ลกัษณะของงานสถาปัตยกรรมราชการโดยทัว่ไป เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่

ส าหรบัปฏบิตัริาชการและใหบ้รกิารสาธารณะชนโดยรวม ซึง่ไดแ้ก่ อาคารทีท่ าการต่างๆ (เช่น กระทรวง กรม ศาลากลางจงัหวดั ทีว่่า
การอ าเภอหรอืเขต เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมอีาคารอื่นๆ อกี เชน่ อาคารศูนยส์นัทนาการ อาคารศูนยเ์ยาวชน อาคารทีเ่กีย่วกบัการศกึษา
ต่างๆ อาคารทีเ่กีย่วกบักจิการสาธารณูปโภค และสวนสาธารณะ เป็นตน้ 

2.1.1 กำรแบง่ประเภทอำคำรส ำนกังำนรำชกำร 
สมชาย เอกปัญญากุล (2542) แบง่อาคารทีท่ างานตามลกัษณะการปฏบิตัริาชการได ้2 ลกัษณะ คอื 

1) อาคารทีท่ างานทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชนโดยตรง ไดแ้ก่ อาคารทีใ่ชป้ฏบิตัริาชการในสายงานทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงาน
ของรฐัทัว่ๆ ไป งานสถาปัตยกรรมของราชการในลกัษณะนี้ มวีธิกีารออกแบบเชน่เดยีวกบั Office Building ของภาคเอกชน คอื มกีารจดั 
Office Space ที่เหมาะสมกบัระบบการปฏบิตัริาชการในแต่ละหน่วยงาน การจดัทางสญัจรภายในและภายนอกอาคาร การจดัระบบ
โครงสรา้ง อุปกรณ์อาคาร ทีจ่อดรถ และการวางผงัอาคารทีเ่หมาะสม เป็นตน้ อาคารลกัษณะน้ี ผูใ้ชง้านสว่นใหญ่เป็นขา้ราชการ ลกูจา้ง
และพนักงาน ซึ่งมกีารศกึษาอยู่ในระดบัทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนัก พฤตกิรรมของผูใ้ชอ้าคารทีม่ผีลกระทบต่อการออกแบบอาคาร จงึมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบั Office Building ทัว่ไปของภาคเอกชน ดงันัน้การก าหนดรูปแบบอาคารและการเลอืกใช้วสัดุอุปกรณ์ประกอบ
อาคาร จงึสามารถก าหนดไดเ้ชน่เดยีวกบั Office Building ของเอกชน 

2) อาคารทีท่ างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชนโดยตรง ไดแ้ก่ อาคารต่างๆ ทีใ่ชส้ าหรบัปฏบิตัริาชการในสายงานการบรหิารทีต่อ้ง
เกีย่วขอ้งกบัประชาชนโดยทัว่ไป เช่น อาคารเทศบาล อาคารทีว่า่การอ าเภอ เป็นตน้ อาคารต่างๆ ดงักล่าวนี้ มวีธิอีอกแบบเช่นเดยีวกบั
การออกแบบอาคาร Office Building จะมคีวามแตกต่างกนักเ็พยีงแต่ว่าการออกแบบอาคารทีท่ างานที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชนโดยตรง 
ควรศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้าคารซึง่มรีะดบัการศกึษาและสภาพความเป็นอยู่ทีแ่ตกต่างกนัมากดว้ย แต่เท่าทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั งาน
สถาปัตยกรรมของราชการประเภทน้ีถงึแมจ้ะมผีูร้บัผดิชอบด าเนินงานไดค้ านึงถงึเรื่องดงักล่าวบา้งแลว้กต็าม งานสถาปัตยกรรมส่วน
ใหญ่ก็ยังคงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากวัสดุอุปกรณ์อาคารบางแห่งช ารุด หรือเสื่อมสภาพไปโดยความ
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รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ของผูใ้ชอ้าคาร ความสกปรกเลอะเทอะของอาคาร และประการส าคญัไดแ้ก่ เรือ่งทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสมในการใชส้อย
อาคารบางสว่นทีไ่มส่ามารถปรบัตวัเองใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทัง้ทางดา้นการจดัระบบเน้ือทีใ่ชส้อยของอาคารและดา้น
กายภาพ รวมทัง้ความเคยชนิกบัสภาพความเป็นอยูเ่ก่าๆในทอ้งถิน่ 

2.1.2 บรบิทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
วสนัต ์เหลอืงภสัร ์(2547) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถอืเป็นหลกัการส าคญัของการจดัระบบการปกครองทอ้งถิน่ตามหลกัการ

ปกครองตนเอง (Local self-government) หมายถงึ แนวคดิทีว่่า การบรหิารปกครองกจิการต่างๆ ภายในชุมชนทอ้งถิน่ควรจะเป็นของ
ทอ้งถิ่น โดยท้องถิน่และเพื่อทอ้งถิ่น เพื่อการน้ีจงึจ าเป็นต้องใหค้วามเป็นอสิระในการบรหิารแก่ท้องถิน่เพื่อด าเนินการต่างๆ  ไปตาม
เจตนารมณ์และความตอ้งการของประชาชนภายในทอ้งถิน่เอง  

2.2 การจดัการทรพัยากรกายภาพ (Facility Management) 
การบรหิารทรพัยากรกายภาพสามารถแบ่งตามลกัษณะการทางานไดเ้ป็น 2 สว่นไดแ้ก่ (1) การบรหิารและจดัการ (strategy and 

management) ซึง่เป็นงานระดบันโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงาน การก าหนดกลยุทธ์ การบรหิาร
จดัการและการควบคุมการดาเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนและมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้และ (2) การดแูลรกัษาและบรกิาร (operational) ซึง่เป็น
งานระดบัปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทางานและการบรกิารภายในอาคารทัง้หมด การดแูลรกัษา การซ่อมบ ารุงระบบประกอบอาคาร การ
บรกิารสานกังานการรกัษาความสะอาด และการรกัษาความปลอดภยั (Peter Barrett and David Baldry, 2003) 

เสรชิย์ โชติพานิช (2553) การบรหิารทรพัยากรกายภาพ (Facility Management) มุ่งเน้นการให้บริการต่อผู้คนในอาคาร 
(People) การท างาน (Process) และอาคารสถานที ่(Place) ใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างสอดคลอ้ง เพือ่บรรลุผลส าเรจ็ทีอ่งคก์รได้
ก าหนดไว ้Facility Supply คอื ทรพัยากรกายภาพที่รองรบัความต้องการซึ่งทรพัยากรกายภาพจะเกดิขึน้ก็ต่อเมื่อมคีวามต้องการใช้
ประโยชน์จากอาคารและสถานที ่Facility Supply ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 1) ทรพัยากรกายภาพ 2) การด าเนินงานหรอืการบรกิาร 

2.3.1 หลกักำรของกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร (Facility Management) 
1) หลกัการของการบรหิารจดัการควรค านึงถึงผูใ้ช้งาน (er - Oriented) การแก้ปัญหา (Result - Oriented) และการพฒันา

แผนงานการพฒันากลยุทธเ์ป็นหลกั (Strategic - Oriented) 
2) ขัน้ตอนการบรหิารจดัการ เริม่ตน้จากท าความเขา้ใจถงึจุดประสงค์ และเป้าหมายหลกัขององคก์รศกึษาถงึความตอ้งการ 

และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัของผูใ้ช้งาน ศกึษาทรพัยากร ประเมนิศกัยภาพและขอ้จ ากดัขององค์กร ตระหนักถงึเป้าหมายของการ
บรหิารเพือ่สนับสนุนเป้าหมายหลกัขององคก์ร จดัท าแผนงานการบรหิารทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาองคก์รให้บรรลุตามเป้าหมาย
ทีเ่ราก าหนดไวไ้ด ้จดัท าแผนปฏบิตักิารและการทดลองปฏบิตัปิระเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่เพือ่น าขอ้บกพรอ่งมาแกไ้ขและประกอบการ
พฒันาแผนการบรหิาร 

แนวคดิพืน้ฐานของ Facility Management คอืเป็นการประสานระบบกายภาพใหส้อดคลอ้งตอบสนองกบัความต้องการการ
ท างานและกจิกรรมขององคก์ร (Process) และผูใ้ชอ้าคาร (People) ดงันัน้ Facility Management จงึมบีทบาทเป็นกลไกก ากบัใหส้ถานที ่
(Place) ท าหน้าทีส่อดรบักบัความตอ้งการและการท างานของผูใ้ชอ้าคารและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

2.3 การประเมินอาคารหลงัการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation) 
Turid Horgen and Shelia Sheridan (1996) การประเมนิหลงัการใชง้าน (Post Occupancy Evaluation) คอืการศกึษาทฤษฎี

เพื่อท าการประเมนิอาคารหลงัการใชง้านส าหรบัอาคารทีต่อ้งการท าการปรบัปรุง การประเมนิอาคารหลงัการใชง้านนัน้จะเน้นไปทีก่าร
ประเมนิส่วนใชง้าน (Function) องคป์ระกอบหลกัโดยรอบอาคาร (Built Environment) เป็นหลกั รูปแบบการประเมนิหลงัการใชง้านได้
ถูกพฒันาจากประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเวลากว่า 20 ปี ซึง่เครื่องมอืในการประเมนิจะใชแ้บบสอบถามเป็นตัวเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชอ้าคาร 
ไดแ้ก่ ความพงึพอใจและความคดิเหน็ทีม่ตี่อสว่นใชง้านของอาคาร  

Preiser (1994) การประเมนิหลงัการใชง้านมกัด าเนินใน 3 ลกัษณะ คอื 
1) สอบถามทศันคตแิละระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชห้รอืผูอ้ยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะท าการประเมนิ 
2) สอบถามเพือ่คน้หาแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้าคารหรอืสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นเชงิวทิยาศาสตร ์โดยใชก้ารทดลอง

ในสภาพแวดลอ้มจรงิทีส่ามารถควบคุมได ้
3) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาส ารวจไปใชใ้นการก าหนดโปรแกรมสิง่แวดลอ้มทีจ่ะออกแบบหรอืก่อสรา้งใหม ่หรอืเพือ่ปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มอาคารเดมิโดยใหผู้ใ้ชอ้าคารหรอืสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ ไดม้สีว่นรว่มในกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ 
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ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่วธิน้ีีท าใหผู้ใ้ชง้านอาคารสามารถท าการประเมนิสว่นการใชง้านของอาคารผา่นแบบสอบถามและท าให้
ผูว้จิยัทราบถึงความพงึพอใจของผูใ้ช้งานอาคารกรณีศกึษาที่มตี่อพื้นที่อาคารในแต่ละส่วน ประกอบไปด้วย ลกัษณะกายภาพพื้นที่ 
สภาพการใช้งานและการบรหิารทรัพยากรกายภาพ รวมถึงนโยบายการใช้พื้นที่และการบ ารุงรกัษา ซึ่งจะสามารถน าขอ้มูลที่ได้มา
วเิคราะหเ์พือ่หาแนวทางการปรบัปรุงต่อไป 

2.4 หลกัการในการใช้งานพืน้ท่ี (Usability) 
การใชง้านพืน้ทีใ่หไ้ดป้ระสทิธผิลสูงสุดถอืเป็นหลกัการทีส่ าคญั ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหลกัการทีแ่ปลกใหม่ เพยีงแต่การใชพ้ืน้ทีใ่หไ้ด้

ประโยชน์สงูสดุนัน้ตอ้งตัง้อยูบ่นความสมดุลระหวา่งประสทิธผิลและความสะดวกสบายเทา่ๆ กนั (BetterUXUI, 2020) 

ดงันัน้ หลกัการในการใช้งานพื้นที่ (Usability) คอื การใช้งานพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยสมัพนัธ์กบัความ
เหมาะสมของผูใ้ชง้านพืน้ทีท่ีจ่ะเป็นตวัชว่ยใหก้ารท ากจิกรรมต่างๆ ในพืน้ทีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งสมบรูณ์ โดยประสทิธภิาพ (Efficiency) คอื พืน้ทีม่ ี
ความเหมาะสมในการใชส้อย ประสทิธผิล (Effectiveness) คอื สามารถใชง้านพืน้ทีไ่ดต้ามเป้าหมาย ความพงึพอใจ (Satisfaction) คอื ความ
พงึพอใจของผู้ใช้งานพื้นที่ ซึ่งคุณลกัษณะทัง้ 3 ประการจะสามารถวดัได้จาก Usability Testing คอืการเขา้ไปสงัเกตและเก็บขอ้มูลจาก
ผูใ้ชง้านพืน้ที ่เชน่ ปัญหาต่างๆ ทีผู่ใ้ชง้านพบในระหวา่งการใชง้านพืน้ที ่แลว้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงใหด้ขีึน้ต่อไป (Servcrop, 2556) 

3. วิธีการวิจยั 
การวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ส ารวจพืน้ทีก่ายภาพอาคาร ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชง้านอาคาร และเสนอแนวทางการจดัการ

และปรบัปรุงพืน้ทีอ่าคารต่อไป เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูศ้กึษาไดก้ าหนดระเบยีบวธิกีารศกึษาไว ้4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1) การเกบ็ขอ้มลูเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคาร 
2) การส ารวจกายภาพพืน้ทีอ่าคาร 
3) การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารอาคาร จ านวน 2 คน 
4) การแจกแบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจและการใชง้านพืน้ทีข่องผูใ้ชง้านอาคาร ประกอบไปดว้ย พนักงาน จ านวน 279 คน 

และผูเ้ขา้รบับรกิาร จ านวน 229 คน 

จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการศกึษาการใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่าคาร ความพงึพอใจในการใชพ้ืน้ทีอ่าคารของพนักงานและ
ผูเ้ขา้รบับรกิาร วเิคราะหร์่วมกบัขอ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์โดยน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงพืน้ทีเ่พือ่สง่เสรมิการใชง้าน
พืน้ทีอ่าคารส านกังานเทศบาลนครพษิณุโลก 

4. ผลการศึกษา 

4.1 บริบทขององคก์ร 
ส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลก มหีน่วยงานภายในองคก์รเพื่อด าเนินการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ได้

อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย ส านักปลดัเทศบาล ส านักช่าง ส านักคลงั ส านักการศึกษา ส านักสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม กอง
ยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ กองการประปา กองสวสัดกิารสงัคม กองการเจา้หน้าที ่และหน่วยตรวจสอบภายใน พืน้ทีภ่ายในอาคารมี
การแบง่สว่นการจดัการพืน้ทีข่องแต่ละหน่วยงานทีช่ดัเจนและมสีว่นรบัผดิชอบในพืน้ทีท่ างานของหน่วยงานนัน้ๆ  

4.1.1 โครงสรำ้งองคก์ร (Structure) 
โครงสรา้งองคก์รเป็นโครงสรา้งแบบ Hierarchical คอื เป็นโครงสรา้งทีม่กีารจดัผงัองคก์รในลกัษณะล าดบัขัน้ การบงัคบับญัชา

ทีล่ดหลัน่ลงมาตามล าดบั มกีารแบง่ภาระงานอยา่งชดัเจนตามความช านาญพเิศษ และมกีารก าหนดเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน 

4.1.2 วฒันธรรมองคก์ร (Organizational culture) 
วฒันธรรมองคก์รเป็นแบบ Bureaucratic คอืใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายใน มคีวามมัน่คงในการด าเนินการ มุ่งเน้น

ดา้นวธิกีาร ความเป็นเหตุผล ความเป็นระเบยีบในการท างาน ยดึและปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

4.1.3 นโยบำยองคก์ร (Organizational policy) 
มหีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการลงชือ่ การลงเวลาปฏบิตังิาน การลา การจ่ายเงนิเดอืน คา่ตอบแทนอื่นๆ และ

หลกัเกณฑ ์ขา้ราชพลเรอืนในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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4.1.4 บรบิทองคก์รอำคำรกรณีศกึษำ 
ส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลกมพีื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ 9,960 ตารางเมตร โดยมกีารแบ่งสดัส่วนพื้นที่ใช้สอยภายใน

อาคาร มรีายละเอยีดดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงสดัสว่นการใชง้านพืน้ทีภ่ายในอาคารส านกังานเทศบาลนครพษิณุโลก 

การใชง้านพืน้ทีอ่าคาร ตารางเมตร รอ้ยละ 
พืน้ทีท่ างาน 4,082 40.98 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร 261 2.62 
พืน้ทีส่นบัสนุน 4,067 40.83 
พืน้ทีส่ญัจร 1,550 15.56 
รวม 9,960 100 

จากการศกึษาพบว่าสดัส่วนพืน้ทีใ่ชส้อยของพืน้ที่ท างานมพีืน้ทีม่ากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 คอื 40.98% สดัส่วนพืน้ทีใ่ชส้อยของ
พืน้ทีส่นบัสนุนมพีืน้ทีเ่ป็นอนัดบั 2 คอื 40.83% ประกอบไปดว้ย ทีจ่อดรถ พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร หอ้งเกบ็ของ หอ้งประชุม และหอ้งน ้า เป็น
พืน้ทีส่ว่นกลางทีทุ่กหน่วยงานสามารถใชพ้ืน้รว่มกนัได ้และอนัดบัที ่3 คอืพืน้ทีส่ญัจร มสีดัสว่นพืน้ทีใ่ชส้อยเป็น 15.56%  

4.2 ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
จากการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัการใชง้านพืน้ทีอ่าคารของพนักงานภายในส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลก 

ซึง่มพีนกังานทัง้หมด 600 คน มผีูต้อบแบบสอบถามจ านวน 279 คน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลจากแบบสอบถามความพงึพอใจของพนกังานในการใชง้านพืน้ทีอ่าคาร 
องคป์ระกอบกายภาพ ระดบัความพงึพอใจ(%) คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของ 4 และ 5) 5 4 3 2 1 
ลกัษณะกายภาพพืน้ทีส่ านกังาน       
1) ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยอาคาร 14.70 49.46 14.70 21.51 0.00 64.16 
2) การจดัพืน้ทีต่ามต าแหน่งงาน 14.70 45.16 18.64 21.51 0.00 59.86 
3) การจดัพืน้ทีป่ฏบิตังิานของแต่ละภาคสว่น 11.15 30.94 16.91 41.01 0.00 42.09 
4) ความสะดวกสบายในการเขา้ถงึ 13.67 27.70 15.47 43.17 0.00 41.37 
5) ความเหมาะสมของระดบัความสงูพืน้ถงึเพดาน 15.41 31.90 19.35 33.33 0.00 47.31 
6) พืน้ทีท่ างานสว่นตวั 11.11 27.60 18.28 42.29 0.72 38.71 
7) พืน้ทีจ่ดัเกบ็เอกสาร อุปกรณ์ส านกังาน 7.53 31.54 16.85 43.37 0.72 39.07 
8) อุณหภมูแิละระบบหมนุเวยีนอากาศ 9.68 31.54 15.77 43.01 0.00 41.22 
9) ความสวา่งในพืน้ทีท่ างาน 13.26 27.96 17.56 41.22 0.00 41.22 
10) คุณภาพเสยีงในสถานทีท่ างาน 11.47 24.73 19.71 42.29 1.79 36.20 
11) บรรยากาศและทศันียภาพในพืน้ทีท่ างาน 10.39 27.24 20.79 41.58 0.00 37.63 
12) สแีละวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งภายใน 10.39 31.54 22.94 35.13 0.00 41.94 
13) ความเพยีงพอและเหมาะสมของการจดัวางสิง่อ านวย
ความสะดวก (เครือ่งถ่ายเอกสาร ตูก้ดน ้า ฯลฯ) 

9.68 27.24 19.71 42.65 0.72 36.92 

14) ความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร (ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด  
ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัอคัคภียั ฯลฯ) 

9.32 31.18 25.81 32.62 1.08 40.50 

15) ความหลากหลายของพืน้ที ่ 7.89 30.82 15.77 44.09 1.43 38.71 
16) ความสวยงามโดยรวมของอาคารสถานที ่ 9.68 33.33 21.15 34.77 1.08 43.01 
17) การท างานโดยไมถู่กรบกวน 8.24 33.33 13.98 41.22 3.23 41.58 
18) สภาพแวดลอ้มมคีวามสะอาดและปราศจากเชือ้โรค 10.04 33.69 12.54 42.29 1.43 43.73 
19) ขนาดของโต๊ะและเกา้อี ้ 7.89 37.99 11.83 41.58 0.72 45.88 
20) สิง่สนับสนุนดา้นเทคโนโลย ีเชน่ คอมพวิเตอร ์ปลัก๊ไฟ 
อนิเตอรเ์น็ต สญัญาณ Wifi มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 

13.26 32.26 11.47 42.29 0.72 45.52 



แนวทำงกำรจดักำรและปรบัปรงุพืน้ทีอ่ำคำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส ำนกังำนเทศบำลนครพษิณุโลก  
ณฐัธยาน์ จ าปาทอง และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
 

121 

ตารางท่ี 2 แสดงผลจากแบบสอบถามความพงึพอใจของพนกังานในการใชง้านพืน้ทีอ่าคาร (ต่อ) 
องคป์ระกอบกายภาพ ระดบัความพงึพอใจ(%) คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของ 4 และ 5) 5 4 3 2 1 
ลกัษณะกายภาพพืน้ทีส่ านกังาน       
21) ความเป็นสว่นตวัในการท างาน 12.54 29.75 15.05 40.50 2.15 42.29 
ลกัษณะกายภาพพืน้ทีส่นบัสนุน       
1) การจดัสรรทีจ่อดรถ 7.17 29.39 16.85 36.92 9.68 36.56 
2) พืน้ทีจ่ าหน่ายอาหาร 8.24 25.09 21.86 42.65 2.15 33.33 
3) พืน้ทีร่บัประทานอาหาร 10.04 21.15 21.86 44.80 2.15 31.18 
4) พืน้ทีพ่กัผอ่นส าหรบัพนกังาน 10.04 24.01 18.28 43.37 4.30 34.05 
5) ความเหมาะสมและเพยีงพอของหอ้งประชุม 15.05 45.52 19.71 18.28 1.43 60.57 

จากการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจเกี่ยวกบัการใชง้านพืน้ที่อาคารของผูเ้ขา้รบับรกิารภายในส านักงานเทศบาลนคร
พษิณุโลก ซึง่มผีูเ้ขา้รบับรกิารเฉลีย่ 100 คนต่อวนั มผีูต้อบแบบสอบถามจ านวน 229 คน  

ตารางท่ี 3 แสดงผลจากแบบสอบถามความพงึพอใจของในการใชง้านพืน้ทีอ่าคาร 
องคป์ระกอบกายภาพ ระดบัความพงึพอใจ(%) คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของ 4 และ 5) 5 4 3 2 1 
ลกัษณะกายภาพพืน้ทีใ่หบ้รกิาร       
1) ขนาดพืน้ทีร่องรบัการบรกิาร 4.37 93.45 2.18 0.00 0.00 98.00 
2) ความสะดวกสบายในการเขา้ถงึ 17.90 4.80 6.11 71.18 0.00 23.00 
3) ความเหมาะสมของระดบัความสงูพืน้ถงึเพดาน 12.66 9.17 78.17 0.00 0.00 22.00 
4) พืน้ทีพ่กัคอย 8.30 10.48 77.29 3.93 0.00 19.00 
5) อุณหภมูแิละระบบหมนุเวยีนอากาศ 6.11 17.47 5.68 70.74 0.00 24.00 
6) ความสวา่งในพืน้ทีท่ างาน 13.54 15.28 3.06 68.12 0.00 29.00 
7) คุณภาพเสยีงในสถานทีท่ างาน 10.04 9.61 10.04 70.31 0.00 20.00 
8) บรรยากาศและทศันียภาพในพืน้ทีท่ างาน 7.86 13.10 9.61 69.43 0.00 21.00 
9) สแีละวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งภายใน 8.30 15.72 9.17 66.81 0.00 24.00 
10) ความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร (ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด  
ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัอคัคภียั ฯลฯ) 

11.79 12.23 5.68 70.31 0.00 24.00 

11) ความหลากหลายของพืน้ที ่ 10.04 12.66 5.68 71.62 0.00 23.00 
12) ความสวยงามโดยรวมของอาคารสถานที ่ 8.30 13.97 75.98 1.75 0.00 22.00 
13) เขา้ใชบ้รกิารโดยไมถู่กรบกวน 7.42 15.28 7.86 69.43 0.00 23.00 
14) สภาพแวดลอ้มมคีวามสะอาดและปราศจากเชือ้โรค 10.92 12.66 5.68 70.74 0.00 24.00 
15) ขนาดของโต๊ะและเกา้อี ้ 10.04 80.35 8.73 0.87 0.00 90.00 
16) สิง่สนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีเชน่ คอมพวิเตอร ์ 
ปลัก๊ไฟ อนิเตอรเ์น็ต สญัญาณ Wifi มคีวามเหมาะสม
และเพยีงพอ 

8.30 16.59 6.11 69.00 0.00 25.00 

ลกัษณะกายภาพพืน้ทีส่นบัสนุน       
1) การจดัสรรทีจ่อดรถ 3.06 22.27 3.49 66.81 4.37 25.00 
2) พืน้ทีจ่ าหน่ายอาหาร 8.73 5.24 14.41 69.43 2.18 14.00 
3) พืน้ทีร่บัประทานอาหาร 17.47 8.30 2.62 69.43 2.18 26.00 
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จากการส ารวจกายภาพและการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 10 
หน่วยงาน ประกอบดว้ย ส านักปลดัเทศบาล ส านักช่าง ส านักคลงัส านักการศกึษา ส านักสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ กองการประปา กองสวสัดกิารสงัคม กองการเจา้หน้าที ่และหน่วยตรวจสอบภายใน มกีารแบ่งส่วนการจดัการพืน้ทีท่ี่
ชดัเจน และมกีารดแูลรบัผดิชอบในพืน้ทีข่องหน่วยงานนัน้ๆ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรยีบเทยีบพื้นที่การใช้งานภายในอาคารส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลกกบัพื้นที่เฉลี่ยตามหลกัเกณฑ์
มาตรฐานอาคารราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและการอนุรกัษ์พลงังาน 

การใช้งานพืน้ท่ี พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 
พืน้ท่ีเฉล่ียตามหลกัเกณฑ์
มาตรฐานอาคารราชการ 

เนื้อทีท่ างานของผูอ้ านวยการส านกั/กอง/ขา้ราชการเชีย่วชาญ 30 ตารางเมตร/คน 20 ตารางเมตร/คน 
เน้ือทีท่ างานของต าแหน่งอื่นๆทีเ่ทยีบเท่าขา้ราชการระดบัช านาญการพเิศษ 
(หวัหน้ากลุม่/ฝ่าย) 

20 ตารางเมตร/คน 12 ตารางเมตร/คน 

เนื้อทีท่ างานของผูป้ฏบิตังิาน ขา้ราชการ และพนกังาน 4 ตารางเมตร/คน 4.5 ตารางเมตร/คน 
เนื้อทีห่อ้งประชุมตามจ านวนผูเ้ขา้ประชุม 1 ตารางเมตร/คน 2 ตารางเมตร/คน 
เนื้อทีพ่กัคอย 1 ตารางเมตร/คน 1 ตารางเมตร/คน 

จากตาราง 3 พบว่า พืน้ทีท่ างานของผูอ้ านวยการส านัก ผูอ้ านวยการกอง หรอืขา้ราชการระดบัเชีย่วชาญ ขนาด 30 ตาราง
เมตรต่อคน และพืน้ทีท่ างานของหวัหน้าฝ่ายหรอืต าแหน่งอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่าขา้ราชการระดบัช านาญการพเิศษ ขนาด 20 ตารางเมตรต่อ
คน ซึง่มพีืน้ทีม่ากกวา่หลกัเกณฑม์าตรฐานอาคารราชการ พืน้ทีท่ างานของผูป้ฏบิตังิานทัว่ไป ขนาด 4 ตารางเมตรต่อคน และพืน้ทีห่อ้ง
ประชุม 1 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งมพีืน้ทีน้่อยกว่าหลกัเกณฑม์าตรฐานอาคารราชการ และ พืน้ทีพ่กัคอยมพีืน้ทีเ่ทยีบเท่ากบัหลกัเกณฑ์
มาตรฐานอาคารราชการ คอื พืน้ที ่1 ตารางเมตรต่อคน 

4.3 สรปุบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารอาคาร 
ผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารภายในอาคาร โดยค าถามประกอบดว้ย 2 สว่น โดยมผีลการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

1) ค าถามเชงินโยบาย  
จากการสมัภาษณ์พบว่าเดมิส านักงานเทศบาลนครพษิณุโลกมพีื้นที่ใช้สอยไม่เพยีงพอต่อการรองรบัจ านวนพนักงาน จงึมี

นโยบายในการก่อสรา้งอาคารใหม่ใหเ้ขา้กับยุคสมยัและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป แต่ดว้ยเรื่องของงบประมาณท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการ
ตามนโยบายดงักลา่วได ้จงึเน้นไปทีก่ารเพิม่พืน้ทีร่องรบักบัภาระงาน จ านวนพนกังานในแต่ละหน่วยงาน และตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านอาคาร ดว้ยจ านวนพนกังานทีเ่พิม่มากขึน้ทุกๆ ปี ท าใหแ้ต่ละหน่วยงานมนีโยบายดา้นการบรหิารจดัการพืน้ทีใ่หพ้อดกีบัพนกังาน 

2) ค าถามเชงิกายภาพพืน้ทีแ่ละการใชง้านพืน้ที ่ 
จากการสมัภาษณ์พบว่าในการก่อสรา้งอาคารมกีารระบุเป้าหมายและความตอ้งการในการสรา้งตัง้แต่ตน้ โดยเน้นไปทีก่ารเพิม่

พืน้ทีใ่ชส้อยเพื่อการใชง้านเท่านัน้ ท าใหไ้ม่มกีารประเมนิผลการใชง้านภายหลงัการก่อสรา้ง ปัจจยัหลกัในการจดัการพืน้ทีม่าจากการใช้
งานอาคารทีย่าวนานและพืน้ทีร่องรบัผูใ้ชง้านอาคารไม่เพยีงพอ ท าใหเ้กดิการสรา้งอาคารใหม่เพื่อตอบสนองกบัความต้องการใชง้านใน
ปัจจุบัน โดยปัจจัยหลักในการจัดการพื้นที่มาจากความต้องการของผู้ใช้งาน คือการมีพื้นที่รองรับกับกิจกรรมและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของจ านวนผูใ้ชง้านอาคาร ซึง่ประกอบไปดว้ยพนกังานและผูเ้ขา้รบับรกิารภายในอาคาร  

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวิจยั 
จากการส ารวจความพงึพอใจ ผลการประเมนิจากแบบสอบถามความพงึพอใจของพนักงานในการใช้งานพื้นที่อาคาร จาก

ตาราง 1เรยีงล าดบัจากระดบัความพงึพอใจมากที่สุด คือ ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร มคีวามพงึพอใจ 64.16% ความเหมาะสมและ
เพยีงพอต่อหอ้งประชุม มคีวามพงึพอใจ 60.57% การจดัสรรพืน้ทีต่ามต าแหน่งงาน (หวัหน้างาน/พนักงาน) มคีวามพงึพอใจ 59.86% 
และขนาดของโต๊ะและเกา้อีม้คีวามเหมาะสม มคีวามพงึพอใจ 45.88% ตามล าดบั ซึง่แสดงวา่ลกัษณะกายภาพ การจดัการพืน้ทีแ่ละการ
เลอืกใชค้รุภณัฑน์ัน้สามารถไปปรบัใชเ้ป็นตน้แบบในการออกแบบอาคารอื่นๆ ทีม่บีรบิททีค่ลา้ยคลงึกนัได ้โดยเฉพาะการจดัสรรขนาด
พื้นที่ใช้สอยที่มคีวามพงึพอใจเป็นอนัดบั 1 และความเหมาะสมและเพยีงพอของห้องประชุมที่มคีวามพงึพอใจเป็นอนัดบั 2 ที่ช่วย
สนบัสนุนใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 



แนวทำงกำรจดักำรและปรบัปรงุพืน้ทีอ่ำคำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส ำนกังำนเทศบำลนครพษิณุโลก  
ณฐัธยาน์ จ าปาทอง และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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จากการส ารวจลักษณะกายภาพของพื้นที่ ผลการประเมินลักษณะกายภาพที่มีต่อการเข้าใช้งานอาคารของพนักงาน 
องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการท างานมากทีสุ่ด คอื ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยอาคาร ขนาดของโต๊ะและเกา้อี้ และ สิง่สนับสนุนดา้นเทคโนโลย ีเช่น 
คอมพวิเตอร ์ปลัก๊ไฟ อนิเตอรเ์น็ต สญัญาณ Wi-Fi ตามล าดบั และองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการท างานน้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัประเดน็อื่นๆ 
คอื ระบบรกัษาความปลอดภยั 

จากการส ารวจความพงึพอใจ ผลการประเมนิจากแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิารในการใชง้านพืน้ทีอ่าคาร 
จากตาราง 2 เรยีงล าดบัจากระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื ขนาดพืน้ทีร่องรบัการบรกิารกวา้งขวาง มคีวามพงึพอใจ 98% และขนาด
ของโต๊ะและเกา้อี้ มคีวามพงึพอใจ 90% ซึ่งแสดงว่า ลกัษณะการจดัสรรพืน้ทีแ่ละการเลอืกใชค้รุภณัฑส์ามารถไปปรบัใชใ้นการจดัการ
พืน้ทีอ่ื่นๆทีม่บีรบิททีค่ลา้ยคลงึกนัได ้ 

จากการส ารวจลกัษณะกายภาพของพื้นที่ ผลการประเมนิลกัษณะกายภาพที่มตี่อการเขา้ใชง้านอาคารของผูเ้ขา้รบับรกิาร 
องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื ขนาดพืน้ทีร่องรบัการบรกิารกวา้งขวาง ทีจ่อดรถ และ ความสวา่งในพืน้ที ่ตามล าดบั 
สว่นองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิารน้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัองคป์ระกอบประเดน็อื่นๆ คอื พืน้ทีจ่ าหน่ายอาหาร  

สรุปปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีม่ผีลต่อการใชง้านพืน้ทีอ่าคาร 
1) ลกัษณะทางกายภาพพื้นทีท่ างานส่งผลต่อความพงึพอใจของพนักงาน เน่ืองจากการจดัสรรพืน้ที่ใชส้อยอาคาร ขนาดที่

เหมาะสมของครุภณัฑ์ และ สิง่สนับสนุนด้านเทคโนโลย ีเช่น คอมพวิเตอร์ ปลัก๊ไฟ อินเตอร์เน็ต สญัญาณ Wi-fi ส่งผลใหพ้นักงาน
สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (work performance) 

2) ลกัษณะทางกายภาพพืน้ทีก่ารรบับรกิารส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน เน่ืองจากขนาดพืน้ที่รองรบัผูใ้ช้งาน ความ
เหมาะสมของทีจ่อดรถ และแสงสวา่งภายในพืน้ที ่สง่ผลใหผู้ใ้ชง้านเขา้รบับรกิารไดง้า่ยและมปีระสทิธภิาพ 

3) พืน้ทีเ่ฉลีย่ต่อคนภายในอาคาร มพีืน้ทีม่ากกว่าเกณฑใ์นส่วนของพืน้ทีท่ างานของผูบ้รหิาร ในส่วนของพืน้ทีข่องพนักงาน
ทัว่ไปและพืน้ทีห่อ้งประชุมพบว่ามพีืน้ที่น้อยกว่าเกณฑ ์ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัพืน้ทีเ่ฉลีย่ต่อคนในหลกัเกณฑม์าตรฐานอาคาร ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของพนกังาน 

4) งบประมาณสง่ผลต่อการด าเนินการตามแผนและนโยบายขององคก์ร 

การระบุเป้าหมายและการก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนในการใชง้านพืน้ทีก่่อนการปรบัปรุงอาคารเป็นสิง่ส าคญั เพื่อใหอ้าคารมี
การใช้งานที่เหมาะสม และตอบสนองความพงึพอใจของพนักงาน และการประเมนิผลการใช้งานพื้นที่ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบ
กายภาพทีจ่ าเป็นตอ้งปรบัปรุง ตลอดจนทราบถงึแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงพืน้ที ่

5.2 แนวทางการจดัการและปรบัปรงุพืน้ท่ี 
1) การจดัการและปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพพืน้ทีท่ างาน ไดแ้ก่ ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร ขนาดครุภณัฑ ์และสิง่

สนับสนุนด้านเทคโนโลย ีมคีวามส าคญัโดยตรงกบัการใช้งานพื้นที่ของพนักงาน การจดัผงัใหส้ะดวกต่อการท างาน การสญัจร การ
มองเหน็การเลอืกใชค้รุภณัฑท์ีม่คีวามเหมะสม และความพรอ้มของสิง่สนับสนุนดา้นเทคโนโลย ีเช่น คอมพวิเตอร ์ปลัก๊ไฟ อนิเตอรเ์น็ต 
สญัญาณ Wi-fi สามารถส่งเสรมิ อ านวยความสะดวกในการตดิต่อ สื่อสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังานภายในองคก์รได ้

2) การจดัการและปรบัปรุงลกัษณะกายภาพพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ไดแ้ก่ ขนาดพืน้ทีร่องรบัผูใ้ชง้าน ทีจ่อดรถ และแสงสว่างภายใน
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร มคีวามส าคญักบัการใชง้านพืน้ทีข่องผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารโดยตรง การจดัการพืน้ทีใ่หส้ะดวกต่อการมองเหน็ การเขา้ถงึ 
และการบรกิาร การจดัสรรพื้นที่จอดรถที่เป็นสดัส่วนและปลอดภยั การจดัสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เช่น คุณภาพแสงสว่างให้
เหมาะสมต่อลกัษณะการให้และการรับบริการ สามารถส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่อการเข้าใช้งานพื้นที่ การ
ตดิต่อสือ่สารระหวา่งกนั และการไดร้บับรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ในการใชง้านพืน้ทีใ่นแต่ละหน่วยงานภายในอาคารอาจมลีกัษณะการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะงาน ซึง่รวมถงึ
บรบิทขององคก์รที่แตกต่างกนัดว้ย ดงันัน้ผูอ้อกแบบสามารถน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเพื่อบรหิารจดัการและ
ปรบัปรุงใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชง้านพืน้ทีข่ององคก์ร 
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บทคดัย่อ 

 การระบายอากาศภายในเมอืงนัน้สามารถช่วยลดการสะสมความรอ้นของเมอืง มลพษิในอากาศ อกีทัง้ยงัช่วยสรา้งสภาวะสบาย
ใหก้บัคนเดนิถนนภายในเมอืงดว้ย หลากหลายงานวจิยัมกีารเสนอแนวทางการเพิม่พืน้ทีเ่ปิดโล่งใหก้บัเมอืงและลดความสงูของอาคารเพื่อ
สง่เสรมิการระบายอากาศในระดบัทางเทา้ภายในเมอืง แต่ดว้ยเรือ่งของความตอ้งการทีด่นิภายในเมอืงทีม่คีอ่นขา้งจ ากดัและมรีาคาสงู แนว
ทางการออกแบบดงักล่าวจงึอาจไม่เหมาะสมส าหรบัการแกปั้ญหาการระบายอากาศของเมอืง แนวคดิการออกแบบ Sky garden และ Sky 
terrace ของอาคารเป็นอกีวธิหีน่ึงทีม่กีารก าหนดใชเ้ชงินโยบายเพื่อส่งเสรมิการระบายอากาศภายในพืน้ทีเ่มอืงในเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง
และประเทศสงิคโ์ปร อย่างไรกต็าม งานศกึษาศกัยภาพของการใช ้Sky garden เพื่อส่งเสรมิการระบายอากาศของเมอืงมจี านวนน้อย และ
ยงัไม่มกีารศกึษาเกีย่วกบัต าแหน่งของ Sky garden ทีส่่งผลกระทบต่อรูปแบบการไหลของลมภายในเมอืงและค่าความเรว็ลมทีร่ะดบัทาง
เทา้ ดงันัน้งานวจิยัน้ีตอ้งการศกึษาการออกแบบต าแหน่งของ Sky garden ทีร่ะดบัความสงูแตกต่างกนั 3 ระดบัของอาคารกรณีศกึษาเพื่อ
ปรับปรุงการระบายอากาศในระดับทางเท้าภายในเมือง โดยใช้การจ าลองด้วยโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ (Computational Fluid 
Dynamics, CFD) ผลการวจิยัพบว่า Sky garden ในระดบัชัน้ล่างของอาคารสามารถช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพการระบายอากาศในพืน้ที่
ทางเท้าได้ดกีว่า ต าแหน่ง Sky garden ที่อยู่ชัน้ที่สูงขึน้ไป ยกเว้นต าแหน่งซอยศาลาแดง 1 ที่มกีารระบายอากาศลดลง ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ความเรว็ลมทีผ่า่น Sky garden สง่ผลต่อรปูแบบของทศิทางลมในพืน้ทีภ่ายในถนนเดมิทีม่คีา่ความเรว็ลมสงูและมทีศิทางลมทีพ่ดัเขา้สูถ่นน
อยู่แลว้ ท าใหค้วามเรว็ลมในพืน้ทีล่ดลง การศกึษานี้น าเสนอศกัยภาพและการใชง้านทีจ่ ากดัของ Sky garden เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การระบายอากาศในเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นสงู 

ค ำส ำคญั: Sky garden, กำรระบำยอำกำศของเมอืง, ควำมเรว็ลม, CFD, พืน้ทีท่ีม่คีวำมหนำแน่นของกลุม่อำคำรสงู 

Abstract 

 Ventilation in cities can help reduce stoved and air pollution and help create comfortable conditions for pedestrians in 
the city. Several studies have suggested increasing open spaces in cities and reducing building heights to promote ventilation 
at pedestrian level in cities. Since with the demand for land within the city is quite limited and the price is high, such design 
guidelines may therefore not be suitable for solving urban ventilation problems. The sky garden and sky terrace design concept 
of the building is another approach that has been implemented in policy to promote urban ventilation in the Hong Kong SAR 
and Singapore. There are few studies on the potential of using Sky gardens to improve city ventilation, there has been no study 
on how the location of the Sky garden affects wind flow patterns within the city and wind speed at t h e  pedestrian level. 
Therefore, this research aims to study location of the sky garden at three different heights of the case study building, to improve 
ventilation at the pedestrian level in the city by using Computational Fluid Dynamics (CFD). The results showed that the sky 
garden on the ground floor of the building can improve ventilation efficiency in the sidewalk area better than the Sky garden on 
the higher. except for the case of Soi Saladaeng 1 which has reduced ventilation. This is because the wind speed through the 
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Sky garden affects the pattern of the wind in the area decreasing wind speed in the area, This study presents the potential and 
limited applications of sky garden to improve ventilation efficiency in high-density cities. 

Keywords: Sky garden, Urban Ventilation, Wind Speed, CFD, High-density built-up area 

1. บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคญั 
การเพิม่ประสทิธภิาพการระบายอากาศในเมอืงใหญ่โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวามหนาแน่นของอาคารสงู จ าเป็นอย่าง

มาก เพื่อทีจ่ะสามารถลดผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการระบายอากาศทีไ่ม่ดอีนัเน่ืองมาจากกายภาพของเมอืง  เช่น Leung 
(2005) ไดม้กีารกลา่ววา่ ”เน่ืองจากลมทีพ่ดัเบานัน้ท าใหเ้กดิปรากฏการณ์ Air stagnation ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้เมือ่มวลอากาศยงัคงอยู่
เหนือพืน้ทีเ่ป็นระยะเวลานาน ท าใหส้ารมลพษิไมส่ามารถกระจายตวัออกไปจากพืน้ทีไ่ดท้ีใ่หเ้กดิเป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณภาพอากาศทีไ่มด่ี” Siqi 
Liu (2019) ไดก้ลา่ววา่ “สภาวะ Wall effect คอืสภาวะทีอ่าคารสงูในเมอืงนัน้เป็นเหมอืนกบัก าแพงทีก่นัลมไมใ่หพ้ดัผา่นเมอืง นัน้เป็นการ
สง่เสรมิใหเ้กดิปรากฏการณ์ Urban heat island ทีส่ง่ผลต่อสภาวะความสบายทางความรอ้นของผูค้นภายในเมอืง การมชี่องเปิดโล่งบน
อาคารที่อนุญาตให้ลมนัน้ไหลผ่านไปได้ (Building permeability) มกีารน าไปใช้โดยออกเป็นมาตรการการออกแบบอาคารสูงในเขต
บรหิารพเิศษฮอ่งกง และประเทศสงิคโ์ปร โดยมุง่เน้นไปทีก่ารช่วยเพิม่การระบายอากาศ การเพิม่พืน้ทีส่าธารณะ และการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
ในเมอืง แต่ยงัไมม่กีารศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของต าแหน่งทีต่ัง้ของ Sky garden เหล่านี้ ประกอบกบัในประเทศไทยนัน้มกีารประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ในหวัขอ้ผลกระทบต่อลมในทอ้งถิน่ จงึเหน็ว่าในประเทศไทยกใ็หค้วามส าคญัดา้นผลกระทบของลมแต่ยงัไม่มี
แนวทางหรอืวธิกีาร ทีช่ว่ยแนะน าเรือ่งของการสง่เสรมิการระบายอาการภายในเมอืงจากการก่อสรา้งอาคาร 

เมอืงมลีกัษณะกายภาพทีม่กีลุ่มอาคารสงูอยา่งหนาแน่น การวางตวัของกลุ่มอาคารสงูทีไ่มเ่ป็นระเบยีบสามารถท าตวัเป็นก าแพง
กดีขวางไมใ่หก้ระแสลมสามารถไหลผา่นเขา้มายงัพืน้ทีเ่มอืงดา้นในได ้โดยเฉพาะบรเิวณทางเทา้ (Oke, 1987) กระแสลมทีพ่ดัเบาท าใหเ้กดิ
ปรากฏการณ์สภาพอากาศน่ิง (Air stagnation) เมื่อมวลอากาศยงัคงอยู่ในพืน้ที่เป็นระยะเวลานานและไม่สามารถกระจายตวัออกไปจาก
พื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการระบายความร้อนของเมอืงหรือมคีวามเสี่ยงต่อการสะสมของมลพษิทางอากาศ (Leung, 2005) 
นอกจากน้ี Siqi Liu (2019) ไดก้ล่าวว่า สภาวะของ Wall effect คอืสภาวะทีอ่าคารสูงในเมอืงเรยีงตวัเสมอืนก าแพงทีป้่องกนัลมไม่ใหพ้ดั
ผา่นเขา้มาภายในพืน้ทีเ่มอืงเป็นตวัแปรส าคญัทีท่ าใหเ้กดิปรากฏการณ์เกาะความรอ้นเมอืง (Urban heat island) ซึง่สง่ผลกระทบต่อสภาวะ
ความสบายทางความรอ้นของผูค้นภายในเมอืง ดงันัน้ การเพิม่ประสทิธภิาพการระบายอากาศภายในเมอืงใหญ่โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีท่ีม่ ี
ความหนาแน่นของอาคารสูงจงึมคีวามจ าเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาดงักล่าวและส่งเสรมิคุณภาพชวีติที่ดขีองผูอ้ยู่
อาศยัภายในเมอืง 

การศกึษาการระบายอากาศภายในเมอืงของงานวจิยัที่ผ่านมา พบว่า การระบายอากาศภายในเมอืงขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั  
ไดแ้ก่ (1) การคลอบคุมพืน้ทีป่ลกูสรา้ง (Site Coverage) (2) ความสงูเฉลีย่ของกลุ่มอาคาร (Average Height) (3) อตัราสว่นพืน้ทีใ่ชส้อย
อาคารทัง้หมดต่อพื้นที่ดนิ (Floor to Area Ratio, FAR) (4) ระดบัการปิดล้อมของพื้นที่ (Degree of Enclosure) และ (5) ความสูงของ
อาคารที่แตกต่างกนั (Height Difference) (Junyan et al., 2019) อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเมอืงมขีนาดพืน้ที่ทีค่่อนขา้งจ ากดัและมรีาคา
ทีด่นิค่อนขา้งสงู การเพิม่พืน้ทีเ่ปิดโล่งใหแ้ก่เมอืงหรอืการท าอาคารเตีย้อาจไม่ตอบสนองต่อการใชป้ระโยชน์เชงิพืน้ที ่ การแกปั้ญหาการ
ระบายอากาศในเมอืงใหญ่ทีม่ขีอ้จ ากดัของขนาดทีด่นิ เชน่ เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง และประเทศสงิคโปร ์จงึก าหนดแนวทางการเจาะชอ่ง
อาคาร หรอืการก าหนดพืน้ทีว่า่งระหวา่งอาคารเพือ่แกปั้ญหาการระบายอากาศภายในเมอืง 

ทีผ่่านมามกีารศกึษาการออกแบบ Sky garden และการเจาะช่องอาคาร เพื่อส่งเสรมิประสทิธภิาพการระบายอากาศภายใน
เมอืงซึง่การศกึษาส่วนใหญ่ทดสอบในพืน้ทีใ่นเขตปกครองพเิศษฮ่องกงและประเทศจนี อย่างไรกต็ามการท า Sky garden ในอาคารของ
ประเทศสงิคโปร์ มุ่งเน้นไปที่การเพิม่พื้นที่สเีขยีวให้กบัเมอืงและมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความร้อนภายในเมอืง (Chao Yuan, 2011) 
ท าการศกึษารปูแบบกายภาพของอาคารทีม่ผีลต่อการระบายอากาศในเมอืงพบวา่ Sky garden และ การร่นระดบัความสงูอาคารสามารถ
ช่วยท าให้ความเร็วลมในพื้นที่ถนนเพิม่ขึ้น (Edward Ng, 2015) ได้มกีารศึกษาต่อยอดจากงานวิจยัดงักล่าว โดยพจิารณาร่วมกับ
ผลกระทบของมลพษิทางอากาศภายในเมอืง การศกึษามกีารจ าลองและทดสอบในพืน้ทีจ่รงิ พบวา่การจ าลองตวัแปร ความสงูอาคาร การ
รน่ระยะอาคาร ชอ่งวา่งระวา่งอาคาร และ Sky garden ใหค้่าความเรว็ลมในพืน้ทีศ่กึษาเพิม่มากขึน้และท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารมลพษิ
ในถนนลดลง Edward Ng et al. (2011) ท าการศกึษาเพือ่ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของลมในเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นของอาคารสงูดว้ยการ
ท าความเขา้ใจสณัฐานวทิยาของเมอืงและความขรุขระของพืน้ผวิของเมอืงต่อการระบายอากาศโดยรอบอาคาร งานวจิยัดงักล่าวไดส้รุป
วธิกีารออกแบบเมอืง รวมถงึการท า Sky garden ซึ่งสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการระบายอากาศภายในเมอืงได ้Siqi Liu (2020) 
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ท าการศึกษา sky garden ของอาคาร Hysan Place ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยท าการจ าลองเปรียบเทียบความเร็วลมของ
สภาพแวดลอ้มในกรณีทีอ่าคารม ีsky garden และไมม่ ีsky garden จากการศกึษาพบวา่ ความเรว็ลมในถนนแต่ละเสน้มคี่าทีเ่พิม่ขึน้และ
มคี่าที่ลดลงในบางจุด และความเรว็ลมที่ระดบัความสูง 25 เมตร รอบอาคารมคี่าความเรว็ลมเพิม่ขึน้  Uu Wey (2020) ได้ศกึษาการ
ออกแบบและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของอาคาร Hysan Place รวมไปถงึศกึษาประสทิธภิาพเรว็ลมใน sky garden ของอาคารและใน
พืน้ทีถ่นนบรเิวณโดยรอบอาคาร พบว่าพื้นที่ถนนในบรเิวณพืน้ทีศ่กึษามคี่าความเรว็ลมเฉลี่ยที่เพิม่ขึน้และพื้นทีใ่น Sky garden มคี่า
ความเรว็ลมทีไ่ม่สงูเกนิไป Yaxing Du (2018) พยายามหาวธิกิารเพิม่ความเรว็ลมบรเิวณทางเดนิเทา้ในเมอืงจากการศกึษารูปแบบของ
อาคาร พบวา่ ตวัแปรทีศ่กึษาสามารถเพิม่ค่าความเรว็ลมในพืน้ทีศ่กึษาได ้และมกีารสง่เสรมิเชงินโยบายออกแบบ  Sky garden ของเขต
ปกครองพเิศษฮ่องกงและประเทศสงิค์โปร์ เพื่อประโยชน์ด้านพื้นที่สาธารณะภายในอาคาร พื้นที่สเีขยีว ทศันียภาพ และการระบาย
อากาศ ภายในเมอืง ส าหรบัประเทศไทยมกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม(EIA) ในหวัขอ้ผลกระทบต่อลมในทอ้งถิน่ ซึง่เกณฑป์ระเมนิ
ดงักล่าวใหค้วามส าคญัของผลกระทบจากการก่อสรา้งอาคารทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มของลมโดยรอบ แต่ยงัไมม่แีนวทางหรอืวธิกีารทีจ่ะชว่ย
แนะน าเรื่องของการส่งเสรมิการระบายอาการภายในเมอืงจากการออกแบบอาคาร นอกจากน้ี จากการศกึษาทีท่ีผ่่านมา พบว่า ยงัไม่มี
การศกึษาผลกระทบของการออกแบบต าแหน่งทีต่ัง้ของ Sky garden ว่าส่งผลกระทบต่อความเรว็ลมทีร่ะดบัทางเดนิเทา้อย่างไร ดงันัน้
งานวจิยัน้ีจงึสนใจศกึษาศกัยภาพของการออกแบบต าแหน่ง Sky garden เพื่อส่งเสรมิความเรว็ลมระดบัทางเทา้ในพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวาม
หนาแน่นของกลุ่มอาคารสงู โดยการศกึษาดงักลา่วจะชว่ยพฒันาต่อยอดการศกึษาการเจาะชอ่งอาคารโดยพจิารณาจากต าแหน่งของ Sky 
garden เพือ่สง่เสรมิการระบายอากาศและแกปั้ญหาการสะสมของมลพษิทางอากาศภายในเมอืงในอนาคตได ้

2. วิธีกำรวิจยั 

2.1 กำรเลือกพืน้ท่ีศึกษำ 
เลอืกพืน้ทีศ่กึษาโดยการหาพืน้ทีท่ีม่อีาคารสูงหนาแน่นและมถีนนหลายรูปแบบเช่น ถนนหลกั ซอย และถนนระหว่างอาคาร 

เป็นต้น จากงานศกึษาของ มานัส ศรวีณิช (2564) ไดม้กีารจ าแนกลกัษณะรูปแบบของพืน้ทีเ่มอืง ในกรุงเทพมหานคร พบว่าพืน้ทีเ่ขต
บางรกันัน้ มลีกัษณะรูปแบบของพืน้ทีเ่มอืง ในลกัษณะอาคารสูงหนาแน่นมากกว่าในเขตอื่น ๆ  และเป็นบรเิวณทีส่ามารถพบลกัษณะ
รปูแบบของพืน้ทีเ่มอืงหลากหลาย ซึง่บรเิวณดงักล่าวทีพ่บพืน้ทีท่ีม่อีาคารสงูหนาแน่น คอืพืน้ทีร่ะหวา่งถนนสาทรเหนือกบัซอยศาลาแดง 
1 จงึเลอืกพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีศ่กึษา โดยลกัษณะของพืน้ทีม่อีาคารใหญ่กระจุกตวักนัอยูแ่ละมรีปูแบบของถนนหลายประเภทอยูต่ดิกบั
ถนนเสน้ใหญ่คอืถนนสาทร(รปูที1่) 

 
รปูท่ี1 แสดงพืน้ทีใ่นกลุม่อาคารสองหนาแน่น ทีต่ัง้และลกัษณะของพืน้ทีศ่กึษา (มานสั ศรวีณิช, 2564) 
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งานวจิยัน้ีท าการศกึษาอทิธพิลของต าแหน่งของ Sky garden ทรีะดบัความสงูแตกต่างกนั 3 ระดบั ระดบัเหนือชนัโพเดีย่ม คอื
มคีวามสงู 10.5 เมตรจากระดบัพืน้ดนิ (ก าหนดใหห้ลงัคาชัน้โพเดีย่มของอาคารเท่ากบั 10.5 เมตร) ระดบักลางอาคาร คอื 35.7 เมตร 
และระดบัความสงูที ่44.9 เมตร ตามล าดบั (แสดงในรปูที ่2)  ก าหนดใหช้่อง Sky garden ของอาคารมคีวามสงู 4.5 เมตร และเป็นช่องที่
มชี่องเปิดทะลุผ่านทัง้สองดา้นซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง (Tony Ip, 2013) ก าหนดทศิทางลมใหพ้ดัมาจาก
ทางทศิใตซ้ึง่เป็นทศิลมประจ าพดัเขา้มาในเขตกรุงเทพมหานครฯ ก าหนดทศิลมใหพ้ดัมาทศิทางเดยีวเนื่องดว้ยขอ้จ ากดัทางคอมพวิเตอร์
และเป็นทศิทางลมเดยีวกนักบัช่วงเวลาวดัผลภาคสนาม การประเมนิการระบายอากาศในพืน้ทีพ่จิารณาค่าความเรว็ลมทีร่ะดบัถนน A B 
C และ D (แสดงในรปูที ่3) ทีร่ะดบัความสงู 2 เมตรจากระดบัพืน้ดนิ  

    
รปูท่ี 2 (ซา้ย) ต าแหน่งอาคารทีใ่ชท้ าการทดสอบโดยก าหนดใหม้กีารเจาะช่อง Sky garden และสภาพแวดลอ้ม (ขวา) ต าแหน่งทีต่ัง้ของ 
Sky garden ทัง้ 3 ระดบั 

 
รปูท่ี 3 พืน้ทีถ่นนทีใ่ชป้ระเมนิคา่ความเรว็ลม 

2.2 กำรจ ำลองโมเดล CFD โดยโปรแกรม PHOENICS - CHAM 
ส าหรบัการตัง้คา่ในโปรแกรม CFD ก าหนดใหพ้ืน้ทีศ่กึษามรีะยะหา่งจากโดเมน (แสดงดงัรปูที ่4) โดยมรีะยะอา้งองิตามเกณฑ์

ของ AIJ Guideline (Architectural Institute of Japan, 2007) อตัราสว่นระหวา่งโดเมนกบัแบบจ าลองตอ้งต ่ากวา่ 3 เปอรเ์ซน็ต ์งานวจิยั
น้ีก าหนดให้ลมมทีศิทางมาจากทางทศิใต้ และหมุนแบบจ าลองให้ตวัอาคารโดยรวมอยู่ในแกนเดยีวกบักรดิของโปรแกรม CFD โดย
ก าหนดใหค้วามเรว็ลมทีใ่ชใ้นการจ าลองมคี่าต ่าที ่2 เมตรต่อวนิาท ีทีค่วามสูง 10 เมตร โดยน าค่าจากสถานีตรวจวดัสภาพอากาศทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีงในวนัเดยีวกนักบัการไปวดัผลภาคสนาม ค่าความเรว็ลมดงักล่าวถูกแปลงค่าเพื่อก าหนดโพลไฟลข์องความเรว็ลมของทางเขา้
ของลม (inlet) ในโดเมน โดยใชส้มการที ่1 เพื่อแบ่งความเรว็ลมตามระดบัความสูง 10 ระดบั เมื่อ Uh คอื ค่าความเรว็ลม ณ ความสูง
ต่างๆ URef คอื ค่าความเรว็ลมทีค่วามสงูในระดบัอา้งองิ H คอื ระดบัความสงูทีต่อ้งการ และค่า HRef คอื ระดบัความสงูอา้งองิ การหา
คา่ความแปรปรวนของลมสามารถค านวณโดยใชส้มการที ่2 ก าหนดให ้I คอื ค่าความแปรปรวน K คอื ค่าคงตวัเท่ากบั 0.094 และ ค่า H 
คอืต าแหน่งความสงู ในการจ าลองเลอืกใช ้Turbulence model เป็น Chen–Kim KE 

Uh = URef (H / HRef )      (1) 
I = 2.58(K0.5)(10/H)0.25 (2)  

อาคารท่ีจะจ าลอง Sky garden เขา้

Case 1 (base case) Case 2 (10.5m) 

Case 3 (35.7m) Case 4 (44.9m) 



ต ำแหน่งของสวนลอยฟ้ำ ทีช่ว่ยสง่เสรมิกำรระบำยอำกำศระดบัทำงเดนิเทำ้ 
ภำยในพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวำมหนำแน่นสงู: พืน้ทีศ่กึษำซอยศำลำแดง 1 
ธติ ิชว่ยทอง และ ดารณ ีจารมีติร 
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รปูท่ี 4 ระยะหา่งของแบบจ าลองระหวา่ง ทางเขา้ของลม (inlet) ทางออกของลม (outlet) และ ความสงูของโดเมน อา้งองิตามเกณฑข์อง 
AIJ Guideline  

2.3 เครื่องมือในกำรวิเครำะหผ์ล เกณฑข์องค่ำท่ีใช้ประเมิน 
การประเมนิการระบายอากาศในพืน้ทีพ่จิารณาจากค่าความเรว็ลมเฉลีย่ในพืน้ทีถ่นน A B C และ D เพื่อเปรยีบเทยีบค่าของ

ความเรว็ลมของอาคารทีไ่ม่มกีารท า Sky Garden (base case) และอาคารทีม่กีารท า Sky garden 3 ระดบั โดยค านวณเปอรเ์ซน็ต์การ
เปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง นอกจากน้ี งานวจิยัน้ีเลอืกใชเ้กณฑก์ารประเมนิความเรว็ลมของกองวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2021) ไดใ้ชม้าตราวดัโบฟอรต์ (The Beaufort Scale) วเิคราะหส์ภาวะ
น่าสบาย (Thermal Comfort) ของความเรว็ลมทีเ่หมาะสมในการท ากจิกรรมของมนุษย์ โดยมกีารก าหนดความเรว็ลมทีร่ะดบัความสูง
ตัง้แต่ 1.5 เมตรขึน้ไป ไว ้3 ระดบั คอื 1) พืน้ทีท่ีม่คีวามเรว็ลม น้อยกวา่ 1.5 เมตรต่อวนิาท ีถอืวา่ เป็นสภาวะทีไ่มน่่าสบาย 2) พืน้ทีท่ีม่ ี
ความเรว็ลม 1.5-5.4 เมตรต่อวนิาท ีถอืวา่ เป็นสภาวะทีม่คีวามสบาย  3) พืน้ทีท่ีม่คีวามเรว็ลม มากกวา่ 5.4 เมตรต่อวนิาท ีถอืว่า เป็น
สภาวะทีร่บกวนต่อการท ากจิกรรม ของมนุษย์ ดงันัน้ค่าความเรว็ลมทีใ่ชใ้นการประเมนิของงานศกึษาน้ีจงึอยู่ในช่วง 1.5 – 5.5 เมตร/
วนิาท ีเป็นชว่งคา่ความเรว็ลมทีเ่หมาะสมในภาวะน่าสบายและการแพรก่ระจายสารมลพษิ 

2.4 กำรตรวจสอบควำมถกูต้อง 
งานวจิยัน้ีเปรยีบเทยีบค่าความเรว็ลมของผลการจ าลองและผลจากการวดัภาคสนาม โดยปรบัใชชุ้ดขอ้มลูทีม่คีวามถีม่ากทีสุ่ด

ของวนัที่วดัผลภาคสนาม ในการประเมนิความถูกต้อง โดยก าหนดจุดเปรียบเทยีบผลที่บรเิวณซอยศาลาแดง 1 งานศึกษาน้ีได้หา
ความสมัพนัธจ์ากชุดขอ้มลูทัง้สองชุดโดยพจิารณาจาก 𝑅2 รากของค่าคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square Error, RMSE) 
ดงัสมการที ่3 เปอรเ์ซน็ต์ค่าคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลีย่ (Mean Average Percentage Error, MAPE) ดงัสมการที ่4 ก าหนดให ้𝐴𝑖 ใน
สมการคอืคา่ทีว่ดัไดจ้ากภาคสนาม 𝐹𝑖 คอืคา่ทีไ่ดจ้ากการจ าลองผล N คอืจ านวนขอ้มลูในชุดขอ้มลู และคา่ i คอืขอ้มลู 

RMSE = √
∑ (𝐴𝑖−𝐹𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑁
           (3) 

MAPE = 
1

𝑛
∑ |

𝐴𝑖−𝐹𝑖

𝐴𝑖
|𝑛

𝑖=1              (4) 

ผลจากการค านวณเปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างของผลการจ าลองและผลจากการส ารวจภาคสนามแสดงใหเ้หน็วา่ รากของค่า
คลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ (RMSE) และ เปอรเ์ซน็ต์ค่าคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลีย่ (MAPE) มคี่าที ่2 เปอร์เซน็ต์ และ 6.6 เปอร์เซน็ต์ 
ตามล าดบั ซึง่เป็นคา่ทีย่อมรบัไดใ้นการจ าลองในบรบิทเมอืงจรงิ (Mohammad Mortezazadeh, 2022; Hong Jin, 2017) 

3. ผลกำรวิจยั 
ลมทีพ่ดัมาจากทางทศิใตข้องแบบจ าลองจะพดัผา่นอาคารกรณีศกึษาทีท่ า Sky garden ลงไป ก่อนทีจ่ะพดัมายงับรเิวณถนนทัง้ 

4 เส้นที่ท าการประเมนิการระบายอากาศ จากการจ าลอง พบว่า ในกรณีที่ไม่มกีารท า Sky garden ให้กบัอาคารกรณีศึกษา ระดบั
ความเรว็ลมทีร่ะดบัความสงู 2 เมตร บนถนน A มคี่าความเรว็ลมสงูสุดอยูท่ี ่1.3 เมตรต่อวนิาท ีถนน B มคี่าความเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่1.07 
เมตรต่อวนิาท ีและความเรว็ลมเฉลีย่บนถนน C และ D มคีา่ความเรว็ลมใกลเ้คยีงกนัโดยมคีา่เทา่กบั 0.61 – 0.63 เมตรต่อวนิาท ีแสดงใน
แผนภมูทิี ่1 การท า Sky garden ทีร่ะดบัชัน้ลา่งและชัน้กลางของอาคารสามารถชว่ยเพิม่ความเรว็ลมบนถนนทุกเสน้ได ้ยกเวน้ถนน B ที่
มคีา่ความเรว็ลงลดลง ตารางที ่1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบเปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงของคา่ความเรว็ลมบนถนนในกรณีอาคารมกีารท า 

https://sciprofiles.com/profile/author/c1hSZE5DNEdXV21MUTliQ3JWZDljVGQ3amttWVY5SnBTbVJoeDJhamF3eGdDc3hMN21BUGJ1RitQMXYrbDhDZg==
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Sky garden เทยีบกบักรณีที่ไม่มกีารท า Sky garden จากการศกึษาจะเหน็ได้ว่า การท า Sky garden ทีร่ะดบัความสูง 10.5 เมตรนัน้
สามารถช่วยเพิม่ค่าความเรว็ลมเฉลีย่บนถนน A ได ้25.6 เปอรเ์ซน็ต ์ถนน C มคี่าความเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 71.9 เปอรเ์ซน็ต ์ถนน D มี
คา่ความเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 52.8 เปอรเ์ซน็ต ์แต่ในถนน  B จมคี่าความเรว็ลมเฉลีย่ลดลง 14.1 เปอรเ์ซน็ต ์การท า Sky garden ทีร่ะดบั
ความสงู 35.7 เมตร ค่าความเรว็ลมในพืน้ทีถ่นน A เพิม่ขึน้ 10.98 เปอรเ์ซน็ต ์ถนน C มคี่าความเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 46.28 เปอรเ์ซน็ต์ 
ถนน D มคี่าความเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 22.66 เปอรเ์ซน็ต์ แต่ในพืน้ทีถ่นน B มคี่าความเรว็ลมเฉลีย่ทีล่ดลง 9.79 เปอรเ์ซน็ต ์และ การท า 
Sky garden ทีร่ะดบัความสูง 44.9 เมตร สามารถช่วยเพิม่ค่าความเรว็ลมเฉลีย่ในพืน้ทีถ่นน A เพิม่ขึน้ 2.45 เปอร์เซน็ต์ ถนน C มคี่า
ความเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 69.55 เปอรเ์ซน็ต ์ถนน D ไมม่คี่าความเรว็ลมเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ แต่ในพืน้ทีถ่นน B มคี่าความเรว็ลมเฉลีย่ทีล่ดลง 
12.46 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่ในทุกการจ าลองท าใหค้วามเรว็ลมเฉลีย่ในถนน B นัน้มคี่าลดลง เน่ืองจากก่อนมกีารท า Sky garden ลมทีถู่กพดั
เขา้มากระทบกบัอาคารบรเิวณถนนเสน้ B ท าใหก้ารเคลื่อนทีข่องลมนัน้เขา้ไปเสรมิในถนนเสน้ B แต่ในกรณีทีม่กีารท า Sky garden เขา้
ไปลมทีอ่ออกมาจากช่องของ Sky garden นัน้จะเขา้ไปรบกวนทศิทางของลมทีพ่ดัเขา้มาจากทศิทางเดมิท าใหค้่าของลมทีเ่ขา้ไปกระทบ
กบัอาคารบรเิวณถนนเสน้ B นัน้มคีา่ทีน้่อยลงจงึท าใหค้า่ความเรว็ลมเฉลีย่ในบรเิวณโซน B มคีา่ทีล่ดลงในทุกแบบจ าลอง (รปูที ่5) 
 

 
แผนภมิูท่ี 1 แสดงคา่เปรยีบเทยีบความเรว็ลมทีเ่ปลีย่นไปเมือ่มกีารท า Sky garden ทัง้สามระดบั 

ตำรำงท่ี 1 แสดงเปอรเ์ซน็ตท์ีเ่พิม่ขึน้และลดลงของความเรว็ลมเฉลีย่ทัง้ 4 โซน ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิของการท า Sky garden ทัง้ 3 ต าแหน่ง 

เมื่อน าผลการจ าลองค่าความเรว็ลมเฉลีย่บนถนนทัง้ 4 เสน้ มาวเิคราะห์ดว้ยเกณฑข์องกองวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พบว่าการท า Sky garden สามารถปรบัปรุงค่าความเรว็ลมบนถนน A 
เพยีงถนนเดยีวใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้โดยมคี่าความเรว็ลมอยู่ในช่วง 1.5 – 5.4 เมตรต่อวนิาท ีในขณะทีถ่นน B C และ D การท า 
Sky  garden บนอาคารยงัไมส่ามารถเพิม่คา่ความเรว็ลมใหอ้ยูใ่นชว่งเกณฑท์ีย่อมรบัได ้โดยเฉพาะถนน B ทีม่คีา่ความเรว็ลมทีล่ดลงจาก
เดมิ อย่างไรก็ตามต าแหน่งของ Sky garden ทีใ่หผ้ลความเรว็ลมเพิม่ขึน้มากที่สุดคอื Sky garden ที่ระดบัล่างของอาคาร ระดบักลาง
อาคาร และระดบัสงูของอาคาร ตามล าดบั งานวจิยัน้ีจงึแนะน าใหท้ า Sky garden ทีร่ะดบัล่างของอาคาร เพือ่สง่เสรมิการระบายอกาศที่
ระดบัถนน อย่างไรกต็ามผลจากการศกึษาพบว่า การท า Sky garden ในอาคารเพยีงหน่ึงหลงัยงัไม่สามารถช่วยเพิม่ระดบัความเรว็ลม
บนพืน้ทีถ่นนใหเ้หมาะสมกบัการท ากจิกรรมและสรา้งความสบายต่อคนเดนิเทา้ได ้ดงันัน้การเพิม่ขนาดของ Sky garden หรอืการท า Sky 
garden ในระดบักลุ่มอาคารอาจช่วยเพิม่ค่าความเรว็ลมทีร่ะดบัถนนได ้งานวจิยัน้ีมขีอ้จ ากดัในการจ าลองสถานการณ์ดว้ยความเรว็ลมที่
ต ่า และศกึษากบัทศิทางลมประจ าเพยีงทศิเดยีว อกีทัง้งานวจิยัน้ีไม่ไดศ้กึษาค่าความเรว็ลมทีอ่ยู่ในช่อง  Sky garden ซึง่ค่าความเรว็ลม

ต าแหน่งของ Sky garden 
เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงความเรว็ลม 

ถนน A ถนน B ถนน C ถนน D 
เจาะชอ่งทีร่ะดบั 10.5 m 25.60% -14.10% 71.90% 52.80% 
เจาะชอ่งทีร่ะดบั 35.7 m 10.98% -9.79% 46.28% 22.66% 
เจาะชอ่งทีร่ะดบั 44.9 m 2.45% -12.46% 69.55% 0.00% 



ต ำแหน่งของสวนลอยฟ้ำ ทีช่ว่ยสง่เสรมิกำรระบำยอำกำศระดบัทำงเดนิเทำ้ 
ภำยในพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวำมหนำแน่นสงู: พืน้ทีศ่กึษำซอยศำลำแดง 1 
ธติ ิชว่ยทอง และ ดารณ ีจารมีติร 
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ดงักล่าวอาจส่งผลต่อความเหมาะสมของการท ากจิกรรมในพืน้ที ่Sky garden ของผูใ้ชอ้าคาร ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตควรมกีารศกึษา
เพิม่เตมิเกีย่วการท ากบัแบบจ าลอง Sky garden รปูแบบอื่น ๆ การจ าลอง Sky garden ในระดบักลุ่มอาคาร หรอืการจ าลองกบัทศิทางลม
และ ความเรว็ลมทีห่ลากหลาย 

 
รปูท่ี 5 แสดงใหเ้หน็การเคลือ่นทีข่องลมทีก่ระทบกบัอาคารทางซอยศาลาแดง 1 กบัลมทีเ่คลือ่นทีเ่ปลีย่นไปหลงัจากมกีารท า Sky garden 

4. สรปุผลงำนวิจยั 
การท า Sky garden บนอาคารสามารถช่วยส่งเสรมิการระบายอากาศของเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นสงูและมขีอ้จ ากดัในการเพิม่

พืน้ทีเ่ปิดโลง่ของเมอืง อย่างไรกต็ามทีผ่า่นมาการศกึษาการระบายอากาศของเมอืงดว้ยวธิกีารท า Sky garden ยงัขอ้มจี ากดัในการศกึษา
ต าแหน่งของ Sky garden ที่เหมาะสมในการช่วยส่งเสรมิการระบายอากาศภายในเมอืง งานวจิยัน้ีได้มกีารศึกษาศกัยภาพของการ
ออกแบบต าแหน่ง Sky garden เพื่อสง่เสรมิความเรว็ลมระดบัทางเทา้ในพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวามหนาแน่นของกลุ่มอาคารสงู โดยเลอืกพืน้ที่
ศกึษาเป็นกลุ่มอาคารสูงบนถนนศาลาแดง ซอย 1 โดยก าหนดใหม้กีารท า Sky garden กบัอาคาร 1 หลงัทีร่ะดบัความสูง 10.5 เมตร 
35.7 เมตร และ 44.9 เมตร การจ าลองการเคลื่อนทีข่องอากาศและค่าความเรว็ลมพืน้ทีใ่ชโ้ปรแกรม CFD ผลจากการศกึษากรณีอาคารที่
มกีารท า Sky garden กบักรณีอาคารทีไ่ม่ม ีSky garden จากการเปรยีบเทยีบค่าความเรว็ลมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในพืน้ทีถ่นนทัง้ 4 เสน้ 
พบว่าการท า sky garden ทีร่ะดบัล่างสุด (เหนือชัน้ podium) นัน้จะสามารถท าใหค้วามเรว็ลมเฉลีย่ทีร่ะดบัทางเทา้เพิม่ขึน้จากเดมิไดด้ี
ทีสุ่ด โดยทีถ่นน A เพิม่ขึน้ 25.6 เปอรเ์ซน็ต์ ถนน C เพิม่ขึน้ 71.9 เปอรเ์ซน็ต์ ถนน D มเีพิม่ขึน้ 52.8 เปอรเ์ซน็ต์ แต่ในถนน  B จมคี่า

Add Sky Garden No Sky Garden 

No Sky Garden Add Sky Garden 
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ความเรว็ลมเฉลีย่ลดลง 14.1 เปอรเ์ซน็ต ์แต่ประสทิธภิาพจะลดลงเมือ่ชอ่งของ sky garden อยูส่งูขึน้ไป แต่หากอยูส่งูเกนิไป sky garden 
นัน้จะไมม่บีทบาทในการเพิม่ความเรว็ลมในระดบัทางเทา้ ในทางกลบักนัยงัสง่ผลใหค้วามเรว็ลมในระดบัถนนลดลงเลก็น้อยคอืถนน B มี
คา่ความเรว็ลมเฉลีย่ทีล่ดลง 12.46 เปอรเ์ซน็ต ์สว่นสาเหตุทีท่ าใหค้วามเรว็ลมเฉลีย่ทีถ่นน B ลดลงเมือ่มกีารท า Sky garden นัน้เป็นผล
จากปัจจยัของอาคารโดยรอบ เนื่องจากลมทีผ่า่นชอ่ง sky garden มานัน้ไปขดัขวางกระแสลมจากทางดา้นบนทีเ่คลือ่นทีล่งมากระทบกบั
อาคารแลว้เคลื่อนไปตามถนนเสน้ B พอมลีมทีล่อดผา่น sky garden เขา้มาท าใหก้ารเคลื่อนทีข่องกระแสลมเปลีย่นทศิทาง ส่งผลใหค้่า
ความเรว็ลมเฉลี่ยบนพืน้ที่ถนน B มคี่าลดลง อย่างไรก็ตามค่าของความเรว็ลมในถนน A C และ D มีค่่าที่เพิม่ขึน้ เมื่อพจิารณาระดบั
ความเรว็ลมทีเ่หมาะสมต่อกจิกรรมและสภาวะน่าสบายของคนเดนิเทา้ การท า Sky garden ยงัไมส่ามารถเพิม่ค่าความเรว็ลมบนถนน B 
C และ D อยู่ในช่วงทีย่อมรบัไดท้ี ่1.5 – 1.5 เมตรต่อวนิาท ีตามเกณฑข์องกองวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม งานวจิยันี้เป็นเพยีงการจ าลองทีน่ ามาเสนอในสถานการณ์คา่ความเรว็ลมต ่า และลมทศิทางเดยีว 
ซึง่อาจมกีารจ าลองเพิม่ในสว่นของคา่ความเรว็ลมปานกลางและค่าความเรว็ลมสงู รปูแบบต่าง ๆ ของ Sky garden เพือ่ดเูรือ่งการระบาย
อากาศในพืน้ทีเ่มอืงเช่น ขนาดช่องเปิด จ านวนช่องเปิด สดัสว่นของช่องเปิด เป็นตน้  และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะน าวธิศีกึษานี้ไปใชก้ลุ่ม
อาคารหรอืศกึษาในพืน้ทีอ่ื่นทีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีต่่างออกไปหรอืดผูลกระทบเชงิพืน้ทีใ่นบรบิททีก่วา้งขึน้ไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมเีป้าหมายเพือ่คน้หาปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed (ระยะเริม่ตน้) เพือ่เสนอเป็นขอ้สรุปในการ

ไปปรบัใช้กบัโครงการที่ต้องการจดัหาพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอพัระดบั Pre-seed สู่ระยะเตบิโตและพฒันาพื้นที่เพื่อรองรบัระบบนิเวศ
วสิาหกจิเริม่ต้น โดยผูว้จิยัได้ศกึษาขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมในประเดน็ต่าง ๆ วเิคราะห์พืน้ทีท่ างานร่วมกนัและพืน้ทีชุ่มชน
สตารท์อพัจากกรณีศกึษา 2 โครงการ ร่วมกบัทฤษฎกีบัการใช้งานจรงิของสตารท์อพัระดบั Pre-seed และสรุปเป็นปัจจยัเชงิพืน้ที่ ผล
การศกึษา พบวา่ ปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed สูร่ะยะเตบิโต ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
องค์ประกอบการใช้สอยพื้นที่ความต้องการตามรูปแบบการท างาน พื้นที่ท างานแบบเปิดโล่ง (open plan) เพื่อท างานร่วมกนั พื้นที่
ท างานสว่นตวัเมือ่ตอ้งการสมาธ ิและพืน้ทีส่ว่นกลางใหส้ตารท์อพัมาพดูคุยมากขึน้ 2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ สตารท์
อพัและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ท าให้เข้าถึงการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการพฒันาสินค้าและบริการเป็นการกระตุ้นความคิด
สรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างดจีงึควรมพีืน้ทีร่องรบัการพบปะพดูคุยแบบเป็นกนัเองมากขึน้ คอื พืน้ทีพ่กัผอ่น 3) ปัจจยัดา้นความเป็นชุมชนสตารท์
อพั มพีืน้ทีจ่ดักจิกรรมหลายรปูแบบในโครงการเพือ่สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งสตารท์อพัในพืน้ทีแ่ละดงึดดูนักลงทุนใหม้าเจอกนัสง่ผลใหเ้พิม่
โอกาสใหส้ตารท์อพัระดบัน้ีไดเ้งนิลงทุนมากขึน้ ปัจจยัทัง้หมดน้ีหากน าไปปรบัใชก้บัพืน้ทีเ่พื่อสนับสนุนสตาร์ทอพัระดบั Pre-seed จะ
ชว่ยใหพ้ฒันาสนิคา้และบรกิารและเตบิโตได ้

ค าส าคญั: สตารท์อพัระดบั pre-seed, พืน้ทีชุ่มชนสตารท์อพั, พืน้ทีท่ างานรว่มกนั 

Abstract 
The objective of this study is to identify spatial factors that promote pre-seed startups to the growth stage to support 

the startup ecosystem The researcher studied the data from the literature review on various issues and analyzed the co-working 
space and the startup community area from 2 case studies together with the theory and the actual implementation of the pre-
seed level startups. Spatial Factors The study results revealed that the spatial factors promoting pre-seed start-ups to the 
growth stage consisted of 1) physical factors; There are functional elements and space requirements according to the working 
style, open-plan workspaces to collaborate. Private workspace when they need to concentrate and a common area for startups 
to interact. 2) Environmental factors, the workspace has startups and local experts giving access to discussions and exchanges 
of ideas for product and service development is an excellent stimulus for creativity. Therefore, there should be a more informal 
meeting space. 3) Factors related to the startup community There are various event spaces to create networks between local 
startups and attract investors to meet each other, thus increasing the opportunity for pre-seed startups to gain more investment. 
All these factors are applied to the space to support pre-seed start-ups and will help develop products and services to scale 
the market and grow. 

Keywords: Pre-seed startup, Startup community, Co-working space 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
แนวคดิการพฒันาระบบนิเวศน์วสิาหกจิเริม่ต้น หรอื สตาร์ทอพั (Startup) เป็นนโยบาย Thailand 4.0 ในปี พ.ศ. 2563 ผล

ส ารวจบรษิทัสตารท์อพัจากทัว่ประเทศ พบว่า บรษิทัสตารท์อพัมกีารเกดิขึน้ลดลง ซึง่เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกจิในประเทศและทัว่
โลกด้วยเหตุน้ีท าใหปั้จจุบนัปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์สตาร์ทอพัในไทยมเีผชญิปัญหา 2 เรื่อง คอื ประเดน็ที ่1 ส านักงานนวตักรรม
แหง่ชาต ิไดร้ายงานวา่ กวา่รอ้ยละ 90 ของสตารท์อพัจะอยูใ่นชว่ง Pre-seed หรอื Early Stage (NIA, 2564) จากการเปลีย่นวถิชีวีติผูค้น 
วถิกีารท าธุรกจิ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ท าใหส้ตารท์อพัตอ้งปรบัสนิคา้และบรกิารใหส้อดรบัไปกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค รวมถงึนกัลงทุน
ในก าลงัชะลอการลงทุนในกลุม่สตารท์อพัระดบัน้ี และไมม่แีหลง่ศูนยก์ลางทีท่ าใหพ้บสตารท์อพักลุม่ใหม่ (Techsauce, 2020) ประเดน็ที ่
2 รายงาน “Thailand Startup Ecosystem Report 2021” สรุปอุปสรรคส าคญัท าสตาร์ทอพัไทยโตช้า 4 เรื่อง ได้แก่ ความพร้อมของ
ตลาดแรงงาน แหล่งเงนิทุน การหากลุม่ลกูคา้การขยายธุรกจิ และการสนับสนุนจากภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็ามดว้ย
แนวโน้มการท างานของคนรุ่นใหม่มคีวามสนใจเทคโนโลยแีละอยากเป็นเจ้าของธุรกจิมากขึน้ ประกอบกบัระบบนิเวศน์สตาร์ทอพัมี
แนวโน้มทีจ่ะเตบิโตดว้ยดชันีทีว่ดัจากปรมิาณสตารท์อพั พืน้ทีท่ างานรว่มกนั จ านวนโปรแกรมและการจดักจิกรรมในไทย จากการส ารวจ
เบือ้งตน้พบวา่ยงัไมม่พีืน้ทีท่ีร่องรบัสตารท์อพัระดบั Pre-seed เนื่องจากคา่ใชจ้า่ยสงู ดงันัน้ เพือ่ศกึษาปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิใหส้ตารท์
อพัระดบั Pre-seed ซึง่เป็นระยะเริม่ตน้สูร่ะยะเตบิโตใหส้ตารท์อพัประสบความส าเรจ็ไดม้ากขึน้ จงึมคีวามสนใจในกลุ่มสตารท์อพัระดบั 
Pre-seed โดยศกึษา ทฤษฎ ีแนวคดิและปัจจยัเชงิพืน้ทีส่ตารท์อพัระดบั Pre-seed จากกรณีศกึษาทีเ่ป็นตน้แบบและประสบความส าเรจ็ 
ร่วมกบักรณีศกึษาในประเทศไทยทีม่สีถานทีส่ าหรบัสตารท์อพักลุ่มน้ี โดยศกึษาตัง้แต่  พืน้ทีชุ่มชุนสตารท์อพั พืน้ทีท่ างานร่วมกนั และ
สตารท์อพัระดบั Pre-seed และวเิคราะหเ์พือ่เสนอขอ้สรุปปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed สูร่ะยะเตบิโตในปัจจุบนั 

1.2 วตัถปุระสงคข์องวิจยั 
1) วเิคราะหปั์จจยัเชงิพืน้ทีท่ีเ่กีย่วกบัพืน้ทีท่ างานรว่มกนัและพืน้ทีชุ่มชนสตารท์อพัของสตารท์อพัระดบั Pre-Seed ในพืน้ทีก่รณีศกึษา 
2) เสนอปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed สูร่ะยะเตบิโตในปัจจุบนั 

1.3 ขอบเขตงานวิจยั 
1.3.1 ขอบเขตการไดม้าของขอ้มลู 

แนวคดิและทฤษฎแีหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มสตารท์อพัระดบั Pre-seed ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืตลอดจนแนวคดิและทฤษฎทีี่
ไดจ้ากหนังสอื บทความวารสาร งานวจิยั สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ เฉพาะทีม่กีารเผยแพร่ เป็นขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บัการท างานและสถานการณ์
สตารท์อพัในปัจจุบนั 
1.3.2 ขอบเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

พืน้ทีท่ างานร่วมกนัและพืน้ทีชุ่มชนสตาร์ทอพัเพื่อสตาร์ทอพัระดบั Pre-seed โดยมพีจิารณารายละเอยีดดงัน้ี ปัจจยัเชงิเชงิ
พืน้ทีท่ีเ่กีย่วกบัพืน้ทีท่ างานรว่มกนัและพืน้ทีชุ่มชนสตารท์อพั ของสตารท์อพัระดบั Pre-Seed 

1.4 นิยามศพัท ์
1.4.1 สตารท์อพัระดบั Pre-seed คอื สตารท์อพัระยะเริม่ตน้ (Early-stage startup) หรอืถา้พจิารณาตามการระดมทุน (จ านวนเงนิในชว่ง 
3.5 แสนบาท) เป็นระยะทีก่ าลงัทดสอบไอเดยีคดิวธิ ี(Solutions) ในการแกปั้ญหา (Pain point) ของกลุ่มเป้าหมาย จงึเป็นสตารท์อพัทีม่ ี
พลงัและความคดิสรา้งสรรคส์งู มคีวามพยายามเพื่อใหส้นิคา้และบรกิารเป็นทีย่อมรบั และเพื่อการระดมทุนจากนักลงทุนเน่ืองจากเป็น
ระยะทีส่ตารท์อพัตอ้งใชเ้งนิตวัเองในการด าเนินการก่อน 
1.4.2 ระยะเตบิโต (Growth Stage) คอื วงจรชวีติธุรกจิของสตารท์อพัทีม่ ี Business Model ทีช่ดัเจน มฐีานลูกคา้และรายไดร้ะดบัหน่ึง 
สามารถขยายตลาดและเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 
1.4.3 พื้นทีท่ างานร่วมกนั (Co-working space) คอื สถานทีท่ างานของกลุ่มคนทีเ่พิง่เริม่ท าธุรกจิทีย่งัไมม่สีถานทีท่ างานเป็นของตวัเอง 
ใชเ้ป็นพืน้ทีก่ารท างานรว่มกนัและมชีุมชนคนท างานเหมอืนกนั ท าใหม้โีอกาสแลกเปลีย่นแนวคดิต่างๆในการท าธุรกจิ 
1.4.4 พื้นทีชุ่มชนสตารท์อพั (Startup Community) ในทีน้ี่หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมการรวมตวักนัของสตารท์อพัทีห่ลากหลาย มกีาร
พบปะพดูคุย ทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบการในการสรา้งสตารท์อพั เช่น พืน้ทีจ่ดังานกจิกรรม รวมถงึจดัแสดงสนิคา้ พืน้ทีพ่บปะ 
นดัเจอกนั ระหวา่งสตารท์อพักบั Connection และกบันกัลงทุน 
 



การศกึษาปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed (ระยะเริม่ตน้) 
ภทรมน ปานอ่อน และพรีดร แกว้ลาย 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดสตารท์อพั ระดบั Pre-seed 
สตาร์ทอพัระดบั Pre-seed เป็นช่วงที่ผู้ก่อตัง้ (Founder) และผู้ร่วมก่อตัง้ (Co-founder) ก าลงัวจิยัตลาดเพื่อศึกษาความ

เป็นไปไดข้องสนิคา้และบรกิาร เป็นช่วงทีม่กีารทดสอบไอเดยีและตอ้งการผลตอบรบัจากกลุ่มเป้าหมายเพือ่ไปพฒันาต่อ ดงันัน้ สตารท์
อพัระดบั Pre-seed ต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อน าต้นทุนที่มอียู่ไปพฒันาสนิค้าให้ตอบโจทย์ตลาดได้มากที่สุด  การลด
ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้อย่างเช่น  พื้นที่ท างาน พื้นที่ทดสอง พื้นที่ทดสอบสินค้าผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงทรัพยากรใรการด าเนิน
กระบวนการพฒันาสนิคา้ การเขา้ถงึผูร้่วมทมีทีม่คีวามสามารถ การมเีครอืขา่ยทางธุรกจิต่าง ๆ และการเขา้รว่มโครงการทีส่นบัสนุนโดย
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการอบรม กจิกรรมบม่เพาะ กจิกรรมแขง่ขนั เป็นตน้ 

2.1.1 ลกัษณะเด่นของสตารท์อพัระดบั Pre-seed (ระยะเริม่ตน้) 
ลกัษณะเด่นของสตาร์ทอัพระดบั Pre-seed (ระยะเริ่มต้น) จากการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีแหล่งข้อมูลที่

เกีย่วขอ้งสามารถใหล้กัษณะการท างาน พฤตกิรรม และการใชช้วีติของสตารท์อพัระดบัน้ี คอื 1) ตอ้งเป็นคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ 2) 
ท างานดว้ยกนัเป็นทมี ประมาณ 2-5 คน ในระยะน้ี หรอืช่วงๆ หน่ึง ๆ ก่อนทีจ่ะจา้งคนเพิม่ 3) เป็นกลุ่มคนทีม่คีวามพยายามในดา้น
ต่างๆ ไม่ว่าจะท างาน การหาเงนิ หาความรู้ และยดืหยุ่นตามสถานการณ์ 4) ใชเ้งนิตวัเองในการลงทุนก่อน หรอืยมืพ่อแม่ เพื่อน เพื่อ
น ามาพฒันาสนิคา้ในเบือ้งตน้ ก่อนทีจ่ะน าไปน าเสนอไอเดยีแก่นักลงทุน น าลกัษณะเด่นของสตารท์อพัระดบั Pre-seed (ระยะเริม่ตน้) 
ไปเชือ่มโยงกบัปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัในการท างาน และพฒันาสนิคา้และบรกิารในวธิวีจิยัต่อไป 

2.1.2 กระบวนการท างานของสตารท์อพัตัง้แต่ระยะเริม่ตน้ (Early Stage) ไปจนถงึระยะเตบิโต (Growth) 
มุง่เน้นศกึษาปัจจยัเชงิพืน้ทีข่องสตารท์อพัไปทีช่่วง Pre-seed หรอืระยะเริม่ตน้ (Early Stage startup) จะอยูช่่วงกระบวนการ 

Problem Solution Fit เป็นช่วงเริ่มต้นจากการพฒันาแนวคิดที่อาจจะมาจากความต้องการแก้ปัญหา  (Pain point) บางอย่างของ
กลุ่มเป้าหมายโดยท าการพสิจูน์ว่าเป็นปัญหาทีม่อียู่จรงิและมคีวามตอ้งการแกไ้ข ตอ้งคดิผลติภณัฑต์ัง้ตน้ทีส่ามารถแกปั้ญหานัน้ ๆ ได ้
และ Product Market Fit ขัน้ทีส่องเป็นการจากสรา้งผลติภณัฑต์น้แบบเพื่อน าไปทดสอบกบัตลาดเกบ็การตอบรบัจากลูกคา้และเรยีนรู้
น ามาปรบัปรุงใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีต่อบโจทย์กบัความต้องการของตลาด (วรพงษ์, 2561) ก่อนทีจ่ะไปสู่กระบวนการต่อไปซึง่เป็นระยะที่
สตาร์ทอพัเริม่มเีป้าหมายที่ชดัเจนหรอืระตะเติบโต รูปที่ 1 อธบิายถึงกระบวนการตัง้ต้นไอเดยีในการคดิค้นสนิค้าใหต้อบกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 1 กระบวนการท างานของสตารท์อพัตัง้แต่ระยะเริม่ตน้ (Early Stage) ไปจนถงึระยะเตบิโต (Growth). ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั, 2564 

จงึสรุปได้ว่ากระบวนการท างานของสตาร์ทอพัตัง้แต่ระยะเริ่มต้น  (Early Stage) ไปจนถึงระยะเติบโต (Growth) มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัสตาร์ทอพัระดบั Pre-seed ทีร่ะยะเริม่ต้นทีไ่ดก้ล่าวไป สตาร์ทอพักลุ่มน้ีต้องการความคดิสรา้งสรรค์ในการพฒันาไอเดยี 
ตอ้งการพืน้ทีร่ปูแบบต่าง ๆ ในการสนบัสนุนการท างาน ตอ้งการกจิกรรมบม่เพาะ ตอ้งการพืน้ทีส่าธารณะหรอืแพลตฟอรม์ต่างๆ ในการ
เผยแพร่สนิคา้และบรกิารของตวัเอง ซึง่การใชพ้ืน้ทีอ่าจจะคาบเกีย่วระยะทีเ่ป็น Seed round เน่ืองจากกระบวนการมคีวามต่อเน่ืองและ
ใชพ้ืน้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกนั แต่ความแตกต่าง คอื Seed round จะเป็นระยะทีเ่ริม่มโีอกาสในการขยายตวัถา้สนิคา้นัน้ตอบโจทยต์ลาด 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-working space) 
พืน้ทีท่ างานร่วมกนัเป็นพืน้ทีส่าธารณะทีเ่ปิดใหค้นทีต่อ้งการใชง้านหรอืสมาชกิเขา้มาใชบ้รกิาร มโีต๊ะและเกา้อี้ มหีอ้งประชุม 

มทีี่โต๊ะอาหาร มอีินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จึงเหมาะกบักลุ่มคนที่เริม่ต้นท าธุรกิจหรือสตาร์ทอพั มคีวามเป็นชุมชนของคนที่ท างาน
เหมอืนกนัท าใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิกนั ซึง่เป็นการสนับสนุนสตารท์อพัโดยตรง โดยมทีัง้สว่นเอกชนทีจ่ดัเกบ็ค่าเช่า กบัสว่นทีไ่มม่ี
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การจดัเก็บค่าเช่าซึ่งมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครฐั  พื้นที่ท างานร่วมกันในปัจจุบนัจะประกอบด้วยพื้นที่การใช้งานที่
หลากหลายมากขึน้เพื่อตอบโจทย์การท างานของคนรุ่นใหม่ เช่น พื้นที่ท างานแบบส่วนตวั แบบร่วมกลุ่ม พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่หอ้ง
ประชุม พืน้ทีส่นบัสนุนอื่นๆ เป็นตน้ 

งานวจิยัคุณลกัษณะของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Coworking Space Characteristics) ทีน่ าไปสู่เศรษฐกจิใหม่ (New economy) 
จากบทความวชิาการ เรือ่ง Thank God it’s Monday: Manhattan coworking spaces in the new economy (2019) ไดส้รุปดงัน้ี 1) การ
ออกแบบ (Design) 2) สิง่อ านวยความสะดวก (Amenities) 3) บรรยากาศเชงิบวกในการท างาน (Positive atmosphere) 4) โอกาสสรา้ง
เครอืข่าย (Networking Opportunities) ซึ่งองค์ประกอบและลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงทีส่่งเสรมิใหก้ารท างานของสตาร์ทอพัทีใ่ช้
บรกิารพืน้ทีท่ างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.3 แนวคิดชุมชนสตารท์อพั (Startup Community) 
Alex Angel (2564) ประธาน Startup Community ประจ าเว็บไซต์ techcrunch.com ได้ให้ความหมายของค าว่าชุมชนไว้ว่า 

Community หรอื ชุมชน โดยพืน้ฐานทีสุ่ด คอื กลุ่มคนทีม่ารวมกนัโดยมจีุดประสงคร์่วมกนั จุดประสงคร์่วมกนันัน้อาจเป็นผลติภณัฑท์ี่
ก าลงัคดิค้น อาจเป็นบรษิทั หวัขอ้พูดคุย แต่ทัง้หมดล้วนตัง้ใจเกี่ยวกบัสิง่นัน้เพื่อรวบรวม พูดคุย และเรยีนรู้  กล่าวได้ว่า Startup 
Community หรอื ชุมชนสตาร์ทอพั คอื การรวมตวักนัระหว่างสตาร์ทอพัและระบบนิเวศสตาร์ทอพัหรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อการ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั สนับสนุนและเชื่อมโยงเครอืขา่ยในการต่อยอดธุรกจิกบัอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน รวมถงึกลุ่ม
นกัลงทุน สว่นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในชุมชนสตารท์อพั มตีัง้แต่การเป็นพืน้ทีใ่นการใหโ้อกาสผูป้ระกอบการในการเชื่อมต่อกบัการสนบัสนุน 
ทีป่รกึษา ทรพัยากร และการเงนิกบัสตาร์ทอพั ระดมองคก์รผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอื การแบ่งปันขอ้มลู และ
โอกาส เชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยชุมชนสตารท์อพัทีอ่ื่น ๆ เช่น ชุมชนสตารท์อพัระดบัประเทศเพือ่จดัหาพนัธมติร โอกาส และความคดิรเิริม่
ใหม่ๆ แก่ผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่ ดงันัน้พืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 1.พืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-working Space) และพืน้ทีท่ างาน 2.พืน้ที่
รา้นกาแฟ  3. พืน้ทีจ่ดักจิกรรม พบปะสงัสรรค ์4.พืน้ทีส่าธารณะ 5. พืน้ทีบ่รกิารสนบัสนุนอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

3. การด าเนินการวิจยั 
เป็นงานวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลเอกสาร ส ารวจพื้นที่ สงัเกต และ

สมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการจดัการพืน้ทีเ่พื่อสตารท์อพัระดบั Pre-seed กลุ่มตวัอย่างพืน้ทีใ่นการศกึษาใชว้ธิกีารเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) โดนพจิารณาจากพื้นที่ท างานเพื่อสตาร์ทอพั Pre-seed ช่วงมนีาคม - พฤษภาคม พ.ศ.
2565 และท าการคดัเลอืกกรณีศกึษาจากการพจิารณาตามปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั pre-seed และพืน้ทีท่ีม่วีตัถุประสงค์
เพือ่รองรบัสตารท์อพัทีเ่พิง่เริม่ตน้หรอืสตารท์อพัระดบั Pre-seed ดงัน้ี โครงการ A ขององคก์รสนับสนุน (General Support) จ านวน 1 
โครงการ และโครงการ B ของสถาบนัการศกึษา (Academy) จ านวน 1 โครงการ 

กลุ่มตวัอย่างของกรณีศกึษา เป็นสตารท์อพัระดบั Pre-seed ทีท่ างานในพืน้ทีก่รณีศกึษา ก าลงัเช่าพืน้ทีใ่นกลุ่มพืน้ทีท่ีเ่ลอืกศกึษา 
ดงัน้ี โครงการ A จ านวน 4 คน โครงการ B จ านวน 3 คน 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ตวัแปรลกัษณะทางกายภาพ ตวัแปรสภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ ตวัแปรความเป็น
ชุมชนสตารท์อพั ทีส่ง่เสรมิการท างานใหไ้ปสูร่ะยะเตบิ โดยการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจพืน้ที่ และสมัภาษณ์ น ามาวเิคราะหป์ระกอบ
ร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ด้ จากแบบสมัภาษณ์ ซึง่การวเิคราะหจ์ะไดข้อ้มลูสรุปเป็นประเด็นทีเ่ป็นปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-
seed สูร่ะยะเตบิโต 
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4. ผลการวิจยั 

4.1 พืน้ท่ีท างานร่วมกนัและพืน้ท่ีชุมชนสตารท์อพั ของสตารท์อพัระดบั Pre-Seed ในกรณีศึกษา 
ผูว้จิยัได้ท าการศึกษา กลุ่มตวัอย่างพื้นที่ท างานร่วมกนัและพื้นที่ชุมชนสตาร์ทอพั จ านวน 2 โครงการ จากเกณฑ์ในการ

คดัเลอืกในบทที่ 3 โดยองคป์ระกอบทีศ่กึษา คอื 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีท่ างาน 2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของ
พืน้ที ่3) ปัจจยัดา้นความเป็นชุมชนสตารท์อพั 

4.1.1 กรณีศกึษาที ่1: โครงการ A จากองคก์รสนบัสนุน (General Support) 
โครงการ A ชัน้ 5-7 เป็นพืน้ทีร่ะบบนิเวศของสตารท์อพั ประกอบดว้ยบรษิทัเทคโนโลย ีสตารท์อพั ผูป้ระกอบการ นักลงทุน 

มหาวทิยาลยั ศนูยว์จิยั และหน่วยงานของรฐัเขา้รวมในพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยชัน้ 5 เป็นพืน้ทีท่ างานเชา่สญัญาระยะสัน้-ยาว ชัน้ 6 เป็นพืน้ที ่
co-working space และพืน้ทีจ่ดังาน ชัน้ 7 เป็นพืน้ทีจ่ดักจิกรรม ประชุมจดักจิกรรมรปูแบบต่างๆ 

 

 
รปูท่ี 1 โครงการ A ชัน้ 5-7. โดยผูว้จิยั, 2565. 

 
รปูท่ี 2 ภาพถ่ายบรรยากาศพืน้ทีท่ีส่ตารท์อพัระดบั Pre-seed ในโครงการ A ใชไ้ด.้ โดยผูว้จิยั, 2565. 

พฤตกิรรมการใชง้านของสตารท์อพักลุ่มตวัอย่าง คอื ใชง้านพืน้ทีท่ างานในหอ้งท างานส่วนตวัชัน้ 5 มใีชห้อ้งประชุมตอนนัด
เจอลูกคา้ และชัน้ 6 เมื่อต้องการนัดคุยกบัเจ้าหน้าที่ใหค้ าปรกึษาการท าสตาร์ทอพั พืน้ที่เตรยีมอาหารส าหรบัเครื่องดื่ม รบัประทาน
อาหาร และไปท างานทีพ่ืน้ทีท่ างานรว่มกนัแบบเปิดโลง่ 

1) พืน้ทีท่ างาน พืน้ทีท่ างานของสตารท์อพัระดบั Pre-seed เป็นพืน้ทีท่ างานแบบหอ้งหอ้งท างานแบบกลุ่มส่วนตวั (Private 
Group Office) ขนาดความจุ 4 ทีน่ัง่ เป็นหอ้งทีก่ ัน้ดว้ยกระจกใส่จากพืน้ถงึเพดาน และพืน้ทีท่ างานร่วมกนัแบบเปิดโล่ง (open plan) มี
การใชเ้มือ่ตอ้งการนัง่ท างานคนเดยีว 

2) พืน้ทีส่่วนกลาง อยู่ในพืน้ทีท่ างานร่วมกนัแบบเปิดโล่ง (open plan) มกีารใชเ้มือ่ตอ้งการนัง่พกัทีพ่ืน้ทีน่ัง่พกัผอ่น และไดม้ี
การนัง่พดูคุยกบัสตารท์อพัทมีอื่นเมือ่มกีารนดัพดูคุยปรกึษางาน 

3) พืน้ทีป่ระชุม ขนาดหอ้งตัง้แต่ 12 ถงึ 26 ตร.ม. ความจุ 4 ถงึ 10 ทีน่ัง่ พืน้ทีถู่กจดัวางอยู่ทางเดนิตรงกลางของพืน้ทีท่ างาน
แบบหอ้งสว่นตวักลุ่ม ผนงัหอ้งประชุมทุกหอ้งเป็นกระจกใส 1 ดา้น และกระดาน 2 ดา้น ผนงัปกต ิ1 ดา้น มจีอทวี ี

4) พืน้ทีส่นบัสนุนอื่น ๆ เป็นพืน้ทีเ่ตรยีมอาหารบรเิวณระหวา่งพืน้ทีบ่รษิทัสตารท์อพัระยะเตบิโตแลว้และพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่า
ของสตารท์อพัระดบั Pre-seed พืน้สนับสนุนน้ีเชื่อมต่อระหว่างโถงทางเขา้ลฟิต์โดยสารกบัพืน้ทีท่ างานของสตารท์อพัระดบั Pre-seed 
ถงึระดบั Pre-Serie 
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4.1.2 กรณีศกึษาที ่1: โครงการ B สถาบนัการศกึษา (Academy) 

 
รปูท่ี 3 โครงการ B ชัน้ 1-2. โดยผูว้จิยั, 2565. 

เป็นโครงการทีจ่ดัตัง้โดยอุทยานวทิยาวทิยาศาสตรภ์าคเหนือกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ร่วมก่อตัง้โครงการสนับสนุน พฒันา
สตารท์อพั และผูป้ระกอบการ ดว้ยการจดัโปรแกรมบ่มเพาะสตารท์อพัและจดัพืน้ทีส่ าหรบัสตารท์อพัตัง้แต่ระยะเริม่ตน้จนระยะเตบิโต 
โดยแบง่พืน้ทีส่ดัสว่นการใชง้านตามระดบัทีส่ตารท์อพัด าเนินงาน ประกอบดว้ย 1 อาคาร คอื อาคาร C ชัน้ 1-2 

 
รปูท่ี 4 ภาพถ่ายบรรยากาศและกจิกรรมของสตารท์อพัระดบั Pre-seed ในโครงการ B. โดยผูว้จิยั, 2565. 

พฤตกิรรมการใชง้านของสตารท์กลุ่มตวัอย่าง คอื ใชง้านพืน้ทีท่ างานร่วมกนั เปิดโล่ง ชัน้ 1 ท างานทัง้พดูคุยงาน ประชุม ท าให้
เสยีงดงัไมม่สีมาธ ิแต่ขอ้ดคีอืไดแ้ลกเปลีย่นไอเดยีกบัต่างทมี มพีืน้ทีพ่กัผอ่นทีใ่ชท้ างานและนัง่เล่น ใชพ้ืน้ทีส่นับสนุนเพือ่เกบ็ของ ใชห้อ้ง
ประชุมบา้งเมือ่ตอ้งการประชุมภายในทมีและลกูคา้ สว่นสดุทา้ยใชพ้ืน้ทีจ่ดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัการท าสตารท์อพัระดบั Pre-seed 

1) พืน้ทีท่ างาน พืน้ทีท่ างานประจ าของสตาร์ทอพัจะเป็นพืน้ทีท่ างานร่วมกนัแบบเปิดโล่ง (Open plan) โต๊ะนัง่แบบร่วมกลุ่ม 
กลุม่ 4-5 คน เป็นโต๊ะนัง่ท างานรวมกลุม่ ท าใหไ้ดบ้รรยายกาศการรว่มมอืกนัและเรยีนรูร้ะหวา่งทมีอื่นดว้ย เพราะมคีวามใกลช้ดิ ในพืน้ที่
เดยีวกนั รวมถงึพืน้ทีพ่กัผอ่นทีอ่ยูร่ะยะใกล ้ท าใหเ้ดนิไปนัง่ท างานหรอืพดูคุยไดส้บายๆ สรา้งเครอืขา่ยดว้ยการพดูคุยกบัต่างทมี 

2) พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่พกัผ่อน อยู่รวมกับพื้นที่ท างานร่วมกนั และมีแยกพื้นที่ออกมาเป็นพื้นที่จดักิจกรรมที่สามารถ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบได ้

3) พืน้ทีป่ระชุม หอ้งประชุม 2 หอ้ง ขนาดหอ้งละ 26 ตร.ม. ความจ ุ6 และ 4 ทีน่ัง่ อยูช่ ัน้ที ่2 พืน้ทีถู่กจดัตดิกบัหอ้งท างานของ
เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นทีป่รกึษาดา้นการท าสตารท์อพัใหก้บัสตารท์อพัในโครงการและตดิกบัหอ้งท างานกลุ่มสว่นตวัของสตารท์อพัระดบัทีเ่ริม่
ขยายตลาด 

4) พืน้ทีส่นบัสนุนอื่น ๆ เป็นพืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร พืน้ทีเ่กบ็ของอยูร่วมกบัพืน้ทีท่ างานรว่มกนั เขา้ถงึและใชส้อยงา่ย 
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4.2 การวิเคราะหพื์้นท่ีท างานร่วมกนัและพื้นท่ีชุมชนสตารท์อพั ของสตารท์อพัระดบั Pre-Seed ในกรณีศึกษา ร่วมกบัแนวคิด
และทฤษฎีและการใช้งานจริง 

4.2.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหร์ว่มกบัแนวคดิและทฤษฎแีละการใชง้านจรงิ : ลกัษณะทางกายภาพ 

ลกัษณะทางกายภาพ โครงการ A โครงการ B 
ตวัแปร: พืน้ที่
ท างานรว่มกนั 
 
พืน้ทีท่ างาน 
พืน้ทีส่ว่นกลาง 
พืน้ทีป่ระชุม 
พืน้ทีส่นบัสนุน
อื่นๆ 

การวางพืน้ที ่ พืน้ทีท่ างาน อยูต่รงกลาง ไมต่ดิภายนอก และ
ถกูรบกวนจากคนทีเ่ดนิผา่นไปผา่น เพราะเป็น
ผนงักระจกใส เน้นการมสีว่นรว่มภายในทมี 
พืน้ทีส่ว่นกลาง พืน้ทีแ่บบเปิดโล่งพืน้ทีเ่ลก็ ๆ 
เชือ่มต่อกบัทางเดนิหลกัเพือ่การเขา้ถงึงา่ย 
พืน้ทีห่อ้งประชุม อยูต่ดิกบัทางเดนิหลกัเชือ่ม
พืน้ทีต่่าง ๆ มกีระจกใส 1 ดา้น 
พืน้ทีส่นบัสนุน พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร เชือ่มต่อ
ระหวา่งโถงลฟิตก์บัพืน้ทีท่ างาน เขา้ถงึงา่ย 

การใชส้อยคอ่นขา้งแยกกนั และเชือ่มดว้ยทางเดนิ
ขนาด 2 ม. 
พืน้ทีท่ างาน แบบเปิดโล่ง มโีต๊ะท างานแบบรวมกลุ่ม 
2 โต๊ะ 
พืน้ทีส่ว่นกลาง พืน้ทีพ่กัผอ่นอยูใ่กลก้บัพืน้ทีท่ างาน 
พืน้ทีห่อ้งประชุม ปลายทางเดนิหลกั และปิดกัน้ดว้ย
ผนงัทบึ เกดิความเป็นสว่นตวั 
พืน้ทีส่นบัสนุน จดัพืน้ทีร่วมกบัพืน้ทีท่ างานรว่มกนั 
ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 

การเชือ่มต่อ เชือ่มต่อกบัทางเดนิหลกัเพือ่การเขา้ถงึงา่ย ทัง้
พืน้ทีส่ว่นกลาง หอ้งประชุม ตรงกบัทฤษฎทีี่
ตอ้งการใหม้กีารใชง้านจากสตารท์อพัมากขึน้ 

1. เชือ่มต่อดว้ยทางเดนิ เป็นหอ้งๆ 
2. แยกเป็นหอ้งๆ และคนละชัน้ เขา้ถงึยาก ขอ้ดคีอื
แยกสดัสว่นการใชช้ดัเจน 

รปูแบบและ
ลกัษณะ 

1. หอ้งท างานแบบกลุ่ม ปิดลอ้มดว้ยกระจกใส 
และอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นตวั 
2. พืน้ทีท่ างานรว่มกนั ใชเ้สยีงได ้แบง่การใช้
สอยดว้ยการเขา้ถงึและกลุ่มการใชง้าน เชน่ 
กลุ่มหอ้งประชุม พืน้ทีบ่รเิวณนัน้จะเงยีบ 

1. เป็นหอ้งแยกกนั แต่ละหอ้งมกีารปิดกัน้ดว้ยผนงั
กระจกและผนงัทบึ จงึแยกการใชง้าน ถา้มกีารจดั
กจิกรรมจะไมร่บกวนแต่เขา้ถงึงา่ย 

4.2.2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ 
ตารางท่ี 4 การวเิคราะหร์ว่มกบัแนวคดิและทฤษฎแีละการใชง้านจรงิ : สภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ 

สภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ โครงการ A โครงการ B 
ตวัแปร: พืน้ที่
ท างานรว่มกนั 
 
พืน้ทีท่ างาน 
พืน้ทีส่ว่นกลาง 
พืน้ทีป่ระชุม 
พืน้ทีส่นบัสนุนอื่นๆ 

สง่เสรมิ
ความคดิ
สรา้งสรรค ์

1. การตกแต่งทีเ่ป็นโทนอุ่น เน้นการใชไ้ม ้มตีน้ไมทุ้ก
จุด การทีม่แีสงจากภายนอกเขา้มาในอาคารเยอะและ
มองเหน็พืน้ทีส่เีขยีว 
2. ความโปรง่โลง่ของพืน้ทีแ่ละสามารถเดนิในพืน้ที่
เหน็บรรยายกาศชว่ยใหผ้อ่นคลายและเกดิความคดิ
สรา้งสรรค ์

1. ไมไ่ดม้กีารตกแต่งภายในเป็นพเิศษ แต่เป็นพืน้ที่
เปิดโล่ง มหีนงักระจก 2 ดา้น ท าใหไ้มอ่ดึอดั ทฤษฎี
เรือ่งการออกแบบพืน้ทีอ่าจจะไมไ่ดม้ปีระเดน็เรือ่ง
ของการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์นกลุ่ม Pre-
seed 

บรรยากาศเชงิ
บวกในการ
ท างาน 

1. พืน้ทีท่ างานแบบหอ้งหอ้งท างานแบบกลุ่มสว่นตวั 
มรีปูแบบสง่เสรมิการรว่มมอืกนั (Collaborate) เฉพาะ
ในทมี 
2. หอ้งประชุม ชัน้ 5 รปูแบบสง่เสรมิการรว่มมอืกนั 
(Collaborate) เนื่องจากเป็นพืน้ทีปิ่ดดว้ยผนงักัน้ จดั
โต๊ะหนัหน้าเขา้หากนั และการจดจอ่ 

โต๊ะท างานแบบใชร้ว่มกนั หนัหน้าเขา้หากนั ไมม่ี
แผงกัน้ระหวา่งสตารท์อพั สง่เสรมิการรว่มมอืกนั 
(Collaborate) สามารสรา้งบรรยากาศทีจ่งูใจในการ
ท างานจากคนในทมี เรยีนรูจ้ากทมีอื่น และไดส้งัคม
จากการท างานรว่มกนั แต่มขีอ้เสยี คอื เสยีงดงั 

โอกาสสรา้ง
เครอืขา่ย 

1. พืน้ทีพ่กัผอ่น มโีซฟา และพืน้ทีไ่มม่ผีนงักัน้ 
เชือ่มต่อกบัพืน้ทีท่ างาน และทางเดนิหลกั 
2. พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร มบีรรยากาศผอ่นคลายและเป็น
กนัเอง ซึง่สตารท์อพัระดบั Pre-seed ไดใ้ชง้านมี
พดูคุยทกัทายกนัอยา่งเป็นกนัเองกบัทมีอื่น 

1. พืน้ทีส่ว่นกลาง ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ างาน และระยะ
ใกลช้ดิระหวา่งทมีอื่น ๆ ในพืน้ทีท่ างาน 
2. ป้ายชือ่บรษิทัต่างๆทีอ่ยูใ่นโปรแกรม อยูร่ะหวา่ง
ทางเดนิผา่นไปหอ้งประชุม นกักลงทุนหรอืคนจาก
ภานอกเขา้มาใชอ้าจมโีอกาสไดเ้หน็ 
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ตารางท่ี 4 การวเิคราะหร์ว่มกบัแนวคดิและทฤษฎแีละการใชง้านจรงิ : สภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ (ต่อ) 
สภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ โครงการ A โครงการ B 

ตวัแปร: พืน้ที่
ท างานรว่มกนั 
 
พืน้ทีท่ างาน 
พืน้ทีส่ว่นกลาง 
พืน้ทีป่ระชุม 
พืน้ทีส่นบัสนุนอื่นๆ 

สิง่อ านวย
ความสะดวก 

หอ้งประชุม ตอ้งมกีระดานไวทบ์อรด์ จอทวี ีน าเสนอ
งาน สว่นพืน้ทีก่จิกรรม มจีอโปรเจคเตอร ์เครือ่งขยาย
เสยีง 

หอ้งประชุม ตอ้งมกีระดานไวทบ์อรด์ จอทวี ีหรอืจอ
โปรเจคเตอรส์ าหรบัการประชุม น าเสนองาน สว่น
พืน้ทีก่จิกรรม มจีอโปรเจคเตอร ์เครือ่งขยายเสยีง 
แต่เป็นเกา้อีแ้บบปกต ิท าใหไ้มส่ะดวกต่อการท างาน 

4.2.3 ปัจจยัดา้นความเป็นชุมชนสตารท์อพั 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหร์ว่มกบัแนวคดิและทฤษฎแีละการใชง้านจรงิ : ความเป็นชุมชนสตารท์อพั 

ความเป็นชุมชนสตารท์อพั โครงการ A โครงการ B 
ตวัแปร: พืน้ที่
ชุมชนสตารท์อพั 
 
พืน้ทีก่จิกรรม 
 

การเขา้ถงึ
สตารท์อพัอื่นๆ 

1. การเขา้ถงึโดยจากพืน้ทีท่ างาน มายงัพืน้ทีจ่ดั
กจิกรรมโดยมทีัง้พืน้ทีจ่ดักจิกรรมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ างาน
รว่มกนั และอยูน่อกพืน้ทีท่ างานเป็นสาธารณะ คนนอก
เขา้ถงึงา่ย 
2. ต่างคนต่างท างาน เพราะในพืน้ทีเ่ป็นสตารท์อพัที่
เริม่ขยายตลาดแลว้ ไมค่อ่ยมปีฏสิมัพนัธ ์

1. พืน้ทีท่ างานรว่มกนัแบบเปิดโล่งชัน้ 1 ท างาน
รว่มกนั 3 ทมี ดว้ยระยะใกลช้ดิกนิ จงึมกีจิกรรมทีท่ า
รว่มกนับอ่ย ๆ ท าใหส้รา้งปฏสิมัพนัธต์ลอดเวลา 
2. การเขา้ถงึพืน้ทีจ่ดักจิกรรมทีอ่ยูไ่มห่า่งจากพืน้ที่
ท างาน เขา้ถงึงา่ย 

การเขา้ถงึศนูย์
สนบัสนุน 

เจา้หน้าทีท่ีน่ัง่รว่มกบัทมีสตารท์อพัในพืน้ทีท่ างานทัง้
แบบพืน้ทีท่ างานรว่มกนักบัหอ้งสว่นตวั เขา้ถงึไดง้า่ย
ทัง้ตวัสตารท์อพัและพืน้ทีจ่ดักจิกรรม 

เจา้หน้าทีท่ีด่แูลสตารท์อพัสามารถเขา้ถงึพืน้ที่
ท างานของสตารท์อพัไดง้า่ย และสามารถพาคน
ภายนอกเขา้มาเจอสตารท์อพัเพือ่ขยายตลาดได ้

รปูแบบ
กจิกรรม 

มรีปูแบบทีห่ลากหลาย ตามการใชง้านและจดักจิกรรม
ทีท่างโครงการก าหนดไวทุ้กเดอืนทุกสปัดาห ์โดยทาง
โครงการมกีารวางแผนรปูแบบกจิกรรมทีค่ านึงถงึ
กลุ่มเป้าหมาย หวัขอ้กจิกรรม จ านวนคนเขา้รว่ม 
กจิกรรมทีท่ า เพือ่จดัสรรพืน้ทีร่องรบักจิกรรมทีจ่ะ
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. Workshop เป็นบรรยายผสมปฏบิตั ิจดัทีน่ัง่เป็น
โต๊ะกลุ่ม 
2. อบรม บรรยาย จดัทีน่ัง่แบบ Auditorium 
3. การแขง่ขนั จดัโต๊ะกรรมการ ใชโ้ปรเจคเตอร ์
เกา้อี ้เขา้ถงึงา่ย เป็นพืน้ทีส่าธารณะ กส็ามารถเดนิ
ไปนัง่ฟังบรรยายแลว้ออกมาได ้

พืน้ทีส่าธารณะ สตารท์อพัสว่นใหญ่จะเลอืกใหห้อ้งประชุม ชัน้ 5-7 
มากกวา่ และท ากจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยในพืน้ที่
กจิกรรม 

สว่นใหญ่จะเลอืกใหห้อ้งประชุมในการนดัเจอหรอื
พดูคุยระยะสัน้ ๆ 

 ขอ้จ ากดั เป็นพืน้ทีก่ึง่เปิดกึง่ปิดแต่มกีารจดัโซนแยกออกมาจาก
พืน้ทีท่ างาน ท าใหไ้มร่บกวน แต่สามารถรบัรูก้ารจดั
กจิกรรมได ้จากเสยีง และบรรยากาศ ทอีอกมาจาก
พืน้ที ่

การแยกตวัของพืน้ทีจ่ดักจิกรรมท าใหแ้บง่การใช้
งานทีช่ดัเจน แต่เมือ่จดักจิกรรม พืน้ทีอ่ื่นๆ ทีม่กีาร
ใชง้านของสตารท์อพั ไมส่ามารมองเหน็การท า
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ได ้อาจจะไมไ่ดบ้รรยากาศรว่มไป
กบัการท างาน 

4.3 เสนอปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งเสริมสตารท์อพัระดบั Pre-seed สู่ระยะเติบโตในปัจจบุนั 
จากการวเิคราะหพ์ืน้ทีท่ างานร่วมกนัและพืน้ทีชุ่มชนสตาร์ทอพั ของสตาร์ทอพัระดบั Pre-Seed ในกรณีศกึษาร่วมกบัแนวคดิ

และทฤษฎีและการใช้งานจรงิ พบว่า ในประเดน็ที่ได้วจิยัศกึษามานัน้กบัการใชง้านมทีัง้สอดคล้องเป็นไปตามปัจจยัเชงิพื้นที่ทีส่ามารถ
สง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed สูร่ะยะเตบิโตในไดแ้ละมบีางประเดน็ทีอ่าจจะตอ้งปรบัเขา้กบัการท างานของสตารท์อพัในปัจจุบนั ดงัน้ี 

4.3.1. ปัจจยัการเลอืกพืน้ที ่
1) โครงการตัง้อยู่ใกลก้บัทีพ่กัอาศยักบัทมีงานทุกคนในทมี และเดนิทางสะดวกดว้ยรถสว่นตวัหรอืขนสง่สาธารณะ เป็นปัจจยั

ทีส่ตารท์อพัใหค้วามส าคญั 
2) พืน้ทีท่ีส่นับสนุนระบบนิเวศน์สตารท์อพัตัง้แต่ระดบัเริม่ตน้จนระดบัเตบิโต อย่างโครงการ A เน่ืองจากเป็นโครงการทีร่วมสิง่ที่

ชว่ยสนบัสนุนการท างานและการท าสตารท์อพั คอื มพีืน้ทีท่ างานของสตารท์อพัหลากหลายประเภทและหลายระดบั มกีจิกรรมจดัประจ า 



การศกึษาปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed (ระยะเริม่ตน้) 
ภทรมน ปานอ่อน และพรีดร แกว้ลาย 
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3) พืน้ทีห่ลากหลาย มหีอ้งประชุม หอ้งท างาน และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
4) โครงการ B เป็นพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั มพีืน้ทีส่นบัสนุนโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย มโีปรแกรมต่าง ๆ ใหเ้ขา้รว่มเพือ่พฒันาสนิคา้

และบรกิาร รวมถงึเป็นแหลง่รวมบุคลากรทีจ่บสายงานทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานของสตารท์อพั 

4.3.2. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
1) การจดัวางพืน้ที ่พืน้ทีท่ีม่กีารใชร้่วมกนักบัผูใ้ชง้านในพืน้ที ่เช่น พืน้ทีส่่วนกลาง พืน้ทีส่นับสนุน พืน้ทีห่อ้งประชุม ควรจดั

วางในพื้นที่ที่มกีารเขา้ถึงง่ายจากเสน้ทางเดนิหลกั มกีารไหลเวยีนของการเดนิเพื่อใหส้ตาร์ทอพัได้พบปะกนัถี่ขึน้ ส่วนพื้นที่ท างาน
รว่มกนัควรเป็นพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดทุ้กการใชส้อย และควรมพีืน้ทีส่ว่นตวัหรอืพืน้ทีท่ีไ่มใ่ชเ้สยีง 

2) การเชือ่มต่อพืน้ที ่ทางเดนิหลกัเพือ่การเขา้ถงึงา่ย พืน้ทีส่ว่นกลาง หอ้งประชุม ตอ้งการใหม้กีารใชง้านจากสตารท์อพั 
3) รปูแบบพืน้ที ่เป็นพืน้ทีแ่บบเปิดโลง่ แต่มกีารแบง่การเขา้ถงึดว้ยผนังกัน้ เป็นผนงักระจกใสเพือ่ไมใ่หรู้ส้กึอดึอดั พืน้ทีข่นาด

เลก็ รองรบัประมาณ 3-5 คน ต่อ 1 ทมี โต๊ะแบบรวมกลุม่ เพือ่สง่เสรมิการท างานรว่มกนั 
4) การใชส้อยพืน้ที ่พืน้ทีท่ างานทีเ่หมาะรปูแบบกระบวนการท างานของสตารท์อพัระดบั Pre-seed ทีส่ง่เสรมิ คอื พืน้ทีท่ างาน

ร่วมกนัแบบเปิดโล่งจะเหมาะกบัสตาร์ทอพัในระยะแรกทีย่งัไม่มรีายไดแ้ละยงัตอ้งการความช่วยเหลอืแบบโครงการ B ซึง่พืน้ทีท่ างาน
รว่มกนัควรมพีืน้ทีก่ารใชง้านรปูแบบต่าง ๆ เพือ่ปรบัเปลีย่นไปตามพฤตกิรรมการท างานของสตารท์อพัระดบั Pre-seed ทีต่อ้งการพืน้ที่
เพื่อระดมความคดิหรอืหอ้งประชุม จงึจ าเป็นต้องมพีื้นที่ท างานแบบกลุ่มส่วนตวัและหอ้งประชุมที่มอุีปกรณ์การท างานครบเพื่อการ
ด าเนินงานส่วนน้ีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ขณะเดยีวกนัพืน้ทีส่่วนกลางทีใ่ชส้ าหรบัท ากจิกรรมในพืน้ทีส่ าคญัเช่นกนัเน่ืองจากจะช่วยให้
สตารท์อพัไดรู้จ้กักบัทมีอื่นในพืน้ทีม่ากขึน้ 

4.3.3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและคุณลกัษณะ 
1) สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์ดา้นการออกแบบสง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานแต่อาจจะยงัไมส่ง่ผลต่อการเตบิโตทีช่ดัเจน 

นอกจากเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่ง สภาพแวดลอ้มทีช่่วยเรื่องของการน าไปสูเ่ตบิโตนัน้คอืสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีส่่งเสรมิการทีส่ตารท์พัไดส้รา้ง
เครอืขา่ยการมพีืน้ทีส่่วนกลางทีเ่ป็นลกัษณะการใชง้านทีส่ามารถนัง่ พดูคุยกนัไดก้จ็ะช่วยส่งเสรมิปฏสิมัพนัธก์นัมากขึน้ พืน้ทีท่ างานที่
คอ่นขา้งกวา้งอาจจะท าใชส้ตารท์อพัไมก่ลา้ทีจ่ะพดูคุยกบัทมีอื่น 

2) บรรยากาศเชงิบวกในการท างาน ทีส่่งผลต่อการท างานสตาร์ทอพัมากทีสุ่ดคอืการร่วมมอืกนัภายในทมี มกีารร่วมมอืกนั 
(Collaborate) จากกการทีเ่ป็นพืน้ทีแ่บบเปิดโลง่ และมโีต๊ะท างานทีอ่ยูร่ะยะใกลก้นั นัง่หกัหน้าเขา้หากนั รวมถงึพืน้ที่หอ้งประชุมดว้ย 

3) โอกาสสร้างเครอืข่าย เกิดขึ้นที่พื้นที่พกัผ่อนที่มทีี่นัง่ที่สามารถนัง่คุยกนัแบบไม่เป็นทางการ รวมถึงการเขา้ถึงของคน
ภายนอกในพืน้ทีท่ างานเพือ่พบปะแลว้ต่อยอด ขยายตลาดได ้

4) สิง่อ านวยความสะดวก ส าคญัที่สุดคอื เทคโนโลยใีนการท างาน เช่น อินเตอร์เน็ต กระดานไวท์บอร์ด ใช้ตอนประชุม 
วางแผน ระคมความคดิ จอทวี ีส าหรบัท ากจิกรรมร่วมกนั เช่น ดูคอรส์เรยีนดว้ยกนั ดูหนังดว้ยกนั ช่วยกนัน าเสนอผลงาน และความ
สบายในการท างานจะเป็นเกา้อีแ้บบ Ergonomic เพราะตอ้งนัง่ท างานหลายชัว่โมง 

4.3.4 ปัจจยัดา้นความเป็นชุมชนสตารท์อพั 
1) พืน้ทีจ่ดักจิกรรมทีค่วรเป็นพืน้ทีส่าธารณะแบบเปิดโล่ง สามารถปรบัเปลีย่นการใชง้านได ้เวลาไมม่ตีารางกจิกรรมกจ็ะเป็น

พืน้ทีส่ว่นกลางหรอืพืน้ทีท่ างาน เวลามกีจิกรรมกจ็ะสามารถใชโ้ต๊ะ ทีน่ัง่ ทีส่ามารถเคลือ่นยา้ยได ้จอโปรเจคเตอรแ์ละเครือ่งขยายเสยีง 
2) การเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย โดยต าแหน่งของพืน้ทีชุ่มชนสตารท์อพัควรเป็นพืน้ทีท่ีใ่กลพ้ืน้ทีเ่ชื่อมต่อไปพืน้ทีอ่ื่น  ๆ หรอือยู่ดา้น

นอก ถา้ไมไ่ดร้วมกบัพืน้ทีท่ างาน ควรเป็นพืน้ทีท่ีแ่ยกออกมาแต่ยงัสามารถเชือ่มระหวา่งสตารท์อพัในพืน้ทีแ่ละสตารท์อพัทมีอื่น รวมถงึ
ผูเ้ชีย่วชาญ นกัลงทุน บุคคลภายนอก 

3) รูปแบบกจิกรรมที่จดัมผีลการสร้างเครอืข่ายในชุมชนสตาร์ทอพั เช่น กจิกรรม Workshop ทีต่้องใชโ้ต๊ะทัง้คอมพวิเตอร์ 
กจิกรรมแขง่ขนัหรอืจบัคูน่กัลงทุน จดัพืน้ทีเ่ป็น Auditorium ได ้ปรบัเป็นลานเพือ่จดัแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 

4) ศูนยป์รกึษาทีเ่กีย่วกบัการสนับสนุนสตารท์อพั ควรมเีจา้หน้าทีท่ีด่แูลสตารท์อพัทีค่วรใหค้ าปรกึษาการท าสตารท์อพัในทุก
ขัน้ตอน โดยพืน้ทีท่ างานของเจา้หน้าทีท่ีด่แูลสตารท์อพั อาจจะแทรกตวัอยูใ่นพืน้ทีท่ างานรว่มกนั ทีส่ตารท์อพัสามารถเขา้ถงึงา่ย นดัพบ
สะดวก 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัน้ีไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎปัีจจยัเชงิพื้นทีท่ีเ่กี่ยวกบัพืน้ทีท่ างานร่วมกนัและพื้นทีชุ่มชนสตาร์ทอพัของสตาร์ทอพั

ระดบั Pre-Seed วเิคราะหผ์า่นแนวคดิและและทฤษฎกีบัการใชง้านจรงิในพืน้ทีก่รณีศกึษา 2 โครงการทีเ่ป็นโครงการทีส่นับสนุนสตารท์
อพัระดบั Pre-seed เพื่อเชื่อมโยงกบัปัจจยัเชงิพืน้ทีท่ีส่่งเสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed สู่ระยะเตบิโตและเสนอเป็นปัจจยัเชงิพืน้ทีใ่น
ประเดน็ต่าง ๆ จากการศกึษาและวเิคราะห ์พบวา่ พืน้ทีก่รณีศกึษาทีม่อีงคป์ระกอบและลกัษณะพืน้ทีพ่ืน้ทีท่ างานรว่มกนัและพืน้ทีชุ่มชน
สตารท์อพั ของสตารท์อพัระดบั Pre-Seed ทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎ ีแต่มบีางประเดน็ทีต่อ้งสง่เสรมิเพิม่ขึน้และมปีระเดน็ทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะ
ใหโ้ครงการต่างๆ ทีท่ าพืน้ทีท่ างานไมว่า่จะท าเพือ่ส่งเสรมิสตารท์อพัระดบั Pre-seed หรอืระดบัอื่น ๆ ใดกส็ามารถน าไปปรบัใชไ้ด ้ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีงคป์ระกอบการใชส้อยพืน้ทีค่วามตอ้งการตามรปูแบบการท างานทีต่อ้งมพีืน้ทีท่ างานรว่มกนั 
พื้นที่ท างานส่วนตวัในกรณีต้องการสมาธ ิหอ้งประชุมเพื่อการระดบัความคดิและหาไอเดยีในการพฒันาสนิค้าและบรกิาร และพื้นที่
สว่นกลางใหส้ตารท์อพัในพืน้ทีม่าพดูคุยสง่ผลใหท้ างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมและคุณลกัษณะ การที่พื้นที่ท างานมสีตาร์ทอัพและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ท าให้เข้าถึงการปรึกษา
แลกเปลีย่นความคดิเพือ่การพฒันาสนิคา้และบรกิารเป็นการกระตุน้ความคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างดจีงึควรมพีืน้ทีร่องรบัการพบปะพดูคุย
แบบเป็นกนัเองมากขึน้ การกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค์จากบรรยากาศผอ่นคลายเป็นปัจจยัรองลงมา เน่ืองจากการท างานของสตารท์อพั
ระดบัน้ีทีต่อ้งท างานแขง่กบัเวลาและโอกาสทางธุรกจิ 

3) ปัจจยัดา้นความเป็นชุมชนสตารท์อพั มพีืน้ทีจ่ดักจิกรรมหลายรูปแบบเพื่อสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งสตารท์อพัในพืน้ที่เดยีวกนักบั
พืน้ทีท่ างาน ดงึดูดสตารท์อพัจากภายนอก หลากหลายระดบั และดงึดูดนักลงทุนใหม้าเจอสตารท์อพัทีส่นใจจะส่งผลใหเ้พิม่โอกาสให้
สตารท์อพัระดบั Pre-seed ไดเ้งนิลงทุนมากขึน้ 

ปัจจยัทัง้หมดนี้น าไปปรบัใชก้บัโครงการเพือ่สนับสนุนสตารท์อพัระดบั Pre-seed จะช่วยใหส้ตารท์อพัท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเพิม่โอกาสในการพฒันาสนิคา้และบรกิาร โอกาสในการสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิมากขึน้ในพืน้ทีท่ีท่ างาน นอกจากนัน้ตอ้งค านึงถงึ
พืน้ทีแ่ละการประกอบการโครงการ จากการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งนัน้ พบว่า การทีจ่ะจดัสรรพืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมจะตอ้งค านึง
เรือ่งของ แบบจ าลองธุรกจิ (Business model) ของโครงการ 
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บทคดัย่อ 
จากเวลาทีผ่า่นมาอุตสาหกรรมคา้ปลกีก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากและมคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศเป็นอยา่ง

มาก  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้พื้นที่ของธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบรบิทแวดล้อม เช่น การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจุบนั โดยทีว่ตัถุประสงคข์องการศกึษาน้ีคอืการส ารวจผลตอบ
รบัของผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารพื้นที่ค้าปลกีซึ่งรวมถึงความพงึพอใจและองค์ประกอบที่มคีวามส าคญัและเพื่อที่จะสามารถระบุปัจจยัที่มี
อทิธพิลหรอืส่งผลต่อการปรบัปรุงหรอืปรบัเปลีย่นของพืน้ทีค่า้ปลกี การวจิยัน้ีใชก้รณีศกึษา ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์
ศรสีมาน โดยมวีธิีการวจิยัประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรม การแจกแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์กบัผู้บริหารองค์กรและ
ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารพืน้ทีค่า้ปลกี ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพืน้ทีค่า้ปลกี
ในปัจจุบนั อยา่งไรกต็ามยงัคงมปัีจจยัดา้นอื่นๆ และบางพืน้ทีท่ีค่วรน ามาพจิารณาดว้ย เชน่ พืน้ทีส่ว่นกลางเพือ่รองรบัผูใ้ชบ้รกิารและการ
ปรบัปรุงทางเทคโนโลยใีหเ้ขา้มามสีว่นรวมมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ผลการศกึษานี้สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พือ่ปรบัปรุงคุณภาพในพืน้ทีค่า้ปลีก
อื่นๆ ทีม่ปัีจจยับรบิทแวดลอ้มทีค่ลา้ยคลงึกนัไดต้่อไปในอนาคต  

ค าส าคญั: พืน้ทีค่า้ปลกี, หา้งสรรพสนิคา้, พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป, ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

Abstract 
For the time being, retail industry has become popular, and is important to Thailand economy. However, the spread 

of COVID-19 pandemic has an enormous impact on retail space business, especially in Bangkok and Bangkok Metropolitan 
Area. This incident causes changes in environmental context such as the implementation of information and communication 
technology and consumer behaviors. The aim of this study is to explore feedback of retail space users including satisfaction 
and most important aspects, and to identify factors influencing the adaptation of the retail space. The research applies a case 
study method of Robinson department store, Srisamarn. Research methods include literature review, questionnaires and 
interviews with a senior management personnel and department store users. The findings show that users are satisfied about 
the physical environment of the department store. However, there are other areas that should be considered such as the 
common areas that require technological improvement. Findings of this study can be applied to improve the quality of other 
retail spaces that have similar contextual factors. 

Keywords: Retail space, Department store, Changing consumer’ behavior, Consumer satisfaction 

 

 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

144 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

จากการเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากของพืน้ทีค่า้ปลกี ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิพืน้ทีค่า้ปลกีคาดถงึการแขง่ขนัทางการตลาดทีจ่ะมี
มากขึน้ดว้ยในอนาคต ท าใหห้ลายองคก์รใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพขององคก์รของตน อกีทัง้การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
คนไทยที่ถูกแรงเหวีย่งจากการเขา้มาดสิรปัท์ของเทคโนโลย ีและความสนใจของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป การพฒันาพื้นที่ค้าปลกี
แบบเดมิจงึไมต่อบรบักบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค จนท าใหต้อ้งมุง่มาทีก่ารพฒันาศกัยภาพพืน้ทีเ่พือ่ใหส้ามารถดงึคนจากโลก
ของออนไลน์ใหย้งัคงมาใชบ้รกิารใน Physical Store ไดเ้ช่นเดมิ และพฒันาธุรกจิพืน้ทีค่า้ปลกีใหต้อบโจทยต์ามความตอ้งการใชง้านของ
ผูบ้รโิภคอยู่เสมอ ส่งผลใหพ้ืน้ทีค่า้ปลกีตอ้งมกีารปรบัตวั หนัมาเน้นการปรบัปรุงรูปแบบของอาคารใหท้นัสมยัและตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์
ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั  

ในยุคปัจจุบนัปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่การเขา้มาของเทคโนโลยสีง่ผลอยา่งมากต่อการใชช้วีติประจ าวนัของใครหลายคนไปอยา่งมาก 
จนเกดิเป็นจุดเริม่ตน้ของการคา้ขายแบบใหม ่ทีเ่รยีกวา่รา้นคา้ออนไลน์ (E-commerce) หรอืธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และสมาคมผูค้า้
ปลกีไทยคาดปี 2566 ยอดขายออนไลน์ของไทยจะมสีดัส่วนมากกว่า 10% ของยอดค้าปลกีรวม ผูป้ระกอบการธุรกจิพื้นที่ค้าปลกีจงึ
จ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักล่าว (Patchara Klinchuanchun, 2021) ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึ
มีความสนใจในการศึกษาการใช้งานพื้นที่และพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และผลในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการนัน้ไดร้บัทราบถงึปัจจยัส าคญัในการปรบัปรุงศกัยภาพของโครงการพืน้ทีค่า้ปลกี การใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใช้
บรกิาร รวมทัง้การค านึงถงึการตอบโจทยก์ารใชง้านและไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีค่รอบคลุม และเพือ่น าเสนอวธิกีารบรหิารพืน้ทีไ่ดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพทีม่ากขึน้                                                                             

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) ศกึษาองคป์ระกอบทางดา้นกายภาพและทางดา้นบรบิทแวดลอ้มของพืน้ทีค่า้ปลกี 
2) ศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านพืน้ทีค่า้ปลกีในปัจจุบนั 
3) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการปรบัเปลีย่นลกัษณะทางกายภาพ ทางดา้นบรบิทแวดลอ้มของพืน้ทีค่า้ปลกี 
4) ระบุปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการปรบัเปลีย่นลกัษณะทางกายภาพพืน้ทีข่องพืน้ทีค่า้ปลกีทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

การวจิยันี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศกึษาไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

ศกึษาขอ้มลูของพืน้ทีค่า้ปลกีในดา้นการจดัการและการใชง้านพืน้ที ่(Usability) และความพงึพอใจในการใชพ้ืน้ทีข่องผูบ้รโิภค 
(Satisfaction) และแนวโน้มทีข่องพืน้ทีท่ีจ่ะเป็นไปในอนาคตตามพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภค นัน้มมีากน้อยแค่ไหนต่อพืน้ที่
คา้ปลกี โดยก าหนดขึน้มาจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการปรบัภาพลกัษณ์องคก์รของพืน้ทีค่า้ปลกี 
1.3.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
ขอบเขตดา้นพืน้ทีใ่นงานวจิยันี้ไดแ้ก่ พืน้ทีค่า้ปลกีภายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประเภท หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) 
1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
ขอบเขตดา้นประชากรในงานวจิยันี้ประกอบดว้ยกลุม่ประชากร 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้รหิารจดัการทรพัยากรอาคารภายในศนูยก์ารคา้กรณีศกึษา     
2) ผูบ้รโิภคในพืน้ทีอ่าคารกรณีศกึษา 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัพืน้ท่ีค้าปลีก 

2.1.1 ค าจ ากดัความของพืน้ทีค่า้ปลกี 
การคา้ปลกี (Retailing) หมายถงึ การขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคทีจ่ะน าสนิคา้นัน้ไปใชด้ว้ยตนเอง หรอืน าไปใหค้นในครอบครวั 

หรอืใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น น าไปเป็นของขวญัใหผู้อ้ื่น โดยไม่น าไปขายต่อ จงึนับเป็นผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย ด้วยเหตุ น้ีท าให้
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้แบบคา้ปลกีไมจ่ าเป็นตอ้งซือ้เพยีงไมก่ีช่ิน้เสมอไป แต่สามารถซือ้จ านวนมากได ้(Finance-Rumour, 2563) 



การศกึษาผลการใชง้านของพืน้ทีค่า้ปลกีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  
นิรชรา เกษวงศ ์และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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2.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัภมูทิศัน์บรกิาร 
Bitner (1992) ไดก้ลา่วถงึ ภมูทิศัน์บรกิาร (Service Landscape) คอื การออกแบบการตกแต่งและการจดัวางผงัต่างๆ ของ

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และคณุภาพของการบรกิารใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรกิาร สามารถพจิารณาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพจาก 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ 

1) สภาพบรรยากาศโดยรอบ (Ambient Conditions) คอื ลกัษณะสิง่แวดลอ้มโดยทัว่ไปของสถานที ่ คุณภาพของอากาศ แสง 
เสยีงรบกวน เสยีงดนตร ีกลิน่ และอุณหภมู ิสามารถรบัรู ้ไดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 สว่น ไดแ้ก่ การมองเหน็ (sight) เสยีง (sound) กลิน่ 
(scent) สมัผสั (touch) (วรีะพงศ ์มาลยั, 2554) รวมทัง้การสรา้งบรรยากาศของสถานทีใ่หม้ภีาพลกัษณ์ทีด่ ีทัง้น้ีรวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรรยากาศในสถานทีบ่รกิาร  

2) พืน้ทีใ่ชส้อย (Space and Function) คอื การจดัวางอุปกรณ์ สิง่ทีใ่ชต้กแต่งสถานทีต่่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสถานทีอ่ยา่งเป็น
ระเบยีบเพือ่ใหพ้นกังานและผูบ้รโิภคหรอืลกูคา้ สามารถใชง้านอุปกรณ์หรอืพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งสะดวกโดย Lovelock,et al. (2005) เสนอวา่ควร
ใหค้วามส าคญัในการจดัรปูแบบของพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร แบง่เป็น 2 สว่น คอื ต าแหน่งการจดัวาง (Spatial Layout) ไดแ้ก่ การจดัวาง
เครือ่งจกัร อุปกรณ์และครุภณัฑ ์ก าหนดขนาดและรปูรา่งใหม้คีวามเหมาะสม ประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ที ่(Functionality) โดยความสะดวก
ในการใชง้านและบรรลุเป้าหมาย 

3) ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบั (Signs, Symbols and Artifacts) คอื การจดัท าและตดิตัง้ป้าย สญัลกัษณ์และสิง่ของ
ประดบัต่างๆ เพือ่สามารถใชใ้นการสือ่สารถงึรปูแบบการใหบ้รกิาร (Zeithaml, et al., 2009) โดยการสือ่สารม ีทัง้แบบชดัแจง้ (Explicit) 
เชน่ ป้ายชือ่แผนก ป้ายทางเขา้ – ทางออก เป็นตน้ และโดยนัย (Implicit) เพือ่สรา้งความประทบัใจในความสวยงามแบบองคร์วม เชน่ 
คุณภาพของวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง งานศลิปะตกแต่ง รปูภาพแขวนผนงั เป็นตน้ รวมถงึการแต่งกายและเครือ่งแบบของพนกังาน 

2.1.3 การออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกีทัว่ไป 
การออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกีในปัจจุบนั มคีวามซบัซอ้นและหลากหลายมากขึน้ เนื่องจากมปัีจจยัหลายดา้นทีเ่ขา้มามสีว่น

เกีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค สนุทรยีภาพภายใน การบรหิารจดัการ เพือ่ออกแบบใหต้อบสนองกบัพฤตกิรรมเหล่านัน้ ทัง้
ยงัเป็นจุดดงึดดูและชว่ยใหผู้บ้รโิภคอยากเขา้มาซือ้สนิคา้และบรกิารในพืน้ทีด่า้นสุนทรยีภาพ จะศกึษาเพือ่การออกแบบผงั และการจดั
วางสนิคา้ และการสรา้งบรรยากาศของพืน้ทีค่า้ปลกี และในสว่นของการบรหิารจดัการจะเป็นการชว่ยใหก้ารขายนัน้ประสมความส าเรจ็
มากยิง่ขึน้ (ภาวณิี กาญนาภา, 2554) 

 
รปูท่ี 1  รปูแบบการออกแบบผงัรา้น, จาก หลกัการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกี 

1) การสือ่สารทางการมองเหน็ (Visual Communication) การสือ่สารทางการมองเหน็ เป็นงานจ าพวกป้ายสญัลกัษณ์ เป็นสว่น
ทีใ่หข้อ้มลูโดยตรงแก่ผูบ้รโิภค หรอืเป็นการกระตุน้การขาย รวมทัง้ป้ายทีอ่ านวยความสะดวกในการใชพ้ืน้ทีภ่ายใน 

2) การจดัวางการน าเสนอสนิคา้ (Merchandising) เป็นการวางแนวทางในการน าเสนอ จดัวางสนิคา้ โดยค านึงถงึการมองเหน็
ของคนทีใ่ชง้านพืน้ที ่วา่ควรจดัทศิทาง จดัวางรปูแบบใดในแต่ละประเภทสนิคา้ 

3) การออกแบบรา้นคา้ (Store Design) การออกแบบน าเสนอลกัษณะทางกายภาพของรปูแบบรา้นคา้ และมสีว่นในการดงึดดู
ผูบ้รโิภคใหอ้ยากเขา้ใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ เชน่ การออกแบบหน้ารา้น (Storefront Design) การออกแบบพืน้ทีภ่ายใน (Interior design) การ
ออกแบบแสงและส ี(Lighting and Color Design) การออกแบบเสยีง (Sound Design) การออกแบบกลิน่ (Scent Design) 
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4) การออกแบบผงัรา้นคา้ (Store Planning) มคีวามส าคญัต่อการจดัรา้นมาก การจดัผงัรา้นทีด่คีวรมคีุณสมบตั ิคอื สรา้งความ
สะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้ในการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร สามารถใชพ้ืน้ทีใ่นรา้นทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กดิความคุม้คา่มากทีส่ดุ และไม่มมีมุ
อบัมองไมเ่หน็ 

2.2 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางด้านบริบทแวดล้อม  

2.2.1 การเปลีย่นแปลงดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
พฤตกิรรมบรโิภค เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใช้สนิค้าและบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมถึง

กระบวนการในการตดัสนิใจทีม่ผีลต่อการแสดงออก ซึง่ปัจจุบนัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
คุณชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ประธานกรรมการบรหิาร และ หุน้ส่วนบรษิทั PwC ประเทศไทยได้กล่าวไวว้่า การออกแบบพื้นที่คา้ปลกีใน
ปัจจุบนัเกดิการเปลี่ยนแปลงขึน้เป็นอย่างมากเน่ืองจากภาวะการระบาดของโควดิ -19 ในช่วงเวลา1-2 ปีทีผ่่านมาท าธุรกจิทัง้เลก็ใหญ่
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัตวัอย่างมาก เพื่อใหท้นักบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป อกีทัง้วธิกีารชอ้ปป้ิงในรปูแบบออนไลน์ทีโ่ตไวข้ึน้ ท า
ใหธุ้รกจิต่างตอ้งพฒันาเพือ่ใหธุ้รกจิกลบัมายนืไดเ้ชน่เดมิ เพราะยงัตอ้งปรบัใหท้นักบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ 

2.2.2 การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ี(Technological) 
การซื้อขายสนิคา้ไดม้คีวามแตกต่างออกไปจากในอดตี ปัจจุบนัมกีารใชเ้ครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาใชม้ากขึน้ เพือ่เป็นการ

ช่วยเหลอืผูบ้รโิภคจะไดร้บัความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ ซึง่ท าใหธุ้รกจิพืน้ทีค่า้ปลกีจงึท าการพยายามทีจ่ะปรบัตวัและเพื่อเตมิอุปกรณ์
หรอืเทคโนโลยทีีจ่ะท าใหธุ้รกจิของตนไดเ้ปรยีบทางการคา้มากยิง่ขึน้ และยงัเพิม่ชอ่งทางการขายสนิคา้ดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพือ่เป็นการ
ลดค่าใชจ้า่ยในระยะยาว จงึท าใหเ้กดิการเพิม่ชอ่งทางการซือ้ขายทีห่ลากหลายมากขึน้  

2.2.3 การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ (Economic) 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินธุรกจิเลยคอื ผลกระทบการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ เน่ืองจากการท าธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็

และเตบิโตไดเ้ท่าทีค่วร นอกจากจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการด าเนินงานแลว้ สิง่แวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิกต็อ้งเอื้ออ านวยแก่การ
ลงทุนท าธุรกจิดว้ย การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจินัน้เป็นส่วนหน่ึงทีส่่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในการใชช้วีติของผูบ้รโิภคเป็นอย่าง
มาก ดงันัน้ระบบเศรษฐกจิไดแ้ก่ การผลติ การแจกจ่าย การบรโิภค การแลกเปลีย่น และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิจงึถอืเป็นการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิไปดว้ย 

2.3 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทรพัยากรอาคาร 

2.3.1 ผูค้นในอาคาร กระบวนการท างาน และสถานทีท่ างาน 
โดยการบรหิารทรพัยากรอาคาร (Facility Management) นัน้จะใหค้วามส าคญักบั 3 อย่าง คอื ผูค้น (People) กระบวนการ

ท างาน (Process) และอาคารสถานที ่(Place)  
(1) ผูค้น (People) คอืผูค้นทีอ่ยูภ่ายในอาคารหรอืผูใ้ชอ้าคาร พนักงานภายใน คนภายนอกทีเ่ขา้มาใชง้านอาคาร ในกรณีพืน้ที่

คา้ปลกีจะรวมทัง้ผูเ้ชา่พืน้ที ่ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้และบรกิาร เป็นหน่ึงในปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการและบรหิารอาคาร 
(2) กระบวนการท างาน (Process) คอืกจิกรรมหรอืการท างานทีเ่กดิขึน้ภายในอาคาร เป็นการใชง้านทัง้ในเวลาและนอกเวลา

ท างาน เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างเต็มประสทิธภิาพตามที่ก าหนดไว้ และยงัมงีานที่เกี่ยวกบักิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นของชุมชน 
เอกชน หรอืภาครฐั 

(3) อาคารสถานที ่(Place) คอือาคารหรอืสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรบัท างาน รวมถงึสิง่แวดลอ้มบรเิวณรอบๆ อาคาร เครื่องใชภ้ายใน
ส านักงาน ตอ้งมอีงคป์ระกอบทีด่ ีไมว่า่จะเป็น ความสะอาด อุณหภูมแิละแสงทีพ่อด ีการใชง้านภายในนัน้สะดวก มปีระสทิธภิาพ มกีาร
บรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน และบรรยากาศทีส่นบัสนุนต่อการท างาน 

2.3.2 การใชง้านอาคาร 
การใช้งานอาคาร (Usability of buildings) วธิีการที่ให้ความส าคญักบัการท างานของอาคารเป็นหลกัและไม่เกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชง้านอาคาร ผูใ้ชง้านอาคารอาจเกดิความเครยีดและไมไ่ดพ้งึพอใจเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายใน
อาคารทีไ่ม่เอือ้อ านวยต่อการท างาน Windlinger et al. (2016) กล่าววา่การใชง้านพืน้ทีน่ัน้ควรใหค้วามส าคญักบัความสะดวกสบายของ
ผูใ้ชง้านและประสทิธภิาพของผูใ้ชง้าน เป็นการใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และพฒันาหรอืฟ้ืนฟูจากขอ้ผดิพลาดอย่างทนัท ีเพือ่ท า
ใหค้วามพงึพอใจของผูใ้ชง้านพืน้ทีน่ัน้อยู่ในระดบัสงู ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ (1) ประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นการอธบิายการใช้
งานจากผลผลติหรอืผลลพัธท์ีไ่ด ้ซึง่รวมไปถงึความแมน่ย าและสมบรูณ์ทีผู่ใ้ชง้านไดบ้รรลุเป้าหมาย (2) ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็น
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เรื่องของการใช้ทรพัยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานเพื่อให้ผู้ใช้งานได้อย่างมคีุณภาพที่สุ ด (3) ความพงึพอใจ (Satisfaction) 
อธบิายเกีย่วกบัความสะดวกสบาย และความเป็นทีพ่งึพอใจและยอมรบัของผูใ้ชง้าน 

2.3.3 การวดัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
Millet (1954) ได้กล่าวถึงการพิจารณาว่าธุรกิจบริการเป็นที่พงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการหรือไม่ ว่าสามารถวดัได้จาก ( 1) การ

ใหบ้รกิารอย่างยุตธิรรม (2) การใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค (3) การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็และทนัต่อลกัษณะความจาเป็นรบีด่วน (4) การ
ใหบ้รกิารอย่างพอเพยีง ทัง้ในด้านสถานที่ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (5) การใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง และ (6) การพฒันางาน
บรกิารทัง้ดา้นปรมิาณและดา้นคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยความพงึพอใจของผูบ้รโิภคสามารถวดัไดโ้ดยการใหค้ะแนนทีเ่รยีกวา่ 5 Point 
Rating Scale มกัใชก้ารวดัระดบัโดยใหค้ะแนนออกเป็น 5 ระดบัโดยทีร่ะดบัความพงึพอใจ คอื ไมพ่อใจมากไปจนถงึพอใจมาก 

2.4 ความต้องการทางด้านพืน้ท่ีส าหรบัพืน้ท่ีค้าปลีกของผูบ้ริโภค 
พืน้ทีจ่ะมปีระโยชน์หรอืคุณค่าขึน้มาได ้เกดิจากการทีม่คีวามตอ้งการในการใชง้านพืน้ทีแ่ละใชป้ระโยชน์พืน้ที ่หรอืเรยีกไดว้า่อุป

สงค ์(Facility Demand) เป็นความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีน่ัน้ๆ โดยอุปสงคจ์ะขึน้อยู่ อุปทาน (Facility Supply) หรอืความสามารถของพืน้ที่
ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ การหาพืน้ทีม่าใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการใชง้านของผูบ้รโิภค อุปสงคก์บัอุปทานเป็น
แนวคดิพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านพืน้ทีแ่ละผูท้ีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีใ่นตลาดทีม่กีารแขง่ขนักนัเกดิขึน้ 

2.4.1 ภาพรวมของพืน้ทีค่า้ปลกี 

2.4.1.1 ประสบการณ์ในการใชพ้ืน้ทีค่า้ปลกี 
คอืการท าใหเ้มือ่ผูบ้รโิภคใรความรูส้กึทีแ่ปลกใหมเ่กดิขึน้ระหว่างการเขา้ใชพ้ืน้ที ่โดยมกัจะเกดิจากการก าหนดรูปแบบการใช้

งานพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างจากเดมิ หรอืการใหผู้บ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารอยูไ่ดม้สีว่นรวมกบัประสบการณ์ใหมก่บัพืน้ทีน่ัน้ๆ โดยการสรา้งประสบการณ์
จะแบง่ออกเป็น 2 สว่นประกอบ คอื (1) การสรา้งความรูส้กึทีพ่เิศษกบัผูบ้รโิภค (2) การสรา้งความรูส้กึทีพ่เิศษกบัผูบ้รโิภค 

2.4.2 พืน้ทีภ่ายในพืน้ทีค่า้ปลกี 
1) การปรบัเปลีย่นรปูแบบของพืน้ทีภ่ายในทีต่อบกบัความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
2) การเพิม่รปูแบบและความแปลกใหม ่
3) การใชแ้สง ส ีเสยีงหรอื การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคภายในพืน้ที ่

2.4.3 พืน้ทีส่ว่นกลาง 
1) การจดัสรรพืน้ทีส่ว่นกลางสามารถใชง้านไดจ้รงิ 
2) การใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีเ่ปิดโลง่  
3) การตอบรบักจิกรรมชัว่คราว  

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กระบวนการในการด าเนินงาน 
ขัน้ตอนในการด าเนินงานวจิยั ดงัน้ี 

1) ศกึษาและทบทวนหลกัการ แนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัพืน้ทีค่า้ปลกี หลกัการและ
แนวคดิเกีย่วกบัรปูออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกี การเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม ดา้นเทคโนโลย ีและแนวโน้มของพืน้ทีค่า้ปลกีในปัจจุบนั 

2) ท าการเลือกกรณีศึกษาธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อสรุปในการ
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีข่องกรณีศกึษา  

3) รวมขอ้มลูและท าการศกึษาขอ้มลูดา้นการบรหิารจดัการและการปรบัปรุงพืน้ที ่ทัง้ปัจจยัต่างๆ  ทีส่่งผลกระทบและทางดา้น
กายภาพ ผา่นการสบืคน้ผา่นเอกสารทางอนิเตอรเ์น็ตของกรณีศกึษา 

4) รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการบรหิารหรอืการปรบัเปลีย่นพื้นทีข่องกรณีศกึษา และขอ้มลูจาก
การท าแบบสมัภาษณ์จากผูบ้รโิภคทีใ่ชง้านพืน้ที ่

5) น าขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดม้าวเิคราะห ์เพือ่จะไดแ้สดงถงึสิง่ทีค่น้พบและขอ้สรุปทีไ่ด ้
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4.ผลการศึกษา 

งานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาผลการใชง้านของพืน้ทีค่า้ปลกีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค” มกีรอบ
แสดงตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

 
รปูท่ี 2  กรอบแสดงตวัแปรทีส่ง่ผลต่อการผลการใชง้านของพืน้ทีค่า้ปลกี 

4.1 กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้า โรบินสนั ไลฟ์สไตล ์

4.1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของโครงการ 
โครงการห้างสรรพสนิค้า โรบนิสนั ไลฟ์สไตล์ ศรสีมาน เริม่เปิดให้บรกิารในปีวนัที่ 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 โดยมกีาร

ผสมผสานความเป็นหา้งสรรพสนิค้าและศูนย์การค้าเขา้ด้วยกนั ครบครนัด้วยสนิคา้และบรกิารทีต่อบโจทย์ทุกความต้องการและไลฟ์
สไตลข์องผูบ้รโิภค ประกอบไปดว้ย 4 โซนหลกั ไดแ้ก่ Shopping / Dining / Entertainment / Service  

4.1.1.2 ท าเลทีต่ัง้ 
โครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน ตัง้อยู่ที ่หมูท่ี ่1 ถนน ศรสีมาน ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั

นนทบุร ี11120 ซึง่เป็นพืน้ทีบ่รเิวณปรมิณฑลย่านชานเมอืง แต่ว่าดว้ยความเป็นทีพ่ืน้ทีบ่รเิวณน้ีมคีวามเป็นเมอืงมากและมกีลุ่มลกูคา้ที่
เพยีงพออยู่ในย่านชุมชนทีม่คีนอยูอ่าศยัคอ่ยขา้งเยอะ และการเดนิทางเขา้มาใชง้านพืน้ทีน่ัน้งา่ยและสะดวก เพราะพืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัถนน
เสน้หลกัหลายเสน้ อกีทัง้ยงัสามารถเชือ่มต่อกบัทางดว่นพเิศษอุดรรถัยาอกีดว้ย 

4.1.1.2 แนวคดิในการออกแบบ 
โครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน มกีารเปลีย่นปรบัปรุงและพฒันามาโดยตลอด โดยอาศยัจากพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคเป็นหลกั ผูบ้รโิภค โดยปัจจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลย ีและการซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านออนไลน์มากขึน้ และมี
ความต้องการทีแ่ปลกใหม่ ความสดใส และพืน้ทีท่ี ่Relax มากขึน้ อกีทัง้ทางโครงการไดอ้อกแบบภายใต้คอนเซป็ต์ใหม่ The River of 
Life ให้เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของ Food Lover ที่จะเติมเต็มและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวยั เพื่อเป็น
จุดหมายปลายทางในการกนิ ชอ้ป เทีย่ว ทีส่มบรูณ์ 
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4.1.2 ขอ้มลูทรพัยากรทางกายภายในปัจจุบนั 
โครงการหา้งสรรพสนิค้า โรบนิสนั ไลฟ์สไตล์ ศรสีมาน มพีื้นที่โครงการทัง้หมด 59,373 ตารางเมตร มพีื้นที่ใหเ้ช่าทัง้หมด 

33,272 ตารางเมตร จ านวนชัน้ 2 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ มรีะยะความสงูจากพืน้ถงึฝ้าเพดานชัน้ 1 floor to ceiling 3.80 เมตร และ ชัน้ 2 
floor to ceiling 4 เมตร จ านวนที่จอดรถทัง้ 1,093 คนั มผีู้เช่าหลกัคือ Robinson Department store, Tops Market, B2S, Powerbuy, 
Supersport, Officemate  

4.1.2.1 ขอ้มลูดา้นพืน้ทีใ่ชส้อย 
โครงการมกีารแบ่งพืน้ทีห่ลกัออกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย 1) Robinson Department store และ 2) Tops Market โดยมกีาร

แบ่งพืน้ย่อยออกเป็น 14 สว่นย่อยดงัน้ี  Tops market, โซน Robinson, โซน รา้นคา้Kiosk, อาหารและเครื่องดื่ม, สนิคา้แฟชัน่, สนิคา้ใช้
ในชวีติประจ าวนั, สนิคา้และบรกิารดา้นเทคโนโลย,ี บรกิารธุรกรรมการเงนิ, สนิคา้และบรกิารดา้นความงาม, สถาบนักวดวชิา , 
สวนสนุกและเดก็, บรกิารเอน็เตอรเ์ทนเมน้ท,์ สนิคา้ซ่อมบ ารุงลา้งรถ, ฟิตเนส 

4.1.2.2 การจดัผงัอาคาร 
การจดัผงัอาคารนัน้เน่ืองดว้ยจากอาคารมลีกัษณะเป็นตกึอ้วนท าใหม้พีืน้ทีใ่นแนวลกึเยอะ จงึท าใหม้ ีMain Corridor 2-3 อนั 

โดยมคีวามตอ้งการคอืท าอยา่งไรกไ็ดใ้หส้ามารถกระจายลกูคา้ไปในทุกๆ จุดไดม้ากทีส่ดุ และพยายามออกแบบให ้แต่ละ Main Corridor 
มคีวามกวา้งทีเ่หมาะสม ในส่วนของ Zoning ชัน้ที ่1 จะเลอืกให ้Department Store อยู่ตรงกลาง แลว้มรีา้นลอ้มรอบทีส่ามารถเป็นตวั
ดงึดดูผูบ้รโิภคได ้ในชัน้ 2 จะมสีว่นของธนาคาร และพืน้ทีใ่หมท่ีเ่ป็น Food Park ทีร่องรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งด ี

4.1.2.3 ลกัษณะการจดัผงัพืน้ 
ชัน้ใตด้นิ ประกอบไปดว้ย พืน้ทีจ่อดรถ(Parking) สนิคา้ใชใ้นชวีติประจ าวนั (Daily use Store) 

ชัน้ 1 ประกอบไปด้วย ซุปเปอร์สโตร์ (Superstore) คือ Tops Supermarket ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food Avenue) สินค้าใช้ใน
ชวีติประจ าวนั (Daily use Store) สนิคา้และบรกิารด้านความงาม (Health & Beauty) รา้นคา้Kiosk สนิคา้แฟชัน่ (Fashion Items) ฟิต
เนส (Fitness) และ Robinson  
ชัน้ 2 ประกอบไปด้วย สวนสนุกและเด็ก (Fun Festa) สินค้าและบริการด้านความงาม (Health & Beauty) สินค้าและบริการด้าน
เทคโนโลย ี(IT Service Center) สนิคา้และบรกิารดา้นความงาม (Health & Beauty) สนิคา้ใชใ้นชวีติประจ าวนั (Daily use Store) สนิคา้
แฟชัน่ (Fashion Items) บรกิารเอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์(Entertainment Service) บรกิารธุรกรรมการเงนิ (Bank) 

 
ผงัพืน้ชัน้ใตด้นิ 

 
ผงัพืน้ชัน้ 1       ผงัพืน้ชัน้ 2 

รปูท่ี 3  ผงัพืน้โครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน 
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โดยสามารถแสดงอตัราสว่นของแต่ละสว่นตามสดัสว่นไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รปูท่ี 4 อตัราสว่นพืน้ทีภ่ายในโครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน 

4.1.2.4 ลกัษณะการจดัผงัพืน้ 
การออกแบบเสน้ทางสญัจรหลกัภายในโครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน โดยมเีสน้ทางสญัจรหลกัเป็น 3 

เสน้ทาง มลีกัษณะเป็นเสน้ตรงและจดัเสน้ทางสญัจรขนาดตามแนวยาวของอาคารโดยมกีารออกแบบใหพ้ืน้ทีท่างสญัจรมขีนาดทีก่วา้ง ซึง่
สอดคลอ้งไปกบัการจดัวางงรา้นคา้หลักและย่อยภายใน เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคสญัจรภายในอาคารได้อย่างทัว่ถงึ โดยทางดา้นปลายของ
อาคารทัง้สองดา้นจะมบีนัไดเลือ่นอยู ่ส าหรบัทางสญัจรหลกั และในชัน้ 1 จะมบีนัไดเลือ่นเพิม่อกี 1 จุด ส าหรบัขึน้-ลงระหวา่งชัน้ใตด้นิกบั
ชัน้ 1 และมลีฟิตโ์ดยสารอยูต่รงกลางของอาคารเพือ่ส าหรบัการเชือ่มพืน้ทีภ่ายในชัน้ใตด้นิ ชัน้ 1 และชัน้ 2 เขา้ดว้ยกนั 

4.1.3 ตวัแปรทีส่ง่ผลต่อสภาพแวดลอ้มอาคาร 

กลยุทธข์ององคก์ร 
โครงการจะมจีุดเด่นในเลอืกของดา้นสถานทีต่ัง้ ทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณย่านอยู่อาศยั มผีูบ้รโิภคทีเ่พยีงพอ การเดนิทางสญัจรเขา้ถงึ

พื้นที่โครงการได้ง่ายและสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ มรีูปแบบโครงการเป็นพื้นที่หา้งสรรพสนิค้าและศูนย์การค้า โดยมสีนิค้าและ
บรกิารทีค่รบครบัและมตีวัเลอืกมากมายใหผู้บ้รโิภคในพืน้ที ่ท าใหผู้บ้รโิภคเลอืกทีจ่ะเขา้ใชบ้รกิารของโครงการมากกวา่จะไปพืน้ทีค่า้ปลกี
อื่นทีใ่หญ่แต่ไกลกวา่ และผูป้ระกอบการเองยงัค านึงถงึการสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บัลกูคา้ เพือ่เป็นการดงึดดูความสนใจ รวมทัง้การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ ีทีส่ะอาด มอีากาศถ่ายเททีด่ ีและมบีรรยากาศทีเ่หมาะแก่การเดนิเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร  

4.1.4 การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของอาคาร 

การเปลีย่นแปลงพืน้ทีภ่ายในอาคาร 
โครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน มกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อย ในปีพ.ศ. 2564 ซึง่มกีารปรบัเปลีย่นโซน

น่ิงรา้นคา้ในพืน้ทีช่ ัน้ 1 ใหส้ะดวกต่อการเลอืกซือ้และลดจุดอบัสายตาของพืน้ที่บางพืน้ทีล่ง และเป็นการจดัหมวดหมูข่องรา้นคา้ใหง้า่ยต่อ
การเลอืกสรร อกีทัง้เพิม่ตวัเลอืกรา้นคา้ใหม้ากขึน้เพือ่ใหต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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                ชัน้ที ่1 (ก่อนปรบั)                                 ชัน้ที ่1 (หลงัปรบั) 
รปูท่ี 5 ผงัแสดงตวัอยา่งการปรบัเปลีย่นพืน้ทีข่องโครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน 

 
               ชัน้ที ่2 (ก่อนปรบั)                                                         ชัน้ที ่2 (หลงัปรบั) 
รปูท่ี 6 ผงัแสดงตวัอยา่งการปรบัเปลีย่นพืน้ทีข่องโครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน 

จากรูปที ่5 พบว่าโครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน ปรบัพืน้ทีห่น้า Tops Supermarket จากพืน้ทีต่อนแรก
เป็นพืน้ที ่Food Park แต่หลงัปรบัปรุงมกีารการปรบัพืน้ที ่โดยการมกีารยา้ยส่วน Food Park ขึน้มาบรเิวณชัน้ 2 แทน ตามในภาพที ่4.12 
และมกีารปรบัใหพ้ืน้ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ เพิม่จ านวนโต๊ะเกา้อีใ้หม้ากขึน้ เพือ่ทีจ่ะสะดวกในการนัง่พกัหรอืนัง่รอไดด้ขีึน้โดยทีช่ ัน้ 1 นัน้ ไดท้ า
การเพิม่ประโยชน์ใชส้อยมากขึน้ เพิม่เตมิรา้นคา้ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาเพือ่เพิม่ตวัเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร  

จากรปูที ่6 เมื่อท าการยา้ยพืน้ที ่Food Park ขึน้มาแทน ทางโครงการกท็ าการปรบัรา้นคา้บรเิวณใกลเ้คยีง และจดัรปูแบบการ
วางรา้นคา้แบบใหมใ่หเ้ป็นทางเลอืกและหลากหลายมากขึน้แก่ผูบ้รโิภค ไมว่า่จะเป็นรา้นเครือ่งและอุปกรณ์เทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่พิม่มา 

4.1.5 แนวโน้มการปรบัเปลีย่นพืน้ทีอ่าคาร 

ขอ้จ ากดัในการปรบัพืน้ที ่
(1) เน่ืองจากกระปรบัปรุงพืน้ที ่มกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่นขณะทีเ่ปิดใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคดว้ยท าใหต้้องมกีารจดัการและการ

วางแผนเรือ่งของเวลาในการท างานใหด้ ีเพือ่ป้องกนัเรือ่งของมลภาวะ ทางอากาศและทางเสยีงทีจ่ะสง่ผลต่อผูบ้รโิภคได้ 
(2) เรื่องการดูแลรา้นคา้และผูเ้ช่าภายในโครงการ ทีท่างโครงการต้องท าการเจรจาและสอบถามในความสะดวกทีจ่ะปรบัปรุง

และเปลีย่นไปพรอ้มกบัทางโครงการ เพือ่ใหท้างรา้นคา้ไดเ้ตรยีมตวัและค านึงถงึการบรหิารจดัการพนกังานภายในรา้นได้ 
(3) การจดัสรรงบประมาณและการควบคุมงบประมาณให้อยู่ในขอบเขตและไม่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ ต้องมีการวาง 

Business Model ใหด้เีพือ่รองรบัและจดัสรรงบประมาณใหถู้กตอ้ง เพราะฉะนัน้ในการท างานตอ้งมกีารวางแผนและมกีารก าหนดลมิติใน
การใชง้บประมาณในแต่ละสว่น 
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4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

4.2.1 ผลทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคภายในกรณีศกึษา 

4.2.1.1 ผลทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์ผูบ้รโิภค A 
ในดา้นขอ้มลูการใชง้านพืน้ทีพ่บวา่มกีารใชง้านพืน้ทีใ่น 1 สปัดาหอ์ยูท่ี ่1-2 ครัง้/สปัดาห ์โดยทีส่ว่นใหญ่จะเขา้ใชบ้รกิารในพืน้ที่

คา้ปลกีในโซน Tops Market โซนรา้นค้า Kiosk โซนสนิค้าในชวีติประจ าวนัและสุดท้ายคอืโซนอาหารและเครื่องดื่ม โดยการช าระเงนิ
ภายในศูนยก์ารคา้จะเป็นการช าระเงนิผา่นโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Payment) และมลีกัษณะการใชง้านพืน้ทีด่ว้ยการเดนิทางมาดว้ยรถ
สว่นตวัของตนเอง โดยจากสถานการณ์ทีเ่กดิโควดิ-19 ขึน้ ตวัผูบ้รโิภคไมค่่อยไดใ้ชบ้รกิารพืน้ทีค่า้ปลกี เนื่องดว้ยเป็นหว่งความปลอดภยั
ของตนเองจนกระทัง้เริม่มกีารเปิดใหบ้รกิารและทางโครงการมกีารจดัความปลอดภยัและความสะอาดใหก้บัผูบ้รโิภค จงึกลบัมาใชง้าน
โครงการอยา่งเดมิ 

ในดา้นการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีค่า้ปลกีนัน้มคีวามส าคญัในการดงึดดูท าใหต้วัผูบ้รโิภคเลอืกและตดัสนิใจทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร
ในพื้นที่โครงการมากเช่นกนั การปรบัปรุงความสวยงามภายในหรอืการเพิม่ตวัเลอืกของร้านค้า การเพิม่ร้าน Kiosk ที่เป็นร้านของ
ชาวบา้นในยา่นทีม่าขายของ เมือ่มกีารเพิม่สิง่เหลา่น้ีเขา้มาสง่ผลใหผู้บ้รโิภครูส้กึอยากจะเขา้มาใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้  
ในดา้นความพงึพอใจต่อพืน้ทีค่า้ปลกีมคีวามพงึพอใจกบัพืน้ทีท่างกายภาพการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ใหด้ทูนัสมยัมากขึน้ มกีารใชส้ทีีท่ าให้
พืน้ทีน่่าเดนิน่าใชบ้รกิารกวา่เดมิ แต่ผูบ้รโิภคคดิวา่ในสว่นทีผู่บ้รโิภคอยากใหม้คีวามชดัเจนขึน้คอืเรือ่งของป้ายสญัลกัษณ์ในพืน้ทีจ่อดรถ
ใหช้ดัเจนกวา่เดมิ  

4.2.1.2 ผลทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์ผูบ้รโิภค B 
ในดา้นขอ้มลูการใชง้านพืน้ทีพ่บวา่มกีารใชง้านพืน้ทีใ่น1 สปัดาหอ์ยู่ที ่1-2 ครัง้/สปัดาห ์โดยทีส่ว่นใหญ่จะเขา้ใชบ้รกิารในพืน้ที่

คา้ปลกีในโซนอาหารและเครื่องดืม่ โดยการช าระเงนิภายในศูนยก์ารคา้จะเป็นการช าระเงนิผา่นโทรศพัทม์อืถือ (Mobile Payment)และมี
ลกัษณะการใชง้านพืน้ทีด่ว้ยการเดนิทางมาดว้ยรถสว่นตวัของตนเองเป็นหลกั รวมดว้ยกบัการใชบ้รกิาร Delivery โดยผ่าน Application 
ในโทรศพัทม์อืถอื ผูบ้รโิภคไมค่่อยไดใ้ชบ้รกิารพืน้ทีค่า้ปลกีในขณะทีเ่กดิสถานการณ์โควดิ-19 แต่มกีารใชง้านในช่วงทีโ่ครงการกลบัมา
เปิดเกอืบเป็นปกต ิและทางโครงการมกีารปรบัปรุงพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง  

ในดา้นการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีค่า้ปลกีผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการเลอืกเขา้มาใชพ้ืน้ทีโ่ครงการ เน่ืองจากเป็นพืน้ทีใ่กลท้ี่
อยู่อาศยัของตนเอง มรีา้นอาหารใหเ้ลอืกเป็นจ านวนมาก ซึง่เป็นความตอ้งการของตวัผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชง้านโซนอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นประจ า อกีทัง้ตวัโครงการม ีTops Market ซึง่เพยีงพอต่อความตอ้งการในการซือ้สนิคา้ของตวัผูบ้รโิภค โดยทีไ่มต่อ้งเดนิไปโครงการ
พืน้ทีค่า้ปลกีอื่นทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาเดนิทางทีม่ากกวา่ ผูบ้รโิภคไดม้กีารใชง้านโครงการในชว่งทีโ่ครงการเริม่มกีารปรบัปรุงพืน้ทีแ่ลว้ มกีาร
เพิม่เตมิโซน Food Park มกีารเพิม่ตวัเลอืกของรา้นอาหารทีม่ากขึน้ภายในโครงการแลว้ โดยทีก่ารเปลีย่นแปลงในทศิทางทีด่นีัน้สง่ผลให้
ผูบ้รโิภคอยากเขา้มาใชง้านและใชบ้รกิารพืน้ทีโ่ครงการมากยิง่ขึน้ จากทีโ่ครงการมกีารเพิม่ขึน้ของพืน้ทีส่่วนกลางทีเ่ปิดใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามารถนัง่ได้อสิระขึน้ มคีวามคดิเหน็ว่าดทีี่จะมพีื้นที่รองรบัที่มากขึน้กว่าเดมิ มตีวัเลอืกร้านค้าที่ทางโครงการใส่เพิม่เขา้มาเ ยอะขึน้ 
บรรยากาศภายในใหค้วามรูส้กึทีน่่าเดนิมากกวา่เก่า 

ในดา้นความพงึพอใจต่อพืน้ทีค่า้ปลกี ลกัษณะภาพลกัษณ์โดยรวมผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการเพิม่ตวัเลอืกรา้นคา้ การจดั
โซนรา้นคา้ทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ทางสญัจรทีไ่มส่บัสน พืน้ทีภ่ายในมกีารปรบัใหม้ลีกัษณะทีท่นัสมยัขึน้ โดยทีม่ขีอ้เสนอแนะคอืมคีวามตอ้งการ
ใหม้กีารเพิม่อุปกรณ์หรอืป้ายทีบ่อกต าแหน่งของรา้นคา้ภายในพืน้ทีโ่ครงการเพือ่เพิม่ความสะดวกยิง่  

5. สรปุผลการศึกษา 
จากการศกึษาโครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน ในดา้นองคป์ระกอบทางดา้นกายภาพและทางดา้นบรบิท

แวดลอ้มของพืน้ทีค่า้ปลกีลกัษณะทางกายภาพในปัจจุบนั ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านพืน้ที ่เพือ่น ามาวเิคราะหถ์งึตวัปัจจยัที่
สง่ผลต่อการปรบัเปลีย่นปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้ป็นตรงไปตามการใชง้านของพืน้ทีค่า้ปลกีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค จากการวเิคราะหส์ามารถสรุปปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่างกายภาพของโครงการไดด้งัน้ี 

5.1 การปรบัเปล่ียนปรบัปรงุลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี 
การเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีน่ัน้มลี าดบัขัน้ตอนทีห่ลากหลายขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ในช่วงระยะเวลานัน้ ไม่

วา่จะเป็นการวางแผนงาน พดูคุยกบัฝ่ายต่างๆ ภายใน การวเิคราะหพ์ืน้ทีแ่ละปัจจยัในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการปรบัเปลีย่นเชน่ ดา้น
สงัคม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นบรบิทแวดลอ้ม เป็นตน้ การสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชง้านพืน้ที ่บุคลากร รวมทัง้ตวัผูบ้รโิภค ท าการศกึษา
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ความตอ้งการและพฤตกิรรมทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่น ามาออกแบบและก าหนดทศิทางในการปรบัเปลีย่น เพือ่ใหต้อบโจทยแ์ละตอบสนองต่อการ
ใชง้านของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ดงันัน้ ในสว่นของกรณีศกึษา โครงการหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์ศรสีมาน ทีม่กีารส ารวจความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านและผูบ้รโิภค รวมถงึเทรนดใ์นปัจจุบันทีก่ าลงัมาในยุคน้ี น ามาเป็นสว่นประกอบหลกัในการพฒันาและปรบัปรุงพืน้ที่
โครงการ เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการ และมปีระสทิธภิาพต่อการใชง้านสงูสดุ  

5.2 ปัจจยัภายในโครงการ 

5.2.1 ขอ้จ ากดัในการปรบัเปลีย่นพืน้ที ่
ขอ้จ ากดัในการปรบัเปลีย่นพืน้ทีโ่ครงการเป็นปัจจยัส าคญัทีต่อ้งค านึงถงึประเดน็แรกคอืการก าหนดชว่งเวลาในการท างานในขณะที่

ก าลงัเปิดใหบ้รกิารไปดว้ยควรเลอืกช่วงเวลาทีม่ผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารน้อยหรอืท าเวลาทีโ่ครงการอยู่ในช่วงเวลาทีไ่ม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร รวมถงึการ
พูดคุยขอ้ตกลงกบัร้านค้าภายในโครงการต้องขอ้จ ากดัที่ทางร้านค้าต้องปฏบิตัติามรวมถึงการเสนอแนวทางการแก้ไข การเพิม่ตวัเลอืก
อย่างเช่นทางรา้นค้าจะเลอืกที่จะปิดใหบ้รกิารเพื่อทีจ่ะมคีวามต้องการในการปรบัปรุงพื้นทีไ่ปพรอ้มกบัทางโครงการก็ไดเ้ช่นกนั ประเด็น
สดุทา้ยคอืการจดัการกบังบประมาณทีม่อียา่งจ ากดัในการปรบัปรุงพืน้ที ่ตอ้งมวีางแผนทีด่เีพือ่รองรบัและจดัสรรงบประมาณใหถู้กตอ้ง 

5.2.2 การเพิม่คุณคา่ใหก้บัอาคาร 
ในปัจจุบนัการเพิม่คุณค่าใหก้บัโครงการเป็นอกีปัจจยัทีต่อ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นอกีสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเลอืก

ทีจ่ะเขา้ใชพ้ืน้ทีค่า้ปลกี ถา้โครงการมกีารบ ารุงลกัษณะสภาพไดด้แีละน่าเขา้ใชพ้ืน้ กจ็ะท าใหเ้ป็นการดงึดดูผูบ้รโิภคไดเ้ช่นกนั ซึง่จ านวน
การเขา้ใชข้องผูบ้รโิภคเป็นอกีสาเหตุในการทีจ่ะท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได้  รวมทัง้มกีารพฒันาลกัษณะทางกายภาพอยู่
ตลอดใหก้ารใชง้านภายในนัน้ทนัสมยั ปลอดภยั และเพิม่ประสบการณ์ทางการใชง้านทีด่ใีหแ้ก่ผูบ้รโิภคใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
พฤตกิรรมเป็นส าคญั  

5.3 ปัจจยันอกในโครงการ 

5.3.1 การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นปัจจยัทีท่างโครงการพืน้ทีค่า้ปลกีตอ้งค านึง รวมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอด สิง่เหล่าน้ีส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่างกายภาพของโครงการเป็นอย่างมาก เมื่อเกดิการเปลีย่นแปลงในความตอ้งการใช้
งานพืน้ที ่โครงการปรบัเปลีย่นเพือ่ใหต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตลอดระยะเวลาการ
เขา้ใชง้าน 

5.3.2 การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ี
การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยสีง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อโครงการอย่างมาก ยกตวัอย่างเช่นการเพิม่ขึน้มาของการซื้ อ

ขายในรปูแบบออนไลน์ หรอืการสัง่ซือ้ผา่นคนกลาง โครงการมกีารวางแผนในการเพิม่เตมิพืน้ทีบ่างสว่นทีส่ามารถรองรบัคนกลางเหล่าน้ี
ได ้อกีทัง้การออกแบบการใชง้านภายในถา้มกีารพฒันาโดยการท าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการใชง้านพืน้ทีใ่หต้อบกบัความตอ้งการของ
ผู้บริโภคก็สามารถท าได้เช่นกัน รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีนัน้ท าให้โครงการดูทันสมยั มีการค านึงถึงอนาคต และสามารถสร้าง
ประสบการณ์ในการใชง้านพืน้ทีแ่บบใหมแ่ก่ลกูคา้กเ็ป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัโครงการ 

5.3.3 การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจนัน้เป็นปัจจัยที่ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ เน่ืองการเป็นตัวบงบอกได้ถึง

ความสามารถในการซื้อสนิค้าและบรกิารของลูกค้าได้ในทัง้ระยะยาวและสัน้ และเป็นอกีสาเหตุที่ท าใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป 
โครงการท าการวเิคราะหเ์พือ่หาแนวทางทีจ่ะน ามารองรบักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

โดยการจากสรุปผลแล้วนัน้ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางลกัษณะกายภาพของพื้นที่ค้าปลีก ได้แก่ ข้อจ ากดัในการ
ปรบัเปลีย่นพืน้ที ่การเพิม่คุณค่าใหก้บัอาคาร การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลง
ดา้นเศรษฐกจิ สิง่เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัทีท่างพืน้ทีค่า้ปลกีจ าเป็นตอ้งค านึงถงึในการวางแผนแนวทางการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกี ทัง้ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ การจดัเสน้ทางการสญัจรภายในพืน้ทีโ่ครงการ การออกแบบรูปลกัษณ์ทัง้ภายในและภายนอก การควบคุมคุณภาพ
ของ แสงสวา่ง กลิน่ เสยีงทีท่ าใหรู้ส้กึผอ่นคลาย เพือ่ใหต้อบโจทยก์บัความตอ้งการตามพฤตกิรรมทีม่กีารปรบัเปลีย่น ความพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิาร เพือ่ใหโ้ครงการนัน้ไมว่า่จะเจอกบัสถานการณ์ใดในอนาคต ตวัโครงการจะสามารถทีจ่ะด าเนินการและด ารงธุรกจิของตนต่อไปได ้
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ใหอ้ตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเริม่เลอืนหาย น าไปสูค่ าถามการวจิยั คอื องคป์ระกอบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นสว่นในการน าเสนออตัลกัษณ์
ทางสถาปัตยกรรมเรือนไทย ความเข้าใจอัตลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจ้าของเรือนไทย และองค์ประกอบของอัตลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ยจงัหวดัสุพรรณบุรเีป็นอยา่งไร โดยมขีอ้สนันิษฐานการวจิยั คอื ความเขา้ใจอตัลกัษณ์
ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการอยู่รอดของลกัษณะทางสถาปัตยกรรม การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ คอื ศกึษา
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนในการน าเสนออัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรือนไทย ศึกษาความเข้าใจอัตลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทย วเิคราะหค์วามเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทย และอภปิรายองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์
ของสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ท าการส ารวจสถาปัตยกรรม
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แนวคดิการวจิยั คอื ความเขา้ใจต่ออตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย วฒันธรรม กิจกรรม และที่ตัง้ จากการศึกษาพบว่า  
กจิกรรมใหม่ทีเ่กดิขึน้และทีต่ัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปส่งผลใหล้กัษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอตัลกัษณ์เรอืนไทยเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ   
ความเขา้ใจอตัลกัษณ์แบ่งเป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 1) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายใน และ 3) 
พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรม เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุงเรอืนพกัอาศยัทีส่ามารถรกัษาอตัลกัษณ์บา้นบางแมห่มา้ยต่อไป 

ค าส าคญั: โฮมสเตย,์ บางแมห่มา้ย, เรอืนไทยเดมิ, อตัลกัษณ์, องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

Abstract 
Ban Bang Mae Mai waterfront community is an old community with the unique residential architecture of the original 

waterfront community and should be preserved, but some houses have now been developed into homestays and renovated for 
the comfort of tourists. As a result, architectural identity is fading. Leading up to the research question is the architectural 
elements that are part of the presentation of Thai architectural identity. What is the understanding of the architectural identity 
of Thai house owners and elements of the identity of Thai house architecture in Ban Bang Mae Mai, Suphan Buri Province? 
The research assumption is that understanding the architectural identity of the owner of the house will be an important factor 
in the survival of architectural characteristics. The objective of this research is to study the architectural elements that are part 
of the presentation of Thai architectural identity. Study the understanding of the architectural identity of Thai house owners. 
Analyze the understanding of Thai architectural identity and discuss elements of Thai house architecture in Ban Bang Mae Mai, 
Suphan Buri province using qualitative research methods, survey 6 homestay architecture and interview 6 homestay owners 
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using content analysis. The understanding of the identity are divided into three areas: 1) Architectural elements,  
2) Architectural elements within, and 3) Activity areas to guide the renovation of residential houses that can maintain the identity 
of Bang Widow House. 

Keywords: Homestay, Bang Mae Mai, Thai House, Identity, Architectural Components 

 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 โฮมสเตย ์(Homestay) หรอื ทีพ่กัสมัผสัวฒันธรรมชนบท เป็นทีพ่กัแรมรปูแบบหน่ึง ซึง่นกัทอ่งเทีย่วจะพกัในบา้นหลงัเดยีวกนั
กบัเจา้บา้นและศกึษาธรรมชาต ิวถิชีวีติ วฒันธรรมในทอ้งถิน่ โดยมกีารจดับรกิารสิง่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นักท่องเทีย่ว 
(มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย, 2558) นอกจากน้ียงัมนีักวชิาการได้ใหค้วามหมายค าว่า โฮมสเตย์ ไวอ้ย่างหลากหลาย ทัง้ความหมายที่
คล้ายคลึงกนัและแตกต่างกนัไป เช่น โฮมสเตย์ หมายถึง “เคหะพ านัก” การจดัการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวค้างแรมอยู่ตาม
บ้านเรอืนของคนในท้องถิ่นตามรูปแบบการพกัอาศยัของชาวชนบทแทนที่จะพกัอยู่ในโรงแรม  (ส านักงานราชบณัฑติยสภา, 2551) 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ไดใ้หค้วามหมายว่า โฮมสเตยเ์ป็นทีพ่กัแรมโดยทีผู่พ้กัแรมไดพ้กัอาศยัร่วมกบัเจา้ของบา้น เพือ่เรยีนรู้
วถิีชวีติของชาวบ้าน ศรญัยา วรากุลวทิย์ (2558) ได้ใหค้วามหมายว่า โฮมสเตย์เป็นสถานที่พกัแรม ซึ่งผูพ้กัแรมจะได้รบัการปฏบิตัิ
ประหน่ึงเป็นสมาชกิในครอบครวั ดว้ยความเตม็ใจของเจา้ของบา้น ในการอ านวยความสะดวกและบรกิารใหค้ าแนะน าต่าง ๆ ท าใหผู้พ้กั
แรมได้มโีอกาสใกล้ชิดสมัผสัธรรมชาติ เรียนรู้วถิีชีวติ ประเพณี และวฒันธรรมในท้องถิ่นชนบท Rivers, William P (1998) ได้ให้
ความหมายว่า โฮมสเตย์เป็นที่พกัเพื่อการศึกษาของนักเรยีนชาวต่างประเทศ ซึ่งเดนิทางมาพกัอาศยั เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ภาษา และวฒันธรรมในต่างประเทศ  

 จากนโยบายรฐับาล แผนพฒันาฉบบัที ่8 ทีมุ่่งเน้นบทบาทการพฒันาชุมชนและรฐับาลไดอ้อกกฎหมายการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นเป็นแรงผกัดนัให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคญักบัการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัชุมชน โดยใช้การ
ท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืในการพฒันาจงึท าใหเ้กดิกจิกรรมการท่องเทีย่วหลากหลายในชุมชน กรมการท่องเทีย่วกระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีาจงึสง่เสรมิและสนบัสนุนใหชุ้มชนจดัท าทีพ่กัรปูแบบโฮมสเตย ์เพือ่ใหชุ้มชนมศีกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่ว มรีายไดเ้สรมิจากการ
ท่องเทีย่ว จนเป็นชุมชนเข้มแขง็ มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจดัการดา้นวฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ รกัษาวถิชีวีติ
ดัง้เดมิ ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มของชุมชนอยา่งยัง่ยนื (มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย, 2558) โฮมสเตยจ์งึเป็นหนึ่งธุรกจิ
ทีน่่าสนใจ เป็นอาชพีทีส่ามารถสรา้งรายได้และเป็นทีนิ่ยม เพราะปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มองหาความสงบและความสุขใหก้บัชวีติมากขึน้ 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนัสงูท าใหป้ระสบปัญหาเรื่องสภาพจติใจ และมคีวามเครยีดเพิม่มากขึน้ นับวา่เป็นโอกาส
และช่องทางในการท าธุรกจิส าหรบัชุมชน (สรวีรรณ เจรญิภกัดิ,์ 2561) และจากแผนพฒันาจงัหวดัสพุรรณบุร ี(พ.ศ. 2566-2570) ตามที่
ก าหนดทศิทางการพฒันาจงัหวดั ภายใตป้ระเดน็การพฒันาจงัหวดั 4 ประเดน็ ซึง่ประเดน็การพฒันาที ่2 คอื การพฒันาการท่องเทีย่ว
และการกฬีา เพือ่ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุร ีและยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเมอืงในดา้นต่าง ๆ ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของ
จงัหวดัสุพรรณบุร ีรวมถงึมกีารวเิคราะหโ์อกาส (Opportunities) ของจงัหวดัสุพรรณบุรวี่า กระแสท่องเทีย่วทีนิ่ยมธรรมชาตเิชงิอนุรกัษ์
วฒันธรรมและวถิชีวีติชุมชน รวมถงึพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะในกรุงเทพทีช่ืน่ชอบการท่องเทีย่ววถิชีวีติชุมชนมากขึน้ท าให้
สุพรรณบุรเีป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีอ่ยู่ใกลก้รุงเทพ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายรฐับาล แผนพฒันาฉบบัที ่8 ทีมุ่่งเน้นบทบาท
การพฒันาชุมชน โดยใชก้ารทอ่งเทีย่วเป็นหลกั 

 ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ตัง้อยู่ในต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่มคีวามโดดเด่น ทัง้
ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา มแีม่น ้าแม่กลองไหลผ่านพืน้ทีชุ่มชน นอกจากน้ียงัมคีลองต่าง ๆ อกี
หลายสายเชือ่มโยงกนัภายในชุมชน เกดิวถิชีวีติของคนรมิน ้า ดว้ยเสน่หข์องคนในชุมชนบางแมห่มา้ยทีม่วีถิชีวีติเรยีบงา่ย อธัยาศยัไมตรี
ของชาวบา้น และทรพัยากรท่องเทีย่วทีม่อีตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ ความเชื่อ ภูมปัิญญาชาวบา้น บรรยากาศทอ้งทุ่งและวถิชีวีติ (ธง ค า
เกดิ และ วชัรพนัธ์ แสนสทิธิ.์ 2562) เรอืนไทยบา้นบางแม่หมา้ยโฮมสเตย ์ไดร้บัรองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมี
จุดเด่น คอื สมัผสัวฒันธรรมเก่าแก่ และเรอืนไทยทรงโบราณ ซึง่เป็นชุมชนบา้นทรงไทยเก่า มลีกัษณะเป็นเรอืนเครื่องสบั มใีตถุ้นสงู ซึ่ง
เป็นความภูมใิจของคนในชุมชน ที่ยนิดนี าเสนอแก่นักท่องเที่ยว จงึได้รวมกลุ่มจดัตัง้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ขึน้ เพื่อน าเสนอวถิีชวีติ
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ชาวบา้นที่ผูกพนักบัแม่น ้าล าคลอง ที่มคีวามกลมกลนืกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตอินังดงาม นักท่องเที่ยวทีเ่ขา้มาจะได้พกัผ่อน
พรอ้มกบัสมัผสัชวีติชนบททีช่าวบา้นไดส้ะสมภูมปัิญญา (ศูนยว์จิยัและพฒันานวตักรรม ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 
2562) แต่เน่ืองจากบา้นเรอืนบางหลงัไดพ้ฒันาเป็นโฮมสเตย์และปรบัปรุงต่อเตมิเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเทีย่ว ส่งผลใหอ้ตั
ลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเริม่เลอืนหาย ท าใหไ้ม่สามารถระบุไดว้า่อตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมทัง้ภายนอกและภายในโฮมสเตยพ์ืน้ถิน่
บา้นบางแม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุรเีป็นอย่างไร อตัลกัษณ์ในทีน้ี่ครอบคลุมทัง้ทางด้านกายภาพของตวัเรอืน การใช้อุปกรณ์ในการ
ตกแต่งภายใน และสภาพภูมทิศัน์โดยรอบ โดยองค์ประกอบพืน้ฐานของอตัลกัษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งเกดิจากความสมัพนัธ์กนั
ระหวา่งวฒันธรรม ระบบกจิกรรม และระบบทีต่ัง้ทีท่ าใหชุ้มชนแต่ละแหง่มอีตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่การพกัแรมโฮมสเตยจ์ะเกดิการ
ถ่ายทอดวิถีชีวิต โดยเจ้าของเรือนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการจัดพื้นที่และการเชื่อมต่อของพื้นที่ส่วนตัวระหว่างเจ้าของเรือนกับ
นกัท่องเทีย่วซึง่จะแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมของชาวบา้นกบัพืน้ทีแ่ต่ละแหง่ทีแ่ตกต่างกนัไป ชุมชนจงึควรช่วยกนั
รกัษาและไมท่ าลายคุณคา่ของอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมทอ้งถิน่ทีม่อียู ่ซึง่จะมบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อการรบัรูภ้าพรวมของชุมชน  

 
รปูท่ี 1 แผนทีท่อ่งเทีย่วจงัหวดัสุพรรณบุร ี
ทีม่า: http://www.oceansmile.com/K/Supan/Supan1.htm 

 ด้วยเหตุน้ีจากที่กล่าวมาขา้งต้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรฐับาล แผนพฒันาฉบบัที่ 8 กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา และแผนพฒันาจงัหวดัสุพรรณบุร ี(พ.ศ. 2566-2570) ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัในการศกึษาเรื่อง องคป์ระกอบทาง
กายภาพส าหรบัการท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากการปรบัปรุงเรอืนไทยเดมิเพือ่รองรบัการใชง้านโฮมสเตย์  บา้นบาง
แม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีจะช่วยส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นชุมชนทีเ่ขม้แข็งดา้นวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
รกัษาวถิีชวีติดัง้เดมิ ตามกระแสท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติเชงิอนุรกัษ์วฒันธรรมและวถิีชวีติชุมชน จงึเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง 
องคป์ระกอบทางกายภาพส าหรบัการท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากการปรบัปรุงเรอืนไทยเดมิเพื่อรองรบัการใชง้าน
โฮมสเตย ์บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี 
 ค าว่า อตัลกัษณ์ หมายถึง ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิง่ใดสิง่หน่ึงซึ่งท าใหส้ิง่นัน้เป็นที่รู้จกัหรอืจ าได้ (ส านักงานราช
บณัฑติยสภา. 2550 : ออนไลน์) เมือ่น ามานิยามในงานวจิยัน้ีจงึหมายถงึ ลกัษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีจากการปรบัปรุงเรอืนไทยเดมิเพือ่รองรบัการใชง้านโฮมสเตย ์ทีม่คีวามโดดเด่นและแตกต่างจากทีอ่ื่น จงึเป็นทีม่าของ
ค าถามในการวจิยั ดงัน้ี 
 1) องค์ประกอบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นส่วนในการน าเสนออตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแม่หมา้ย  
จงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นอยา่งไร 
 2) ความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นอยา่งไร 
 3) องคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นอยา่งไร 

1.2 ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1) ศกึษาองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นสว่นในการน าเสนออตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดั
สพุรรณบุร ี
2) ศกึษาความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี
3) วเิคราะหค์วามเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี
4) อภปิรายองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี
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1.3  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
1) ผลการศกึษาองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นสว่นในการน าเสนออตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย 
จงัหวดัสุพรรณบุร ี
2) ผลการศกึษาความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี
3) ผลการวเิคราะหค์วามเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี
4) ผลการอภปิรายองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตในการศกึษา 
 1) ศกึษาองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นสว่นในการน าเสนออตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย 
จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 2) ศกึษาความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี
 3) ศกึษาองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี

1.4.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
 ศกึษาสภาพแวดลอ้มโดยรอบ สถาปัตยกรรมทัง้ภายนอกและภายในของโฮมสเตย์ที่อยู่ในวสิาหกจิชุมชนเรอืนไทยบางแม่
หมา้ยโฮมสเตย์ และปัจจุบนัยงัคงเปิดเป็นโฮมสเตย์ส าหรบันักท่องเทีย่ว ทีต่ ัง้อยู่ในชุมชนรมิน ้าบา้นบางแม่หมา้ย อ าเภอบางปลามา้ 
จงัหวดัสุพรรณบุร ี 

1.4.3 ขอบเขตดา้นกลุม่ประชากร 
 เจา้ของโฮมสเตยใ์นชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย  
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1  อตัลกัษณ์ 

2.1.1  ความเป็นมาและความหมายของอตัลกัษณ์ 
 อตัลกัษณ์ หมายถงึ ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิง่ใดสิง่หน่ึงซึง่ท าใหส้ิง่นัน้เป็นทีรู่จ้กัหรอืจ าได ้(ส านกังานราชบณัฑติย
สภา. 2550: ออนไลน์) อตัลกัษณ์ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ – ไทย ค าว่า Identity คอื ค าว่า อตัลกัษณ์ ซึง่ตรงกบัความหมาย
ของค าน้ีในพจนานุกรมภาษาองักฤษนัน้กค็อื สิง่ทีเ่ป็นคุณสมบตัขิองคนหรอืสิง่หน่ึง และมนีัยขยายต่อไปว่า เป็นคุณสมบตัเิฉพาะ
ของคนหรอืสิง่นัน้ทีท่ าใหส้ิง่นัน้โดดเด่นขึน้มาหรอืแตกต่างจากสิง่อื่น อตัลกัษณ์เป็นมโนทศัน์ทีค่าบเกีย่วสมัพนัธก์บัวชิาหลายแขนง
ทางดา้นสงัคมศาสตร์ ทัง้สงัคมวทิยา มนุษยว์ทิยา จติวทิยา และปรชัญา อตัลกัษณ์มคีวามส าคญัเป็นพเิศษ เนื่องจากเป็นปรมิณฑล
เชือ่มต่อระหวา่งขัว้ทัง้สองในดา้นหน่ึงอตัลกัษณ์ คอื ความเป็นปัจเจกทีเ่ชือ่มต่อและสมัพนัธก์บัสงัคม (อภญิญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 

 อตัลกัษณ์ชุมชนนัน้เป็นรากเหงา้หรอืวฒันธรรมทางสงัคมทีถู่กก่อใหเ้กดิขึน้มาและใชใ้นการยดึเป็นภมูปัิญญา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในการปฏบิตัใินสงัคมนัน้ ๆ ซึง่มลีกัษณะของความโดดเด่นหรอืมีความแตกต่างกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม
ของสงัคมอื่น ๆ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ชุมชน (ชลธชิา มาลาหอม, 2555) 

 ดงันัน้ อตัลกัษณ์ชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย หมายถงึ ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรม ภูมปัิญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ยทีย่ดึถอืกนัมาเป็นเวลานาน ทีม่คีวามโดดเดน่และแตกต่างจากทีอ่ื่น 

2.1.2  องคป์ระกอบพืน้ฐานของอตัลกัษณ์ 
 2.1.2.1 วฒันธรรม หมายถงึ สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาเพือ่เป็นขอ้ตกลง ระเบยีบ แบบแผน ซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื วฒันธรรม
ทีเ่ป็นนามธรรม คอื โครงสรา้งทางสงัคม และวฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม คอื ค่านิยม วถิชีวีติ และระบบกจิกรรม เพื่อการด ารงชวีติอยู่
รว่มกนัในชุมชนนัน้ ๆ โดยวฒันธรรมจะสง่ผลใหเ้กดิการจดัองคป์ระกอบของพืน้ทีห่รอืทีต่ ัง้ รปูแบบสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ระบบกจิกรรม และ
การใชพ้ืน้ทีห่รอืการครอบครองพืน้ทีข่องแต่ละชุมชนมคีวามแตกต่างกนัไป  



องคป์ระกอบทางกายภาพส าหรบัการท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากการปรบัปรงุเรอืนไทยเดมิ 
เพือ่รองรบัการใชง้านโฮมสเตย ์บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสพุรรณบุร ี
รวนินัท ์ลอยเมฆ และนุชนภางค ์แกว้นิล 
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 2.1.2.2 ระบบกจิกรรม หมายถงึ สิง่ทีถ่่ายทอดออกมาจากวถิชีวีติและวฒันธรรมของคนในชุมชน ส่งผลใหเ้กดิรูปแบบการใช้
พืน้ทีแ่ละเป็นตวัก าหนดการใชพ้ืน้ที ่โดยระบบกจิกรรมจะตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบทัง้ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กจิกรรม  พืน้ที ่และเวลา 
จงึจะสามารถบง่บอกถงึวถิชีวีติและวฒันธรรมของผูค้นในชุมชนนัน้ได ้ 

 2.1.2.3  ระบบทีต่ัง้ หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เพือ่จดัพืน้ทีห่รอืทีต่ ัง้เพือ่รองรบักจิกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก
ของชุมชน ที่ต้องใช้พื้นที่หลากหลาย โดยระบบที่ตัง้จะมคีวามสมัพนัธ์กบักิจกรรม และจะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่เปลี่ยนไปตาม
วฒันธรรมของแต่ละชุมชน ระบบทีต่ัง้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ พืน้ที ่เวลา ความหมาย และการสือ่สาร  

ดงันัน้ วฒันธรรม กจิกรรม และทีต่ัง้ จงึเป็นองคป์ระกอบส าคญัของอตัลกัษณ์ทีส่ามารถบ่งบองถงึลกัษณะเฉพาะของชุมชน
นัน้ ๆ จากการที่มนุษย์กระท ากจิกรรมต่าง ๆ ตามคตคิวามเชื่อ วฒันธรรม ภูมปัิญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ยดึถอืกนัมาเป็น
เวลานาน โดยมีพื้นทีม่ารองรบั ส่งผลใหเ้กดิการจดัการพื้นที่และรูปแบบการใช้พื้นที่ของแต่ละชุมชนมลีกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนั  
ผูว้จิยัน าองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม ประกอบดว้ย วถิชีวีติ กจิกรรม การใชพ้ืน้ที ่และรูปแบบสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ มาใชใ้น
การศกึษาอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี

 จากการทบทวนวรรณกรรมน าไปสูก่รอบแนวคดิการวจิยัเรื่อง องคป์ระกอบทางกายภาพส าหรบัการท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์
ทางสถาปัตยกรรมจากการปรบัปรุง เรอืนไทยเดมิเพื่อรองรบัการใชง้านโฮมสเตย์ บา้นบางแม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยการศกึษา
องคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม จากองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม ประกอบดว้ย วถิชีวีติ กจิกรรม การใชพ้ืน้ทีข่องเจา้ของ
เรอืน และรูปแบบสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ และศึกษาการรบัรู้ทางสถาปัตยกรรมด้วยแบบแผนทางวฒันธรรม พฤติกรรมการใช้สอย และ
กจิกรรมต่าง ๆ 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นส่วนในการน าเสนออตัลกัษณ์

ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีศกึษาความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของ
เรอืนไทยในบรเิวณบ้านบางแม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีวเิคราะห์ความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของเรอืนไทยใน
บรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีและอภปิรายองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแม่
หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยใชว้ธิกีารส ารวจ และการสมัภาษณ์เชงิลกึแบบมโีครงสรา้งในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์
และท าการสรุปผล 

3.1 วิธีการวิจยั 
การวจิยันี้มวีธิกีารวจิยั 2 วธิ ีดงัน้ี 

3.1.1 การรวบรวมแหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิมดีงัน้ี 
 1) การส ารวจพืน้ทีว่จิยั ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในปัจจุบนัของโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ยและถ่ายถาพ 

2) การสมัภาษณ์เชงิลกึแบบมโีครงสรา้งเจา้ของโฮมสเตยบ์า้นบางแม่หมา้ย เกีย่วกบัอตัลกัษณ์และความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี

3.1.2 การรวบรวมแหล่งขอ้มลูทุตยิภูมิ ไดแ้ก่ ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั โดยศกึษาจากหนังสอื งานวจิยั 
วทิยานิพนธ ์และบทความทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎมีาใชใ้นการออกแบบกรอบแนวคดิการวจิยั วธิี
วจิยั และเครือ่งมอืการวจิยั 

3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
1. ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ของชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ีจากเวบ็ไซต ์ 
2. ส ารวจและถ่ายถาพลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในปัจจุบนัของโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย  
3. สมัภาษณ์เจ้าของโฮมสเตย์เกี่ยวกบัอตัลกัษณ์และความเข้าใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย์บ้านบางแม่หม้าย โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
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3.2.1 ศกึษาขอ้มลูเบื้องตน้ของชุมชนรมิน ้ าบา้นบางแมห่มา้ย ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ีจากเวบ็ไซต์ผูว้จิยัได้
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและสื่ออิเล็คทรอนิคจากเอกสาร เรื่อง บ้านพื้นถิ่นบางแม่หม้าย โดยพจิารณาจากเน้ือหาที่
เกี่ยวข้องกับประวตัิศาสตร์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านพื้นถิ่นของบ้านบางแม่หม้าย ได้แก่  บ้านบางแม่หม้าย จากเว็บไซต์ 
https://suphanburi.cdd.go.th/services/ และวทิยานิพนธเ์รื่อง พฒันาการและรูปแบบการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนรมิน ้าบา้นบางแม่หมา้ย 
จงัหวดัสุพรรณบุร ี(ปรดีา หุตะจฑูะ, 2546) และบทความเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนบา้นบางแม่หมา้ยต าบลบาง
ใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ี(ธง ค าเกดิ และวชัรพนัธ ์แสนสทิธิ,์ 2562)  

3.2.2 ส ารวจลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในปัจจุบันของโฮมสเตย์บ้านบางแม่หม้าย  ผู้วิจ ัยส ารวจและถ่ายถาพลักษณะ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในปัจจุบนัของโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย โดยใชแ้บบส ารวจ เรื่อง อตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย์
บา้นบางแม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุรี ถ่ายภาพและสเกต็ผงัพืน้ โดยส ารวจโฮมสเตยบ์า้นบางแม่หมา้ยทีอ่ยู่ในวสิาหกจิชุมชนเรอืนไทย
บางแมห่มา้ยโฮมสเตย ์และปัจจุบนัยงัคงเปิดเป็นโฮมสเตยส์ าหรบันกัทอ่งเทีย่วทัง้หมด จ านวน 6 หลงั (ตารางที ่1) 

3.2.3 สมัภาษณ์เจา้ของโฮมสเตย ์เกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์เจา้ของโฮมส
เตย ์จ านวน 6 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ เกีย่วกบัอตัลกัษณ์และความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย์บา้นบางแม่หมา้ย 
โดยสมัภาษณ์เรื่องขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูทัว่ไปของโฮมสเตย ์ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัแรม ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของโฮมสเตย์ ลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย์ตามกิจกรรมและความเข้าใจอัตลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมของโฮมสเตย ์

ตารางท่ี 1 โฮมสเตยพ์ืน้ถิน่บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี
ล าดบั ช่ือโฮมสเตย ์ ท่ีอยู ่
1 เรอืนไทยทองด ี 52 ม.2 ต.บางใหญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบุร ี
2 เรอืนไทยนพวรรณ 42 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบุร ี
3 เรอืนไทยทองหลอ่ 55  ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบุร ี
4 เรอืนไทย พ.ท.ชยัยุทธ ์ 52/4 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบุร ี
5 เรอืนไทยยุพเยาว ์ 30 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบุร ี
6 เรอืนนางอ่วม 148 ม.2 ต.บางใหญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบุร ี

ทีม่า: ประธานโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี(2564) 

3.3  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3.1 กลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มเจ้าของโฮมสเตย์บ้านบางแม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ีผูว้จิยัคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างอย่างเจาะจงจากเจา้ของโฮมสเตย์ 
จ านวน 6 คน เพื่อเก็บขอ้มูลอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย์บ้านบางแม่หมา้ย จงัหวดัสุพรรณบุรี ความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
3.4.1 แบบส ารวจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย์บางแม่หมา้ย มจี านวน 5 หน้า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที่ 1 เกี่ยวกบั
ขอ้มลูทัว่ไปของโฮมสเตย์ ส่วนที ่2 ลกัษณะสภาพแวดลอ้มของโฮมสเตย์ ส่วนที ่3 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย์ และส่วนที ่4 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตยพ์ืน้ถิน่ตามกจิกรรม ถ่ายภาพและสเกต็ผงัพืน้ 

3.4.2 แบบสมัภาษณ์เจ้าของโฮมสเตย์บางแม่หมา้ย เรื่อง อตัลกัษณ์และความเขา้ใจทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย์บ้านบางแม่หมา้ย 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีมจี านวน 14 หน้า โดยแบง่เป็น 7 สว่น ดงัน้ี สว่นที ่1 เรื่องขอ้มลูทัว่ไป สว่นที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปของโฮมสเตย์ สว่นที ่3 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัแรม สว่นที ่4 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของโฮมสเตย ์สว่นที ่5 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย ์สว่น
ที ่6 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตยต์ามกจิกรรมและความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของโฮมสเตย์ และสว่นที ่7 
ความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของโฮมสเตย ์

 

 



องคป์ระกอบทางกายภาพส าหรบัการท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากการปรบัปรงุเรอืนไทยเดมิ 
เพือ่รองรบัการใชง้านโฮมสเตย ์บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสพุรรณบุร ี
รวนินัท ์ลอยเมฆ และนุชนภางค ์แกว้นิล 
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4. ผลการศึกษา 

4.1  ประวติัและความเป็นมาของชุมชนริมน ้าบา้นบางแม่หม้าย 
 ชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ี(รปูที ่2) เป็นหนึ่งในหมูบ่า้น OTOP เพือ่
การท่องเทีย่วของจงัหวดัสุพรรณบุร ีบา้นบางแมห่มา้ย เป็นหมูบ่า้นเก่าแก่มาแต่โบราณมอีายุประมาณ 300 ปี สมยัก่อนเป็นชุมชนใหญ่
และมคีวามเจรญิรุง่เรอืงดา้นวฒันธรรม ประเพณีเก่าแก่ ภายในชุมชนมแีมน่ ้าท่าจนีและคลองหลายสายไหลเชื่อมโยงกนั มวีดัของชุมชน
และเป็นวดัรา้งอยู่ในปัจจุบนัถงึ 7 วดั วดัเก่าแก่ทีสุ่ด คอื วดัอาน ซึง่เป็นวดัรา้งทีไ่มม่พีระจ าพรรษาอยู่เหมอืนวดัทัว่ไป แต่ชาวบา้นยงัคง
แวะเวยีนและคอยดแูลวดัเป็นอย่างด ีและยงัมวีดัอื่น ๆ ไดแ้ก่ วดัสดุ วดัสงิหน์อก วดัสงิหใ์น วดัโคกยายช ีวดัโคกตาเถร และวดัโคกชา้ง 
(ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุพรรณบุร.ี 2558) บางแม่หมา้ย ปรากฏเรื่องราวในจงัหวดัสุพรรณบุรเีป็นทีรู่้กนัว่า เป็นค าเรยีกขาน
หมู่บ้านหน่ึงในต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึ่งหมู่บ้านบางแม่หม้ายแห่งน้ีมีมานานแล้วไม่ต ่ากว่าสมยั
รตันโกสนิทรย์อ้นไปถงึสมยัอยุธยา ทัง้สุนทรภู่และเสมยีนมเีดนิทางมาสุพรรณบุรสีมยัรชักาลที ่3 นับยอ้นไป 262 ปี ทีป่รากฏชื่อบา้น
บางแมม่ายแต่ก่อนทีจ่ะมาเป็นชื่อบางแมห่มา้ย ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บอกเล่าว่าชื่อเดมิของหมูบ่า้นมชีื่อว่า “บา้นท่าตลาด” การเปลีย่นชื่อจากบา้น
ทา่ตลาดมาเป็นบางแมห่มา้ยมทีีม่าอยู ่2 เรือ่ง ดงัน้ี 

 เรื่องแรก เกดิจากการเสยีกรุงครัง้ที ่1 ประมาณปีพุทธศกัราช 2112 ซึง่ท าใหอ้ยุธยาเป็นเมอืงขึน้ของพม่าถงึ 15 ปี และก่อน
พมา่จะยดึกรุงศรอียุธยา พมา่ไดม้าตัง้ทพัลอ้มกรุงศรอียุธยาอยูห่ลายครัง้ และพมา่ตอ้งออกหาเสบยีง โดยการเกบ็สว่ยจากหมูบ่า้นต่าง ๆ 
ของคนไทย ไปเลีย้งกองทพั และสง่กลบัไปพมา่ ดว้ยเหตุน้ีบรรพบุรุษจงึตอ้งออกไปต่อสู้เพือ่ป้องกนัทรพัยส์นิของตนเองและคาดวา่การ
ต่อสูไ้มไ่ดม้เีพยีงครัง้เดยีวจงึท าใหผู้ช้ายลม้ตายจ านวนมาก จงึเกดิการเรยีกขานของคนภายนอกหมูบ่า้นขึน้มาก่อนวา่ “บางแมห่มา้ย” 

 เรื่องสอง คอื เจ้าบ่าวแห่ขนัหมากไปแต่งงานกบัเจ้าสาวที่บางแม่หม้าย แล้วเกิดอุบตัิเหตุทางเรอื ล่มกลางแม่น ้า เจ้าบ่าว
เสยีชวีติ เจา้สาวจงึไมไ่ดแ้ต่งงานกลายเป็นมา่ยขนัหมาก จงึเรยีกวา่ “บา้นบางแมห่มา้ย” (เสมยีน หงสโ์ต, 2561) 
 

       
รปูท่ี 2 ทีต่ ัง้ของพืน้ทีศ่กึษาชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย                            รปูท่ี 3 เรอืนไทยชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย                             
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564.                                                                          ทีม่า: ชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย. 

4.2  สถานท่ีตัง้โฮมสเตยบ์า้นบางแม่หม้าย 
 จากการส ารวจโฮมสเตย์บ้านบางแม่หม้าย ตัง้อยู่ในชุมชนริมน ้าบ้านบางแม่หม้าย อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 
จ านวนทัง้หมด 6 หลงั พบวา่ สว่นใหญ่สภาพแวดลอ้มโดยรอบของโฮมสเตยย์งัคงเป็นล าคลองซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ชุมชนยงัคงอนุรกัษ์วถิี
ชวีติดัง้เดมิของชุมชนรมิน ้าบา้งบางแมห่มา้ย เรยีงตามล าดบัจากมากทีสุ่ดถงึน้อยทีส่ดุ ดงัน้ี สภาพแวดลอ้มเป็นล าคลอง จ านวน 3 หลงั 
รองลงมาสภาพแวดลอ้มเป็นทุง่นา จ านวน 2 หลงั และสภาพแวดลอ้มตดิถนนชุมชน 1 หลงั (รปูที ่4) 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

162 

 
รปูท่ี 4 สถานทีต่ัง้โฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย 
ทีม่า: โฮมสเตยพ์ืน้ถิน่ บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี- Google Maps 

4.3  สภาพแวดล้อมโดยรอบ  
 เน่ืองจากชุมชนรมิน ้าบา้นบางแม่หมา้ยเป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งในอดตีเป็นทางผ่านการสญัจรทางเรอื มที่าเรอื มอีู่ต่อเรอืถงึ 3 
แห่ง เป็นจุดแวะพกัซื้อขายและขนถ่ายสนิค้าทางการเกษตร เน่ืองจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท านาและรองลงมาค้าขาย 
ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มโดยรอบยงัคงเป็นแมน่ ้าล าคลอง รายลอ้มดว้ยทุง่นาและตน้ตาลทีข่ ึน้เรยีงกนั ซึง่เป็นจุดทอ่งเทีย่วและถ่ายรปู มวีดั
เก่าแก่ ตลาดเก่าชุมชน และในปัจจุบนัภายในชุมชนไดม้กีารตดัถนนผา่นชุมชน  

4.4 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
จากการส ารวจพบว่า ลกัษณะเด่นของบา้นเรอืนในชุมชนรมิน ้าบา้นบางแม่หมา้ย คอื เป็นเรอืนทีส่ามารถเดนิทะลุถงึอกี

เรอืนหน่ึงได ้มตีวัเชื่อมระหวา่งเรอืน โดยมเีรอืนทีส่ามารถเดนิเชือ่มต่อกนัมากทีสุ่ดถงึ 5 เรอืน แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีงไมก่ีห่ลงัทีย่งัคง
เชื่อมต่อกนัได ้ซึง่จากการส ารวจโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ยทัง้ 6 หลงั พบวา่ มโีฮมสเตยพ์ืน้ถิน่อยู่ 2 เรอืน ทีเ่ชื่อมต่อและเดนิทะลุ
ถงึกนัได ้ 

ตารางท่ี 2 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและผงัพืน้โฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย 6 หลงั 
ล ำดับ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย ์ ผงัพืน้โฮมสเตย ์
1 

 
เรอืนไทยทองด ี  

2 

 
เรอืนไทยทองหลอ่ 

 

  

https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/@14.2988281,100.1274132,3922a,35y,353.95h/data=!3m1!1e3


องคป์ระกอบทางกายภาพส าหรบัการท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากการปรบัปรงุเรอืนไทยเดมิ 
เพือ่รองรบัการใชง้านโฮมสเตย ์บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสพุรรณบุร ี
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ตารางท่ี 2 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและผงัพืน้โฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ย 6 หลงั (ต่อ) 
ล ำดับ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมโฮมสเตย ์ ผงัพืน้โฮมสเตย ์
3 

 
เรอืนไทยนพวรรณ 

 

4 

 
เรอืนไทยยุพเยาว ์

 

5 

 
เรอืนนางอ่วม 

 

6 

 
เรอืนไทย พ.ท.ชยัยุทธ ์

 

จากตารางที ่4 จากส ารวจลกัษณะบา้นเรอืนตามรปูแบบสถาปัตยกรรมจากโฮมสเตยบ์า้นบางแมห่มา้ยม ี3 รปูแบบ ดงัน้ี 

4.4.1 เรอืนไทยเดมิ  
 จากการส ารวจโฮมสเตย์บ้านบางแม่หม้ายพบว่า โฮมสเตย์ 1 หลงั มลีกัษณะเป็นเรอืนไทยเดมิ คอื เรอืนไทยทองด ีโดย
รปูแบบเรอืนเป็นแบบเรอืนแฝด ตวัเรอืนประกอบดว้ยเรอืนนอน 1 หลงั และโถง 1 หลงั ถดัไปดา้นหลงัมเีรอืนนอนอกี 1 หลงั ซึง่มชีายคา
เชือ่มดา้นหลงัระหวา่งตวัเรอืนแฝดซึง่เป็นเรอืนหลกัไปถงึตวัเรอืนดา้นหลงัซึง่เป็นเรอืนรองแบบเรอืนเดีย่วหลงัคาเป็นแบบจัว่ทรงสงู โคง้
แอ่นเลก็น้อย ชายคายื่นโดยรอบ มุงดว้ยกระเบือ้งลอน มลีวดลายหน้าจัว่แบบใบปรอืลกูฟักเสาเรอืนเป็นเสากลมไมจ้รงิ พืน้เป็นไมจ้รงิตี
เรยีงชดิกนั โดยมกีารลดระดบั 4 ระดบั จากเรอืนนอนซึง่มรีะดบัสงูสดุรองลงมาเป็นโถง ชาน และระเบยีงระดบัต ่าสุด ผนงัเป็นแบบฝาไม้
ปะกน เอยีงสอบเขา้ เพดานเหน็โครงสรา้งหลงัคา มชีานต่อจากโถง ซึง่มผีนงัและหลงัคาคลุมทัง้พืน้ทีข่องชาน เพือ่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในใน
การท ากจิกรรม เช่น พกัผ่อน วางสิง่ของประดบัตกแต่งต่าง ๆ เช่น โอ่งน ้า ประตูเป็นไมลู้กฟักบานเปิดคู่แบบร่วมสมยั หน้าต่างเป็นไม้
ลูกฟักบานเปิดเดี่ยวและคู่แบบไทยเดมิ ช่องลม เป็นไมฉ้ลุลายไทยและลายเถาวลัย์ บนัไดไม้ มชีานพกั 1 ขัน้ เป็นตวั L อยู่บรเิวณ
ระเบยีงมา้นัง่ดา้นหน้าของเรอืน และมรีาวกนัตกเป็นไมก้ลงึทรงแจกนัเดีย่ว  

4.4.2 เรอืนพืน้บา้น  
 จากการส ารวจโฮมสเตยบ์า้นบางแม่หมา้ยพบว่า โฮมสเตย ์3 หลงั มลีกัษณะเป็นเรอืนพืน้บา้น คอื เรอืนไทยทองหล่อ เรอืน
ไทยนพวรรณ และเรอืนไทยยุพเยาว ์โดยรูปแบบเรอืนเป็นแบบเดีย่ว มเีรอืนนอน 1-3 หลงั โถง 1 หลงั มชีายคายื่นยาวดา้นหน้าเรอืน
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รอบเรอืนนอนและสามารถเชือ่มต่อถงึอกีหลงัหน่ึงได ้ซึง่เกดิจากการการขยายครอบครวัทีต่อ้งการแยกครอบครวัออกไปจากเดมิ หลงัคา
เป็นแบบจัว่ทรงสงู โคง้แอ่นเลก็น้อย ชายคายื่นโดยรอบ มงุดว้ยกระเบือ้งลอน อาจมสีงักะส ีและแผน่ไม ้มลีวดลายหน้าจัว่แบบใบปรอืลกู
ฟัก เสาเรอืนเป็นไมก้ลม บางหลงัเป็นปนูเหลีย่ม เกดิจากการยกเรอืนใหส้งูจากเดมิหลงัจากมผีลกระทบจากการสรา้งถนนขึน้ พืน้เรอืน
เป็นไมจ้รงิตเีรยีงชดิกนั โดยมกีารลดระดบั 3 ระดบั จากเรอืนนอนระดบัสงูสดุรองลงมาเป็นโถงและชานระดบัเดยีวกนั และระเบยีงระดบั
ต ่าสุด ผนงัเป็นฝาไมก้ระดานตซีอ้นเกลด็แนวตัง้และแนวนอน ฝาไมป้ะกน และฝาไมล้กูฟัก เพดานเหน็โครงสรา้งหลงัคา และมกีารกรุยปิ
ซัม่สขีาวและยปิซัม่พมิพล์ายสขีาวชมพบูรเิวณหอ้งนอน มชีานต่อจากเรอืนนอนและโถง พืน้ชานอยู่ระดบัเดยีวหรอืลดระดบัต ่ากวา่โถง 
และลดระดบัต ่ากว่าพื้นเรอืนนอน โดยมผีนังและหลงัคาคลุมทัง้พื้นที่ของชาน เพื่อพื้นที่ใช้สอยภายในในการท ากิจกรรม เช่น นอน 
พกัผอ่น วางสิง่ของต่าง ๆ ประตูเป็นไมล้กูฟักและกระดานเรียบ บานเปิดเดีย่วและคู่ แบบร่วมสมยั หน้าต่างมหีลากหลายรูปแบบ เช่น 
หน้าต่างไมก้ระดานเรยีบและไมลู้กฟักบานเปิดเดีย่ว หน้าต่างไมบ้านเปิดคู่แบบไทยและไทยเดมิอาจมรีะแนงไม ้หน้าต่างระแนงเหลก็
กลม และหน้าต่างอลมูเินียมตดิกระจกบานเลือ่นสลบั ชอ่งลมลวดลายต่าง ๆ เชน่ ไมฉ้ลุลายไทย ไมฉ้ลุลายเถาวลัย ์และระแนงเหลก็กลม 
บนัไดเป็นไม ้ตวั I บางหลงัมกีารต่อเตมิบนัไดปนูปิดดว้ยกระเบือ้งมลีวดลายสปีระดบั และใชไ้มก้ระดานพาดเชือ่มต่อเป็นตวั L บนัไดจะ
อยู่บรเิวณระเบยีงมา้นัง่ดา้นหน้าเรอืน บางหลงัมบีนัไดขึน่-ลงไดท้ัง้ 2 ฝัง่ของเรอืน โดยแยกการใชง้านหน่ึงฝัง่ส าหรบัการเดนิทางถนน 
และหนึ่งฝัง่ส าหรบัการเดนิทางเรอืในแมน่ ้าล าคองตามชว่งเวลาน ้าขึน้-น ้าลง และราวกนัตกทุกเรอืนเป็นแบบไมก้ลงึทรงแจกนัคู ่ 

4.4.3 เรอืนไทยประยุกต ์ 
จากการส ารวจโฮมสเตยบ์า้นบางแม่หมา้ยพบว่า โฮมสเตย ์2 หลงั มลีกัษณะเป็นเรอืนไทยประยุกต์ คอื เรอืนนางอ่วม และ

เรอืนไทย พ.ท.ชยัยุทธ ์โดยรปูแบบเรอืนเป็นแบบเรอืนเดีย่ว ชายคายื่นยาวขนาดใหญ่ก่อนถงึตวัเรอืนซึง่ประกอบดว้ยหอ้งนัง่เล่น และ
หอ้งนอน 2 หอ้ง ซึง่เป็นรปูแบบทนัสมยั และแบบเรอืนหมู ่ซึง่มหีลายหลงัในทีเ่ดยีวกนั ประกอบดว้ยเรอืนนอน 2 หลงั โถง 1 หลงั และ
ชายคายื่นยาวขนาดใหญ่ดา้นหน้าเรอืน หลงัคาเป็นแบบจัว่ทรงสงู ลวดลายหน้าจัว่พระอาทติยล์กูฟัก และแบบจัว่ทรงเตี้ย วสัดุมุงดว้ย
กระเบือ้งลอน เสาเรอืนแบบกลมเป็นไมจ้รงิหรอืปนู พืน้เป็นไมจ้รงิตเีรยีงชดิกนั โดยมกีารลดระดบัแตกต่างกนั 2-4 ระดบั โดยเรอืนนอน
ระดบัสงูสุด รองลงมาเป็นโถง ชาน และระเบยีงต ่าสุด ซึง่ชานและระเบยีงอาจอยู่ระดบัเดยีวกนั ผนังเป็นฝาไมก้ระดานเรยีบแนวตัง้และ
แนวนอน ฝาไมล้กูฟัก และฝาส าหรวด เพดานเหน็โครงสรา้งหลงัคา อาจกรุยปิซัม่แผน่เรยีบสขีาวบรเิวณโถง หอ้งนัง่เลน่ และหอ้งนอน 
มชีานต่อจากโถงหรอืตวัเรอืนเป็นส่วนนัง่เล่นและหอ้งนอน พืน้ชานถูกลดระดบัต ่ากว่าพืน้ตวัเรอืน โดยมผีนังและหลงัคาคลุมทัง้พืน้ที่
ของชาน เพื่อพืน้ทีใ่ชส้อยภายในในการท ากจิกรรม เช่น นอน พกัผ่อน วางสิง่ของต่าง ๆ ประตูเป็นไมลู้กฟักบานเปิดคู่แบบไทย และ
อลูมเินียมติดกระจกบานเลื่อนคู่ หน้าต่างมหีลากหลายรูปแบบ เช่น หน้าต่างไม้บานเปิดคู่ มรีะแนงไม้และกรงเหล็กแบบไทยเดมิ 
หน้าต่างไมก้ระดานเรยีบบานเปิดคู่ และหน้าต่างไมต้ดิกระจกบานเปิดเดีย่วและคู่แบบร่วมสมยั อาจมชี่องลมเป็นระแนงไม ้และไมฉ้ลุ
ลายไทย บนัไดเป็นไม ้มชีานพกั 1 ขัน้ ตวั I และ ตวั L อยู่บรเิวณระเบยีงมา้นัง่ดา้นหน้าหรอืดา้นขา้งเรอืน ซึง่จะตรงกบัฝัง่ทีเ่ป็นแมน่ ้า
ล าคลอง และมรีาวกนัตกหลากหลายแบบ เชน่ ไมก้ลงึทรงแจกนัคูแ่ละไมฉ้ลุลายเครอื ไมก้ลงึทรงแจกนัเดีย่ว และเหลก็ดดั  

4.5 ความเข้าใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจ้าของเรือน 
จากการสมัภาษณ์และวเิคราะหค์วามเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเจา้ของโฮมสเตยบ์างแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี

ทัง้ 6 คน ซึง่โฮมสเตยแ์ต่ละหลงัมอีายุมากกวา่ 100 ปี เจา้ของโฮมสเตยเ์ป็นคนในพืน้ถิน่ และมคีวามเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม
โฮมสเตยบ์างแมห่มา้ยแบง่เป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

4.5.1 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบเรอืนหมู่ รูปแบบหลงัคาเป็นจัว่ทรงสงูแบบแฝด มลีวดลาย
หน้าจัว่แบบใบปรอืลกูฟัก ยกใตถุ้นสงู เน่ืองจากในอดตีสภาพแวดลอ้มโดยรอบเรอืนเป็นแม่น ้าและล าคลองท าใหม้ชี่วงน ้าขึน้และน ้าลง 
เมื่อถงึช่วงน ้าลงจะสามารถใชส้อยพืน้ทีใ่ต้ถุนเรอืนเพื่อท ากจิกรรมต่าง ๆ เช่น พกัผ่อน เป็นต้น ทุกเรอืนจะมคีนัทวยซึง่มหีลากหลาย
รปูแบบ มเีชงิชายและช่องลมฉลุลวดลายต่าง ๆ รปูแบบผนังเป็นแบบฝาปะกนลกูฟัก ประตูไมบ้านเปิดคู่ หน้าต่างไมบ้านเปิดมทีัง้แบบ
เดีย่วและคู ่มรีาวกนัตกแบบไมก้ลงึทรงแจกนัคู่ และมมีา้นัง่ประกอบระเบยีงซึง่เป็นอตัลกัษณ์ทีเ่จา้ของเรอืนเขา้ใจมาตัง้แต่อดตี  

4.5.2 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมภายใน เครื่องเรอืนส่วนใหญ่เป็นไม ้เช่น ชุดเกา้อี้รบัแขก ชุดโต๊ะและเก้าอี้รบัประทานอาหาร มี
โคมไฟพดัลมตดิเพดานอยูบ่รเิวณโถงเรอืน ผา้มา่นสว่นใหญ่เป็นแบบตาไก่ มรีปูบรรพบุรุษแขวนบนผนัง และมไีมก้วาด 100 ปี ซึง่เป็น
ไมก้วาดใยมะพรา้วทีม่อีายุเก่าแก่ เป็นภูมปัิญญาชาวบา้นทีส่บืทอดกนัมา และเป็นอตัลกัษณ์ของบางแม่หมา้ย เจา้ของเรอืนจงึน ามา
ประดบัตกแต่งแขวนไวภ้ายในบรเิวณเรอืน  

4.5.3 พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรม พืน้ทีร่บัประทานอาหารทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์เป็นแบบปเูสือ่นัง่พืน้ พืน้ทีก่ารท าอาหารทัง้ใตถุ้นและบนเรอืน 
พืน้ทีส่ว่นระเบยีงมา้นัง่ใชเ้พือ่การพกัผอ่นและสนัทนาการ การนอนเป็นแบบกางมุง้นอนบนพืน้ 



องคป์ระกอบทางกายภาพส าหรบัการท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากการปรบัปรงุเรอืนไทยเดมิ 
เพือ่รองรบัการใชง้านโฮมสเตย ์บา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสพุรรณบุร ี
รวนินัท ์ลอยเมฆ และนุชนภางค ์แกว้นิล 
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5. อภิปรายผล 
1) จากการศกึษาชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย พบวา่ ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม บรบิท และความเป็นมาของชือ่บางแมห่มา้ย ท าให้

ชาวบา้นมคีวามภาคภมูใิจและยนิดทีีจ่ะใหบุ้คคลภายนอกหรอืนกัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสัถงึอตัลกัษณ์ความเป็นชุมชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย  
2) พื้นที่รองรบักจิกรรมใหม่ที่เกิดขึน้เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส่งผลใหล้กัษณะทาง

สถาปัตยกรรมมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ม ี2 ประเดน็ ดงัน้ี 1) พืน้ทีต่่อเตมิ ไดแ้ก่ หอ้งนอน หอ้งน ้า 2) พืน้ทีใ่ชร้ว่มกนั ไดแ้ก่ พืน้ทีพ่กัผอ่น 
3) ที่ตัง้ในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปส่งผลใหม้ผีลต่อการปรบัเปลี่ยนและดดัแปลงลกัษณะทางสถาปัตยกรรม คอื ทางเขา้เรอืน 

เน่ืองจากปัจจุบนัมถีนนตดัผ่านชุมชนและการใชก้ารคมนาคมทางถนนเป็นหลกั โฮมสเตยบ์างหลงัจงึมกีารปรบัเปลีย่นทางเขา้เรอืน จาก
อดตีขึน้-ลงเรอืนจากแมน่ ้าล าคลองดว้ยบนัไดไมเ้ป็นหลกั ปัจจุบนัมกีารสรา้งบนัไดปนูอกีฝัง่ซึง่เป็นถนนเป็นทางเขา้-ออกของเรอืนเพิม่เตมิ  

6. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัขา้งตน้เหน็ไดว้่า การปรบัเรอืนไทยชุมชนรมิน ้าบา้นบางแม่หมา้ย เจา้ของโฮมสเตย์ส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจอตั
ลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสพุรรณบุร ีอย่างไรกต็ามแมว้า่เจา้ของโฮมสเตยจ์ะมคีวามเขา้ใจอตั
ลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแม่หมา้ย การปรบัปรุงเรอืนเพื่อรองรบันักท่องเทีย่วในรูปแบบไทยร่วมสมยั ทัง้น้ี
อาจเกดิจากขอ้จ ากดัทางเศรษฐกจิและวสัดุอุปกรณ์ทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะใหศ้กึษาเพิม่เตมิถงึแนวทางการปรบัปรุ ง
สถาปัตยกรรมรว่มสมยักบัการรบัรูอ้ตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรอืนไทยในบรเิวณบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสพุรรณบุร ีในอนาคต 

7. รายการอ้างอิง 
กมลธร แป้นกล ่า. (2558). สถาปัตยกรรมทีส่มัผสัได:้ การสรา้งประสบการณ์เชงิพืน้ทีผ่า่นวสัดุ. (วทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรมศาสตร 

มหาบณัฑติ) สาขาวชิาสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัศลปากร. 
กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา. (2558). มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย. กรุงเทพฯ: โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชลธชิา มาลาหอม. (2555). อตัลกัษณ์ชุมชนรากฐานสูก่ารศกึษา. วารสารครุศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 9(1), 41. 
ธง ค าเกดิ และวชัรพนัธ ์แสนสทิธิ.์ (2562). แนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนบา้นบางแมห่มา้ยต าบลบางใหญ่                                

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร.ี วารสารศลิปศาสตรร์าชมงคลสวุรรณภมู.ิ 1(3), 221-232. 
ปรดีา หุตะจฑูะ. (2546). พฒันาการและรปูแบบการตัง้ถิน่ฐานของชมุชนรมิน ้าบา้นบางแมห่มา้ย จงัหวดัสุพรรณบุร.ี (วทิยานิพนธก์าร

วางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ) สาขาวชิาการวางผงัเมอืง ภาควชิาการวางผงัภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วมิลสทิธิ ์หรยางกรู. (2541). พฤตกิรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม: มลูฐานทางพฤตกิรรมเพือ่การออกแบบและวางแผน. กรุงเทพฯ : 
ส านกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรม ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2562). เรอืนไทยบา้นบางแมห่มา้ย โฮมสเตย.์                
สบืคน้เมือ่ 23 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.pandinthong.com/tourism-preview/361891791803. 

ศรญัยา วรากุลวทิย.์ (2558). อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดัแวววาวพริน้ติง้.  
สรวีรรณ เจรญิภกัดิ.์ (2561). แผนธุรกจิโฮมสเตยบ์า้นสวน. (วทิยานิพนธบ์รหิารธุรกจิมหาบณัฑติ) สาขาวชิาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม มหาวทิยาลยักรุงเทพ.  
ส านกังานราชบณัฑติยสภา. (2550). อตัลกัษณ์ (๑๖ มถุินายน ๒๕๕๐). สบืคน้เมือ่ 23 พฤษภาคม 2564, จาก  

http://legacy.orst.go.th/?knowledges.  
ส านกังานราชบณัฑติยสภา. (2551). ทอ่งเทีย่วอยา่งรู ้“รกัษ”์ ธรรมชาต ิ(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑). สบืคน้เมือ่ 23 พฤษภาคม 2564, 

จาก  http://www.royin.go.th/?knowledges.  
อภญิญา เฟ่ืองฟูสกุล. (2546). อตัลกัษณ์ : การทบทวนทฤษฎแีละกรอบแนวคดิ = Identity. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสภาวจิยั

แหง่ชาต ิสาขาสงัคมวทิยา ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต,ิ 1-5. 
Rivers, W. P. (2008). Is Being There Enough? The Effects of Homestay Placements on Language Gain During Study 

Abroad. Available https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1944-9720.1998.tb00594.x.  



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

 

166 

แนวทางการปรบัเปล่ียนอาคารต้นแบบโรงเรียนรฐับาลตามหลกัการเรียนรู้เชิงรกุ 
GUIDELINES FOR TRANSFORMING OF GOVERNMENT SCHOOL WITH ACTIVE LEARNING 

 

มนิตรา ทพิยท์มิาพนัธ1์ และวญิญ ูอาจรกัษา2 
MINTRA TIPTIMAPHAN1 and WINYU ARDRAGSA2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 12121 
Mintra.tipt@dome.tu.ac.th1 และ Ardrugsa@ap.tu.ac.th2 

บทคดัย่อ 
 การเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษาในศตวรรษที ่21 ของประเทศไทยตามนโยบายการพฒันาประเทศ ปีพ.ศ.2561-2580 มเีดก็
เป็นโจทย์ส าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลตัง้แต่ข ัน้พื้นฐาน โดยรวมถึงการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยส่งเสรมิหลกัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) ซึ่งเน้นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ารร่วมมอืระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั และเน้นการปฏบิตัลิงมอืท าดว้ยตนเอง เพื่อใหท้กัษะทางดา้นการสื่ อสาร
และทกัษะกระบวนการคดิพฒันาไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ โดยพบวา่อาคารเรยีนในโรงเรยีนรฐับาลถูกสรา้งขึน้ตามตน้แบบอาคารมาตรฐาน ไมม่ี
การปรบัเปลีย่นหรอืจดัวางพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัหลกัสตูรการศกึษาดงักล่าว การวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อวางแนวทางการปรบัเปลีย่น
รปูแบบพืน้ทีโ่รงเรยีนรฐับาลในระดบัประถมศกึษาตามหลกัการเรยีนรูเ้ชงิรุก โดยมีแผนการด าเนินการออกแบบ 2 ระยะ ได้แก่ 1) การ
สงัเคราะหร์ปูแบบพืน้ทีจ่ากชุดทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ชงิรุกต่างๆ ซึง่จะตอ้งเป็นพืน้ทีท่ีถู่กออกแบบเพือ่ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ในขัน้ตอนทีส่อง 
2) ศกึษารปูแบบอาคารเรยีนในอดตีถงึปัจจุบนั และท าการส ารวจรปูแบบอาคารตน้แบบของโรงเรยีนรฐับาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
กรณีศกึษา เพื่อระบุรปูแบบทีแ่พร่หลายเพื่อน ามาวเิคราะหล์กัษณะวทิยาทางสถาปัตยกรรม ระบุปัญหาและศกัยภาพในการพฒันาใหม้ี
ลกัษณะพืน้ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูเ้ชงิรุก การศกึษาในขัน้ตอนต่างๆ น้ีเกดิเป็นขอ้สรุปในการจดัท ารายละเอยีดการพฒันาอาคารตน้แบบเดมิ  
ส าหรบัการทดลองออกแบบพืน้ที่และเสนอเป็นแนวทางการปรบัเปลี่ยนรูปแบบพืน้ที่กายภาพของแบบอาคารเรยีนมาตรฐานต้นแบบ
ส าหรบัโรงเรยีนรฐับาลทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูเ้ชงิรุกต่อไป 

ค ำส ำคญั: พืน้ทีก่ารเรยีนรู,้ การเรยีนรูเ้ชงิรุก, โรงเรยีนรฐับาลระดบัประถมศกึษา, ลกัษณะวทิยาทาง, อาคารเรยีนตน้แบบ 

Abstract 
 The change of Thailand’s policy on educational development for the 21st century in accordance with the Thai National 
Strategy 20 Year places children at the center of fundamental human resource development. This includes the development of 
school facilities following the 2008 core curriculum for K-12 of the Ministry of Education which supports the philosophy of “Active 
Learning”. The concept emphasizes the learning process which increases collaboration between learners as well as hands-on 
practices and direct experiences. The purpose is to elevate communicative and thinking skills to a higher level. The school 
environment plays an important role in this process. Since 1948, the public school buildings have been imposed by "Thai 
fundamental standards for the public school building", which has not been revised to suit new pedagogies for learning. The objective 
of research is thus to establish guidelines for transforming the existing prototypes to support operations of active learning. The 
study comprises two phases. The initial phase of the research is to formulate program of transformation. This begins with the stage 
of analytical review of various theories of active learning to extract implications on the physical design of educational architecture. 
These are spatial organizations that support collaborative learning, learner-instructor interaction, comfortable environment, and 
technological accessibility. In the second phase, existing prototypes of school buildings are analysed in relation to the survey of 
the constructed designs in Bangkok’s governmental schools. The aims is to identify popular models for analysis of architectural 
typology to further identify problems and opportunities in spatial terms. As a result, the study offers a conceptual guideline for 
redesigning the current school buildings to accommodate the plausibility of active learning paradigm.   

Keywords: Learning space, Active learning, Elementary Government School, Architectural typology, Standard school building 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
การเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษาในศตวรรษที ่21 ของประเทศไทย มเีดก็เป็นโจทยส์ าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลตัง้แต่

ข ัน้พืน้ฐาน สูน่โยบายและแนวทางในการพฒันาประเทศ ปีพ.ศ.2561-2580 โดยการปฎริูปการศกึษาเป็นหวัใจส าคญัขัน้พืน้ฐานต่อการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศอยา่งยัง่ยนื โดยปัจจุบนัมกีารประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
โดยกระทรวงศกึษาธกิาร ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 เป็นตน้ไปในทุกระดบัชัน้ และมนีโยบายพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนใหม้ี
การปรบัลดระยะเวลาเรยีนภาควชิาการหรอืภาคทฤษฎลีดลง แต่ยงัคงไวซ้ึง่เนื้อหาหลกัทีผู่เ้รยีนควรรูต้ามมาตรฐานของหลกัสตูร  

การจดัการเรยีนรู้ดา้นการศกึษาเพื่อเขา้สู่ศตวรรษที ่21 จะตอ้งจดัองคป์ระกอบการเรยีนรูโ้ดยการพฒันาดา้นทกัษะทีส่ าคญั 
เช่น ทกัษะการคดิการแกปั้ญหา ทกัษะความร่วมมอืและการท างานเป็นทมี ทกัษะดา้นการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันา
ดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อเอื้อต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การพฒันากจิกรรมและสื่อการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิ โดยมผีูส้อนเป็นบุคคลส าคญัในการ
พฒันาผูเ้รยีน และครอบครวัในการสนับสนุนทศิทางของการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนเพือ่พฒันาทกัษะของผูเ้รยีน ซึง่หลกัสตูรการศกึษาแบบการ
เรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) สามารถทีจ่ะพฒันาทรพัยากรบุคคลเดก็ใหเ้ป็นไปตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  

รปูแบบของผงัอาคารโรงเรยีนรฐับาลในปัจจุบนั มมีาตรฐานการสรา้งอาคารเรยีนในรปูแบบเดยีวกนั อาคารมลีกัษณะเก่า ทรุด
โทรมและไม่มกีารปรบัเปลี่ยนหรอืจดัวางพื้นทีใ่หเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรการศกึษา ดงันัน้พืน้ทีก่ารเรยีนรู้ในโรงเรยีนจ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการเรยีนการสอนทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามนโยบายการปฏริูปการศกึษา
ของประเทศ 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) ศกึษารปูแบบการจดัการพืน้ทีท่างกายภาพในโรงเรยีนจากหลกัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  
2) การส ารวจการใชง้านอาคารโรงเรยีนของรฐับาลในการจดัการเรยีนการสอนและการใชง้านทัว่ไป 
3) วเิคราะหพ์ืน้ทีก่ายภาพของแบบอาคารเรยีนมาตรฐานของโรงเรยีนรฐับาลไทย 

1.3 ขอบเขตการวิจยั   
1.3.1 ขอบเขตดำ้นพืน้ที ่ 

โดยท าการศกึษาแบบอาคารเรยีน (Floor Plan) ซึง่เป็นตน้แบบอาคารเรยีนขององคก์ารศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธกิาร 
ส าหรบัโรงเรยีนรฐับาล โดยมุง่ศกึษาโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ  
การศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีท่างกายภาพของโรงเรยีนรฐับาลตามหลกัการเรยีนเชงิรุก  โดยวเิคราะหข์อ้มูล

และเปรยีบเทยีบพืน้ทีอ่าคารเรยีนตน้แบบ 

2. พฒันาการอาคารเรียนรฐับาลและทฤษฎีการเรียนรู้เชิงรกุ  

2.1 อาคารต้นแบบโรงเรียนรฐับาล 
การศกึษาในประเทศไทยในปัจจุบนั มกีารควบคุมและดแูลโดยกระทรวงศกึษาธกิารและมแีผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560-

2579 เพือ่เป็นแผนแมบ่ทในการจดัการศกึษาส าหรบัทุกชว่งวยั โดยรปูแบบในการพฒันาของอาคารโรงเรยีนต่าง ๆ ตัง้แต่อดตี โดยการ
เกดิขึน้ของอาคารโรงเรยีนตัง้แต่ช่วงรชักาลที ่5 และ 6 เป็นอาคารเรยีนทีจ่ากสถาปัตยกรรมชาตติะวนัตก อาคารเรยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากตะวนัตกทีด่ดัแปลงใหเ้ขา้กบับรบิททอ้งถิน่และอาคารเรยีนแบบไทยประยุกต ์และถอืเป็นประวตัศิาสตรต์น้แบบของสถาปัตยกรรม
โรงเรยีน โดยมอีาคารตน้แบบโรงเรยีนมาตัง้แต่อดตี ซึง่เป็นอาคารไม ้และพฒันามาจนถงึปัจจุบนัทีเ่ป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ โดย
ปัจจุบนัมลีกัษณะผงัอาคารเรยีนไม่แตกต่างจากอดตี จากการศกึษาท าใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลง และรูปแบบอาคารทีม่โีอกาสในการ
พฒันาของอาคารตน้แบบโรงเรยีนรฐับาลใหก้ารเชือ่มโยงกบัหลกัการการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก จงึน ามาเพือ่วเิคราะหพ์ืน้ทีท่าง
กายภาพของอาคารทางสถาปัตยกรรมและเป็นแนวทางในการออกแบบ 
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2.2 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการเรียนรู้เชิงรกุ 
การเรยีนรูเ้ชงิรุกหรอื Active Learning เริม่กล่าวถงึ โดย Reg W. Revans (1982) ว่าเป็นการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้ (Action 

Learning) ผ่านการลงมอืปฏบิตั ิซึ่งเกดิจากประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั และการแก้ไขปัญหา ต่อมา Charles C. Bonwell and 
James A. Eison (1991) กล่าวว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและ
ลงมือปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการคิด และสร้างความรู้ใหม่ เช่นเดียวกนักบัแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2562) และในภาค
การศกึษาของประเทศไทยไดม้กีารผลกัดนัใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ชงิรุกในโรงเรยีนของรฐัมากขึน้ โดยทฤษฎีการเรยีนรูเ้ชงิรุกมอีงคป์ระกอบ
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ชงิรุกทีส่มบรูณ์ใน 3 องคป์ระกอบ (Radcliffe et al., 2008) คอื 1) การจดัการสอน (Pedagogy) การเรยีนรูว้ธิกีาร
สอนทีม่กีารพฒันาใหเ้หมาะสมตามผูเ้รยีน 2) พืน้ที ่(Space) หอ้งเรยีนจะตอ้งสามารถทีจ่ะปรบัใหเ้ขา้กบัการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั พืน้ทีท่ี่
ส่งผลต่อการเรยีนรู ้โดยเป็นพืน้ทีก่ารเรยีนรูท้ีทุ่กคนสามารถเหน็และเกดิการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส้อน และผูเ้รยีนคนอื่นๆ สามารถ
ยดืหยุน่และสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงทีห่ลากหลาย และเทคโนโลย ี(Technology) ทีเ่ขา้มาเป็นสว่นสนบัสนุนการเรยีนรูเ้ชงิรุก ซึง่
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั Brown and Long (2006) 

การศกึษาน้ีมุง่เน้นทีพ่ืน้ทีท่างกายภาพในการเรยีนรู ้ซึง่เชือ่มโยงกบัองคป์ระกอบของการเรยีนรูเ้ชงิรุกทีค่วรม ีโดยมกีารศกึษา
หลกัการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกทีเ่กีย่วขอ้ง 4 หลกัการ ไดแ้ก่  

A) Designing Spaces for Active Learning (Whiteside A. and Fitzgerald S., 2009) ของ University of Minnesota เป็นการ
จ าลองพืน้ทีโ่ดยใชก้ารออกแบบทีย่ดืหยุ่นและเทคนิคการสรา้งทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่จากความตอ้งการของผูเ้รยีนและผูส้อนไดส้มัผสัและ
ประเมนิการออกแบบหอ้งเรยีนเชงิรุก  

B) 7 steps to designing an active learning classroom (EAB, 2019) เป็นการจดัล าดบัในการออกแบบหอ้งเรยีนเชงิรุกตัง้แต่
เริม่การออกแบบว่าควรจะใหผู้ใ้ชง้านไดม้สี่วนร่วมในการออกแบบ การค านึงถงึพืน้ทีท่ ัง้อาคารทีจ่ะสามารถปรบัเปลีย่นเป็นพืน้ทีก่าร
เรยีนรูเ้ชงิรุก รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ย 

C) Key Design Criteria for Active Learning Spaces (Edmond W.M. Lam et al., 2019) ของ  The Hong Kong Polytechnic 
University เป็นการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกโดยสามารถสรุปตวัแปรออกมาได ้15 ตวัแปรและจ าแนกได ้6 กลุ่มใหญ่ โดยเกีย่วขอ้ง
กบัพืน้ทีก่ารเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มภายใน เทคโนโลยสีมยัใหม ่เฟอรนิ์เจอร ์รวมถงึ แสง เสยีงและอุณหภมูภิายใน 

D) Classroom Design Principles Framework for Active Learning โดย Algonquin College ในปี 2020 เป็นการศกึษาการ
ปรบัปรุงพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกใหม ่โดยมกีารสรุปออกมา 6 หวัขอ้ ทีร่วมถงึสงัคมการเรยีนรู ้ความยดืหยุ่นทัง้ ขนาดของพืน้ทีก่จิ กรรม 
ความสบาย การเชือ่มต่อและการเขา้ถงึพืน้ทีข่องคนทุกกลุม่  

ตารางท่ี 1 การวเิคราะหแ์นวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก 
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ตารางท่ี 1 การวเิคราะหแ์นวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก (ต่อ) 

 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
การศึกษาแนวทางการปรบัเปลี่ยนพื้นที่โรงเรียนรฐับาลตามหลกัการเรียนเชิงรุก  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดว้ยกระบวนการวจิยัเชงิเอกสาร (Documentary Research) โดยการเกบ็รวมรวมขอ้มลูทางกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีน
รฐับาลประถมศกึษา ไดแ้ก่ แบบอาคารมาตรฐานของส านักการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และการส ารวจโดยใชเ้ครื่องมอืในวจิยัการ
เก็บข้อมูล การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นจากแนวคดิทฤษฎี วรรณกรรมและงานวจิยัต่าง ๆ เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัน้ี ได้แก่ 
การศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ชงิรุกกบัพืน้ที่การเรยีนรูต้ ัง้แต่ทีม่าและความหมาย หลกัการต่างๆเกี่ยวกบัการออกแบบพื้นทีก่ารเรยีนรู้
ประวตัิและการพฒันาการอาคารตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัของอาคารต้นแบบโรงเรียนรัฐบาล ลกัษณะวิทยาทางสถาปัตยกรรม และ
กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถงึการใชเ้ครื่องมอืการสงัเกต (Observation) มา
ชว่ยในการวเิคราะห ์

4. ผลการศึกษา 

4.1 การวิเคราะหแ์นวทางการออกแบบพืน้ท่ีเชิงรกุ  
จากการศกึษาหลกัการเรยีนรูเ้ชงิรุกและการออกแบบพืน้ทีท่างกายภาพทีเ่กีย่วขอ้ง ไดท้ าการวิเคราะหแ์นวทางการออกแบบ

พืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก พบว่า ขอ้มลูเชงิกายภาพทีม่ผีลต่อการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก ในแต่ละแนวคดิมรีูปแบบวธิทีีส่อดคลอ้ง
และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ซึ่งผูว้จิยัไดท้ าการจดัหมวดหมู่ขอ้มูลทีม่ลีกัษณะความซ ้ากนัในแต่ละหลกัการ เพื่อสรุปขอ้มลูจากการ
วเิคราะหแ์นวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกที่เกี่ยวขอ้งทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ คอื 1) เกี่ยวกบัพืน้ทีอ่าคาร
โดยรวม (Space) 2) เกี่ยวกบัพื้นที่ภายในอาคาร ห้องเรียน (Interior) 3) เกี่ยวกบัเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) 4) เกี่ยวกบัความสบาย 
อุณหภมู ิแสงและความปลอดภยั (Comfort and Safety) ปรากฏดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 สรุปขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์นวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก (หมายเหตุ: สญัลกัษณ์ S, I, F, C เป็นการระบุเพื่อ
ใชใ้นการแสดงความสมัพนัธ ์เมือ่ใชห้มวดหมูน้ี่ในการวเิคราะหก์รณีศกึษา) 

Synthesis of Design Guidelines of Active Learning Spaces 
Space (S) Interior (I) Furniture (F) Comfort and safety (C) 
S1) ผูใ้ชง้านพืน้ทีม่สีว่นรว่มใน
การออกแบบ สามารถสนบัสนุน
ความตอ้งการทีห่ลากหลายของ
ทุกคน โดยการองิจากนกัเรยีน
เป็นหลกั (A, B, D) 

I1) สง่เสรมิใหเ้กดิการเคลือ่นที่
และสญัจรใน โดยรอบ
หอ้งเรยีน (A, B, D) 

F1) การเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรเ์พือ่
สนบัสนุนสภาพแวดลอ้มในการ
มปีฎสิมัพนัธ ์และงา่ยต่อการ
ท างานกลุม่ เชน่ Round tables, 
Glass markerboards (A, B, C) 

C1) การใชแ้สงสวา่งจาก
ธรรมชาต ิหลอดไฟภายใน
หอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสม
และไมเ่ป็นแสงสะทอ้น (A, C) 

S2) ขนาดของพืน้ทีก่ารเรยีนรู ้
โดยนกัเรยีนมคีวามตอ้งการ
พืน้ทีก่วา้ง โลง่ ขนาดใหญ่ 
สามารถสนบัสนุนและเพิม่
โอกาสในการเรยีนรู ้(A, D) 

I2) การจดัองคป์ระกอบและ
รปูแบบภายในหอ้งใหม้คีวาม
น่าสนใจ ดงึดดูและสรา้ง
แรงจงูใจในการเรยีนชว่ยลด
ความน่าเบื่อ (C) 

F2) รปูแบบของเฟอรนิ์เจอร์
สามารถปรบัเปลีย่น แยกออก
แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัได้
หลากหลาย (B, D) 

C2) การค านึงถงึความสบาย
ของผูใ้ชง้าน โดยค านึงถงึ
สขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ ี
(A, D) 

S3) พืน้ทีม่คีวามหลากหลายใน
การใชง้าน ไมจ่ ากดัแคเ่พยีง
หอ้งเรยีน สามารถปรบัเปลีย่น
ได ้(B, C, D) 

I3) การเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรท์ี่
สง่เสรมิการท างานร่วมกนั (A) 

F3) เฟอรนิ์เจอรท์ีเ่ลอืกใชม้ี
น ้าหนกัเบา และมกีารออกแบบ
ทีค่ านึงถงึสรรีะรา่งกายของ
ผูใ้ชง้าน เพือ่งา่ยต่อการ
รวมกลุม่ (D) 

C3) อุณหภมูภิายในที่
เหมาะสม คงทีแ่ละสามารถ
ปรบัเปลีย่นได ้(C, D) 

S4) พืน้ทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิการ
เคลือ่นไหวของรา่งกาย การมี
สว่นรว่มในกลุม่และการมี
ปฏสิมัพนัธ ์(B, C, D) 

  C4) การออกแบบพืน้ทีท่ี่
ค านึงถงึเสยีง การกระจาย
เสยีง เสยีงรบกวน (C, D) 

หมายเหตุ: สญัลกัษณ์ A, B, C, D ในตารางเป็นตวัแทนของแต่ละหลกัการเรยีนรูเ้ชงิรุก ซึง่จะใชใ้นการจดัหมวดหมู่ขอ้มลูทีม่คีวามซ ้า
ต่อไป โดย A = Whiteside A. & Fitzgerald S. (2009) B = EAB (2019) C = Lam, E.W.M., Chan, D.W.M. & Wong, I. (2019) D = 
Algonquin College (2020)  

4.2 สถาปัตยกรรมอาคารเรียนต้นแบบ 
4.2.1 กำรส ำรวจอำคำรเรยีนตน้แบบ 

รปูท่ี 1 แสดงลกัษณะทางกายภาพของอาคารตน้แบบโรงเรยีนรฐับาล แบบอาคารเรยีน สปช.2/28 และแบบอาคารเรยีนแบบอาคารเรยีน 
318 ล./ 55-ก และ 55-ข 

จากการศกึษาตน้แบบอาคารโรงเรยีนในปัจจุบนั ในสงักดัของกระทรวงศกึษาธกิาร สามารถจ าแนกไดเ้ป็นอาคารเรยีนจ านวน 
10 แบบ และสงักดัของกระทรวงมหาดไทยจ านวน 2 แบบ จงึมกีารเลอืกศกึษาอาคารเรยีนตน้แบบทีเ่ป็นทีนิ่ยมโดยในการศกึษาวจิยันี้ได้
ท าการส ารวจโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครจ านวน 37 โรงเรยีน พบว่า มกีารใชแ้บบ
อาคารเรยีน สปช.2/28 จ านวน 12 โรงเรยีน แบบอาคารเรยีน 318 ล./ 55-ก และ 55-ข จ านวน 9 โรงเรยีน โดยโรงเรยีนดงักล่าวมี
โรงเรยีนทีใ่ชอ้าคารทัง้ 2 รปูแบบดว้ยกนั คอื โรงเรยีนบา้นหนองบอนและโรงเรยีนวดัหนงั  

 

 

 

 



แนวทำงกำรปรบัเปลีย่นอำคำรตน้แบบโรงเรยีนรฐับำลตำมหลกักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุ 
มนิตรา ทพิยท์มิาพนัธ ์และวญิญ ูอาจรกัษา 
 

171 

4.2.2 กำรวเิครำะหล์กัษณะทำงกำยภำพของอำคำรเรยีนมำตรฐำน 
จากการส ารวจรูปแบบการใช้อาคารในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จงึได้

ท าการศกึษาวเิคราะหแ์บบทางสถาปัตยกรรมของแบบอาคารเรยีน สปช.2/28 และแบบอาคารเรยีน 318 ล./ 55 -ก และ 55-ข ทีม่คีวาม
นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยท าการวเิคราะหท์างสถาปัตยกรรมใน 3 สว่นดว้ยกนั คอื Spatial Circulation และ Enclosure 

1) แบบอาคารเรยีน สปช.2/28 อาคารเรยีน สปช. 2/28 เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3 ชัน้ ฐานรากตอกเสาเขม็/ฐานแผ่ 
ขนาดกวา้ง 9.4 เมตร ยาว 40 เมตร พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 902.4 ตร.ม. 

รปูท่ี 2 วเิคราะหแ์บบทางสถาปัตยกรรมของแบบอาคารเรยีน สปช.2/28  

สว่นของ Spatial อาคารแบ่งออกเป็น 5 สว่นดว้ยกนั คอื ทางเขา้ ทางเดนิ บนัได หอ้งเรยีนและหอ้งน ้า โดยมพีืน้ทีก่ารใชง้าน
ของหอ้งเรยีนเป็นส่วนใหญ่ ซึง่มขีนาด 7 x 8 เมตรต่อหน่ึงหอ้ง จ านวนทัง้หมด 12 หอ้ง คดิเป็นสดัส่วนอาคาร 74.46 เปอรเ์ซน็ และมี
พืน้ทีท่างเดนิในอาคารเชือ่มต่อกบับนัไดเพือ่น าสูช่ ัน้ต่างๆ 

ส่วนของ Circulation อาคารน้ีมทีางเขา้ 3 ทาง คอื บนัไดทางเขา้อาคาร 2 จุดและทางลาด 1 จุด เขา้สู่พืน้ทีท่างเดนิชัน้ที ่1 
บรเิวณดา้นหน้าอาคาร พืน้ทีท่างเดนิน าสูห่อ้งเรยีนทุกหอ้ง โดยแต่ละหอ้งมทีางเขา้หอ้งทางเขา้ พืน้ทีท่างเดนิชัน้ที ่1 น าไปสูบ่นัได เพื่อ
ขึน้และน าไปสู่พืน้ทีท่างเดนิชัน้ 2 และ 3 ในสองฝัง่ของอาคาร พืน้ทีท่างเดนิชัน้ที ่1 น าไปสูบ่นัไดเพื่อขึน้และน าไปสูพ่ืน้ทีท่างเดนิชัน้ 2 
และ 3 ในสองฝัง่ของอาคารดา้นหน้า  

สว่นของ Enclosure ดา้นหน้า บรเิวณมุมอาคารเป็นผนังคอนกรตีบลอ็กชนิดกนัฝนทัง้ 2 ฝัง่ปิดบรเิวณสว่นของบนัได อาคาร
ระเบยีงความสงู 1 เมตรกนัตกบรเิวณทางเดนิหน้าหอ้งเรยีน ดา้นขา้งของอาคารเป็นผนงัปิดทบึไมม่ชี่องเปิด และบรเิวณดา้นหลงัอาคาร
มผีนงัเป็นหน้าต่างบานเปิด ดา้นบนเป็นผนงัคอนกรตีบลอ็กชนิดโปรง่  
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2) แบบอาคารเรยีน 318 ล./55-ก และ 55-ข (ในเขตแผน่ดนิไหว) เป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็ 4 ชัน้ ฐานรากตอกเสาเขม็/
ฐานแผ ่ขนาด กวา้ง 14.5 เมตร ยาว 64 เมตรขนาด 18 หอ้งเรยีน พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 2,756 ตร.ม. ชัน้ลา่งเป็นบรเิวณพืน้ทีโ่ล่งชัน้ 2 มี
หอ้งเรยีน ขนาด 8 x 8 เมตร จ านวน 14 หอ้ง หอ้งน ้านักเรยีน-คร ูแยกชาย-หญงิ และชัน้ 3 - 4 หอ้งเรยีน ขนาด 8 x 8 เมตร จ านวน 4 
หอ้ง หอ้งเรยีนขนาด 10.5 x 12 เมตร จ านวน 2 หอ้ง (หวั -ทา้ยอาคาร) 

รปูท่ี 3 วเิคราะหแ์บบทางสถาปัตยกรรมของแบบอาคารเรยีนแบบอาคารเรยีน 318 ล./ 55-ก และ 55-ข 

ส่วนของ Spatial อาคารแบ่งออกเป็น 8 ส่วนด้วยกนั คอื ทางเขา้ พื้นที่อเนกประสงค์ ทางเดนิ บนัได ห้องเรยีน และส่วน 
service โดยมพีืน้ทีก่ารใชง้านของหอ้งเรยีนเป็นสว่นใหญ่ ซึง่มหีอ้งเรยีน 2 ขนาด คอื 8 x 8 เมตร 12 หอ้ง คดิเป็นสดัสว่นอาคาร 28.44 
เปอร์เซน็ และ 10.5 x 12 เมตร จ านวน 4 หอ้ง คดิเป็นสดัส่วน 18.28 เปอร์เซน็ รองลงมาคอือาคารน้ีมพีืน้ทีโ่ล่งกวา้งคดิเป็นสดัส่วน 
33.67 เปอรเ์ซน็ และมพีืน้ทีท่างเดนิในอาคารเชือ่มต่อกบับนัไดเพือ่น าสูช่ ัน้ต่างๆ 

ส่วนของ Circulation อาคารน้ีม ีทางเขา้หลกั 2 ทาง โดยบรเิวณชัน้ 1 เป็นพื้นทีอ่เนกประสงค์ ลักษณะโล่ง กวา้ง สามารถ
เขา้ถึงอาคารไดโ้ดยรอบ น าเขา้สู่บรเิวณบนัไดของอาคารทัง้ 2 จุดบรเิวณเดยีวกบัทางเขา้หลกั และน าไปสู่พื้นที่ทางเดนิชัน้ 2 น าสู่
หอ้งเรยีนขนาดเลก็ 6 หอ้งเรยีน หอ้งน ้าแยกหญงิ-ชาย และหอ้งเกบ็อุปกรณ์ของมมุอาคารทัง้ 2 ฝัง่ และน าสูช่ ัน้ 3-4 หอ้งเรยีนขนาดเลก็ 
8 หอ้งเรยีน และขนาดใหญ่ 4 หอ้งเรยีน 

ส่วนของ Enclosure ดา้นหน้า บรเิวณชัน้ 1 เป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งมชี่องเปิดระหว่างเสาทุก ๆ 4 เมตรมรีะเบยีงกนัตกความสงู 1 
เมตรมหีน้าบนับรเิวณทางเขา้ เป็นกระจกบานเปิด สามารถเปิดได้บรเิวณมุมอาคาร 2 ฝัง่ เป็นผนังคอนกรีตบลอ็กชนิดโปร่งปิดกัน้
บรเิวณ Service และหอ้งน ้าบรเิวณดา้นบนประตูทางเขา้หอ้งเรยีนเป็นคอนกรตีบลอ็กชนิดโปร่งผนังบรเิวณหอ้งเรยีนใหญ่เป็นหน้าต่าง
บานเกดิดา้นบนเป็นหน้าต่างบานฟิกซ์ไม่สามารถเปิดได ้เช่นเดยีวกบัดา้นขา้งและดา้นหลงั ดา้นขา้งมผีนังไฟเบอรซ์เิมนต์ส าหรับการ
เดนิท่อระบบ ดา้นหลงัมผีนังปิดบรเิวณบนัไดมหีน้าต่างบานกระทุง้สามารถเปิดได้ ผนงับรเิวณหอ้งเรยีนมคีอนกรตีบลอ็กชนิดโปรดช่วย
ในการระบายอากาศ และเป็นหน้าต่างบานเปิดผงัดา้นหลงับรเิวณหอ้งน ้า เป็นแบบปิดมหีน้าต่างบานกระทุง้สามารถเปิดไดแ้ละบลอ็ก
แกว้สามารถดงึแสงธรรมชาตเิขา้มาใชไ้ด ้
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4.3 การวิเคราะหล์กัษณะทางกายภาพพืน้ท่ีการเรียนรู้เชิงรกุของอาคารเรียนต้นแบบ 
จากการศกึษาแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเรยีนทัง้ 2 แบบ และน ามาวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพของอาคารเรยีน 

โดยผูว้จิยัใช้หลกัการอ้างอิงจากการวเิคราะห์แนวทางการออกแบบพื้นที่การเรยีนรู้เชงิรุกในตารางที่ 2 โดยมหีวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้ง 
เกีย่วกบัพืน้ทีอ่าคารโดยรวม พืน้ทีภ่ายในอาคาร ผงัหอ้งเรยีน  เฟอรนิ์เจอร์เครื่องเรอืน รวมถงึความสบาย อุณหภูม ิแสงและความ
ปลอดภยัในพืน้ทีอ่าคารเรยีน ดงัตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกแบบอาคารเรยีน สปช.2/28 และแบบอาคารเรยีน 318 ล./ 55-
ก และ 55-ข 
 แบบอาคารเรยีน สปช.2/28 แบบอาคารเรยีน 318 ล./ 55-ก และ 55-ข 

ขอ้ด ี ขอ้เสยี ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

Space 

- มทีางเขา้อาคาร 3 ทาง 
- มทีางลาดส าหรบัผูพ้กิารและ
การขนสง่ของ 
- มทีางเดนิเชือ่มระหวา่ง
หอ้งเรยีน  

- ไมม่พีืน้ทีโ่ลง่ส าหรบัรองรบั
กจิกรรมอืน่ๆ 

- พืน้ทีท่างเดนิมบีรเิวณจ ากดั ไม่
ยดืหยุน่เพยีงพอต่อการท า
กจิกรรมอืน่ 

- มทีางเขา้หลกั 2 ทาง และรอบ
อาคารชัน้ 1 เป็นพืน้ทีเ่ปิดโลง่เขา้
ไดห้ลากหลาย 
- การมพีืน้ทีเ่ปิดโลง่ส าหรบัท า
กจิกรรมทีห่ลากหลาย 

- มทีางเดนิเชือ่มระหวา่ง
หอ้งเรยีน  

- พืน้ทีท่างเดนิมบีรเิวณจ ากดั 
ไมย่ดืหยุน่เพยีงพอต่อการท า
กจิกรรมอืน่ 

- พืน้ยกระดบั ไมม่ทีางลาด
ส าหรบัผูเ้รยีนทุกกลุม่ 

Interior 

- มทีางเขา้สูห่อ้งเรยีน 2 ประต ู

- มชีอ่งเปิดเชือ่มต่อกบัภายนอก 
และสามารถระบายอากาศ 

- มกีารจดัวางผงัหอ้งเรยีนแบบก
รดิ 

- การใชง้านพืน้หอ้งเรยีนจาก
ผนงั Fixed ไปทีผ่นงัดา้นใดดา้น
หนึ่ง 

- มทีางเขา้สูห่อ้งเรยีน 2 ประตู 
- มหีอ้งเรยีน 2 ขนาด 

- มชีอ่งเปิดเชือ่มต่อกบัภายนอก 
และสามารถระบายอากาศ 

- มกีารจดัวางผงัหอ้งเรยีนแบบก
รดิ 
- การใชง้านพืน้หอ้งเรยีนจาก
ผนงั Fixed ไปทีผ่นงัดา้นใดดา้น
หนึ่ง 

Furniture 

- มกีารใชเ้ฟอรนิ์เจอรโ์ต๊ะเกา้อีท้ี่
สามารถเคลือ่นยา้ยได้
เฟอรนิ์เจอรม์คีวามสงูเหมาะสม
กบัสรรีะรา่งกาย 
 

- เฟอรนิ์เจอรไ์มต่อบรบักบั
ลกัษณะการนัง่ของผูเ้รยีน
เฟอรนิ์เจอรส์ว่นใหญ่ท าจากไม้
เน้ือแขง็ มนี ้าหนกัเยอะ และแขง็
ความแออดัของเฟอรนิ์เจอรใ์น
หอ้งเรยีน 

- มกีารใชเ้ฟอรนิ์เจอรโ์ต๊ะเกา้อีท้ี่
สามารถเคลือ่นยา้ยได้
เฟอรนิ์เจอรม์คีวามสงูเหมาะสม
กบัสรรีะรา่งกาย 
 

- เฟอรนิ์เจอรไ์มต่อบรบักบั
ลกัษณะการนัง่ของผูเ้รยีน 
- เฟอรนิ์เจอรส์ว่นใหญ่ท าจากไม้
เน้ือแขง็ มนี ้าหนกัเยอะ และแขง็
ความแออดัของเฟอรนิ์เจอรใ์น
หอ้งเรยีน 

Comfort 
and 
safety 

- มผีนงับลอ็คโปรง่ เป็นชอ่ง
ระบายอากาศ  
- การใชผ้นงับลอ็คโปรง่บรเิวณ 
service เพือ่กนัสายตาในชัน้ 2 

- อุณหภมูทิีไ่มส่ามารถควบคุมได ้ - มผีนงับลอ็คโปรง่ เป็นชอ่ง
ระบายอากาศ  
- การใชผ้นงับลอ็คโปรง่บรเิวณ 
service เพือ่กนัสายตาในชัน้ 2 

- อุณหภมูทิีไ่มส่ามารถควบคุม
ได ้

จากการวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกของแบบอาคารเรยีน สปช.2/28 และแบบอาคารเรยีน318 ล./ 
55-ก และ 55-ข พบว่า แบบอาคารเรยีนดงักล่าว มพีืน้ทีท่ีส่ามารถสนับสนุนการเรยีนรูเ้ชงิรุก ไดแ้ก่ การมทีางเขา้หลายทาง การ
เชื่อมต่อพืน้ทีท่างเดนิ เฟอรนิ์เจอรท์ีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้และการค านึงถงึการระบายอากาศภายในหอ้งเรยีนจากรูปแบบการปิด
ลอ้มดว้ยบลอ็คโปร่ง และพืน้ทีท่ีค่วรไดร้บัการแกไ้ขเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ชงิรุก ไดแ้ก่ บรเิวณพืน้ทีท่างเดนิทีม่บีรเิวณจ ากดั บรเิวณ
การเข้าถึงอาคารที่มีข้อจ ากัด ควรแก่การออกแบบส าหรบัทุกคน การปรบัปรุงผนังห้องเรียนและเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องค านึงถึง
สรรีศาสตร ์ขนาดและน ้าหนกัเพือ่สนบัสนุนการมปีฏสิมัพนัธห์รอืการท างานเป็นกลุม่มากขึน้  

4.4 การวิเคราะหก์รณีศึกษา 
การวเิคราะหก์รณีศกึษาของต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก โดยพืน้ทีอ่าคารเรยีนของกรณีศกึษา จะมพีืน้ที่

สว่นทีเ่น้นการรวมตวั การเชือ่มต่อพืน้ทีใ่หเ้กดิการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนัในอาคาร การเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรท์ีส่ามารถเคลือ่นยา้ยไดง้า่ย
และสะดวกกบัการรวมกลุ่มในการท างาน รวมถึงพื้นที่โดยรวมอาคารที่สนับสนุนการท ากจิกรรมอื่นๆเพิม่ขึน้ โดยเชื่อมโยงกบัการ
วเิคราะหห์ลกัการการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุก (ตารางที2่) โดยมกีารระบุประเดน็ดงักล่าวตามตารางที ่4 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาวจิยัจากการทบทวนวรรณกรรมและท าการวเิคราะห์ โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 6 หมวดหมู่ เกี่ยวกบัพื้นที่

อาคารโดยรวม พืน้ทีภ่ายในอาคาร หอ้งเรยีน เครื่องเรอืน ความสบาย อุณหภมู ิแสงและความปลอดภยั รวมถงึเทคโนโลยสีมยัใหม ่โดย 
เลอืกวเิคราะหท์างกายภาพเป็น 4 หมวดหมู ่คอื  

1) เกีย่วกบัพืน้ทีอ่าคารโดยรวม (Space) จะตอ้งสามารถสนบัสนุนความตอ้งการทีห่ลากหลายของทุกคน มขีนาดของพืน้ทีก่าร
เรยีนรูเ้ป็นพืน้ทีก่วา้ง โล่ง ขนาดใหญ่ สามารถสนับสนุนและเพิม่โอกาสในการเรยีนรู ้พืน้ทีม่คีวามหลากหลายในการใชง้าน ไมจ่ ากดัแค่
เพยีงหอ้งเรยีน และสามารถปรบัเปลีย่นได ้รวมถงึพืน้ทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิการเคลือ่นไหว การมสีว่นรว่มในกลุม่และการมปีฏสิมัพนัธ ์ 

2) เกีย่วกบัพืน้ทีภ่ายในอาคาร (Interior) มกีารจดัผงัหอ้งเรยีนใหส้่งเสรมิการเคลื่อนทีแ่ละสญัจร โดยรอบหอ้งเรยีน มรีปูแบบ
ภายในหอ้งมคีวามน่าสนใจ ดงึดดูและสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน  

3) เกีย่วกบัเฟอรนิ์เจอร ์(Furniture) โดยการเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรท์ีม่สีว่นสนบัสนุนการมปีฏสิมัพนัธ ์และงา่ยต่อการท างานกลุ่ม 
เช่น Round tables, Glass markerboards ทีส่ามารถปรบัเปลีย่น แยกออกแลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัไดห้ลากหลาย หรอืเป็นในลกัษณะ
ของ Modular มนี ้าหนกัเบา และมกีารออกแบบทีค่ านึงถงึสรรีะรา่งกายของผูใ้ชง้าน เพือ่งา่ยต่อการรวมกลุม่  

4) เกีย่วกบัความสบาย อุณหภูม ิแสงและความปลอดภยั (Comfort and Safety) การค านึงถงึแสงสวา่งจากธรรมชาตดิว้ยการ
ออกแบบชอ่งเปิดทีห่รอืแสงสวา่งจากหลอดไฟภายในหอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสมและไมเ่ป็นแสงสะทอ้น การค านึงถงึความสบาย สขุภาพ 
อุณหภมูภิายในทีเ่หมาะสมของผูใ้ชง้าน มคีวามคงทีแ่ละสามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมม่เีสยีงรบกวน  

ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู้เชงิรุกเชื่อมกบัการวเิคราะห์แนวทางการออกแบบพื้นที่การเรยีนรู้เชงิรุก
(ตารางที ่2) 

 

  

ข้อมลู
เบือ้งต้น 

4.3.1 Anteater Learning Pavilion, Irvine 4.3.2 New Islands Brygge School 
อาคาร Anteater Learning Pavilion ในพืน้ทีข่อง
มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นียร ์ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Irvine ประเทศ 
แคลฟิอรเ์นียร ์โดยบรษิทัสถาปนิก LMN Architects สรา้ง
แลว้เสรจ็ในปี 2018 

อาคาร New Islands Brygge School ตัง้อยูท่ี ่Islands 
Brygge ประเทศเดนมารก์ โดยบรษิทัสถาปนิก C.F. 
Møller  สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2017 

ลกัษณะ
พืน้ท่ี/
การศึกษา 

เมอืงขนาดเลก็ในแคลฟิอรเ์นียร ์คอ่นมาทางใตข้องรฐั มี
บรบิทรอบดา้นหลงัเป็นภเูขา ดา้นหน้าเป็นทะเล อุณหภมูิ
เฉลีย่ 5 - 29 องศาเซลเซยีส การศกึษามทีัง้ภาคปกต ิและ
ทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มแบบใหมท่ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
เชงิรุก 

พืน้ทีท่ีต่ดิทะเลและพืน้ทีท่า่เรอื โดยมสี านกังานและทีพ่กั
อาศยัครอบพืน้ที ่การศกึษาทีเ่น้นใหน้กัเรยีนสามารถ
เชือ่มโยงการสอนเชงิทฤษฎกีบัการเรยีนรูท้างกายภาพ 
ทางประสาทสมัผสั และประสบการณ์ 
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ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู้เชงิรุกเชื่อมกบัการวเิคราะห์แนวทางการออกแบบพื้นที่การเรยีนรู้เชงิรุก
(ตารางที ่2) (ต่อ) 
ประเดน็ท่ี
เก่ียวข้อง
กบัการ
ออกแบบ
พืน้ท่ีการ
เรียนรู้เชิง
รกุ 

- อาคารเรยีนแหง่น้ีมแีนวคดิการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยมี
พืน้ทีห่ลากหลายกระจายอยูต่ามสว่นต่างๆ รอบโรงเรยีน 
(S3)  
- มกีารท าใหพ้ืน้ทีอ่าคารเกดิการเชือ่มต่อกนัไดส้นบัสนุน
การมปีฏสิมัพนัธ ์(S4)  
- ในสว่นของการจดัองคป์ระกอบภายในของอาคารมกีาร
ตกแต่งและการจดัการแสงใหเ้กดิความมชีวีติชวีา กระตุน้
การเคลือ่นไหวรา่งกาย (I2)  
- มกีารจดัวาง layout หอ้งเรยีนทีห่ลากหลายและแตกต่าง
กนัแต่ละหอ้งเรยีน โดยแต่ละหอ้งเรยีนสามารถปรบัเปลีย่น 
layout ได ้(I2)  
- รวมถงึมกีารจดัวางเฟอรนิ์เจอรท์ัง้แบบ Fixed และ non-
fixed โดยในหอ้งบรรยายรวม พืน้ทีด่า้นหน้าจะมี
เฟอรนิ์เจอรท์ีส่ามารถเคลือ่นทีไ่ดส้ าหรบัการรวมกลุม่ใน
ระยะเวลาสัน้ๆ รวมถงึเฟอรนิ์เจอรท์ีผ่สานเขา้กบั
เทคโนโลยอียา่งเชน่ tablet (F1)  
- มกีารเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรท์ีแ่ตกต่างกนัตามการใชง้าน
ของหอ้งและปรมิาณความจุ (F2)  
- การจดัแสงไฟทีเ่อือ้ตอ่การท ากจิกรรมในแต่ละพืน้ที ่เชน่ 
บรเิวณทางเขา้อาคารทีม่แีสงสวา่ง เป็นการตอ้นรบั (C1) 

- อาคารเรยีนแหง่น้ีมกีารจดัใหม้ทีางเขา้ 3 ทางเพือ่รวม
ผูค้นเขา้สู ่Dining hall ซึง่เป็นศนูยก์ลางในการเชือ่มต่อ
ผูค้นเขา้กบัพืน้ที ่(S4)  
- การท าใหบ้รเิวณ Dining hall เป็นจุดทีท่ าใหเ้กดิการ
สมัผสัและเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์ เชน่ การดมกลิน่ 
รวมถงึมพีืน้ที ่outdoor บรเิวณหลงัคาของอาคารในการ
สนบัสนุนการท ากจิกรรมผา่นประสบการณ์และเกดิการ
สรา้งปฏสิมัพนัธ ์(S2)  
- พืน้ทีบ่รเิวณบรเิวณบนัไดทีเ่ป็นพืน้ทีส่ าหรบัการพดูคุย 
สรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละเชือ่มต่อพืน้ทีไ่ปยงัพืน้ที ่outdoor 
(S4)  
- การออกแบบทีค่ านึงถงึสภาวะความน่าสบายทัง้ แสง 
เสยีง และอุณหภมู ิโดยไมใ่หเ้กดิการรบกวนในการเรยีนรู ้
(C1, C3, C4) 

ตารางท่ี 5 การสรุปพืน้ทีท่างกายภาพเดมิและแนวทางการปรบัปรุงอาคารเรยีนตน้แบบ 
หมวดหมู ่ พืน้ที ่ พืน้ทีอ่าคารเดมิ แนวทางการปรบัพืน้ที ่
Space ทางเขา้อาคาร มทีางเขา้หลกัหลายทาง บรเิวณ

ดา้นหน้าอาคารเทา่นัน้ 
เพิม่พืน้ทีท่างเขา้หลายทาง หรอืไมจ่ ากดั  
เชือ่มต่อกบัพืน้ทีอ่าคาร หรอืพืน้ทีก่ารเรยีนรูอ้ืน่ๆ ได ้

พืน้ทีโ่ลง่
อเนกประสงค ์

พืน้ทีโ่ลง่มปีรมิาณน้อย  การปรบัพืน้ทีอ่าคาร ทีส่ามารถยดืหยุน่ สอดแทรกอยูใ่นแต่ละสว่นของชัน้นัน้ๆ  
ขยายชว่งมมุอาคาร ในการเสรมิพืน้ทีเ่พือ่สนบัสนุนกจิกรรมอืน่ 

พืน้ทีท่างเดนิ ทางเดนิมขีนาดจ ากดั  ปรบัขยายทางเดนิ ในบางส่วนของอาคารเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูเ้ชงิรุก การ
พดูคุยและมปีฏสิมัพนัธห์รอืกจิกรรมอืน่ๆ เพิม่เตมิ 

Interior ผนงัหอ้งเรยีน ใชผ้นงัหอ้งเรยีนมุง่ไปทีด่า้นใดดา้นหนึ่ง
ของหอ้ง 

ปรบัรปูทรงของหอ้ง ตามหลกัการออกแบบหอ้งเรยีนแบบ polycentric  
ผนงัหอ้งเรยีน การออกแบบทีส่ามารถเคลือ่นยา้ย เปิดหรอืพบัเกบ็ได ้เพื่อความ
ยดืหยุน่ในการใชผ้นงัหอ้ง 

พืน้ทีเ่กบ็ของ ไมม่พีืน้ทีเ่กบ็ของ โดยผูเ้รยีนเกบ็ของที่
โต๊ะเรยีน 

การเพิ่มเติมพื้นที่เก็บ บริเวณผนังห้องเรียน หรือส่วนอื่น ๆ เพื่อความเป็น
ระเบยีบและไมร่บกวนการรวมกลุม่ 

Furniture โต๊ะเกา้อี ้ วสัดุไม ้คอ่นขา้งแขง็ ไมส่ามารถ
ปรบัเปลีย่นได ้
ลกัษณะเป็นสีเ่หลีย่ม 
ผนืผา้ คอ่นขา้งมนี ้าหนกั 

การเลอืกเฟอรนิ์เจอร ์ทีส่ามารถปรบัระดบัไดเ้พือ่การรองรบัสรรีะของรา่งกาย  
วสัดุของเฟอรนิ์เจอร ์ทีม่คีวามออ่นนุ่มขึน้เชน่ การมเีบาะหุม้  
รปูแบบหรอืรูปทรงของโต๊ะ ทีแ่ตกต่างจากรูปแบบดัง้เดมิ เช่น โต๊ะรูปแบบโคง้ 
ซึง่เมือ่รวมกลุม่กนัจะเกดิเป็น roundtable ขึน้ 

กระดาน กระดาน fixed ทีผ่นงัดา้นใดดา้นหนึ่ง
ของหอ้ง 

วสัดุผนัง การเลือกใช้วสัดุในการท าผนังที่สามารถใช้ทดแทนกระดานได้ใน
หลายมมุของหอ้งเพือ่ยดืหยุน่การใชง้าน และไมจ่ ากดัการเรยีนในดา้นเดยีว 

แนวทางเหล่าน้ีเป็นขอ้สรุปจากการศกึษาและวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการปรบัปรุงพืน้ทีอ่าคารเรยีนต้นแบบโรงเรยีน
รฐับาล ทีพ่บวา่ยงัมพีืน้ยงัมสีว่นของพืน้ทีไ่มย่ดืหยุ่นตามหลกัการการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้ชงิรุกดงักลา่วในการสนับสนุนการเรียนรู้
ร่วมกนั การมปีฏสิมัพนัธม์ากไมเ่พยีงพอ จงึเป็นขอ้สรุปแนวทางดงักล่าวเพือ่การออกแบบและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการเรยีนรู้
เชงิรุกต่อไป 
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บทคดัย่อ 

ระบบขนสง่มวลชนมคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม นอกจากน้ีเป็นตวักลางในการเชื่อมต่อไป
ยงัพืน้ทีก่จิกรรมต่างๆ ทัง้น้ีภาครฐัไดม้กีารปรบัปรุงตัง้แต่ในอดตีถงึปัจจุบนั แต่คงยงัมปัีญหาอยู่เสมอ ดงันัน้การเดนิทางโดยระบบขนส่ง
มวลชนในเมือง จึงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างมากต่อประชาชน ประกอบกับกิจกรรมต่างๆใน
ชวีติประจ าวนัของประชาชน ลว้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการเดนิทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน วทิยานิพนธเ์ล่มน้ีจงึมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาดนตรี
กบัสถาปัตยกรรมทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั โดยน าแนวคดิใหส้ถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยหลกัการสุนทรยีศาสตรท์างดนตรทีีถู่กวเิคราะหใ์ห้
มคีวามเหมาะสม ซึ่งวเิคราะห์จากความต้องการของผู้ใช้อาคารเป็นหลกั โดยการสร้างเสียงดนตรีนัน้ จะเข้าไปในกระบวนการทาง
สถาปัตยกรรม ในการช่วยปรบัอารมณ์เชงิลบของมนุษย์ใหเ้ป็นไปในเชงิบวกโดยถ่ายทอดลงไปในงานสถาปัตยกรรม โดยท าการศกึษา
พืน้ทีข่องสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ ไดแ้ก่ สถานีหวัล าโพง สถานีสลีม และสถานีบางซื่อ ทีม่รีปูแบบสถานีทีแ่ตกต่างกนั และใหผู้ใ้ชบ้รกิารสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินท าแบบสอบถามความต้องการในการใช้พื้นที่อีกด้วย ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้ อมูลและแบบสอบถาม พบว่า 
ประชาชนทีเ่ดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชนเกดิความเครยีดมากกวา่การท างาน และระบบขนสง่มวลชนไมไ่ดต้อบสนองความตอ้งการทีจ่ะ
ชว่ยผอ่นคลายใหแ้ก่ประชาชน ดงันัน้งานวจิยัน้ี ไดน้ าเสนอการออกแบบประสบการณ์ภายในพืน้ทีส่ถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ ทีจ่ะช่วยผอ่นคลาย
ความเครยีดระหวา่งการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในเมอืง 

ค าส าคญั: สถาปัตยกรรมผสานเสยีงดนตร,ี พฤตกิรรมของเสยีง, ชว่ยปรบัอารมณ์เชงิลบ, ความสมัพนัธ,์ การฟัง 
 

Abstract 
The public transportation system is important for the national development regarding economy and society. It is also 

the medium linking to activities areas. Although it has been improved by the public sector since the past, problems constantly 
occur. Consequently, the urban transportations negatively affect the physical and mental health of people. Moreover, their daily 
activities require the public transportation. Therefore, the purpose of this thesis is to study the similar music and architectures 
by applying the concepts of architectures and musical sounds included in the architectural processes for changing negative 
emotions into positive emotions with the architectures. The research areas were Hua Lamphong Station, Silom Station and 
Bang Sue Station with the different architectures. The users of the services of the subway stations completed the questionnaires 
about the needs for using the areas. By analyzing the data and the questionnaires, it was found that using the public 
transportations made the people more stressed than working. Additionally, the public transportation system did not meet the 
people’s needs for the relaxation. This study presented the interior designs in the subway stations that could reduce the 
stresses of the service users in order to provide the guidelines for improving the qualities of the urban people’s lives. 

Keywords: architecture and music, sound behaviors, change negative emotions, relationships, listening 
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1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
ระบบขนส่งมวลชน มคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศอย่างยิง่ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม นอกจากน้ีเป็นตวักลางในการ

เชื่อมต่อไปยงัพืน้ทีก่จิกรรมต่างๆ มรีปูแบบการเดนิทางทีส่ะดวกและมรีาคาทีเ่หมาะสม ทัง้น้ีระบบขนสง่มวลชน ของประเทศไทยมกีาร
พฒันาขึน้จากในอดตี แต่กย็งัคงมปัีญหาทีภ่าครฐัควรมกีารปรบัปรุงและพฒันา ซึง่ผูท้ีไ่มม่รีถยนตน์ัง่สว่นบุคคล ลว้นจ าเป็นจะตอ้งอาศยั
การเดนิทางโดยระบบขนส่งมวลชนดว้ยกนัแทบทัง้สิน้ ดว้ยเหตุน้ีการด าเนินชวีติประจ าวนัของพวกเขาจงึมคีวามเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์
อยูก่บัระบบขนสง่มวลชน ในการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชนยงัมสีว่นส าคญัในการสนับสนุนคอื พืน้ทีพ่กัคอยของระบบขนสง่มวลชน 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้โดยสารในระหว่างการรอและเป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทางระหว่างต้นทาง  (Origin) และปลายทาง 
(Destinetion) ตามแต่จุดหมายและวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางของผูโ้ดยสาร ซึง่ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ไม่เพยีงเฉพาะช่วงเวลาในการ
เดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชน แต่พื้นที่พกัคอยของผูโ้ดยสารก็ยงัคงมปัีญหาเช่นเดยีวกนั ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มกัประสบปัญหา
ทางดา้นต่างๆ ดงันัน้การเดนิทางโดยระบบขนส่งมวลชน ในเมอืงจงึส่งผลกระทบในเชงิลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจติเป็นอย่างมาก 
โดยพบวา่ผลกระทบจากการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน  จะตอ้งเผชญิกบัความเครยีดทางจติใจมากกวา่ความเครยีดทีเ่กดิจากการ
การท างานเสยีอีก (Benjamin J. Newman et al., 2014) ประกอบกบักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัของประชาชนในเมอืงที่ล้วน
จ าเป็นตอ้งอาศยัการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน จงึมคีวามเกีย่วขอ้งอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ในการเผชญิปัญหาทีไ่ม่สามารถคาดเดา
ได ้จากปัญหาดงักลา่วไดส้ง่ผลกระทบไปยงัสุขภาพจติและคุณภาพชวีติของมนุษยย์ุคปัจจุบนั ซึง่ผูว้จิยัจงึได้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ดนตรีกับสถาปัตยกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน แม้รูปแบบที่แสดงออกจะแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง ดนตรีจะรบัรู้ด้วยการฟัง ส่วน
สถาปัตยกรรมเป็นสิง่ที่มองเหน็ได้และสมัผสั โดยดนตรแีละสถาปัตยกรรม กบัมคีวามเชื่อมโยงกนัอย่างไม่น่าเชื่อ  จากการคดิเชิง
โครงสรา้งของทัง้สอง จงึน าแนวคดิใหส้ถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยหลกัการสุนทรยีศาสตรท์างดนตรทีีถู่กวเิคราะหใ์หม้คีวามเหมาะสม 
โดยวเิคราะหจ์ากผูใ้ชอ้าคารเป็นหลกั จากแหลง่ก าเนิดเสยีง ในการสรา้งเสยีงดนตรจีะเขา้ไปในกระบวนการทางสถาปัตยกรรม ทีจ่ะชว่ย
ปรบัอารมณ์เชงิลบของมนุษยใ์หเ้ป็นไปในเชงิบวก โดยถ่ายทอดลงไปในงานสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีจ่ะสามารถเป็น
เครื่องมือในการช่วยเหลือมนุษย์ ก่อเกิดประโยชน์ที่สร้างความสุขและกิจกรรมที่สามารถสร้างความผ่อนคลาย  ช่วยปลดปล่อย
ความเครยีดจากอารมณ์ทีอ่ดกลัน้ ท าให้ผูโ้ดยสารทีร่อเวลาในการเดนิทาง รูส้กึมสีุขภาพทีด่ขี ึน้และเครยีดน้อยลง นอกเหนือจากนัน้ยงั
สามารถทีจ่ะดงึดดูใหผู้โ้ดยสาร มาใชร้ะบบขนสง่มวลชนเพิม่มากขึน้อกีดว้ย  

1.2 ค าถามการวิจยั 
ออกแบบพืน้ทีพ่กัคอยของระบบขนส่งมวลชน ทีใ่ชห้ลกัการก าเนิดเสยีงสุนทรยีศาสตรท์างดนตร ี โดยสามารถช่วยปรบัอารมณ์เชงิลบ
ของผูโ้ดยสาร จะเกดิรปูแบบสถาปัตยกรรมรปูแบบใด 

1.3 วตัถปุระสงค ์
1) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกบัเสยีงดนตร ีใหเ้ป็นอกีทางเลอืกของสถาปัตยกรรม โดยสามารถประยุกต์เขา้กบั
แนวคดิอื่นๆ เพือ่ใหส้ถาปัตยกรรมเกดิการพฒันาต่อไป 
2) ศกึษาความคาดหวงัของผูโ้ดยสาร ความตอ้งการในการใชพ้ืน้ที ่เพือ่เป็นแนวทางการออกแบบพืน้ทีพ่กัคอยของระบบขนสง่มวลชน 
3) เพือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบแหลง่ก าเนิดเสยีงในงานสถาปัตยกรรม โดยการรบัรูจ้ากการฟังเสยีงดนตรทีีถู่กออกแบบใหเ้หมาะสม 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) ผูโ้ดยสารไดร้บัประโยชน์จากเสยีงสนุทรยีศาสตรท์างดนตรทีีเ่หมาะสม ระหวา่งการรอในการเดนิทางระบบขนสง่มวลชน เพือ่ตอบรบั
ปัญหาอารมณ์เชงิลบทีเ่กดิขึน้ 
2) ไดท้ราบขอ้มูลแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ลกัษณะทางกายภาพพืน้ที่พกัคอยของระบบขนส่งมวลชน ทีส่มัพนัธก์บัความ
คาดหวงัของผูโ้ดยสาร  
3) ไดต้น้แบบการออกแบบแหล่งก าเนิดเสยีงในงานสถาปัตยกรรมพืน้ทีพ่กัคอยของระบบขนสง่มวลชน  ทีเ่พิม่กจิกรรมสรา้งความรืน่รมย์
ทางด้านอารมณ์เชงิบวก เพื่อตอบรบัอารมณ์เชงิลบในระหว่างรอการเดนิทางของผูโ้ดยสาร อีกทัง้ยงัเพื่อใหห้น่อยงานภาครฐั  หรอื
ภาคเอกชนสามารถน าขอ้มลูไปพฒันาเป็นตน้แบบในการปรบัปรุงและพฒันาพืน้ทีพ่กัคอยของระบบขนสง่มวลชนอื่นๆ ในอนาคตต่อไป 
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1.5 ขอบเขตการวิจยั 
1.5.1 ขอบเขตดา้นทฤษฎ ี

1) ศกึษาคุณลกัษณะของเสยีงดนตรทีีเ่หมาะสมกบัผูโ้ดยสารระหวา่งการรอในการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน 
2) ศกึษาเกีย่วกบัความตอ้งการใชพ้ืน้ทีข่องผูโ้ดยสาร เพือ่เป็นแนวทางการออกแบบพืน้ทีพ่กัคอยของระบบสง่มวลชน 
3) ศกึษาแนวทางการออกแบบแหล่งก าเนิดเสยีงในงานสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางเสยีงของหอ้ง ลกัษณะรปูทรงที่

ท างานรว่มกบัเสยีง 

1.5.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
ศกึษาพืน้ทีพ่กัคอยของระบบขนสง่มวลชนทางราง รถไฟฟ้าใตด้นิ(MRT) บรเิวณพืน้ทีศ่กึษา กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ 

1) สถานีหวัล าโพง  
2) สถานีสลีม   
3) สถานีบางซื่อ 

1.5.3 ขอบเขตดา้นเทคโนโลย ี
เน่ืองจากเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการศกึษามหีลายเครื่องมอืดว้ยกนัโดยผูศ้กึษาเลอืกใชโ้ปรแกรมตามความเหมาะสมของงานและความถนัด
ของผูศ้กึษา ดงัน้ี 

1) ใชโ้ปรแกรม (SketchUp) ส าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 
2) ใชโ้ปรแกรม (AutoCAD) ส าหรบัเขยีนแบบ 
3) ใชโ้ปรแกรม (Fohhn Designer) ส าหรบัการพฒันาแนวคดิการเสรมิก าลงัเสยีงทีเ่หมาะสม 

1.6 ขัน้ตอนการวิจยั 
โครงการวจิยัและออกแบบ จากการวเิคราะหข์อ้มลูปัญหาทีส่ง่ผลใหเ้กดิอารมณ์เชงิลบของผูโ้ดยสารระหวา่งรอในการเดนิทาง

ดว้ยระบบขนส่งมวลชน โดยการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีทัง้การออกแบบแหล่งก าเนิดเสยีงในงานสถาปัตยกรรม โดยใชห้ลกัการสุนทรยี
ศาสตรท์างดนตร ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การท าแบบสอบถามกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ในการใชพ้ืน้ทีข่องสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ(MRT) โดยมี
ขัน้ตอน ดงัน้ี  
1.6.1 ขัน้ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลู 

ขอ้มลูความคาดหวงัการใชพ้ืน้ทีพ่กัคอยในสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT)  
ขอ้มลูเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  

1.6.2 ขัน้ตอนที ่2 การสรุปขอ้คน้พบ  
  น าขอ้มลูทีไ่ดว้เิคราะหร์วบรวม และแยกประเภทจดัเป็นหมวดหมูใ่หช้ดัเจน สรุปผลเพือ่ทราบถงึขอ้คน้พบ  
1.6.3 ขัน้ตอนที ่3 การก าหนดเกณฑก์ารออกแบบ  
  หลงัจากการสรุปขอ้คน้พบจงึคดัเลอืกขอ้คน้พบทีส่ง่ผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม  
1.6.4 ขัน้ตอนที ่4 การก าหนดแนวคดิในการออกแบบ  
  พจิารณาขอ้มลูทัง้หมด น ามาสรุปขอ้มลูและจดัท าโปรแกรม  
1.6.5 การออกแบบ 

1) ขัน้ตอนการออกแบบร่างเบือ้งตน้  
2) ขัน้ตอนออกแบบและพฒันาแบบ  
3) สรุปแบบและเสนอแบบขัน้สดุทา้ย  

1.6.6 สรุปผลและการประเมนิผล  
วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผล เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาพืน้ทีพ่กัคอยของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ(MRT) 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้เสียงทางจิตวิทยา 
ภาสติ ลนิีวา (2560) สามารถสรุปไดว้า่ การรบัรูเ้สยีงทางจติวทิยา (Psychoacoustics) หมายถงึ การศกึษาทางวทิยาศาสตร์

แขนงหน่ึงเกีย่วกบัการรบัรูท้างเสยีงโดยศกึษาทัง้ทางกายภาพและจติวทิยาควบคู่กนั ทัง้ในมติขิองการพดู  การฟังรวมถงึการฟังเพลง 
(Olson, 1967) ซึง่เสยีงสามารถสง่ผลเสยีต่อสภาวะการไดย้นิของมนุษยแ์ลว้ ยงัสง่ผลกระทบ ต่อภาวะทางอารมณ์ เกดิเป็นความเครยีด 
ดงันัน้ มลภาวะจากเสยีงจงึเป็นเรื่องทีซ่บัซอ้นจากหถูงึสมอง ร่างกายจติใจ อารมณ์สมาธแิละผลติผลของการงาน  โดยปกตมินุษยจ์ะได้
ยนิเสยีงในช่วงความถี่ตัง้แต่ 20–20000 Hz ส่วนความถี่ทัว่ไปของการสนทนาจะอยู่ในช่วง 500–2000 Hz นอกจากน้ีการไดร้บัเสยีงดงั
ตลอดเวลาอาจท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างาน ท าใหพ้ฤตกิรรมส่วนบุคคลเปลีย่นแปลง เช่น เกดิความเชื่องชา้ต่อการตอบสนอง ไม่มี
สมาธทิ าใหง้านผดิพลาดจนเกดิอุบตัเิหตุขึน้ ดงันัน้คุณภาพของเสยีงในทางกายภาพกเ็ป็นเรือ่งส าคญั ทัง้ในเรือ่งการควบคุมเสยีงรบกวน
ภายนอก และเสยีงรบกวนพืน้หลงั หากแต่ประเดน็ทีต่อ้งใหค้วามส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนันัน่คอืประเดน็ในทางจติวทิยาประกอบดว้ย
สว่น ส าคญั 3 สว่น ไดแ้ก่  
สว่นที ่1 ความดงัทีเ่พยีงพอของแหลง่ก าเนิดเสยีง  
สว่นที ่2 ลดเสยีงรบกวนทีไ่มต่อ้งการทัง้จากภายนอกและภายในอาคาร  
สว่นที ่3 การสะทอ้นของเสยีงภายในหอ้งหรอืคา่ระยะเวลาการกอ้งกงัวาน(RT)   

2.2 คณุลกัษณะทางเสียงของห้อง 
คอื ค่าระดบัดชันีชี้วดัเกี่ยวกบัเสยีงที่บ่งบอกว่าหอ้งนัน้ๆ มคีุณลกัษณะทางสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ค่าดชันีชี้วดัที่เป็น

พื้นฐานในการบ่งบอกคุณลกัษณะ ได้แก่ค่าระดบัเสยีงรบกวนพื้นหลงั(BNL) และค่าระยะเวลาในการก้องกงัวาน(RT) (Zannin and 
Marcon, 2007) ทัง้น้ีเป็นผลมาจากองค์ประกอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ระนาบปิดลอ้ม พืน้ ผนัง เพดาน รวมถงึมติิ ดา้น
ขนาด สัดส่วน วัสดุองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของอาคารและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทัง้หมดล้วนส่งผลต่อคุณลักษณะของเสียง  เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มของแต่ละพืน้ที ่มคีวามตอ้งการดา้นหน้าทีใ่ชส้อยแตกต่างกนั บางสถานทีต่อ้งการใหม้เีสยีงกอ้งกงัวานเพือ่สรา้งความรูส้กึ
ประทบัใจ เช่น ภายใน โบสถ์วหิาร ศาสนสถาน บางสถานที่ต้องการห้องที่เงยีบสนิทปราศจากเสยีงรบกวน เช่น ภายในสตูดิโอ
บนัทกึเสยีง หอ้งทดลอง ดงันัน้นักออกแบบจงึจะต้องมคีวามเขา้ใจถงึหน้าทีใ่ชส้อยของสภาพแวดลอ้ม เขา้ใจคุณลกัษณะทางเสยีงใน
สภาพแวดลอ้ม และสามารถควบคุมคุณลกัษณะเหล่านัน้ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการใชง้าน เพือ่การประกอบกจิกรรมในสภาพแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.3 ลกัษณะรปูทรงท่ีท างานร่วมกบัเสียง  
อภณิฏัท ์สมภกัด ี(2559) จากการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ท า โดยพฤตกิรรมของเสยีงและการพฒันาคุณภาพเสยีงในหอ้งรปูทรงต่างๆ จาก
ขอ้มลูการศกึษาวจิยัเรื่อง “การออกแบบเสยีงในหอ้ง” ด าเนินการโดยบรษิทั Knauf Danoline ซึง่เป็นบรษิทัผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุส ารบัปรุง
พฒันาเสยีงภายในอาคารของประเทศรสัเซยี โดยขอ้มลูไดแ้สดงถงึการพฒันาคุณภาพเสยีงของหอ้งในรปูทรงแบบต่างๆ ทัง้การท างาน
ของเสยีงกบัพืน้ผวิแบบต่างๆ เช่น พืน้ผวิทีม่คีวามโคง้ ผวิทีม่คีวามเวา้ และการท างานของเสยีงกบัลกัษณะรูปทรงประเภทต่างๆ เช่น 
การสะทอ้นเสยีงภายในหอ้งลกัษณะแคบ,การสะทอ้นเสยีงและการตดิตัง้วสัดุซบัเสยีงในหอ้งประเภทรปูวงกลม เป็นตน้ หรอืการสะทอ้น
เสยีงกบัรปูทรงของเพดาน ในการศกึษาพฤตกิรรมของเสยีงทีส่มัพนัธก์บัรปูทรงพืน้ฐานแบบต่างๆ โดยรปูทรงเหล่าน้ีเป็นพืน้ฐานทีม่กีาร
น ามาใช้ในระบบการออกแบบเชงิสถาปัตยกรรม ทัง้น้ี ด้วยพฤติกรรมของเสยีงที่เกิดขึ้นส่งผลให้สามารถน าคุณลกัษณะดงักล่าวม
ประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์  

2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเครียด  
นวลจนัทร์ ภูวสทิธนิันท์ (2551) สรุปไดว้่าความเครยีด เป็นปฏกิริยิาตอบสนองของบุคคลทีม่ตี่อสิง่ทีม่ารบกวนและขดัขวาง

การพฒันาการดา้นร่างกาย และจติใจและกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของบุคคล มผีลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกาย
จติใจ อารมณ์ และสงัคม ท าใหบุ้คคลต้องใชค้วามสามารถของตนทีม่อียู่อย่างเตม็ก าลงัเพื่อรกัษาสภาวะทีด่ขีองตนไว้ ความเครยีดที่
เกดิขึน้ในแต่ละบุคคลแมว้า่จะมสีาเหตุอย่างเดยีวกนัแต่อาจจะมรีะดบัความรุนแรงไมเ่ท่ากนัทัง้น้ีขึน้อยู่กบัพืน้ฐานทางดา้นจติใจ อารมณ์ 
สงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อมในขณะนัน้ นอกจากน้ียังขึ้นอยู่กับความมากน้อยของสิ่งที่มากระตุ้น ดังนัน้ การที่ทราบถึงระดั บ
ความเครยีดจะสามารถท าใหเ้ราประเมนิสถานการณ์ และหาแนวทางในการจดัการกบัความเครยีดไดง้า่ยขึน้ Frain and Valiga (1979) 
แบง่ความเครยีดออกเป็นระดบัต่างๆ สรุปได ้ดงัน้ีคอื 
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(1) ระดบัที่เป็นความเครยีดในระดบัที่รุนแรงน้อยที่สุด ความเครยีดที่คนเราเผชญิอยู่ทุกวนัที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่วง
ระยะเวลาสัน้ๆ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ในชวีติประจ าวนั  

(2) ระดบัทีเ่ป็นความเครยีดทีเ่พิม่ความรุนแรงขึน้อาจจะใชร้ะยะเวลานานหลายชัว่โมงจน กระทัง่เป็นวนั เชน่ การเจบ็ป่วยทีไ่ม่
รุนแรง ความเครยีดจากการท างานมากเกนิไป บุคคลในระยะนี้อาจมอีาการทางกายเกดิขึน้รวมดว้ย เชน่ ใจสัน่ อาหารไมย่อ่ย เป็นตน้ 

(3) ระดบัทีค่วามเครยีดทีจ่ดัอยู่ในภาวะวกิฤตซึง่ไมสามารถจดัการแกไ้ขได ้และอาจน าไปสูก่ารแสดงอาการของโรคจติหรอืท า
ใหเ้กดิการเจบ็ป่วยทีรุ่นแรงความเครยีดชนิดน้ีจะแสดงอาการอยู่เป็นระยะเวลานานเป็นสปัดาห ์หรอือาจเป็นเดอืน เป็นปีกไ็ด ้เช่น การ
สญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กั การสญูเสยีอวยัวะของรา่งกาย ความเจบ็ป่วยทีรุ่นแรง เป็นตน้ 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัดนตรีเพ่ือตอบรบัอารมณ์เชิงลบ  
วชิญ ผาตหิตัถกร (2554) ดนตรเีป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์อย่างหนึ่งทีช่่วยใหม้นุษยม์คีวามสุข สนุกสนานรื่นเรงิ ช่วยผอ่นคลาย

ความเครยีดทัง้ทางตรงและทางออ้ม เป็นเครื่องกล่อมเกลาจติใจของมนุษยใ์หเ้กดิความสงบ และผอ่นคลายมคีวามเบกิบานหรรษา เป็น
ศลิปะทีอ่าศยัเสยีงเป็นสือ่ในการถ่ายทอดอารมณ์และความรูส้กึต่างๆ ไปสูผู่ฟั้งเป็นศลิปะทีง่า่ยต่อการสมัผสั เวเบอร ์(Weber) นักดนตรี
เอกของเยอรมนั ไดก้ล่าวไวว้่า “ดนตรคีอืภาษาสากลของ มนุษยชาติ” (Music is the real universal speech of mankind) เพราะไม่ว่า
จะเป็นดนตรขีองชาตใิด ภาษาใด ใครๆ ไดฟั้งแลว้มกัจะไดร้บัความรื่นเรงิใจไดเ้หมอืนกนั ดงัที่นักปราชญ์ทา่นหนึ่งไดก้ล่าวไวว้า่ “ดนตรี
เป็นภาษาสากลของมนุษยชาต ิเกดิขึน้จากธรรมชาต ิและมนุษยไ์ด้น ามาดดัแปลงแกไ้ขใหป้ระณีตงดงามไพเราะ เมือ่ฟังดนตรแีลว้ท าให้
เกดิความรูส้กึนึกคดิต่างๆ”  (วริชั  ซุยสูงเนิน, 2521; คมสนัต์ วงคว์รรณ, 2546) ดนตรนีอกจากจะมคีุณค่าต่อ จติใจ สงัคม วฒันธรรม 
ดงัที่ได้กล่าวมาแลว้ ดนตรยีงัมคีุณประโยชน์ ในทางการแพทย์ โดยการท างานประสานกนัของสมองทัง้สองซกีของมนุษย์ในระดบัที่
แตกต่างกนัของกจิกรรมทางความคดิ สมองกจ็ะสรา้งกระแสไฟฟ้าทีม่คีวามถี่ในระดบัทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ยความถี่ดงักล่าวน้ี เรยีกว่า  
คลื่นสมอง (Brain wave) โดยจะแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั ซึง่ระดบัอลัฟา (Alpha state) เกดิเมือ่บุคคลรูส้กึผอ่นคลาย มคีวามถีอ่ยู่ทีป่ระมาณ 
7-14 เฮริทซ ์ซึง่เป็นภาวะทีผ่อ่นคลายแต่ตื่นตวั ท าใหก้ารคดิของบุคคลนัน้มคีวามจดจอ่มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยบัยัง้ไมใ่หเ้กดิความเครยีดอกี
ดว้ย ดงันัน้การฟังดนตร ีจงึเป็นวธิที าใหผู้ฟั้งรูส้กึสบายผอ่นคลายงา่ยทีส่ดุ โดยใหฟั้งจากแผน่เสยีง เทป วทิยุ หรอืชมการแสดงคอนเสริต์ 
อยา่งไรกต็าม ดนตรสีามารถชว่ยผอ่นคลายไดถ้งึจุดหน่ึงและเป็นเวลาชัว่คราว จงึจ าเป็นตอ้งฟังเป็นประจ า ซึง่การฟังเพลงรว่มกบัการใช้
เทคนิคผอ่นคลายเป็นสิง่ทีค่วรสง่เสรมิ เนื่องจากเป็นการลงทุนทีต่ ่า แต่ไดป้ระโยชน์สงูมาก ไมม่พีษิภยัและใชไ้ดอ้ยา่งอสิระ นอกจากการ
ใหฟั้งดนตรแีลว้ยงัสามารถใหท้ ากจิกรรมดนตรอีื่นๆ ไดต้ามความสามารถของแต่ละคน โดยลกัษณะดนตรทีีใ่ช ้ดงัน้ี 

(1) ควรเป็นเพลงบรรเลง ไมค่วรมเีนื้อรอ้ง, มเีสยีงธรรมชาต ิเชน่ เสยีงนก น ้าตก ฯลฯ 
(2) มจีงัหวะทีช่า้ มัน่คง สม ่าเสมอ ขนาดชา้ถงึปานกลางประมาณ 70-80 ครัง้/นาท ี
(3) ท านองราบเรยีบ นุ่มนวล ผอ่นคลายสดชืน่ สอดคลอ้ง 
(4) ระดบัเสยีงปานกลางถงึต ่า 
(5) ความเขม้ของเสยีง ไมด่งัมาก ขึน้อยูก่บัความรูส้กึของผูฟั้ง เน่ืองจากความดงัสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความเครยีดมากขึน้ได้ 
(6) ประเภทของดนตรทีีนิ่ยมใช ้อาท ิเชน่ พณิ เปียโน กตีา้ร ์วงออรเ์คสตรา้ แจ๊สแบบชา้ นุ่มนวล Pop Classic เป็นตน้ 
(7) เป็นดนตรทีีผู่ฟั้งมสีว่นในการคดัเลอืก และอาศยัความคุน้เคย ความชอบของผูฟั้งรว่มดว้ย 

แต่ทัง้น้ี การเลอืกฟังดนตรใีหถู้กประเภทและเหมาะสม นัน้เป็นสิง่ส าคญัมาก หากคดิทีจ่ะผอ่นคลายความตงึเครยีด และคน้หา
ความสงบสุขภายในตวัเอง  ดนตรบีางประเภทนัน้ไม่ไดช้่วยผ่อนคลายแต่กลบัยิง่เพิม่ความตงึเครยีดใหแ้ก่ร่างกายและจติใจดว้ย จาก
ผลการวจิยัพบวา่ ระบบประสาทของมนุษยน์ัน้จะเกดิความตงึเครยีดอยา่งรุนแรงเมือ่ไดร้บัฟังบทเพลงประเภทเพลงรอ็คทีห่นกัหน่วงและ
รุนแรงตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน (Sargant. 1976: 24) และยงัส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหาร ระบบการเผาผลาญในร่างกาย การ
ท างานของกล้ามเน้ือรวมถึงความดนัโลหติที่สูงขึน้ดว้ย (Christianson, 2007; citing Singh. n.d.) นักวจิยัยงัพบว่าการรบัฟังบทเพลง 
ประเภทเพลงรอ็ค หรอืเฮฟวีเ่มทลั เป็นระยะเวลานานนัน้เป็นปัจจยัหน่ึงทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงทางร่างกาย และอุบตัเิหตุทางรถยนต์ 
(Christianson, 2007; citing Scubic. n.d.) และความรุนแรงอื่นๆ อกีดว้ย  
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3. ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
1) การศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกบังานวจิยั เพื่อน าทฤษฎี แนวคิด ตวัแปร ตลอดจน

กรณีศกึษาทัง้ในและต่างประเทศไปใชใ้นการศกึษาในขัน้ตอนต่อไป 
2) การสอบถามผูใ้ชบ้รกิาร 
- แบบสอบถามประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ(MRT) เกีย่วกบัความคดิเหน็และความตอ้งการใชพ้ืน้ทีแ่ละการใชง้าน

ทีน่่าจ าเป็นส าหรบัการออกแบบสถาปัตยกรรมผสานเสยีงดนตรใีนพืน้ทีพ่กัคอยของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ 
- สรุปผลขอ้มูลการศึกษาน าขอ้มูลจากการทบทวนงานวจิยัและบทความที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลจากแบบสอบถามมา

วเิคราะห ์เพือ่น าไปสูก่ารออกแบบต่อไป 

3) การออกแบบในพืน้ทีพ่กัคอยของผูใ้ชบ้รกิารระบบขนส่งมวลชน ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพบรบิทและตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวิจยั 
การศกึษาจากประชากรและกลุม่ตวัอยา่งน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเป้าหมายประชากรกลุม่หลกั ดงัน้ี ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีพ่กัคอย

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ 

3.2 เครื่องมือในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูแบง่ตามประเภทของขอ้มลูแบง่ออกไดเ้ป็น 2 สว่นทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
1) แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่พักคอยของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  

แบบสอบถามเป็นแบบเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
2) การสงัเกตุโดยเป็นการสงัเกตพฤตกิรรมการท ากจิกรรม การใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ 

3.3 วิธีการเกบ็ข้อมลู 
การวจิยัครัง้น้ี การเกบ็ขอ้มลูทีไ่ม่จ ากดัจ านวน เน่ืองจากจ านวนประชากรไม่ทราบแน่ชดั จงึใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่

อาศยัทฤษฎคีวามน่าจะเป็น(สุ่มตวัอย่างใหไ้ดจ้ านวนมากทีสุ่ด) โดยสุ่มตวัอย่างการเกบ็ขอ้มูลตามความสะดวกของผูว้จิยั โดยไดก้ าหนด
ขนาดตวัอยา่ง ดงัน้ี  

1) ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลู 10 วนั ตัง้แต่วนัที ่12-21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2565  
2) ก าหนดใหม้จี านวนชุดแต่ละสถานีทีไ่ดเ้ลอืกศกึษา ไมต่ ่ากวา่ 50 ชุด  
3) การเกบ็ขอ้มูลเป็นรูปแบบออนไลน์ ทัง้น้ีไดใ้ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู 2 วธิไีดแ้ก่ ขอ้มูลเชงิคุณภาพและขอ้มูลเชงิปรมิาณ ใช้

แบบประเมนิชนิดมาตราสว่นประมาณคา่(Rating Scale) ตามวธิขีองลเิครท์ (Likert’s Scale) จงึแบง่การวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 2 หวัขอ้ คอื การ
ท ากจิกรรมของผูใ้ช้บรกิารและการศกึษาประเภทเสยีงดนตรหีรอืเพลงที่เหมาะสม ต่อจากนัน้น าขอ้มูลที่ไดม้กีารวเิคราะห ์สู่การก าหนด
เกณฑใ์นการออกแบบ 
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4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูพืน้ท่ีศึกษา 
รปูแบบสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิของโครงการ ม ี3 รปูแบบ ซึง่ไดอ้อกแบบตามความเหมาะสมและขอ้จ ากดั ของพืน้ที ่(ตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมและรายละเอยีดแต่ละสถานี 
ภาพรวมแบบแปลนแต่ละสถานี รายละเอียด 

 

4.1.1 สถานีหวัล าโพง 
สถานีแบบชานชาลากลาง เป็นรูปแบบของสถานีหวัล าโพง โดยมชีาน
ชาลาวางตวัอยูต่รงกลาง รถไฟฟ้าสามารถเขา้จอดเทยีบทัง้ทางดา้นซา้ย
และดา้นขวา 
 

 

 4.1.2 สถานีสลีม 
 สถานีแบบชานชาลาซอ้น เป็นรูปแบบของสถานีสลีม เป็นลกัษณะชาน
ชาลาที่ใช้ในกรณีที่มทีางสาธารณะแคบ มวีตัถุประสงค์เพื่อลดปัญหา
เรือ่งการเวนคนื โดยจะแยกการเดนิรถ เป็นคนละระดบั 
 

 

4.1.3 สถานีบางซือ่ 
สถานีแบบชานชาลาขา้ง เป็นรูปแบบของสถานีบางซื่อ โดยมชีานชาลา
วางตวัอยูท่างดา้นขา้ง รถไฟฟ้าจะเขา้จอดเทยีบในชว่งกลาง 
 

4.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูแบบสอบถามผูใ้ช้บริการ  
มผีูต้อบแบบสอบถามจ านวน 267 ชุด แบง่ออกเป็นดงัน้ี 

(1)สถานีหวัล าโพง 83 ชุด       (2)สถานีสลีม  94 ชุด       (3)สถานีบางซื่อ  71 ชุด       (4)สถานีอื่นๆ  19 ชุด (ตารางที ่2) 

ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามของผูใ้ชบ้รกิารสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทัง้ 3 สถานี 
เปรยีบเทยีบความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ผลสรุปแบบสอบถาม 

 

4.2.1 สรุปดา้นการออกแบบ  
จากขอ้มลูการส ารวจดา้นการออกแบบ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด 248 คน ภาพรวมทัง้ 3 สถานี เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
(1) จุดบรกิารชารต์โทรศพัทม์อืถอืและ wi-fi free 
(2) มตีูย้อดเหรยีญอตัโนมตั ิ
(3) พืน้ทีพ่กัคอยสว่นตวั 
(4) หน้าจอแสดงผลแบบดจิทิลัเพือ่สนัทนาการ 
(5) มหีนงัสอืใหอ้า่นระหวา่งรอเดนิทาง 
(6) มพีืน้ทีส่ามารถจดัการแสดงงานศลิปะ 
(7) พืน้ทีจ่อดจกัรยาน 
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ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามของผูใ้ชบ้รกิารสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทัง้ 3 สถานี (ต่อ) 
เปรยีบเทยีบความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ผลสรุปแบบสอบถาม 

 

4.2.2 สรุปดา้นสารสนเทศ 
จากขอ้มลูการส ารวจดา้นขอ้มลูสารสนเทศ จากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 248 คน ภาพรวมทัง้ 3 สถานี เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี 
(1) มกีารใชเ้สยีงและแสง เพือ่แจง้ขบวนรถไฟฟ้าใตด้นิทีม่าถงึยงั
สถานี 
(2) การมแีผนทีแ่สดงเสน้ทางและรายงานขอ้มลูการจราจร 
(3) มรีะบบสญัญาณแจง้เหตุ เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 
(4) มสีือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

 

4.2.3 สรุปดา้นเสยีงดนตรทีีช่ว่ยผอ่นคลาย 
จากขอ้มลูการส ารวจดา้นเสยีงดนตรทีีช่ว่ยผอ่นคลาย จากจ านวนผู้
แบบสอบถามทัง้หมด 248 คน ภาพรวมทัง้ 3 สถานี เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี 
(1) เสยีงธรรมชาตทิีท่ าใหรู้ส้กึผอ่นคลาย 
(2) เพลงบรรเลงชว่ยใหรู้ส้กึผอ่นคลาย 
(3) เพลงทีม่เีน้ือรอ้งชว่ยใหรู้ส้กึผอ่นคลาย 
(4) ผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถเลอืกประเภทเพลงได ้โดยทางผูอ้อกแบบ
จะเป็นคนก าหนด 
(5) ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกประเภทเพลงไดเ้อง ตามความชอบ 
(6) มสีือ่ภาพประกอบเพลง 

 

4.2.4 สรุปดา้นประเภทเสยีง 
จากขอ้มลูการส ารวจดา้นประเภทเพลงและเสยีงดนตร ีจากจ านวนผู้
แบบสอบถามทัง้หมด 248 คน ภาพรวมทัง้ 3 สถานี เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี 
(1) ดนตรจีากเครือ่งดนตรสีากล 
(2) ดนตรป๊ีอบปลูาร ์(Popular) 
(3) ดนตรจีากธรรมชาต ิ
(4) ดนตรคีลาสสคิ (Classical music) 
(5) ดนตรจีากเครือ่งดนตรไีทย 
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4.3 ผลการวิเคราะหร์ปูทรงท่ีเหมาะสมต่อการฟังของผูใ้ช้บริการ 
จากการทีท่างผูว้จิยัไดศ้กึษาทัง้ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งและกรณีศกึษาพฤตกิรรมของเสยีงทีส่มัพนัธก์บัรูปทรงพืน้ฐานแบบต่างๆ 

สามารถไดข้อ้สรุปวา่ ลกัษณะรปูทรงทีส่มัพนัธก์บัเสยีง ทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุต่อการฟังเสยีงดนตรขีองผูใ้ชบ้รกิาร มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 ลกัษณะรปูทรงทีส่มัพนัธก์บัเสยีง ทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุต่อการฟังเสยีงดนตรขีองผูใ้ชบ้รกิาร 
รปูแบบ รปูทรง ทดสอบด้วยโปรแกรม Fohhn Designer 
A 
(ชัน้จ าหน่าย 
บตัรโดยสาร) 

 รปูทรงกระบอก เพดานทรงโดม เสยีงจะ
เดนิทางเขา้สูจุ่ดศนูยก์ลางตามลกัษณะ
ของรปูทรงวงกลม  

การตดิตัง้ล าโพง จะตดิตัง้บรเิวณ
เพดานทรงโดม เพือ่ใหเ้สยีงลง
มายงัจุดศนูยก์ลาง 

B 
(ชัน้ชานชาลา) 

รปูสีเ่หลีย่มมมุโคง้ เสยีงจะเดนิทางตาม
รปูทรงภายใน  

 การตดิตัง้ล าโพง จะตดิตัง้บรเิวณ
เพดานตรงกลาง เพือ่ใหเ้สยีง
กระจายทัว่หอ้ง 

4.4 ก าหนดแนวทางการออกแบบ ผูว้จิยัจงึก าหนดเกณฑ ์เพือ่แบง่ออกเป็น 2 รปูแบบดงัน้ี 

ตารางท่ี 4 แบง่รปูแบบการใชง้าน 
ชัน้สถานี แบง่ประเภท การใช้งานหลกั 
ชัน้จ าหน่ายบตัรโดยสาร 
รปูแบบ A (10 นาทขีึน้ไป) 

(A-1) หอ้งฟังเสยีงดนตร(ีแบบนัง่ฟังรวม) 
(A-2) หอ้งฟังเสยีงดนตร(ีแบบสว่นตวั) 
(A-3) หอ้งกจิกรรม 

ชัน้ชานชาลา รปูแบบ B (7-10 นาท)ี - หอ้งฟังเสยีงดนตร+ีกจิกรรม 

หลงัจากไดก้ าหนดเกณฑก์ารออกแบบ ทางผูว้จิยักไ็ดก้ าหนดรปูแบบในการประกอบ ดงัตารางที ่9 

ตารางท่ี 5 ก าหนอเกณฑก์ารประกอบต่อกนัและการออกแบบ 
รปูแบบ ก าหนดเกณฑก์ารประกอบต่อกนั ก าหนดเกณฑก์ารออกแบบ 
A (1) A-1, A-2 และ A-3 มชีอ่งเปิดเชือ่มต่อกนั 

(2) รปูทรงมลีกัษณะเหลีย่มเพือ่ใหป้ระกอบต่อกนั 
(3) สามารถประกอบต่อกนั ไดห้ลายทศิทาง 
(4) ทุก Unit ผูใ้ช้บรกิารต้องสามารถเขา้ถึงและเดนิผ่าน
ได ้
(5) ทุก Unit ตอ้งเชือ่มต่อกนั 

1. จ านวนผูเ้ขา้ใชอ้าคาร 3-5 คน ต่อ 1 Unit  
2. ทางเขา้-ออก เป็นรูปแบบเปิดโล่ง(ไม่มปีระตู) เพื่อให้
สะดวกแก่ผูใ้ช ้
3. มชีอ่งแสงและการระบายอากาศ 
4. ขนาดพืน้ที ่กวา้ง 3.0 m. x ยาว 3.0 m. X สงู 3.0 m. 

B (1) สามารถประกอบต่อกนัได ้ในแนวยาว 
(2) ทุก Unit ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งสามารถเขา้ถงึได ้
(3) ผูใ้ชบ้รกิารมองเหน็การมาถงึ ของรถไฟฟ้าใตด้นิ 

1. จ านวนผูใ้ชอ้าคาร 1 คน  
2. ผูเ้ขา้ใชอ้าคารสามารถมองเหน็ รถไฟฟ้าใตด้นิ 
3. มชีอ่งแสงและการระบายอากาศ 
4. ทางเขา้-ออก เป็นรูปแบบเปิดโล่ง(ไม่มปีระตู) เพื่อให้
สะดวกแก่ผูใ้ช ้
5. ขนาดพืน้ที ่กวา้ง 0.8 m. x ยาว 0.86 m. X สงู 2.4 m. 

สดุทา้ยทางผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการวางต าแหน่งภายในสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ ดงัน้ี 
1) สถาปัตยกรรมผสานเสยีงดนตรตีอ้งอยู่ภายในพืน้ทีส่ถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ เฉพาะจุดจ าหน่ายบตัรโดยสารและชัน้ชานชาลา 

เพือ่เน้นกลุม่เป้าหมายส าหรบัผูเ้ดนิทางเทา่นัน้ 
2) สถาปัตยกรรมผสานเสยีงดนตรตีอ้งไมก่ดีขวา้งทางสญัจรของผูใ้ชบ้รกิาร เจา้หน้าที่ 
3) อยูใ่นต าแหน่งทีเ่จา้หน้าที ่สามารถมองเหน็สถาปัตยกรรมผสานเสยีงดนตร ีเพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร 
4) ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเดนิ เขา้-ออก สถาปัตยกรรมผสานเสยีงดนตรไีดส้ะดวก  
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5. ผลการศึกษา 
จากการศกึษาทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งและคน้ควา้ผ่านกรณีศกึษา สรุปไดว้่า ความเครยีดของมนุษย ์สามารถเกดิจาก ทัง้การรบัรู้

เสยีงทางจติวทิยาและสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ซึง่ทัง้ 2 สว่นมคีวามส าคญัเท่าๆ กนั โดยความเครยีดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเดนิทางดว้ยระบบ
ขนสง่มวลชน เป็นความเครยีดทีร่ะดบัน้อยทีสุ่ด เป็นความเครยีดทีม่นุษยเ์ผชญิอยู่ทุกวนั ทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้และการฟังเพลงหรอื
เสยีงดนตรเีป็นวธิทีี่ง่ายที่สุด ที่ช่วยให้มนุษย์ผ่อนคลายจากความเครยีด ในช่วงเวลาสัน้ๆได้ โดยผู้เขา้ร่วมท าแบบสอบถาม ได้ท า
แบบสอบถามความตอ้งการประเภทเพลงหรอืเสยีงดนตรทีีช่ว่ยใหผ้อ่นคลายความเครยีด ซึง่ผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 94.74 ฟังเสยีงธรรมชาติ
ใหค้วามรูส้กึผ่อนคลายมากทีสุ่ด อนัดบัรองลงมาเป็นเพลงบรรเลง รอ้ยละ 92.77 และเพลงทีม่เีน้ือรอ้ง รอ้ยละ 90.21 ตามล าดบั และ
ประเภทเสยีงดนตร ีผูใ้ชบ้รกิารชอบฟังดนตรจีากเครือ่งดนตรสีากล ในการช่วยผอ่นคลายความเครยีด รอ้ยละ 81.28 และรองลงมา เป็น
ดนตรป๊ีอบปลูาร ์รอ้ยละ 78.16 และดนตรจีากธรรมชาต ิรอ้ยละ 70.20 ตามล าดบั โดยจากการวเิคราะหพ์บว่า ในกลุ่มกรณีศกึษาส่วน
ใหญ่จะไดร้บัผลกระทบทัง้ทางอารมณ์และความสะดวกสบายในการใชพ้ืน้ทีพ่กัคอยในระหวา่งรอการเดนิทางภายในสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ 
ซึง่ทัง้สองสว่นมคีวามสมัพนัธท์ีส่ง่ผลต่อความเครยีด ของผูใ้ชบ้รกิารดว้ยระบบขนสง่มวลชน เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิอารมณ์และความรูส้กึ
ที่ดขีึน้ ในระหว่างรอการเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชน จงึได้มกีารออกแบบพื้นที่พกัคอย ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิที่มรีูปแบบ
แตกต่างกนั เพือ่ช่วยผอ่นคลายความเครยีดที่เกดิขึน้ โดยใหค้วามรูส้กึสะดวกสบายในการใชพ้ืน้ทีต่ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและ
ความรูส้กึผ่อนคลายจากการฟังเพลงหรอืเสยีงดนตรทีีเ่หมาะสม สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัการผ่อนคลายความเครยีด ผ่านการฟังเพลง
หรอืเสยีงดนตรแีละองคป์ระกอบต่างๆทีเ่หมาะสม นอกจากน้ี  การเลอืกรปูทรงทีส่มัพนัธก์บัเสยีงและเหมาะสมกบัการใชง้านแต่ละพืน้ที่
ภายในของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ และสามารถประกอบต่อกนัไดข้องรปูทรง อาจท าใหเ้กดิเงือ่นไขในการออกแบบพืน้ทีพ่กัคอยทีเ่หมาะสม 
และการออกแบบยงัเลอืกใชเ้สน้สายทีม่คีวามโคง้ เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึไหลลื่นทางอารมณ์  ในสว่นการใชโ้ทนส ีจะเป็นการดงึโทนสจีาก
อาคารบรบิทรอบๆ ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิแต่ละสถานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งและกลมกลนืกบัพืน้ทีน่ัน้ๆ ทัง้น้ี การเลอืกใชว้สัดุ ทีน่ ้าหนั ก
เบา ขนยา้ยไดง้า่ย สามารถท าความสะอาดและดแูลรกัษาไดง้า่ย  
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บทคดัย่อ 
ในช่วงปี 2020 ทีผ่า่นมากฬีาเอก็ซต์รมีในประเทศไทยไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก มกีารแชรร์ปูภาพและวดิโิอเกีย่วกบักฬีา

เอก็ซต์รมีสงูทีสุ่ด ท าใหเ้กดิอเีวนตแ์ละกจิกรรมมากมายเกดิขึน้ในประเทศ รวมถงึในต่างประเทศ เชน่ มกีารน ากฬีาเอก็ซต์รมีมาบรรจุใน
การแขง่ขนัโอลมิปิก ทีก่รุงโตเกยีวปี 2020 แต่เมือ่เวลาผา่นไปไมน่านความนิยมในประเทศไทยไดเ้ริม่ลดลง ผูว้จิยัจงึเริม่ศกึษาปัญหาถงึ
สาเหตุปัญหาทีเ่กีย่วกบัพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมีในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบวา่แทจ้รงิแลว้ในประเทศไทยสถานทีเ่ล่นกฬีาเอก็ซต์รมีทีม่ ี
มาตรฐานนัน้ยงัมอียู่น้อย และยงัไมส่ามารถตอบโจทยก์ารใชง้านตามความตอ้งการผูบ้รโิภค หรอืกลุม่นกักฬีาเพือ่ใชใ้นการพฒันาฝีมอืได ้
ผูว้จิยัจงึศกึษาแนวทางการออกแบบเอก็ซต์รมีสปอรต์คอมเพลก็ซ ์เพือ่สง่เสรมิกลุ่มผูบ้รโิภคและกลุ่มนักกฬีาทีมุ่่งพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
โดย 1) เพื่อศกึษากจิกรรมกฬีาเอก็ซ์ตรมีในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลเพื่อน ามาวเิคราะห์ปัญหาและปัจจยัทีเ่ลอืกใชง้านพืน้ที่ ก าหนด
แนวทางการออกแบบใหเ้หมาะสมกบับรบิทประเทศไทย 2) ศกึษามาตรฐานและแนวทางการออกแบบสถานทีส่ าหรบัฝึกซอ้มและจดัการ
แขง่ขนักฬีาเอก็ซต์รมี พฒันาไปสูร่ะดบัสากล 3) เพือ่สรา้งแนวทางการออกแบบสถานทีส่ าหรบัฝึกซอ้มและจดัการแขง่ขนักฬีาเอก็ซต์รมี 
เพื่อพฒันานักกฬีารุ่นใหม่ใหม้โีอกาสฝึกซ้อม พฒันาไปสู่ระดบัสากล ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาคอื แนวคดิจากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการ
และกลุ่มนักกีฬากีฬาในประเทศไทย รวมถึงปัญหาที่ได้พบเจอจากการใช้งานพื้นที่กีฬาเอ็กซ์ตรมีในประเทศไทยเป็นเวลานานเพื่อ
ก าหนดแนวทางการออกแบบในบรบิทประเทศไทย และมาตรฐานจากขอ้มลูการศกึษาพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพและปรมิณฑลและการศกึษา
กรณีศกึษาในต่างประเทศ แนวทางการออกแบบเอก็ซต์รมีสปอรต์คอมเพลก็ซท์ีไ่ดม้าจากการสรุปขอ้มลูทีศ่กึษาออกมาเป็นโปรแกริม่มิง่ที่
ควรมใีนการออกแบบ เพื่อสรา้งพืน้ทีฝึ่กซอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบับรบิทประเทศไทยและมีมาตรฐานระดบัสากล มพีืน้ทีส่นาม
กฬีาเพือ่จดัการแขง่ขนัและจดักจิกรรม มพีืน้ทีส่ าหรบัผูช้ม มสีิง่อ านวยความสะดวกทีร่องรบัผูท้ีเ่ขา้ใชง้านพืน้ทีต่ามมาตรฐานในประเทศ
ไทยและสากล 

ค าส าคญั: กฬีาเอก็ซต์รมี, สปอรต์คอมเพลก็ซ,์ กฬีาผาดโผน 

Abstract 
 Since 2020 extreme sports in Thailand have gained a large amount of popularity on social media. The activity about 
it was at its peak. The highest share of photos and videos is related to extreme sports. This situation has caused many events 
and activities in-country and it also happens in foreign countries too such as bringing extreme sports into the Olympics game 
2020 in Tokyo, but after a while, its popularity in Thailand has begun to decline. Therefore, the researcher began to study the 
cause of problems in Bangkok. Indeed, in Thailand, there are few effective sports venues. It’s still not functional for the needs 
of consumers or a group of athletes to use for skill development. Therefore, the researcher has studied the design guidelines 
for the extreme sports complex to promote consumer groups and athletes who aim to develop excellence by 1) Studying the 
activity area of extreme sports activities in Bangkok and surrounding areas for analysis of problems and factors of using the 
area 2) Study the standards and guidelines for designing a venue for training and organizing extreme sports events. develop 
to the international level. 3) Design the place for practicing and organizing extreme sports competitions to develop new athletes 
to have the opportunity to practice and develop to a world-class level in international competition. The results of the study were 
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Ideas from a sample of entrepreneurs and sports athletes in Thailand. Including problems encountered from the use of extreme 
sports areas for the design guidelines in the Thai context and standards from area studies in Bangkok and its vicinities and 
case studies abroad an extreme sports complex design approach derived from summarizing the studied data is a program that 
should be included in the design. To create an effective training area suitable for the Thai context and with international 
standards There is a stadium area to host matches and events. There is an area for audiences. There are facilities that support 
people who access the area according to standards in Thailand and internationally. 

Keywords: Extreme Sports, Sports Complex, Adventure Sports 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ในประเทศไทยปี 2020 ทีผ่่านมากฬีาเอก็ซ์ตรมีอย่าง เซริฟ์สเกต็ สเกต็บอรด์ ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากเทรนด์ 'เซริ์ฟส

เก็ต' ยอดผูเ้ขา้ชมในสื่อออนไลน์ของคนดงั 10 คนที่สูงที่สุดรวมกว่า 3.4 ล้านคน ใหค้วามสนใจกบัเขา้มาชมกจิกรรมน้ี สบืค้นขอ้มูล 
ระหว่างวนัที่   1 ม.ค. 2563 - 8 ม.ีค. 2564 (theopener, 2021) และธุรกจิเกี่ยวกบัการเล่นเซริ์ฟเตบิโตขึน้ถึง 5 เท่า โดยเฉพาะแถบ 
ภาคใต้เมอืงท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต และกระบี ่มนีักเรยีนทีเ่ลอืกลงคอร์สเรยีนใน Surf Schoool จ านวนมากกว่า 120,000 (mgronline , 
2021) จากการศกึษาทีม่าและความส าคญัของเทรนดท์ีเ่กดิขึน้ พบวา่กฬีาประเภทน้ีไมไ่ดร้บัความนิยมแค่ในประเทศไทย แต่ไดร้บัความ
นิยมในระดบัสากลโลก กฬีาเอ็กซ์ตรมีได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้ตลอด 15-20 ปีที่ผ่านมา ทัง้ยงัมกีารบรรจุกฬีาเอ็กซ์ตรมีเขา้ไปในการ
แขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเกม 2021 ทีก่รุงโตเกยีว จงึแสดงใหเ้หน็ถงึทีเ่ทรนดแ์ละความส าคญัทีเ่กดิขึน้บนโลก ซึง่ในช่วงวกิฤตการณ์โควดิ 19 
ทีผู่ค้นหนัมาใส่ใจสุขภาพออกก าลงักายกนัมากขึน้ ท าใหเ้ริม่สนใจในกฬีาเอก็ซ์ตรมีประเภทต่าง ๆ ทีม่คีวามสนุกสนาน ความตื่นเต้น 
ความน่าสนใจ ซึ่งเป็นตวัช่วยลดความน่าเบื่อหน่ายในช่วงเวลาที่ต้องอยู่แต่บ้านกกัตวัลอ็กดาวน์ได้อย่างดเียี่ยม (Skateboardershq, 
2021) แต่เน่ืองจากในปัจจุบนักฬีาน้ีกลบัไดร้บัความนิยมลดลง ผูว้จิยัจงึศกึษาถงึปัญหาและสาเหตุ โดยการศกึษาพืน้ที่กจิกรรมกฬีา
เอก็ซ์ตรมีในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่าแทจ้รงิแลว้สถานที่เล่นทีม่คีุณภาพนัน้ยงัมอียู่น้อยมาก และยงัไม่สามารถตอบรบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืนักกฬีา เน่ืองจากยงัขาดอุปกรณ์ ขาดการดแูลรกัษา ขาดผู้ทีส่ามารถใหค้ าแนะน า ขาดสิง่อ านวยความสะดวก 
สถานที่ก็ยงัไม่เอื้ออ านวยใหจ้ดัการแข่งขนัหรอื การฝึกซ้อมอย่างจรงิจงั  ท าใหบุ้คลากรทางด้านกฬีาไม่สามารถพฒันาฝีมอืต่อไปได้
เท่าทีค่วร ประเทศไทยจงึตอ้งการมาตรฐานพืน้ทีท่ีส่ามารถเตรยีมพรอ้มนักกฬีาเยาวช์นคนรุ่นใหม่รวมถงึคนทีส่นใจเล่นกฬีาเอก็ซ์ตรมี 
เพื่อส่งเสรมิและเผยแพร่ รวมถงึผลกัดนักฬีาประเภทน้ีใหก้บัคนไทยไดพ้ฒันาศกัยภาพไปสู่ระดบัสากลโลก  จงึเกดิเป็นโจทย์เพื่อสรา้ง
แนวทางการออกแบบเอก็ซต์รมีสปอรต์คอมเพลก็ซเ์พือ่สง่เสรมิกลุม่ผูบ้รโิภคและกลุม่นกักฬีาทีมุ่ง่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 

1.2 ค าถามวิจยั 
1.2.1 การออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเอก็ซต์รมี ทีเ่หมาะสมกบับรบิทประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
1.2.2 เราจะสง่เสรมิกจิกรรมกฬีาเอก็ซต์รมีในปัจจุบนั เพือ่การเรยีนรูแ้ละเผยแพรด่ว้ยพืน้ทีส่ถาปัตยกรรมไดอ้ยา่งไร 

1.3 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
1.3.1 เพือ่ศกึษาพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเอก็ซต์รมีในกรุงเทพและปรมิณฑลเพือ่น ามาวเิคราะห์ปัญหาและปัจจยัทีเ่ลอืกใชง้านพืน้ที ่
1.3.2 เพือ่ศกึษามาตรฐานการออกแบบสถานทีส่ าหรบัฝึกซอ้มและจดัการแขง่ขนักฬีาเอก็ซต์รมีระดบัสากลจากกรณีศกึษาเพือ่น ามาปรบัใช ้
1.3.3 เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบสถานที่ส าหรบัฝึกซ้อมและจดัการแข่งขนักฬีาเอ็กซ์ตรมี เพื่อพฒันานักกฬีารุ่นใหม่ให้มโีอกาส
พฒันาไปสูร่ะดบัสากลใหเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1 ขอบเขตดา้นการศกึษาพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเอก็ซต์รมีทีอ่ยู ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากร กลุม่ประชากรทีใ่ชง้านพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมีอยูเ่ป็นประจ า ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.5.1 ทราบถงึมุมมองความตอ้งการใชง้านของพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเอก็ซ์ตรมี จากผูใ้ชง้าน ผูป้ระกอบการ นักกฬีา เพื่อน า เอาขอ้มลูน้ีไป
พฒันาต่อเพือ่สรา้งสรรคพ์ืน้ทีต่่าง ๆ เหลา่น้ีในประเทศไทยตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
1.5.2 เป็นแนวทางการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเอก็ซ์ตรมี เพื่อใหภ้าครฐั หรอืภาคเอกชน อกีทัง้ผูท้ีส่นใจพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเหล่าน้ี 
เพือ่น าไปศกึษาใชง้านและออกแบบเป็นโครงการทีม่มีาตราฐาน เหมาะสมกบับรบิทประเทศไทย 
1.5.3 แนวทางพฒันาสง่เสรมิและเผยแพร่ กฬีาประเภทเอก็ซต์รมีเพือ่ใหน้ักกฬีา หรอืผูท้ีส่นใจพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเหล่านี้ ไดม้ทีางพฒันา
ต่อไปสูร่ะดบัสากล มกีารฝึกฝนและเตรยีมพรอ้มผูเ้ลน่ใหไ้ปแขง่ขนัในระดบัสากลโลกได้ 

2. การศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ค าจ ากดัความของกีฬาเอก็ซต์รีม 
ค าจ ากดัความของกีฬาเอ็กซ์ตรีมนัน้ไม่ชดัเจนและที่มาของค าศพัท์ก็ไม่ชดัเจน แต่ได้รบัความนิยมในปี 1990 เมื่อบริษัท

การตลาดหยบิกจิกรรมกฬีาประเภทน้ีขึน้มาเพื่อโปรโมต X Games และรายการกฬีาเอก็ซ์ตรมีและบรษิทักฬีาเอก็ซ์ตรมีทีเ่ปิดตวัใหม่ๆ 
โดยค าจ ากดัความทีใ่ชก้นัทัว่ไปของกฬีานี้ในเชงิการวจิยัคอื "กจิกรรมการแขง่ขนั” ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเผชญิความทา้ทายทางร่างกายและ
จติใจตามธรรมชาตหิรอืสิง่ผดิปกต ิเช่น ความเรว็ ความสงู ความลกึ หรอืแรงธรรมชาต ิและรวดเรว็และแม่นย าในการประมวลผล การ
ตดัสนิใจ การรบัรู ้จงึจ าเป็นต่อผลลพัธใ์นการท ากจิกรรมกฬีาน้ีใหป้ระสบความส าเรจ็ (Dr. Rhonda Cohen, 2012) โดยนิยามปัจจุบนัถูก
เรยีกวา่กฬีาผาดโผน 

2.2 ประวติัความเป็นมาของกีฬาเอก็ซต์รีม 
กฬีาผาดโผน มมีาอย่างยาวนานจากการท ากจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่สีย่งอนัตรายของวยัรุ่น กลุ่มคนทีต่อ้งการความตื่นเตน้ ทา้ทาย 

ต้องการกจิกรรมอะไรใหม่ ๆ ท า แต่ช่วงเวลาที่จุดประกายกฬีาเหล่าน้ีขึน้มาคอืช่วงเวลาที่บรษิทั ESPN (Entertainment and Sports 
Programming Network) ทีไ่ดป้ระสบความส าเรจ็อย่างมากในการก าหนดค าว่าทีช่ื่อว่า "Extreme Sport" ใหส้อดคลอ้งกบั X Games ที่
ผลติในปี 1995 ต่อมากฬีาเอก็ซ์ตรมีไดร้บัความนิยมและเตบิโตเรื่อยมาในช่วงปี 1990 โดยกฬีาส่วนใหญ่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากการ
จ าลองการเลน่กบัธรรมชาต ิเชน่ การเลน่เซริฟ์ในทะเลถูกพฒันาใหน้ ามาเลน่ในทอ้งถนนกลายเป็นสเกต็บอรด์ และการปีนผาจากหน้าผา
จรงิพฒันามาเป็นปีนผาจ าลองในอาคาร ซึง่ปัจจุบนักฬีาประเภทน้ีมนิียามวา่กฬีาผาดโผน เน่ืองจากมกีารเลน่ละการแขง่ขนักบัอุปกรณ์ที่
มกีารลอยอยูก่ลางอากาศและมคีวามทา้ทายอยา่งต่อเน่ืองรวมถงึมคีวามยากในการเลน่สงู 

2.3 ประเภทของกีฬาเอก็ซต์รีม 
กฬีาเอก็ซ์ตรมีนัน้มหีลากหลายชนิดและยงัไมม่กีารระบุนิยามหรอืการจ าแนกประเภทของกฬีาเอก็ซต์รมีอย่างชดัเจนผูว้จิยัจงึ

เลอืกศกึษาและจ าแนกประเภทเฉพาะกฬีาทีถู่กน าไปบรรจุในการแช่งขนัระดบันานาชาตอิย่างการแขง่ขนัโอลมิปิกเกมและซเีกมเป็นตน้ 
จงึจ าแนกกฬีาเอก็ซต์รมีทีถู่กคดัเลอืกออกมาเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 1 ขอ้มลูการศกึษาประเภทกฬีาเอก็ซต์รมีทีค่ดัเลอืกมาจากการแขง่ขนักฬีาเอก็ซต์รมีระดบัสากล 

2.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างกีฬาเอก็ซต์รีมกบัพืน้ท่ีสถาปัตยกรรม 
กฬีาเอก็ซ์ตรมีต้องมกีารศกึษาขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยั โดยเริม่ต้นจากสาเหตุทีน่ ากฬีาเอก็ซ์ตรมีมาไวใ้นอาคาร ความ

เกีย่วขอ้งระหวา่งสถาปัตยกรรมและกฬีาเอก็ซต์รมี เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงและความเป็นไปไดใ้นการน าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของ
กฬีาเอก็ซต์รมีเหลา่น้ี มาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยปัจจยัทีน่ ากฬีาเอก็ซต์รมีมาไวใ้นอาคารม ีดงัน้ี 
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ด้านสภาพอากาศ เน่ืองจากปัจจยัดา้นสภาพอากาศสามารถสง่ผลเสยีต่อการเล่นกฬีาเอก็ซต์รมีได ้หลายกจิกรรมไมส่ามารถ
ด าเนินการหากสภาพอากาศไมเ่ป็นใจ ยกตวัอยา่งเชน่หากฝนตกจะท าใหพ้ืน้ผวิลืน่เกนิไป เป็นอนัตรายต่อผูท้ีเ่ลน่กฬีาประเภทลอ้ได ้หรอื
การปีนผากเ็ชน่กนั หากระหวา่งปีนผาเกดิสภาพอากาศแปรปรวนกส็ามารถก่อใหเ้กดิอนัตรายได ้จงึเกดิการจ าลองการท ากจิกรรมเหล่าน้ี
ไวใ้นอาคาร 

ด้านวิธีการเล่น ในกฬีาประเภทเอก็ซ์ตรมีหลายชนิดผูเ้ล่นไม่สามารถเล่นไดใ้นครัง้แรกหากมคีวามสนใจทีจ่ะลอง จงึควรมกีาร
ฝึกซอ้มในสถานทีจ่ าลอง หรอืในอาคารทีม่กีารใหค้วามรูเ้ปิดใหท้ดลองเลน่และใหค้ าแนะน าจงึจะสามารถท าการเลน่กฬีาเอก็ซต์รมีชนิดต่าง ๆ 

ปัจจยัด้านความปลอดภยั ผูเ้ล่นส่วนมากไมไ่ดเ้ป็นผูเ้ล่นทีม่ปีระสบการณ์มาก่อน จงึตอ้งการความปลอดภยัในการฝึกซอ้มเพื่อ
ไม่ใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูเ้ล่น ยกตวัอย่างเช่น การปีนผาไม่สามารถท าการปีนไดเ้ลย แต่ต้องมอุีปกรณ์รูจ้กัใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสมมคีนสอน
วธิกีารปีน 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบพืน้ท่ีกีฬาเอก็ซต์รีม 
การออกแบบพืน้ทีส่ าหรบัเล่นกฬีาเอก็ซ์ตรมีเหล่าน้ีขึน้อยู่กบัประเภทของกฬีาขนาดพืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นการเล่นกฬีา 

หรอืการแขง่ขนับางประเภททีไ่มต่อ้งใชอุ้ปกรณ์ แต่ใชพ้ืน้ทีก่วา้งเพื่อใหน้ักกฬีาไดโ้ชวล์ลีาของตนเองเพยีงอย่างเดยีวแต่ถงึอย่างไรการ
เลน่กฬีาประเภทนี้สว่นใหญ่ จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการเสรมิแรงและความเรว็ในการทีจ่ะแสดงลลีาทา่ทางรว่มไปกบัอุปกรณ์กฬีาของตน 
ท าใหก้ารออกแบบพืน้ทีพ่วกน้ีขึน้อยู่กบัอุปกรณ์เป็นหลกั แต่การจดัวางอุปกรณ์หรอืแนวทางในการเล่นอุปกรณ์แต่ละจุดนัน้สามารถท า
การออกแบบได ้การออกแบบพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมีมกีารจ าแนกประเภทปัจจยั เพือ่ใหส้ามารถจ าแนกประเภทระดบัรปูแบบของพืน้ทีก่ฬีา
เอก็ซต์รมีได ้ดงัน้ี  (Public Skatepark Development Guide, 2021) 
ขนาด (Size) : พืน้ทีส่ าหรบัเลน่เฉพาะจุด / พืน้ทีก่ฬีาขนาดทอ้งถิน่ / พืน้ทีก่ฬีาระดบัภมูภิาค / พืน้ทีก่ฬีาระดบัประเทศ 
วสัด ุ(Material) : คอนกรตีหลอ่ในที ่/ คอนกรตีส าเรจ็รปู / เหลก็ / พอลเิมอรส์ าเรจ็รปู / เหลก็ส าเรจ็รปู / ไม ้
การออกแบบ (Design) : ส าหรบัการแขง่ขนั / การเป็นจุดเชือ่มต่อ / การเลน่ตามทอ้งถนน / การเลน่ทีม่คีวามยาวต่อเน่ืองกนั 

ซึง่การออกแบบพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมีนัน้จะเกดิขึน้ไดต้อ้งค านึงถงึผูเ้ลน่ วา่มกีระบวนการในการเลน่อยา่งไร ซึง่กฬีาทีต่อ้งท าการ
โชวล์ลีาท่าทาง หรอืเล่นท่าทีม่เีทคนิคต่าง ๆ เพราะส่วนมากเป็นกฬีาทีเ่น้นแสดงลลีาท่าทางทีส่วยงามแปลกใหม่ เพื่อใหไ้ดค้ะแนนมาก
ทีส่ดุ ในการแขง่ขนัจงึมกีารก าหนดพืน้ทีร่ะยะในการเตรยีมพรอ้มทีจ่ะท าทา่ระยะในหลงัท าทา่เสรจ็มซีึง่มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
การออกตวั  ->  การจดัท่าทาง  ->  การท าท่า  ->  การลงลู่พืน้  ->  การหยดุ 

การเล่นกฬีาเอก็ซ์ตรมีในสนามนอกจากจะตอ้งค านึงถงึการลลีาท่าทางในการเล่นซึง่เรยีกว่า “ทรคิ”ทีต่อ้งแสดงออกไปยงัตอ้ง
ค านึงถงึการจะท าทรคิทา่ทางต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพราะฉะนัน้การออกแบบสนามจงึตอ้งค านึงถงึความต่อเนื่องในการเล่น ต่อเน่ือง โดยมี
ทางเลอืกทีห่ยุดพกั ออกจากเสน้ทาง หรอืเปลีย่นรปูแบบการเลน่ไปลงในรปูแบบอื่นต่อ 

การค านวณพื้นท่ี (Area Calculated) : จากการศกึษาขอ้มูลในสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า มผีูจ้ดัท าวธิใีนการค านวณพืน้ทีใ่น
การใชง้านกฬีาสเกต็ The Skatepark Adoption Model (SAM) เป็นสตูรส าหรบัการค านวณวา่ในพืน้ทีชุ่มชนหน่ึงนัน้ตอ้งการ Skatepark 
มากเทา่ไหร ่โดยไมไ่ดก้ าหนดวา่ skatepark มลีกัษณะอยา่งไร มขีนาดใหญ่แคไ่หน หรอืทีไ่หน แต่ค านวณพืน้ทีท่ ัง้หมดทีน่กัสเกต็ในพืน้ที่
ตอ้งการ โดยผลการค านวณเบือ้งต้นจากขอ้มลูค่าเฉลีย่ครวัเรอืนควรจะมีลานกจิกรรมกฬีาสเกต็ในอตัราส่วนเท่ากบั ลานสเกต็ 1 แห่ง 
ขนาด 10,000 ตารางฟุต ต่อ 25,000 ครวัเรอืน 

2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมพืน้ท่ีกีฬาเอก็ซต์รีม 
การสง่เสรมิมหีลายรปูแบบ โดยรูปแบบทีน่ ามาใชก้บัการออกแบบไดค้อืผลกัดนัใหเ้กดิการแขง่ขนัเพื่อผลตินักกฬีาในประเทศ

มากยิง่ขึน้ โดยจดัท าสถานทีแ่ขง่ขนัทีร่องรบันักกฬีา และจดัสถานทีเ่พือ่การเผยแพรว่ฒันธรรมกฬีาออกสือ่ รวมถงึสรา้งพืน้ทีฝึ่กซอ้มเพือ่
พฒันาศกัยภาพของนกักฬีาในไทยและเยาวช์นคนรุน่ใหมท่ีส่นใจในกฬีา ออกแบบใหร้องรบักลุ่มผูบ้รโิภครุน่ใหม่ 

2.7  แนวคิดเก่ียวกบัมาตราฐานท่ีใช้ในพืน้ท่ีกีฬาเอก็ซต์รีม 
เน่ืองจากกฬีาเอก็ซ์ตรมี มกีารออกแบบทีข่ ึน้อยู่กบัสถานทีข่นาด วสัดุทีใ่ชแ้ละเป้าหมายในการออกแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

จงึไมม่มีาตรฐานเฉพาะกฬีาประเภทน้ี ผูว้จิยัจงึ ศึกษาผา่นกฬีา สถานกฬีาอื่น ๆ เพือ่หามาตรฐานกฬีาอื่น ๆ เพือ่เป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ
และน ามาปรบัใชใ้นการออกแบบ เชน่ Sport England Design Guidance, Department of sport and recreation Australia, และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกทางดา้นกฬีาในประเทศไทย เป็นตน้ 



การศกึษาผลการใชง้านของพืน้ทีค่า้ปลกีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  
นิรชรา เกษวงศ ์และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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2.8  การศึกษากรณีศึกษา 
ตารางศกึษาพืน้ทีก่รณีศกึษาในไทยและต่างประเทศ เพือ่ศกึษามาตรฐานในการออกแบบและแนวทางการออกแบบโครงการใหเ้หมาะสม
กบับรบิทของประเทศไทยจากการศกึษากรณีศกึษาของพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมีในประเทศไทย 

 
รปูท่ี 2 ขอ้มลูการศกึษาและวเิคราะหก์รณีศกึษาทีม่มีาตรฐานในระดบัสากล 
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รปูท่ี 3 ขอ้มลูการศกึษาและวเิคราะหก์รณีศกึษาโครงการทีท่ าการสมัภาษณ์และลงพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 
  

จากโครงการเดิิมซิ่ิึงเปนศิูนยกิีฬา
น  ิามาพิฒันาใชประโยชนจากพิ้ิืนทิ่ิี
โกดิังสิูง สรางเปนพิ้ิืนทิ่ิีปนผาทิ่ิีครบ
คริันทิัิ้ง 3 ริูปแบบ โดยใชกรณิีศิึกษา
และบริิษิัทจิัดท  ิาพิ้ิืนทิ่ิีปนผาขิ้ิึนมา

LC - พิ้ิืนทิ่ิีในเมิือง เขาถิึงงาย
ZN - มิีแบงโซน แบงหอง มิีพิ้ิืนทิ่ิีนิัิ่ง
ดิูและพิ้ิืนทิ่ิีออกก  ิาลิังกายอิ่ิืน ๆ 
US - วิัยกลางคน พนิักงานเลิิกงาน
เขาถิึงพิ้ิืนทิ่ิีไดงาย ผานรถไฟฟา

LC - พิ้ิืนทิ่ิีใกลทิ่ิีตนอยิูอาศิัย ดิูแล
งาย ติิดถนนใหญเขาถิึงงาย
ZN - ผสมผสาน ใหมิือใหมและคน
ทิ่ิีเปนอยิูแลว ไดเหิ็นการปนและเกิิด
แรงบิัลดาลใจ มิีการสอนกิันเอง
US - วิัยกลางคนอายิุ 20-30 ป

สรางพิ้ิืนทิ่ิีทิ่ิีตอบโจทยการปนผาของ
ตนและกลิุมคนทิ่ิีชอบกิีฬาปนผาเหมิือน
กิัน โดยออกแบบใหมิีการปนทิัิ้ง 3 ริูป
แบบ มิีอิุปกรณทิ่ิีครบคริัน เนิ่ิืองจากใน
ประเทศตอนนิัิ้น ยิังไมมิีพิ้ิืนทิ่ิีทิ่ิีมิีศิักย-
ภาพพอทิ่ิีจะปนไดอยางตางประเทศ

Urban 
Playground

Rock Domin 
Gym 

สราง Skate Park แหงแรกเนิ่ิืองจาก
ณ เวลานิัิ้นยิังไมมิีพิ้ิืนทิ่ิีทิ่ิีตอบริับกิับ
ความตองการเลย สราง Brand 
ออกแบบเปนริูปติัว D ตามชิ่ิือ Brand
รองริับกิันเลนทิ่ิีหลากหลาย เพิ่ิือให
คนไทยไดมิีพิ้ิืนทิ่ิีฝกซอมพิฒันาฝมิือ
มิีนิักกิีฬาของ Brand มิีชองทางใน
การ Promote Brand และสถานทิ่ิี

LC - สถานทิ่ิ่ิีติิดถนน คนใชงาน
เขาถิึงไดงาย ติิดถนนใหญ
ZN - มิีอิุปกรณหลากหลายส  ิาหริับ
มิือใหมและระดิับโปร มิีรานคา ราน
อาหาร รานน  ิิ้า รวมถิึงสิ่ิิงอ  ิานวย
ความสะดวกครบคริัน
US - เดิ็กทิ่ิีมาเริียน ผิูปกครอง
นิักกิีฬา วิัยริุน วิัยกลางคน

1,000 ตรม.

1,140 ตรม.

1,250 ตรม.

990 ตรม.
30 X 33 ม.

LC - ภายในธรรมศาสตร ปริับใช
พิ้ิืนทิ่ิีจอดรถบิัสใหเกิิดประโยชน
ZN - มิีการจิัดสรรพิ้ิืนทิ่ิีอิุปกรณ
ทิ่ิีหลากหลาย มิีพิ้ิืนทิ่ิีพิักคอย พิ้ิืนทิ่ิี
สิีเขิียว แตอิุปกรณมิีความยากสิูง
US - มิีเยาวชนและนิักศิึกษา และ
กลิุมวิัยริุนเขามาใชงานเปนประจ  ิา

แนวคิิดการออกแบบเริ่ิิมจาก Trend 
กิีฬา น  ิาเขามาเติิมเติ็มพิ้ิืนทิ่ิีทิ่ิีเปนศิูนย
กลางกิีฬาของมหาวิิทยาลิัยธรรม-
ศาสตร เปนสถานทิ่ิีฝกหิัดของเดิ็กและ
เยาวชนรวมถิึงประชาชนธรรมศาสตร
ใหมิีทิ่ิีเลนฝกซอมพิฒันาฝมิือ

Dreg Skate 
Park

Thammasat
X-treme Park

มิีแนวคิิดจากการขยายพิ้ิืนทิ่ิีเลนเดิิม
จากล  ิาลิูกกา พิฒันามารวมกิับเมิือง
กิีฬา ESC Park พิฒันาจากผิูเลนทิ่ิี
มิีประสบการณทิ่ิีตองไปเลนอยิูเมิือง
นอกเปนเวลานานกลิับมาสรางทิ่ิีไทย

LC - ท  ิาเลรวมทิุนกิับ ESC 
ZN - มิีพิ้ิืนทิ่ิีนิัิ่งชม รานอาหาร
มิีโรงแรมในโครงการมาทองเทิ่ิียว
เลนกิีฬา มิีราคา รานอิุปกรณ
US - ในอดิีตเนนไปทิ่ิีชาวตางชาติิ
และชาวไทยบางสวนทิ่ิีสนใจในกิีฬา
ปจจิุบิันมิีทิัิ้งเดิ็กทิุกเพศทิุกวิัย

ESC Wake 
Park / Thai 
Wake Park 48,620 ตรม.

LC - ใชพิ้ิืนทิ่ิีติิดเสาไฟฟาแรงสิูงทิ่ิี
ทิ่ิีไมสามารถสรางอาคารไดใหเกิิด
ประโยชนและเขาถิึงได
ZN - มิีพิ้ิืนทิ่ิีเลนขนาดใหญ มิีพิ้ิืนทิ่ิี
ส  ิาหริับรอคอยและรานคารองริับ
US - มิีทิัิ้งชาวไทยและชาวตางชาติิ
รวมถิึงมิีเดิ็กและผิูใหญา

LC - ดาดฟา Fortune Town
พระราม 9, ติิดกิับรถไฟฟา MRT
ZN - มิีอิุปกรณหลายขนาด มิีการ
แบงโซนใหพิ้ิืนทิ่ิีเลนทิ่ิีส  ิาหริับ 
Pumptrack และ StreetSkate 
US - วิัยกลางคนพนิักงานวิัยริุน

สรางเอกลิักษณดวยการใชงานพิ้ิืนทิ่ิี
ดาดฟาใหเกิิดประโยชน มิีอากาศถาย
เท อยิูในติัวเมิือง มิีการเขาถิึงทิ่ิีงาย 
ตอบริับกิับคนวิัยท  ิางาน วิัยริุนวิัย
กลางคนทิ่ิีอยิูในเมิืองตองการใชพิ้ิืนทิ่ิี
โดยมิีเปาหมายทิ่ิีจะเพิ่ิิมสถานทิ่ิีเลน
พิฒันาผิูเลนกิีฬาในประเทศไทย

ตองการทิ่ิีจะกลายเปนเมิืองกิีฬา มิีทิ่ิี
พิักมิีกิีฬาเอิ็กซตริีมทิ่ิีหลากหลาย
และกิิจกรรมอิ่ิืนๆ ทิ่ิีท  ิาใหคนไทยและ
ชาวตางชาติิเขามาทองเทิ่ิียวได 
โดยเริ่ิิมจากการสราง Pumtrack 
ทิ่ิีมิีขนาดใหญทิ่ิีสิุดในเอเชิีย เพิ่ิือสราง
เอกลิักษณ แตดิึงดิูดผิูคนมาทองเทิ่ิียว 

ชิ่ิือ ลายละเอิียดพิ้ิืนทิ่ิีแนวคิิดการออกแบบ ขนาดพิ้ิืนทิ่ิี ภาพติัวอยางสถานทิ่ิี

ESC Space 
Pumper

Sky Park 
BKK 390 ตรม. 

13 x 30 ม.

9,000 ตรม.
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3. วิธีด าเนินงานวิจยั 
วธิกีารด าเนินงานวจิยัโดยเริม่จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึคดัเลอืกและจดัอนัดบั

พืน้ทีใ่นการศกึษาส ารวจลกัษณะทางกายภาพในขอบเขตทีก่ าหนด เพื่อทราบถงึปัญหาและปัจจยัในการเลอืกใชง้านพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมี
ในประเทศไทย จากนัน้จงึคดัเลอืกกลุม่ประชากรตวัอยา่งโดยแบง่เป็นกลุม่ กลุม่ผูเ้ลน่กฬีาเอก็ซส์ตรมีทัว่ไป กลุ่มผูป้ระกอบการพืน้ทีก่ฬีา
เอก็ซ์ตรมี สมาคมกฬีาเอก็ซ์ตรมี และนักกฬีาเอก็ซ์ตรมีในประเทศไทย จากนัน้จงึท าการสมัภาษณ์ สอบถามขอ้มลู ถงึปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ข รวมถงึการแนวคดิการออกแบบในบรบิทของประเทศไทย และน ามาศกึษาร่วมกบักรณีศกึษาของต่างประเทศ เพือ่พฒันา
และยกระดบัขอ้มลูใหม้แีนวทางพฒันาไปสู่มาตรฐานระดบัสากล จากนัน้จงึวเิคราะหข์อ้มลู รวบรวมขอ้มลู เพื่อสรุปผล และสรุปรปูแบบ
โครงการผ่านการเขยีนตารางโปรแกรมมิง่ขึน้มา เพื่อเป็นสรา้งแนวทางการออกแบบ จากนัน้จงึท าการเสนอแนวทางการออกแบบ ผ่าน
การใชโ้ปรแกรมมิง่ทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 

4. สรปุผลและอภิปรายผลงานวิจยั 

4.1 สรปุผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษาขอ้มลูในบทที ่2 พบวา่มาตรฐานการออกแบบพืน้ทีก่ฬีาเหล่านี้ยงัไม่ไดถู้กน าไปใชใ้นการออกแบบพืน้ทีก่ฬีาใน

ประเทศไทยจงึไดท้ าการสรุปผลการศกึษาเป็นขอ้ๆ ในสว่นทีต่อ้งค านึงถงึในแนวทางการออกแบบพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมี ดงัน้ี 
กีฬาทุกประเภท : โดยกฬีาทุกประเภททีจ่ดัท าสนามแขง่ขนักฬีาฝึกซอ้มทีม่รีะดบัมาตรฐานสากลควรมพีืน้ทีด่งัต่อไปน้ี 

 
โดยทางเดนิภายในอาอาคารทัว่ไปควรมคีวามกวา้งไมต่ ่ากวา่ 1.5 เมตร ถา้หากเป็นทางเดนิเพือ่การดแูลรกัษาจะมคีวามกวา้ง

ไมต่ ่ากวา่ 2.5 เมตร นอกเหนือจากมาตรฐานพืน้ทีภ่ายในอาคารแลว้ พืน้ทีภ่ายนอกอาคารยงัมขีอ้มลูระบุไวว้า่กฬีาทีเ่ล่นภายนอกอาคาร
ควรมทีศิทางการเล่นไปทางทศิเหนือและทศิใต ้เพือ่หลกีเลีย่งแสงทีจ่ะเขา้มากระทบในสายตาของผูเ้ลน่รวมถงึผูช้มอกีดว้ย ทัง้น้ีหากเป็น
สถานแขง่ขนักฬีาควรมกีารออกแบบพืน้ทีถ่่ายทอดสดและหอ้งถ่ายทอดสดส าหรบัการเผยแพรก่ฬีาอกีดว้ย 

กีฬาเอก็ซต์รีมทางบก : จะมรีะยะในการเลน่ความยาวไมต่ ่ากวา่ 23 เมตร ต่อ 1 เสน้ทางในการเลน่โดยมคีวามกวา้งไมต่ ่ากวา่ 
6 เมตรในระยะเสน้ทางการเลน่โดยมรีะยะของ 1. การออกตวั -> 2. การจดัท าทาง -> 3. การท าทา่ -> 4. การลงสูพ่ืน้ -> 5. การหยุด 
โดยผูอ้อกแบบตอ้งค านึกถงึขนาดของโครงการ จ านวนคนใชง้าน วสัดุทีใ่ชว้า่เหมาะสมกบัสภาพอากาศ เช่น วสัดุทีท่นความรอ้นสงูควร
ใชง้านในพืน้ทีน่อกอาคาร รวมถงึการจดัท าพืน้ทีพ่กัคอยของผูท้ีม่ารบักฬีาและความต่อเนื่องในเสน้ทางการเลน่กฬีา 

กีฬาเอก็ซ์ตรีมประเภทปีน : จะมกีารก าหนดระยะปลอดภยัในการตกของผูใ้ชง้านจะมรีะยะปลอดภยัวดัจากจุดทีส่งูทีสุ่ดใน
การเล่นแลว้มโีอกาสตกลงมาเป็นระยะ 2 เมตร เป็นรศัมจีากจุดทีม่โีอกาสตกลงไป รวมถงึการออกแบบจุดในการปีนตอ้งค านึงถงึระยะที่
คนเอือ้มถงึ มรีปูแบบการปีนทีห่ลากหลายสามารถปรบัเปลีย่นเสน้ทางไดต้ลอดเพือ่ซ่อมบ ารุง 

กีฬาเอก็ซต์รีมทางน ้า : จะมรีะยะในการเล่นความยาวไมต่ ่ากว่า 30-300 เมตร ต่อ 1 เสน้ทางในการเล่นโดยมคีวามกวา้งไม่
ต ่ากว่า 10-20 เมตรในระยะเส้นทางขึ้นอยู่กบัขนาดของโครงการ โดยพื้นที่น ้าต้องมคีวามลกึไม่ต ่ากว่า 3 เมตร และผู้ออกแบบต้อง
ค านึงถงึขนาดของเสารแ์ละการวางต าแหน่งของเสาเคเบิล้ในการออกแบบพืน้ทีก่ฬีาทางน ้า 

4.2 สรปุผลการศึกษากรณีศึกษา 
จากการสรุปผลการศกึษาพบวา่ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสว่นใหญ่ในต่างประเทศมสีิง่อ านวยความสะดวก มมีาตรฐาน มี

วธิคีดิที่รองรบัสถานการณ์ได้หลากหลายมากกว่าและเน้นไปที่การรองรบัจดัการจดัการแข่งขนั มทีี่นัง่มฟัีงชนัที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสถานทีใ่นไทยทีไ่ดศ้กึษาแลว้ ค่อนขา้งมสีิง่อ านวยความสะดวกทีต่่างกนัมาก รวมถงึขนาดพืน้ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีส่ าหรบั
การจดัการแขง่ขนัในระดบัสากล จงึตอ้งน าขอ้มลูทีไ่ดเ้หลา่น้ีมาปรบัใชใ้นพืน้ทีข่องงานวจิยั ดงัน้ี 
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กรณีศึกษาในต่างประเทศ 
โดยจากการศกึษาพืน้ทีก่รณีศกึษาพบว่าการแขง่ขนัส่วนใหญ่ถูกจดัท าขึน้ชัว่คราว แต่มแีนวคดิการออกแบบและมาตรฐานใน

เรื่องของพืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั ผูว้จิยัจงึตอ้งใชก้รณีศกึษาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดพืน้ทีม่าตราฐานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
แสดงอยูใ่น รปูที ่2 และตารางการสรุปพืน้ทีม่าตรฐานในการออกแบบในภาคผนวก 

กีฬาทุกประเภท : โดยกฬีาทุกประเภทควรมกีารค านึงถงึฟังชนัในการถ่ายทอดสดพืน้ทีก่ารแขง่ขนัในการออกแบบ รวมถงึสิง่
อ านวยความสะดวกดา้นการคา้อาหารและเครือ่งดืม่ไวใ้นการรองรบัผูช้มและผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างออกไปจากหวัขอ้ 4.1 

พืน้ท่ีแข่งขนักีฬาเอก็ซต์รีมทางบก : 1,080 ตารางเมตร และพืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการ 
โดยแต่ละประเภทมคีวามแตกต่างกนัออกไป โดยยดึขนาดพืน้ทีแ่ละระยะทางการเลน่โดยประมาณใหม้คีวามใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีก่รณีศกึษา 
เนื่องจากเป็นกรณีศกึษาทีไ่ดม้าตราฐานและมกีารแขง่ขนัระดบัสากลเกดิขึน้จรงิภายในโครงการ 

พืน้ท่ีแข่งขนักีฬาเอก็ซต์รีมประเภทปีน : 1,075 ตารางเมตร และพืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการ 
พื้นท่ีแข่งขนักีฬาเอก็ซ์ตรีมทางน ้า : จะมพีื้นที่ขึน้อยู่กบัขนาดโครงการโดยยดึการออกแบบตามมาตรฐานเป็นหลกัจงึไม่

สามารถระบุมาตรฐานทีช่ดัเจนไดแ้ต่สามารถอา้งองิพืน้ทีจ่ากกรณีศกึษาไดใ้นการออกแบบโครงการ 

กรณีศึกษาในประเทศไทย 
โดยจากการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาในไทยพบว่าพื้นที่กีฬาในประเทศไทยไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนถูกจดัท าขึ้นด้วยผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการเล่นกฬีาเป็นส่วนใหญ่ และมกีารศกึษากรณีศกึษาเพื่อเป็นต้นแบบในการจดัท าโครงการขึน้ แต่ไม่ได้ค านึงถึงสิง่
อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในโครงการ แต่ในดา้นแนวคดิการออกแบบมปัีจจยัทที าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ ดงัน้ี 

เอกลกัษณ์ของโครงการ : ผู้จดัท าโครงการกีฬาไอศกรมีในประเทศไทยส่วนใหญ่ค านึงถึงเอกลกัษณ์ของโครงการ ที่จะ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวคดิและเป้าหมายในการออกแบบโครงการ ซึง่จะเป็นการดงึดูดผูใ้ชง้านเขา้มา และท าใหผู้ใ้ชง้านจดจ าพืน้ทีท่ีเ่ป็น
เอกลกัษณ์น้ี แนวคดิการออกแบบน้ีสร้างผลดใีหก้บัโครงการทีม่เีอกลกัษณ์ชดัเจนใหก้ลบัมาใชง้านอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงสถานทีท่ี่มี
เอกลกัษณ์เชงิลกัษณะแหล่งทอ่งเทีย่ว เพือ่ชกัชวนกลุ่มคนมาใชง้านพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ 

การตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งาน : เนื่องจากประเทศไทยทา่นกฬีาเอก็ซต์รมีทีเ่กดิขึน้นัน้ยงัไมม่ัน่คง ความตอ้งการ
ของกลุม่ผูใ้ชง้านทีม่อียู่ไมเ่พยีงพอ จงึเป็นปัจจยัส าคญัทีห่ลายโครงการใชต้อบสนองความตอ้งการ เพือ่สรา้งแรงดงึดดูใหผู้ใ้ชง้านยงัมาใช้
งานต่อในพืน้ที ่และกลุม่ผูเ้ลน่ในประเทศไทย ยงัขาดประสบการณ์และความรู ้ยงัถอืวา่เป็นมอืใหมใ่นกฬีาน้ี จงึท าใหก้ารน าอุปกรณ์ทีง่า่ย
ต่อการเลน่ และการแนะน าการสอน และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกดิขึน้ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.3 สรปุผลการศึกษาการสอบถามข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวข้อง 
ผูว้จิยัไดท้ าการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์เพือ่ศกึษาขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างผูเ้ลน่กฬีาเอก็ซต์รมีในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

จ านวน 71 คน ทีก่ าลงัท าการใชง้านอยู่ในพืน้ทีจ่รงิโดยผูว้จิยัไดล้งพน้ทีแ่ละส่งแบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีเ่ล่น เพื่อสอบถามถงึ
ขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูปัญหาทีพ่บเจอในการใชง้านพืน้ที ่รวมถงึเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ผูป้ระกอบการ 8 แหง่ ไดแ้ก่ Rock Domain Gym, Urban 
Playground, ESC Wake Park, Flow House BKK, ESC Pumper Space, BKK Sky Park, X-treme Park Thammasat และองคก์รกฬีา
เอก็ซต์รมีแหง่ประเทศไทยทีด่แูลนักกฬีาผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์และศกึษาขอ้มลูของกลุ่มผูป้ระกอบการสถานกฬีาในเขตกรุงเทพและ
ปรมิณฑลและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นี้ เพือ่น าไปปรบัใชใ้นการใชส้รา้งแนวทางในการออกแบบใหเ้หมาะสมกบับรบิทประเทศไทย โดยมี
ผลลพัธ ์จากการรวบรวมขอ้มลูและสรุปผลวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 สรุปขอ้มลูจากแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มผูเ้ลน่กฬีาเอก็ซส์ตรมีทัว่ไป 
การเดนิทางและการเขา้ถงึพืน้ที ่- ควรเลอืกพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกบัระบบขนสง่มวลชนในประเทศไทย หรอืเขา้ถงึงา่ย 
สดัสว่นการใชง้านพืน้ที ่– ควรจดัสดัสว่นการใชง้านพืน้ทีใ่หม้อีงคป์ระกอบครบตามมาตรฐานทีไ่ดศ้กึษาจากกรณีศกึษา 
ขนาดของพืน้ทีเ่ลน่กฬีา - ควรมขีนาดพืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งกบัชุมชนโดยรอบโดยค านวณจาก มาตรฐานทีไ่ดศ้กึษาไปใน หวัขอ้ 4.1 
ระดบัความยากของอุปกรณ์ - ควรมรีะดบัความยากอุปกรณ์ทีแ่ตกต่างกนั เพือ่การฝึกซอ้ม และความปลอดภยัคนกฬีา 
ความรูใ้นการใชง้านอุปกรณ์ - ควรมกีารแนะน าการใชง้านอุปกรณ์เบือ้งตน้ เพือ่ความรูค้วามเขา้ใจและความปลอดภยัของนกักฬีา 
สภาพแวดลอ้มของพืน้ที ่- ควรมพีืน้ทีส่เีขยีวเนื่องจากสภาพอากาศทีร่อ้นเกนิไป สง่ผลกระทบต่อโครงการและผูใ้ชง้านพืน้ที ่
อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่- ควรมกีารค านึงถงึแสงไฟทีเ่พยีงพอ และมมุอบัต่าง ๆ เพือ่ลดอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ 
สิง่อ านวยความสะดวก – ควรมสีิง่อ านวยความสะดวกตามมาตรฐานเพือ่รองรบัการแขง่ขนักฬีา และการฝึกซอ้มกฬีาเอก็ซต์รมี 
 



การศกึษาผลการใชง้านของพืน้ทีค่า้ปลกีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  
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4.3.2 สรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ กลุม่ผูป้ระกอบการและกลุม่นกักฬีาทีเ่กีย่วขอ้งกบักฬีาเอก็ซต์รมี 
ต าแหน่งทีต่ัง้ - เลอืกใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมเขา้ถงึงา่ย ปรบัใชง้านพืน้ทีอ่เนกประสงคใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสดุในโครงการ 
วสัดุและอุปกรณ์ - เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ทีม่มีาตรฐานเหมาะสมกบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามรอ้นสงูของประเทศไทย 
การฝึกซอ้มกฬีา – ควรมพีืน้ที่ฝึกซ้อมผูฝึ้กสอนกฬีาเพื่อสรา้งความปลอดภยัใหก้บันักกฬีาและผูเ้ล่นใหม่ เพื่อใหน้ักกฬีาและผูเ้ล่นไดม้ี
โอกาสพฒันาฝีมอืไปสูร่ะดบัสากล ตอ้งมอุีปกรณ์ระดบัฝึกซอ้มทีม่คีวาม ยาก ปลานกลาง งา่ย จนถงึระดบัสากล 
สภาพอากาศ - สรา้งพืน้ทีใ่หอ้ยูภ่ายใตร้ม่เงา หรอืสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว เพือ่ลดความรอ้นของสภาพอากาศในไทย 
สิง่อ านวยความสะดวก - ควรมสีิง่อ านวยความสะดวก ตามมาตรฐานในประเทศไทยและมาตรฐานระดบัสากล 

4.4 สรปุผลการออกแบบจากการวิเคราะหร์วบรวมข้อมลู 
จากการศกึษาพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาเอก็ซต์รมีในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ปัญหาสว่นใหญ่เกดิจากการขาดความรูใ้นการสรา้งพืน้ที ่

จงึท าให้พื้นที่ไม่มมีาตรฐานที่ชดัเจน แต่จากการศึกษาในบริบทของประเทศไทยนัน้ ผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ประกอบการได้ให้ค าตอบ 
แนวทางในการออกแบบพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมีทีเ่หมาะสมกบับรบิทประเทศไทย โดยเริม่ตัง้แต่การจดัวางต าแหน่งทีต่ัง้ การเขา้ถงึทีง่า่ยและ
เหมาะสมเชื่อมต่อกบัระบบขนสง่มวลชนในประเทศไทยนัน้สง่ผลให้ มผีูเ้ล่นเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ และไดร้บัความสนใจมากขึน้ 
รวมถงึสรา้งเอกลกัษณ์ใหส้ถานทีน่่าจดจ าส าหรบัผูใ้ชง้านเสมอืนเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีด่งึดูดผูใ้ชง้านมากยิง่ขึน้ การสรา้งเอกลกัษณ์ของ
สถานทีใ่นเชงิสญัลกัษณ์เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านจดจ าและกลบัมาใชง้านพืน้ที่ ผูว้จิยัไดท้ าตารางสรุปผลการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีจ่ากมาตรฐานที่
ไดศ้กึษาปรบัเปลี่ยนตามบรบิทของประเทศไทยตามรูปที ่4 นอกจากน้ียงัมพีืน้ทีส่เีขยีวทีผู่ว้จิยัเพิม่พื้นทีเ่ขา้ไปนอกตาราง ร้อยละ 10 
เปอรเ์ซน็ต ์เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนบรบิททีร่อ้นของประเทศไทย 

 
รปูท่ี 4 ตารางยกตวัอยา่งการสรุปขอ้มลูพืน้ทีก่ฬีาเอก็ซต์รมีประเภทสเกต็บอรด์ใหเ้หมาะสมกบับรบิทประเทศไทย 

5. ข้อเสนอแนะ 
การจดัท าโครงการเกี่ยวกบักีฬาเอ็กซ์ตรีมนัน้ ค่อนขา้งมคีวามซบัซ้อนอย่างมาก ท าให้การค านวณพื้นที่ และ การจดัท า

โปรแกรมแมงในโครงการเป็นไปไดย้าก เน่ืองจาก มหีลายปัจจยัเขา้มาสนับสนุน และแต่ละปัจจยักม็คีวามไมแ่น่นอน ทัง้น้ี ปัจจุบนัเองใน
ประเทศไทย หรอืในต่างประเทศส่วนใหญ่กย็งัมมีาตรฐานของกฬีาน้ีออกมาอย่างชดัเจน เพราะเป็นกฬีาทีค่่อนขา้งใหม่เพิง่จะไดร้บัการ
ยอมรบัและก าลงัพฒันา ผูว้จิยัจงึหวงัว่า บทความวจิยัน้ีจะช่วย เป็นแนวทางใหม้กีารพฒันาโครงการต่อ โดยอ้างองิจากความวจิยัน้ี ท ี
ระบุถงึ แนวทางการออกแบบ ทีต่ัง้ ของโครงการทีแ่นะน า การเขา้ถงึ สิง่อ านวยความสะดวก ทีค่วรจะมใีนโครงการกฬีาเอก็ซต์รมี แนะน า
การวจิยันี้ไปต่อยอด ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มคีวามชดัเจนมากขึน้ มมีาตรฐานมากขึน้และเพิม่ตวัแปรส าคญัอื่น ๆ ส าหรบัอาคารขนาด
ใหญ่แหง่น้ีใหด้ยีิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัมตีกึแถวในกรุงเทพชัน้ในมจี านวนมากอนัเป็นผลผลติทางเศรษฐกจิชว่งปี พ.ศ.2520-2550 ทีนิ่ยมสรา้งตกึแถวในพืน้ที่
การคา้หลกั ท าเลทีด่ ีซึง่ตกึแถวเหล่าน้ีกย็งัคงมบีทบาททางดา้นสภาพแวดลอ้มและแสดงออกถงึความผกูพนัในประวตัศิาสตรข์องพืน้ที่
นัน้ ๆ ดว้ย กล่าวคอืตกึแถวเป็นอสงัหารมิทรพัยห์นึ่งทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของพืน้ทีท่ีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็น
ศูนย์กลางของชุมชนจนกระทัง่ถงึการเปลีย่นแปลงรูปแบบอสงัหารมิทรพัย์จากแนวราบไปสู่แนวตัง้ ควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน อย่างรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนซึง่มบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ท าใหร้าคาทีด่นิปรบัสงูขึน้และเพิม่จ านวนประชากร
เขา้อาศยัในพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัท าใหท้ศันียภาพมุมสงูมบีทบาทส าคญัหน่ึงของภาพลกัษณ์ย่าน    ซึง่จากการส ารวจปัญหาทีพ่บเจอ 
คือ ดาดฟ้าของตึกแถวส่วนใหญ่นัน้ถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บของ เป็นผลท าให้ทศันียภาพจากมุมมองด้านบนไม่สวยงาม ไม่ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของย่านในกรุงเทพชัน้ในที่มตีึกแถวมากมาย   การศึกษาน้ีจงึได้ศึกษาการใช้งานและการต่อเติมชัน้ดาดฟ้า เพื่อน ามา
ประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชัน้ดาดฟ้าต่อไป โดยการศกึษากลุ่มตวัอย่างตกึแถวจากพืน้ทีศ่กึษาจากตกึแถวซอยอารยี ์1 ถงึ 
ซอยอารยี์ 2 จ านวนทัง้หมด 55 ตกึ น ามาจ าแนกประเภทลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะการใชง้านภายในอาคารซึ่งส่งผลต่อการการ
ปรบัเปลีย่นชัน้ดาดฟ้า และลกัษณะการต่อเตมิดาดฟ้า น ามาสรุปเป็นแนวทางการพฒันาการใชง้านดาดฟ้า ผลการศกึษาพบวา่สดัส่วน
การต่อเตมิและรูปแบบการใชง้านชัน้ดาดฟ้า ขึน้อยู่กบัต าแหน่งทีต่ัง้ตกึแถวและรูปแบบกจิกรรมภายในอาคาร เพือ่ศกึษาการพฒันาใช้
ประโยชน์ชัน้ดาดฟ้าใหส้ามารถเพิม่คุณค่าและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของย่านได้    การศึกษาวเิคราะห์ความต้องการและรูปแบบการ
ดดัแปลงทีด่าดฟ้าทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติปัจจุบนั ท าใหต้กึแถวกลบัมามบีทบาทและประสทิธภิาพในการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และเป็นอาคารพาณิชยพ์กัอาศยัทีม่คีวามน่าอยู่  ดงันัน้บทความวจิยันี้จงึศกึษาความสมัพนัธข์องการต่อเตมิดาดฟ้ากบัการใชง้านภายใน
ตกึแถว เพือ่ทีจ่ะเสนอแนวทางการปรบัปรุงใชป้ระโยชน์ดาดฟ้าตกึแถวในกรุงเทพชัน้ใน 

ค าส าคญั: ดาดฟ้า, ตกึแถว, การต่อเตมิ 

Abstract 
 Shophouses have many numbers in the inner city of Bangkok that are a consequence of old-fashion real estate 
around 1977-2007 which grown on the main road, even it demolished today to instead of developing high-rise buildings 
including infrastructure development lead to increasing of land price. However, shophouses are identity and representation of 
history of the district. From a survey, the rooftop is a bad panorama and dis-promote indentiy of the district. This research 
focuses on studying usage on rooftop, growing of rooftop for adding capacity and respond activities demand on high-value 
land, promoting attract images and adaptive usage of shophouse cluster for investment. First, analyze a sample group of 
shophouses on Soi Ari 1 to Soi Ari 2, 55 builings and indentify them by building physical, branching areas define activities and 
grouping typology of adaptive usage rooftop area. The results of study can lead to adaptive usage on rooftop depend on 
locations and activities inside each building which related lifestyle. Future studies should therefore extend value of social needs 
as new rooftop activity to lead that utilization. 

Keywords: Rooftop, Shophouse, Extension 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ตกึแถวในกรุงเทพมจี านวนมากทีเ่ริม่เกดิขึน้ในประเทศไทยพรอ้มกบัการตดัถนนในกรุงเทพฯในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซึง่เป็นวฒันธรรมการอยูอ่าศยัของคนจนีเพือ่การคา้ขายซึง่เป็นการใชท้ีด่นิอยา่งคุม้คา่โดยท าการคา้ขายทีช่ ัน้ล่างและ
หลบัอาศยัอยู่ชัน้บน ดา้นทีไ่มต่ดิถนนจะเป็นบา้นพกัอาศยัธรรมดา สว่นทีอ่ยู่ตดิถนนหรอืหวัมุมมกัจะเป็นรา้นขายของ กล่าวคอืตกึแถว
เป็นอสงัหารมิทรพัยห์นึ่งทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของพืน้ทีท่ีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นศนูยก์ลางของชุมชน ซึง่จาก
วถิชีวีติแบบอาคารพาณิชยก์ึ่งพกัอาศยัน้ีท าใหด้าดฟ้านัน้ถูกใชง้านเป็นทีเ่กบ็ของหรอืถงัเกบ็น ้าส าหรบัการพกัอาศยัแต่การขนส่งเดมิ
แลว้ใชถ้นนเป็นหลกัทศันียภาพมุมสูงจงึไม่มผีลอะไร  จนกระทัง่ถงึการเปลีย่นแปลงรูปแบบอสงัหารมิทรพัย์จากแนวราบไปสู่แนวตัง้ 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  อย่างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ท าใหร้าคาทีด่นิ
ปรบัสูงขึน้และเพิม่จ านวนประชากรเขา้อาศยัในพื้นที่มากยิง่ขึน้และตกึสูงเขา้มาเป็นอสงัหารมิทรพัย์หลกัจงึท าใหด้าดฟ้ากลายเป็น
กายภาพทีม่บีทบาทส าคญัต่อทศันียภาพมุมสงูของเมอืง ทัง้ดาดฟ้าตกึแถวกรุงเทพชัน้ในของประเทศไทยทีย่งัไม่ไดถู้กใหค้วามส าคญั
เทา่ทีค่วรจะเป็น 

กระนัน้ตกึแถวกย็งัคงมบีทบาทในการใชง้านปัจจุบนั ทัง้เป็นเอกลกัษณ์ทีผ่กูพนัและสะทอ้นวถิชีวีติของคนในพืน้ที ่ แต่ยงัขาด
การใหค้วามส าคญัต่อการใชป้ระโยชน์จากทีต่ัง้ทีส่ามารถเพิม่คุณคา่ใหก้บัดาดฟ้าตกึแถวไดท้ัง้ในดา้นทศันียภาพและทางเศรษฐกจิ  โดย
ผูว้จิยัเลอืกตกึแถวอารยีใ์นการศกึษา เน่ืองดว้ยอารยีค์อืความเป็นย่านทีม่ชีุมชนและกลุ่มกจิการทีไ่ปก่อตวัขึน้ในพืน้ทีล่ว้นมกีารปรับตวั
เขา้กบัชุมชนและบรบิทโดยรอบ โดยในปี 2563 TCDC หรอื ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ ไดใ้หย้า่นอารยี์-ประดพิทัธก์ก็ลายเป็นยา่นกล
ยุทธ์ในการพฒันาเป็นย่านสรา้งสรรค ์โดยจากขอ้มูพบว่าความพเิศษของอารยี์ คอื เป็นย่านทีผ่สมผสานกนัระหว่างย่านพกัอาศยัและ
ธุรกิจอื่นๆ อีกทัง้อารีย์นับว่ามีโครงข่ายความเชื่อมโยงของพื้นที่ค่อนข้างดี อยู่ใกล้จุดถ่ายการสญัจรระดบัเมอืง คือรถไฟฟ้าและ
รถเมล ์ร่วมกบัระบบสญัจรส ารอง ท าใหส้ดัสว่นพืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยระบบขนสง่สาธารณะของย่านอยู่ในระยะ 800 เมตร เหมาะ
แก่การเดนิ.  ภายในย่านมโีครงขา่ยเสน้ทางแบบแตกกิง่กา้น มถีนนหลายล าดบั ทัง้ถนนหลกั ถนนรอง ถนนย่อย ช่วยกระจายปรมิาณ
การสญัจรในพืน้ทีไ่ดด้ ีจงึเหมาะแก่การน ามาเป็นพืน้ทีศ่กึษาแนวทางการพฒันา 

1.2 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
เพือ่วเิคราะห์กายภาพดาดฟ้า ลกัษณะการใชง้านตกึแถวของพืน้ทีศ่กึษา ซอยอารยี์1 - ซอยอารยี ์2 และปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการ

ปรบัปรุงพืน้ทีด่าดฟ้าใหส้ง่เสรมิภาพลกัษณ์ของยา่นและสอดคลอ้งกบัการใชง้านภายในอาคาร 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
เกณฑใ์นการเลอืกพืน้ทีศ่กึษา  
1.3.1 เกณฑใ์นการคดัเลอืกยา่น ทีม่คีวามพรอ้มต่อการพฒันา คอื 

1) เป็นยา่นความสามารถในการเดนิเทา้ 
2) เป็นยา่นทีม่รีถไฟฟ้าขนสง่มวลชนเขา้ถงึ  
3) เป็นยา่นทีม่กีลุม่ผูใ้ชง้านจ านวนมาก  
4) เป็นยา่นทีม่กี าลงัในการเป็นตน้แบบของการพฒันา มบีรบิทยา่นชดัเจน 
5) เป็นยา่นทีม่แีนวโน้มการลงทุนสงู 

1.3.2 เกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุม่อาคารศกึษา 
1) มลีกัษณะการใชง้านทีห่ลากหลายในกลุม่อาคาร 
2) มตีลาดนดัอยูใ่กลเ้คยีง เพือ่ใหเ้กดิความเป็นชุมชน  

1.3.3 พืน้ทีศ่กึษา 
1) ศกึษาตกึแถวทีม่ทีีต่ ัง้อยูซ่อยอารยี ์1 ตลอดจนซอยอารยี ์2 จ านวน 54 ตกึ 
2) ตกึแถวทีศ่กึษามจี านวนชัน้ 4 ชัน้ และมดีาดฟ้า 
3) ตกึแถวทีศ่กึษาเป็นตกึแถวทีถู่กออกแบบมาเป็นชุดหอ้งแถวเรยีงตดิ ๆกนั 
4) ตกึแถวลอ้มลานตรงกลาง ทีถู่กปรบัใหเ้ป็นตลาดนดั 
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รปูท่ี 1 แสดงต าแหน่งตกึแถวทีน่ ามาศกึษา 

2. การศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 รปูแบบการใช้งานภายในตึกแถวในปัจจบุนั 
2.1.1 ลกัษณะการใชง้านตกึแถว เพือ่จ าแนกลกัษณะการใชภ้ายในตกึแถว 

จากการศกึษาส ารวจ ไดแ้บง่อาคารตกึแถว 
ออกเป็น 5 ประเภท ตามลกัษณะของการใชง้าน คอื 
1) อาคารตกึแถวแบบผสมกึง่พกัอาศยั เป็นอาคารตกึแถวทีพ่กัอาศยัเป็นหลกัและมกีารดดัแปลงเป็นหอพกั แฟลต เป็นตน้ 
2) อาคารตกึแถวแบบผสมกึง่การคา้ เป็นอาคารผสมระหวา่งกจิกรรมทางการคา้กบักจิกรรมประเภทอื่น ๆ 
3) อาคารตกึแถวแบบผสมกึง่อุสาหกรรม เป็นอาคารตกึแถวทีด่ดัแปลงมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
4) อาคารตกึแถวแบบผสมกึง่บรกิาร เป็นอาคารตกึแถวทีด่ดัแปลงมาด าเนินกจิการดา้นบรกิารต่าง ๆ 
5) อาคารตกึแถวแบบผสมอื่น ๆ นอกจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ไดแ้ก่ ใชท้ าเป็นคลงัสนิคา้ อาคารจอดรถยนต ์เป็นตน้ 
(เพญ็ศร ีฉนัทวรางศ,์ 2529) 

2.1.2 รปูแบบการใชง้านภายในตกึแถว เพือ่จ าแนกการครอบครองพืน้ทีใ่ชส้อย 
ในประเทศไทยนัน้ต่างมตีกึแถวอยู่หลากหลายทัง้ตกึแถวเพือ่การอยู่อาศยั หรอืเพือ่ประกอบกจิการ โดยมกีารแบ่งแยกการใช้

พืน้ทีอ่อกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี  
1) General Rowhouse คอื การใชพ้ืน้ทีอ่าคารแบบโดยทัว่ไป มกีารใชพ้ืน้ทีท่ ัง้หมดตัง้แต่ชัน้ลา่งสดุไปจนถงึบนสดุของอาคาร   
2) Space-Separated Rowhouse คอื อาคารทีแ่บ่งพืน้ทีใ่ชส้อยออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใหส้ามารถแบ่งการเช่ากบัประกอบกจิการ

รายยอ่ยได ้โดยแบง่เฉพาะสว่นดา้นหน้าทีเ่ขา้ถงึไดส้ะดวก พบมากในสยามสแควร ์   
3) Stacked Rowhouse คอื การแบ่งใชพ้ืน้ทีใ่นอาคารแบบแยกชัน้กนัโดยเพื่อใชป้ระกอบกจิกรรม และแยกประโยชน์ใชส้อย มี

ทัง้แบบแยกชัน้เดยีวหรอืหลายชัน้ สาเหตุเกดิจากเจา้ของไมส่ามารถใชพ้ืน้ทีท่ ัง้หมดไดอ้ยา่งคุม้คา่ จงึไดม้กีารแบง่เพือ่ปลอ่ยเชา่    
4) Combine Stacked Rowhouse คือ การใช้พื้นที่แยกชัน้ในอาคารที่มีจ านวนหลาย ๆหน่วยติดต่อกัน โดยมีทางเดินและ

ทางเขา้ออกรว่มกนั.   
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5) Stacked Units Rowhouse คือ อาคารที่แบ่งออกเป็นหลายหน่วยย่อย ๆในแต่ละชัน้แยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด โดยมี
เสน้ทางสญัจรรว่มกนั    

6) Slab Block Apartment Rowhouses คอื การใช้พืน้ที่อาคารในลกัษณะเหมอืนกนัแบบที ่5 แต่หน่วยอาคารจะแบ่งออกเป็น
หน่วยยอ่ยอกี โดยมเีสน้ทางสญัจรเชือ่มอยูต่รงกลางระหวา่งหน่วยต่าง ๆ 

โดยรูปแบบเหล่านี้จะมจี านวนแตกต่างกนัไปตามต าแหน่งทีต่ัง้ของอาคาร ซึง่โดยส่วนใหญ่นัน้ทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปในทุก 
ๆพื้นที่ คอื Stacked Rowhouse (แยกประโยชน์ใช้สอย) และ Combine Stacked Rowhouse(การใช้พื้นที่แยกชัน้ในอาคารที่มจี านวน
หลาย ๆ หน่วยตดิต่อกนั) (เพญ็ศร ีฉนัทวรางศ,์ 2529) 

 
รปูท่ี 2 แสดงการใชพ้ืน้ทีต่กึแถวแบบแยกชัน้  
ทีม่า: ฉนัทวรางศ ์(2538) 

 
รปูท่ี 3 แสดงการใชพ้ืน้ทีต่กึแถวแบบมหีลาย ๆหน่วยตดิต่อกนั  

2.2 ปัจจยัท่ีมีผลในการก าหนดสภาพการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีว่างประเภทต่าง ๆ  
ปัจจยัในการก าหนดสภาพการใชป้ระโยชน์นัน้มแีบ่งเป็นปัจจยัหลกัและปัจจยัเสรมิ Stanley B Tankel (1961) กล่าวโดยปัจจยัหลกัเป็น
ปัจจยัที่จ าเป็นต่อการการเกิดขึ้นของกิจกรรมทุกประเภท อนัได้แก่  1. สภาพที่ตัง้ จะต้องมเีป็นที่ตัง้ที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกบั
โครงข่ายกิจกรรมหลกัภายในย่านนัน้ ๆ 2. ความต่อเน่ืองที่ด ี จะต้องมคีวามต่อเน่ืองที่ดกีบัพื้นที่โดยรอบ มคีวามต่อเน่ืองทางสาย 
(Visual Connection) และสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) 3. องค์ประกอบดึงดูดหลัก (Major Attraction) เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคญัในการเชญิชวนใหป้ระชาชนเขา้ร่วมประกอบกจิกรรมโดยตรง  ซึง่หากขาดแรงดงึดูดทีม่ปีระสทิธภิาพพอ กจ็ะไม่สามารถ
สมัฤทธิผ์ลได ้องค์ประกอบในพืน้ทีว่่างทีส่ามารถดงึดูดใหม้กีารใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างดี 4. ขนาดพืน้ทีข่ ัน้ต ่า (Minimum Space) ขนาด
พื้นที่ที่พอเหมาะต่อกิจกรรมนัน้ ๆ ตามแต่ละประเภทของกิจกรรมที่มคีวามต้องการที่แตกต่างกนั  5. ร่มเงาและแสงสว่าง  การใช้
ประโยชน์ในช่วงเวลากลางวนัจ าเป็น   ปัจจยัเสรมิเป็นปัจจยัทีม่ผีลใหก้ารประกอบกจิกรรมนัน้ในแต่ละครัง้นานขึน้ ซึ่งเอื้อประโยชน์
ประโยชน์ต่อกนัในการเกิดปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างกนั ประกอบด้วยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี  สภาพแวดล้อม (Environment), สภาพ
ภมูอิากาศในพืน้ที ่(Micro Climate), คุณภาพทางนามธรรม (Abstract Quality), การจดัแบง่พืน้ทีย่อ่ย (Subspace) (ฉนัทวรางศ,์ 2538) 

2.3 แนวคิดและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีดาดฟ้า  

2.3.1 แนวคดิ Green Roof  
การปลูกต้นไม้บนหลงัคา (Roof Garden) ในปัจจุบนัมการน าไปใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศเพื่อพฒันาทศันียภาพ

ดาดฟ้าของเมอืง  อาท ิสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ฝรัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์อติาล ีเนเธอรแ์ลนด ์สเปน สงิคโปร ์แคนาดา ญีปุ่่ น และจนี เป็น
ตน้ แต่ทัง้ทีห่ลงัคาเขยีวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี (Hui, 2006) 1. Extensive Green Roof เป็นหลงัคาเขยีวทีม่ลีกัษณะ
ไมไ่ดถู้กออกแบบมาเพื่อการใชส้อยทัว่ไป แต่เพื่อประโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มและทศันียภาพของเมอืงโดยเฉพาะ มลีกัษณะพืน้ทีด่าดฟ้า
กวา้งปลูกดว้ยพชืพรรณคลุมดนิ เช่น หญ้า ซดีุม เป็นต้น โดยมคีวามหนาของชัน้ปลูกไม่เกนิ 15 เซนตเิมตร ซึ่งท าใหน้ ้าหนักเพิม่ต่อ
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อาคารมน้ีอย (50-150 กโิลกรมัต่อตารางเมตร) และตอ้งการในการบ ารุงรกัษาน้อยเช่นกนั 2. Semi-Extensive Green Roof เป็นหลงัคา
เขยีวทีม่ลีกัษณะคลา้ย Extensive green roof แต่อาจต้องการการดูแลใหส้วยงามและใชท้ ากจิกรรมบางอย่าง มกีารใชส้สี ันจงัตอ้งการ
การดลูรกัษาปานกลาง ตอ้งการดนิอยู่ทีป่ระมาณ 15 เซนตเิมตร จงึท าใหต้อ้งค านึงถงึน ้าหนักทีล่งสูโ่ครงสรา้งอาคารดว้ย 3. Intensive 
Green Roof เป็นหลงัคาเขยีนในลกัษระสวนหย่อม ทีผู่อ้ยู่อาศยัสามารถใชส้อยได ้มกัประกอบไปดว้ยทางเทา้และทีน่ัง่ดว้ย พชืพรรณที่
น ามาปลูกจะเป็นพชืพรรณทีส่ามารถปลูกในสวนบนดนิ จงึใชค้วามหนาของดนิมากกว่า 15 เซนตเิมตร ใชก้ารบ ารุงรกัษาสูงและต้อง
ออกแบบโครงสรา้งใหส้ามารถรองรบัน ้าหนกัทีเ่กดิขึน้อกีดว้ย (Hui, 2006) 

2.3.2 แนวคดิ Urban Agriculture  
เป็นแนวคดิของการเกษตรในเขตเมอืง ซึง่เป็นการน าเอาพืน้ทีข่นาดเลก็ในเขตเมอืง เช่น ทีด่นิว่างเปล่า สวน ระเบยีง มาใช้

ปลกูพชืและผลผลติทางการเกษตร เพือ่บรโิภคหรอืชายในตลาด เป็นแหล่งอาหารใหก้บัคนในเขตพืน้ทีน่ัน้ ๆ  ซึง่เป็นการพฒันาพืน้ทีร่ก
รา้งในเมอืงเพือ่เกดิการใชป้ระโยชน์สงูสุด Urban Agriculture มลีกัษณะเป็นแนวคดิทีม่คีวามพลวตั ความหลากหลาย คลอบคลุมตัง้แต่
การปลกูเพื่อบรโิภคไปจนถงึการสรา้งรายได ้ถูกน ามาใชใ้นลกัษณะการร่วมมอืการของกลุ่มคน สรา้งรายได ้สง่เสรมิวถิกีารบรโิภคเพื่อ
สขุภาพ (Edible Garden City, 2012) 

3. วิธีด าเนินงานวิจยั 
3.1 จากทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องแนวคิดดาดฟ้าเพ่ือให้ได้องคป์ระกอบของตึกแถวท่ีจะศึกษากายภาพ ไดแ้ก่ 

 
รปูท่ี 4 แสดงขอ้มลูการเกบ็ส ารวจกายภาพตกึแถว 

1) รปูแบบการใชง้านภายในตกึแถวในปัจจุบนั 
2) ปัจจยัทีม่ผีลในการก าหนดสภาพการใชป้ระโยชน์พืน้ทีว่า่งประเภทต่าง ๆ  
3) แนวคดิและกรณีศกึษาทีเ่กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์พืน้ทีด่าดฟ้า  

3.2 คดัเลือกพืน้ทีส ารวจ 
คดัเลอืกพื ้นทีส่ ารวจโดยพจิารณาจากความเป็นย่านการคา้ทีม่คีวามสามารถในการเดนิเทา้ (walkable) และมศีกัยภาพในการ

พฒันา ซึง่จะศกึษาจากกลุม่ตกึแถวทีต่ดิรมิถนนเสน้หลกัของยา่น โดยเลอืกยา่นอารยีซ์ึง่มกีารสญัจรของกลุม่คนทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่
ท าใหม้คีวามแตกต่างกนัของการใชป้ระโยชน์ภายในตกึแถวและดาดฟ้าทีแ่ตกต่างกนัไป  โดยมขีอบเขตการศกึษาเป็นกลุ่มอาคารที่ลอ้ม
ลานตลาดทีม่ลีกัษณะเป็นกลุม่ชุมชนภายในยา่นอารยี ์

3.3 การคดัเลือกอาคารท่ีน ามาศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างเพือ่ส ารวจ คอื ตกึแถว 4 ชัน้ทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ซอยอารยี ์1 ตลอดจนซอยอารยี ์2  บรบิททีศ่กึษาเป็นซอยกวา้ง 4 เมตร 

และมถีนนกวา้ง 4 เมตรอยู่หน้า เน่ืองจากเป็นอาคารตกึแถวทีถู่กออกแบบมาอย่างเป็นชุดทคีลา้ยคลงึกนัอย่างเหน็ไดช้ดัจากลกัษณะ
กายภาพภายนอก 

3.4 การเกบ็ข้อมลู 
1) ความกวา้งช่วงเสา 
2) ลกัษณะการใชง้านภายใน 
3) การต่อเตมิดาดฟ้า  
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3.5 วิธีการวิเคราะหข้์อมลูเกบ็ข้อมลูกายภาพและท าเป็นแบบจ าลอง 3 มิติแบบ Isometric 
การเก็บกายภาพและท าเป็นแบบจ าลอง 3มติิ Isometric ท าใหส้ามารถจดักลุ่มจ าแนกกายภาพอาคารได้ชดัเจนยิง่ขึ้น ซึ่ง

สามารถน าแบบจ าลองนี้ไปใชใ้นการศกึษาแนวทางการออกแบบถดัไป 
 

 
รปูท่ี 4 แสดงแบบจ าลอง 3 มติ ิ 

3.5.1 รปูแบบ A   
มทีัง้หมด 23 ตกึ ลกัษณะทางกายภาพเป็นตกึแถวจ านวน 4 ชัน้ หน้ากวา้ง 4.0 เมตร ความลกึ 12 เมตร พบว่าอยู่เป็นคลสั

เตอรต์กึแถวทีข่ายเป็นทรพัยส์นิ เรยีงตวักนั 15 คหูาและ 8 คหูา หน้าซอยอารยี ์1 ซึง่เป็นซอยมทีีก่ารใชง้านมาก อาคารเรยีงตดิกนัโดย
ไมม่กีารเวน้ระยะ มชีัน้ลอยภายใน พบทัง้เป็นเจา้ของตกึแถวพ านกัอาศยัและปลอ่ยเชา่ หรอืประกอบกจิการชัน้ลา่ง และใชอ้ยูอ่าศยัอยา่ง
เดยีวเทา่นัน้ 

3.5.2 รปูแบบ B  
มทีัง้หมด 31 ตกึ ลกัษณะทางกายภาพเป็นตกึแถวจ านวน 4 ชัน้ หน้ากวา้ง 4.0 เมตร ความลกึ 14.5 เมตร พบวา่อยู่เป็นคลสั

เตอร์ตกึแถวทีข่ายเป็นทรพัยส์นิ เรยีงคูหากนัหน้าซอยอารยี ์1 ซอยอารยี ์2 และตรอกระหว่างซอย ตดิกนัโดยไม่มกีารเวน้ระยะ มชีัน้
ลอยภายใน ซึง่บนัไดขึน้ชัน้ลอยนัน้ทศิทางการเดนิจะแตกต่างจากรปูแบบ A  เป็นบนัไดทีส่ามารถดดัแปลงใหแ้บง่พืน้ทีเ่ชา่ไดโ้ดยสะดวก 
คอื บนัไดขา้งทีพ่บมากไดใ้นตกึแถวสยามสแควร ์โดยมากเป็นเจา้ของตกึแถวพ านกัอาศยัและปลอ่ยเชา่ หรอืประกอบกจิการชัน้ลา่ง 

3.6 สรปุผลและวิเคราะหข้์อมลู 
จากการลงพืน้ทีส่ ารวจภาคสนามเพื่อสรุปลกัษณะเชงิกายภาพของพืน้ทีด่าดฟ้าทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็นพืน้ทีส่นัทนา

การตามความเหมาะสม สรุปปัจจยัทีม่ผีลต่อในการเลอืกพฒันาพืน้ทีด่าดฟ้าในพืน้ทีศ่กึษา จากนัน้จงึน ามาจดัท าเป็นแบบจ าลองรปูแบบ
ความเป็นไปไดท้ัง้หมดในการพฒันาพืน้ทีด่าดฟ้า ซึง่เกดิจากการวเิคราะหข์อ้มลูหลงัการลงพืน้ทีส่ ารวจ 

4. ผลการศึกษา 
จากการเก็บส ารวจตึกแถวในพื้นที่ส ารวจทัง้หมด 55 ตกึ นัน้พบว่า รูปแบบอาคารดัง้เดมิก่อนต่อเติมทัง้หมด 2 รูปแบบที่

คลา้ยคลงึกนั แตกต่างกนัทีค่วามลกึของอาคาร โดยจ าแนกไดจ้ากลกัษณะรปูทรงระเบยีงทีแ่ตกต่างกนั  อกีทัง้พบวา่ การต่อเตมิดาดฟ้า
สามารถจ าแนกไดท้ัง้หมด 10 รปูแบบ จากทัง้หมด 54 ตกึ  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1. กลุ่มตกึแถวทีม่ชี่วงเสากวา้ง 4.00 x 3.00 เมตร 
จ านวน 3 ช่วงเสา สามารถจ าแนกรูปแบบการต่อเติมชัน้ดาดฟ้าได้ 6 รูปแบบ  2. กลุ่มตึกแถวที่มชี่วงเสากว้าง 4.00 x 3.00 เมตร 
จ านวน 3 ชว่งเสา และ 4.00 x 2.50 เมตร จ านวน 1 ชว่งเสา   สามารถจ าแนกรปูแบบการต่อเตมิได ้4 รปูแบบ ดงัน้ี 
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รปูท่ี 5 ตารางสรุปรปูแบบการดดัแปลงต่อเตมิชัน้ดาดฟ้าของกลุม่ตวัอยา่งตกึแถว 

5. สรปุผลการศึกษา 
จากการส ารวจ ในพื้นทีศ่กึษาน้ีมกีารดดัแปลงต่อเตมิชัน้ดาดฟ้าทีพ่บทัง้หมด 56 คูหา พบว่า ต่อเตมิหลงัคาเมททลัชทีและ

ตดิตัง้ลกูกรง, ตดิตัง้ลกูกรง เป็นจ านวนมากทีส่ดุ 14 คหูา ซึง่ประเภทของการใชส้อยภายในเป็น HO คอื ทีพ่กัอาศยัอย่างเดยีว และ SH 
คอื ทีพ่กัอาศยัรวมกบัรา้นคา้ อาจเน่ืองจากเป็นการต่อเตมิทีส่ะดวก มกีารติดตัง้ลูกกรงเพื่อความปลอดภยั รองลงมาเป็นการ ต่อเตมิ
หลงัคาเมททลัชทีอยา่งเดยีว โดยพบไดใ้น SH คอื ทีพ่กัอาศยัรวมกบัรา้นคา้ และ OF คอื ออฟฟิศรวมกบัรา้นคา้ โดยตกึแถวทีม่กีารแบ่ง
ชัน้ปล่อยเช่า มลีกัษณะการดดัแปลงชัน้ฟ้าเตม็พืน้ที ่หากแต่ถา้เป็นตกึแถวทีใ่ชใ้นการพกัอาศยัอย่างเดยีว มลีกัษณะการดดัแปลงเพยีง
บรเิวณระเบยีงชัน้ 4 
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จากการศึกษา พบความสมพนัธ์ระหว่างสดัส่วนการดดัแปลงชัน้ดาดฟ้า กบั ประเภทการใช้สอยภายในอาคาร โดยพบว่า 
ตกึแถวทีม่กีารแบ่งชัน้ปล่อยเช่าชัน้ 1-2 และ 1-3 บางส่วน มลีกัษณะการดดัแปลงชัน้ฟ้าเตม็พืน้ที ่อกีทัง้หากตกึแถวทีม่กีารปล่อยเช่า
หรอืประกอบกจิการเองในชัน้ที ่1 โดยมากจะดดัแปลงเพยีงบรเิวณระเบยีงชัน้ 4 หากแต่ถา้เป็นตกึแถวทีใ่ชใ้นการพกัอาศยัอยา่งเดยีว มี
ลกัษณะการดดัแปลงเพยีงบรเิวณระเบยีงชัน้ 4 เชน่เดยีวกนั หรอืต่อเตมิเป็นทีพ่กัอาศยัชัน้บนสดุแทน   
โดยหากชัน้บนสดุนัน้เป็นทีพ่กัอาศยั พบวา่จะมกีารตดิตัง้ลกูกรงเพือ่ความปลอดภยัมากกวา่ ตกึทีม่ชี ัน้บนสดุเป็นเพยีงทีเ่กบ็ของ และไม่
มกีารตดิตัง้โครงเหลก็คลุมหลงัคาเมททลัชทีเนื่องจากไมไ่ดม้ผีูใ้ชงานพกัอาศยัตลอด ซึง่แตกต่างจากตกึแถวทีม่ผีูใ้ชง้านพกัอาศัยเพือ่ลด
ความรอ้นใหแ้ก่อาคาร ชัน้ดาดฟ้าโดยมากใชส้ าหรบัการวางแทงคน์ ้าและจานดาวเทยีม 

จากการศกึษา พบความสมัพนัธร์ะหวา่งสดัสว่นการดดัแปลงชัน้ดาดฟ้า กบั ต าแหน่งของอาคาร โดยพบวา่ หากตกึแถวตัง้อยู่
บรเิวณทีม่คีนสญัจรพลุพล่าน ซอยอารยี ์1 มสีดัส่วนการดดัแปลงชัน้ดาดฟ้าและระเบยีง 100% คอื ดดัแปลงเตม็พืน้ที ่พบว่า โดยมาก
ถูกดดัแปลงต่อเตมิหลงัคาเมททลัชีทและตดิตัง้ลูกกรงทัง้บรเิวณระเบยีงและชัน้ดาดฟ้า เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดเ้ตม็พืน้ที ่ซึ่งจากการ
สงัเกตพบว่า ทัง้หมดนัน้ติดตัง้ลูกกรงเพื่อความปลอดภยั ส าหรบัตึกแถวที่เป็นสนิทรพัย์ หากแต่แตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิกบัตึกแถว
พาณิชยโ์ครงการสนัน่นภา ไมม่กีารตดิตัง้ลกูกรงเลย 
ความสมัพนัธร์ะหว่างทีต่ัง้อาคารกบัสดัส่วนการต่อเตมิดาดฟ้า พบว่า ตกึแถวทีต่ดิกบัเสน้ทางสญัจรทางเทา้ทีส่ะดวก 10 หลงัจาก 13 
หลงั ต่อเตมิชัน้ดาดฟ้าทัง้หมด 100% ในขณะทีต่กึแถวจ านวน 33 ตกึ ต่อเตมิดาดฟ้าตดิตัง้ลกูกรงอย่างเดยีวเป็นตกึแถวทีเ่ป็นเสน้ทาง
สญัจรรอง และตดิกบัถนนทีร่ถวิง่ผา่นอยา่งเดยีว  กล่าวคอื  ความสะดวกในการเขา้ถงึตกึแถวดว้ยทางเทา้มผีลต่อการต่อเตมิชัน้ดาดฟ้า
ตกึแถว  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรมภายในตกึแถวทีอ่าจสง่ผลต่อรปูแบบการต่อเตมิดาดฟ้า โดยพบวา่ อาคารทีม่ลีกัษณะการใชง้าน
แบบ Stacked Rowhouse คอื แบง่สว่นการใชง้านชัน้ลา่งสดุเป็นกจิกรรมพืน้ทีก่ารคา้ ชัน้บนเป็นสว่นพกัอาศยั มแีนวโน้มต่อเตมิดาดฟ้า
ทัง้พืน้ท ี100% และอาคารทีม่ลีกัษณะการใชง้านแบบ General Rowhouse คอื การใชพ้ืน้ทีอ่าคารแบบโดยทัว่ไป มกีารใชพ้ืน้ทีท่ ัง้หมด
ตัง้แต่ชัน้ลา่งสดุไปจนถงึบนสดุของอาคาร มแีนวโน้มต่อเตมิแบบตดิตัง้ลกูกรงในบรเิวณระเบยีง 

6. ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาพบถงึความสมัพนัธข์องการต่อเตมิดาดฟ้าตกึแถวกบัความสะดวกในการเขา้ถงึตกึแถวดว้ยทางเทา้แลว้นัน้ เพื่อ

เป็นการพฒันาการใชป้ระโยชน์ดาดฟ้าตกึแถวของกรุงเทพชัน้ในนัน้ ควรน าความสมัพนัธน้ี์ไปศกึษาในอนาคตเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพใน
การพฒันาการใชป้ระโยชน์แบบอื่นทีเ่หมาะสมต่อความตอ้งการของชุมชนเมอืง เพือ่สง่เสรมิคุณคา่ของชัน้ดาดฟ้าตกึแถวในกรุงเทพชัน้ใน 
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แนวทางการศึกษาการพฒันาพืน้ท่ีเชิงพาณิชยกรรมท่ีส่งเสริมการค้า ไทย ลาว จีน  
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บทคดัย่อ 
หนองคายเป็นจงัหวดัชายแดนทีเ่ป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมและการขนส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึ่งท าใหพ้ื้นทีเ่ชงิ

พาณิชยกรรมทีส่่งเสรมิการคา้ขายมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก และเน่ืองจากในปี 2557 มแีผนพฒันาโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูสาย
กรุงเทพ - หนองคาย และแผนพฒันาทีจ่ะเชื่อมต่อไปยงัประเทศลาวและจนี โดยสถานีนาทานับเป็นจุดทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั
การเป็น “ศูนยย์่านเปลีย่นถ่ายสนิคา้” ซึง่สามารถรองรบัการแลกเปลีย่นสนิคา้จากรถไฟทีเ่ขา้มาและสง่ออกไปลาวและจนีได ้การศกึษานี้
มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นที่เชงิพาณิชยกรรมที่ส่งเสรมิการค้าขายระหว่างไทย ลาว จนี ในบรเิวณสถานีรถไฟ
หนองคาย ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาพืน้ทีแ่ละแนวคดิโครงการพืน้ทีพ่าณิชยใ์กลร้ะบบขนส่งทางราง และเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามใน
เรื่องความสนใจในรถไฟความเรว็สงูและพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยกรรมทีส่ง่เสรมิการคา้ จากผลการศกึษาพบวา่ การพฒันาโครงการพืน้ทีพ่าณิชย- 
กรรมที่ส่งเสรมิการค้า ไทย ลาว จนี ควรประกอบด้วย อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าหนองคาย เชื่อมต่อกบัระบบขนส่งได้สะดวก และช่วย
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวในจงัหวดั โดยมพีื้นที่ ได้แก่ พื้นที่พาณิชยกรรม  พื้นที่เช่าคลงัสนิค้า พื้นที่นันทนาการต่างๆ พื้นที่ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว รวมถงึพืน้ทีช่่วยส่งเสรมิการคา้ขาย ไดแ้ก่ พืน้ที่ใหค้ าปรกึษาดา้นธุรกจิและพืน้ทีใ่หผู้เ้ช่าในโครงการเพื่อใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกจิแบบออนไซตแ์ละออนไลน์ไดม้ากขึน้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยความส าเรจ็ของการพฒันาโครงการตอ้งอาศยั
โครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูเขา้มาเป็นส่วนส าคญั การออกแบบโครงการจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายซึง่เป็นคนในพืน้ที ่การ
ขนสง่ การเดนิทาง รวมถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

ค ำส ำคญั: พืน้ทีเ่ชงิพำณิชยกรรม, รถไฟฟ้ำควำมเรว็สงู, พืน้ทีส่ง่เสรมิกำรคำ้ขำย, กำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว, แผนพฒันำ  

Abstract 
Nong Khai is a border province that is a communication and transport hub both domestically and internationally, which 

makes it a significant commercial area that promotes trade. And in 2014, there was a plan to develop a high-speed rail project on 
the Bangkok - Nong Khai line and a plan to establish a connection to Laos and China. The Nata Station is where there are facilities 
for being a "Center for crossing zones" that can support the exchange of goods from trains entering and exporting to Laos and 
China. This study aimed to study the guidelines for developing commercial areas that promote trade between Thailand - Laos - 
China in the Nong Khai Railway Station area. The researcher studied the area and the concept of the commercial area project 
near the rail transportation system and collected data from questionnaires on interest in high-speed rail and commercial areas 
promoting trade. The study results found that the development of commercial area projects that promote trade in Thailand, Laos, 
and China should consist near Nong Khai BTS Station, connect to the transportation system efficiently, and helps to promote 
tourism in the province. There are areas within the project such as commercial areas, warehouse rental spaces, various recreational 
areas, and tourism promotion areas. Including areas to help promote trade, such as a business consulting area and spaces for 
tenants in the project to enable more on-site and online business operations in the epidemic situation of COVID-19. The success 
of the project development will depend on the high-speed rail project to be an essential part. The project design must follow the 
target group, which is local people, transportation, travel, and the needs of consumers and entrepreneurs constantly changing. 



แนวทำงกำรศกึษำกำรพฒันำพืน้ทีเ่ชงิพำณชิยกรรมทีส่ง่เสรมิกำรคำ้ ไทย ลำว จนี  
ในภมูภิำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใกลเ้สน้ทำงรถไฟฟ้ำควำมเรว็สงู หนองคำย 
ธรีาภรณ์ นาหอ่ม 
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Keywords: commercial area, high-speed rail, trade promotion area, ourism promotion, development plan 
 

1. บทน า 
จากแผนนโยบายโครงการศกึษาและออกแบบรถไฟความเรว็สูงสายกรุงเทพฯ – หนองคาย จะมกีารพฒันารถไฟความเรว็สูง

รถไฟขนาดทางมาตรฐาน สายกรุงเทพฯ – หนองคาย ช่วงนครราชสมีา – หนองคาย เป็นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่พิม่ประสทิธภิาพ
โครงขา่ยระบบคมนาคมขนสง่ ภายในประเทศและมศีกัยภาพเชือ่มต่อการเดนิทางและการขนสง่ในภมูภิาค ซึง่จะช่วยเพิม่คุณภาพชวีติ ของ
ประชาชน กระตุ้นการพฒันาด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และเพิม่ขดีความสามารถในการ แข่งขนัของประเทศ และจงัหวดั
หนองคายเป็นจงัหวดัชายแดนรมิฝัง่แม่น ้าโขงทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่ง เป็นทีต่ัง้ของสะพานมติรภาพไทย-ลาวแห่งแรก ทีเ่ชื่อมโยงประเทศ
ไทย-ลาวเขา้ดว้ยกนั ท าใหห้นองคาย กลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัเมอืงหน่ึง หลากหลายไปดว้ยอาหารการกนิและสนิคา้นานาชนิด มี
โรงแรมที่พกัมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย เมอืงริมโขงแห่งน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่นักเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  
(amazing ไทยเท่, 2561) จงัหวดัหนองคายเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย ขอ้มูลดา้นนิตบิุคคลตัง้ใหม่ ในปี 2563 ธุรกจิจดัตัง้
สงูสุด 3 อนัดบั (1) การก่อสรา้งทัว่ไป จ านวน 21 ราย คดิเป็น 18.10% (2) การขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสาร จ านวน 14 ราย 
คดิเป็น 12.07% (3) กจิกรรมของตวัแทนผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้และ ตวัแทนออกของ (ตวัแทนด าเนินพธิกีารศุลกากร) จ านวน 4 ราย คดิ
เป็น 3.45% การลงทุนของต่างชาตใินนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ในไทย สงูสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 1) จนี มลูค่าลงทุน 34.95 ลบ. (48.04%) ลาว 2) ลาว 
มลูค่าลงทุน 13.63 ลบ. (18.74%) 3) สงิคโปร ์มลูค่าลงทุน 4.90 ลบ (6.73%) ผลประกอบการ นิตบิุคคลในพืน้ทีง่บการเงนิประจ าปี 2562 
โดยมรีายไดจ้าก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) การผลติสุรากลัน่ 4,335.61 ลบ. (18.66%) 2) การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถ
กระบะ รถตู้ และรถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั 3,428.01 (14.75%) 3) การขายขนส่งสนิค้าทัว่ไป 1,562.88 ลบ. (6.73%) (ส่วนประมวลผลและ
วเิคราะหข์อ้มลูธุรกจิ กองขอ้มลูธุรกจิ,2563) (ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจรกระทรวงคมนาคม, 2557) 

ในประเทศไทย มโีครงการ “AEC TRADE CENTER - PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ศูนยก์ลางการคา้สง่ใจกลาง
เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ สนับสนุนผูป้ระกอบการดว้ยช่องทางการคา้ส่งภายในประเทศ พรอ้ม
เชือ่มโยงสูต่ลาดนานาชาตอิยา่งครบวงจร สรา้งใหธุ้รกจิคา้สง่ไทยอยา่งยัง่ยนื AEC TRADE CENTER เกดิจากแนวคดิในการพฒันาศนูย์
คา้สง่ครบวงจรทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาค CLMVT (กมัพชูา ลาว พมา่ เวยีดนาม ไทย) และเชื่อมโยงไปยงัประเทศจนี เพือ่ผลกัดนัใหป้ระเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติของอาเซียนครบวงจร เพื่อเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยปลุกชพีจรการค้า ซึ่งมแีนวคดิมาพฒันา AEC 
TRADE CENTER - PANTIP WHOLESALE DESTINATION ใหเ้ป็นโครงการแฟลกชปิของในฐานะศูนยก์ลางการคา้ส่งแบบวนัสตอป 
ครบวงจรใจกลางกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรกของไทย เพือ่ความมุง่มัน่ทีจ่ะสนับสนุนผูป้ระกอบการไทยทีม่ศีกัยภาพใหเ้ตบิโตบนเวทกีารคา้
โลก (MGR online, 2563) ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่ จงัหวดัหนองคายจะมจีุดเดน่ในเรือ่งของเป็นจงัหวดัชายแดนฝัง่แมน่ ้าโขงทีส่ าคญัของไทยที่
ผู้คนให้ความสนใจและน่าท่องเที่ยว หนองคายยังเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายจึงท าให้เป็นที่สนใจในการลงทุนของ
ชาวต่างชาต ิและประเทศไทยยงัมกีารส่งเสรมิในเรื่องของ ศูนยก์ลางการคา้ส่งใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกจิ สนบัสนุนผูป้ระกอบการดว้ยชอ่งทางการคา้ส่งภายในประเทศดว้ย 
ดงันัน้การศกึษาน้ีจงึมุ่งเน้นทีจ่ะศกึษาแนวทางการพฒันาพืน้ทีพ่าณิชย์ทีส่่งเสรมิการคา้ ไทย ลาว จนี ในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เพื่อสร้างพื้นที่การค้าขายใหผู้ป้ระกอบการในพื้นที่และในประเทศ ได้มโีอกาสในการค้าขาย และตดิต่อการคา้ขายกบัต่างประเทศได้
สะดวกขึน้ เป็นพืน้ทีใ่หเ้กดิการแลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งประเทศ และยงัเป็นพืน้ทีส่ าหรบัชว่ยสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัอกีดว้ย 

2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1) เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาโครงการพืน้ทีโ่ครงการเชงิพาณชยกรรมในพืน้ทีบ่รเิวณรอบสถานีรถไฟหนองคาย 
2) เพื่อศึกษาความสนใจในโครงการพื้นที่พาณิชย์ที่ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว  ระหว่าง ไทย ลาว จีน ในภูมิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัหนองคาย ของผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค 
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3. การทบทวนวรรณกรรม 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาพืน้ที่พาณิชยกรรมทีส่่งเสรมิการคา้ ไทย ลาว จนี ในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงใต้ ผูว้จิยัไดศ้กึษา

ประเดน็ต่างๆใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค์ของการวจิยัโดยท าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการศกึษา 
โดยมหีวัขอ้ดงัน้ี 
3.1 นโยบายโครงการศกึษาและออกแบบรถไฟความเรว็สงูสายกรุงเทพฯ – หนองคาย 
3.2 การศกึษาพืน้ที ่TOD (Transit Oriented Development) 
3.3 กรณีศกึษาพืน้ทีพ่าณิชยกรรม 
3.3.1 กรณีศกึษำโครงกำรตลำดชำยแดน ตลำดอนโดจนี ทำ่เสดจ็ หนองคำย และตลำดอนิโดจนี มกุดำหำร 
3.3.2 กรณีศกึษำโครงกำรศนูยก์ำรคำ้ยำ่นชุมชน 

 
รปูท่ี1 โครงขา่ยทางรถไฟทางคูข่นาดทางมาตรฐาน (Standards Gauge) ตาม MOU ไทย - จนี 
ทีม่า: ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจรกระทรวงคมนาคม (2557) 

3.1 นโยบายโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเรว็สงูสายกรงุเทพฯ – หนองคาย  
การพฒันารถไฟความเรว็สงูรถไฟขนาดทางมาตรฐาน สายกรุงเทพฯ – หนองคาย (ชว่งนครราชสมีา – หนองคาย) นบัเป็นการ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่พิม่ประสทิธภิาพโครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่ง ภายในประเทศและมศีกัยภาพเชื่อมต่อการเดนิทางและการ
ขนส่งในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ของประชาชน กระตุ้นการพฒันาด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และเพิ่มขดี
ความสามารถในการ แขง่ขนัของประเทศ โครงการฯ มคีวามสอดคลอ้งกบักรอบนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานดา้น การจราจรและ
ขนสง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)   
2) นโยบายรฐับาลปัจจุบนั  
3) แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 
4) แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2556-2560)  
5) แผนหลกัการพฒันาระบบขนสง่และจราจร พ.ศ. 2554–2563  
6) แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม เพือ่สนบัสนุนการพฒันาโลจสิตกิสข์องประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2560) 
7) แผนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. 2558-2565  
8) นโยบายประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  
9) โครงการพฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง Greater Mekong Subregion (GMS)  
10) บนัทกึความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลไทยกบัรฐับาลจนี วา่ดว้ยความรว่มมอืในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางรถไฟในกรอบ 
11) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 

นโยบายโครงการศกึษาและออกแบบรถไฟความเรว็สงูสายกรุงเทพฯ – หนองคาย แบง่ออกเป็น 2 หวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 
1) บรเิวณสถานีนาทา 
2) การคาดการณ์ผูโ้ดยสาร    



แนวทำงกำรศกึษำกำรพฒันำพืน้ทีเ่ชงิพำณชิยกรรมทีส่ง่เสรมิกำรคำ้ ไทย ลำว จนี  
ในภมูภิำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใกลเ้สน้ทำงรถไฟฟ้ำควำมเรว็สงู หนองคำย 
ธรีาภรณ์ นาหอ่ม 
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3.1.1 บรเิวณสถำนีนำทำทีพ่ฒันำเป็น ด่ำนศุลกำกร ศูนยซ์่อมบ ำรุงรถไฟขนส่งสนิคำ้ ย่ำนจอดรถไฟและ ศูนย์ ซ่อมบ ำรุงรถไฟโดยสำร
และรถไฟควำมเรว็สงู 

1) ด่านศุลกากร (Customs yard) 
2) ศนูยซ์่อมบ ารุงรถไฟขนสนิคา้ (Freight depot for China/Lao locos and Thai locos) 
3) ยา่นจอดรถไฟ (Stabling yard)  
4) ศนูยซ์่อมบ ารุงรถไฟโดยสารและรถไฟความเรว็สงู (Conventional passengers (CVR) and HS trains depot) 

 

 
รปูท่ี 2 แนวทางการพฒันากจิกรรมทีเ่กีย่วกบัระบบรางบรเิวณสถานีนาทา 
ทีม่า: ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจรกระทรวงคมนาคม (2557) 

นอกจากน้ี ส าหรบักรณีพฒันาโครงการเป็นรถไฟขนาดทางมาตรฐานฯ ทีใ่ชเ้ดนิรถขบวนผูโ้ดยสารและ  ขบวนสนิคา้ร่วมกนั 
ควรจดัใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัรองรบัการขนสง่สนิคา้ ซึง่สว่นอยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณชายแดนไทย - ลาว ทีบ่รเิวณสถานีนาทา เพือ่รวบรวม
และกระจายสนิค้าบรเิวณภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน รองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษและนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดั  
หนองคาย นิคมอุตสาหกรรมในอุดรธานี และขอนแก่น และรองรบักจิกรรมการเปลีย่นถ่ายสนิคา้ บรเิวณชายแดน  

จากการวเิคราะหโ์ดยพจิารณาจากปัจจยัและบรบิทต่างๆ ไดแ้ก่ โครงขา่ยรถไฟปัจจุบนัของไทยและการ พฒันาโครงขา่ยรถไฟ
ของไทย การพฒันาโครงขา่ยทางรถไฟทีเ่ชื่อมต่อจากจนีและลาว ความตอ้งการ ในการเดนิทางและขนส่งสนิคา้และแนวทางการพฒันา
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปไดว้า่โครงการรถไฟทางคูข่นานทางมาตรฐานฯ จะมบีทบาทหลกั ดงัน้ี  

1) รองรบัการเดนิทางของผูโ้ดยสารระหวา่งเมอืงในประเทศตามแนวเสน้ทางโครงการ  
2) รองรบัสนิคา้ระหว่างประเทศไทย ลาว โดยพืน้ทีเ่ป้าหมาย ไทย – จนี จะอยู่ใน 4 มณฑล ตะวนัตกของจนี ไดแ้ก่ ยูนนาน 

เสฉวน กุ้ยโจว และมหานครฉงชิง่ พื้นที่เป้าหมายในลาว ไดแ้ก่ แขวงทางตอนเหนือของประเทศลาวทีอ่ยู่ใกลแ้นวเสน้ทางโครงการฯ 
ไดแ้ก่ แขวงเวยีงจนัทน์ แขวง อุดมไซ แขวงหลวงพระบาง แขวงหลวงน ้าทา และแขวงบอ่แกว้  

3) รองรบัการเดนิทางของผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศไทย -จนี และไทย-ลาว   
4) รองรบัสนิคา้ระหว่างจีน ยุโรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา) ลาวกบัประเทศทางฝัง่ทะเลอนัดามนั / เอเชยีใต้ ลาว กบั/และ

สนิคา้ระหวา่งจนี (ประเทศมาเลเซยี และสงิคโปรบ์างสว่น)  
5) สนับสนุนท่าเรอืแหลมฉบงัใหเ้ป็นท่าเรอืหลกัของภูมภิาค (Regional Hub) และส่งเสรมิการคา้ การลงทุน การยา้ยฐานการ

ผลติ และแรงงานในภมูภิาคอาเซยีน 
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รปูท่ี 3 กรณีรถไฟความเรว็ปานกลาง และมโีครงขา่ยเชือ่ม
ต่อไปยงัประเทศจนี (คนต่อวนั) 

รปูท่ี 4 กรณีรถไฟความเรว็สงู และมโีครงขา่ยเชือ่มต่อไปยงัประเทศ
จนี (คนต่อวนั)  

ทีม่า: ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจรกระทรวงคมนาคม (2557) 

3.1.2 กำรคำดกำรณ์ผูโ้ดยสำร ปรมิาณผูโ้ดยสารในส่วนของผูโ้ดยสารในประเทศใชแ้บบจ าลองระดบัประเทศ (National Model, NAM) 
เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหโ์ดยมกีารปรบัปรุงขอ้มลู พารามเิตอร ์และสมมตฐิานจากขอ้มลู ทีร่วบรวมและส ารวจ สว่นผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศวเิคราะหจ์ากแนวโน้มการขยายตวัของผูโ้ดยสาร ตามแนวเสน้ทางโครงการจากขอ้มลูสถติ ิผลการคาดการณ์ปรมิาณผูโ้ดยสาร 
โดยจากตารางพบวา่ผลคาดการทุกๆ 10 ปีนัน้จะมจี านวนการใชง้านเพิม่ขึน้ มแีนวโน้มทีภ่ายในอนาคตจะมผีูโ้ดยสารมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้  

3.2 การศึกษาพืน้ท่ี TOD (Transit Oriented Development) 
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน  (Transit-Oriented Development หรือ TOD) หมายถึง การพฒันาพื้นที่

โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสมผสาน มคีวามหนาแน่นสูง และส่งเสรมิการใชร้ะบบขนส่งมวลชน 
แนวคดิ TOD มุ่งสรา้งกจิกรรมหลากหลายในพืน้ทีโ่ดยรอบสถานีขนส่งมวลชน โดยมทีีพ่กัอาศยั อาคารพาณิชย์ ส านักงาน และการใช้
ประโยชน์ประเภทอื่น ๆ พรอ้มกบัออกแบบเพือ่รองรบัผูใ้ชร้ะบบขนสง่มวลชนเป็นหลกั รวมทัง้สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเดนิเทา้และใช้
จกัรยาน เพือ่ใหม้ทีางเลอืกในการเดนิทางหลากหลาย แนวคดิ TOD ไดร้บัความสนใจในนโยบายการพฒันาเมอืงสมยัใหม ่สรา้งโอกาสใน
การพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ (Woraporn Poonyakanok, 2559) การจ าแนกประเภทของการ
ออกแบบพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนระบบราง แบง่ออกเป็นยา่น เมอืงหลวง ศนูยก์ลางเมอืงหลกั ศนูยก์ลางเมอืง เมอืงระดบัยา่นชุมชน 
ศนูยก์ลางระดบัชุมชน ถนนสายหลกั สถานีมหาวทิยาลยั หรอือื่นๆ (ภาวณิี และคณะ, 2565) 

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ TOD จะเน้นที่การพฒันาพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟ ในระยะ 400 – 800 เมตร สร้างกิจกรรม
หลากหลายในพืน้ทีโ่ดยรอบสถานีขนสง่มวลชน โดยออกแบบพืน้ทีร่อบสถานีใหผ้สมผสานระหวา่งศูนยพ์านิชยกรรม รา้นคา้ ทีพ่กัอาศยั 
แหล่งงาน เป็นต้น พร้อมกบัออกแบบเพื่อรองรบัผูใ้ช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก  สถานีรถไฟหนองคาย นับว่า เป็นเมอืงระดบัย่าน
ชุมชน ศูนยก์ลางระดบัชุมชน การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ จะเป็น รา้นคา้ ส านกังาน ทีพ่กัอาศยั สว่นรปูแบบการของพาณิชยกรรม คอืรา้นคา้ที่
ใหบ้รกิารความตอ้งการในทอ้งถิน่ทีม่ขีนาด ไมเ่กนิ 50,000 ตร. ฟุต ความสงู ระหวา่ง 2-7 ชัน้ (ภาวณิี และคณะ, 2565) และดว้ยโครงการ
รถไฟความเรว็สงูในหนองคาย ทีเ่ชื่อมต่อในประเทศ และลาว จนี ท าใหม้องเหน็ประโยชน์ของการพฒันาพืน้ทีอ่าคารทีเ่ป็นเชงิพาณิชยกรรม 
รา้นคา้ พืน้ทีข่นสง่สนิคา้ ใกลส้ถานีเพือ่สนบัสนุน การสง่ออกในจงัหวดั และดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว ผูโ้ดยสารทีใ่ชก้ารขนสง่ ในอนาคต 

3.3 กรณีศึกษาพืน้ท่ีพาณิชยกรรม 
3.3.1 กรณีศกึษำโครงกำรตลำดชำยแดน ตลำดอนโดจนี ทำ่เสดจ็ หนองคำย และตลำดอนิโดจนี มกุดำหำร  

ตลาดท่าเสด็จ ตลาดอินโดจีน หนองคาย ตัง้อยู่ถนนมีชยั อ.เมือง จ.หนองคาย ชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขาย
ผลติภณัฑช์ุมชนจงัหวดัหนองคาย ทีม่สีนิค้าแทบทุกอย่างทีต่้องการ ในจงัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมอืง สนิค้า OTOP ประจ า
ต าบล ของทีร่ะลกึ และของเครื่องใชต้่างๆ ทีล่ว้นแลว้แต่สามารถซื้อไปเป็นของฝาก ตลาดท่าเสดจ็นอกจากจะเป็นแหล่งซือ้ของฝากแลว้ 
ตลาดน้ียงัเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าที่อยู่ในแถบอินโดจีน เช่นจีน เวียดนาม และยุโรปตะวนัออก มีทัง้ผลิตภัณฑ์ มากมาย ได้แก่ 
อาหารแหง้ อาหารแปรรูป ส่วนขา้วของเครื่องใชต้่างๆ เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ นาฬกิา เครื่องครวั ผา้ทอทอ้งถิน่ ทีต่ ัง้ของตลาดท่า
เสด็จอยู่รมิแม่น ้าโขง บรเิวณน้ีเป็นจุดชมววิแม่น ้าโขงที่สวยแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคาย สามารถมองเขา้ไปเหน็ประเทศลาว เหน็
บา้นเรอืน วถิชีวีติคนลาว ส าหรบัคนทีช่อบถ่ายรูปมรีา้นกาแฟ บรรยากาศแบบยอ้นยุค (emagtravel, 2560; การท่องเทีย่วแห่งประเทศ
ไทย, 2559) 



แนวทำงกำรศกึษำกำรพฒันำพืน้ทีเ่ชงิพำณชิยกรรมทีส่ง่เสรมิกำรคำ้ ไทย ลำว จนี  
ในภมูภิำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใกลเ้สน้ทำงรถไฟฟ้ำควำมเรว็สงู หนองคำย 
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รปูท่ี 5 ตลาดทา่เสดจ็ หนองคาย 
ทีม่า: https://shorturl.asia/zFbCU 

ตลาดอนิจนี มุกดาหาร ตัง้อยู่ ท่าด่าน ถนนส าราญชายโขง ต.ศรบีุญเรอืง อ.เมอืงมุกดาหาร  แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้จากนานา
ประเทศ เช่น รสัเซยี จนี เวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จ าหน่ายทัง้ราคาส่ง และปลกี ส่วนมากจะเป็นเสือ้ผา้ 
เครือ่งนุ่งหม่ เซรามคิ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครือ่งอุปโภคและบรโิภคต่างๆ นอกจากสนิคา้ทีน่ าเขา้มา จ าหน่ายจากต่างประเทศแลว้ยงัม ีสนิค้า
พืน้เมอืงของชาวมุกดาหาร เช่น ผา้ไหม ผา้มดัหมี ่และสนิคา้ทอ้งถิน่อื่น จุดเด่นของตลาด ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าโขง มจีุดชมววิใหน้ักท่องเทีย่ว
ไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (ส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัมกุดาหาร, 2564) 

 
รปูท่ี 6 ตลาดทา่เสดจ็ มกุดาหาร 
ทีม่า: https://mukdahan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/219/iid/13563 

จากการศกึษาพบว่า กรณีศกึษาทีเ่ป็นตลาดชายแดนนัน้ จะเป็นตลาดทีค่า้ขายกนัระหว่างผูป้ระกอบการในพืน้ทีแ่ละประเทศ
เพื่อนบา้น สนิคา้ทีน่ ามาขายจะมหีลากหลาย ทัง้เสือ้ผา้ เครื่องใช่ไฟฟ้า เซรามคิ ต่างๆ การขนส่งการเขา้ถงึ ส่วนมาจะเป็นสะพานขา้ม
ชายแดนระหว่างประเทศหรอืจากทางท่าเรอื ท าใหก้ารขนส่งยงัไม่สะดวกมาก และยงัขาดพืน้ทีต่ดิต่อการคา้ขายระหว่างประเทศ พืน้ที่
แลกเปลีย่นสนิคา้ 

3.3.2 กรณีศกึษำโครงกำรศนูยก์ำรคำ้ยำ่นชุมชน  
ศูนยก์ารคา้ย่านชุมชน (Community Mall) เป็นรูปแบบการคา้ปลกีน้องใหม่ทีเ่กดิขึน้จากความตอ้งการสรา้งบรรยากาศความ

แตกต่างในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โดยผูค้า้ปลกีรายย่อยทัง้จากภาคเอกชนและรา้นคา้ชุมชน กลายมาเป็นศูนยก์ารคา้ในขนาดทีเ่ลก็ลง 
การลงทุนกน้็อยลง เพื่อสามารถแฝงตวัอยู่ตามชุมชนเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ ธุ รกจิทีม่ขีนาดทีเ่ลก็ลง แฝงตวัอยู่ตามชุมชน เน้นการ
เขา้ถงึไดง้่ายและตอบสนองไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีม่วีถิชีวีติทีเ่ร่งรบี  มสีิง่อ านวยความสะดวก รา้นคา้ รา้นอาหาร และซุปเปอร์
มารเ์กต็เป็นหลกั และเพือ่ใหเ้หน็ภาพชดัเจนมากขึน้ 
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รปูท่ี 7 ศนูยก์ารคา้ยา่นชุมชน 
ทีม่า: www.skyscrapercity.com 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของ Community Mall กค็อืการสลายความเป็นกลุ่มก้อนจากหา้งใหญ่ใหบ้างลง ปรบัเป็นพืน้ทีแ่บบกึ่ง
พืน้ทีภ่ายในภายนอก มพีืน้ทีเ่ช่าของรา้นคา้โครงการในหอ้งปิดตดิเครือ่งปรบัอากาศ แต่ทางเดนิและพืน้ทีส่ว่นกลางอยู่ดา้นนอก ไมส่รา้ง
อาคารขึน้มาปิดลอ้ม ซ้อนชัน้อาคารกนัไม่สงูมาก เน้นการสรา้งพืน้ทีแ่ผ่ขยายกนัในทางราบ ช่วยลดต้นทุนการบรหิารจดัการอาคารใน
ระยะยาว สรา้งบรรยากาศการใชง้านทีไ่มต่อ้งเป็นทางการมากนกั เชือ้เชญิใหก้ลุม่เป้าหมายผูใ้ชง้านอยากจะเลีย้วแวะเขา้ วางต าแหน่งให้
ตวัเองเป็นเหมอืนตลาดขายสนิคา้ทีเ่ดนิสบาย เขา้ถงึงา่ย แต่กม็คีวามสะดวกสบายและสนิคา้บรกิารทีห่ลากหลายมาคอยตอบสนองความ
ตอ้งการคนยุคใหมไ่ดค้รบครนั (Ekkarach Laksanasamrith, 2558) 

จากการศึกษาพื้นที่ตลาดชายแดนและศูนย์การค้าย่านชุมชน พบว่า ตลาดนัน้จะเน้นที่แค่การขายสนิค้ าที่หลากหลาย มี
บรรยากาศแค่การไปเดนิซือ้ของ ไมม่พีืน้ทีใ่หผ้อ่นคลาย หรอืพกัผอ่น  แต่ในสว่นของศนูยก์ารคา้ยา่นชุมชนนัน้ นอกจะเน้นการขายสนิคา้
ทีห่ลากหลายแลว้ ยงัเน้นบรรยากาศ พืน้ทีใ่หผู้ค้นไดพ้กัผอ่น จุดนดัพบของคนในชุมชน  

4. วิธีการศึกษา 
วธิกีารศกึษาประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกั คอื 

4.1 ทบทวนวรรณกรรม การศกึษาขอ้มลูทีน่ ามาช่วยพฒันาโครงการ ดงัน้ี 1) นโยบายโครงการศกึษาและออกแบบรถไฟความเรว็สูง
สายกรุงเทพฯ – หนองคาย 2) การศกึษาพืน้ที ่TOD 3) กรณีศกึษาพืน้ทีพ่าณิชยกรรม ทีเ่ป็นตลาดชายแดน และศูนยก์ารคา้ย่านชุมชน 
เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบอาคาร 

4.2 การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ในจ านวนทัง้หมด 106 ชุด โดยการแจกจ่าย
แบบสอบถามออนไลน์ ให้ผู้คนทัว่ไปที่สนใจในเรื่องรถไฟความเร็วสูงและผู้คนในจังหวัดหนองคายที่สนใจโครงการ โดย แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คอืส่วน 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ความสนใจในการเดนิทางมาจงัหวดัหนองคายโดยการเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า
ความเรว็สงู 3) ความสนใจในโครงการทีช่ว่ยสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง ไทย ลาว จนี ในพืน้ทีใ่กลร้ถไฟฟ้าความเรว็สุง จงัหวดัหนองคาย 

4.3 อภิปรายและสรปุผลการวิจยั โดยการวเิคราะหก์ารออกแบบโครงการจากกรณีศกึษาต่างๆและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายโดย
น าขอ้มลูมาใชเ้พือ่สอดคลอ้งกบัพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1385108&page=2
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5. ผลการศึกษา 
จากผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบวา่ขอ้มลูทัว่ไปของแบบสอบถาม โดยม ีนักเรยีน/นักศกึษา 30 คน คดิเป็น 28.3% ผูค้น

ในจงัหวดัหนองคาย 19 คน คดิเป็น 17.9% ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 17 คน คดิเป็น 16% พนักงานบรษิทั 10 คน คดิเป็น 9.4% ธุรกจิ
ส่วนตวั 9 คน คดิเป็น 8.5% อาชพีคา้ขาย 9 คน คดิเป็น 8.5% ลูกจา้งเอกชน 8 คน คดิเป็น 7.5% และคนว่างงาน 4 คน คดิเป็น 3.8% 
โดยสามารถรายงานผลการศกึษาได ้ดงัน้ี 

5.1 ความสนใจโครงการพืน้ท่ีเชิงพาณิชยท่ี์ส่งเสริมการค้าและการท่องเท่ียว ระหว่าง ไทย ลาว จีน ในภมิูภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ จงัหวดัหนองคาย ของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค 

จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายพบว่าความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ มผีูส้นใจ รถไฟความเรว็สูงใน
ประเทศทีจ่ะเชือ่มต่อถงึหนองคาย 97.4% และสนใจรถไฟความเรว็สงูทีเ่ชือ่มต่อ หนองคาย ลาว และจนี 100% โดยความสนใจนัน้ ไดแ้ก่ 
(1) เป็นทางเลอืกในการเดนิทางไปท่องเที่ยว (2) เป็นทางเลอืกการเดนิทางไปค้าขาย (3) เป็นทางเลอืกเดนิทางไปท าธุรกจิ (4) เป็น
ทางเลอืกเดนิทางไปศกึษาแลกเปลีย่น  

 
แผนภมิูท่ี 1 ความสนใจของกลุม่เป้าหมายในการมาใชพ้ืน้ทีโ่ครงการ 

จากแผนภูมทิี่ (1) พบว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ 36.6% เป็นทางเลอืกเดนิทางไปท่องเที่ยว และ 34% เป็นทางเลอืก
เดนิทางไปคา้ขาย ดงันัน้จงึเหน็วา่มผีูท้ีส่นใจในตวัโครงการอย่างมาก ท าใหค้วามเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการนัน้มคีวามเป็นไปได้
สงูเหมาะแก่การท าพืน้ทีพ่าณิชยกรรมทีส่ง่เสรมิการคา้ ไทย ลาว จนี 

5.2 แนวทางพฒันาโครงการในพืน้ท่ีบริเวณรอบสถานีรถไฟหนองคาย 
จากการศกึษา พบว่าโครงการจะมรีูปแบบทีอ่ยู่ในบรเิวณรอบๆสถานีรถไฟไม่เกนิ 600 เมตร ทีเ่ขา้ถงึไดง้่าย ทัง้ทางเดนิเทา้ 

ทางจกัรยาน เพือ่ใหม้ทีางเลอืกในการเดนิทางหลากหลาย ลดการพึง่พาการใชร้ถยนตส์ว่นบุคคล และมพีืน้ทีก่ารใชง่านในสว่นอื่นๆทีเ่พิม่
เขา้มา เช่น พืน้ที่สาธารณูปโภค พืน้ทีน่ันทนาการ พืน้ที่สเีขยีว พืน้ที่พาณิชยกรรม และจากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของ
กลุ่มเป้าหมาย พบหากมสีถานทีพ่าณิชยกรรมทีส่ง่เสรมิการคา้ ไทย ลาว จนี ในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากกลุ่มเป้าหมายมคีวาม
สนใจอยูท่ี ่93.4 % และไมส่นใจอยูท่ี ่6.6% และเหตุผลทีส่นใจ ไดแ้ก่ (1) เป็นพืน้ทีใ่หเ้ขา้มาคา้ขาย (2) เป็นพืน้ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวก
ส าหรบัการตดิต่อการทอ่งเทีย่วในจงัหวดั (3) เป็นพืน้ทีใ่นการเดนิชอ้ปป้ิง / ซือ้ของทีร่ะลกึ เพราะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ต่างๆจากไทย ลาว 
และจนี (4) เป็นพื้นที่ช่วยอ านวยความสะดวกส าหรบัการตดิต่อการเดนิทางไป ลาว จนี  (5) เป็นพืน้ทีช่่วยในการตดิต่อการคา้ขายกบั
ต่างประเทศ (6) เป็นพืน้ทีเ่ปิดประสบการณ์ต่างๆ  
5.2.1 กลุม่เป้ำหมำย 

 
แผนภมิูท่ี 2 ความสนใจพืน้ทีโ่ครงการของกลุม่เป้าหมาย 
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จากแผนภมูทิี ่(2) พบวา่กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่ 23.8% ตอ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขา้มาคา้ขาย และรองลงมาเป็น 19.2% เป็นพืน้ที่
ชว่ยในการตดิต่อการทอ่งเทีย่วในจงัหวดั ดงันัน้จงึเหน็วา่การมทีัง้พืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิการคา้ขายและพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิการท่องเทีย่วดว้ยจะท าให้
พืน้ทีโ่ครงการนัน้น่าสนใจ 
5.2.2 แนวทำงกำรออกแบบพืน้ทีใ่นกำรพฒันำโครงกำร  

จากการศกึษานโยบายรถไฟฟ้าความเรว็สงู กรณีศกึษาและการวเิคราะหค์วามสนใจจากแบบสอบถามของกลุม่เป้าหมาย ผูว้จิยั
พบแนวทางในการพฒันาและแนวทางในการออกแบบพืน้ทีใ่นโครงการ ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) พืน้ทีพ่าณิชยกรรมส าหรบัเช่า 2) พืน้ทีเ่ช่า
คลงัสนิคา้ 3) พืน้ทีน่นัทนาการต่างๆ 4) พืน้ทีส่ง่เสรมิการท่องเทีย่ว 5) รวมถงึพืน้ทีช่่วยสง่เสรมิการคา้ขาย ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาดา้น
ธุรกิจและพื้นที่ให้ผู้เช่าในโครงการเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจแบบออนไซต์และออนไลน์ได้มากขึ้นในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
COVID-19 น้ี เชน่ พืน้ทีใ่หผู้ค้า้ถ่ายทอดสดสนิคา้ออนไลน์ หอ้งประชุม และหอ้งสมัมนาขนาดยอ่ม  

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาในเรือ่งความสนใจโครงการพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยท์ีส่ง่เสรมิการคา้และการทอ่งเทีย่ว ระหวา่ง ไทย ลาว จนี ในภมูภิาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัหนองคาย ของผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค โดยขอ้มลูจากแบบสอบถาม พบว่า จงัหวดัหนองคายนัน้เป็น
จงัหวดัทีม่นีักท่องเทีย่วไหลเวยีนเขา้มาตลอดอยู่แลว้ แต่ดว้ยการเดนิทางไปหนองคายนัน้มจี ากดั เลยท าใหห้นองคายมองวา่เป็นจงัหวดั
ทีเ่ป็นทางผา่นไปประเทศลาวเท่านัน้ จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายพบวา่ เมือ่มรีถไฟความเรว็สงูทีเ่ชื่ อมระหวา่งประเทศและในประเทศ
เขา้มา กลุ่มเป้าหมายนัน้มคีวามสนใจอยา่งมาก โดยตอ้งการเดนิทางไปทอ่งเทีย่วในจงัหวดั เดนิทางไปคา้ขาย เดนิทางไปท าธุรกจิ  
ส าหรบัแนวทางการพฒันาโครงการในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าหนองคาย จากการศกึษาเรื่องแผนนโยบายรถไฟความเรว็สูงเสน้ทาง
เชื่อมต่อทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศของจงัหวดัหนองคาย พบวา่ โครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูเป็นโครงการทีผู่ค้นใหค้วามสนใจ
อย่างมาก เพราะเป็นโครงการทีจ่ะช่วยส่งเสรมิเศรษฐกจิในจงัหวดัและในประเทศใหด้ยีิง่ขึน้  จงึมองเหน็ถงึความส าคญัของการคา้ขาย
ระหว่างประเทศ ท าใหเ้กดิแนวคิดโครงการพืน้ทีพ่าณิชยกรรมรอบสถานีรถไฟฟ้าขึน้มา ผูศ้กึษาจงึไดศ้กึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัตลาดและ
พืน้ทีศู่นยก์ารคา้ย่านชุมชน คอื ตลาดท่าเสดจ็หนองคาย และตลาดท่าเสดจ็มุกดาหาร ในตลาดจะเป็นตลาดทีเ่น้นการคา้ขายกบัประเทศ
เพื่อนบา้น และการขนสง่สว่นมากจะเป็นทางเรอื และทางสะพานขา้มแดน ท าใหก้ารขนส่งนัน้มจี ากดั ทัง้เวลาและน ้าหนักของสนิคา้ จงึ
มองเหน็ว่าการสรา้งพืน้ทีพ่าณิชยกรรมใกลเ้สน้ทางรถไฟความเรว็สูงจะเป็นส่วนช่วยในการคา้ขายมากขึน้ และประกอบกบัการศกึษา
ศนูยก์ารคา้ยา่นชุมชน ซึง่พบวา่การออกแบบพืน้ทีใ่หม้แีคก่ารคา้ขายนัน้ยงัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของคนรุน่ใหม ่โดยจะตอ้งคดิเรือ่ง
การออกแบบใหพ้ืน้ที ่มคีวามน่าเดนิ บรรยากาศทีผู่ค้นจะมาซือ้สนิคา้และสามารถมาพกัผอ่นไดด้ว้ย 

นอกจากแนวทางพฒันาโครงการซึง่ตอ้งศกึษาเรื่องแผนนโยบายรถไฟความเรว็สงู แนวคดิพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยกรรม ตลาดและ
พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ยา่นชุมชนแลว้ หากพจิารณาในสว่นของสถานีและพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีต่ัง้โครงการจะพบวา่ พืน้ทีด่งักลา่วเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ
ในการพฒันา โดยประกอบด้วย  สถานีเปลีย่นถ่ายขนส่งสนิค้า สถานีนาทา จงึมองเหน็ถึงการมพีื้นทีค่ลงัสนิค้าและพื้นที่ขนส่งสนิค้า 
รวมถงึพืน้ทีท่ีช่่วยส่งเสรมิการคา้ขายระหว่างประเทศ ซึง่โครงการรถไฟความเรว็สงูนัน้เปิดโอกาสการลงทุนการคา้ขายของ 3 ประเทศ
มากขึน้ เช่น พื้นที่ส าหรบัการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ใหผู้ป้ระกอบการในไทยได้มโีอกาสค้าขายกบั ลาว และจนี และพื้นที่ให้
ผูป้ระกอบการจากลาวและจนีไดม้าคา้ขายทีน่ี่ดว้ย เน่ืองจากตน้ทุนการขนสง่สนิคา้ทีถู่ก ผูค้นกส็นใจการขนสง่ทางรางเพิม่มากขึน้ จะได้
ชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการคา้ขายใหจ้งัหวดัและประเทศไดด้ยีิง่ขึน้ 
ส าหรบัขอ้เสนอแนะจากการศกึษาน้ี พบว่า โครงการพืน้ทีพ่าณิชยกรรมรอบสถานีรถไฟฟ้าหนองคายจะส าเรจ็ไดต้้องอ าศยัโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเขา้มาเป็นส่วนส าคญั การออกแบบโครงการจะต้องให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนในพื้นที่ และการ
ออกแบบพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิขึน้ภายในอนาคตซึง่ตอ้งพจิารณาเรื่องการขนสง่และการเดนิทางเป็นหลกั รวมถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคและ
ผูป้ระกอบการซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรศกึษำกำรพฒันำพืน้ทีเ่ชงิพำณชิยกรรมทีส่ง่เสรมิกำรคำ้ ไทย ลำว จนี  
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บทคดัย่อ 
 อุตสาหกรรมสิง่ทอไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีส่ าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ในปัจจุบนัสิง่ทอไทยมี
การพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัมากขึ้น เนือ่งจากตอ้งการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก  อย่างไรกต็ามขอ้จ ากดัในการ
สง่เสรมิและพฒันาสิง่ทอไทยในปัจจุบนั ยงัขาดพืน้ทีส่นับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ในขณะทีต่่างจากประเทศทีม่คีวามทนัสมยัดา้นแฟชัน่ 
ไมว่า่จะเป็น พืน้ทีจ่ดัแสดง พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นขา่วสารอปัเดตเทรนด ์และพืน้ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ บทความฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เสนอ
แนวทางการก าหนดพื้นที่ใช้สอยในโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อสนับสนุนกจิกรรมด้านแฟชัน่ไทย โดยมวีธิกีารศึกษา คอื 1) ศกึษา
สถานการณ์โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย 2) คดัเลอืกกรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการส่งเสรมิสิง่ทอและ
แฟชัน่ 3) สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีส่นใจ และ 4) เสนอแนะแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ ผลการศกึษาพบวา่ 1) พืน้ที่
ในโครงการปัจจุบนัมลีกัษณะเป็นพืน้ทีเ่พื่อการอนุรกัษ์และเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถิน่ดา้นสิง่ทอเท่านัน้ แต่ยงัขาดพืน้ทีพ่ฒันาศกัยภาพ
ของนักออกแบบไทย 2) จากการคดัเลอืกกรณีศกึษาพบวา่โครงการทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้มกัประกอบไปดว้ย พืน้ที่จดัแสดงแฟชัน่โชว ์
พืน้ทีจ่ดังานอเีวนต ์พืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการชัว่คราวและถาวร รวมถงึพืน้ทีใ่หค้วามรูแ้ละออกแบบแฟชัน่ และ 3) ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
ว่าปัจจุบนัการแขง่ขนัสิง่ทอในไทยยงัต้องมกีารพฒันานวตักรรมการออกแบบสิง่ทอไทยใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายสมยัใหม่ อกีทัง้
ตอ้งแกปั้ญหาการสนบัสนุนทีม่คีวามล่าชา้ของภาครฐัและยงัไมต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการเทา่ทีค่วร 

ค าส าคญั: สิง่ทอไทย, การก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย, โครงการอสงัหารมิทรพัย,์ กจิกรรมดา้นแฟชัน่, นกัออกแบบไทย 

Abstract 
 The Thai textile industry is one of the creative industries that are important to the country's economic development. 
Nowadays Thai textiles products should be developed to be more modern to get potential in the world’s textile competition. 
However, there is a lack in the promotion and development of Thai textiles especially in projects and areas to support related 
activities such as exhibition areas an area to exchange news update trends and learning area. It is quite different from other 
countries that are prosperous in fashion. This article aims to propose the guidelines for determining the use of space in real 
estate projects to support Thai textile and fashion activities. The research methodology is 1) studying the existing real estate 
project related to textile and fashion in Thailand 2) selecting successful case studies 3) interviewing experts and interested 
parties to get their requirements and 4) proposing the guidelines for the utilization of space in the project. The results showed 
that 1) most current projects and areas in Thailand focused on a conservation and propagation area for local culture including 
textile and fashion but lacks supporting areas where can help to develop the potential of Thai designers 2) famous case the 
study revealed that mostly have supporting area and related functions and spaces including events space an exhibition area in 
both temporary and permanent types including education areas for fashion design and 3) experts’ opinion is that the competition 
of textile and fashion in Thailand still needs to be developed in Thai textile innovation to conform with modern target groups. 
Moreover, the government should play an important role in support of textile and fashion in Thailand. 

Keywords: Thai textiles, Area requirement, Real Estate Development Project, Fashion activities, Thai designers 



การสง่เสรมิสิง่ทอไทยผา่นแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยทีส่นบัสนุนกจิกรรมดา้นแฟชัน่ไทยในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
นภสร แก่นโพธิ ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
 

217 

1. บทน า 
สิง่ทอไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืสานกนัมากวา่ 3,000 ปี และมกีารแพร่กระจายไปทุกภมูภิาคของประเทศ ซึง่การทอผา้

เป็นงานศลิปะทีต่อ้งใชท้ัง้ความขยนั ความอดทน ความพยายาม และความประณีตละเอยีดละอ่อน ในแต่ละทอ้งถิน่กจ็ะมลีวดลายและ
เอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง ทัง้กรรมวธิกีารผลติ ลวดลาย สสีนับนผนืผา้ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและ
วฒันธรรมในการด าเนินชวีติและคา่นิยมในสงัคมทีส่บืทอดกนัมาจากกลุม่ชนตน้ก าเนิด ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุน่หน่ึงไปสู่อกีรุน่หน่ึงเป็น
เสมอืนมรดกทางวฒันธรรม (กติตคิุณวฒันะ จฑูะวภิาต, 2555)   

อุตสาหกรรมสิง่ทอไทยเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ และจดัไดว้่ามี
ศกัยภาพในการแขง่ขนัทีส่งูประเทศหนึง่เมือ่เทยีบกบัประเทศคูแ่ขง่การคา้สิง่ทอในตลาดอาเซยีน  แต่เมือ่เทยีบกบัตลาดโลกแลว้นัน้สิง่ทอ
ไทยควรมกีารพฒันานวตักรรม แนวคดิการออกแบบสนิคา้ใหก้้าวทนัเทรนด์ของตลาดโลก ซึ่งอุตสาหกรรมสิง่ทอไทยในปัจจุบนั ยงัมี
ปัญหาและอุปสรรคเกีย่วกบัรปูแบบสนิคา้ทีล่า้สมยั ไมต่อบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคสมยัใหม ่อกีทัง้ในประเทศไทย ขาดพืน้ที่
สนับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทอไทยโดยเฉพาะ ทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นการรองรบักจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงแฟชัน่โชว ์จัด
แสดงสนิคา้ และพืน้ทีเ่ปิดใหค้นสามารถเขา้มาเรยีนรูแ้ฟชัน่และสิง่ทอไทย ซึง่งานวจิยันี้มุง่เน้นการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย สง่เสรมิการเรยีนรู้
สิง่ทอไทยทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นขา่วสาร อปัเดตเทรนดแ์ฟชัน่ไทยและพืน้ทีส่ง่เสรมิกจิกรรมต่างๆ เพือ่แกปั้ญหาใน
ทุกมติซิึง่จะชว่ยในการพฒันาศกัยภาพบุคคลากรทางดา้นแฟชัน่และสรา้งความเขม้แขง็ของสิง่ทอไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัใหต้ลาดโลก 

2.วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาสถานการณ์โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย 
2) เพือ่วเิคราะหก์รณีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการสง่เสรมิสิง่ทอและแฟชัน่ 
3) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผูใ้ชง้าน ซึง่น าไปสูก่ารออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ 
4) เพือ่เสนอแนะแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ 

3. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 การก าหนดนโยบายส่งเสริมและพฒันาธรุกิจอตุสาหกรรมส่ิงทอของไทยเพ่ือการแข่งขนัระดบัโลก 
 การก าหนดนโยบายการก าหนดนโยบายส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมสิง่ทอของไทยเพื่อการแขง่ขนัระดบัโลก ให้
จดัสรรปัจจยัแต่ละประการ ดงัน้ี 1) ผลผลติในทุกดา้นของการผลติตัง้แต่การส่งเสรมิจนถงึจุดแขง็ของเจา้ของอุตสาหกรรม การพฒันา 
เพื่อส่งเสรมิวสัดุสิง่ทอในท้องถิ่นเพื่อการผลติเพื่อลดมลพษิและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 2) คุณภาพของสนิค้าควรเป็นมูลค่าเพิม่ด้วย
นวตักรรมใหม่จากแบรนดไ์ทย 3) ขอ้มลูการตลาด ขอ้มลูควรไดร้บัการจดัการโดยส านักงานกลางใหเ้ป็นศูนยข์อ้มลูสิง่ทอพรอ้มส าหรบั
การรุกล ้าของการสง่เสรมิการสง่ออก 4) ส าหรบัแรงงานเขม้ขน้ควรมกีารยกระดบัและบรูณาการการพฒันาส าหรบัแรงงานมฝีีมอืดา้นโนว์
ฮาวสิง่ทอและควรมกีารรบัรองและบรหิารจดัการโดยส านักงานแรงงานต่างดา้ว 5) ส าหรบันโยบายระหวา่งประเทศและกฎหมายวา่ดว้ย
สิง่ทอควรสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของชาตใินการพฒันาสง่เสรมิสิง่ทอ และ 6) เพือ่ความสามารถในการแขง่ขนั การสง่เสรมิและพฒันา
สิง่ทอไทยจ าเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มส าหรบัการแขง่ขนัระดบัโลก ตลอดจนนโยบายการคา้เสรแีละความรว่มมอืซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิ 
AEC เพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงของสิง่ทอไทย (ชชูพี เอือ้กาญจน์ และคณะ, 2556) 

3.2  ขัน้ตอนการออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ  
ขัน้ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ ประกอบไปด้วย 7 ขัน้ตอนหลกั ดงัต่อไปน้ี 1) การหาแรงบนัดาลใจในการออกแบบ  

(Inspiration)  ความคดิจากขอ้มลู ทีม่าจากแรงบนัดาลใจ ไมว่า่จะเป็น ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ ธรรมชาตริอบตวั การเดนิทางพกัผอ่นและ
ความเป็นอนาคต เป็นตน้ 2) การร่างแนวคดิการออกแบบ (Concept Design)  เช่น กลุ่มลกูคา้ แนวโน้มและสแีฟชัน่ วสัดุ หน้าทีใ่ชส้อยและ
ลกัษณะกระบวนการผลติเพือ่ถ่ายทอดแนวความคดิสูง่านออกแบบและวางแผนการท างาน 3) การตดัเยบ็ผลติภณัฑต์น้แบบ (Prototype)  โดย
การทดลองผลติผลงานทีถู่กคดัเลอืกเพือ่ด ูรปูทรงหรอืเทคนิคต่างๆ ตรงตามทีอ่อกแบบหรอืไม ่4) การคดัเลอืกรปูแบบของผลติภณัฑส์ าหรบั
ท าคอลเลคชัน่ (Collection)  โดยก าหนดกลุ่มผลติภณัฑห์ลกัและผลติภณัฑร์อง รวมถงึผลติภณัฑท์ีใ่ชป้ระกอบ 5) การร่างแบบแนวความคดิ 
(Sketch Design) คอืการร่างแบบและลงส ีก าหนดตวัอย่างผา้และวสัดุทีเ่ลอืกใช ้ตลอดจนเทคนิคทีใ่ช ้6) การปรบัแกไ้ขผลติภณัฑต์้นแบบ 
และปรบัปรุงเพิม่เตมิเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสวยงาม เหมาะสมกบัการผลติเชงิอุตสาหกรรม และ 7) การน าผลติภณัฑต์้นแบบที่
สมบรูณ์ เขา้สูก่ระบวนการผลติเชงิพาณิชยแ์ละจ าหน่ายต่อไป (ศนูยข์อ้มลูและดจิทิลัอุตสาหกรรม สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ, 2561)   
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รปูท่ี 1 7 ขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑส์ิง่ทอ 
ทีม่า: ศนูยข์อ้มลูและดจิทิลัอุตสาหกรรม สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ (2561) 

4. วิธีการศึกษา 
 1) ศกึษาสถานการณ์โครงการทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย โดยการศกึษารูปแบบและฟังก์ชนัของโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทอ
ไทยในประเทศไทยทัง้หมด 

2) คดัเลอืกกรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการสง่เสรมิสิง่ทอและแฟชัน่ ท าการศกึษากรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้น
สิง่ทอและแฟชัน่ โดยเน้นศกึษาองคป์ระกอบและฟังก์ชนัของอาคารตวัอย่าง ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัและสามารถแก้ปัญหาสิง่ทอไทยใน
ปัจจุบนัได ้เพือ่น ามาเป็นแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ 

3) การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 1 ทา่น คดัเลอืกจากผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญตัง้แต่กระบวนการผลติจนถงึกระบวนการสง่ออกผา้ไทย        
4) การแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยคดัเลอืกจากผูท้ีส่นใจสิง่ทอไทย และผูป้ระกอบการแบรนดผ์า้ไทย ช่วงอายุ 15 -40 ปี 

จ านวน 118 คน ตามหลกั Taro Yamane  

5. ผลการศึกษา   

5.1 สถานการณ์โครงการอสงัหาริมทรพัยท่ี์เก่ียวข้องกบัส่ิงทอไทย 
 ในปัจจุบนันัน้ไมส่ามารถสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของนกัออกแบบและสิง่ทอในไทยได ้เพราะโครงการในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นโครงการเพื่อการอนุรกัษ์และเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถิน่ดา้นสิง่ทอเท่านัน้ ซึ่งยงัขาดพืน้ทีส่่งเสรมิกจิกรรมดา้น
แฟชัน่ไทย อาท ิพืน้ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้พืน้ทีจ่ดัแสดงแฟชัน่และสนิคา้ 

5.2 การคดัเลือกกรณีศึกษา   
 เป็นการศกึษาอาคารตวัอย่างในต่างประเทศ โดยมเีกณฑใ์นการเลอืกจากโครงการทีอ่ยู่ในย่านอุตสาหกรรมสิง่ทอ ทีม่ขีนาด
ใกล้เคยีงกนัโดยขนาดโครงการที่เหมาะสมมพีื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000-7,000 ตารางเมตรและมอีงค์ประกอบ ฟังก์ชนัในอาคารที่
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ครอบคลุมทุกกจิกรรมทางดา้นแฟชัน่และสิง่ทอ อา้งองิจากกจิกรรมในดา้นแฟชัน่ทัง้หมด อาท ิกจิกรรมแฟชัน่โชวก์จิกรรมแสดงสนิคา้
แฟชัน่ กจิกรรมเวริค์ชอ็ปใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแฟชัน่ เป็นตน้ ซึง่อาคารตวัอย่างทีค่ดัเลอืกมาน้ีอยู่ในย่านอุตสาหกรรมแฟชัน่และสิง่ทอราย
ใหญ่ของโลกซึง่แต่ละพืน้ทีข่องอาคารตวัอย่างน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางการก าหนดพืน้ใชส้อยของโครงการและสามารถแกปั้ญหาสิง่
ทอไทยในปัจจุบนัได ้
 อาคาร China Light and Textile City Fashion Show Center / WAU Design  ที่ตัง้โครงการ Shaoxing , China เจ้าของ
โครงการส านกัพฒันา CTC ปี 2018  ขนาดพืน้ที ่ 5,260ตารางเมตร  อาคาร 4 ชัน้ 
 China Light and Textile City Fashion Show Center / WAU Design เ ป็นศูนย์จัดแสดงแสดงแฟชัน่และพื้นที่ เพิ่มเติม
ประกอบดว้ยหอ้งนิทรรศการถาวร เวริ์คชอ็ปใหค้วามรูแ้ละออกแบบแฟชัน่  ดว้ยการแทรกฟังก์ชนัใหม่ พืน้ทีส่าธารณะท าใหเ้กดิความ
เชือ่มโยงระหวา่งตลาดแฟชัน่ ประชาชน และภมูทิศัน์ของโครงการ 

 
รปูท่ี 2 อาคาร China Light and Textile City Fashion Show Center / WAU Design 
ทีม่า: (archdaily, 2019) 
 

 
 
รปูท่ี 3 อาคาร China Light and Textile City Fashion Show Center /Ground Floor 
ทีม่า: (Chinese-architects.com, 2018) 
 อาคารมลีกัษณะเป็นวงแหวน ใหค้วามรูส้กึเหมอืนลอยอยู่ในอากาศ พืน้ทีว่งแหวนตรงกลางเป็นพืน้ทีจ่ดังานหลกัส าหรบัแฟชัน่
โชว ์งานแต่งงาน และนิทรรศการทีเ่ปิดใหบ้รกิารในบางช่วงเวลา 
 ชัน้ 2 เป็นชัน้ทีเ่ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชม นิทรรศการแบบถาวรและนิทรรศการทีเ่ปิดใหบ้รกิารในแต่ละช่วงเวลา และเป็นพืน้ที ่
ทีเ่ปิดใหเ้ขา้มารว่มท ากจิกรรม เวริค์ชอ็ปต่างๆ 
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รปูท่ี 4 อาคาร China Light and Textile City Fashion Show Center /2nd Level Floor 
ทีม่า : (Chinese-architects.com,2561) 
 

 
รปูท่ี 5 อาคาร China Light and Textile City Fashion Show Center /3rd Level Floor 
ทีม่า : (Chinese-architects.com,2561) 

สรุปการใช้พื้นที่จากกรณีศึกษา  ด้วยอุตสาหกรรมแฟชัน่ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงเกิดโครงการน้ีเพื่อรองรบัพื้นที่ท า
กจิกรรมต่างๆ ในดา้นแฟชัน่และมกีารจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงแฟชัน่โชวโ์ดยเฉพาะซึ่งเป็นกจิกรรมหลกัของโครงการ และพืน้ทีอ่ื่นๆ  
เสรมิไดแ้ก่พืน้ทีจ่ดันิทรรศการทัง้นิทรรศการชัว่คราวและถาวรรวมถงึพืน้ทีใ่นการเวริค์ชอ็ปใหค้วามรูแ้ละออกแบบแฟชัน่  โดยมกีารแบ่ง
ฟังกช์ัน่การใชง้านไดด้งัน้ี ชัน้2 : เปิดเขา้ประชาชนทัว่ไปเขา้ชมนิทรรศการและเวริค์ชอ็ป ชัน้ 3 และ 4: เป็นสว่นจดัแสดงแฟชัน่โชว ์และมี
พืน้ทีเ่ช่าในการจดังานแต่ง แบ่งสดัสว่นพืน้ทีใ่นอาคารไดด้งัน้ี สว่นจดักจิกรรม 60% สว่นส านักงาน 20% สว่นหอ้งประชุม 10% และสว่น
บรกิาร 10%   

5.3 ผลการสอบถามความต้องการของผูท่ี้สนใจส่ิงทอไทยและการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในด้านการผลิตส่ิงทอไทย 
จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์จ านวนทัง้หมด 118 คน โดยคดิตามหลกั Taro Yamane จากจ านวนคนในกรุงเทพมหานคร 

ช่วงวอายุ 15-40 ปี มทีัง้หมด 1,892,839 คน (ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 2564) และคดิค่าความคลาดเคลื่อนทีร่อ้ยละ 10 จงึไดเ้ป้าหมาย
การเกบ็แบบสอบถามทัง้หมด 100 ชุด ผลจากแบบสอบถามคดิเป็นเพศหญงิ 78% เพศชายคดิเป็น 19.5% ไมร่ะบุคดิเป็น 1.7%  

5.3.1 ผลจากการท าแบบสอบถามดา้นความสนใจ  
มคี าถามดงัน้ีท่านมคีวามสนใจผา้ไทยมากน้อยแค่ไหนและท่านคดิวา่ผา้ไทยทีม่อีตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่ไทยในปัจจุบนัจงึมคีวาม

นิยมน้อยลง พบวา่มผีูท้ีส่นใจผา้ไทยจ านวนมากแต่มคีวามรูใ้นดา้นผา้ไทยค่อนขา้งน้อยและจะมคีวามสนใจมากขึน้ถา้ผา้ไทยมกีารพฒันา
ใหท้นัสมยัทีส่ามารถสวมใสไ่ดใ้นชวีติประจ าวนั   
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5.3.2 ผลจากการท าแบบสอบถามดา้นความตอ้งการพืน้ทีภ่ายในโครงการ  
มคี าถามดงัน้ีถา้มโีครงการทีส่นบัสนุนกจิกรรมดา้นสิง่ทอไทยทา่นมคีวามตอ้งการพืน้ทีส่ว่นใดบา้งในโครงการ ผลสรุปโดยเรยีง

อนัดบัจากความตอ้งการมากไปน้อยไดด้งัน้ี 1)พืน้ทีจ่ดัแสดงสนิคา้สิง่ทอไทย คดิเป็น 49% 2) พืน้ทีส่ าหรบัสรา้งสรรคผ์ลงาน/พืน้ที ่Work 
Shop คดิเป็น 47.4% 3) พืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัแฟชัน่ไทยและพืน้ทีจ่ดัแสดงแฟชัน่โชว ์คดิเป็น 44.9% 4) พืน้ทีS่tudio ส าหรบั
การออกแบบตดัเยบ็ใหเ้ชา่ คดิเป็น 39.8% 5) พืน้ทีพ่กัผอ่นสรา้งปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัแฟชัน่ไทย คดิเป็น 34.7%, 
และ 6) พืน้ทีอ่บรมและสมัมนา คดิเป็น 27.1%  

 
รปูท่ี 6 แสดงผลแบบสอบถามดา้นความตอ้งการพืน้ทีใ่นโครงการ 

5.3.3 ผลการการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นผา้ไหมไทย ในชุมชนทอผา้จงัหวดั ขอนแก่น นายวชริะ สุย่วงษ ์ 
โดยมปีระเด็นค าถามในการสมัภาษณ์ดงัน้ี 1) อะไรคือขอ้ก าจดัสิง่ทอไทยในปัจจุบนัที่ท าให้สิง่ทอไทยไม่ได้รบัความนิยม

เท่าทีค่วรทัง้ทีเ่ป็นสนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ์และเป็นความภาคภูมิใจของทอ้งถิน่ไทย 2) ถ้ามโีครงการทีส่นับสนุนกจิกรรมดา้นสิง่ทอไทยท่าน
เหน็ดว้ยหรอืไม ่3) ขอ้เสนอเพิม่เตมิ ผลการใหส้มัภาษณ์สรุปไดว้า่ ปัจจุบนัผา้ไหมไทยยงัไดร้บัความนิยมอยา่งต่อเน่ืองแต่กลุม่ลกูคา้สว่น
ใหญ่เป็นผูสู้งอายุ และเป็นผูท้ี่มกี าลงัซื้อสูง การที่จะท าใหผ้า้ไทยเจาะกลุ่มลูกค้าวยัรุ่นเป็นเรื่องยากเน่ืองจากรูปแบบแฟชัน่ผา้ ไทยใน
ปัจจุบนัยงัมกีารออกแบบทีล่า้สมยัขาดการพฒันารปูแบบดไีซน์ใหต้ามเทรนดแ์ฟชัน่โลกในปัจจุบนั ถา้สิง่ทอไทยมกีารพฒันาในสว่นน้ีกจ็ะ
ช่วยใหผ้า้ไทยเป็นทีต่้องการของตลาดและสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้อกีทัง้ภาครฐัควรเขา้มาสนับสนุนใหม้ากกว่าน้ีไม่ใช่แค่การ
รณรงคใ์หส้วมใสผ่า้ไทย แต่ตอ้งสนับสนุนทัง้ทางการค้าประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่โลกไดเ้หน็คุณค่าและอตัลกัษณ์ของผา้ไทยในรปูแบบใหม่ที่
โมเดริน์ตามกระแสแฟชัน่ในปัจจุบนั 

5.4 แนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการเพือ่สนบัสนุนกจิกรรมดา้นแฟชัน่ไทยในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์
จากการศกึษาโครงการกรณีศกึษาและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัสามารถเสนอรปูแบบการพฒันาสิง่ทอไทยโดยการก าหนด

ฟังกช์นัและพืน้ทีใ่ชส้อยทีส่ าคญัในโครงการจากการศกึษาสถานการณ์โครงการทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย, การคดัเลอืกกรณีศกึษาทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ดา้นการสง่เสรมิสิง่ทอและแฟชัน่, และสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีส่นใจ โดยสรุปสดัสว่นฟังกช์นัในโครงการไดด้งัน้ี 

 
รปูท่ี 7 แสดงผลสรุปสดัสว่นฟังกช์นัในโครงการ 
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1) พืน้ทีใ่หค้วามรู ้40%  เป็นสว่นทีส่ าคญัทีจ่ะชว่ยแกปั้ญหาสิง่ทอไทยทีย่งัขาดการพฒันาใหท้นัสมยัและเป็นการเพิม่ศกัยภาพ
นกัออกแบบรุ่นใหมใ่หเ้ป็นทีต่อ้งการของตลาดดว้ยการจดัใหม้คีอรส์เรยีนแฟชัน่ไทยทัง้รปูแบบระยะสัน้ระยะยาวเพือ่ใหค้วามรูน้วตักรรม
ใหม่ๆ มาพฒันาผา้ไทยใหท้นัสมยัและยงัคงอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่ไว ้ 

2) พืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการ 30% มาจากความตอ้งการของคนในชุมชนทีต่อ้งการพืน้ทีใ่นการจดัแสดงโปรโมทสนิคา้โดยจะมี
การจดัแสดงสนิคา้จะช่วยใหส้นิคา้ของทอ้งถิน่เป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและนักท่องเทีย่วมากขึน้และเป็นการสรา้งรายไดใ้หค้น ใน
ชุมชนและผูป้ระกอบการ 

3) พืน้ทีจ่ดักจิกรรมเวริค์ชอ็ป 15% เพือ่ดงึดูดใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่มาท ากจิกรรมร่วมกนัแลกเปลีย่นเทรนดแ์ฟชัน่ความรูข้า่วสาร
และสรา้งปฏสิมัพนัธข์องกลุ่มคนรกัแฟชัน่ไทย โดยการจดักจิกรรมเวริค์ชอปต่างๆ อาท ิการเวริค์ชอปออกแบบลายผา้ไทย การสอนการ
ทอผา้แบบดัง้เดมิหรอืการจดักจิกรรมการประกวดแบบแฟชัน่ผา้ไทยเพื่อสนับสนุนใหก้ลุ่มวยัรุ่นเขา้มาสรา้งสรรคผ์ลงานท าและกจิกรรม
รว่มกนั 

4) พื้นทีจ่ดัแสดงแฟชัน่โชว์ 10% โดยเปิดพืน้ทีส่ าหรบันักออกแบบรุ่นใหม่หรอืแบรนด์แฟชัน่ไทยในการจดัแสดงแฟชัน่โชว์ 
เนื่องจากในประเทศไทยนัน้ยงัไมม่พีืน้จดัแสดงแฟชัน่โชวโ์ดยเฉพาะ การจดัพืน้ที่น้ีจะเป็นการดงึดดูกลุม่คนทีส่นใจผา้ไทยและกลุม่คนรุ่น
ใหมใ่หเ้ขา้มาชมงานและเป็นการโปรโมทสนิคา้หรอืแบรนดส์ูส่ายตาชาวโลกผา่นสือ่ต่างๆ 

 5) พืน้ทีอ่บรมสมัมนา 5% เพื่อเป็นพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นความคดิตดิต่อธุรกจิ ทีจ่ะช่วยใหผู้ป้ระกอบการระดบั SME สรา้ง
ภาพลกัษณ์แบรนดท์ีน่่าสนใจและมศีกัยภาพในการสง่ออกและแขง่ขนักบัตลาดโลกได ้

6. สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า  พื้นที่ในโครงการส่งเสริมสิง่ทอไทยในปัจจุบนัมลีกัษณะเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์และเผยแพร่

วฒันธรรมทอ้งถิน่ดา้นสิง่ทอเท่านัน้เป็นการเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่แบบดัง้เดมิซึง่ยงัขาดพืน้ทีพ่ฒันาสิง่ทอไทยใหท้นัสมยัตามกระแส
แฟชัน่โลกและขาดพืน้ทีส่ง่เสรมิศกัยภาพของนักออกแบบไทยรุ่นใหม ่ซึง่จากบทสมัภาษณ์ผูเ้ชยีวชาญกใ็หค้วามเหน็วา่รปูแบบแฟชัน่ผา้
ไทยในปัจจุบนัยงัมกีารออกแบบทีล่า้สมยัขาดการพฒันารูปแบบดไีซน์ใหต้ามเทรนดแ์ฟชัน่โลกในปัจจุบนั  ถ้าสิง่ทอไทยมกีารพฒันาใน
สว่นน้ีกจ็ะช่วยใหผ้า้ไทยเป็นทีต่อ้งการของตลาดและสามารถแขง่ขนัในตลาดโลกไดแ้ละจากการศกึษากรณีศกึษาพบวา่โครงการทีป่ระสบ
ความส าเรจ็นัน้มกัประกอบไปดว้ย พืน้ที่จดัแสดงแฟชัน่โชวเ์พือ่เป็นการจดัแสดงผลงานน าเสนอความคดิของนักออกแบบพรอ้มกบัการ
โฆษณาแบรนดต์่อสือ่มวลชน ผูช้มและกลุม่ลกูคา้ พืน้ที่จดังานอเีวนตเ์พือ่รองรบักจิกรรมต่างๆ ทางดา้นแฟชัน่ชว่ยสรา้งรายไดแ้ละท าให้
คนจดจ าแบรนด์สินค้ามากขึ้น พื้นที่จดัแสดงนิทรรศการชัว่คราวและถาวรเพื่อให้คนเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการชม
นิทรรศการ การท ากจิกรรมเวริ์คชอ็ปร่วมกนั และพื้นที่ใหค้วามรูแ้ละออกแบบแฟชัน่เพื่อช่วยพฒันาศกัยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ให้
สรา้งสรรคผ์ลงานเป็นทีต่อ้งการของตลาดโลก  

จากการวเิคราะหแ์นวทางทีผู่ว้จิยัไดเ้สนอ พบวา่ พืน้ทีด่งักลา่วเป็นไปตามการทบทวนวรรณกรรมซึง่ครอบคลุมทุกขัน้ตอนการ
ออกแบบผลติภณัฑส์ิง่ทอตัง้แต่ข ัน้ตอนการหาแรงบนัดาลใจในการออกแบบ รา่งแนวคดิจนถงึขัน้ตอนการน าผลติภณัฑต์น้แบบทีส่มบรูณ์
เขา้สูก่ระบวนการผลติเชงิพาณิชยซ์ึง่พืน้ที ่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะสามารถช่วยสนับสนุนและแกปั้ญหาสิง่ทอไทยในปัจจุบนัไดใ้นทุกมติแิละ
พฒันาสิง่ทอไทยใหเ้ทยีบเทา่กบัตลาดโลกได ้

7. ข้อเสนอแนะ 
การสนับสนุนจากภาครฐัและหน่วยงานสาธารณะนัน้มกีารสนับสนุนและจดัตัง้โครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอด แต่ไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการและกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดเ้ท่าทีค่วร เนื่องจากขาดการประสานงานอย่างต่อเน่ืองและ
ขาดการด าเนินการดา้นการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ จากตวัอย่างกรณีศกึษาทีค่ดัเลอืกมาในประเทศจนีซึง่เป็นประเทศทีม่อุีตสาหกรรมสิง่
ทอรายใหญ่ของตลาดโลกเน่ืองจากอุตสาหกรรมสิง่ทอในประเทศจีนได้รบัการสนับสนุนจากรฐัทุกด้านมีนโยบายสนับสนุนแหล่ง
อุตสาหกรรม และรฐับาลได้ช่วยก าหนดทศิทางการขยายการลงทุนในต่างประเทศ มกีารสนับสนุนเงนิทุนให้กบับรษิัทสิง่ทอ มกีาร
สนับสนุนดา้นคมนาคมทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ถา้ภาครฐัของไทยมกีารสนับสนุนสิง่ทอไทยในทุกรปูแบบกจ็ะเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาสิง่
ทอไทยใหเ้ทยีบเทา่ตลาดโลกไดอ้กีทัง้ยงัเป็นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

 
 
 



การสง่เสรมิสิง่ทอไทยผา่นแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยทีส่นบัสนุนกจิกรรมดา้นแฟชัน่ไทยในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
นภสร แก่นโพธิ ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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แนวทางการพฒันาสตดิูโอถ่ายภาพและวีดีโอในประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีส่ง่ผลกระทบในวงกวา้งท าใหค้นสว่นใหญ่ตอ้งอาศยัอยูท่ีบ่า้นเพือ่ลดความเสีย่ง
ในการตดิต่อของไวรสัโควดิ-19 แต่การเรยีนการท างานและการใชเ้วลาอยู่ทีบ่า้นสว่นใหญ่ท าใหค้นมคีวามเครยีดเพิม่มากขึน้ ผูค้นเริม่หนั
มาสนใจในเรื่องของสือ่ออนไลน์และกจิกรรมบทโลกออนไลน์มากขึน้เพือ่ผอ่นคลายและลดความเครยีดซึง่ท าใหก้ระแสของการดสูือ่ต่างๆ 
และความสนใจบนโลกออนไลน์เพิม่มากขึน้ดว้ย จงึเป็นโอกาสในการพฒันาสตูดโิอทีต่อบโจทยพ์ฤตกิรรมของผูค้นในปัจจุบนั ผูศ้กึษาได้
ศกึษาและเกบ็รวบรวมรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามและบทสมัภาษณ์เพือ่เป็นแนวทางในการศกึษา โดยการศกึษามวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) 
ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเช่าสตูดโิอและความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (2) พืน้ทีใ่ชง้านของกลุ่มเป้าหมายในโครงการและความเป็นไปได้
ของธุรกจิสตูดโิอเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาของโครงการ จากผลการศกึษาพบวา่ (1) ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเช่าสตูดโิอทีสุ่ด คอื ราคา
เชา่กบัพืน้ทีใ่ชง้านในโครงการ และผูใ้ชง้านมคีวามตอ้งการอุปกรณ์และผูเ้ชีย่วชาญทีต่อบสนองความตอ้งการต่างๆ ในการเขา้ใชพ้ืน้ที ่(2) 
ภายในโครงการนอกจากจะตอ้งมพีืน้ทีใ่ชง้านกจิกรรมต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งมรีูปแบบของพืน้ที่
ท างานทีท่ าใหรู้ส้กึผ่อนคลายดว้ยและการศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิในการคดิรายไดแ้ละรายจ่ายทีไ่ ดจ้ากค่าเช่าและบรกิารของ
โครงการมคีวามส าคญัมากเพราะถา้ขาดเรือ่งของการเงนิจะท าใหโ้ครงการไมป่ระสบความส าเรจ็ 

ค ำส ำคญั : สตูดโิอถ่ำยภำพและวดีโีอ,สตูดโิอคอนเทนต,์พืน้ทีท่ ำงำน,สือ่ออนไลน์ในชว่งโควดิ-19,คอนเทนต ์

Abstract 
 Due to the widespread impact of the COVID-19 epidemic, most people have to stay at home to reduce the risk of 
contracting the COVID-19 virus. But studying, working, and spending a lot of time at home puts more stress on people. People 
are increasingly interested in online media and online activities to relax and reduce stress, increasing the trend of media viewing 
and online interest. Therefore, it is an opportunity to develop a studio that responds to people's current behavior. The researchers 
studied and collected data from questionnaires and interviews to guide the study. The study aims to (1) Study the factors 
affecting studio rental and user needs. (2) Study the area of target's use in the project and the feasibility of studio business to 
guide the project's development. The study results found that (1) The factors affecting the studio rental the most are the rental 
price and the space used in the project. And users need equipment and experts that meet various needs in accessing the area. 
(2) Within the project, in addition to having an area to use various activities according to the target group's needs, it is also 
essential to have a relaxing workspace. The financial feasibility of calculating income and expenses from the project's rent and 
services is very important because the project will be unsuccessful in case of financial problem. Because if there is a lack of 
financial matters, the project will not be successful. 

Keywords: Photography and Video Studios, Content Studios, Co-Working Space, Social Media, Content Creator 
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1. บทน า 
จากสถติกิารเขา้ถงึสือ่ออนไลน์ต่างๆ ในปัจจุบนัเริม่มอีตัราทีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละปี โดยประเทศไทยมกีารใชส้ือ่ออนไลน์เป็นจ านวน

มาก โดย 2 อนัดบัแรกใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการสือ่สารมอีตัราสว่นอยู่ทีร่อ้ยละ 95.3 และอนัดบัทีส่องใชใ้นการดคูลปิ ดหูนงั ฟังเพลง อตัราสว่น
อยูท่ีร่อ้ยละ 85 และยงัสบืเน่ืองจากการดว้ย โควดิ-19 ท าใหผู้ค้นกลบัอยูบ่า้นมากขึน้สง่ผลใหค้นเริม่หนัมาสนใจในเรือ่งของคอนเทนตห์รอืสือ่
ออนไลน์มากขึน้(mekhanews.2021) จากการทีศ่กึษาแนวโน้มในปี 2564 พบวา่เดก็มคีวามใฝ่ฝันในการเป็นผูผ้ลติคอนเทนตเ์พิม่มากขึน้และ
ยงัเป็นอาชพีทีเ่ดก็ตอ้งการจะเป็น 1 ใน 5 ของอาชพีในฝัน ผูศ้กึษาจงึไดเ้ลง็เหน็วา่โอกาสทางดา้นอสงัหารมิทรพัยเ์กีย่วกบัพืน้ทีแ่ละอุปกรณ์
ในการท าคอนเทนตเ์ป็นทีต่อ้งการมากขึน้ กรณีทีเ่หน็ไดช้ดัถงึการเตบิโตของสื่อออนไลน์คอืยทูปู (YouTube) จากผลประกอบการ 7 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั หรอืคดิเป็นตวัเลขเตบิโต รอ้ยละ 84 (YoY) ของ YouTube ในไตรมาส 2 ของปี 2564 ทีถู่กนักวเิคราะหน์ าไปเปรยีบเทยีบว่า
ใกล้เคยีงกบั Netflix แพลตฟอร์มสตรมีมิง่ยกัษ์ใหญ่ หรอืการเติบโตของ YouTube Shorts คู่แข่งตวัใหม่ของ TikTok ที่ปัจจุบนัมยีอดววิ
มากกวา่ 15,000 ลา้นครัง้ต่อวนั (จาก 6,500 ลา้นครัง้ต่อวนัในเดอืนมนีาคม) ปฏเิสธไมไ่ดว้า่น่ีคอืตวัเลขทีต่ราสนิคา้และนักโฆษณาใหค้วาม
สนใจวา่เกดิอะไรขึน้กบัแพลตฟอรม์วดิโีอแหง่น้ีการเตบิโตดงักลา่วยงัเชือ่มโยงมาถงึประเทศไทยดว้ยเชน่กนั  

จากสถติขิอ้มลูในงาน “Brandcast Delivered” พบวา่ YouTube Gold Button ของไทยมจี านวน 650 ช่องส าหรบัตวัเลขการใช้
งานแพลตฟอร์มในรอบปีที่ผ่านมา พบจ านวนชัว่โมงของคอนเทนต์ที่ถูกอัพโหลดบน YouTube เพิม่ขึน้มากถึง 80% ขณะที่ช่องที่มี
ผูต้ิดตามเกิน 1 ล้านคน (Gold Button) เติบโตขึ้นสูงมาก โดยปัจจุบนัมมีากกว่า 650 ช่องแล้ว และช่องที่มผีู้ติดตามกว่า 1 แสนคน 
(Silver Button) รวมแลว้กวา่ 7,000 ช่อง และพบวา่ คนไทยหนัมาด ูYouTube ผา่นสมารท์ทวีเีพิม่ขึน้ โดยจากบทสมัภาษณ์หวัหน้าฝ่าย
การตลาด Google ประเทศไทย กล่าววา่ ความน่าสนใจในปีน้ีคอื พฤตกิรรมคนไทยนิยมชม YouTube ผ่านหน้าจอทวีเีพิม่ขึน้ สว่นหนึ่ง
อาจเป็นเพราะยอดขายสมารท์ทวีทีีเ่ตบิโตอย่างมาก ท าใหก้ารเขา้ถงึแอปพลเิคชนั YouTube บนสมารท์ทวีที าไดง้า่ยขึน้ ศลิปินเปิดช่อง
บน YouTube เพิม่ นอกจากน้ี มศีลิปินจากโลก Traditional หนัมาท าช่องบน YouTube เพิม่ขึน้สงูมาก ซึ่งปัจจุบนัมแีลว้กว่า 20,000 ราย 
(Mangozero,2564) จากขอ้มูลดงักล่าวจะเหน็ไดว้่ามกีารใหค้วามสนใจและใหก้ารสนับสนุนในเรื่องของการผลติสื่อหรอืการท าคอนเทนต์
เพิม่มากขึน้ และเป็นโอกาสใหเ้กดิโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่พฒันาสตดูโิอถ่ายภาพและวดีโีอในประเทศไทย 

2.วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเชา่สตดูโิอและความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
2) ศกึษาพืน้ทีใ่ชง้านภายในโครงการและความเป็นไปไดข้องธุรกจิสตดูโิอเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา 

3.วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษาแนวทางในการพฒันาของโครงการสตูดโิอถ่ายภาพและวดีโีอในประเทศไทย ผูศ้กึษาไดท้บทวนวรรณกรรมและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 
3.1. พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

จากการศกึษาพบว่าพฤตกิรรมและกจิกรรมของชาวไทย ซึ่งจากผลส ารวจพบว่า การเขา้สื่อโซเชยีล และการดูหนัง หรอืซรีีย่์ 
เป็นกจิกรรมคลายเครยีดอนัดบัตน้ๆ ทีท่ ัง้ชาย และหญงิ ท าเป็นกจิกรรมคลายเครยีดเหมอืนๆกนั ความต่างกนัมาอยู่ที ่ผูช้ายเลอืกเล่น
เกมส ์และ ออกก าลงักาย มากกว่าผูห้ญงิ ในขณะทีผู่ห้ญงิ เลอืกคลายเครยีดดว้ยการกนิ การชอ้ปป้ิงออนไลน์ หรอืท าอาหาร อบขนม 
(Milli.Eu., 2564) จากสถติกิจิกรรมท าเพือ่คลายเครยีดทีค่นไทยท าช่วงโควดิ-19 เขา้โซเชยีลมเีดยี ผูช้ายคดิเป็นรอ้ยละ 66 ผูห้ญงิคดิเป็น
รอ้ยละ 62 ดหูนงัหรอืซรียี ์ผูช้ายรอ้ยละ 64 ผูห้ญงิรอ้ยละ 62  
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รปูท่ี 1 รอ้ยละผูช้ายและผูห้ญงิทีท่ ากจิกรรมเพือ่คลายเครยีดในชว่งโควดิ-19 
ทีม่า: www.Mili.Eu, 2022. 

3.2 การตลาดและความสนใจของผูค้นในเรื่องของคอนเทนตบ์นส่ือออนไลน์ต่างๆ 
จากการศกึษาพบวา่ ผูค้นเริม่ใหค้วามสนใจในเรือ่งของคอนเทนตม์ากขึน้ เน่ืองจากผูค้นเริม่เขา้มามบีทบาทการใชส้ือ่อเิลก็ทรอ

นิกมากขึน้ รอ้ยละ 47 และมกีารสรา้งคอนเทนต ์มแีนวโน้มการแขง่ขนัทางการตลาดออนไลน์ทัว่โลกมากขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2563-2570 

 
รปูท่ี 2 เตบิโตของตลาดของคอนเทนตบ์นสือ่ออนไลน์ 
ทีม่า: Market Research Pvt.Ltd., 2020. 

3.3 ส่ือโซเชียลท่ีคนให้ความสนใจในปี 2564 
ผลส ารวจกลบัพบว่ายูทูบกลายเป็นโซเชยีลยอดนิยมทีสุ่ดอยู่ทีร่อ้ยละ 94.2 ส่วนหน่ึงอาจเพราะยูทูบเป็นศูนยร์วมความรูแ้ละ

ความบนัเทงิทีฟ่ร ีในกรณีไมส่มคัรพรเีมยีม และมคีอนเทนตท์ีห่ลากหลายในการเลอืกดแูละบญัชเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 หรอื 37.3 ลา้นบญัช ี
ท าใหช้ีแ้นวโน้มกบันักการตลาดในหลายๆดา้น (eukeik.ee, 2021) โดยม ีอนัดบัที ่1 YouTube รอ้ยละ 94.2 อนัดบัที ่2 Facebook รอ้ย
ละ 93. อนัดบัที ่3 line รอ้ยละ 86.2 และ อนัดบัที ่4 Facebook managers รอ้ยละ 77.1 ดงันัน้สื่อโซเชยีลไดร้บัความนิยมมากขึน้ส่งผล
ท าใหเ้หน็ถงึความสนใจในการดคูอนเทนตม์ากขึน้ 
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รปูท่ี 3 เปอรเ์ซน็ตท์ีแ่สดงถงึแอพพลเิคชัน่ 
ทีม่า: We Are Social, 2021. 

3.4 กรณีศึกษา 
เนื่องจากการศกึษานี้เป็นการศกึษาแนวทางการพฒันาสตูดโิอถ่ายภาพและวดีโีอในประเทศไทย ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาประเดน็เรือ่ง

การก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย(Programming) และ พืน้ทีก่ารใชง้านต่างๆ จากกรณีศกึษา โดยมเีกณฑใ์นการเลอืกกรณีศกึษา ไดแ้ก่ 1.ลกัษณะ
การใชง้านของโครงการ 2.พืน้ทีก่ารใชง้านภายในโครงการ 3.ขนาดของพืน้ทีส่ตูดโิอ 

3.4.1 กรณีศกึษำที ่1  
จากการศกึษาท าให้เหน็ถงึพืน้ทีก่ารใชง้านของหอ้งประชุม หอ้งสตูดโิอ พืน้ทีผ่่อนคลายส าหรบัท ากจิกรรมและเพื่อน ามาเป็น

กรณีศกึษาในการออกแบบ ไดท้ราบขอ้มลูในเรือ่งของขนาดสตดูโิอตัง้แต่ 28 ตารางเมตรถงึ 100 ตารางเมตร คา่เชา่ราคา 4 ชัว่โมงต่อวนั 
เริม่ตน้ 4,000 บาทถงึ 20,000 บาท และราคา 8 ชัว่โมงต่อวนั เริม่ตน้ 8,000 บาทถงึ 45,000 บาท รองรบัจ านวนคนไดต้ัง้แต่ 4 คนถงึ 
400 คน 

3.4.2 กรณีศกึษำที ่2  
จากการศกึษาไดเ้หน็ถงึขนาดหอ้งและการใชง้านของหอ้งประชุม หอ้งสตูดโิอ พืน้ทีผ่่อนคลายส าหรบัท ากจิกรรมมกีารรองรบั

จ านวนคนเท่าไหร่ต่อห้องรวมถงึลกัษณะการใชง้าน เช่น ใชง้านการประชุม จดังานสงัสรรค ์จดังานโชว ์เป็นตน้ พืน้ทีข่องหอ้งสตูดโิอมี
ตัง้แต่ขนาด 600 ตารางเมตรถงึ 2,400 ตารางเมตร คา่เชา่มเีฉพาะคา่เชา่รายวนัเริม่ตน้ที ่45,000 บาทถงึ 100,000 บาท 

4.ระเบียบวิธีวิจยั 
การศกึษาแนวทางการพฒันาสตูดโิอถ่ายภาพและวดีโีอในประเทศไทย ผูศ้กึษามวีธิกีารดงัน้ี 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และศกึษาขอ้มลูเรือ่งพืน้ทีใ่ชง้านจากกรณีศกึษา 
4.2 ศกึษาความเป็นไปไดท้างการตลาด จากการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี 

1) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นชาวไทย 53 คน โดยมชี่วงอายุ ตัง้แต่อายุน้อยกว่า 15 ปี - 
มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป ในเรื่องของความสนใจในการท าสือ่ทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึศกึษาเรื่องแนวโน้มการใหค้วามสนใจในการท าคอนเทนต์ 
และการใหค้วามสนใจในเรือ่งของการสนบัสนุนในการท าคอนเทนต ์ 

2) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูท้ างานดา้นสือ่ออนไลน์จ านวน 4 คน เพือ่สอบถามในเรือ่งของความตอ้งการของผูท้ีท่ างาน
ดา้นการท าสือ่ 
4.3 ศกึษาขนาดและการใชง้านพืน้ที ่โดยการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูจากกรณีศกึษา 
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5.ผลการศึกษา 
5.1 ความต้องการของผูเ้ช่าสตดิูโอ  

พบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 53 คนจากเพจเฟสบุ๊คเกี่ยวกบังานด้านกราฟฟิกและวดีโีอคอนเทนต์ คนใหค้วามสนใจในเรื่องการ
สนับสนุนร้อยละ 64.2 ผูค้นทีไ่ม่สนใจท าคอนเทนต์แต่เหน็ด้วยกบัโครงการสนับสนุนร้อยละ 35.8 โดยรวมส่วนมากผูค้นเหน็ดว้ยกบั
โครงการสตูดโิอปล่อยเช่าทีช่่วยสนับสนุนผูค้นทีส่นใจในเรื่องของวดีโีอคอนเทนต์  และความต้องการของผูเ้ช่า 3 อนัดบัแรกมดีงัน้ี  (1) 
ตอ้งกำรทมีงำนตดัต่อ 39 คน รอ้ยละ 72.2 (2) ตอ้งกำรทมีงำนโปรดกัชัน่ 27 รอ้ยละ 50 และ (3) ต้องกำรทมีงำนอดัเสยีง 12 รอ้ยละ 22      
(รปูที ่4 และรปูที ่5) 

 
รปูท่ี 4 ความตอ้งการของผูท้ีต่อ้งการเชา่สตดูโิอ 
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 

 
รปูท่ี 5 ความตอ้งการดา้นทมีงานของผูเ้ชา่ 
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 
 

5.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเช่าสตดิูโอและความต้องการของผูใ้ช้งาน 
จากการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเช่าสตูดโิอพบว่า  จากกลุ่มตวัอย่าง 53 คนจาก เพจเฟสบุ๊คและนักเรยีน นักศึกษา

เกีย่วกบังานดา้นกราฟฟิกและวดีโีอคอนเทนตแ์สดงใหเ้หน็ความตอ้งการมดีงัน้ี (รปูที ่6 และตารางที ่1) 
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รปูท่ี 6 กราฟแสดงถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเชา่ 
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 
 
ตารางท่ี 1  ความตอ้งการดา้นพืน้ทีก่ารใชง้าน 

จากตารางแสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการภายในโครงการจากแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 53 คน พบวา่ บรรยากาศมี
ผลต่อการเขา้มาใชโ้ครงการมากทีสุ่ด 199 คะแนน และปัจจยัทีม่ผีลมากรองลงมาเป็นเรื่องของงานระบบภายในโครงการ เช่น ระบบแสง 
อุปกรณ์ ระแบบเสยีง และปัจจยัปานกลางทีท่ าใหก้ลุม่ตวัอยา่งอยากเขา้มาใชโ้ครงการคอืเรือ่งของพืน้ทีร่า้นคา้ และพืน้ทีผ่อ่นคลาย 
จากการแปลผลดงันัน้จะเหน็ไดว้า่ ผูค้นใหค้วามสนใจในเรือ่งภาพรวมโครงการหรอืบรรยากาศเป็นอนัดบัแรก ซึง่สง่ผลต่อต่อการเขา้ไปใช้
งานโครงการ รองลงมาใหค้วามส าคญักบัเรือ่งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ภายในโครงการทีต่อ้งมกีารตอบสนองความตอ้งการต่อผูใ้ชง้าน 

5.3 ศึกษาพืน้ท่ีใช้งานภายในโครงการ 

 
รปูท่ี 7 ความตอ้งการการใชพ้ืน้ทีข่องผูใ้ชง้าน 
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 

จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 53 คนม ีผูค้นมคีวามต้องพืน้ทีท่ีม่อุีปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้มในการใชง้านเป็นอนัดบัที ่1 คดิ
เป็นรอ้ยละ 72.2 อนัดบัที ่2 พืน้ที ่co working คดิเป็นรอ้ยละ 35.2 อนัดบัที ่3 พืน้ทีผ่่อนคลายคดิเป็นรอ้ยละ 40.7 และอนัดบัที ่4 เป็น
พืน้ทีข่องสตูดโิอต่างๆ ( รปูที ่7) 
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5.4 แนวทางการพฒันาโครงการสตดิูโอถ่ายภาพและวิดีโอในประเทศไทย 
จากการวเิคราะหผ์ลจากแบบสอบถามและบทสมัภาษณ์ซึง่แสดงถงึปัจจยัทีส่ าคญัต่อการเชา่สตูดโิอเพือ่น ามาใชอ้อกแบบพืน้ที่

ภายในโครงการ โดยกลุ่มประชากรทีไ่ดท้ าแบบสอบถามรอ้ยละ 85 เป็นกลุ่มนักเรยีน นักศกึษาทีม่คีวามสนใจในเรื่องการท าคอนเทนต์
และกลุม่ผูท้ีท่ างานดา้นสือ่เป็นเป้าหมายรองซึง่ตรงกบัโครงการทีม่เีป้าหมายหลกัเป็นกลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา และมกีลุม่ผูท้ีท่ างานด้านสือ่
เป็นกลุม่เป้าหมายรอง ซึง่กลุ่มเป้าหมายตอ้งการพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึง่าย เดนิทางสะดวกปลอดภยั  

 
รปูท่ี 4 ผงัโครงการ 
ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 

 
รปูท่ี 5 : ภาพ Isometric ภาพรวมโครงการ 
ทีม่า : ผูว้จิยั, 2565. 
 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการเลอืกท าใหพ้ืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการนัน้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยบรเิวณดา้นหน้าทีต่ดิ
กบัถนนเป็นพืน้ทีข่อง Co Working มขีนาด 530 ตารางเมตร เป็นพืน้ทีท่ีผู่ใ้ชง้านสามารถใชแ้ลกเปลีย่นความรูห้รอืวา่เป็นการประชุมขนาด
เลก็ไดท้ีต่ ัง้บรเิวณดา้นหน้าเพราะผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านนัน้เดนิทางสะดวก ถดัเขา้มาเป็นบรเิวณของ Home Office เป็นโครงการขนาดเลก็พเิศษ
พืน้ทีไ่ม่เกนิ 2 ไร่ ไม่เกนิ 20 แปลงตามกฎหมาย มจี านวนทัง้หมด 12 หลงั  มเีพื่อตอบโจทยส์ าหรบัผูท้ีต่อ้งการจดัตัง้บรษิทัเกีย่วกับคอน
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เทนตห์รอืการจดัท าสือ่ทีส่ามารถเขา้มาใชส้ตดูโิอภายในโครงการได ้ถดัเขา้มาเป็น Supermarket และ Food court มพีืน้ที ่443 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่ตรงกลางเพราะสะดวกต่อการใชง้านทัง้คนทีอ่ยู่ Home Office และผูท้ีม่าใชง้านในโครงการดา้น และพืน้ทีส่ตูดโิอขนาดใหญ่ตรงกลาง
โครงการเพือ่ตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านทีเ่ป็นมอือาชพีมอุีปกรณ์เยอะสามารถขบัรถมาจอดไดม้จี านวน 2 อาคาร พืน้ทีอ่าคารละ  1,675 ตารางเมตร  
และบรเิวณของพืน้ทีป่ระชุมและสตดูโิอเลก็จะอยูบ่รเิวณกลางโครงการเพือ่เขา้ถงึงา่ยทัง้สองฝัง่ของถนนหลกัก่อนเขา้โครงการ และดา้นหลงั
ของโครงการเป็นรา้นคา้จ านวน 2  รา้น มพีืน้ทีข่นาด 271,245 ตารางเมตรตามล าดบั เพือ่ดงึดดูลกูคา้เขา้โครงการ  

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเช่าสตูดโิอ อนัดบัแรกคอืเรื่องบรรยากาศของโครงการต้องน่าใชง้าน อนัดบัทีส่อง

เรือ่งของอุปกรณ์ตอ้งครบครนัมคีวามสะดวกและทนัสมยัอยูเ่สมอในการใชง้านทัง้ระบบแสงและระบบเสยีง อนัดบัทีส่ามเรื่องคุณภาพของ
ทมีงาน อนัดบัทีส่ ีเ่รือ่งของการออกแบบตอ้งตอบสนองทัง้เรือ่งการเดนิทางและความสะดวกสบาย ความปลอดภยัภายในโครงการ 

โดยแนวทางในการพฒันาโครงการจากการศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิในเบื้องตน้จดัท าเป็นพืน้ทีเ่ช่าทัง้หมดท าใหไ้มคุ่ม้
กบัคา่ทีด่นิ จงึตอ้งมพีืน้ทีข่อง home office เขา้มาชว่ยในเรือ่งของรายไดท้ีเ่ขา้มาชว่ยในการพฒันาโครงการ รวมถงึเพือ่ตอบโจทยส์ าหรบั
ผูท้ีต่อ้งการจดัตัง้บรษิทัเกีย่วกบัคอนเทนต์หรอืการจดัท าสือ่ทีส่ามารถเขา้มาใชส้ตูดโิอภายในโครงการได ้และเพิม่พืน้ทีเ่ช่าของโครงการ
ใหเ้พิม่มากขึน้ ซึง่ถอืเป็นขอ้จ ากดัของโครงการและขอ้เสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการทีต่อ้งจะท าโครงการประเภทนี้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 วงเวยีนศรสีุรโิยทยั จงัหวดัลพบุร ีถูกสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2481 ตามนโยบายและแผนผงัการขยายเมอืงใหมล่พบุรใีนยุคคณะราษฎร 
สมยัรฐับาลจอมพล ป. พบิูลสงคราม โดยประสงคใ์หเ้ป็นพืน้ทีร่มณียสถานของชาวลพบุร ีโดยเป็นวงเวยีนสมยัใหมแ่บบตะวนัตกทีม่สีระน ้า
และอนุสาวรยีเ์ป็นศูนยก์ลาง พรอ้มทัง้มอีาคารสถานทีป่ระเภทใหมเ่กดิขึน้รายล้อมมากมาย ไดแ้ก่ โรงภาพยนตรท์หานบก สวนสตัวส์ระแกว้ 
สวนประตมิากรรมสระแกว้ อาคารพาณิชย ์ปัจจุบนัวงเวยีนศรสีุรโิยทยัถอืเป็นทัง้พืน้ทีป่ระวตัศิาสตร ์พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีก่ารคา้ และพืน้ที่
ทางการเมอืงทีส่ าคญัของจงัหวดั แต่ประสบปัญหาทัง้ในดา้นการใชส้อยวงเวยีนส าหรบัการสญัจรและกจิกรรมอื่นๆ ทีข่ดัแยง้ขาดประสทิธิ
ภาพ และในด้านความเสื่อมโทรมทางกายภาพด้วยขาดการอนุรกัษ์ที่ตระหนักถึงคุณค่าและปัญหาจากพื้นที่ทบัซ้อนของหลากหลาย
หน่วยงานท าใหก้ารดแูลท านุบ ารุงเป็นไปดว้ยความล าบาก งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาแนวการพฒันาทางกายภาพส าหรบัพืน้ทีว่ง
เวยีนศรสีุรโิยทยัในการเป็นพืน้ทีส่าธารณะประวตัศิาสตร์ของพลเมอืง โดยขัน้ตอนการศกึษาประกอบไปดว้ย การทบทวนววิฒันาการทาง
ประวตัศิาสตร ์การส ารวจสภาพพืน้ที ่การสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทน การวเิคราะหก์รณีศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึขัน้ตอนการ
ออกแบบทางเลอืก จากผลการศึกษาพบว่า พื้นที่สาธารณะและอาคารประวตัศิาสตร์ที่มคีุณค่าในพื้นที่วงเวยีนศรสีุรโิยทยั มศีกัยภาพที่
สามารถพฒันาใหเ้ป็นพืน้ทีม่รดกอนัสามารถรองรบักจิกรรมในมติสิงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง สง่เสรมิการเรยีนรูคุ้ณคา่ตามแนวอุดมการณ์
แต่อดตีและตามพลวตัของสงัคมในปัจจุบนั  

ค ำส ำคญั: วงเวยีน, วงเวยีนศรสีรุโิยทยั, กำรอนุรกัษ์เมอืง, อำคำรประวตัศิำสตร,์ พืน้ทีส่ำธำรณะ 

Abstract 
 Sri Suriyothai Circle Lopburi was built in the year 1938 according to the policy and plan to expand the new city of 
Lopburi in the era of the People's Party. During the administration of Marshal Plaek Phibunsongkhram, it was intended to 
become an area for the Lopburi people's monastic place. It is a modern western-style roundabout with a pond and monument 
at the center as well as having a new type of building surrounded by many, which includes the Army Cinema, Sa Keaw Zoo, 
Sa Keaw Sculpture Garden, and some commercial buildings. Now, the Sri Suriyothai Circle is considered as a historical 
landmark. It is also both a public space and a commercial area. It has important political areas but there are some issues in 
the public operations of roundabouts for traffic and other activities, such as controversial inefficiency like physical deterioration 
and lack of conservation that impacts the value and produces problems from the overlapping areas of many agencies that is 
difficult to maintain. The objective of this research is to study the physical development guidelines of the Sri Suriyothai Circle 
area as a historical public area for citizens. The study process consists of historical evolution, reviewing and surveying the area 
by a representing group, interview analysis of both domestic and international case studies including alternative design steps 
from the results of the study. It was found that public spaces and valuable historical buildings in the Sri Suriyothai Circle area 
has the potential to be developed into a heritage area that can support activities in social, economic, and political dimensions. 
It also promotes the learning of values based on past ideology and current social dynamics. This physical development aim to 
increases the level of publicity in the roundabout area. 
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1. บทน า 

เมอืงลพบุรเีป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมาตัง้แต่สมยัโบราณ ในแงข่องเมอืงยุทธศาสตรแ์ละเมอืงทีม่ชียัภูมทิีด่ ีตัง้อยู่จุดศูนยก์ลาง
ของประเทศ มคีวามส าคญัตัง้แต่สมยัทวารด ีอยุธยา รตันโกสนิทรต์อนตน้ เรือ่ยมาจนถงึสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองโดย คณะราษฎร 
ทีท่ าการเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ มาเป็นระบอบประชาธปิไตย โดยหน่ึงในนโยบายทีส่ าคญักค็อืการทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวง
มายงันครบาลเพชรบูรณ์ การสรา้งพุทธบุรมีณฑล สระบุร ีและเมอืงทหารลพบุร ีโดยทีเ่มอืงทหารลพบุรเีป็นเพยีงทีเ่ดยีวทีย่งัคงเหลอื
หลกัฐานทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ไมว่า่จะเป็น การวางผงัเมอืง  สถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และสะท้อนถงึการเปลีย่นแปลงของยุค
สมยั การกา้วเขา้มาสู่สงัคมประชาธปิไตย โดยทีพ่ืน้ทีก่ารศกึษา คอื บรเิวณวงเวยีนศรสีุรโิยทยั ทีเ่ป็น 1 ใน 3 วงเวยีนส าคญัของเมอืง
ลพบุร ีที่ทอดผ่านด้วยถนนสมเดจ็พระนารายณ์ เป็นวงเวยีนอยู่ตรงกลางประกอบไปด้วยพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ สวนประตมิากรรม
สระแกว้ ลานอนุสาวรยีจ์อมพล ป. พบิลูสงคราม สถานีขนส่งประจ าทาง ลพบุร ีและยงัมอีาคารประวตัศิาสตร ์ในพื้นที ่ไดแ้ก่ อาคารโรง
ภาพยนตรท์หานบก โดยประเดน็ทีส่นใจคอื แนวทางการพฒันาพืน้ที่สาธารณะและอาคารประวตัศิาสตร์ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการมี
สว่นรว่มของเมอืง 

2. พฒันาการเมืองลพบรีุและทฤษฎี 

2.1 พฒันาการรปูแบบเมือง พ.ศ.2745 - พ.ศ. 2564 
ในปี พ.ศ.2478 หลงัการท าพระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ไดม้กีารปรบัปรุงศูนยร์าชการตามเมอืงต่าง ๆ เน่ืองจากมี

การปรบัระเบยีบการปกครองจากมณฑลมาเป็นจงัหวดัตัง้แต่ปี พ.ศ.2476 และยงัเริม่การพฒันากรุงเทพมหานครโดยการเวนคนืบรเิวณ
ถนนพญาไท ถนนราชวถิ ีถนนประชาธปัิตย ์เพือ่สรา้งอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิ(ชาตร ีประกตินนทการ, 2565) 

จากแผนการพฒันาการผงัเมอืงในยุคของการเปลีย่นแปลงการปกครองท าใหเ้หน็ไดว้่ามกีารพฒันาทีข่ยายออกมาตามเมอืง
ต่างๆ มากขึน้ไมไ่ดพ้ฒันาอยู่แค่ในกรุงเทพมหานครไมว่า่จะเป็นแผนการสรา้งนครบาลเพชรบรูณ์ เมอืงทหารลพบุร ีและพุทธบุรมีณฑล 
สระบุร ีโดยประเดน็การออกแบบและแนวคดิการออกแบบผงัเมอืงในสมยัคณะราษฎร ทีไ่มไ่ดย้ดึโยงหลกัศาสนาและความเชื่อตามแบบ
ผงัเมอืงโบราณ แต่จะเน้นในแง่ของการใช้งานและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบัในหลกัของความปลอดภยั  เศรษฐกิจ เสมอภาค 
เสรภีาพ และการศกึษาตามนโยบายหลกั 6 ประการของคณะราษฎรเอง (ณฐัฐานิตย ์คะเชนทร,์ 2558)  

2.2 นโยบายและการผงัเมืองสมยัจอมพล ป.พิบลูสงคราม  
การสร้างและการพฒันาเมอืงลพบุร ีใหเ้ป็นศูนย์กลางทางการทหารของภาคกลาง ในยุคคณะราษฎร เกดิขึน้เน่ืองจากเป็น

นโยบายทีส่่งเสรมิภาพลกัษณ์ ชาตนิิยม ของจอมพล ป.พบิูลสงคราม อกีทัง้จะมกีารยา้ยเมอืงหลวงมายงัเมอืงเพชรบูรณ์และมพีุทธบุรี
มณฑล สระบุร ีทีจ่ะตอ้งเป็นลพบุรเีนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้บัทัง้สองโครงการขา้งตน้ และอยูใ่นชยัภมูทิีด่ไีมไ่กลหรอืไมใ่กลท้ะเลจนเกนิไป ทัง้
ยงัมปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนานตัง้แต่สมยัทวารวด ีอยุธยา และรตันโกสนิทร ์เป็นเมอืงศูนยร์าชการและเมอืงยุทธศาสตรต์ัง้แต่สมยัโบราณ 
การออกแบบผงัเมอืงไดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิเมอืงสวยงาม “City Beautiful Movement” ทีมุ่่งเน้นไปทีเ่มอืงทีม่กีารรวมศูนยข์องอาคาร
ขนาดใหญ่และสวนสาธารณะและถนนทีม่ขีนาดใหญ่ตดักนัไปมาซึง่เหมาะกบัการสญัจรทางยานพาหนะมากกวา่ระดบัการเดนิของคน  

2.2.1 วงเวยีนศรสีรุโิยทยั 
ยุคแรก การก่อสรา้งสวนประตมิากรรมสระแกว้ เริม่ขดุสระในปี พ.ศ. 2481 (ปัณรส ีรกัษา, 2558) โดยจุดประสงคค์อืใชเ้ป็นสระ

น ้าและสวนสาธารณะไวใ้หป้ระชาชนไดม้พีืน้ทีพ่กัผ่อนรื่นเรงิ โดยมกีารสรา้งประตมิากรรมรูปแบบคลา้ยเทยีนตัง้อยู่กลางพานไวก้ลาง
สระแก้ว ประดบัประดาด้วยลวดลายไทย มสีะพานเชื่อมจากขอบสระทัง้สี่ทศิ ปี 2583 มกีารเกิดขึน้ของอาคารหน้าที่ใหม่อย่าง โรง
ภาพยนตร์ทหานบกโรงภาพยนตร์แห่งที่สองรองจากศาลาเฉลมิกรุง ในปีเดยีวกนัด้านหลงัของโรงภาพยนตร์ทหานบก เกดิสวนสตัว์
สระแกว้ โดยพืน้ทีท่ ัง้หมดถูกตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็น “รมณียสถาน” ของชาวลพบุร ีวงเวยีนศรศีรสีรุโิยทยัยงัมอีาคารพาณิชยย์ุคแรกของเมอืงที่
สรา้งมาเพือ่สง่เสรมิพืน้ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจของชาวลพบุร ีพยายามดงึผูค้นเขา้มาใชพ้ืน้ทีเ่มอืงใหมใ่หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ยุคทีส่อง หลงัจากทีค่ณะราษฎรหมดอ านาจไปท าใหบ้ทบาทและคุณค่านัน้ลดลง แต่ในปี 2537 พืน้ทีห่น้าโรงภาพยนตร์ไดม้ี
การจดัตัง้อนุสาวรยีจ์อมพล ป. พบิูลสงครามขึน้แต่ในสญัญะของการเป็นผูน้ าทหารทีม่คีุณูประการต่อจงัหวดัลพบุรเีป็นอย่างมาก เป็น
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ทหารทีม่คีวามสามารถ ไมใ่ช่ในฐานะของผูน้ าคณะราษฎรอกีต่อไป (อา้งถงึใน ชาตร ีประกตินนทการ, 2563) โดยพืน้ทีท่ีพ่ว่งมาดว้ยกบั
อนุสาวรยีก์ค็อืลานของอนุสาวรยีท์ีเ่ปิดใหเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะใหผู้ค้นเขา้มาใชง้าน โดยการใชพ้ืน้ทีจ่ากในอดตีทีใ่ชเ้ป็นรมยณีสถานเพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจแบบสมยัใหมใ่นยุคนัน้  แต่ในปัจจุบนัไดม้กีารใชง้านพืน้ทีส่าธารณะในแงข่องการแสดงออกทางการเมอืง 

ยุคทีส่าม พืน้ทีส่าธารณะร่วมสมยัทีเ่ป็นพืน้ทีข่องศลิปะและวฒันธรรมของเมอืงและการจดักจิกรรมทางการเมอืงรวมไปถงึวถิี
ชวีติประจ าวนัของประชาชนในพืน้ที ่จงึท าใหม้กีารก่อสรา้งสวนสาธารณะสระแกว้เพือ่รองรบักจิกรรมของประชาชน เช่น การออกก าลงั
กาย หรอืเทศกาลต่างๆ ของเมอืง และปัจจุบนัประวตัศิาสตรข์องพืน้ทีว่งเวยีนศรสีุรโิยทยัท าใหผู้จ้ดักจิกรรมทางการเมอืงเลอืกพืน้ทีว่ง
เวยีนเป็นพืน้ทีจ่ดัการชุมนุมเพือ่เรยีกรอ้งสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

 
รปูท่ี 1 แผนทีแ่ผนผงัเมอืงตามโครงการบูรณะเมอืงใหม่ลพบุร ีจาก “โครงกำรกำรบูรณะเมอืงใหม่ (ลพบุร)ี” โดย ส านักนายกรฐัมนตรี.  
(3) สร.0201.7 2/2. ส านกัหอจดหมายเหตุแหง่ชาต.ิ  
 

 
รปูท่ี 2 แผนผงัแสดงต าแหน่งอาคารส าคญัของวงเวยีนศรสีรุโิยทยั. โดย ผูว้จิยั, 2565. 
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2.3 การเช่ือมต่อพืน้ท่ีสาธารณะและวงเวียน 
การศกึษากรณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็การเชื่อมต่อกนัระหวา่งพืน้ทีส่าธารณะและวงเวยีนโดยไดแ้บ่งเป็น 3 ประเภทการพฒันา

วงเวยีนและใชเ้กณฑก์ารคดัเลอืก 3 ขอ้คอื การอนุรกัษ์ การสญัจรและการเขา้ถงึ และ พืน้ทีท่างสงัคม ไดแ้ก่  
1) การเชือ่มต่อหนึ่งดา้น (One-side Connection) คอื Trafalgar Square กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
2) การเชือ่มต่อหลายดา้น (Multi-side and Extended Connection) คอื Schuman Roundabout กรุงบลสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม  
3) การเชือ่มต่อต่างระดบั (Multi-Level Connection) คอื Fountain of Wealth ประเทศสงิคโปร ์

 
 รปูท่ี 3 แสดงกรณีศกึษาการเชือ่มต่อพืน้ทีส่าธารณะและวงเวยีน. โดย ผูว้จิยั, 2565. 

3. วิธีการวิจยั  
การศกึษาใชว้ธิกีารส ารวจกายภาพของพืน้ทีแ่ละความเป็นไปไดใ้นการพฒันาพืน้ที ่คุณค่าและประวตัศิาสตรข์องพืน้ทีศ่กึษา 

และส ารวจปัญหาเพือ่น าไปสูก่ารสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 4 กลุ่ม ทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็และประสบการณ์เกีย่วกบัพืน้ที่  
โดยมคี าถามชุดกลาง 2 ชุด และ ค าถามเกีย่วกบัความช านาญของแต่ละกลุ่ม จากการวเิคราะหท์ัง้สองส่วนน้ีจะน าไปสู่การก าหนดแนว
ทางการพฒันาและการจดัท ารายละเอยีดโครงการต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอในการพฒันา 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 
4.1 การส ารวจกายภาพพืน้ที ่
 การส ารวจพืน้ทีแ่บ่งออกเป็น 2 สว่น คอื วงเวยีนศรสีุรโิยทยัจากวงเวยีนชัน้นอกเขา้มาถงึสวนประตมิากรรมสระแกว้ และของ
พืน้ทีส่าธารณะและอาคารประวตัศิาสตรใ์นวงเวยีนศรสีรุโิยทยั เพือ่ศกึษาศกัยภาพในการเชือ่มต่อระหวา่งพืน้ที ่รวมถงึศกัยภาพของพืน้ที่
ในมติอิื่นๆ  หรอืแมก้ระทัง่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีข่อบเขตการศกึษา  

4.1.1 บรบิทโดยรอบวงเวยีนศรสีรุโิยทยั 
บรบิทโดยรอบวงเวยีนเตม็ไปดว้ยอาคารทีม่หีลากหลายการใชป้ระโยชนทีด่นิอาคาร จ านวนมากทีสุ่ดจะเป็น พาณิชยกรรม ที่

อยู่อาศยั สถานบนัการศกึษา และอื่นๆ ตามล าดบัโดยจะมกีารใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติประจ าวนัของคนในพืน้ทีท่ีจ่ะมาใชพ้ืน้ทีว่ง
เวยีนศรสีรุโิยทยัในการคา้ขายและพาณิชย ์แต่เมือ่มกีจิกรรมหรอืเทศกาลพเิศษของเมอืงพืน้ทีส่าธารณะทีม่อียูใ่นพืน้ทีก่ถ็ูกเลอืกใชใ้นการ
จดักจิกรรมนัน้ๆ ดว้ย เนื่องจากมศีกัยภาพของกายภาพคุณคา่เชงิประวตัศิาสตรข์องพืน้ที ่
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4.1.2 พืน้ทีส่ำธำรณะและอำคำรประวตัศิำสตรใ์นวงเวยีนศรสีรุโิยทยั 
พืน้ทีส่าธารณะและอาคารประวตัศิาสตรใ์นวงเวยีนศรสีุรโิยทยั ตัง้อยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั และใชก้ารศกึษามาเป็นประเดน็ใน

การส ารวจพืน้ที ่แบง่ออกเป็น 3 ประเดน็ดงัน้ี 
1) ลกัษณะและรปูแบบการใชง้าน เป็นการส ารวจลกัษณะพืน้ที ่ขนาด รปูแบบ ของพืน้ที ่
2) สิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ที ่เป็นการส ารวจสว่นสนบัสนุนต่างๆ ทีเ่อือ้อ านวยความสะดวกใหแ้ก่การใชง้านพืน้ที ่
3) องคป์ระกอบเชงิสญัลกัษณ์ เป็นการส ารวจองคป์ระกอบทีส่ือ่ความหมายหรอืนยัยะภายในพืน้ที ่ 

รปูท่ี 4 แสดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอาคาร (ซา้ย) แสดงพืน้ทีส่าธารณะอาคารประวตัศิาสตรแ์ละพืน้ทีส่ง่เสรมิสนบัสนุน (ขวา) โดย ผูว้จิยั, 2565 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงลักษณะการใช้งาน สิ่งอ านวยความสะดวกและองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ในขอบเขตพื้นที่สาธารณะและอาคาร
ประวตัศิาสตรใ์นวงเวยีนศรสีรุโิยทยั. โดย ผูว้จิยั, 2565 

การส ารวจพบวา่พืน้ทีส่าธารณะในวงเวยีนศรสีุรโิยทยั มสีิง่อ านวยความสะดวกพอประมาณแต่เสาไฟจ านวนมากช ารุดเสยีหาย
ซึ่งท าให้เวลากลางคืนพื้นที่มดืไม่สามารถใช้งานได้ และองค์ประกอบเชิงสญัลกัษณ์ที่มผีลต่อการเลือกพื้นที่มาจดักิจกรรมทัง้ด้าน
ศลิปวฒันธรรมของเมอืงและดา้นการเมอืง เป็นพืน้ทีท่ีเ่ชื่อมโยงระหว่างโบราณสถานอย่างสวนประตมิากรรมสระแก้ว พืน้ทีส่าธารณะ
อย่างสวนสาธารณะสระแกว้และลานอนุสาวรยีจ์อมพล ป.พบิลูสงคราม และอาคารทีม่คีุณค่าและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนวา่เป็นอาคารควร
ค่าแก่การอนุรกัษ์อย่างโรงภาพยนตรท์หานบก และในพืน้ทีย่งัมสีว่นสนับสนุนในบรบิททีช่่วยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีส่าธารณะที่
รองรบัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละพืน้ทีจ่ดักจิกรรมทางการเมอืง  
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4.2 การสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง 
การสมัภาษณ์การเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์  โดยท าการสมัภาษณ์กลุ่มผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ นักจดักจิกรรมทาง

การเมอืง นักวชิาการและนกัอนุรกัษ ์ประชาชนในพืน้ที ่และหน่วยงานราชการ โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 ชุดคอืค าถามชุดกลางส าหรบัทุก
กลุม่ประกอบไปดว้ย  ประเดน็ของวงเวยีนศรสีุรโิยทยั: อาคารประวตัศิาสตรแ์ละพืน้ทีส่าธารณะ และ ประเดน็ของวงเวยีนศรสีุรโิยทยัในการ
สง่เสรมิประวตัศิาสตรแ์ละรองรบักจิกรรมทางการเมอืง และ ค าถามเฉพาะตามประสบการณ์และความเชีย่วชาญของแต่ละกลุม่  

จากการสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบวา่ จุดเด่นของพืน้ทีว่งเวยีนศรสีุรโิยทยัคอื พืน้ทีเ่ศรษฐกจิและพาณิชยข์องเมอืง พืน้ที่
ความทรงจ าร่วมของผูค้น พืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีโ่อกาสจดักจิกรรมต่างๆทัง้ทางศลิปวฒันธรรมและกจิกรรมทางการเมอืงและขนาดที่
กวา้งขวางของพืน้ที ่ ท าใหพ้ืน้ทีส่าธารณะในวงเวยีนสามารถรองรบัพืน้ทีก่ารเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละการจดักจิกรรมทางการเมอืงได ้
 

 
รปูท่ี 6 แสดงการสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัแทนทัง้ 4 กลุ่ม โดย ผูว้จิยั, 2565 

สิง่ทีเ่ป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของพืน้ทีใ่นปัจจุบนั คอื การเสยีหายและขาดแคลนของสิง่อ านวยความสะดวก และความเสยีหาย
ของสถาปัตยกรรมในพืน้ที ่และปัญหาการทบัซอ้นของความเป็นเจา้ของพืน้ที ่ทีท่ าใหก้ารแกไ้ขปัญหาและพฒันาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
และการไมเ่ชื่อมต่อกนัทางการใชง้านของพืน้ที่ อย่างเช่น การเขา้ถงึพืน้ทีส่วนประตมิากรรมสระแกว้ การจราจรทีท่บัซอ้นหากมกีจิกรรม
พเิศษในพื้นที่ ขอ้เสนอในการพฒันาโดยสรุปจงึเป็นการสร้างพื้นที่ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์และรองรบัการจดักจิกรรมทาง
การเมอืงและการเชื่อมต่อพื้นที่ให้มกีารใช้งานพื้นที่ให้มปีระสทิธิภาพมากขึ้นโดยน าไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบวงเวยีนและอาคาร
ประวตัศิาสตรแ์หง่อื่นได ้  
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4.3 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศกัยภาพพืน้ท่ี 
จากการส ารวจกายภาพพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนผูเ้กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการวเิคราะหท์ัง้หมดมาท าการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพผ่านกระบวนการ SWOT Analysis เพื่อเป็นการสรุปจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
พฒันาพืน้ที ่เพื่อน าไปสู่การก าหนดขอ้แสนอในการท ารายละเอยีดโครงการและการพฒันาโครงการต่อไป โดยสรุปออกมาเป็นประเดน็
ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

รปูท่ี 7 แสดงจุดแขง็ของพืน้ทีว่งเวยีนศรสีรุโิยทยั. โดย ผูว้จิยั, 2565. 

รปูท่ี 8 แสดงจุดอ่อนของพืน้ทีว่งเวยีนศรสีรุโิยทยั. โดย ผูว้จิยั, 2565. 
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รปูท่ี 9 แสดงอุปสรรคของพืน้ทีว่งเวยีนศรสีรุโิยทยั. โดย ผูว้จิยั, 2565. 

 
รปูท่ี 10 แสดงโอกาสของพืน้ทีว่งเวยีนศรสีรุโิยทยั. โดย ผูว้จิยั, 2565. 

5. การวิเคราะหแ์ละแนวทางการพฒันา 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
จากการศกึษากายภาพ กรณีศกึษา และการสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนผูเ้กี่ยวขอ้ง และการวเิคราะห์กายภาพพื้นที่ โดยการท า 

SWOT Analysis ท าใหส้รุปออกมาเป็นแนวทางการพฒันาพืน้ทีว่งเวยีนศรสีุรโิยทยั โดยไดจ้ดัท าการก าหนดเป้าหมายการพฒันา และ
แผนผงัแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงพืน้ที ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
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5.1.1 เป้ำหมำยกำรพฒันำพืน้ที ่
เป้าหมายการพฒันาพืน้ทีค่อืการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะทีร่องรบัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละการอนุรกัษ์คุณค่าของพืน้ที ่พรอ้ม

ดว้ยสว่นสนับสนุนและกระบวนการรองรบัทีอ่ านวยในการจดักจิกรรม โดยไดน้ าประเดน็จากการศกึษากายภาพและการสมัภาษณ์มาใช้
เป็นเกณฑใ์นการตัง้เป้าหมายการพฒันาเพือ่วางแผนผงัแนวทางการพฒันา 

 
รปูท่ี 11 แผนผงัแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงพืน้ทีว่งเวยีนศรสีรุโิยทยั. โดย ผูว้จิยั, 2565  

5.1.2 แนวทำงกำรพฒันำพืน้ที ่
แนวทางการพฒันาพืน้ทีว่งเวยีนศรสีรุโิยทยั มกีรอบการพฒันา 3 สว่นจากเป้าหมายการพฒันาพืน้ทีค่อื  
1) กำรพฒันำดำ้นกำรอนุรกัษ์ เป็นการปรบัปรงักายภาพอาคารประวตัศิาสตรใ์นพืน้ทีใ่นรองรบักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการอนุรกัษ์

และควบควบคุมการอนุรกัษ์ไมใ่หแ้ชแ่ขง็เกนิไป 
2) กำรพฒันำด้ำนกำรสญัจรและเข้ำถึง เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ในบริเวณวงเวียนชัน้ในเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเต็ม

ประสทิธภิาพพืน้ที ่และสง่เสรมิพืน้ทีบ่รบิทใกลเ้คยีงใหเ้อือ้ประโยชน์แก่กนัและกนั 
3) กำรพฒันำด้ำนพื้นทีท่ำงสงัคม เป็นการปรบัปรุงกายภาพให้รองรบักิจกรรมที่ร่วมสมยัและการใช้งานที่หลากหลายใน

ปัจจุบนัเพือ่ใหด้งึดดูการใชง้านของผูใ้ชง้านเพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาพืน้ทีร่กรา้งเหมอืนในปัจจุบนั 

6. รายการอ้างอิง  
ชาตร ีประกติตนนทการ. (2548). คณะรำษฎรฉลองรฐัธรรมนูญ: ประวตัศิำสตรก์ำรเมอืง หลงั 2475 ผำ่นสถำปัตยกรรม “อ ำนำจ”  (พมิพ์

ครัง้ที ่1). กรุงเทพฯ: มตชิน. 
ชาตร ีประกตินนทการ. (2563). ศลิปะ-สถำปัตยกรรม คณะรำษฎร (พมิพค์รัง้ที ่4). กรุงเทพฯ: มตชิน. 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัได้เกดิการเปลี่ยนแปลงของประชากร อย่างเหน็ไดช้ดั ปรมิาณการแต่งงานที่ลดลงปรมิาณคนโสดเพิม่มากขึน้และ
ปรมิาณครอบครวัเดยีวทีม่บีุตรลดลงสง่ผลใหม้กีารเพิม่ขึน้ของการอุปการะเลีย้งดสูตัว ์สุนัขหรอืแมว มาเลีย้งดแูทนการเลีย้งลกูซึง่เรียกลุ่ม
เหล่าน้ีว่ากลุ่ม Pet Parents ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการเลีย้งดสูตัวท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ท าใหผู้ป้ระกอบการ มองเหน็ศกัยภาพและกลุ่ม
ลกูคา้ทีเ่ลีย้งสตัวม์ากขึน้โดยเฉพาะในกลุม่ศูนยก์ารคา้ ซึง่ผูป้ระกอบการน ามาใชเ้ป็นหน่ึงในกลยุทธใ์นการพฒันาศนูยก์ารคา้ แต่ยงัไม่มกีาร
ปรบัพืน้ทีใ่หร้องรบัมากนกัในปัจจุบนั ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะศกึษาแนวทางการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกีเพือ่รองรบักลุม่ Pet Parents 
 โดยมวีตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 1) ศกึษาพฤตกิรรมและความต้องการของกลุ่ม Pet Parents 2) ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ
ของศูนยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่ม Pet Parents โดยการศกึษาวจิยัครัง้น้ีเริม่ตน้จากการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น โดย
ส่วนแรกเป็นการศกึษาหลกัการการออกแบบพืน้ทีแ่ละการออกแบบสภาพแวดลอ้มทีร่องรบัสตัวเ์ลี้ยงทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะของอาคาร 
เพื่อเป็นการก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกศูนย์การค้ากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มกีารสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการในขอ้มูลเชงิแนวคดิและการ
จดัการพืน้ทีส่ าหรบักลุ่ม Pet Parents และในส่วนทีส่องเป็นการศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่ม Pet Parents ทีม่ตี่อศูนยก์ารคา้โดยสอบถาม
จากการสมัภาษณ์การใชง้านและอุปสรรคจากการใชง้านศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนั โดยผลการศกึษาไดค้น้พบวา่ พฤตกิรรมการใชง้านของ
กลุ่ม Pet Parents มหีลากหลายรูปแบบ และการออกแบบพืน้ทีศู่นยก์ารคา้ในปัจจุบนัไม่รองรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บักลุ่ม Pet 
ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการออกแบบศูนยก์ารคา้เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บัผูอ้อกแบบและผูป้ระกอบการ ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการ
และการใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

ค าส าคญั: ศนูยก์ารคา้, กลุม่ผูป้กครองสตัวเ์ลี้ยง, การออกแบบเพือ่สตัว ์

Abstract 
 At present there has been a change in population, especially relate to increasing the number of singles and decreasing 
number of single families with children has resulted in an increase in the adoption of a dog or cat instead of raising a child, 
which are called Pet groups. Parents caused a change in animal husbandry behavior. make entrepreneur See more potential 
and group of customers who raise animals, especially in shopping centers which entrepreneurs use as one of the strategies 
for development. But there is not support the Pet Parents at present. Therefore, the researcher has an idea to research the 
Pet-friendly retail space to support the Pet Parents group. 
 There are objectives as follows: 1) to study the behavior and needs of Pet Parents 2) to study the physical 
characteristics of shopping centers supporting Pet Parents. It is divided into 2 parts. Firstly, the study of space design principles 
and environment which enhance pets for the building's characteristics. In order to determine the criteria for the selection of 
shopping centers Secondly, the study of Pet Parents' behaviour towards shopping centres and uses. The results of the study 
found that The behavior of the Pet Parents group comes in many forms. And the current shopping centre still has some areas 
which not support and facilitate the Pet Parents. These factors affect the design of shopping centers for the benefit of designers 
and entrepreneurs to better respond the needs and use more efficiently. 

Keywords: Retail Space, Pet Parents, Pet-friendly 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
จากความสนใจเรื่องประชากรในปัจจุบนัและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยั น าไปสูก่ารศกึษาเทรนดใ์น

ปัจจุบนัและบทความต่าง ๆ คน้พบว่า กลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้งในประเทศไทยทีผ่่านมา เกดิการขยายตวัขึน้อย่างต่อเน่ือง มลูค่าตลาดสตัว์
เลีย้งมมีลูค่าเพิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ลุ่มคนรกัสตัว ์สตัวเ์ลีย้งในประเทศไทยทัง้ สุนัข แมว และสตัวอ์ื่น  ๆ รวมไปถงึรายจ่ายส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง
เพิม่ขึน้ พฤตกิรรมคนเลีย้งสตัวเ์ปลีย่นไป วตัถุประสงคข์องการเลีย้งสตัว์ เป็น สมาชกิของครอบครวั ซึง่มรีปูแบบการด าเนินชวีติของตน 
นิยมออกไปท ากจิกรรมนอกบา้นหรอืพบปะสงัสรรคต์ามสถานทีน่อกบา้น ท าใหผู้ป้ระกอบการ มองเหน็ศกัยภาพและกลุ่มลูกคา้ทีเ่ลีย้ง
สตัวม์ากขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกจิพืน้ทีค่า้ปลกีประเภทศูนยก์ารคา้ทัง้ในไทยและต่างประเทศซึง่เป็นกลุ่มทีม่สีดัส่วนพืน้ทีค่า้ปลกีมาก
ทีสุ่ด มแีนวโน้มการเตบิโตมากขึน้อย่างต่อเน่ือง มกีารแขง่ขนัทีส่งูมากท าใหผู้ป้ระกอบการเกดิการปรบัตวัเพื่อครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภค
ใหม่ๆ เกิดการปรับตัวโดยการน าการตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม Pet Parents เป็นหน่ึงในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่เกิดใหม่ ซึ่ง
ผูป้ระกอบการน ามาใชเ้ป็นหน่ึงในกลยุทธใ์นการพฒันาศูนยก์ารคา้ แต่ยงัไมม่กีารปรบัพืน้ทีใ่หร้องรบัมากนกัในปัจจุบนั ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิ
ทีจ่ะศกึษาแนวทางการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกีเพือ่รองรบักลุ่ม Pet Parents 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและความตอ้งการกลุ่มผูบ้รโิภค Pet Parents ทีม่ตี่อศนูยก์ารคา้ 
2) เพือ่วเิคราะหถ์งึลกัษณะทางกายภาพของ พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่ม ผูบ้รโิภค Pet Parents 

1.3 ขอบเขตการวิจยั   
1) ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาข้อมูลของลักษณะทางกายภาพ ทัง้พื้นที่ภายในและภายนอกของพื้นที่ค้าปลีกประเภท 

ศนูยก์ารคา้ทัง้หมดทีม่รีปูแบบในการออกแบบพืน้ทีท่ีม่กีารรองรบัสตัวเ์ลีย้ง หรอืบรกิารดา้นสตัวเ์ลีย้ง 
2) ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ขอบเขตดา้นพืน้ทีใ่นงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ทัง้หมดทีร่องรบัพืน้ทีแ่ละบรกิารดา้นสตัวเ์ลีย้ง 
3) ขอบเขตดา้นประชากร ขอบเขตดา้นประชากรในงานวจิยัน้ีคอื กลุ่มผูบ้รโิภคที่ Pet Parents เป็นกลุ่มทีเ่คยใชบ้รกิารพืน้ที่

ศนูยก์ารคา้ทีท่ าการศกึษา 

1.4 นิยามศพัท ์
1) ธุรกจิคา้ปลกี ในงานวจิยันี้หมายถงึ ธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหารซือ้ขายสนิคา้และบรกิารโดยตรงใหก้บัผูบ้รโิภค ซึง่กลุ่ม

ธุรกจิคา้ปลกีทีท่ าการเลอืกศกึษา คอื ศนูยก์ารคา้ซึง่หมายถงึ แหลง่รวบรวมสนิคา้อุปโภค บรโิภค และสิง่อ านวยความสะดวกที่
หลากหลายและตอ้งมลีกัษณะของพืน้ทีท่ีร่องรบักลุม่ผูบ้รโิภคทีม่สีตัวเ์ลีย้งและมคีวามตอ้งการน าสตัวเ์ลีย้งมาเดนิศนูยก์ารคา้ 

2) กลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ลีย้งสตัว ์ในงานวจิยันี้ กลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ลีย้งสนุขัและแมว หรอื Pet Parents ซึง่มพีฤตกิรรมการเลีย้งสตัวเ์ลีย้ง
เป็นเหมอืนสมาชกิในครอบครวั มคีวามตอ้งการอยูก่บัสตัวเ์ลีย้งตลอดเวลาและตอ้งการพาสตัวเ์ลีย้งออกมาท ากจิกรรมขา้งนอกบา้น เชน่ 
การพามาเดนิศนูยก์ารคา้ หรอืการพาสตัวเ์ลีย้งมาใชบ้รกิารธุรกจิดา้นสตัวเ์ลีย้งต่างๆ  

3) การออกแบบเพือ่สตัวเ์ลีย้ง (Pet-Friendly Design) ในงานวจิยันี้หมายถงึ การออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัสตัวเ์ลีย้ง เป็นแนวทาง
ในการวางแผนและออกแบบพืน้ทีต่ ัง้แต่เริม่โครงการทัง้ การก าหนดพืน้ทีเ่ฉพาะทางสญัจร วสัดุทีเ่ป็นมติรของสตัว์เลี้ยง โดยเป็นการ
ออกแบบทีค่ านึงถงึ กจิกรรม และความตอ้งการของสตัวเ์ลีย้ง โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งพืน้ทีผ่่อนคลายและลดความเครยีดส าหรบัสตัว์
เลีย้ง และสนบัสนุนความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูใ้ชทุ้กคนทัง้มนุษยแ์ละสตัวเ์ลีย้ง 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) ผูป้ระกอบการไดแ้นวทางการพฒันาหรอืปรบัปรุง รูปแบบพืน้ทีข่องศูนยก์ารคา้เพื่อรองรบักลุ่มผูบ้รโิภคทีน่ าสตัวเ์ลี้ยงมา

ศูนย์การค้าจากการวเิคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัพื้นที่ของสตัว์เลี้ยงและทฤษฎีการออกแบบพื้นที่ค้าปลกี รวมถึงความพอใจและความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อศูนยก์ารคา้ สง่ผลต่อปรมิาณผูใ้ชง้าน พืน้ทีเ่ชา่ส าหรบัรา้นคา้เกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลดทีัง้เจา้ของ
และผูเ้ชา่ รวมถงึกลายเป็นจุดมุง่หมายใหมส่ าหรบัผูบ้รโิภคทีม่สีตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 

2) ผู้ออกแบบผลงานวจิยัที่ได้สามารถน ามาเป็นขอ้มูลเบื้องต้นส าหรบัการออกแบบพฒันารูปแบบศูนย์การค้าส าหรบักลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่สีตัวเ์ลีย้ง ใหส้ามารถจงูเดนิไดแ้ละรองรบัสตัวเ์ลีย้งมากขึน้เพือ่ใหต้รงกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 
 
 



แนวทางการพฒันาพืน้ทีค่า้ปลกีส าหรบักลุ่ม Pet Parents 
อภชิา พรหมเนาว ์และพรีดร แกว้ลาย 
 

243 

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กลุ่ม Pet Parents  

2.1.1 ประเภทของกลุม่ Pet Parents        
จากงานวจิยั ท าการศกึษาลกัษณะและบทบาทของกลุ่ม Pet Parents โดยงานวจิยัของ Liz Grauerholz (2014) ไดแ้บง่ประเภท

ของกลุ่มคน Pet Parents ไว ้2 ประเภทคอื กลุม่ Pet Parents ทมีบีุตรและ กลุม่ Pet Parents ทีไ่มม่บีุตร  

2.1.2 ลกัษณะนิสยัของกลุม่ Pet Parent  
จากการศกึษาของ ศวิพร เทีย่งธรรม (2561) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะนิสยัของ Pet Parents ไวด้งัน้ีรูส้กึว่าสตัวเ์ลีย้ง เป็นหนึ่งใน

สมาชกิครอบครวั ชืน่ชอบการท ากจิกรรมกบัสตัวเ์ลีย้งอยูเ่สมอและ ตดิตามขา่วสารขอ้มลูเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งเป็นประจ า   

2.1.3 พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ ของกลุ่ม Pet Parent  
จากการศึกษาของ ธนพร ฉายสุวรรณ  (2562) ได้อธิบายถึงการซื้อการจ่ายของกลุ่ม Pet Parents โดยพยายามในการ

ตอบสนองความต้องการและชื่นชอบของสตัวเ์ลีย้ง อาหารเป็นหน่ึงในโดยทัว่ไปจะใหค้วามส าคญัอย่างมาก มคีวามพอใจทีจ่ะลงทุนซื้อ
สนิคา้ทางแฟชัน่และอุปกรณ์ใหก้บัสตัวเ์ลีย้ง แสดงใหเ้หน็ความเชือ่มโยงระหวา่งภาพลกัษณ์ของสนุขัและภาพลกัษณ์ของผูเ้ลีย้ง 

2.1.4 ทฤษฎกีารตลาด 
ศกึษาความสมัพนัธข์องสว่นประสมการตลาดกบัการตลาดเฉพาะกลุม่ ซึง่ประกอบไปดว้ย ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และ

การสง่เสรมิการตลาด ซึง่น าหลกัการตลาดไปใชใ้นการท าแบบสอบถามเพือ่ส ารวจขอ้มลูการเลอืกใชง้านศนูย์การคา้ของกลุม่ Pet Parents 

2.1.5 แนวทางการออกแบบพืน้ที ่รองรบัสตัวเ์ลี้ยง 
 จากการศกึษางานวจิยัและขอ้ก าหนดทัง้หมด 5 งานวจิยัน ามาสรุปเป็นพืน้ทีท่างกายภาพและสภาพแวดลอ้มส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง 
โดยค านึงถงึกจิกรรม และความต้องการของสตัวเ์ลี้ยง เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของประชากรสตัวเ์ลี้ยง ท าใหเ้กดิความต้องการสิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรบัสตัว์เลี้ยงมากขึน้ในอาคารสาธารณะ พื้นที่ส่วนกลางเกิดความท้าทายในการรองรบัผู้ใช้ที่ต่า งกนัในอาคาร เพื่อ
ส่งเสรมิสิง่อ านวยความสะดวกและพื้นที่ทีส่นับสนุนการสร้างพืน้ทีท่ีเ่ป็นมติรและเขา้ถงึไดม้ากขึน้ส าหรบัสตัวแ์ละเพื่อสนับสนุนความ
เป็นอยูท่ีด่ขีองผูใ้ชทุ้กคน โดยแบง่ประเดน็ในการศกึษาในตารางที ่1 ดงัน้ี  

 ตารางท่ี 1 สรุปประเดน็การออกแบบโดยอา้งองิจากการทบทวนวรรณกรรม 
แนวทางการออกแบบ . A B C D E 
การวางผงัโครงการ /  /  / 
เสน้ทางสญัจร /    / 
ภมูทิศัน์ /     
พืน้ทีภ่ายใน /     
สิง่อ านวยความสะดวก / / /  / 
พืน้ทีส่ว่นกลาง /  /  / 
การเลอืกใชว้สัดุ / /  /  
สภาพแวดลอ้ม  / /   

อกัษรยอ่แต่ละค าภายในหวัขอ้ในตารางที ่1 ดา้นบน เป็นการอา้งองิถงึการทบทวนวรรณกรรมไดแ้ก่ 
A.= Pet Friendly Design Guidelines and Best Practices, 2020. B= Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters, 2010.  C= Redefining Shelter: 
Fostering Human/Canine Relationships Through a new Typology, 2018. D= Dog-friendly design: Exploring materials and finishes as they  relate to 
dog ownership, 2020 E= Unleashed a guild to Succesful Dog Parks, 2013. 
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3. ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู 
3.1.1 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ 

1) ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรม ทัง้ดา้นพฤตกิรรมการใชช้วีติกบัสตัวเ์ลีย้ง พฤตกิรรมการเลี้ยงดูสตัว ์พฤตกิรรมการใชจ้่ายและ
พฤตกิรรมการเดนิศนูยก์ารคา้เบือ้งตน้ จากงานวจิยั ทฤษฎ ีบทความและการส ารวจน ารอ่ง 

2) ขอ้มูลที่ขอ้งกบัการออกแบบพืน้ที่เพื่อสตัวเ์ลี้ยงในอาคารสาธารณะ ส าหรบัรองรบักลุ่มผูบ้รโิภค Pet Parents ศกึษาจาก
งานวจิยั ทฤษฎ ีและกรณีศกึษาศนูยก์ารคา้ทัง้ในและต่างประเทศ 

3.1.2 ขอ้มลูปฐมภมู ิ 
1) ขอ้มลูจากผูว้จิยัลงพืน้ทีเ่พือ่สอบถามและการส ารวจแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีแ่ละบรกิารของ

ศนูยก์ารคา้ 
2) ขอ้มลูจากผูว้จิยัลงส ารวจพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ทัง้หมดทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบส ารวจกายภาพ 
3) ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ โดยสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถงึกระบวนการในการก าหนดและออกแบบพืน้ทีร่องรบั

กลุม่ผูบ้รโิภคทีม่สีตัวเ์ลีย้ง 
4) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจพืน้ทีแ่ละการเกบ็ขอ้มลูมาวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ทีส่ง่ผลต่อลกัษณะกายภาพของพืน้ทีท่ีร่องรบั

กลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ลีย้งสตัว ์หรอื กลุม่ Pet Parents 
5) น าเสนอรปูแบบของพืน้ทีแ่ละปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการก าหนดพืน้ทีแ่ละรา้นคา้ทีร่องรบักลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ลีย้งสตัว ์หรอื กลุม่ Pet Parents 

3.2 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
1) กลุ่มคนที่มสีตัว์เลี้ยงหรอืกลุ่มคน Pet Parents  ที่มกีารใช้ชวีติประจ าวนักบัสตัวเ์ลี้ยงและใชบ้รกิารธุรกจิคา้ปลกีประเภท

ศนูยก์ารคา้กลุม่ตวัอยา่ง  
2) กลุ่มศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่นีโยบายอนุญาตใหก้ลุม่ผูบ้รโิภคสามารถ าสตัวเ์ลีย้งเขา้มายงัภายในศูนยก์ารคา้

ได ้และรูปแบบของศูนยก์ารคา้ทีม่ลีกัษณะตามเกณฑก์ารออกแบบ ทัง้หมด 3 แหง่ ซึง่แสดงในตารางที ่2 การคดัเลอืกศูนยก์ารคา้กลุ่ม
ตวัอย่างโดยขัน้แรกคดักรองจากศูนยก์ารคา้ทีท่างผูป้ระกอบการนัน้อนุญาตใหน้ าสตัวเ์ลีย้งเขา้มายงัพืน้ทีภ่ายในได ้ซึง่ผูว้จิยัไดก้า รเขา้
ไปส ารวจทัง้การส ารวจน าร่องเบือ้งตน้และการศกึษาขอ้มลูผา่นกลุ่มคอมมนิูตี้คนรกัสตัว ์โดยน ามาเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบของพืน้ทีแ่ละ
บรกิารสว่นใหญ่ทีร่องรบักลุ่มคน Pet Parent จากการศกึษาพฤตกิรรมและงานวจิยัทีเ่คยศกึษามาก่อนหน้า  ท าใหเ้หลอืศนูยก์ารคา้ทีต่อ้ง
ท าการศกึษา 3 แหง่ ดงัต่อไปน้ี เซน็ทรลัอสีตว์ลิล ์เมกะบางนา และเซน็ทรลัศรรีาชา โดยใชเ้กณฑด์ชันีชีว้ดัมากกวา่ 3 เป็นตน้ไป 

ตารางท่ี 2 ตารางคดัเลอืกศนูยก์ารคา้กลุม่ตวัอยา่ง 

รายชือ่ศนูยก์ารคา้
ทีอ่นุญาตสตัว์

เลีย้ง 

ผงัโครงการ รา้นคา้ พืน้ทีส่ว่นกลาง บรกิาร สภาพแวดลอ้ม 

การแยก
สดัสว่นพืน้ที ่

รา้นคา้และ
บรกิารทีเ่กีย่วกบั

สตัวเ์ลีย้ง 

พืน้ทีส่ว่นกลาง
รองรบัสตัวเ์ลีย้ง 

จุดบรกิารรถเขน็ 
องคป์ระกอบ
ธรรมชาต ิ

การเปิดรบัแสง
ธรรมชาต ิ

เซน็ทรลั อสีวดิล ์ / / / / / / 
เมกะ บางนา / / / / / / 
เซน็ทรลัแจง้วฒันะ - / - / - - 
เซน็ทรลัศรรีาชา / / / / / / 
เอม็ควอเทยีร ์ - - - - / / 
แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ - / - - / / 
พาราไดซ ์ปารค์ - / - - - / 
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3.3 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 
3.3.1 แบบส ารวจกายภาพของศนูยก์ารคา้ ทีม่ลีกัษณะของพืน้ทีเ่บื้องตน้ทีร่องรบักลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีตัวเ์ลี้ยง 

การเขา้ไปส ารวจพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ทีใ่ชง้านจรงิในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยมกีารเตรยีมตวัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาก่อน โดยผูส้ ารวจก าหนดขอบเขตในการส ารวจในสว่นของพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ทีค่ดัเลอืกจากเกณฑก์ารศกึษาและ
พืน้ทีศู่นยก์ารคา้ทีม่คีุณสมบตัติรงกบัแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบพืน้ทีส่ าหรบัสตัวเ์ลีย้ง โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งหมวดหมูใ่นการส ารวจ
ดงัน้ี การวางผงัโครงการหมวดที ่ เสน้ทางสญัจรหมวดที ่ ภมูทิศัน์ พืน้ทีภ่ายใน สิง่อ านวยความสะดวก พืน้ทีส่ว่นกลาง การเลอืกใชว้สัดุ
และสภาพแวดลอ้ม 

3.3.2 แบบสอบถามกลุ่ม Pet Parents 
แบบสอบถามกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีตัวเ์ลีย้ง เพือ่ตอ้งการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเบือ้งตน้จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดย

ขอ้มลูประกอบไปดว้ย ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามพฤตกิรรมความถีใ่นการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้พรอ้มกบัสตัวเ์ลีย้ง พฤตกิรรม
ทีเ่กดิขึน้ภายในศนูยก์ารคา้ เพือ่ส ารวจความตอ้งการในกลุม่ใหญ่ 

3.3.3 การสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่ม Pet Parents 
ผูว้จิยัท าการลงพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างและใหช้อ่งทางการตดิต่อกบัผูบ้รโิภคกลุม่ตวัอยา่งในการนัดวนัเวลาส าหรบั

การสนทนา เพื่อศกึษาขอ้มูลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในเชงิลกึ โดยขอ้มูลทีท่ าการศกึษาคอื ขอ้มูลส่วนตวัเบื้องต้น ประเภทของสตัว์เลี้ยง 
พฤตกิรรมความถีใ่นการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้พรอ้มกบัสตัวเ์ลีย้ง ระยะเวลาทีใ่ชภ้ายในศูนยก์ารคา้พรอ้มสตัวเ์ลีย้ง ความตอ้งการใชแ้ละ
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ภายในศนูยก์ารคา้ 

3.3.4 การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ           
แบบสมัภาษณ์ของผูอ้อกแบบโครงการเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนแนวคดิในการพฒันาศูนย์การคา้ทีร่องรบักลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ ี

สตัวเ์ลีย้ง โดยสมัภาษณ์เพือ่ทราบถงึความตระหนกัถงึผูบ้รโิภค และเหตุผลทีเ่จา้ของโครงการตอ้งการรปูแบบพืน้ทีป่ระเภททีต่ระหนึกถงึ
ผูบ้รโิภคทีน่ าสตัวเ์ลีย้งมาใชบ้รกิารดว้ย 

4. ผลการศึกษา                                                                                
จากการเกบ็ขอ้มลูแบบสมัภาษณ์ทัง้กลุ่ม Pet Parents ผูป้ระกอบการ รวมไปถงึการส ารวจกายภาพของศนูยก์ารคา้กลุม่ตวัอยา่งพบวา่ 

4.1 ส่วนของพฤติกรรมของกลุ่ม Pet Parents 
จากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของกลุม่ Pet Parents ทีใ่ชง้านศนูยก์ารคา้กลุม่ตวัอยา่งในงานวจิยัครัง้น้ี แสดงในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 สรุปพฤตกิรรมของกลุม่ Pet Parents 
ดชันี กลุม่คนเลีย้งสตัวพ์นัธุเ์ลก็ กลุม่คนเลีย้งสตัวพ์นัธุก์ลาง กลุม่คนเลีย้งสตัวพ์นัธุใ์หญ่ 
การเดนิทาง 1. รถยนตส์ว่นตวั                                    

2. รถสาธารณะ (แทก็ซีท่ีเ่ป็นรถ
ขนาดใหญ่) 

1. รถยนตส์ว่นตวั 1. รถยนตส์ว่นตวั 

วตัถุประสงค ์ 1. รบัประทานอาหาร                                  
2. มาพบปะสงัสรรค ์                                                      
3. มาใชบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง 

1. รบัประทานอาหาร                  
2. ซือ้สนิคา้และบรกิาร                          
3. มาใชบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง 

1. รบัประทานอาหาร                             
2. ซือ้สนิคา้และบรกิาร 

ปัจจยัการ
เลอืกใชง้าน
ศนูยก์ารคา้ 

1. ความหลากหลายของสนิคา้และบรกิาร                                                                                                                                                   
2. ความสะดวกสบายในการเดนิเลอืกซือ้สนิคา้                                                                                                                        
3. การออกแบบทีค่ านึงถงึ Pet-Friendly                                                                                                                                                 
4. ความเพยีงพอของสิง่อ านวยความสะดวก                                                                                                                 
5. การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ผา่นสือ่ต่างๆ มคีวามดงึดดูในการเขา้มาใชบ้รกิาร 
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ตารางท่ี 3 สรุปพฤตกิรรมของกลุม่ Pet Parents (ต่อ) 
ดชันี กลุม่คนเลีย้งสตัวพ์นัธุเ์ลก็ กลุม่คนเลีย้งสตัวพ์นัธุก์ลาง กลุม่คนเลีย้งสตัวพ์นัธุใ์หญ่ 
กจิกรรมภายใน
ศนูยก์ารคา้ 

1. การนัง่พบปะกบัคนเลีย้งสตัว์
พนัธุเ์ดยีวกนั                                      
2. พามาเลน่สนามวิง่เลน่ 

1. พามาเลน่สนามวิง่เลน่                             
2. เดนิเลน่ในพืน้ที ่plaza 

1. พามาเลน่สนามวิง่เลน่                          
2. เดนิเลน่ในพืน้ที ่plaza 

ความตอ้งการ
พืน้ที ่

1. พืน้ทีน่ัง่พกัผอ่น             2. สนามวิง่เลน่            3. พืน้ทีถ่่ายของสตัวเ์ลีย้ง    
4. พืน้ทีร่า้นอาหารทีส่ตัวเ์ลีย้งเขา้ได ้                    5. จุดถ่ายของสตัวเ์ลีย้ง 

ความตอ้งการ
ประเภทรา้นคา้ 

1. รา้นอาหารทีม่พีืน้ทีน่ัง่ขา้งนอก
ได ้                                     
2.รา้นคา้สตัวเ์ลีย้ง 
3.ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

1. รา้นอาหารทีม่พีืน้ทีน่ัง่ขา้งนอก
ได ้                                               
2. รา้นคา้สตัวเ์ลีย้ง 

1. รา้นอาหารทีม่พีืน้ทีน่ัง่ขา้งนอกได ้                                                            
2. รา้นอาหารแบบTake-Away                          
3. รา้นคา้สตัวเ์ลีย้ง 

 จากตารางที ่3 พบวา่พฤตกิรรมของกลุ่ม Pet Parents มลีกัษณะการใชง้านทีห่ลากหลายซึง่แสดงใหเ้หน็วา่กลุ่ม Pet Parents 
ทีเ่ลี้ยงสตัวพ์นัธุ์เลก็ไปจนถงึสตัวพ์นัธุ์ใหญ่นัน้มคีวามต้องการพืน้ทีแ่ละความต้องการประเภทรา้นคา้ทีใ่กลเ้คยีงกนั กจิกรรมที่เกิ ดขึน้
ภายในศูนยก์ารคา้มคีวามสอดคลอ้งกบัพืน้ทีท่ีจ่ าเป็นต่อการใชง้าน แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะกายภาพภายในศูนยก์ารคา้และประเภทของ
รา้นคา้ทีเ่ป็นพืน้ทีจ่ าเป็นส าหรบักลุ่ม Pet Parents 

4.2 ส่วนของลกัษณะกายภาพของศนูยก์ารค้า 
จากการวเิคราะหล์กัษณะกายภาพของศูนยก์ารคา้กลุ่มตวัอย่างในปัจจุบนั โดยเกบ็ขอ้มลูจากการประเมนิลกัษณะกายภาพศูนยก์ารคา้
โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิทีอ่้างองิจากการทบทวนวรรณกรรมและ การสมัภาษณ์การใชง้านและอุปสรรคต่อการใชง้านของกลุ่ม Pet 
Parents ไดแ้สดงในตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางกายภาพของศนูยก์ารคา้และพฤตกิรรมการใชง้านของกลุม่ Pet Parents 

แนวคดิการออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรม 
กลุม่ Pet Parents ศนูยก์ารคา้ 

อุปสรรค ความตอ้งการ A B C 
การออกแบบผงั การก าหนดทางเขา้ออกเฉพาะทาง ไมท่ราบทางเขา้ - - - - 
 การเชือ่มตอ่ของพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ การเชือ่มตอ่ถูกตดัขาด - - - - 
ทางสญัจร การเชือ่มตอ่ ต าแหน่งบนัได 

ลกัษณะราวทีป่ลอดภยั 
- ลกัษณะราวกนัตกทีม่ี

ลกัษณะไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้งตก 
- / - 

ทางเดนิทีก่วา้งเหมาะสมกบัการ
เดนิพรอ้มสตัวเ์ลีย้ง 

ทางเดนิแคบตอ่การเดนิ
พรอ้มสตัวเ์ลีย้ง 

- - / / 

ต าแหน่งลฟิต์ มองเหน็ไดย้าก - - / - 
การตกแต่งภายใน การตกแต่งภายใน - - / / / 
สิง่อ านวยความ
สะดวก 

ป้ายน าทางไปยงัพืน้ทีร่องรบั 
สตัวเ์ลีย้ง 

ไมท่ราบเสน้ทางไปยงั
พืน้ทีร่องรบัสตัวเ์ลีย้ง 

- - - - 

จุดน ้าพ ุ - ขาดพืน้ที ่ - - - 
จุดบรกิารถุงขยะตามทางสญัจร - ไมเ่พยีงพอ / - / 

พืน้ทีส่ว่นกลาง การเชือ่มตอ่สวนวิง่เลน่สตัว ์ การเชือ่มตอ่ 
ถูกตดัขาด 

การเชือ่มตอ่ถูกตดัขาด - - / 

สิง่อ านวยความสะดวกของสวนวิง่
เลน่สตัว ์

- สิง่อ านวยความสะดวกไม่
เพยีงพอ 

- / - 

งานระบบของสวนวิง่เลน่สตัว ์ ความสะอาด - - - - 
มพีืน้ทีพ่กัคอยพรอ้มสตัวเ์ลีย้ง พืน้ทีไ่มเ่พยีงพอ - / - - 

A= เซน็ทรลั อสีวลิด ์B= เมกะ บางนา C=เซน็ทรลั ศรรีาชา 



แนวทางการพฒันาพืน้ทีค่า้ปลกีส าหรบักลุ่ม Pet Parents 
อภชิา พรหมเนาว ์และพรีดร แกว้ลาย 
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ตารางท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางกายภาพของศนูยก์ารคา้และพฤตกิรรมการใชง้านของกลุม่ Pet Parents 

แนวคดิการออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรม 
กลุม่ Pet Parents ศนูยก์ารคา้ 

อุปสรรค ความตอ้งการ A B C 
พืน้ทีส่ว่นกลาง พืน้ทีส่าธารณะของศนูยก์ารคา้ทีแ่บง่

ใหเ้ป็นพืน้ทีส่ว่นกลางรองรบัสตัวเ์ลีย้ง 
- - - - - 

วสัด ุ การใชว้สัดุของพืน้ทีส่ว่นกลาง วสัดุพืน้ลืน่  - - - 
การออกแบบภมูทิศัน์เพือ่ความ
ปลอดภยัต่อสตัวเ์ลีย้ง 

- ความปลอดภยัของสตัว์
เลีย้ง 

- - - 

สภาพแวดลอ้ม การระบายความรอ้นภายใน
ศนูยก์ารคา้ 

Heat Stroke 
ของสตัวเ์ลีย้ง 

- / / - 

การออกแบบแสง - - / / / 
เสยีง - - / / / 

ผูเ้ชา่ ต าแหน่งรา้นคา้ทีร่องรบัสตัวเ์ลีย้ง 
และการเชือ่มต่อไปยงัรา้นคา้ 

การเชือ่มตอ่ถูกตดัขาด - / /  

จากตารางที่ 4 พบว่าในการใชง้านศูนย์การค้าในปัจจุบนัของกลุ่ม Pet Parent แสดงใหเ้หน็ถึงอุปสรรคและความต้องการที่
แตกต่างกนัในแต่ละหมวดขององคป์ระกอบศนูยก์ารคา้ ซึง่ศนูยก์ารคา้กลุม่ตวัอยา่ง A B และ C ไดข้าดประเดน็ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการใชง้าน
และขาดในเรื่องของการออกแบบเช่นกนั ซึ่งจากตารางดงักล่าว สามารถสรุปเป็นแนวทางการออกแบบของศูนย์การค้าซึ่งเป็นการ
วเิคราะหร์ะหว่างอุปสรรค ความตอ้งการของกลุ่ม Pet Parents และองค์ประกอบของศูนย์การคา้ทีข่าดการออกแบบ เป็นแนวทางการ
ออกแบบศนูยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่ม Pet Parents  

ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางการออกแบบศนูยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่ม Pet Parents 

องคป์ระกอบศนูยก์ารคา้ 
แนวทางการพฒันาพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ 

A B C 
การออกแบบผงั ทางเขา้ออก การก าหนดทางเขา้ออกส าหรบัสตัวเ์ลีย้งเฉพาะทาง 

การแบง่พืน้ที ่ การเชือ่มตอ่ไมถู่กกัน้โดยสว่นทีไ่มอ่นุญาตสตัวเ์ลีย้งเขา้ 
ทางสญัจร บนัได การก าหนดราวบนัไดทีใ่หค้วามปลอดภยักบัสตัวล์ีย้ง 

ทางเดนิ ลกัษณะราวบนัได - ลกัษณะราวบนัได 
ลฟิต ์ ต าแหน่งลฟิตท์ี่

มองเหน็ไดง้า่ย 
- ต าแหน่งลฟิตท์ี่

มองเหน็ไดง้า่ย 
การตกแต่งภายใน การตกแต่งภายใน - 
สิง่อ านวยความสะดวก ป้าย การสือ่สารของป้ายทีม่กีารน าทางไปยงัพืน้ทีส่ว่นกลาง 

จุดน ้าพ ุ เพิม่จุดบรกิารน ้าพุสตัวเ์ลีย้งตามเสน้ทางสญัจร 
จุดบรกิารถุงเกบ็ขยะ เพิม่จุดบรกิารถุงเกบ็ขยะเลีย้งตามเสน้ทางสญัจร 

พืน้ทีส่ว่นกลาง สวนวิง่เลน่ (ต าแหน่ง ขนาด) การเชือ่มตอ่ระหวา่งศนูยก์ารคา้และสวน - 
สวนวิง่เลน่ (สิง่อ านวยความ
สะดวก) 

เพิม่สิง่อ านวยความ
สะดวก (ทีน่ัง่ จุดเกบ็

ขยะ จุดถ่าย) 

- เพิม่สิง่อ านวยความ
สะดวก (ทีน่ัง่ จุดเกบ็

ขยะ จุดถ่าย) 
สวนวิง่เลน่ (งานระบบ) เพิม่สว่นของงานระบบระบายของเสยีของสวนวิง่เลน่ 
Relief Area - เพิม่พืน้ทีพ่กัคอย 
POPs - 

A= เซน็ทรลั อสีวลิด ์B= เมกะ บางนา C=เซน็ทรลั ศรรีาชา 
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ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางการออกแบบศนูยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่ม Pet Parents (ต่อ) 

องคป์ระกอบศนูยก์ารคา้ 
แนวทางการพฒันาพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ 

A B C 
วสัด ุ การใชว้สัด ุ ปรบัเปลีย่นวสัดขุองพืน้ 

ภมูทิศัน์ การออกแบบพืน้ทีป่ลกูตน้ไมใ้หป้ลอดภยัต่อสตัวเ์ลีย้งดว้ยการมฐีาน 
สภาพแวดลอ้ม อุณหภมู ิ - - เพิม่การตดิตัง้อุปกรณ์

ระบายความรอ้น 
การออกแบบแสง - 
เสยีง - 

ผูเ้ชา่ รา้นคา้ - - เชือ่มตอ่พืน้ทีร่า้นคา้
และศนูยก์ารคา้ 

A= เซน็ทรลั อสีวลิด ์B= เมกะ บางนา C=เซน็ทรลั ศรรีาชา 

5. สรปุผลการศึกษา 
จากการวจิยัครัง้น้ีได้ศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นที่ศูนย์การค้าที่รองรบัสตัว์เลี้ยง หรอืกลุ่ม Pet Parents โดยศึกษาจาก

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถสรุปพฤตกิรรมไดอ้อกมาหลากหลายรปูแบบตามการเลีย้งสตัวแ์ละพนัธุส์ตัวเ์ลีย้งซึง่จะสง่ผลต่อการใช้
งานพื้นที่ซึ่งการใช้งานของผู้บริโภคนัน้เกิดอุปสรรคและความต้องการที่สามารถแบ่งออกเป็นสัตว์เล็กและสัตว์พันธุ์ใหญ่ซึ่งมี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัลกัษณะกายภาพของศนูยก์ารคา้ซึง่ขาดในบางประเดน็ ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ และในงานวจิยัครัง้น้ีไดส้รุปประเดน็
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักายภาพ โดยสามารถน าไปใชป้ระยุกตเ์ป็นแนวทางการออกแบบได ้เพือ่เพิม่ศกัยภาพของศูนยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่ม 
Pet Parents 
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บทคดัย่อ 
 การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพทีม่คีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ในปัจจุบนั จากอุตสาหกรรมการผลติวสัดุก่อสรา้งในพืน้ที ่
ปาอนุรกัษ์ การขยายตวัของเมอืงทีป่ระกอบดว้ยสถาปัตยกรรมจากวสัดุคอนกรตีและเหลก็ มผีลท าใหท้ีอ่ยู่อาศยัของสตัวล์ดลง โดยมี
หลายปัจจยัและผลขา้งเคยีง เชน่ การเกดิคารบ์อน ซึง่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรอืนกระจก ไมถู้กพจิารณาใหเ้ป็นวสัดุก่อสรา้งทีช่ว่ย
เรือ่งการกกัเกบ็คารบ์อน แต่จากการเน้นใชไ้มช้นิดเพยีงเดยีวท าใหพ้ืน้ทีป่่าเศรษฐกจิไมม่คีวามหลากชนิด ซึง่ยงัไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัเรื่อง
ความหลากหลายทางชวีภาพในป่าปลกูทีน่ าไมม้าใชใ้นการก่อสรา้งควบคู่ไปดว้ย โดยงานวจิยันี้มวีตัถุประสงคค์อื 1. ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างจ านวนชนิดไมก้บัประเภทสวนป่า 2. น าเสนอสถาปัตยกรรมตน้แบบทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชป้ระเภทไมห้ลากชนิด 
จากการลงพืน้ทีส่ ารวจสวนป่าเศรษฐกจิ สวนป่าปลูกแบบชนิดเดยีวค่าดชันี Shannon-Wiener เท่ากบั 0 ส่วนป่าปลูกแบบผสมค่าดชันี 
Shannon-Wiener เท่ากบั 1.213 1.386 และ1.791 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอุทยานแห่งชาติตาเขาพระยาในป่าเบญจพรรณ ทีม่คี่าเท่ากบั 
2.969 จากผลการวจิยัพบวา่ การใชไ้มท้ีห่ลากชนิดในสถาปัตยกรรมจะส่งผลใหพ้ืน้ทีป่่าปลกูมคีวามหลากหลายทางชวีภาพมากขึน้  ซึง่
รปูแบบสถาปัตยกรรมสามารถปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิตามวสัดุทีห่าไดใ้นแต่ละพืน้ที่ ซึง่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยส่วนของชนิดพนัธุไ์มท้ี่
เลอืกสามารถใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งได ้ตามลกัษณะเฉพาะและความเหมาะสมของชนิดพนัธุไ์ม ้

ค าส าคญั: ความหลากหลายทางชวีภาพ, คารบ์อนไดออกไซด,์ สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม, สถาปัตยกรรมไม ้

Abstract 
The loss of biodiversity is growing in intensity today. The construction material industry in the conservation area and 

the expansion of the city consists of concrete and steel architecture has a detrimental effect on animal habitats due to many 
factors and side effects, such as greenhouse gas emissions, which is the cause of the greenhouse effect. Wood is considered 
a building material that helps with carbon sequestration. The using of a single species of wood causes the economic forest 
area less diverse. However, the importance of biodiversity in the planted forests has not been emphasized as well. The 
objectives of this research were to study the relationship between number of tree species and the forest plantation type, and 
to present eco-friendly architecture design from diversity of wood. The survey results showed monoculture plantation is 0  of 
Shannon-Wiener Index, and mixed-culture plantation is 1.213 , 1.386 and 1.791 of Shannon-Wiener compared to Ta Khao 
Phraya National Park in mixed forest which is 2.969. As the result, the using of diversity of wood in the architecture will increase 
the biodiversity of planted forest areas. The architectural style can be adjusted according to the materials available in each 
area, which can be built according to the specific characteristics and suitability of the plant species. The research results could 
be used as the guideline to design eco-friendly architecture. 

Keywords: Biodiversity, Carbon Dioxide, Eco-Friendly Architecture, Timber Architecture 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพทีม่คีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ โดยการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยในองคป์ระกอบของ

สายพนัธุส์ามารถมอีทิธพิลอยา่งมากต่อหว่งโซ่อาหาร (Zander Tsadwa, 2019) สง่ผลใหเ้กดิการสญูพนัธข์องพืน้ทีป่่าไม ้ตน้ไม ้และสตัว ์
ซึง่สาเหตุส าคญัเกดิจากกจิกรรมของมนุษย์ เช่น การท าลายทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีติ การรุกรานของพชืต่างถิน่ การดดัแปลงพนัธุกรรม 
และการเกบ็เกีย่วทีม่ากเกนิไป โดยเฉพาะการมุง่เน้นการคา้สายพนัธุเ์ดยีว ท าใหร้ะบบนิเวศขาดความสมดุลจากการหายไปของสิง่มชีวีติ
บางชนิด (WWF, 2016) 

ในปัจจุบนัการก่อสร้างสถาปัตยกรรมในหลายพื้นที่ เช่น ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย เริ่มให้ความส าคัญกับ
สิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้ โดยเริม่หนัมาใชว้สัดุไมท้ี่สามารถกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกดิภาวะโลกรอ้น แต่ยงัไม่มี
สถาปัตยกรรมทีใ่หค้วามส าคญัในเรื่องของความหลากหลายทางชวีภาพในป่าปลูกทีน่ าไมม้าใชใ้นการก่อสรา้งควบคู่ไปดว้ย ซึง่อนาคต
อนัใกลป้ระเทศไทยมคีวามสนใจในการกกัเกบ็คาร์บอนจากสถาปัตยกรรมเพิม่มากขึน้ งานวจิยัน้ีจงึเริม่ท าการศกึษาเพื่อนสนับสนุน
สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยการเพิม่ชนิดตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าปลูกและลดการใชว้สัดุทีก่่อใหเ้กดิคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นการ
ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมลง ทัง้น้ีเพือ่แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิการใชท้รพัยากรป่าไมอ้ยา่งคุม้คา่ 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งจ านวนชนิดไมก้บัประเภทสวนป่า 
2) น าเสนอสถาปัตยกรรมตน้แบบทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชป้ระเภทไมห้ลากชนิด  

1.3 ขอบเขตการวิจยั 
1) ขอบเขตดา้นสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสง่เสรมิความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีป่่าปลกูและการกกัเกบ็
คารบ์อนไดออกไซดจ์ากวสัดุการก่อสรา้ง 
2) ขอบเขตดา้นพืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ พืน้ทีป่่าปลกูแบบเดีย่วและพืน้ทีป่่าปลกูแบบผสม 
3) ขอบเขตดา้นลกัษณะวสิยัของพชื (Plant Habit) ทีศ่กึษา คอื ไมต้น้ (Tree) 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) สามารถเป็นแนวทางการออกแบบก่อสรา้งสถาปัตยกรรม จากการใชป้ระเภทไมท้ีห่ลากชนิด 
2) สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูและไดป้ระโยชน์จากสวนป่าแบบผสม 
3) สามารถสง่เสรมิความหลากหลายทางชวีภาพของบรเิวณพืน้ทีป่่าปลกู 

1.5 ตวัแปรท่ีศึกษา 
1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ (1) การใชป้ระเภทไมจ้ากสวนป่าปลกูแบบผสม (2) ลกัษณะของไมท้ีน่ ามาใชใ้นการออกแบบ 
2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ (1) รปูแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (2) ป่าปลกูมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) เป็นปัจจยัทีท่ าใหส้ิง่มชีวีติมคีวามสมดุล สามาราถด าเนินชวีติอยู่ไดภ้ายในระบบ

นิเวศที่มสีภาพแวดลอ้มที่หลากหลาย และการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนถึงการววิฒันาการ เพื่อความอยู่รอดตลอด
ระยะเวลาหลายลา้นปีทีผ่่านมา ท าใหก้ารคงอยู่ของความแตกต่างในสิง่มชีวีติ กลายเป็นองค์ประกอบและพืน้ฐานส าคญัของธรรมชาติ
และระบบนิเวศของโลก (คดัคณฐั ชื่นวงศอ์รุณ, 2563) โดยการค านวณความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ (Species Diversity) ไดแ้ก่ ดชันี
ความหลากหลายของแชนนอนวเีนอร์ (Shannon - Wiener Index) ทีใ่นทางปฏบิตัพิบว่ามคี่าไม่เกนิ 5 กบั ดชันีความหลากหลายของ
ซมิป์สนั (Simpson’s diversity index) ทีม่คีา่เตม็เทา่กบั 1 โดยมสีตูรค านวณดงัสมการที ่2 และ 3 ตามล าดบั (ดอกรกั มารอด, 2554) 
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 H'      =      − ∑  (𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖)𝑆
𝑖=1

          (1)      
โดยที ่ H' = ดชันีความหลากหลายของแชนนอนวเีนอร ์(Shannon - Wiener Index) 
 pi = สดัสว่นความหลากหลายของจ านวนชนิดที ่i เทยีบกบัจ านวนทัง้หมด 
 S = จ านวนชนิดทีพ่บในสงัคม 

  D      =      − ∑  [𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1) ÷ 𝑁(𝑁 − 1)]𝑆
𝑖=1

         (2)      
 โดยที ่ D  = ดชันีความหลากหลายของซมิป์สนั (Simpson’s diversity index) 
 ni = จ านวนตน้ของพรรณไมช้นิดที ่i ในแปลงตวัอยา่ง (เมือ่ i =1,2,…N) 
 N = จ านวนตน้ของพรรณไมท้ัง้หมดในแปลงตวัอยา่ง 
 S = จ านวนชนิดพรรณไมท้ัง้หมดในแปลงตวัอยา่ง 

2.2 การปล่อยคารบ์อนฟตุพร้ินทก์บัสถาปัตยกรรม 
การก่อสรา้งสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ท์ จาก 2018 Global Status Report พบว่า ภาคการ

ก่อสรา้งและวสัดุอาคาร คดิเป็นรอ้ยละ 11 จากการปล่อยคารบ์อนฟุตปริน้ทส์ู่ชัน้บรรยากาศสู่ชัน้บรรยากาศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่มาก
จากวสัดุการก่อสรา้ง เชน่ เหลก็ คอนกรตี และอลมูเินียม เป็นตน้ ทีม่กีารใชพ้ลงังานจ านวนมากในการผลติ รวมถงึการท าลายทีอ่ยูอ่าศยั
ของสตัว์ เช่น การระเบดิภูเขาหนิ เป็นต้น ท าให้ทัว่โลกเริม่ให้ความส าคญักบัวสัดุในการก่อสร้างเพิม่มากขึ้น ซึ่งวสัดุที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มและสามารถการกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกคอื ไม ้เป็นวสัดุธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่อดตีและสามารถปลกูทดแทนได ้

2.3 รปูแบบการปลกูสวนป่าเศรษฐกิจ 
การปลกูไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ สามารถแบ่งไดจ้ากความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ไม ้รวมถงึระยะเวลาในการไดร้บัผลตอบแทน

จากผลผลติ ไดแ้ก่ 1. การปลกูแบบชนิดเดยีว (Monoculture) เป็นการปลกูไมย้นืตน้เพยีงชนิดเดยีวหรอืพชืเชงิเดีย่ว 2. การปลกูแบบผสม 
(Mixed Culture) เป็นการปลกูไมย้นืตน้หลายชนิดผสมกนั ตัง้แต่ไมโ้ตเรว็จนถงึไมโ้ตชา้ 3. การปลกูแบบวนเกษตร (Agroforestry) เป็นการ
ปลกูไมย้นืตน้หลายชนิดผสมผสานกบัพชืเกษตรหรอืพชืสมุนไพร ซึง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดทางใหป้ระชาชน
และเอกชน มสีว่นรว่มในการปลกูไมม้คีา่เพือ่ท าการคา้ และใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนืเพิม่มากขึน้  (กรมป่าไม,้ 2562) 

3. วิธีการวิจยั 
1) ขอ้มลูทุตยิภมู ิจากการสบืคน้เอกสาร หนงัสอื และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.1) ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ 
1.2) ศกึษาการปลอ่ยคารบ์อนฟุตพริน้ทจ์ากสถาปัตยกรรม 
1.3) ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการปลกูสวนป่าเศรษฐกจิ 

2) ขอ้มลูปฐมภมู ิจากการลงพืน้ทีส่ ารวจและเกบ็ขอ้มลู 
2.1) สวนป่าปลกูแบบชนิดเดยีว 
2.2) สวนป่าปลกูแบบผสม 

3) วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา จากขอ้มลูทุตยิภมูแิละขอ้มลูปฐมภมู ิ
4) คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพอยา่งเหมาะสม 
5) คดัเลอืกชนิดไมท้ีจ่ะน ามาใชใ้นการวจิยัจากพืน้ทีศ่กึษา 
6) น าเสนอสถาปัตยกรรมตน้แบบจากการใชไ้มห้ลากชนิด 
7) ประเมนิผล สรุปผล และขอ้เสนอแนะการวจิยั 

4. การลงพืน้ท่ีส ารวจและวิเคราะหข้์อมลู 

4.1 การเลือกพืน้ท่ีส ารวจและเกบ็ข้อมลู 
โดยเกณฑก์ารเลอืกพืน้ทีส่ ารวจและเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ 1. เจา้ของสวนป่าปลูกสะดวกใหข้อ้มลูเพื่อการศกึษา 2. เป็นสวนป่าปลูก

หลงัพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 3. เป็นพืน้ทีส่วนป่าปลกูแบบชนิดเดยีวกบัสวนป่าปลกูแบบผสม ทัง้น้ีมจี านวน 6 สวนป่า 
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4.2 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนชนิดไม้กบัประเภทสวนป่า 
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและการลงพืน้ทีส่มัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มลูในพืน้ที่ พบว่ารูปแบบลกัษณะการปลูกของ

สวนป่ามผีลต่อค่าดชันีความหลากหลายทางชวีภาพ สวนป่าปลูกแบบชนิดเดยีว จะพบค่า H' และ D มคี่าเท่ากบั 0 เน่ืองจากมจี านวน
ชนิดเพยีงชนิดเดยีว ในขณะทีส่วนป่าปลูกแบบผสมจะพบค่า H' และ D เพิม่ขึน้ตามจ านวนของชนิดพนัธุ์ ซึง่จ านวนและชนิดตน้ไมม้า
จากการลงทะเบยีนขอรบักลา้ไมจ้ากกรมป่าไม ้ความสมัพนัธร์ะหว่างสวนป่ากบัจ านวนไมท้ีส่ามารถน าไปใชใ้นการก่อสรา้งจะมพีบว่า 
สวนป่าปลกูแบบผสม มจี านวนชนิดพนัธุไ์มห้ลากหลายมากกวา่หน่ึงชนิดขึน้ไป สง่ผลใหจ้ านวนชนิดไมท้ีส่ามารถน าไปใชใ้นการก่อสรา้ง
มากขึน้เชน่กนั 

ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งจ านวนชนิดไมก้บัประเภทสวนป่า 
สวนป่า พืน้ที ่

(ไร)่ 
ชนิดทีป่ลกู คา่ดชันี 

H' 
คา่ดชันี 

D 
จ านวน 
(ตน้) 

จ านวน 
(ชนิด) 

สามารถน าไป
ก่อสรา้ง (ชนิด) 

สวนป่าที ่1 2 ยางพารา 0 0 182 1 1 
สวนป่าที ่2 2 สกั 0 0 60 1 1 
สวนป่าที ่3 3 สกั 0 0 200 1 1 
สวนป่าที ่4 10 ตะเคยีง พะยงู มะคา่โมง ประดูป่่า 1.386 0.750 2,000 4 4 
สวนป่าที ่5 3 พะยงู แดง พะยอม สกั ประดูป่่า ยางนา 1.791 0.833 2,400 6 6 
สวนป่าที ่6 10 สกั พะยงู มะค่าโมง ประดูป่่า 1.213 0.656 2,000 4 4 

4.3 การคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษาในการคดัเลือกไม้ 
คดัเลอืกไมจ้ากพืน้ทีส่วนป่าทีม่รีปูแบบการปลกูแบบผสม โดยเป็นสวนป่าทีม่กีารปลกูหลายชนิด ในสวนป่าไมม่ชีนิดพนัธุต์่าง

ถิน่ ปลูกตามพระราชบญัญตัป่ิาไม้ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป และมวีตัถุประสงคป์ลูกไมเ้พื่อน าไปท าประโยชน์ จากทีไ่ดท้ าการ
ส ารวจและเกบ็ขอ้มลู มขีอ้พจิารณาอยู่ 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1. ขนาดพืน้ที ่2. ความหลากหลายทางชวีภาพ 3. ประเภทการเตบิโตของไมท้ี่
หลากหลาย เพื่อหาพื้นทีท่ี่เหมาะสมในการใชป้ระเภทไมห้ลากชนิด โดยมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนน คอื 1. ได้ 3 คะแนน เมื่อตรงตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไวม้ากกวา่พืน้ทีอ่ื่น 2. ได ้2 คะแนน ตรงตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวแ้ต่อาจมขีอ้จ ากดัของพืน้ที ่3. ได ้1 คะแนน เมือ่ตรงตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไวน้้อยกวา่พืน้ทีอ่ื่น ๆ โดยสามารถสรุปคะแนนออกมาเป็นตารางเปรยีบเทยีบพืน้ทีค่ดัเลอืกได ้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 การคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาในการคดัเลอืกไม ้
สวนป่า สวนป่าที ่4 สวนป่าที ่5 สวนป่าที ่6 

1. ขนาดพืน้ที ่(ไร)่ 3 2 3 
2. ความหลากหลายทางชวีภาพ    
   2.1 จ านวนไมใ้นพืน้ทีส่วนป่า 2 3 2 
   2.2 จ านวนชนิดไมใ้นพืน้ทีส่วนป่า 2 3 2 
   2.3 จ านวนชนิดไมใ้นทีส่ามารถน าไปก่อสรา้ง 2 3 2 
   2.4 คา่ Shannon-Wiener Index (H') 2 3 1 
   2.5 คา่ Simpson's Diversity Index (D) 2 3 1 
3. ประเภทการเตบิโตของไมท้ีห่ลากหลาย 1 3 2 
รวม (คะแนน) 14 20 13 

4.4 การวิเคราะหพื์น้ท่ีสวนป่าในท่ีคดัเลือก 
สวนป่าที ่5 สวนป่าปลูกของนายนทธีร เป็นสวนป่าปลูกเอกชนปลกูแบบผสม มพีืน้ที ่ 3 ไร่ ระยะเวลาในการปลกู 1 ปี ตัง้อยู่ใน

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ระยะห่างในการปลูก 1 x 2 เมตรมคี่าดชันีความหลากหลายของไมย้นืต้นตามสมการของ H' มคี่า
เท่ากบั 1.791 สอดคลอ้งกบัวธิขีอง D ซึง่มคี่าเท่ากบั 0.833 เน่ืองจากมจี านวนชนิดในสงัคมหลากหลาย สง่ผลใหค้่าดชันีความหลากหลาย
ไปในทางมาก มจี านวน 2,400 ต้น ชนิดละ 400 ต้น ชนิดไม้ยนืต้นที่ปลูกได้แก่ สกั ประดู่ป่า พะยูง แดง พะยอม และยางนา จากการ
ค านวณการกกัเกบ็คารบ์อนไดออกไซดใ์นพืน้ที ่สามารถกกัเกบ็ได ้3.07325 ตนั/ปี (3,073.25 กโิลกรมั/ปี) เทยีบเท่ากบัถา้ในระยะเวลา 10 
ม ีจะสามารถกกัเกบ็คารบ์อนไดป้ระมาณ 30.7325 ตนั (30,732.5 กโิลกรมั) โดยอา้งองิขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  
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ตารางท่ี 3 การกกัเกบ็คารบ์อนไดออกไซดใ์นพืน้ทีส่วนป่า 
ชนิด จ านวน (ตน้) การกกัเกบ็คารบ์อนไดออกไซด ์(ตนั/ปี) ปรมิาณกกัเกบ็ 

ไร/่ปี ตน้/ปี 0.45125 
แดง 400 0.95 0.001128125 0.45125 

พะยอม 400 0.95 0.001128125 0.45125 
พะยงู 400 0.95 0.001128125 0.45125 
สกั 400 1.72 0.0020425 0.81700 

ประดูป่่า 400 0.95 0.001128125 0.45125 
ยางนา 400 0.95 0.001128125 0.45125 

รวมการกกัเกบ็คารบ์อนไดออกไซดใ์นพืน้ทีส่วนป่า (ตนั/ปี) 3.07325 

4.5 สรปุข้อมลูเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบ 

4.5.1 ดา้นชนิดไม ้
จากการเกบ็ขอ้มลูพบวา่ ชนิดไมย้นืตน้ทีป่ลกูในสวนป่าของนายนทธีร จงัหวดัอ่างทอง มจี านวน 6 ชนิด ซึง่สามารถเกบ็ขอ้มลู

ดา้นกระบวนการน าไมไ้ปใชป้ระโยชน์คอื กระบวนการจดัการตามหลกัวนวฒันวทิยาและการแปรรปู มจี านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ พะยงู แดง 
พะยอม สกั ประดูป่่า และยางนา ซึง่เป็นพนัธุไ์มท้ัง้หมดเป็นไมม้คีา่ทางเศรษฐกจิและสามารถน าไปใชอ้อกแบบทางสถาปัตยกรรมได้ 

4.5.2 ดา้นสถาปัตยกรรม 
เนื่องจากชนิดไมท้ีไ่ดจ้ากพืน้ทีส่วนป่าเป็นไมเ้นื้อแขง็กบัไมเ้นื้อแขง็ปานกลาง ซึง่สว่นใหญ่เป็นไมท้ีม่หีน้าใหญ่ มคีวามแขง็แรง 

และทนทาน จงึเหมาะกบัระบบโครงสรา้งเสาและคานมากกว่าผนังรบัน ้าหนัก โดยการเลอืกใชเ้ป็นองคป์ระกอบอาคารจะมกีารค านึงถงึ
ลกัษณะทางกายภาพและคุณสมบตัขิองไม ้

5. การออกแบบสถาปัตยกรรมต้นแบบ 

5.1 แนวคิดการออกแบบ 
ในปัจจุบนัการก่อสรา้งอาคารดว้ยระบบโครงสรา้งเสาและคาน มกีารใชช้นิดไมท้ีน้่อยชนิดเพือ่ใหง้า่ยต่อการก่อสรา้ง สง่ผลใหเ้ป็น

การเน้นไมช้นิดเดยีว โดยจะน าเสนอระบบการก่อสรา้งเสาและคานจากไมท้ีม่คีวามหลากชนิด ไดแ้ก่ การใชไ้มต้ามลกัษณะธรรมชาตใินการ
ก่อสรา้งเพือ่ลดการแปรรปูไม ้เทคนิคการเขา้ไมร้ะหวา่งไมท้ีล่กัษณะเป็นซุงและไมแ้ปรรปู และการใชไ้มใ้หเ้หมาะกบัคุณสมบตักิารใชง้าน 

อาคารตน้แบบประเภท ศาลาอเนกประสงค ์เพือ่จดัเป็นพืน้ทีส่ าหรบัพกัผอ่น จดักจิกรรมต่างๆ ใหก้บับุคคลทัว่ไปเขา้มาใชง้าน 
และน าเสนอการใชไ้มห้ลากชนิดกบัสถาปัตยกรรมที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารรวม 25 ตารางเมตร ดา้นยาวมรีะยะห่าง
กึง่กลางเสา 3 เมตร ดา้นกวา้งมรีะยะหา่งกึง่กลางเสา 3 เมตร สงูจากพืน้ดนิ 1 เมตร ม ีลกัษณะรปูทรงสีเ่หลีย่มพืน้ผา้ 
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รปูท่ี 2 ทศันียภาพอาคารตน้แบบ 02 

    
รปูท่ี 3 ทศันียภาพอาคารตน้แบบ 03 

  
รปูท่ี 4 ทศันียภาพอาคารบา้นไทยพอเพยีง 1. ทีม่า http://subsites.dpt.go.th/construction/index.php/2018-04-20-08-00-45 

5.2 การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบกบัอาคารก่อสร้างทัว่ไป 
การออกแบบอาคารตน้แบบ เป็นการใชป้ระโยชน์จากไมใ้นสวนป่าปลูกแบบผสมกบัสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

โดยการประเมนิผลไดท้ าการเปรยีบเทยีบกบัอาคารบา้นไทยพอเพยีง 1 จากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
ตวัแทนของอาคารก่อสรา้งทัว่ไปในปัจจุบนั โดยมหีวัขอ้การเปรยีบเทยีบดงัน้ี   

5.2.1 รปูแบบสถาปัตยกรรม 
อาคารก่อสรา้งทัว่ไป เป็นระบบโครงสรา้งเสาและคาน ในสว่นขององคป์ระกอบอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน และพืน้ ใชว้สัดุ

ก่อสรา้งเป็นคอนกรตี ท าใหอ้าคารมคีวามแขง็แรงทนทานและดแูลรกัษางา่ย มทีัง้ส าเรจ็รปูและหล่อในที ่รปูแบบของความลกึของคานจะ
ขึน้อยู่กบัความกวา้งของระยะห่างเสา ส่วนผนังใชไ้มส้ าเรจ็รูป ท าใหม้คีวามแขง็ ทนต่อสภาพภูมอิากาศ และไม่เป็นอาหารของแมลง 
สว่นหลงัคาทรงจัว่ใชโ้ครงสรา้งเหลก็ ท าใหก้่อสรา้งไดร้วดเรว็ มคีวามแขง็แรงทนทาน และน ้าหนักเบากวา่คอนกรตี วสัดุมุงใชก้ระเบือ้ง
ลอนคู ่ชว่ยใหน้ ้าระบายจากหลงัคาลงสูพ่ืน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดว้ยทอ้งลอนทีล่กึและกวา้ง 

อาคารต้นแบบ เป็นระบบโครงสรา้งเสาและคาน ในส่วนขององค์ประกอบอาคารมกีารใชว้สัดุทีห่ลากหลาย ส่วนฐานรากใช้
คอนกรตี ท าใหอ้าคารมคีวามแขง็แรงเมื่อมกีารถ่ายน ้าหนักลงมาที่ฐานรากและลดความชื้นจากดนิ ส่วนเสาใช้ไม้พะยอมและพะยูง 
เน่ืองจากมลีกัษณะเป็นเสางา่ม ซึง่ลดการแปรูปและใชป้ระโยชน์ในการวางคานได้ ส่วนคานใชซุ้งไมส้กั เน่ืองจากมเีปลาสงูตรง โดยท า
การปาดเน้ือไมเ้พือ่วางตง สว่นตง พืน้ และจนัทนั ใชไ้มแ้ดงแปรรปู เน่ืองจากตอ้งการความแขง็แรงทนทานส าหรบัรบัน ้าหนักโครงสรา้ง
พืน้และหลงัคา สว่นผนังไมเ้ครา่ใชไ้มแ้ปรรปูยางนา เนื่องจากไมต่อ้งรบัน ้าหนกัมาก ตกแต่งผนังดว้ยไผส่านมาจากไผต่ง สว่นหลงัคาขือ่
และอกไก่ใชไ้มแ้ปรรปูไมส้กั เนื่องจากมเีปลาทีต่รงและแขง็แรง ใชห้ลงัคาทรงจัว่ สว่นวสัดุมงุใชปี้กไมท้ีเ่หลอืจากการก่อสรา้ง 
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ศุภกร โรจนอนนัต,์ ภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ และสาธดิา สกุลรตันกุลชยั 
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5.2.2 ความหลากหลายทางชวีภาพ 
อาคารก่อสร้างทัว่ไป จากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ผลิตจากอุตสาหกรรม  ท าให้มีการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตจ านวนมาก รวมถึงการผลิตวัสดุในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  และการขยายตัวของเมืองที่ประกอบด้วย
สถาปัตยกรรมจากวสัดุละเหลก็ ท าใหส้ิง่ทีอ่ยู่อาศยัของสตัวล์ดลงและก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก ซึง่ท าลายความหลากหลายใน
ระบบนิเวศ 

อาคารตน้แบบ วสัดุหลกัทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งเป็นวสัดุธรรมชาตทิีห่ลากหลาย เชน่ พะยอม แดง พะยงู สกั ประดูป่่า ยางนา และ
ไผ่ตง ส่งผลใหพ้ื้นทีป่่าปลูกมหีลากชนิด เป็นการส่งเสรมิการปลูกป่าเศรษฐกจิแบบผสม ซึ่งมคี่าดชันี H' กบั D สูงกว่าปลูกแบบชนิด
เดยีว ระยะเวลาการเตบิโตทีห่ลากหลาย ท าใหเ้กษตรกรสามารถใชป้ระโยชน์จากป่าไดห้ลายช่วงเวลา ส่งผลใหส้ิง่มชีวีติทีพ่ึง่พากนัมี
ความหลากหลายมากขึน้ในระบบนิเวศ 

5.2.3 การกกัเกบ็คารบ์อนไดออกไซด ์
การค านวณเป็นการค านวณจากปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการผลิต ซึ่งในงานวจิยัน้ีจะไม่รวม

กระบวนการจากการขนสง่วสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งอาคารตน้แบบ โดยอา้งองิการค านวณจากองคก์ารบรหิารก๊าซเรอืนกระจก และ Wood 
Solutions ซึง่เปรยีบเทยีบการกกัเกบ็และปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ ซึง่มขีนาดพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั พบว่า อาคารบา้นไทยพอเพยีง 1 มี
การปล่อย 7,636.11 Kg.Co2 และกกัเก็บ 1,231.90 Kg.Co2 ส่วนอาคารต้นแบบ มกีารปล่อย 789.81 Kg.Co2 และกกัเก็บ 6,694.39 
Kg.Co2 

ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบอาคารตน้แบบกบัอาคารบา้นไทยพอเพยีง 1 
องคป์ระกอบ

อาคาร 
อาคารตน้แบบ อาคารบา้นไทยพอเพยีง 1 

วสัด ุ ปรมิาณการ 
ปล่อย Co2 

ปรมิาณการ 
กกัเกบ็ Co2 

วสัด ุ ปรมิาณการ 
ปล่อย Co2 

ปรมิาณการ 
กกัเกบ็ Co2 

ฐานราก คอนกรตี  472.35  0    คอนกรตี          517.00  0       
เสา พะยงู พะยอม ประดูป่่า  36.03   1,301.31  คอนกรตี        2,820.00  0    
คาน สกั  67.37   1,359.03  คอนกรตี 582.80  0    
พืน้ แดง  49.20   1,196.00  คอนกรตี        1,128.00                0    
ผนงั ยางนา  71.16   1,096.98  ยางพารา          146.86         1,231.90  

สว่นหลงัคา สกั ประดูป่่า ยางนา  77.80   1,366.40  เหลก็        2,819.76  0    
วสัดุมงุ พะยอม สกั  15.90   374.67  กระเบือ้งลอนคู ่        2,210.00  0    
รวม 

(Kg.Co2) 
  789.81   6,694.39    7,636.11   1,231.90  

6. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
งานวจิยัน้ีน าเสนอการใชไ้มจ้ากสวนป่าผสมกบัสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การส่งเสรมิความหลากหลาย

ทางชวีภาพในพืน้ทีป่่าปลกูและกกัเกบ็คารบ์อนไดออกไซด์ในการก่อสรา้งสถาปัตยกรรม จากการใชไ้มท้ีห่ลากชนิดจะสง่ผลใหพ้ืน้ที่ป่า
ปลกูมชีนิดตน้ไมท้ีห่ลากหลาย รวมถงึพืน้ทีป่่าสามารถดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกไดห้ลายช่วงระยะเวลาเน่ืองจากมปีระเภทการเตบิโตของ
ไมท้ีไ่ม่เท่ากนั โดยเลอืกใชไ้มต้ามคุณสมบตัแิละเหมาะสมของชนิดพนัธุไ์มก้บัการก่อสรา้ง บางส่วนจะเป็นไมท้ีล่ดการแปรรูป ซึ่งโดย
ธรรมชาตแิลว้ไมแ้ต่ละตน้จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีจะตอ้งมกีารประยุกตใ์ชไ้มท้ีม่เีพื่อใหเ้หมาะกบัองคป์ระกอบอาคาร รวมถงึการ
ยดึดว้ยสกรแูละอุปกรณ์ต่อยดึอาจมปัีญหาในอนาคต เชน่ การผชุืน้ การเกดิสนิม และการคลายเกลยีว เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 สถานบรกิารนวดแผนไทยเป็นสถานบรกิารทีใ่หบ้รกิารดา้นสุขภาพและการบ าบดัอาการทางร่างกายทีพ่ฒันามาจากศาสตร์
การนวดแผนไทย โดยในปัจจุบันสถานบริการนวดแผนไทยได้มีรูปแบบการให้บริการในหลายลักษณะ  เช่น การให้บริการใน
สถานพยาบาลทัง้ในโรงพยาบาลหรอืศูนยส์ุขภาพชุมชน การใหบ้รกิารในลกัษณะสปาของโรงแรมหรอืสถานเสรมิความงามและสุขภาพ 
การใหบ้รกิารสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์ซึง่เป็นกลุ่มการใหบ้รกิารนวดแผนไทยทีม่กีารขยายตวัอย่างมากในปัจจุบนั  
การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์โดยบทความวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) เพื่อศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์2 ) เพื่อเปรยีบเทยีบขนาดของพืน้ทีภ่ายในสถาน
บรกิารนวดแผนไทยแต่ละพืน้ที ่โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากการส ารวจ สงัเกต การสมัภาษณ์ น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์น้ือหา รวมทัง้
วเิคราะหบ์รบิททีม่ผีลต่อการใชพ้ืน้ทีภ่ายในของสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์ ผลการศกึษาเบือ้งตน้พบว่าสถานบรกิาร
นวดแผนไทยในอาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่จะเป็นพืน้ทีท่ีผู่ป้ระกอบการตอ้งเชา่จากเจา้ของอาคาร จ านวนของลกูคา้ผูม้าใชบ้รกิารโดยเฉลีย่
วนัละ 4-6 คน ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคารสว่นมากจะใชพ้ืน้ทีข่องอาคารพาณิชยท์ัง้ 2 ชัน้ แต่ละสถานบรกิารมลีกัษณะการใชพ้ืน้ที่
ใกล้เคยีงกนั โดยทีส่ถานบรกิารนวดแผนไทยจะมขีนาดพืน้ที่ส าหรบัการนวดอยู่ทีป่ระมาณ 10-13 ตารางเมตร โดยสามารถจดัเตยีง
ส าหรบันวดแผนไทยได ้ 3–4 เตยีง พืน้ทีน่อกจากนัน้จะเป็นพืน้ทีน่วดฝ่าเทา้และพืน้ทีต่อ้นรบั 

ค าส าคญั: นวดแผนไทย, สถานบรกิารนวดแผนไทย, อาคารพาณิชย,์ การใชพ้ืน้ที,่ ขนาดพืน้ที ่

Abstract 
 Thai massage service centers provide the services of health and physical treatment which developed based on the 
Thai massage. In the present, Thai massage service centers adjust their services for the additional variety and diversity such 
as providing services in hospitals or community health centers, providing spa services for hospitals or beauty centers and 
health centers. Thai massage service in shophouse buildings have the highest growth in the present day. The purpose of this 
research is to investigate the use of space in Thai massage service establishments that are in shophouse buildings. The 
objectives of this study are stated as follows: 1) to study the area usage within Thai massage service shophouse buildings. 
and 2) to compare the sizes of the areas within each Thai massage service shophouse. Data collection is done by using 
surveys, observations, and interviews. Data is analyzed using content analysis and context analysis, which have effects on the 
area usage. The preliminary results from the survey, observation, and interview show that most Thai massage service in 
shophouse buildings are operated in rental buildings. The average number of customers is 4-6 people a day. The most popular 
characteristic of the area usage is 2nd floor commercial buildings. Each service shop has a similar area usage, which means 
the approximate area is in the range of 10–13 square meters and they can place 3-4 beds for Thai massage. Besides the 
areas that are used to place the beds, the remaining space is used for foot massages and the reception area. 

Keywords: Thai massage, Thai massage service place, commercial building, area utilization, area size 
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1. บทน า 

การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์ และศลิป์อกีแขนงของวชิาการแพทยแ์ผนไทย ทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคภยัต่างๆ และเป็นภูมปัิญญา
ไทย ทีไ่ดผ้า่นการบรูณาการ รว่มกบัองคค์วามรู ้ของศาสตรก์ารแพทย ์ในระบบการแพทยอ์ื่นๆ จนพฒันาเป็นการนวดไทยทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั การนวดแผนไทยอาจแบง่ตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 1. การนวดเพือ่ผอ่นคลาย 2. การนวดเพือ่บ าบดัรกัษา เป็น
การนวดเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะ ในการนวดบ าบดัรกัษาโรค หรอืรกัษาผูป่้วย เช่น นวดแกส้ะบกัจม นวดแกค้อเคลด็ คลายเสน้ขอ้
เทา้พลกิ การนวดแผนไทยเป็นศาสตร ์และศลิป์ทีม่คีุณคา่และประโยชน์ท าใหม้ศีาสตรก์ารนวดแผนไทยเป็นทีนิ่ยม 

ปัจจุบนัสถานบรกิารนวดแผนไทยเป็นที่นิยมผู้ที่มคีวามใส่ใจต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มอีายุมาก เพื่อช่วยบรรเทาอาการ
เจบ็ปวดหรอืตอ้งการผอ่นคลายความเหน่ือยลา้จากการท างาน และการนอนหลบัพกัผอ่นอยา่งเดยีวอาจไมพ่อต่อความเหน่ือยลา้ทีส่ะสม 
จงึเกดิการแสวงหาสิง่ทีจ่ะชว่ยบรรเทาอาการเหลา่นัน้ ท าใหก้ารนวดแผนไทยเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกทีก่ลายเป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลกทัง้ชาว
ไทย และชาวต่างชาต ิท าใหธุ้รกจินวดแผนไทยสามารถท ารายไดใ้หก้บัประเทศ และยงัมกีารเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
กลุ่มนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีห่ลงไหลการนวดแผนไทย ซึง่จะพบเหน็ไดจ้ากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ท าใหเ้กดิการเปิดธุรกจินวดแผน
ไทยตามอาคารพาณิชยม์ากขึน้  

งานวจิยัน้ีมุ่งไปที่ธุรกจินวดแผนไทยในอาคารพาณิชย์ ซึง่จะท าการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะการใชพ้ืน้ที่ และเปรยีบเทยีบ
ขนาดของพืน้ที่ภายในอาคารพาณิชยข์องแต่ละแห่ง เพราะสถานบรกิารแต่ละแห่งนัน้มบีรบิทสถานทีต่ัง้ทีแ่ตกต่างกนั จงึส่งผลต่อการ
จดัองคป์ระกอบเชงิพื้นทีใ่นแต่ละส่วนของการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัออกไป อาจมปัีญหาทีเ่กดิขึน้จากการส ารวจพืน้ที่ คอื มกีาร
ออกแบบประโยชน์ใชส้อยของพืน้ทีก่ารใชง้านทีไ่ม่ครบครัน้  เกดิปัญหาพืน้ทีไ่ม ่เอื ้อต่อการใชง้านหรอืทบัซอ้นกนั ดงันัน้จงึมี
จุดประสงคก์ารศกึษาลกัษณะพืน้ที ่เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการทีต่อ้งการเปิดธุรกจินวดแผนไทย หรอืผูป้ระกอบการที่
ตอ้งการปรบัปรุงองคป์ระกอบพืน้ทกีารบรกิารให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบักจิกรรม และพฤตกิรรมของผูใ้ชพ้ื้นที ่ทัง้ผูใ้หบ้รกิาร 
ผูร้บับรกิารใหเ้กดิความพงึพอใจ และประโยชน์สงูสุด 

2. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย์ 
2) เพือ่เปรยีบเทยีบขนาดของพืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยแต่ละพืน้ที ่  

3. วิธีการศึกษา 
การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชงิคุณภาพ เป็นการวจิยัถงึการใชพ้ืน้ทีภ่ายในตวัอาคาร และเปรยีบเทยีบขนาดพืน้ทีใ่นแต่ละแหง่ โดยใช้

วธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารพาณิชย ์การสงัเกตพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีใ่นแต่ละ
พืน้ที ่และการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านภายในตวัอาคารพาณิชย ์

3.1 เครื่องมือการวิจยั (Research Instrument) 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลม ี2 ส่วนคอื แบบส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพาณิชย์ และแบบ
สมัภาษณ์ โดยมผีูใ้หข้อ้มลูการสมัภาษณ์แบบเจาะจง คอื ผูใ้หบ้รกิาร ประเดน็ดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยทีม่กีารใชง้านเป็นประจ า 

3.2 การรวบรวมข้อมลู (Data Collection) 
 มกีารเกบ็รวบรวมการงานวจิยั บทความ และจากการส ารวจภาคสนาม ซึง่การส ารวจภาคสนามจะแบง่ได ้2 สว่นดงัน้ี  
 1) การสมัภาษณ์จากผูใ้หบ้รกิารนวดแผนไทย ทัง้เจา้ของสถานบรกิาร หมอนวดภายในรา้น เป็นการเกบ็ขอ้มลูลกัษณะการใช้
พืน้ที ่ทัง้พืน้ทีพ่กัคอย หอ้งเปลีย่นชุด หอ้งอาบน ้า หอ้งเกบ็ของ หอ้งนวดแผนไทย และหอ้งอื่นๆ เป็นตน้ 
 2) การส ารวจพื้นที่ การถ่ายภาพ เพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพโดยพฤตกิรรมการใช้พื้นที่ต่างๆ ภายในตวั
อาคาร ทัง้แบบมสีว่นรว่มและไมม่สีว่นรว่มของการใชง้าน 

3.3 การเลือกกรณีศึกษาและผูใ้ห้ข้อมลู (Key Informant) 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัทีด่ าเนินการในช่วงของการทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ดงันัน้ในการเลอืกกรณีศกึษา
เพื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจงึไม่สามารถท าไดใ้นวงกวา้ง ผูว้จิยัจงึเลอืกพืน้ทีใ่นการศกึษาโดยเป็นรา้นนวดแผนไทยทีอ่ยู่ภายในจงัหวดั
สระบุร ีและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีผู่ว้จิยัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก และเป็นรา้นทีอ่นุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้ไปท าการ
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เกบ็ขอ้มลู รวมทัง้ทัง้ตอ้งเป็นรา้นทีด่ าเนินกจิการอยู่ในอาคารพาณิชย ์โดยกรณีศกึษาทีศ่กึษามจี านวน 6 แหง่ ส าหรบัผูใ้หข้อ้มลูในการ
สมัภาษณ์คอืเจา้ของรา้นของรา้นนวดทัง้ 6 แหง่ 

4. ผลการวิจยั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการศกึษาเบือ้งตน้ในส่วนน้ีทีไ่ดจ้ากการส ารวจภาคสนาม การสงัเกต และการสมัภาษณ์ สถานบรกิาร
นวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์จ านวน 6 แห่ง โดยผูว้จิยัเลอืกพืน้ทีท่ีอ่ยู่ภายในจงัหวดัสระบุร ีและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ี่
ผูว้จิยัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก และจากรา้นทีอ่นุญาตใหผู้ว้จิยัสามารถเกบ็ขอ้มูลได้ ซึ่งพบว่าลกัษณะการใชง้านพืน้ที่ภายในอาคาร
พาณิชย ์และการจดัองคป์ระกอบของพืน้ที ่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชง้านมกีารใชส้อยพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่สถานบรกิารนวด
แผนไทยในอาคารพาณิชยท์ัง้ 6 แห่ง มตี าแหน่งพืน้ทีต่ ัง้ทีแ่ตกต่างกนั 3 แห่งแรกตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัสระบุร ีในอ าเภอมวกเหลก็ ส่วนอกี 2 
แหง่ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัปทุมธานี ในอ าเภอคลองหลวง และอกี 1 แหง่ตัง้อยูท่ี ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา อ าเภอวงัน้อย 
วตัถุประสงคท์ี ่1 เพือ่ศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์
ผลการส ารวจลกัษณะการใชพ้ืน้ทีใ่นแต่ละชัน้ของตวัอาคาร และบรบิทพืน้ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์
วตัถุประสงคท์ี ่2 เพือ่เปรยีบเทยีบขนาดของพืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยแต่ละพืน้ที ่
ผลการวเิคราะหข์นาดของพืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยทัง้ 6 แหง่ 

4.1 ผลการส ารวจการใช้พืน้ท่ีในแต่ละชัน้ของตวัอาคาร และบริบทพืน้ท่ีตัง้ของสถานบริการนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์
 จากวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ที ่1 คอืเพื่อศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย์ การ
ส ารวจลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในตวัอาคาร และบรบิทพืน้ทีต่ ัง้จ านวน 6 แห่ง ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะแบ่งสถานทีต่ัง้ออกเป็น 3 สถานที ่คอื              
1. สถานทีต่ัง้ในจงัหวดัสระบุร ี2. สถานทีต่ัง้ในจงัหวดัปทุมธานี 3. สถานทีต่ัง้ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
4.1.1 สถานทีต่ัง้ในจงัหวดัสระบุร ี
สถานบรกิาร A ทีต่ัง้อยูท่ี ่ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีจะตัง้อยูย่า่นเขตชุมชน และตลาด เป็นอาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

 
รปูท่ี 1 ภายในสถานบรกิาร A ชัน้ 1 และชัน้ 2 

 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ขอ้มลู และการสมัภาษณ์พบวา่ผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของอาคาร โดยใชพ้ืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารอยูท่ี ่2 
ชัน้ ซึง่ในสว่นพืน้ทีช่ ัน้ที ่1 จะเป็นพืน้ทีต่อนรบัแขก และพืน้ทีน่วดฝ่าเทา้ ในสว่นพืน้ทีช่ ัน้ที ่2 จะเป็นพืน้ทีน่วดแผนไทยมจี านวน 3 เตยีง 
และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถงึเหตุผลทีจ่ดัพืน้ทีน่วดแผนไทยอยู่ในชัน้ที ่2 เพราะตอ้งการใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารมคีวามสงบ ผ่อน
คลาย จากเสยีงรบกวนภายนอกทีอ่าจเขา้มาภายในจากการเปิดประตเูขา้ออก และจากการสมัภาษณ์ถงึจ านวนผูใ้ชบ้รกิารในวนัธรรมดา
จะอยูท่ี ่4-5 คน ในวนัหยุดจะอยูท่ี ่6-8 คน โดยจะมหีมอนวดประจ ารา้น 3 คน 
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สถานบรกิาร B ทีต่ัง้อยูท่ี ่ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีตัง้อยูไ่กลออกจากเขตชมุชน เป็นอาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

 
รปูท่ี 2 ภายในสถานบรกิาร B ชัน้ที ่1 
 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ขอ้มลู และการสมัภาษณ์พบวา่ผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของอาคาร โดยใชพ้ืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารอยูท่ี ่1 
ชัน้ ซึง่ในสว่นพืน้ทีช่ ัน้ที ่1 จะประกอบไปดว้ยพืน้ทีน่วดแผนไทยจ านวน 4 เตยีง จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูว้จิยัพบวา่พืน้ทีน่วด
ฝ่าเทา้ยงัไมม่พีืน้ทีใ่นสว่นน้ีโดยเฉพาะ ซึง่จะเป็นการใชพ้ืน้ทีร่ว่มกบัพืน้ทีน่วดแผนไทย และพืน้ทีเ่ป็นเสือ้ผา้ของผูใ้ชบ้รกิารจะอยูข่า้งหลงั
ตดิกบัหอ้งน ้า ในส่วนพืน้ทีช่ ัน้ที ่2 และชัน้ 3 จะเป็นพืน้ที่อยู่อาศยัของเจา้ของอาคาร และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถงึจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารในวนัธรรมดาจะอยูท่ี ่4 คน ในวนัหยุดจะอยูท่ี ่6 คน โดยจะมหีมอนวดประจ ารา้น 2-3 คน 

สถานบรกิาร C ทีต่ัง้อยูท่ี ่ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีตัง้อยู่ในยา่นชุมชน และตลาด เป็นอาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

 
รปูท่ี 3 ภายในสถานบรกิาร C ชัน้ที ่1 

 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ขอ้มลู และการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบวา่ผูป้ระกอบการตอ้งเชา่จากเจา้ของอาคาร โดยใชพ้ืน้ที่
ในการใหบ้รกิารอยูท่ี ่1 ชัน้ ซึง่ในสว่นพืน้ทีช่ ัน้ที ่1 จะเป็นพืน้นวดแผนไทยทีเ่ป็นเตยีงแยกจากกนัจ านวน 4 เตยีง และมพีืน้ทีน่วดฝ่าเทา้
จ านวน 2 ที่ และในส่วนพื้นที่ชัน้ที่ 2 และชัน้ 3 จะเป็นพื้นที่อยู่อาศยั และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถึงจ านวนผูใ้ช้บรกิารวนั
ธรรมดาจะอยูท่ี ่5 คน ในวนัหยุดจะอยูท่ี ่6-8 คน โดยจะมหีมอนวดประจ ารา้น 3 คน 
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4.1.2 สถานทีต่ัง้ในจงัหวดัปทุมธานี 
สถานบรกิาร D ทีต่ัง้อยูท่ี ่ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตัง้อยูใ่นเขตใกลโ้รงงาน อุตสาหกรรม เป็นอาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

 
รปูท่ี 4 ภายในสถานบรกิาร D ชัน้ที ่1 

 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ขอ้มลู และการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบวา่ผูป้ระกอบการตอ้งเชา่จากเจา้ของอาคาร โดยใชพ้ืน้ที่
ในการใหบ้รกิารอยู่ที ่2 ชัน้ พืน้ทีช่ ัน้ที ่1 มพีืน้ทีน่วดแผนไทยจ านวน 3 เตยีง พืน้ทีน่วดฝ่าเทา้จ านวน 2 ที ่และมพีืน้ทีน่วดหน้า 1 เตยีง 
และในสว่นของพืน้ทีช่ ัน้ที ่2 จะเป็นพืน้ทีน่วดอโรมา่จ านวน 3 เตยีง และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถงึจ านวนผูใ้ชบ้รกิารวนัธรรมดา
จะอยูท่ี ่5 คน ในวนัหยุดจะอยูท่ี ่8-10 คน โดยจะมหีมอนวดประจ ารา้น 4-5 คน 
 
สถานบรกิาร E ทีต่ัง้อยูท่ี ่ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตัง้อยูใ่นเขตใกลโ้รงงาน อุตสาหกรรม เป็นอาคารพาณิชย ์3 
ชัน้ 

 
รปูท่ี 5 ภายในสถานบรกิาร E ชัน้ที ่2 

 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ขอ้มลู และการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบวา่ผูป้ระกอบการตอ้งเชา่จากเจา้ของอาคาร โดยใชพ้ืน้ที่
ในการใหบ้รกิารอยู่ที ่3 ชัน้ พืน้ทีช่ ัน้ที ่1 จะเป็นพืน้ทีต่อนรบั และพืน้ทีน่วดฝ่าเทา้จ านวน 2 ที ่ในส่วนของพืน้ทีช่ ัน้ 2 จะเป็นพืน้ทีน่วด
แผนไทยจ านวน 4 เตยีง และพืน้ทีช่ ัน้ที ่3 จะเป็นพืน้ทีน่วดอโรม่าโดยจะแบบออกเป็นหอ้ง 4 หอ้งเพื่อความเป็นส่วนตวั และจากการ
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถงึเหตุผลทีจ่ดัพืน้ทีน่วดแผนไทยอยู่ในชัน้ที ่2 และ 3 เพราะตอ้งการใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารมคีวามสงบ เป็นสว่นตวั 
และไมรู่ส้กึอายเวลานวดยกแขนยกขา และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถงึจ านวนผูใ้ชบ้รกิารในวนัธรรมดาจะอยู่ที ่4 คน ในวนัหยุด
จะอยูท่ี ่8 คน โดยจะมหีมอนวดประจ ารา้น 4 คน 
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สถานบรกิาร F ทีต่ัง้อยู่ที ่ต าบลพยอม อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ตัง้อยู่ในเขตชุมชน ตดิกบัตลาดเป็นทางสญัจรตลอด 
เวลา หา่งจากถนน 100 เมตร เป็นอาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

 
รปูท่ี 6 ภายในสถานบรกิาร F ชัน้ที ่1 

 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ขอ้มลู และการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบวา่ผูป้ระกอบการตอ้งเช่าจากเจา้ของอาคาร โดยใชพ้ืน้ที่
ในการใหบ้รกิารอยูท่ี ่2 ชัน้ โดยพืน้ทีช่ ัน้ที ่1 จะเป็นพืน้นวดแผนไทยจ านวน 4 เตยีง และมพีืน้ทีน่วดฝ่าเทา้จ านวน 2 ที ่และในสว่นพืน้ที่
ชัน้ที ่2 จะเป็นพืน้ทีน่วดอโรมา่ และชัน้ 3 จะเป็นพืน้ทีอ่ยู่อาศยั และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถงึจ านวนผูใ้ชบ้รกิารวนัธรรมดาจะ
อยูท่ี ่5 คน ในวนัหยุดจะอยูท่ี ่8 คน โดยจะมหีมอนวดประจ ารา้น 5 คน 
 จากการส ารวจ และวเิคราะหผ์ูว้จิยัพบวา่การใชพ้ืน้ทีใ่นสว่นของชัน้ที ่1 จากทัง้หมด 6 แหง่พบเพยีง 2 แหง่ของสถานบรกิาร
จะเป็นพืน้ทีต่อนรบัแขก กบัพืน้ทีน่วดฝ่าเทา้เท่านัน้ และอกี 4 แห่งค่อนขา้งมคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื ในส่วนของชัน้ที ่1 จะมพีืน้ที่ นวด
แผนไทย นวดฝ่าเทา้ และนวดหน้า ซึง่จากการส ารวจในสว่นของบรบิทพืน้ทีต่ ัง้จะมผีลต่อการใชง้านลกัษณะพืน้ที่ 

ตารางท่ี 1 สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์

ช่ือร้าน สถานท่ีตัง้ 
จ านวนชัน้

อาคารพาณิชย ์
จ านวนชัน้
ท่ีใช้บริการ 

หมอนวด 
จ านวน

ผูใ้ช้บริการ/วนั 
บริบทพืน้ท่ีตัง้โดยรอบ 

A สระบุร ี 3 2 3 4 - 8 ยา่นชุมชน ตลาด 
B สระบุร ี 3 1 2 - 3 4 - 6 ยา่นตลาด 
C สระบุร ี 3 1 3 6 - 8 ยา่นชุมชน ตลาด 
D ปทุมธานี 3 2 4 - 5 5 - 10 เขตโรงงาน อุตสาหกรรม 
E ปทุมธานี 3 3 4 4 - 8 เขตโรงงาน อุตสาหกรรม 
F พระนครศรอียุธยา 3 2 5 5 – 8 ยา่นชุมชน ตลาด 

4.2 ผลการวิเคราะหข์นาดพืน้ท่ีภายในทัง้ 6 แห่ง 

 จากวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ที ่2 คอืเพื่อเปรยีบเทยีบขนาดของพืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยแต่ละพืน้ที่ทัง้ 6 แห่ง 
เพือ่ใหท้ราบถงึความแตกต่างของแต่ละแหง่ ซึง่ผลจากการเกบ็ขอ้มลูพบวา่ในแต่ละพืน้ทีม่ขีนาดทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยจากการส ารวจ
มบีางพืน้ทีไ่ม่มกีารแบ่งกัน้พืน้ทีอ่ย่างชดัเจน ซึง่ผูว้จิยัจงึใชก้ารก าหนดขอบเขตพืน้ทีต่ามการจดัวางเฟอรนิ์เจอรเ์ป็นหลกั และสาม ารถ
จ าแนกขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อยไดด้งัน้ี (ดตูารางที ่4.2) 

 

 



การศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณชิย ์
ณฐัภทัร พุม่ศริ ิและญาณนิทร ์รกัวงศว์าน 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อยต่างๆ ภายในสถานบรกิารนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์

พืน้ท่ีต่างๆภายในอาคาร 
สถานบริการนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์

A B C D E F 

ขน
าด

ขอ
งพื

น้ที่
ต่า

งๆ
 

(ต
ร.ม

.) 

พืน้ทีต่อนรบั/พกัคอย 16 7.2 5.4 7.2 15.5 8 
พืน้ทีน่วดแผนไทย 11 11 13.2 10 11 11 
พืน้ทีน่วดหน้า - - - 1.98 - - 
พืน้ทีน่วดฝ่าเทา้ 3 ใชร้ว่มกบั

พืน้ทีน่วด 
2.25 3 4.5 3.24 

พืน้ทีน่วดอโรมา่ ใชร้ว่มกบั
พืน้ทีน่วด 

ใชร้ว่มกบั
พืน้ทีน่วด 

ใชร้ว่มกบั
พืน้ทีน่วด 

11 12.5 11 

 1) พืน้ทีต่อนรบั/พกัคอย เป็นพืน้ทีท่ีผู่ใ้ชบ้รกิารรอเพือ่เขา้รบับรกิารพบว่าสถานบรกิารทัง้ 6 แหง่ ยกเวน้สถานบรกิาร A และ 
E จะมพีืน้ทีต่อ้นรบัพกัคอยและทางสญัจรเทา่ๆ กนั โดยประมาณอยูท่ี ่6-8 ตารางเมตร 

2) พืน้ทีน่วดแผนไทย ซึง่จากการเปรยีบเทยีบพืน้ทีแ่ลว้จะเหน็ได้วา่ขนาดของพืน้ทีน่วดขึน้อยู่กบัจ านวนเตยีงทีถู่กจดัวางโดย
สว่นใหญ่จะมกีารจดัวางเตยีงประมาณ 3-4 เตยีง ใชพ้ืน้ทีโ่ดยเฉพาะบรเิวณรอบเตยีงรวม (10-13.2 ตร.ม.)  
 3) พืน้ทีน่วดหน้า พบวา่จะมเีพยีงรา้นเดยีวเทา่นัน้ทีใ่หบ้รกิารนวดหน้า ซึง่ใช ้1 เตยีงเทา่นัน้ 
 4) พืน้ทีน่วดฝ่าเทา้ พบวา่ทุกสถานบรกิารจะมเีกา้อีน้ัง่ 2 ที ่โดยสว่นใหญ่จะจดัอยูท่ีด่า้นหน้ารา้นและดา้นหลงัรา้น  
 5) พืน้ทีน่วดอโรมา่ พบวา่จะอยูท่ีช่ ัน้ 2 บางสถานบรกิารพืน้ทีน้ี่จะถูกจดัเป็นหอ้งพืน้ทีน่วดอโรมา่แบบสว่นตวั และขนาดพืน้ที่
จะเท่าๆ กนัทุกสถานบรกิาร 

5. สรปุผลการวิจยั  

5.1 เพ่ือศึกษาลกัษณะการใช้พืน้ท่ีภายในสถานบริการนวดแผนไทยในอาคารพาณิชย ์
 จากการส ารวจการใชพ้ืน้ทีภ่ายในตวัอาคาร การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการของรา้นนวดทีเ่ป็นกรณีศกึษา พบว่าผูป้ระกอบการ
ตอ้งเช่าจากเจา้ของอาคาร เป็นสว่นใหญ่ และจากการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารจะอยู่ทีช่ ัน้ 1 ของตวัอาคาร
พาณิชย ์โดยจะประกอบไปดว้ย พืน้ทีต่อนรบั พืน้ทีพ่กัค่อย พืน้ทีน่วดฝ่าเทา้ และพืน้ทีน่วดแผนไทย ซึง่จากการส ารวจมบีางพืน้ทีจ่ะจดั
พืน้ทีน่วดแผนไทยอยูท่ีบ่รเิวณชัน้ที ่2 ของอาคาร จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเหตุผลเพราะ อยากใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามสงบ มคีวาม
เป็นสว่นตวั รูส้กึปลอดภยัไมเ่ขนิอายเวลามผีูอ้ื่นเดนิผา่นเขา้ออกภายในสถานบรกิาร อาจจะแตกต่างกบับางแหง่มกีารใชพ้ืน้ทีน่วดทัง้ 2  
ชัน้ เน่ืองจากต้องการแยกกลุ่มการใชง้านอย่างชดัเจนคอื พื้นทีน่วดแผนไทยอยู่ชัน้ที ่1 พืน้ทีน่วดอโรม่าอยู่ชัน้ที ่2 ซึ่งลกัษณะการใช้
พืน้ทีจ่ะขึน้อยูก่บัทุนทรพัยข์องผูป้ระกอบการ และบรบิทพืน้ทีต่ ัง้ 

5.2 เพ่ือเปรียบเทียบขนาดของพืน้ท่ีภายในสถานบริการนวดแผนไทยแต่ละพืน้ท่ี  
 จากการส ารวจ การวเิคราะหข์อ้มูลเปรยีบเทยีบขนาดของพืน้ที ่จะเหน็ไดว้่าพืน้ทีน่วดแผนไทยทัง้ 6 แห่งมขีนาดพืน้ทีอ่ยู่ที ่
(10-13.2 ตร.ม.) ต่อพืน้ทีน่วด 1 ชัน้ ซึง่จะมคีวามใกลเ้คยีงกนัและเป็นมาตรฐานระยะการนอนและระยะชอ่งวา่ง ในสว่นพืน้ทีน่วดฝ่าเทา้
จะอยู่ที ่(2-4.5 ตร.ม.) และพืน้ทีต่อนรบั ถ้าแยกเป็นชัน้ที ่1 ทีม่พีืน้ทีน่วดแผนไทยจะมขีนาดพืน้ทีอ่ยู่ที ่(5.4-8 ตร.ม.) และถ้าไม่มพีืน้ที่
นวดแผนไทยจะอยูท่ี ่(15.5-16 ตร.ม.) ในสว่นน้ีขึน้อยูก่บัการจดัวางเฟอรนิ์เจอร ์หรอืการจดัพืน้ทีใ่ชส้อยของแต่ละผูป้ระกอบการ 

5.3 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากการวจิยัการศกึษาลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายใน และเปรยีบเทยีบขนาดของพืน้ที่ เพือ่เป็นขอ้มลูสว่นหน่ึงของแนวทางใหก้บั
กลุ่มผูป้ระกอบการทีต่้องการเปิดธุรกจินวดแผนไทย หรอืผูป้ระกอบการทีต่้องการปรบัปรุงองค์ประกอบพืน้ทกีารบรกิารให้ เหมาะสม
สอดคลอ้งกบักจิกรรม และพฤตกิรรมของผูใ้ชพ้ืน้ที ่ซึง่ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีจ่ะขึน้อยูก่บัทุนทรพัยข์องผูป้ระกอบการ และบรบิทพืน้ทีต่ ัง้ 
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บทคดัย่อ 
 บทความฉบบัน้ีเป็นผลการศกึษาสว่นหน่ึงจากวชิาทฤษฎแีละแนวคดิสถาปัตยกรรมเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในชัน้ปีที ่4 
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการพฒันาพืน้ทีส่รา้งสรรคง์านศลิปะทีส่่งเสรมิและกระตุน้การคน้หาตวัตนของผูใ้ชง้าน ดว้ย
เลง็เหน็วา่การรูจ้กัตนเองคอืความสามารถของบุคคลทีจ่ะเขา้ใจความตอ้งการ ความสามารถ อารมณ์และความคดิของตนเองได ้บุคคลที่
รูจ้กัตนเองจะท าใหส้ามารถใชช้วีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยผลการศกึษาทบทวนวรรณกรรมขัน้ต้น พบว่า วธิกีารคน้หาตวัตนนัน้
สามารถเกิดขึ้นผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จิตรกรรม, ประติกรรม, พจนศิลป์ และถักทอ นอกจากน้ียงัได้สร้าง
แบบสอบถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความต้องการตามวรรณกรรมใหก้บักลุ่มประชากรจ านวน 114 ราย และน าผลทีไ่ด้มาท าการวเิคราะหถ์ึง
ความต้องการและก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารสร้างสรรค์งานศิลปะ จากการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่สนใจใน
โครงการคดิเป็นรอ้ยละ 60.50 โดยฟังก์ชัน่ทีก่ลุ่มประชากรตอ้งการไดแ้ก่ (1) ท างานศลิปะเพือ่คน้หาตวัตนคดิเป็นรอ้ยละ 52.60 (2) ชม
งานศลิปะคดิเป็นรอ้ยละ 44.70 (3) สถานทีท่่องเทีย่วคดิเป็นรอ้ยละ 43.90 (4) ทดลองท างานศลิปะคดิเป็นรอ้ยละ 39.50 (5) แลกเปลีย่น
ความรูแ้ละประสบการณ์คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 (6) ใชเ้วลากบัเพื่อน, ครอบครวัหรอืตนเองคดิเป็นรอ้ยละ 34.20 (7) แสดงผลงานคดิเป็น
รอ้ยละ 16.70 (8) พืน้ทีท่ างานถาวรคดิเป็นรอ้ยละ 6.90 และไดศ้กึษาทฤษฎกีารออกแบบพืน้ทีเ่พื่อใหเ้กดิความสรา้งสรรค์ โดยน าการ
วเิคราะหจ์ากผลแบบสอบถามและทฤษฎกีารออกแบบมาน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาอาคารสรา้งสรรคง์านศลิปะทีจ่ะสามารถ
สง่เสรมิและกระตุน้การคน้หาตวัตนเพือ่น าไปสูก่ารรูจ้กัตวัตน 

ค าส าคญั: การคน้หาตวัตน, ตวัตน, การรูจ้กัตนเอง, ศลิปะและพืน้ทีส่รา้งสรรคง์านศลิปะ 

Abstract 
              This paper is a part of advance architectural design for real estate development course for 4th year student which 
has an objective to study the possibility of developing art creation center for strengthen and stimulate self-discovery. In 
perspective of self-awareness is the individual’s ability to recognize and understand passion, capabilities, emotions, and 
introspection. An individual who’s self-aware are more likely to succeed and live life efficiently. Furthermore, from results of a 
preliminary literature review study discovered that arts creating process foster self-awareness which includes painting, sculpture, 
verbal art, fashion, and craft. Moreover, data was collected by 114 questionnaires which related to literature review and the 
result was analyzed to determine requirements for developing art creation center. From questionnaire result, 60.50% of the 
people are interested in the project and functions that are required, consist of (1) working space for self-discover accounted for 
52.60% (2) visit art exhibition or events accounted for 44.70% (3) a place for spending free time accounted for 43.90% (4) try 
different type of arts accounted for 39.50% (5) learning and share experiences with other accounted for 39.50% (6) spending 
time with friends, family or themselves accounted for 34.20% (7) exhibit their own personal art works accounted for 16.70% (8) 
permanent working place accounted for 6.90% and also have studied design theory for designing creative space. The results 
from analysis both questionnaire and design theory which can be used as guidelines for designing arts creation center that will 
strengthen and stimulate self-discovery that ultimately leads to self-awareness. 

Keywords: Self-awareness, Self-discovery, Arts, Art creation center and Creative space 
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1. บทน า 
งานวจิยัน้ีเกดิจากปัญหาทีค่นส่วนใหญ่ไม่เหน็ความส าคญัและไม่รูจ้กัของการรูจ้กัตวัตน  (self-awareness) ซึง่เป็นจุดอ่อนใน

สงัคมอย่างหน่ึง จากการศกึษาพบว่ารอ้ยละ 85 ของคนไม่รูจ้กัตวัตนโดยจะส่งผลทางลบต่อการท างานและการใชช้วีติ เช่น บุคคลนัน้ๆ 
จะไมส่ามารถเขา้ใจถงึอารมณ์ ความรูส้กึ จุดอ่อน จุดแขง็ หรอื ความสามารถของตนเองและจะใชช้วีติอยา่งไมม่จีุดหมายทีช่ดัเจน 

การรูจ้กัตนเองคอืการทีบุ่คคลมคีวามรูแ้ละเขา้ใจลกัษณะนิสยั , ความรูส้กึ, เจตนาและความตอ้งการของตนเองได ้จะสามารถ
แบง่ไดเ้ป็นการรูจ้กัตนเองแบบภายในและแบบภายนอกโดยผูท้ีรู่จ้กัตนเองนัน้จะสามารถเขา้ใจคนอื่นและเขา้ใจมมุมองทีค่นอืน่มองตนเอง 
สามารถสรา้งสิง่ทีต่นเองต้องการและมจีุดมุ่งหมายในการใช้ชวีติและการท างาน การรู้จกัตนเองจะเกดิขึ้นตัง้แต่แรกเกดิและจะพฒันา
เรือ่ยๆในชว่งชวีติและเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาการใหเ้หตุผลแบบจารนยั (Andreas Demetriou, 1970) 
การรูจ้กัตนเองสามารถท าไดผ้่านการสรา้งสรรค์งานศลิปะ การแสดงออกผ่านศลิปะคอืการสื่อสารทีแ่ทจ้รงิและบรสิุทธิ ์(John Dewey, 
1934) การสือ่สารผ่านงานศลิปะนัน้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลไดโ้ดยมคีวามสามารถทางปัญญามาเกีย่วขอ้งไมเ่หมอืนกบัการ
สือ่สารอื่นๆ ในกระบวนการสรา้งสรรคง์านศลิปะจะช่วยใหเ้รามองไปยงัความคดิและประสบการณ์ของตนเองใหเ้ราไดส้ามารถท าความ
เขา้ใจกบัความคดิ, ความตอ้งการและความบกพรอ่งของตนเองและในทา้ยทีส่ดุจะท าใหรู้จ้กัตนเอง 

2. วตัถปุระสงค ์
1. ศกึษาความสมัพนัธข์องการสรา้งสรรคง์านศลิปะกบัการรูจ้กัตนเอง 
2. ศกึษารปูแบบกจิกรรมทีก่ลุม่ประชากรสนใจและการออกแบบทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการรูจ้กัตนเอง 
3. เสนอแนวทางเรือ่งรปูแบบกจิกรรมและการออกแบบพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิการรูจ้กัตนเอง 

3. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัน้ีไดศ้กึษานิยาม ความส าคญัและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งหลกัๆ 4 อย่าง ซึ่งจะส่งผลต่อการเขา้ใจความส าคญัต่างๆ ของ

ค าศพัทเ์ฉพาะ และการพฒันาอาคารสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

3.1 การรู้จกัตวัตน (Self-awareness) 
การรู้จกัตวัตนหมายถึงความสามารถที่จะเป็นสิง่ที่ตนเองต้องการได้ ในภาวะน้ีบุคคลคนนัน้สามารถระบุ ประมวลผ  ลและ

รวบรวมขอ้มูลที่เป็นตนเองได้ มมีุมมองถึงอดตีและอนาคตของตนเองโดยจะเขา้ใจถึงอารมณ์ ความคดิ นิสยั ความชอบ เป้าหมาย 
ทศันคตแิละเจตนาของตนเองนอกจากนัน้การรูจ้กัตนเองเป็นทกัษะกระบวนการทางปัญญาซึง่เกีย่วขอ้งกบัความฉลาดทัว่ไปของบุคคลที่
จะสามารถประมวลผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งเชน่ ความจ า, ความเรว็ในการประมวลผลและการใชเ้หตุผล  

3.2 งานศิลปะ 
ศลิปะเป็นศูนยก์ลางของการเกดิ การปรบัตวัและการใชช้วีติของมนุษย ์ความสามารถดา้นความงาม (aesthetic ability) เป็นสิง่ที่

อยู่ในมนุษยท์ุกคนตัง้แต่เกดิและศลิปะเป็นพืน้ฐานความตอ้งการเหมอืนทีเ่ราตอ้งการอาหาร ทีอ่ยู่ (Ellen Dissanayake, 1992) เขามองว่า
ศลิปะเป็นเหมอืนสิง่ทีท่ าใหม้คีวามพเิศษ ไมใ่ช่แคศ่ลิปินแต่ในชวีติของทุกคน น้ีเป็นวธิงีา่ยๆในการมองการสรา้งสรรคง์านศลิปะกบับทบาท
ในสงัคมทีศ่ลิปะนัน้เป็นรปูธรรมทีแ่สดงจากมนุษยท์ุกคน การสรา้งสรรคง์านศลิปะนัน้ยงัเป็นสว่นหน่ึงทีส่ าคญัในการใชช้วีติ เป็นกิจกรรมที่
ควรท าและชว่ยใหเ้กดิสงัคม โดยความคดิจากหนงัสอืเลม่น้ีท าใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการคน้หาตนเองผา่นการสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

3.3 การรู้จกัตนเองผา่นกระบวนการสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 จากงานวจิยั “กระบวนการสร้างสรรค์งานศลิปะช่วยใหเ้กดิการรูจ้กัตนเองอย่างไร ” (Claire Christine Kniveton, 2017) เป็น

งานวจิยัจากการเกบ็ขอ้มลูจากการใหน้ักเรยีนท างานศลิปะและเกบ็ขอ้มลูในเรือ่งของทศันคตทิีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัตนเองหลงัจากการท างาน
ศลิปะ การศกึษาน้ีรวบรวมผลในระยะเวลา 12 อาทติย ์จากนกัเรยีนทัง้หมด 17 คน โดยผลทีไ่ดท้ าใหเ้หน็วา่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
หวัขอ้งานทีน่่าสนใจ นกัเรยีนจะสามารถรบัรูถ้งึความส าเรจ็และความเป็นตนเองจากการสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

โดยสรุปผลไดว้่าศลิปะเป็นตวักลางสื่อสารทีแ่สดงถงึความเป็นตนเองและช่วยขดัเกลาความเป็นตนเองมากขึน้ สิง่ทีส่ าคญัต่อ
คนคอืเขาจะแสดงออกมาผ่านในรูปแบบสื่อที่สามารถมองเหน็ได้หรือเป็นตวัหนังสอื จากขอ้มูลที่รวบรวมมาทัง้หมดท าให้มัน่ใจใน
ความส าคญัของวธิกีารทีท่ าใหค้นรูจ้กัตนเอง คนทีก่ าลงัดิน้รนหาตวัตนของตนเอง โดยผา่นจากการเขยีนและการตคีวามจากงานศลิปะ ที่
ชว่ยใหเ้กดิพืน้ทีท่ีน่กัเรยีนสามารถส ารวจความเป็นตนเองได ้
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3.4 การออกแบบพืน้ท่ีภายในโครงการท่ีจะช่วยส่งเสริมการสร้างสรรคง์านศิลปะ 
ตามแนวทางและวธิกีารพฒันาพืน้ทีส่รา้งสรรคโ์ดยเป็นการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญจากสาขา

การออกแบบ นวตักรรม การออกแบบผลติภณัฑ ์งานศลิปะ การออกแบบทีท่ างาน การวางผงัเมอืง สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายในจากบทความวจิยั Designing Creative Space (Katja Thoring, 2019) 

ผลทีไ่ดจ้ะแบง่ 10 องคป์ระกอบทีจ่ะสง่ผลต่อพืน้ทีส่รา้งสรรค ์การออกแบบพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิความสรา้งสรรค์ 

3.4.1 ทรพัยากร (Sources) ทีม่อียูภ่ายในโครงการเกดิจากการออกแบบโดยสามารถมองเหน็ไดท้ีจ่ะชว่ยกระตุน้ความสรา้งสรรค ์จากการ
สมัภาษณ์องคป์ระกอบทีจ่ะกระตุน้สามารถจะเป็นรปูภาพหรอือาจจะเป็นขอ้ความ หนงัสอื โมเดล วสัดุจากตวักระตุน้ขา้งตน้จะชว่ยใหเ้กดิ
การคน้ควา้ ความสมัพนัธใ์หม่ๆ  การผสมผสานและแนวคดิ 

3.4.2 ทีว่า่ง (Void) การมองเหน็ทีส่ามารถเป็นตวักระตุน้การเกดิความสรา้งสรรค ์โดยในทางตรงขา้มผลจากการสมัภาษณ์ พืน้ทีว่า่งกจ็ะ
ชว่ยใหเ้กดิความสรา้งสรรคเ์ชน่กนั พืน้ทีว่า่ง ตวัอยา่งเชน่ ผนงัวา่งเปลา่ สขีาว ความเรยีบงา่ยของการออกแบบ พืน้ทีเ่กบ็ของแบบปิด 

3.4.3 การเผชญิหน้า (Encounters) จากผูเ้ชีย่วชาญหลายๆคนกล่าวถงึความส าคญัของการเผชญิหน้ากบัผูส้รา้งสรรคค์นอื่นๆ เพื่อทีจ่ะ
แลกเปลีย่นความคดิและขอ้เสนอแนะ โดยไดแ้นะน าวา่ผูค้นมคีวามส าคญัมากกวา่พืน้ที ่การออกแบบพืน้ทีส่รา้งสรรคท์ีด่ทีีจ่ะชว่ยสง่เสรมิ
การเผชญิหน้ากบัผูร้่วมงานหรอืคนแปลกหน้า องค์ประกอบทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเผชญิ ต้วอย่างเช่น รูปแบบทีน่ัง่ รูปแบบของทางเดนิ 
พืน้ทีท่ างาน พืน้ทีส่ว่นกลางต่างๆ และการออกแบบอาคารทีเ่ปิดโลง่  

3.4.4 ความเป็นสว่นตวั (Seclusion) ในกระบวนการสรา้งสรรคจ์ะมขี ัน้ตอนทีผู่ท้ างานจะตอ้งการความเป็นสว่นตวั จากการสมัภาษณ์ ใน
การท างานบางทจีะตอ้งการความเป็นสว่นตวั ตอ้งการความเงยีบสงบและไมม่สีิง่รบกวน การออกแบบเพือ่ความเป็นสว่นตวัจะเป็นการมี
ผนงักัน้ระหวา่งพืน้ทีท่ างาน เฟอรนิ์เจอรท์ีม่ทีีพ่งิหลงัสงู หอ้งท างานสว่นตวั ทีท่ างานแบบ Booth 

3.4.5 บรรยากาศ (Ambiance) การใชบ้รรยากาศมาช่วยใหก้ารส่งเสรมิความสรา้งสรรค์ ตวัอย่างเช่น การใช้เพลง ระยะห่างของพื้นที่
ท างานกบัหอ้งครวั เครือ่งท ากาแฟ แสงสวา่งทีเ่พยีงพอ อากาศบรสิทุธิแ์ละตน้ไม ้

3.4.6 ทวิทศัน์ (Views) ช่องเปิดทีช่่วยใหเ้หน็ทวิทศัน์ของธรรมชาตหิรอืสภาพแวดลอ้มเมอืง รวมถึงทวิทศัน์ภายในอาคาร ช่วยใหเ้กดิ
ความสรา้งสรรคแ์ละแรงบรรดาลใจ 

3.4.7 สิง่ทีม่องเหน็ได ้(Visual Cues) จากผลสมัภาษณ์ พืน้ทีส่ามารถท าใหค้นรูส้กึถงึความปลอดภยัเพื่อทีจ่ะใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัทดลอง
และไมต่อ้งกลวัวา่จะลม้เหลว โดยจะออกแบบไดโ้ดยการใชป้้ายทีเ่ป็นค าแนะน า ของตกแต่งทีด่สูนุกสนาน เป็นกนัเอง 

3.4.8 ตวักระตุ้น (Activator) ที่ส่งเสรมิความเคลื่อนไหว เช่น การเดนิหรอืการออกก าลงักาย จะช่วยผ่อนคลายความคดิ พื้นที่ท าให้เกิด
สภาวะทีผ่อ่นคลาย มตีวัอยา่งเชน่ พืน้ทีเ่ชือ่มระหวา่งอาคารทีต่อ้งมกีารเดนิ อาคารทีม่หีลายชัน้ พืน้ทีภ่ายนอกอาคารและเฟอรนิ์เจอร์ต่างๆ 

3.4.9 พืน้ทีส่ าหรบัแนวคดิ (Platform for ideas) ในการสรา้งสรรคง์านศลิปะควรมพีื้นทีท่ีส่ามารถแสดงถงึความคดิของตวัเอง พืน้ทีเ่วริค์ช็
อปทีไ่วท้ดลอง สรา้งผลงานทีต่อ้งการพืน้ทีข่นาดใหญ่หรอืเพื่อใหส้ามารถแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืการออกแบบโดยมอีงคป์ระกอบอย่างเช่น 
กระดานเพือ่ไวเ้ขยีนแนวคดิ ผนงัทีส่ามารถเขยีนได ้  

3.4.10 ความหลากหลาย (Variation) ในพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มคอืการเปลีย่นแปลงทีจ่ะช่วยกระตุน้แนวคดิใหม่ๆ  มุมมองใหม่ๆ ได ้การ
ออกแบบพืน้ทีท่ีท่ าใหเ้กดิความแปลกใจจะชว่ยกระตุน้ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้มมุมองแปลกใหมแ่ละชว่ยใหเ้กดิความสมัพนัธใ์หม่ๆ  โดย
อาจจะเป็นการออกแบบพื้นที่ใหม้คีวามยดืหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนัน้การใช้องค์ประกอบอื่นๆ อย่างเช่น 
หน้าต่างทีม่คีวามหลากหลาย พืน้ทีท่ างานภายนอกอาคาร รปูแบบทีน่ัง่ทีห่ลากหลายกจ็ะชว่ยใหเ้กดิขอ้มลูและความคดิใหม่ๆ  

4. วิธีการศึกษา 
การศกึษาใช้วธิกีารเก็บขอ้มูลผ่านเอกสารเพื่อใหเ้ขา้ใจค านิยามและศกึษาทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งและแจกแบบสอบถามกบักลุ่ม

ประชากรเพือ่ศกึษาความสนใจ จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการศกึษาความสมัพนัธข์องการรูจ้กัตวัตนกบัการสรา้งสรรคง์านศลิปะ
และทฤษฎกีารออกแบบพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความสรา้งสรรค ์วเิคราะหร์่วมกบัผลแบบสอบถามเพือ่น ามาเป็นแนวทางการพฒันาอาคาร
สรา้งสรรคง์านศลิปะเพือ่สง่เสรมิและกระตุน้การหาตวัตน 
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รปูท่ี 1 ขัน้ตอนวธิกีารศกึษา, จดัท าโดยผูว้จิยั 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
ดงัน้ี 1) การรูจ้กัตนเอง 2) งานศลิปะ 3) การรูจ้กัตนเองผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศลิปะ 4) การออกแบบพื้นทีภ่ายใน

โครงการทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

4.2 การศึกษาทฤษฎีการออกแบบพืน้ท่ีท่ีส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค ์ 
การศกึษางานวจิยัท าใหเ้หน็ไดว้า่การออกแบบมสีว่นท าใหเ้กดิความสรา้งสรรค์ 

4.3 การศึกษาความต้องการของกลุ่มประชากร  
จากผลแบบสอบถามออนไลน์จ านวนทัง้หมด 114 ชุด โดยผูท้ าแบบสอบถาม คอื นักเรยีนและนักศกึษาจ านวน 88 คนคดิเป็น 

77.2% พนักงานรฐัวสิาหกจิและขา้ราชการจ านวน 12 คนคดิเป็น 10.5% พนักงานบรษิทั 6 คนคดิเป็น 5.3% ธุรกจิสว่นตวั 5 คนคดิเป็น 
4.4% ว่างงาน 2 คนคิดเป็น 1.8% และอยู่บ้าน จากผลแบบสอบถามกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการและกลุ่มประชากรทีท่ าแบบสอบถามสว่นใหญ่จะมอีายุ 18-24 ปีจ านวน 74 คนคดิเป็น 64.9% รองลงมา
คอือายุต ่ากวา่ 18 ปีจ านวน 20 คนคดิเป็น 17.5%  

4.4 อภิปรายและสรปุผลการวิจยั  
น าแนวทางตามงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและผลจากแบบสอบถามมาวเิคราะหแ์ละน าเสนอการก าหนดกจิกรรมและการออกแบบ

พืน้ทีส่ าหรบัเพือ่เป็นแนวทางการพฒันาอาคารสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

5. ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาทีม่าจากผลแบบสอบถามและจากการศกึษาทฤษฎกีารออกแบบพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความสรา้งสรรค ์

5.1 การศึกษาความต้องการของกลุ่มประชากรต่อโครงการเพ่ือน าไปสู่การก าหนดฟังกช์ัน่และการพฒันาโครงการ 

5.1.1 พืน้ทีท่างกายภายของโครงการ   
ทีต่ัง้ของโครงการมคีวามส าคญัต่อการพฒันาโครงการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลกั คอืกลุ่มนักเรยีน นักศกึษาทีจ่ะตอ้งเดนิทาง

มาดว้ยรถสาธารณะ โดยตอ้งการความสะดวกในการเดนิทางและความปลอดภยัของท าเลทีต่ัง้ นอกจากนัน้ยงัตอ้งค านึงถงึราคาของทีด่นิ
เนื่องจากราคาทีด่นิจะสง่ผลต่อการก าหนดราคาการใชง้านพืน้ที ่
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รปูท่ี 2 ปัจจยัการเลอืกเลอืกใชโ้ครงการจากผลแบบสอบถาม, จดัท าโดยผูว้จิยั      

5.1.2 การก าหนดฟังชัน่  
จากการสอบถามความตอ้งการของกลุ่มประชากรจ านวน 114 คน พบว่าความตอ้งการในดา้นฟังชัน่ของกลุ่มประชากรมดีงัน้ี 

1) ท างานศลิปะเพื่อค้นหาตวัตน (ร้อยละ 52.6) 2) ชมงานศิลปะ (ร้อยละ 39.50) 3) สถานที่ท่องเที่ยวคดิ (ร้อยละ 43.90) 4) ทดลอง
ท างานศลิปะ (รอ้ยละ 39.50) 5) แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ (รอ้ยละ 39.50) 6) ใชเ้วลากบัเพือ่น, ครอบครวัหรอืตนเอง (รอ้ยละ 
34.20) 7) แสดงผลงาน (รอ้ยละ 16.70) 8) พืน้ทีท่ างานถาวร (รอ้ยละ 6.90) 

 
รปูท่ี 3 รปูแบบกจิกรรมทีก่ลุม่เป้าหมายสนใจผลจากแบบสอบถาม, จดัท าโดยผูว้จิยั 

5.2 การศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยภายในโครงการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมในแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์พบว่าในการออกแบบพื้นที่สร้างส รรค์ควรมี

องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบคอื 1) ทรพัยากร (Sources)  2) ที่ว่าง (Void) 3) การเผชิญหน้า (Encounters)  4) ความเป็นส่วนตวั 
(Seclusion) 5) บรรยากาศ (Ambiance)  6) ทิวทัศน์ (Views) 7) สิ่งที่มองเห็นได้ (Visual Cues) 8) ตัวกระตุ้น (Activator) 9) พื้นที่
ส าหรบัแนวคดิ (Platform for idea) 10) ความหลากหลาย (Variation) โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะชว่ยกระตุน้และสง่เสรมิความสรา้งสรรค์
ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
  

เดนิทางไดส้ะดวก (ทัง้ขบั
รถสว่นตวัและรถ

สาธารณะ)
บรรยากาศทีท่ างานน่าท า พืน้ทีท่ างานทีเ่ป็นสว่นตวั

สิง่อ านวยความสะดวกที่
ครบครนั

ราคาทีเ่หมาะสม

1 4 5 6 5 4

2 7 3 7 5 5

3 13 22 13 16 16

4 46 33 48 37 36

5 44 51 40 51 53

0 10 20 30 40 50 60 70

ท างานศลิปะเพือ่คน้หาตวัเองและปลดปลอ่ยความคดิ

ทอ่งเทีย่ว

ใชเ้วลากบัครอบครวั เพือ่นหรอืกบัตวัเอง

ทดลองท างานศลิปะ

เป็นพืน้ทีท่ างานทีถ่าวร

ชมงานศลิปะ

แสดงผลงานของตวัเอง

แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัผูอ้ืน่
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6. สรปุผลการศึกษา 

6.1 การเลือกท าเลท่ีตัง้เพ่ือการพฒันาโครงการ  
จากการวเิคราะห์ผลของแบบสอบถามซึ่งแสดงถึงปัจจยัที่กลุ่มประชากรให้ความส าคญัในการเลอืกใช้โครงการ โดยกลุ่ม

ประชากรที่ท าแบบสอบถามร้อยละ 77.2% เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาซึ่งตรงกบัโครงการที่มกีลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มนักเรยีน 
นกัศกึษา ซึง่กลุ่มเป้าหมายตอ้งการการเดนิทางสาธารณะทีส่ะดวก พืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและปลอดภยั  
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการเลอืกท าเลที่ตัง้ของโครงการโดยตัง้อยู่ในย่านที่ใกล้ที่อยู่อาศยั สถานศกึษาและมกีารคมนาคมสาธารณะที่
เขา้ถงึไดง้่าย สะดวก นอกจากนัน้ท าเลทีต่ัง้จะตอ้งอยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามปลอดภยั ไม่แออดัเกนิไปเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึไดส้ ะดวก
และปลอดภยั 

6.2 การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยภายในโครงการ  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยมคีวามส าคญัมากเพือ่ใหพ้ืน้ทีภ่ายในโครงการนัน้

เอื้ออ านวยต่อการสรา้งสรรค์งานศลิปะ โดยผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการออกแบบพืน้ทีด่งัต่อไปน้ี  1) ความยดืหยุ่น พืน้ทีใ่ชส้อยภายใน
โครงการควรปรบัเปลีย่นไดง้่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นของการใชง้านพืน้ทีแ่ละเพิม่ความแปลกใหม่ น่าสนใจ 2) ความเปิด
กว้าง โครงการต้องมรีูปแบบของอาคารและพื้นที่ที่ส่งเสรมิใหผู้้คนรู้สกึความเปิดกว้างและเป็นมติรต่อผู้ใช้งานทุกค น รวมถึงการให้
ความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม กลุ่มคนหรอืวฒันธรรมภายในบรเิวณทีต่ัง้โครงการ 3) เฟอร์นิเจอร์ ทีเ่ลอืกใชค้วรมคีวามหลากหลาย 
กระตุน้และส่งเสรมิการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์4) รูปแบบพืน้ทีท่ างาน ควรมทีัง้การท างานแบบกลุ่ม พืน้ทีท่ างานทีเ่ป็นส่วนตวัและพืน้ที่
ท างานที่ผ่อนคลายเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกพื้นที่ที่ต้องการและเหมาะสมกบัการท างานที่จะช่วยส่งเสริมความสร้างสรรค์  5) การใช้
ธรรมชาต ิโดยการออกแบบทีค่ านึงถงึการใชแ้สงธรรมชาตแิละตน้ไมเ้พือ่มาช่วยเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะและเพิม่
บรรยากาศในการท างาน 

                             
รปูท่ี 4 ผงัโครงการ, จดัท าโดยผูว้จิยั. 

6.3 การก าหนดกิจกรรมภายในโครงการ  
จากการวเิคราะหผ์ลแบบสอบถามและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีผ่่านมา ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการก าหนดกจิกรรมดงัต่อไปน้ี 1) 

พืน้ทีท่ างานส าหรบัการคน้หาตวัตน 2) พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นและเรยีนรู ้อย่างเช่น พืน้ทีท่ างานแบบกลุม่และพืน้ทีจ่ดักจิกรรมทีส่ามารถแสดง
ผลงาน 3) พืน้ทีพ่กัผอ่น ทีเ่ป็นรา้นอาหาร สวนหรอืพืน้ทีน่ัง่เล่น 4) พืน้ทีท่ดลองท างานศลิปะ เพือ่ใหม้คีวามหลากหลายของงานศลิปะให้
ผูใ้ชง้านทดลองท างานในดา้นทีส่นใจ เพือ่สง่เสรมิใหค้นใหค้วามส าคญักบังานศลิปะและเป็นแรงบนัดาลใจในการคน้หาตวัตน 

 
 
 



แนวทางการพฒันาอาคารสรา้งสรรคง์านศลิปะเพือ่สง่เสรมิและกระตุน้การคน้หาตวัตน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
1) กจิกรรมภายในโครงการจะตอ้งส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ัง้การเรยีนรูต้วัตนและการเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น จากการศกึษากจิกรรมต่างๆ  

ควรมคีวามหลากหลาย เปิดกวา้งและมคีวามเชื่อมโยงกนัใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัตนเอง นอกจากนัน้ควรมกีจิกรรมที่
เป็นการแลกเปลีย่นความรูจ้ากผูท้ีม่ปีระสบการณ์เพือ่ดงึดดูคนใหห้นัมาสนใจการคน้หาตวัตนผา่นการสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

2) พืน้ทีภ่ายในโครงการจะตอ้งมคีวามยดืหยุ่นและเอื้ออ านวยต่อการสรา้งสรรคง์านศลิปะ จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
การออกแบบพืน้ทีภ่ายในโครงการควรมอีงคป์ระกอบทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ ีเหมาะสมกบัการสรา้งสรรคง์านศลิปะและ
ก่อใหเ้กดิความสรา้งสรรค ์

 
รปูท่ี 5 ผงัโครงการ, จดัท าโดยผูว้จิยั 

 
รปูท่ี 6 ผงัพืน้ชัน้ 4 ของโครงการ, จดัท าโดยผูว้จิยั 
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Abstract   
 Around 34.43 million tons of agricultural waste are created in Thailand annually, some of them considered cannot be 
used or recycled. Most farmers disposed it by burning or landfill that can affect the environment and communities. This research 
aims to investigate types of agricultural waste that can be used to create upcycled materials. Methodologies are 1) literature 
reviews on recycling agricultural waste into materials to analyze the types and properties of waste being possibly upcycled 
material based on their value and 2) observation and in-depth interviews with farmers at pandan farms in Pathum Thani. The 
questions were separated into two parts which are pre-farming stage and post-farming stage. The results show some waste of 
weed possibly disposed before starting to grow the pandan seed in the pre-farming stage. They managed this waste by landfill 
in other places because they think it can be the fertilizer for soil in the area. The other waste which occurred during pre-farming 
stage is from shading net and plastic rope, it can be reused as the ropes to bind the bunch of Pandan that they harvest and 
want to sell. For the post-farming stage, most of the waste comes from the parts of Pandan that they cannot use or sell. They 
handled the waste by letting it decompose by itself in a pre-farming stage or by using it as compost. 

Keywords: Agricultural waste, Waste management, Materials, Sustainability, Upcycled Material 

1. Introduction 
Around 34.43 million tons of agricultural waste are created in Thailand each year (Land Development Department, 

n.d.). Most farmers do not undertake appropriate waste management. Additionally, there are some kinds of waste cannot be 
used or recycled. Therefore, they disposed of it by burning or landfill and this can cause air pollution, harmful gasses, smoke, 
and dust, plus soil contamination and water contamination and increased risks affecting wildfire. Then, these pollution can affect 
the environment, farming communities and climate change.  

Most farmers in pandan farms dispose their agricultural waste by dropping it in wastelands or putting it under the trees 
and letting the waste be decomposed. According to the Waste hierarchy diagram, which is a tool to manage and reduce the 
waste, a part of farmers waste management is at the bottom of the waste hierarchy, which is the least preferred list of options. 
To reduce the impact on the environment and the community, to develop their waste management, and to process upcycled 
materials from agricultural waste, farmers have to change their waste management into more preferred list of options in waste 
hierarchy which are reuse and recycling. This list can be a good choice for them. It can be obviously developed into investment 
of products that can create more income for them and reduce their waste leading to better environment for their farms and 
community. This research aims to observe the types of agricultural waste in pandan farms that can be used to create upcycled 
materials. The scope of study of this individual study is to find out types of agricultural waste from pandan farms that have the 
potential factors to be used to create upcycled materials. This project will focus on the study of the types and properties of 
recycled materials which can be a good choice and more opportunities for farmers to add more value to their recycled waste 
and more industries or customers are encouraged to support their upcycled materials. Therefore, these can help them to gain 
more income to develop and strengthen their community. 
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2. Literature Review  

2.1 Circular economy  
Nowadays, circular economy was concerned as an important thing to reduce environmental issues and has been 

developed in global and Thai business sectors and people tend to focus more on the issues and circular economy. There is a 
case study in upcycled industrial waste glass that can develop various productions which are mixture material between glass 
and plastic, foam glass and cement block for natural ventilation. These products will have value depends on the demand of the 
consumers, their attitudes, and their behaviors (Wongwatcharapaiboon, 2020). 

2.2 Agricultural waste   
There are research works that have studied recycled materials from agricultural waste which are biowaste and 

biomass. First is the research of plant bottle packaging, which is made from more than 30 percent of plant-based materials by 
using agricultural waste to produce bio-polyethylene terephthalate (bio-PET). It can help to reduce carbon emissions and can 
help the companies to reach their sustainability goals (Ren et al., 2015). The second research is using agricultural waste ashes 
to modify asphalt binder and mixture so that it’s a sustainable way of a solution that is used in waste management (Fareed et 
al., 2012). The next research is about the biowaste that can be used for sustainable adsorption leading to low prices, effective 
adsorption capacity, and recyclability (Kadhom et al., 2020). Another research is creating magnetic biochar from biomass can 
reduce waste management problems. It has a magnetic property and can be an absorbent to be used in wastewater treatments 
and used in selected polymer cooperation. This is one of the case studies of using agricultural waste which can be adapted 
and developed in this study and make more opportunities for farmers to gain more income from biomass which can be recycled 
to be magnetic biochar (Thines et al., 2017). 

Pandan leaf fibers can be used as a material for paper production. So, it can reduce the use of wood for this production 
which in turn can help reduce the cause of deforestation. It can also be used to create textile products. (Juliano and Tayo, 
2020). Another research on Pandan leaf fiber shows that it can be used as a strengthening of composite material. The 
assessment was made of the tensile strength of pandan leaf fibers compared to glass fiber. The results show that Pandan leaf 
fiber has twice the tensile strengths and higher strain of being broken compared with glass fiber. (Johan et al., 2020). Additional 
research has revealed that extracts of pandan leave obtained through the solvent extraction method can be used for the 
sustainable removal of heavy metals such as copper. It uses biosorption of heavy metal which is an innovative technique to 
remove the pollutants from aqueous solutions. It can replace conventional methods of removing heavy metals which are more 
expensive and have many detrimental effects on the environment (Ngadi et al., 2015). 
Nanocellulose is created by cellulose fibers from agricultural waste treatment by using cellulose treatment and extraction 
techniques. It can be used in different pharmaceutical applications creating porous scaffolds that can be loaded with drugs, 
tablets, and gels (Kamel et al., 2020). 

There is a case study about using rice straw and corn husk to be raw materials to produce light wallboards by heat 
compression and testing of physical and mechanical properties. It can produce light, heat insulation wallboards that can be 
used in buildings such as walls and ceilings. Moreover, these can reduce the impact which can affect the environment, develop 
the construction materials, and make farmers having more income (Padkho, 2012). 
Using rice straw and corn cob under agricultural waste research to make composite boards by using rice straw and corn cob 
being mixed with plastic waste to reduce the use of formaldehyde by using plastic waste as a binder. Because formaldehyde 
adhesives affect health from toxic vapors, the binder used polypropylene and polyamide (nylon) plastic waste instead. The 
result of the research shows that this composite material has   the standards of inputs and potential value for building applications 
(Muktana-a-nun et al., 2019). 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

274 

Sugarcane bagasse is used to extract nanocellulose to make nanocellulose thin films by using FT-IR, XRD, FESEM, and 
DLS techniques. There is a testing of degradation of nanocellulose thin films in three types of soils which have different moisture-
holding capacities. The result is that it can be degraded in soil, salt, acidic and alkaline environments (Reshmy et al., 2021). 

The waste from resin is used as a binder mixed with waste goose feather as a filler because goose feather is a protein 
fiber that has good properties and input standards. After all, it is composed of hydrophobic keratin, and it is a protein that has 
a strength nearly as much as nylon (Klushin et al.,2021). Therefore, these can be used to create composite materials which 
have high water resistance. 

There are many types of agricultural waste can be used as upcycled materials, most of them can be recycled and 
used as composite materials that are used for construction, pharmaceutical applications, paper production and textile products. 
Other materials that are created from the waste are asphalt binder, Bio-PET, nanocellulose thin films which can be degraded 
in soil, salt, acidic and alkaline environments, and a magnetic biochar used in wastewater treatments. In addition, recycling 
agricultural waste can reduce the cause of the environmental issues which are pollution, soil contamination, water contamination 
and risks affecting wildfire. Also, it can create better quality of life for farmers, raise farmers’ awareness of the impact of waste 
problems and improve the waste management of the community.  

3. Methodology 
The in-depth interviews were conducted with ten farmers from the pandan farms via telephone calls. The questions 

were separated into two parts which are pre-farming stage and post-farming stage.  
The first section started with questions about the waste that occurred during the pre-farming stage and the types of waste that 
are separated are agricultural waste and other waste, for example, plastic waste. The same questions were then asked about 
waste for the post-farming stage.  

The next section investigated how they manage their waste. The questions in this section were asked to determine 
the potential factors of improving waste management and adding values to each farm. Data and information that have come 
out from the interviews can be compared to see what kind of factors can make them a difference in waste management. The 
last question in this section have enquired about the problems that they have from their waste and how they can properly 
handle the problems. 

4. Results and Discussion   
As revealed in the literature review, there are many case studies and research show that several types of agricultural 

waste have potential and good properties to be recycled and used as upcycled materials. Most research on materials that come 
from recycled agricultural waste are composite materials that are used for construction or building applications, pharmaceutical 
applications, paper production, textile products; and used in the industries for removal of heavy metals. Some composite 
materials can replace the use of harmful chemicals, the use of some resources such as wood which can reduce the cause of 
deforestation, and these materials can reduce the other factors that can affect the environment. In addition, promoting and 
investing upcycled materials can create more income for farmers, reduce waste and improve their waste management.  

Table 1. Waste that occurred during pre-farming and post-farming stage and waste management that farmers used  

Types of waste Pre-farming stage Post-farming stage Waste management 

Weed   Landfill 
Shading nets   Reuse 
Plastic rope   Reuse 
Pandan leaf   Disposal/Composting 
Packaging   Landfill 
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According to Table 1, there are several wastes that occurred in the pre-farming stage, most of the farmers answered 
that there is the weed that has to be disposed before starting to grow pandan from seed. They moved the weed away to other 
places that can be under the trees or vacant areas and let it dry and decayed by itself because it is biodegradable so it will 
become fertilizer for the soil in this area. Additional waste can occur during the pre-farming stage such as waste from shading 
nets and plastic rope. These types of waste can be reused as a rope to bind the bunches of pandan that they have harvested 
and want to sell.  

Moving to the post-farming stage, most of the waste come from parts of the pandan that they cannot be used or sold. 
For example, farmers have to harvest the pandan leaf but some of it cannot be used because it is too old, not of good enough 
quality for selling, and later on damaged by bugs, worms, and rats. They handled the waste by doing the same things as the 
first question has been asked is to let it be decomposed by itself. And when the time goes by, it decayed itself.  This has taken 
not more than a week, but some farmers bring it back to use as a compost for fertilizer. Therefore, they think that they do not 
have any problems with the waste that occurs on their farms. In addition, there are some plastic wastes from packaging, and 
they disposed it by landfill. However, some of the farmers said that they have problems with growing the pandan due to diseases 
in some plants, so they have to find a solution to solve the problems.  

With regards to literature review, pandan leaf can be used to create composite materials and a removal of heavy 
metals. To apply those research works for the community, it has to consider with many factors which can be the potential of 
the community, the quality and quantity of the waste and adequacy of material resources and human resources. Farmers’ 
perspective is one of important factors that affect the processes of waste management in the community. Therefore, changing 
their perspectives or raising their awareness of the impact of unappropriated waste management can improve waste 
management of the community and they will prefer to use recycling more than landfill to handle with their waste. 

5. Conclusion and Future Steps    
Circular economy has impact on reduction of environmental issues by changing people attitudes and behavior. 

Therefore, it will relate to the waste management in the community. And Agricultural waste can be used to create many types 
of upcycled materials which are composite materials, magnetic biochar, nanocellulose, Bio-PET, and Asphalt binder. Especially, 
the research of upcycled materials from pandan leaf, it shows that pandan leaf can be used to create composite materials and 
a removal of heavy metals. Also, its fiber can be used for pulp and paper making industries and textile products. In part of the 
result of in-depth interviews shows that farmers handled the waste which are weed, shading nets and plastic rope by landfill 
and reuse in the pre-farming stage. In post-farming stage, the waste that occurred are pandan leaves and some plastic 
packaging and they dispose them by composting and landfill. The literature review will relate to the result of the interview that 
most of the waste produced in post-farming stage are pandan leaf therefore, it can be the waste that have a potential to be 
used to create upcycled materials. 

For the future steps, this research can be further improved regarding the processes of recycling and creating upcycled 
materials or products to add more value to them and create the channels such as an application or a website for farmers to 
connect and communicate with their customers or entrepreneurs who are interested in developing and investing in their products 
which can be innovations with new technologies. In addition, this research can be used to develop the circular economy and 
create more awareness for people to reduce their waste and to solve global warming problems and the world of mankind. 
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บทคดัย่อ 
 เน่ืองจากพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงนัน้เป็นหนึ่งในดชันีชีว้ดัความอยู่ดมีสีุข (well-being) ของคนเมอืง เมอืงทีด่คีวรมพีืน้ทีส่เีขยีวทีม่ ี
คุณภาพ ในปรมิาณที่เหมาะสม และสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก โดยองค์การสหประชาชาติสนับสนุนให้เมอืงมนีโยบายที่มคีวาม
เชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มไวใ้นเป้าหมายที่ 11 (sustainable cities and communities) ของเป้าหมายการพฒันาที่
ยัง่ยนืทัง้หมด 17 เป้าหมาย (SDG Move, 2559) แต่สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวในกรุงเทพมหานครนัน้ มไีม่ถงึเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก 
(World Health Organization: WHO) ที่ได้ระบุไว้ว่าควรมขีนาดอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, 2560) อกีทัง้ยงัไม่สามารถเขา้ถงึและเชื่อมโยงกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (access and linkages) ไดง้า่ยและสะดวก ท าใหป้รมิาณ
ของผูท้ีจ่ะไปใชง้านในพืน้ทีน่ัน้ ๆ มจี ากดั งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา องคป์ระกอบเชงิกายภาพ ไดแ้ก่ ต าแหน่งทีต่ัง้ การบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน สิง่อานวยความสะดวก โครงขา่ยการเขา้ถงึพืน้ที่ และการเชื่อมโยงของสวนสาธารณะในพืน้ทีแ่ขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั และ
องคป์ระกอบเชงิสงัคม ไดแ้ก่ ลกัษณะของกลุ่มประชากรทีเ่ขา้ใชป้ระโยชน์ในพืน้ที่ รูปแบบของกจิกรรม พฤตกิรรมการใชง้าน ทศันคติ
ของผูใ้ชง้านพืน้ทีส่วนสาธารณะด้วยการท าแบบสอบถาม น าไปประกอบกบัการสมัภาษณ์ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัดา้นการจดัการหรอื
ผูร้บัผดิชอบการพฒันาโครงการ เพื่อรวบรวมขอ้มลูดา้นการจดัการพืน้ทีท่ ัง้เชงินโยบายและเชงิกายภาพ โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์
เพือ่หาแนวทางการเชือ่มโยงพืน้ทีส่วนสาธารณะเพือ่สรา้งเอกภาพทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชวีติของคนเมอืง 

ค าส าคญั: สวนสาธารณะ, การเขา้ถงึ, ความตอ้งการ, การเชือ่มโยง, สวนลุมพนีิ 

Abstract 
 Because urban green spaces are one of the indices of urban well-being. A good city should have adequate good 
quality of green spaces and can be accessed easily. The UN encouraged cities to policies economical, social, and environmental 
connection in Goal 11 (sustainable cities and communities), one of 17 Sustainable Development Goals (SDG Move, 2016) . 
But Bangkok’s green spaces proportion did not reach the World Health Organization (WHO) threshold that stated green spaces 
should be at least 9 square meters per person (Ministry of Natural Resources and Environment, 2017) .  Also they cannot be 
accessed and linked to nearby easily and conveniently. Causing the number of people using there area were limited. This 
research aims to study physical components of parks in Lumpini Sub-District, Pathumwan District include location, basic 
services, facilities, area access network, linkages and social components, such as the characteristics activity, behavior, attitudes 
of park users by questionnaires, along with interviews with relevant executives or those responsible for project development to 
collect policy and physical space management informations. The gathered information will be used to find guidelines to link 
park areas to create unity that will lead to the improvement of the quality of people life. 

Keywords: Park, Accessibility, Demand, Linkage, Lumpini Park. 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงนัน้เป็นหน่ึงในดชันีชีว้ดัความอยู่ดมีีสุข (well-being) ของคนเมอืง เมอืงทีด่คีวรมพีืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีุณภาพ 

ในปรมิาณที่เหมาะสม และสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก โดยองค์การสหประชาชาติเหน็ความส าคญัของการมพีื้นที่สเีขยีว จงึมกีาร
ก าหนดเรื่องการพฒันาและการเขา้ถงึพืน้ทีส่เีขยีวส าหรบัคนทุกกลุ่ม และองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ได้
ระบุไวว้า่ ขนาดของสดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชนควรมขีนาดอยา่งน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน ซึง่ปัจจุบนั (16 เมษายน 
2565) จ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร (จากส านักทะเบยีนราษฎร)์ ม ี5,588,222 คน ต่อ ขนาดพืน้ทีส่เีขยีวรวม 41,429,044.21 
ตร.ม. โดยอตัราสว่นพืน้ทีส่เีขยีวต่อประชากรเท่ากบั 7.41 ตร.ม./คน (ส านักสิง่แวดลอ้ม; ส านกัยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล, 2565) ซึง่ถอื
วา่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก 

ทัง้น้ีแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนัมจี านวนประชากร 17,808 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2563) เป็นเขตศนูยก์ลาง
ธุรกิจ (central business district) การค้า การบรกิาร การพยาบาล วฒันธรรม การศึกษา และการทูต มทีี่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางของ
กรุงเทพมหานคร และทีม่กีารคมนาคมหลากหลายชอ่งทาง แมว้า่สดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวต่อประชากรจะไมไ่ดส้งูมากเมือ่เทยีบกบัเขตอื่น ๆ 
แต่หากเทยีบกบัพืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตพาณิชยกรรม และเขตศูนยก์ลางธุรกจิ (central business district) แลว้ ถอืวา่มสีดัสว่นทีส่งู โดยมพีืน้ทีส่ ี
เขยีวต่อประชากรอยูท่ี ่18.26 ตารางเมตรต่อคน และในอนาคตกจ็ะมสีวนสาธารณะทีล่งทุนโดยภาคเอกชน พืน้ทีส่าธารณะทีค่รอบครอง
โดยเอกชน (Privately owned public space: POPS) เชน่ โครงการวนัแบงคอ็ก (One Bangkok) เกดิขึน้ 

เมือ่พจิารณาถงึสวนสาธารณะซึง่เป็นองคป์ระกอบระหวา่งพืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีส่เีขยีวทีม่นุษยส์รา้งขึน้นัน้ หน่วยงานจาก
ภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทยเริม่ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งและดแูลรบัผดิชอบมากขึน้ โดยองคป์ระกอบหนึ่งทีส่ าคญัของพืน้ที่
สาธารณะทีด่สี่งเสรมิสุขภาวะนัน้ คอื การสรา้งการเขา้ถงึและการเชื่อมโยงกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (access and linkages) โดยการเขา้ถงึที่
งา่ย สะดวกจะเป็นองคป์ระกอบทีช่่วยเพิม่ปรมิาณของผูท้ีจ่ะไปใชง้านในพืน้ทีน่ัน้ ๆ น ามาสู่ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) การเชื่อมโยงระหวา่งพืน้ทีก่บัพืน้ทีจ่ะสง่เสรมิดา้นการใชง้านทีต่่อเน่ือง การเชื่อมโยงระหว่างคนกบัพืน้ที่
จะเป็นการส่งเสรมิด้านการมสี่วนร่วม ท าใหเ้กดิความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงกบัพื้นที ่ซึ่งองค์ประกอบการเชื่อมต่อพื้นทีน้ี่จะท าใหเ้กดิ การ
เชือ่มต่อระหวา่งคนกบัคนขึน้โดยมพีืน้ทีเ่ป็นตวักลาง เกดิเป็นชุมชน สงัคมขึน้ได ้งานวจิยันี้จงึสนใจจะศกึษาแนวทางทีจ่ะสรา้งการเขา้ถงึ
พืน้ทีส่วยสาธารณะใหเ้กดิความเชื่อมโยงทัง้ในมติกิายภาพ และการบรหิารจดัการใหเ้กดิมติทิางสงัคมและการมสี่วนร่วมโดยในมุมมอง
ของสถาปนิกจะน าเสนอการออกแบบและกลไกการบรหิารจดัการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเมอืงในมุมกวา้งและต่อการใชง้านของประชากร
เมอืงอยา่งเป็นเอกภาพ 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพื่อชี้ให้เห็นสภาพปัจจุบนัทางกายภาพด้านการเชื่อมโยงของสวนสาธารณะในศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ( central 
business district) 
2) เพื่อน าเสนอแนวทางการเชื่อมโยงทางดา้นการมองเหน็ ทางกายภาพ และทางสงัคม โดยใชส้วนสาธารณะเป็นเครื่องมอืเพื่อพฒันา
คุณภาพชวีติ 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) ประโยชน์ต่อส านักงานสวนสาธารณะ หรอืหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงพืน้ทีส่วนสาธารณะ ใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการเขา้ถงึและเชื่อมต่อกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการใชพ้ืน้ทีอ่ย่างทัว่ถงึ และต่อเน่ือง ลดความเหลื่อมล ้าในการ ใชง้าน
พืน้ที ่โดยการศกึษาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาการเชือ่มต่อและเพิม่โอกาสการเขา้ถงึของพืน้ทีส่วนสาธารณะในบรบิทเมอืง 
2) นักออกแบบ สถาปนิก นกัผงัเมอืง ภมูสิถาปนิก ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะใหเ้ชือ่มกบัพืน้ทีโ่ดยรอบเพือ่ดงึดดูให้
คนมาใชง้านมากขึน้ สรา้งการใชง้านทีต่่อเนื่อง หรอืเป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ทีท่ีต่อ้งการการเชือ่มต่อทีม่บีรบิททีใ่กลเ้คยีงได้ 
3) นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เจา้ของโครงการ ใชเ้ป็นแนวทางในการเปิดพืน้ทีภ่ายในโครงการเป็นพืน้ทีส่าธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
เหน็ถงึความเป็นไปไดห้รอืประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการเปิดพืน้ทีส่วนสาธารณะภายในโครงการ และส่งผลต่อเน่ืองไปยงัโอกาสในการเพิม่
พืน้ทีใ่ชส้อยชองโครงการได ้
4) ผูใ้ชง้านสวนสาธารณะ ไดเ้ขา้ถงึพืน้ทีส่วนสาธารณะทีม่คีุณภาพ และมกีารใชง้านทีต่่อเนื่องสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ี
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัสวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะ (park) เป็นการใช้ทีด่นิประเภทหน่ึงทีม่คีวามส าคญัอย่างมากส าหรบัชวีติ ความเป็นอยู่แบบเมอืง (urban life) 
สวนสาธารณะ คอื พืน้ทีโ่ลง่ทีม่กีารจดัภมูทิศัน์ใหเ้กดิความสวยงามเท่าทีจ่ะท าได ้เช่น ทีส่งบ ร่มรื่น พกัผ่อน คลายความเมือ่ยลา้ เป็นที่
พบปะพดูคุยสนทนา ใชเ้ดนิเทีย่วเลน่ เป็นทีเ่พิม่ความสดชืน่สรา้งสรรคค์วามคดิ (กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2547) กรุงเทพมหานคร ผู้
ที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบเรื่องสวนสาธารณะ คือ สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการจ าแนก
สวนสาธารณะตามขนาดพื้นที่และวตัถุประสงค์การใช้พื้นที่ โดยสามารถแบ่งสวนสาธารณะได้เป็น 7 ประเภท (ส านักผงัเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2555) ไดแ้ก่ 1) สวนหยอ่มขนาดเลก็ หรอืสวนใกลบ้า้น (pocket park mini tot park) 2) สวนหมูบ่า้น หรอืสวนละแวก
บา้น (neighborhood park) 3) สวนสาธารณะชุมชน (community park) 4) สวนสาธารณะระดบักลาง หรอืสวนสาธารณะระดบัเขต/ย่าน 
(district park) 5) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ (metro park) 6) สวนถนน (street park) 7) สวนเฉพาะทาง หรอืสวนอเนกประสงค ์(special 
purpose park) 

ลกัษณะและหน้าที่ของสวนสาธารณะที่ดี คุณสมบตัิทางด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะที่ดีตัง้อยู่ในบริเวณที่เป็นจุด
เชื่อมต่อการสญัจรที่ส าคญัตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัอาคารหรอืสถานที่ที่มคีวามส าคญัตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัสิง่อ านวยความ
สะดวกมคีวามหนาแน่นของมวลอาคารโดยรอบอย่างเหมาะสมมขีนาดพืน้ที่ สภาพภูมทิศัน์ และมุมมองในการมองพื้นที่โดยรอบอย่าง
สวยงามสบายตาและในทางกลบักนัมมุมองจากภายนอกทีม่องเขา้มาในพืน้ทีก่ม็คีวามสวยงาม พืน้ทีว่า่งสาธารณะทีด่ใีนนัยยะของประเภท
ผูใ้ช ้กจิกรรม และช่วงเวลาทีใ่ช ้มคีวามหลากหลายของผูใ้ช ้มคีวามหลากหลายของกจิกรรม มกีารเขา้ใชพ้ืน้ทีว่า่งสาธารณะในช่วงเวลาที่
หลากหลาย (สภุาดา ศรสีารคาม, 2550) 

2.2 แนวคิด Placemaking 
การสรา้งความเป็นสถานทีใ่หป้ระสบความส าเรจ็เป็นแนวคดิขององคก์รพฒันาพืน้ทีส่าธารณะ (Project for Public Spaces : 

PPS) ซึง่เป็นแนวทางทีเ่กดิในทศวรรษ 1960 โดยมนีักเขยีน Jane Jacobs และ William H. Whyte ไดเ้สนอแนวคดิการออกแบบเมอืงที่
รองรบัผู้คนเพื่อให้สถานที่นัน้ ๆ มชีวีติชวีาขึ้นมา Project for Public Spaces เสนอว่า พื้นที่สาธารณะที่ประสบความส าเรจ็ มกัจะมี
คุณลกัษณะร่วม 4 ประการ คือ สถานที่ที่เข้าถึงได้ง่าย (accessible) มีผู้คนเข้าร่วมในกิจกรรม (activities) พื้นที่มีลกัษณะสบาย 
(comfortable) มรีปูลกัษณ์ทีด่ ีและเป็นสถานทีท่ีพ่บปะสงัสรรคไ์ด ้(sociable) 

กล่าวคอืแนวคดิ Placemaking เป็นการออกแบบพืน้ที ่ทีเ่น้นในการสรา้งพืน้ทีส่ว่นกลางใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่คน
มากขึน้ โดยหน่ึงในปัจจยัทีส่ าคญั คอืการเขา้ถงึและการเชือ่มต่อ การเขา้ถงึสถานทีห่นึ่งไดจ้ากการเชือ่มต่อกบัสถานทีร่อบ ๆ ทัง้ในดา้น
การมองเหน็และดา้นกายภาพ พืน้ทีส่าธารณะทีส่ าเรจ็ สามารถเดนิทางไปไดง้า่ยและผ่านไดง้า่ย มองเหน็ไดจ้ากระยะไกลและใกล้กจ็ะ
สง่ผลใหเ้กดิการใชง้านทีต่่อเนื่องและมกีารใชง้านทีม่ากขึน้ 

2.3 ความเช่ือมโยงและการเข้าถึง 
การเชื่อมโยง ( linkage) หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบสองอย่างขึ้นไป เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสอง

สวนสาธารณะ การเชื่อมโยงระหวา่งสถานทีก่บับุคคล โดยการเชื่อมโยงในงานวจิยัน้ีจะกล่าวถงึ การเชื่อมพืน้ทีส่เีขยีวเขา้ดว้ยกนัทัง้ใน
กรรมสทิธิข์องภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ทีเ่ป็นสวนสาธารณะโดยตรงและสวนทีอ่ยูภ่ายในโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน 

การเขา้ถึง (accessibility) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใช้งานพื้นที่ด้วยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การเขา้ถึงทางกายภาพที่
สามารถเดนิถงึกนัไดอ้ยา่งสะดวก การเขา้ถงึทางสายตาทีส่ามารถมองเหน็พืน้ทีอ่ื่นจากจุดทีย่นือยูไ่ด ้

กลา่วคอืวธิใีนการสรา้งความเชือ่มโยงและการเพิม่โอกาสการเขา้ถงึนัน้มลีกัษณะทีเ่ป็นไปในทางเดยีวกนั หากมกีารเชือ่มโยงที่
ดกีารเขา้ถงึกจ็ะดตีามไปดว้ย ตวัอย่างเช่น การสรา้งความเชื่อมโยงทางกายภาพใหก้บัพืน้ทีส่เีขยีว 2 แห่งสามารถเดนิถงึกนัได ้การ
เขา้ถงึพืน้ทีท่ ัง้ 2 แหง่กจ็ะสะดวกตามไปดว้ย โดยการเชื่อมโยงและการเขา้ถงึในงานวจิยันี้จะกล่าวถงึทัง้ทางสายตาทีห่มายถงึการยนือยู่
ทีส่ถานทีห่น่ึงและสามารถมองเหน็ไปยงัอกีสถานทีห่น่ึงได ้ทางกายทีห่มายถงึการมเีสน้ทางเดนิทางจากสถานทีห่น่ึงไปยงัอกีสถานที่
หน่ึงไดอ้ยา่งสะดวกและต่อเน่ือง และทางสงัคมทีห่มายถงึการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาพืน้ที ่
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2.4 ความเป็นเอกภาพของเมือง 
เอกภาพ (unity) หมายถงึ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ความสอดคลอ้งกลมกลนื ไม่ขดัแยง้ โดยเอกภาพทางกายภาพ คอื

การใชง้านทีต่่อเนื่องเป็นการจบักลุ่มสถานทีใ่หม้กีารเดนิต่อกนัได ้และเอกภาพดา้นสงัคม คอืการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การมี
เป้าหมายในการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะใหทุ้กคนเขา้ถงึไดอ้ยา่งเท่าเทยีม สง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ขีองมนุษย์กล่าวคอืหากเมอืงมคีวามเป็น
เอกภาพ ผูใ้ชง้านสามารถเดนิถงึกนัไดอ้ย่างต่อเน่ือง สะดวก กจ็ะน ามาสู่การลดการใชร้ถ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และยงัเป็นการ
สง่เสรมิสขุภาพของผูใ้ชง้าน ความเป็นเอกภาพของเมอืงจงึเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

2.5 สรปุการทบทวนวรรณกรรม 
การออกแบบแนวทางการเพิม่โอกาสการเขา้ถงึและเชื่อมต่อพืน้ทีส่วนสาธารณะนัน้ ผูว้จิยัค านึงถงึความต่อเนื่องในการใชง้าน

ทางดา้นกายภาพโดยการส ารวจพืน้ทีก่ารเชือ่มต่อในปัจจุบนั สอบถามผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ผูท้ีม่าใชบ้รกิารสวนสาธารณะและสมัภาษณ์
ผูท้ี่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัด้านการจดัการหรอืผูร้บัผดิชอบการพฒันา เพื่อหาแนวทางการเชื่อมต่อพื้นที่และการมสี่วนร่วมของทัง้ทาง
ภาครฐัและเอกชน น าไปสูก้ารเสนอเสน้ทางเชื่อมต่อพื้นที่ในแขวงลุมพนีิ และพื้นที่ใกล้เคยีงใหเ้กดิความเป็นเอกภาพของเมอืง ที่จะ
พฒันาคุณภาพชวีติของคนเมอืง 

3.วิธีการวิจยั 

3.1 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมลู 
1) การสงัเกต เป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิโดยอาศยัการสงัเกตจากพืน้ทีศ่กึษาทัง้ในดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้ม โครงสรา้ง

พืน้ฐาน การเขา้ถงึ กจิกรรม และการบรกิารต่าง ๆ 
2) การใชแ้บบสอบถาม การจดัท าแบบสอบถามเกีย่วกบัสาเหตุทีก่ลุม่ตวัอยา่งเลอืกมาเขา้มาใชบ้รกิาร และชว่งเวลาที่เขา้มาใน

บรเิวณสวนสาธารณะ โดยโครงสรา้งของแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชพ้ืน้ที ่
ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านพืน้ทีส่วนสาธารณะรว่มกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

3) การสมัภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการจดัการพื้นที่ทัง้เชิงนโยบายและเชิงกายภาพ โดยจะสมัภาษณ์ผู้ที่มีความ
เกีย่วขอ้งกบัดา้นการจดัการหรอืผูร้บัผดิชอบการพฒันา ทัง้ในระดบัการบรหิารและระดบัปฏบิตักิาร โดยใชโ้ครงสรา้งของแบบสมัภาษณ์
ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการพืน้ทีแ่ละมมุมองในการเชือ่มต่อพืน้ที ่

3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 
1) การศกึษาแนวคดิทฤษฎจีากเอกสารหนังสอืและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรื่องของ ความหมาย องคป์ระกอบ ประเภทของ

สวนสาธารณะ เกณฑก์ารจดัสวนสาธารณะ แนวคดิการจดัการ และการมสีว่นร่วมในการพฒันา จากเอกสารหนงัสอืและงานวจิยัทีเ่พือ่ใช้
เป็นหลกัในการวเิคราะหถ์งึแนวทางในการสรา้งการเชือ่มโยงและเพิม่โอกาศการเขา้ถงึ 

2) การเก็บข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นที่ ข ัน้ตอนของการเก็บข้อมูลจะต้องใช้วิธีการในการลงส ารวจพื้นที่ การแจก
แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์เพือ่ใหไ้ดข้้อมลูทัง้ 3 ดา้นของกรอบแนวคดิประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นกายภาพพืน้ที ่ดา้นสงัคม และดา้น
นโยบาย ซึง่วธิกีารไดแ้ก่ การลงส ารวจพืน้ทีส่ าหรบัขอ้มลูดา้นกายภาพการแจกแบบสอบถามร่วมกบัการสงัเกตส าหรบัขอ้มลูดา้นสงัคม 
และการสมัภาษณ์ส าหรบัขอ้มลูดา้นนโยบาย 

3) การวเิคราะหข์อ้มลู หลงัจากทีไ่ดม้กีารศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง และไดล้งส ารวจพืน้ทีเ่พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อ
การพฒันาพืน้ทีแ่ลว้ จะตอ้งน าขอ้มลูทีไ่ดม้ารวบรวม แบ่งประเภทและน าไปใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี วเิคราะหถ์งึความตอ้งการใน
การใช้พื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อแนวทางในเชื่อมโยง เพื่อน าไปอภิปรายถึงผลของการศึกษาตาม
วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งตน้ และสรุปผลการศกึษาต่อไป 

4) การจดัท าขอ้เสนอแนะในการจดัการพืน้ที ่จดัท าขอ้เสนอแนะและแนวทางในการสรา้งความเชื่อมโยงและเพิม่โอกาสการ
เขา้ถงึพืน้ทีส่วนสาธารณะ เพือ่สรา้งความเป็นเอกภาพใหก้บัเมอืงทีน่ ามาสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3.3 ขอบเขตการวิจยั 

3.3.1 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาพืน้ทีส่วนสาธารณะ แขวนลุมพนีิ เขตปทุมวนั และใกลเ้คยีง โดยสวนสาธารณะทีเ่ป็นหน่วย

ประชากรทีใ่ชศ้กึษา ไดแ้ก่ สวนลุมพนีิ, สวนป่าเบญจกติ,ิ สวนในโครงการวนัแบงคอ็ก (One Bangkok), สวนในโครงการดุสติเซน็ทรลั
พาร์ค (Dusit Central Park), สวนในโครงการหลงัสวนวลิเลจ (Langsuan Village), อุทยานจุฬาฯ 100 ปีโดยเหตุผลในการเลอืกพืน้ที่



แนวทางการสรา้งความเชือ่มโยงและเพิม่โอกาสการเขา้ถงึพืน้ทีส่วนสาธารณะในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  
เพือ่สรา้งความเป็นเอกภาพของเมอืง กรณศีกึษา: แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 
ธนะสทิธิ ์พพิฒัน์วระกุล และอาชญัญ ์บุญญานนัต์ 
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ศกึษา เน่ืองจากเป็นเขตทีม่คีวามเป็นพาณิชยกรรมหนาแน่นสงู เป็นย่านศูนยก์ลางเศรษฐกจิของกรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามหลากหลาย
ของการใชง้านพืน้ทีแ่ละมสีดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวถงึตามเกณฑท์ีอ่งค์การอนามัยโลกก าหนดไวท้ี ่9 ตารางเมตรต่อคน โดยพืน้ทีท่ีศ่กึษามี
พืน้ทีส่เีขีย่วต่อประชากรอยูท่ี ่18.26 ตารางเมตรต่อคน 

3.3.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1) กลุม่บุคคลผูร้บัผดิชอบการพฒันาสวนสาธารณะ 
กลุ่มผูผู้ร้บัผดิชอบพฒันาสวนสาธารณะจะเป็นผูท้ีรู่ข้อ้มูลในเชงิลกึและสามารถถ่ายทอดขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ แลว้ความ

เป็นไปไดใ้นการพฒันา ใหแ้ก่ผูว้จิยั โดยคนกลุม่นี้จะเป็นผูท้ีร่เิริม่ใหม้กีารก่อตัง้พืน้ทีส่าธารณะ 
2) กลุ่มบุคคลทัว่ไป กลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ที่เขามาท ากิจกรรมหรอืเข้ามาใช้งานภายในสวนสาธารณะ ใช้วธิีการแจก

แบบสอบถามและสมัภาษณ์เพือ่ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชง้านเฉพาะบุคคล โดยการสุม่กลุม่ตวัอยา่งเทยีบเคยีงกบัจ านวนผูใ้ชง้านโดยมกีาร
ก าหนดการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนของผูใ้ชง้านพืน้ทีส่วนสาธารณะแขวงลุมพนีิ เป็นจ านวน 400 คน 

4.ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะการเช่ือมต่อในปัจจบุนั 

 
รปูท่ี 1 แสดงจุดเชือ่มต่อทางกายภาพในปัจจุบนั                         รปูท่ี 2 แสดงการเชือ่มต่อดว้ยโปรแกรม Space Syntax 

การเชื่อมต่อในปัจจุบนัพบวา่เสน้ทางทีม่กีารเชื่อมต่อทีด่นีัน้จะเป็นบรเิวณถนนสายหลกัโดยจะเหน็เป็นโทนสแีดง ไดแ้ก่ ถนน
พระราม 4 และถนนเพลนิจติ รองลงมา คอื ถนนดวงพทิกัษ์ ถนนวทิยุ ถนนราชด าร ิและถนนสารสนิตามล าดบั โดยปัจจุบนัการถนน
ตามซอยต่าง ๆ กจ็ะมกีารเชือ่มต่อทีน้่อยซึง่จะเหน็เป็นเสน้สรในโทยเยน็ สเีขยีว ฟ้า และน ้าเงนิ ซึง่เสน้ทางทีม่กีารเชือ่มต่อทีน้่อยนัน้กจ็ะ
น ามาสูก่ารใชง้านทีน้่อยตามไปดว้ย 

จากการส ารวจความต่อเน่ืองในการเดนิจากจุดหน่ึงไปยงัอกีจุดหน่ึงโดยก าหนดใหปั้จจยัทีข่ดัขวางความต่อเน่ืองคือ จ านวน
การขา้มถนน จ านวนการขา้มทางมา้ลาย และจ านวนการขา้มสะพานลอย เป็น -3, -2,-1 คะแนนตามล าดบั และปัจจยัทีส่่งเสรมิความ
ต่อเน่ืองคอื จ านวนจุดเชื่อมต่อ สญัญาณไฟขา้มถนน และทางเดนิโดยตรง เป็น 1 คะแนน โดยผลความต่อเน่ืองในปัจจุบนัทีม่คีวาม
ต่อเน่ืองมาก ไดแ้ก่สวนลุมพนิี-สวนป่าเบญจกติ,ิ สวนลุมพนิี-One Bangkok, สวนลุมพนีิ-Dusit Central Park, สวนลุมพนีิ-Lungsuan 
Village ตัง้ขอ้สงัเกตว่าเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ห่างกนัไม่มาก หรอืในพืน้ทีท่ีห่่างกนักจ็ะมเีสน้ทางโดยตรงทีส่ามารถเดนิถงึไดเ้ลยโดยสองพืน้ที่
ทีม่คีวามต่อเน่ืองมากที่สุดคอื สวนลุมพนิี-Dusit Central Park ความต่อเน่ืองระดบัปานกลางในปัจจุบนั ไดแ้ก่ สวนป่าเบญจกติิ-One 
Bangkok, สวนป่าเบญจกติ-ิDusit Central Park, สวนป่าเบญจกติ-ิLungsuan Village, สวนป่าเบญจกติ-ิอุทยานจุฬาฯ 100 ปี, One 
Bangkok-Dusit Central Park ตัง้ขอสงัเกตว่าความต่อเน่ืองในระดบัน้ีจะมพีืน้ทีห่น่ึงคอื สวนป่าเบญจกติเิป็นพืน้ทีร่่วมและใชเ้สน้ทาง
เชื่อม (สะพานเขยีว) ในการเชื่อมต่อท าใหม้คีวามต่อเน่ืองมากขึน้ แมจ้ะเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ห่างไกลกนัแต่กม็คีวามต่อเน่ืองโดยสองพืน้ทีท่ีม่ ี
ความต่อเน่ืองมากทีสุ่ดในระดบัน้ีคอื สวนป่าเบญจกติ-ิDusit Central Park ความต่อเน่ืองของสองพืน้ทีท่ีน้่อยทีสุ่ดในปัจจุบนั คอื Dusit 
Central Park-อุทยานจุฬาฯ 100 ปี ถงึแมจ้ะเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดอ้ยู่ห่างกนัมาก แต่มกีารขา้มถนนเป็นจ านวนมากจงึท าใหข้าดความ
ต่อเน่ืองได ้
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4.2 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ช้งาน 
ในการศกึษาลกัษณะผูท้ีม่าใชง้านสวนลุมพนีิ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ในดา้นของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชง้าน

พบวา่ ผูใ้ชง้านสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 234 คน (58.5%) รองลงมาเป็นเพศชาย 114 คน (28.5%) และผูท้ีม่เีพศวถิทีีห่ลากหลาย 52 คน 
(13.0%) อายุส่วนใหญ่อยู่ช่วง 31-40 ปี จ านวน 257 คน (64.3%) รองลงมาคอืช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 74 คน (18.5%) อาชพีส่วน
ใหญ่ท าบรษิทัเอกชน จ านวน 213 คน (53.3%) รองลงมาคอืรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 91 คน (22.8%) รายไดต้่อเดอืนสว่นใหญ่อยู่
ชว่ง 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 202 คน (50.5%) รองลงมาคอืชว่ง 30,000-45,000 บาท จ านวน 125 คน (31.3%) ลกัษณะการอยู่
อาศยัส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบัครอบครวั 169 คน (42.3%) รองลงมาอยู่กบัเพื่อน/แฟน จ านวน 142 คน(35.5%) และอาศยัอยู่คนเดยีว
จ านวน 89 คน (22.3%) จังหวัดที่พักอาศัยส่วนใหญ่คือกรุงเทพมหานคร จ านวน 386 คน (96.5%) และเขตที่พักอาศัยใน
กรุงเทพมหานครทีผู่ต้อบแบบสอบถามอยู่มากทีสุ่ดคอืเขตคลองเตยจ านวน 132 คน  (33.0%) รองลงมาคอืเขตปทุมวนัจ านวน 37 คน 
(9.3%) ประเภททีพ่กัอาศยัทีม่ากทีส่ดุคอืคอนโดมเินียมจ านวน 161 คน (40.3%) รองลงมาคอืบา้นทาวน์เฮาส ์จ านวน126 คน (31.5%) 

ตารางท่ี1 แสดงความต่อเนื่องในการเดนิระหวา่งพืน้ทีส่เีขยีว 

พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 
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   (1) (-3) (-2) (-1) (1) (1)    

สวนลุมพนีิ สวนป่าเบญจกติ ิ 1.5 1     1 2.0 1.0 มาก 
สวนลุมพนีิ One Bangkok 0.3 3  1    1.0 1.0 มาก 
สวนลุมพนีิ Dusit Central Park 0.12 2  1  1 1 2.0 2.0 มาก 
สวนลุมพนีิ Lungsuan Village 0.5 3  1    1.0 1.0 มาก 
สวนลุมพนีิ อุทยานจุฬาฯ  100 ปี 2.2 2  3 1 1 1 -3.0 -1.0 น้อย 
สวนลุมพนีิ สวนปทุมวนารกัษ ์ 1.9 1 3 3 1 1 1 -8.0 -4.0 น้อยมาก 
สวนป่าเบญจกติ ิ One Bangkok 2.5 2 3    1 0.0 0.0 กลาง 
สวนป่าเบญจกติ ิ Dusit Central Park 3 3  1   1 2.0 0.6 กลาง 
สวนป่าเบญจกติ ิ Lungsuan Village 2.2 1  1   1 1.0 0.3 กลาง 
สวนป่าเบญจกติ ิ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี 4.6 3  3 1 1 1 -2.0 -0.4 กลาง 
สวนป่าเบญจกติ ิ สวนปทุมวนารกัษ ์ 3.6 2 3 6 3 1 1 -20.0 -5.0 น้อยมาก 
One Bangkok Dusit Central Park 1.1 2  2  1 1 0.0 0.0 กลาง 
One Bangkok Lungsuan Village 1.8 2 3 1    -9.0 -4.5 น้อยมาก 
One Bangkok อุทยานจุฬาฯ   100 ปี 3.3 2  4 1 1 1 -5.0 -1.3 น้อย 
One Bangkok สวนปทุมวนารกัษ ์ 3.3 3 3 4 1 1 1 -13.0 -3.3 น้อยมาก 
Dusit Central Park Lungsuan Village 1.4 1 1 1    -4.0 -2.0 น้อย 
Dusit Central Park อุทยานจุฬาฯ 100 ปี 2.4 3 4 6    -21.0 -7.0 น้อยมาก 
Dusit Central Park สวนปทุมวนารกัษ ์ 2.5 2 3 4 1 1 1 -14.0 -4.6 น้อยมาก 
Lungsuan Village อุทยานจุฬาฯ   100 ปี 3.1 3 1 3 1 1 1 -5.0 -1.3 น้อย 
Lungsuan Village สวนปทุมวนารกัษ ์ 1.8 1 1 2 1  1 -6.0 -3.0 น้อย 
สวนปทุมวนารกัษ์ อุทยานจุฬาฯ   100 ปี 2.8 2 2 1 3   -9.0 -3.0 น้อย 

4.3 ข้อมลูการใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะ 
ในการศกึษาลกัษณะผูท้ีม่าใชง้านสวนลุมพนีิ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ในดา้นขอ้มลูการใชพ้ืน้ทีส่วนสาธารณะ

พบวา่ ก่อนเดนิทางมาสวนสาธารณะผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เดนิทางมาจากทีท่ างาน จ านวน 240 คน (60%) รองลงมาคอืทีพ่กัอาศยั 
จ านวน 137 คน (34.3%) สถานศกึษา จ านวน 23 คน (5.8%) และบรเิวณใกลพ้ืน้ทีด่งักล่าวสวนใหญ่มพีืน้ทีส่วนสาธารณะ 377 คน (94.3%) 



แนวทางการสรา้งความเชือ่มโยงและเพิม่โอกาสการเขา้ถงึพืน้ทีส่วนสาธารณะในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  
เพือ่สรา้งความเป็นเอกภาพของเมอืง กรณศีกึษา: แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 
ธนะสทิธิ ์พพิฒัน์วระกุล และอาชญัญ ์บุญญานนัต์ 
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โดยวธิทีีผู่ต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชใ้นการเดนิทางมายงัสวนสาธารณะสวนลุมพนีิ คอืรถสว่นตวั จ านวน 223 คน (55.8%) รองลงมาคอื
รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT จ านวน 68 (17.0%) รถไฟฟ้า BTS จ านวน 56 คน (14.0%) ระยะทางในการเดนิทางมาสวนสาธารณะสวนลุมพนีิสวน
ใหญ่อยูช่ว่ง 6-10 กโิลเมตร จ านวน 249 คน (62.3%) รองลงมาคอืน้อยกวา่ 5 กโิลเมตร จ านวน 92 คน (23.0%) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
สว่นใหญ่อยูช่ว่ง 11-30 นาท ีจ านวน 249 คน (62.3%) รองลงมาคอื 31-60 นาท ีจ านวน 88 คน (22.0%) ชว่งเวลาทีผู่ต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่มาใชค้อืชว่ง 17.01-21.00 น. จ านวน 243 คน (60.7%) รองลงมาคอืชว่ง 13.01-17.00 น. จ านวน 95 คน (23.7%) โดยระยะเวลาทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชง้านสวนสาธารณะสวนลุมพนีิคอื 1 ชัว่โมง-2 ชัว่โมง จ านวน 257 คน (64.3%) รองลงมาคอื 30 นาท-ี1 ชัว่โมง 
จ านวน 113 คน (28.2%) ความถีท่ีผู่ต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มาใชง้านสวนสาธารณะสวนลุมพนีิ คอื 2-3 วนัต่อสปัดาห ์จ านวน 213 คน 
(53.3%) รองลงมาคอื 1 วนัต่อสปัดาห ์จ านวน 153 คน (38.3%) โดยผูม้าใชง้านสวนสาธารณะสวนลุมพนีิส่วนใหญ่จะมาใชง้านคนเดยีว 
จ านวน 214 คน (53.5%) เหตุผลหรอืปัจจยัทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านเลอืกมาใชพ้ืน้ทีส่วนสาธารณะสวนลุมพนีิคอืกจิกรรมทีน่่าสนใจ จ านวน 195 คน 
(48.7%) รองลงมาคอือยูใ่กลท้ีท่ างาน จ านวน 120 คน (30.0%) 

ตารางท่ี 2 แสดงวตัถุประสงคห์ลกัและกจิกรรมทีผู่ต้อบแบบสอบถามมาใชบ้รกิารสวนสาธารณะสวนลุมพนีิ 
วตัถปุระสงคห์ลกั   
พกัผอ่นหยอ่นใจ 218 (54.5%) 
ออกก าลงักาย 298 (74.5%) 
ทอ่งเทีย่ว 45 (11.3%) 
อื่น ๆ 3 (0.9%) 
กิจกรรมท่ีท าในสวนลมุพินี   
เดนิ/วิง่ ออกก าลงักาย 328 (82.0%) 
ปัน่จกัรยาน 60 (15.0%) 
เตน้แอโรบคิ 36 (9.0%) 
ฟิสเนส/เพาะกาย 43 (10.8%) 
ถ่ายรปู 57 (14.2%) 
โยคะ 5 (1.3%) 
ลลีาศ 3 (0.8%) 
ร าไทเก๊ก 6 (1.5%) 
เดนิเลน่ 93 (23.3%) 
พกัผอ่น/นัง่เลน่ 113 (28.2%) 
ปิกนิก/ทานขา้ว 33 (8.3%) 
นดัพบเพือ่น ๆ หรอืคนรูจ้กั 104 (26.0%) 
อื่น ๆ 4 (1.2%) 

4.4 ข้อมลูการใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะร่วมกบัพืน้ท่ีใกล้เคียง 
ตารางท่ี 3 แสดงความประสงคแ์ละระยะทางทีผู่ใ้ชง้านสวนสาธารณะสวนลุมพนีิพงึพอใจในการเดนิทางไปสถานทีใ่กลเ้คยีง 
ระยะทาง   
น้อยกวา่ 1 กโิลเมตร 40 (10.0%) 
1 กโิลเมตร – 2 กโิลเมตร 315 (78.8%) 
2 กโิลเมตร – 4 กโิลเมตร 42 (10.5%) 
มากกวา่ 4 กโิลเมตร 3 (0.7%) 
ความประสงคเ์ดินทางไปสถานท่ีใกล้เคียง   
ไมป่ระสงคเ์ดนิทาง 207 (51.7%) 
ประสงคเ์ดนิทาง 193 (48.3%) 
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ตารางท่ี 3 แสดงความประสงคแ์ละระยะทางทีผู่ใ้ชง้านสวนสาธารณะสวนลุมพนีิพงึพอใจในการเดนิทางไปสถานทีใ่กลเ้คยีง (ต่อ) 
สถานท่ีใกล้เคียงท่ีประสงคเ์ดินทางไป   
สวนป่าเบญจกติ ิ 115 (28.7%) 
One Bangkok 84 (21.0%) 
Dusit Central Park 84 (21.0%) 
Lungsuan Village 55 (13.8%) 
อุทยานจุฬา 100 ปี 64 (16.0%) 
สลีม 1 (0.3%) 
ศนูยอ์าหาร จุฬา 1 (0.3%) 
ทางผา่นหรอืกจิกรรมในระแวกใกลเ้คยีง 1 (0.3%) 

ตารางท่ี 4 แสดงแรงจงูใจทีท่ าใหท้า่นอยากเดนิไปยงัพืน้ทีส่าธารณะใกลเ้คยีง 
 เหน็ดว้ยทีส่ดุ เหน็ดว้ย เฉย ๆ ไมค่อ่ย ไมเ่หน็ดว้ย 
มองเหน็พืน้ทีส่าธารณะใกลเ้คยีง 154 210 32 4  
ระยะทางทีพ่งึพอใจสามารถเดนิได ้ 189 202 9   
กลุม่คนทีท่ ากจิกรรมเดยีวกนั 89 266 44   
ความหลากหลายของผูใ้ชง้าน 112 233 52 3  
กจิกรรมของพืน้ทีจุ่ดหมาย 191 185 24   
เอกลกัษณ์ของสถานที ่จดจ าไดง้า่ย 149 217 34   
ความรูส้กึปลอดภยั 161 220 16 3  
ความสวยงามของภมูทิศัน์ 249 134 16   

5.สรปุผลการศึกษา 
การเสนอแนวทางการสรา้งความเชือ่มโยงและเพิม่โอกาสการเขา้ถงึพืน้ทีส่วนสาธารณะเพือ่สรา้งความเป็นเอกภาพใหก้บัเมอืง

จากการวเิคราะห์พื้นที่ทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้งาน ในปัจจุบนัมกีารเชื่อมทางกายภาพที่ใช้งานได้แต่ส่วนใหญ่ขาดความ
ต่อเน่ืองในการใชง้านซึง่พืน้ทีท่ีม่คีวามต่อเน่ืองจะเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกลก้นั แต่ในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ห่างกนัยงัยงัขาดความต่อเน่ืองทีน้่อย และไม่
ดงึดูดให้ผู้ใช้งานนัน้อยากจะเดนิไปยงัสถานที่ใกล้เคยีง โดยผู้ใช้งานร้อยละ 51.7% ยงัไม่ประสงค์ที่จะเดินไปสถานที่ใกล้เคียงซึ่ง
ระยะทางทีผู่ใ้ชง้านพงึพอใจทีจ่ะเดนิทางไปสถานทีใ่กลเ้คยีงนัน้อยู่ที ่1 กโิลเมตร – 2 กโิลเมตร โดยพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีผู่ใ้ชง้านในปัจจุบนั
ประสงคเ์ดนิทางไปคอื สวนลุมพนีิ-สวนป่าเบญจกติ ิตัง้ขอ้สงัเกตไดว้า่เกดิจากที ่ณ ปัจจุบนัปี 2565 เป็นปรากฏการณ์ใหมจ่งึเป็นไปได้
วา่ผูใ้ชง้านประสงคไ์ปดสูิง่ทีส่วยงาม วเิคราะหร์่วมกบัขอจ ากดัหรอืแนวโน้มการสรา้งความเชื่อมโยงพืน้ทีส่วนสาธารณะจากผู้ทีม่คีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัดา้นการจดัการหรอืผูร้บัผดิชอบการพฒันาเพื่อน าไปสรุปเป็นแนวทางการสรา้งความเชื่อมโยงและเพิม่โอกาสการเขา้ถงึ
พืน้ทีส่วนสาธารณะเพือ่สรา้งเอกภาพทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชวีติของคนเมอืง สามารถเสนอไดด้งัน้ี 

5.1 แนวทางการสร้างการเช่ือมโยง 
แนวทางการสรา้งความเชื่อมโยงทางกายภาพ การออกแบบสรา้งความเชื่อมโยงนัน้ควรจะออกแบบใหม้กีารใชง้านทีต่่อเน่ือง 

เชน่ เป็นสะพานทางเดนิหรอืลงใตด้นิทีเ่ป็นการเชือ่มกายภาพของสองพืน้ทีท่ีจ่ะลดการขา้มถนนและเพิม่ความต่อเนื่อง และควรออกแบบ
ใหม้คีวามสวยงามของภูมทิศัน์ระหว่างการเดนิ เช่นเป็นทางเดนิทีม่ตีน้ไมท้ีใ่หค้วามร่มรื่น เน่ืองจากผูท้ีม่าใชง้านส่วนใหญ่จะมาใชง้าน
ในชว่ง 17.00 น. – 21.00 น. การออกแบบทางเชือ่มโยงน้ีควรจะเน้นไปทีค่วามปลอดภยั เสน้ทางทีม่แีสงสอ่งสวา่งไมไ่ปรบกวนกบับรบิท
ชุมชนโดยรอบจนเกนิไปซึง่สามารถท าไดง้า่ยในพืน้ทีท่ีใ่กลก้นั แต่ในพืน้ทีท่ีห่า่งไกลกนั เช่น การเชื่อมสวนลุมพนีิกบัอุทยานจุฬาฯ 100 
ปี ทีม่รีะยะทางทีไ่กลและความต่อเนื่องทีน้่อย ควรมกีจิกรรมเพือ่ดงึดดูใหม้าใชง้าน เชน่การสรา้งเสน้ทางวิง่ในเสน้ทางน้ีจะท าใหผู้ท้ีม่าใช้
งานด้านการออกก าลังกายลดการวิ่งวนซ ้าอยู่กับที่ ได้เส้นทางใหม่ในการวิ่ง ควรที่จะใช้เส้นทางลัดเลาะทางจุฬามหาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัเนื่องจากเป็นทีท่ีไ่มใ่ชแ้หล่งชุมชนพกัอาศยั การมคีนไปใชง้านและมกีารพฒันาใหม้แีสงสอ่งสวา่งยงัจะท าใหบ้รเิวณนัน้เกดิ
การใช้งานมากขึน้อีกด้วยสร้างความปลอดภยัใหก้บัผูไ้ปออกก าลงักายและนักศกึษาที่จะใช้ในการเดนิในช่วงเย็นและเน่ืองจากเป็น
ระยะทางที่ไกล มรีะยะทางที่อยู่เหนือความพงึพอใจที่ผู้ใช้งานจะเดนิจงึควรที่จะสร้างจุดพกั เป็นสวนหย่อมขนาดเลก็ที่ประมาณ 1 
กโิลเมตรเมตร หรอืครึง่หน่ึงของระยะทางเพือ่ใหผู้ท้ีไ่ปใชง้านสามารถพกัได้ การสรา้งความเชื่อมโยงหรอืเขา้ถงึทางดา้นสายตา ในพืน้ที่
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ทีอ่ยู่ใกลก้นัเช่น สวนลุมพนีิกบัโครงการ One Bangkok กค็วรจะเปิดมุมมองใหม้องเหน็กนัไดน้ าพืน้ที่สเีขยีวมาต่อกนัเพือ่ใหพ้ืน้ทีด่เูป็น
พืน้ทีเ่ดยีวกนัและกลมกลนื ในสว่นพืน้ทีท่ีห่่างกนัเช่น One Bangkok-สวนปทุมวนารกัษ์ ไกลกนัความต่อเน้ืองการเดนิน้อยมากและไม่
สามารถมองเหน็กนัได ้ควรจะสรา้งความเชื่อมทางกายภาพก่อนเพื่อใหม้กีารเดนิทีต่่อเน่ืองทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึเป็นสถานทีใ่กลเ้คยีง
กนัแลว้การเชือ่มทางสายตาจะเป็นไปในทางการมองเหน็เสน้ทางเดนิทีจ่ะน าไปสูอ่กีทีห่น่ึงแทน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการสร้างความเชื่อมโยงและเพิม่โอกาสการเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะสามารถน าไปใช้ในการเชื่อมโยงพื้นที่

สวนสาธารณะในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ไดโ้ดยค านึงถงึบรบิทโดยรอบและกลุ่มผูใ้ชง้านในพืน้ทีน่ัน้ ๆ และโครงการทีจ่ะท าการเชื่อมโยง เพือ่ใหเ้กิด
ความเป็นเอกภาพและมกีารใชง้านทีต่่อเน่ืองขึน้ เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอย่างทีม่รี่างกายสมบูรณ์ 
เพือ่ใหเ้กดิการใชง้านส าหรบัคนทุกกลุ่มวจิยัในครัง้ต่อไปควรจะมคีวามหลายหลายของประชากรกลุ่มตวัอย่าง เช่น ผูพ้กิารและทุกคนล
ภาค เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งความเป็นเอกภาพใหก้บัเมอืงและพฒันาคุณภาพชวีติใหก้บัคนต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 บทความวจิยันี้เสนอผลการศกึษาจ าแนกประเภทวสัดุโครงสรา้งของอาคารทีผ่า่นเกณฑ ์TREES-NC เพือ่หาค่าปรมิาณของค่า
การปลอ่ยคารบ์อนของวสัดุ โดยในปัจจุบนั การขยายตวัของเมอืงเกดิขึน้อย่างไมม่ทีีส่ ิน้สุด และ ยงัคงถูกสรา้งดว้ยคอนกรตีกบัเหลก็ อนั
เป็นองคป์ระกอบส าคญั ของการสรา้งอาคาร บา้นพกัอาศยั หรอืการสรา้งสาธารณูปโภคของเมอืง แต่ดว้ยกบัวสัดุเหล่านี้ มกีระบวนการ
ทีอ่าจส่งผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่กระบวนการผลติ ไปจนถงึกระบวนการก่อสรา้ง หรอืการทุบท าลาย โดยจากการศกึษาเบื้องต้น
พบว่า คอนกรตีและ เหลก็ เป็นวสัดุทีป่ล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์งู ซึง่อาคารทีส่รา้งขึน้ใหม่ในต่างประเทศ ใหค้วามส าคญักบัการ
ปล่อยค่าคารบ์อนไดออกไซดข์องวสัดุก่อสรา้ง โดยมเีกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีว และกฎหมายควบคุมในบางประเทศ  ทีเ่ริม่ทีจ่ะมี
การหลกีเลี่ยง หรอืลดการใช้คอนกรตีและเหล็ก โดยหนัไปใช้วสัดุทดแทนในการก่อสร้างอาคาร การศึกษาวจิยัครัง้น้ีจงึมกีารเลอืก
ตวัอย่างกรณีศกึษาอาคารทีไ่ดร้บัการรองรบัมาตรฐานอาคารเขยีว (TREES-NC) ระดบั Platinum มา 3 กรณี และท าการแยกประเภท 
ขนาดพืน้ที ่ปรมิาณของวสัดุโครงสรา้งเพื่อหาค่าการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(Embodied Carbon) ทีอ่ยู่ในวสัดุแต่ละชนิด
ดว้ยโปรแกรมค านวณคา่ kg CO2e (LCA for Building & Infrastructure projects) และ (EC3 Building-Transparency) โดยน าผลทีไ่ดม้า
เปรยีบเทยีบเพือ่วเิคราะหห์าวสัดุกบัรปูแบบโครงสรา้งทีม่คี่าการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีส่ง่ผลกระทบมากทีสุ่ด  ซึง่ผลทีไ่ด้
คอื รปูแบบอาคารทีเ่ป็นเหลก็มอีตัราการปล่อยก๊าซคารบ์อนสงูทีสุ่ดต่อตารางเมตรเมือ่เทยีบกบัคอนกรตี และรปูแบบโครงสรา้งแบบเสา
คานมอีตัราการปล่อยก๊าซคารบ์อนสงูกว่ารูปแบบโครงสรา้งอื่นเมื่อเทยีบกบัขนาดพืน้ทีอ่าคาร เพื่อใหเ้กดิแนวทางการปรบัปรุง เกณฑ์
การประเมนิอาคารเขยีวหรอื การพจิรณาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มอ่ยูใ่นเกณฑ ์ส าหรบัอาคารทีจ่ะถูกสรา้งขึน้มาใหม ่เพราะเกณฑท์ีม่อียูใ่น
ปัจจุบนัยงัไมส่ามารถครอบคลุมจนแน่ชดัไดว้า่ อาคารทีไ่ดร้บัการรบัรองอาคารเขยีวในปัจจุบนั เป็นอาคารทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
น้อยจรงิ ๆ การปรบัเกณฑใ์หค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้จะท าใหอ้าคารเขยีวทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเป็นอาคารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้งอย่าง
เต็มรูปแบบ และเพื่อใหอ้าคารในสมยัใหม่ค านึงถึงสิง่แวดล้อมเชงิวสัดุก่อสรา้งมากยิง่ขึน้ และ สามารถพฒันาการออกแบบอาคารที่
ค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม ไดอ้ย่างครบวงจร นอกเหนือจากเรื่องของพลงังานการจดัการอาคาร และช่วยใหค้วาม รูแ้ละเขา้ใจ เกี่ยวกบัวสัดุ
ก่อสรา้งทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหว้งการสถาปัตยกรรมไทยกา้วหน้าขึน้ไปอกีขัน้ 

ค ำส ำคญั: คำ่กำรปลดปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด,์ เกณฑก์ำรประเมนิอำคำรเขยีว, โครงสรำ้งอำคำร, คอนกรตี, เหลก็, ไม ้

Abstract 
 This paper presents the results of a study on the classification of structural materials of buildings that meet TREES-
NC criteria to determine the quantitative value of the material's carbon emissions. at present the expansion of the city has 
taken place endlessly and is still being built of concrete and steel. which is an important element of building buildings, 
residences, or building public utilities in the city but with these materials, some processes can adversely affect the environment. 
from the production process to the construction process or demolition According to preliminary studies, concrete and steel are 
materials that emit high carbon dioxide. which new buildings built in foreign countries Pay attention to the carbon footprint of 
building materials. with green building assessment criteria and regulating laws in some countries that began to be avoided or 
reduce the use of concrete and steel by turning to use alternative materials in building construction in this research study, 3 
case studies were selected for building that received the Green Building Standard (TREES-NC) Platinum level certification, and 
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categorized area and quantity of structural materials to determine the carbon dioxide emissions (Embodied). Carbon) contained 
in each material by calculating kg CO2e (LCA for Building & Infrastructure projects) and (EC3 Building-Transparency) by 
comparing the results to analyze the material and structural models with emission values. Carbon Dioxide That Affects Most 
the result is Steel buildings has the highest carbon footprint per square meter compared to concrete. And the columnar and 
beam structure has a higher carbon emission rate compared to other structural forms compared to the building area. to provide 
guidelines for improvement Criteria for assessing green buildings or considering the unqualified related variables for the building 
to be rebuilt because the existing criteria cannot be covered until Buildings that are currently certified green buildings It is a 
building that has little impact on the environment. Adjusting the criteria to be more comprehensive will make the future green 
buildings to be fully environmentally friendly buildings. and to make modern buildings take into account the environment with 
more construction materials and be able to develop a building design that takes into account the environment fully integrated 
in addition to energy, building management helps knowledge and understanding about building materials that affect the 
environment to advance the Thai architecture industry to the next level. 

Keywords: embodied carbon, green building assessment criteria, building structure, concrete, steel, wood 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เกิดขึ้นภายใต้ความตกลงปารีส ที่หลายประเทศทัว่โลกต้องการลดการ

คารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นศูนย ์ก่อนถงึปี 2050 ความตกลงน้ี ท าใหห้ลายประเทศทัว่โลกเกดิการตื่นตวัดา้นการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์
และพยายาม สร้างนโยบายที่สนับสนุนการลดคาร์บอนไดออกไซด์จากทุกกจิกรรมของมนุษย์ เช่น การใชพ้ลงังานสะอาด ในอาคาร 
รถยนต์ ระบบขนส่งสาธารณะ และอุตสาหกรรม โดยสาเหตุที่มผีลกระทบมากที่สุด คือ  อุตสาหกรรมการใช้พลงังาน รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการผลติ (ธารา บวัค าศรี, 2563) ซึง่ทัง้สองสาเหตุ มคีวามสมัพนัธก์นั เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาเมอืง ซึ่ง
อาคารในอนาคต ปี 2050 เมอืงจะขยายตวัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากประชากรเพิม่มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ  66 ของประชากรโลก จงึท าใหก้าร
จดัการ พลงังาน และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคารบา้นเรอืน เป็นเรื่องทีส่ าคญัในการค านึงถงึสิง่แวดลอ้มของโลกใน
อนาคต ซึง่ในปัจจุบนัยงัคงเกดิการขยายตวัของเมอืงอยา่งต่อเน่ือง อกีทัง้เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการสรา้งอาคาร บา้นพกัอาศยั หรอื
การสรา้งสาธารณูปโภคของเมอืง ยงัเป็นคอนกรตีและเหลก็ ซึง่เป็นวสัดุทีป่ล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์งูทัง้จากกระบวนการผลติ และ
การน าไปใชง้าน ดงันัน้ การใหค้วามส าคญัในการเลอืกใชว้สัดุโครงสรา้ง ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ทีส่ าคญัทีส่ดุในการออกแบบอาคารทีค่ านึงถงึ
สิง่แวดลอ้ม โดยการปรบัมาใชว้สัดุทีส่ง่ผลกระทบน้อย หรอื วสัดุทดแทน เพือ่ลดการใชว้สัดุโครงสรา้งเดมิ 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1) ศกึษาผลกระทบของกระบวนการผลติวสัดุก่อสรา้ง ทีส่ง่ผลต่อการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ูบ่รรยากาศ 
2) ศกึษาจ าแนกประเภทวสัดุโครงสรา้งของอาคารทีไ่ดร้บัการรบัรองอาคารเขยีว เพือ่หาค่าปรมิาณของการปลอ่ยคารบ์อนของวสัดุ 
3) เพื่อใหเ้กดิแนวทางการพฒันาเกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีวในไทย หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหค้ านึงถงึสิง่แวดลอ้มเชงิวสัดุ
ก่อสรา้งและกระบวนการผลติวสัดุก่อสรา้งมากยิง่ขึน้ 

1.3 สมมติฐานการวิจยั 
อาคารทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานอาคารเขยีว ยงัอาจมกีารปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

1.4 ขอบเขตของงานวิจยั 
การศกึษาวจิยัน้ี เป็นการศกึษาผลกระทบดา้น การปล่อยคารบ์อนไดออกไซดข์องวสัดุก่อสรา้ง โดยไดก้ าหนดกรณีศกึษาเป็น

อาคารทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก เกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย (TREES-NC) ในระดบั Platinum ยอ้นหลงั
ไป 5 ปี โดยรปูแบบอาคาร เป็นรปูแบบอาคารขนาดใหญ่พืน้ทีใ่ชส้อยเกนิ 1,000-10,000 ตารางเมตร โดยศกึษาเฉพาะลกัษณะโครงสรา้ง 
เสา คาน และพืน้ 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
สามารถพฒันาการออกแบบอาคารทีค่ านึงถงึสิง่แวดลอ้ม ไดอ้ย่างครบวงจร นอกเหนือจากเรื่องของพลงังานและการจดัการอาคาร 

และชว่ยใหค้วาม รูแ้ละเขา้ใจ เกีย่วกบัวสัดุก่อสรา้งทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหว้งการสถาปัตยกรรมไทยกา้วหน้าขึน้ไปอกีขัน้ 

2. การศึกษาการปล่อยคารบ์อนของวสัดท่ีุน ามาใช้เป็นโครงสร้างและเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว 

2.1 ประเภทวสัดโุครงสร้าง 
วสัดุที่ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง  จะปล่อยออกมาเป็น ค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Embodied 

Carbon) ซึง่เป็นคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิจากขัน้ตอนต่าง ๆ ตัง้แต่กระบวนการผลติ การขนสง่ การก่อสรา้ง ไปจนถงึการ ท าลาย หรอื
น ากลบัมาใชใ้หม ่โดยประเภทวสัดุ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ คอนกรตี เหลก็ ไม ้ยปิซัม่บอรด์ พรม ฉนวน โดยวสัดุหลกัทีน่ ามาใช้
เป็นโครงสรา้งอาคาร คอื คอนกรตี เหลก็ และไม ้โดยที ่

2.1.1 คอนกรตี  
เป็นวสัดุก่อสรา้งทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลายมากทีสุ่ดในโลก ทัง้ยงัเป็นส่วนใหญ่ในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ของ

มนุษย ์ถงึรอ้ยละ 60  ทัว่โลก สว่นประกอบหลกัในคอนกรตีคอื ปนูซเิมนตป์อรต์แลนด ์และเป็นสว่นผสมทีม่กีารปลอ่ยคารบ์อนสว่นใหญ่
ของคอนกรตี โดยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดถ์ูกปลดปลอ่ยออกมาจากกระบวนการผลติปนูซเีมนต ์ประมาณรอ้ยละ 40 เกดิขึน้จากการเผา
ไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิในกระบวนการผลติ และอกีรอ้ยละ 60 ทีเ่หลอืมาจากปฏกิริยิาเคมทีีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตริะหว่างกระบวนการผลติ 
สดัส่วนของส่วนผสมในคอนกรตีสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการปล่อยคาร์บอนในบรรยากาศ  (Architecture2030, 2019) ทัง้
ในขณะผลติและ ถูกน าไปใชง้านแลว้กต็าม 

2.1.2 เหลก็  
สว่นใหญ่ผลติในโรงงานสองประเภท ไดแ้ก่ โรงถลุงเหลก็แบบใชเ้ตาเผาออกซเิจน กบั โรงถลุงเหลก็แบบใชเ้ตาอารค์ไฟฟ้า ซึง่

โรงถลุงเหลก็ขนาดใหญ่มกัใชเ้ตาเผาออกซเิจนพืน้ฐาน (BOF) ซึง่เผาถ่านหนิหรอืก๊าซธรรมชาตเิพื่อหลอมแร่เหลก็ แลว้ผสมเหลก็กบั
เศษเหล็ก และเหล็กกล้าเพื่อสร้างเป็นเหล็กใหม่ วตัถุดิบส่วนใหญ่ของ BOF มาจากการขุด ดงันัน้ระดบัการรีไซเคิลส าหรบั BOF 
โดยทัว่ไปจะอยู่ระหว่าง 25%-37% ปรมิาณการรไีซเคลิมคีวามส าคญัเน่ืองจากเหลก็บรสิุทธิ ์สามารถปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ท ์มากกว่า
เหลก็รไีซเคลิสงูถงึหา้เท่า โรงงานผลติเหลก็ขนาดเลก็จงึเลอืกใชเ้ตาอารค์ไฟฟ้า (EAFs) เพือ่หลอมเศษเหลก็และเหลก็กลา้ใหเ้ป็นเหลก็
ใหม ่โรงงานเหลา่นี้ไมม่คีวามสามารถในการแปรรปู แรเ่หลก็ดบิ ดว้ยเหตุนี้เหลก็กลา้ทีผ่ลติดว้ย EAFs มปีรมิาณการรไีซเคลิสงูในระดบั 
100% โดยม ีการรไีซเคลิโดยเฉลีย่ 93% ส าหรบัรปูทรงรดีรอ้น คุณลกัษณะดา้นประสทิธภิาพ ของเหลก็รไีซเคลิเทยีบเท่ากบัเหลก็กลา้
บรสิทุธิ ์โดย EAFs ใชพ้ลงังานจากไฟฟ้ามากกวา่ถ่านหนิและธรรมชาต ิ(Architecture 2030, 2019) 

2.1.3 ไม ้ 
เป็นวสัดุที่กกัเก็บคาร์บอนตลอดช่วงชวีติ โดยดงึคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชัน้บรรยากาศและสะสมไวใ้นล าต้นและดนิ

โดยรอบจนกว่าต้นไมจ้ะตายหรอืสลายตวั ป่าไมม้ศีกัยภาพในการ ก าจดั และกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกนิในชัน้บรรยากาศ 
ดงันัน้จงึมบีทบาทส าคญัในการควบคุมภาวะโลกรอ้นและการปล่อยคารบ์อน  การเกษตรเป็นตวัแปรส าคญัส าหรบัการตดัไมท้ าลายป่า
ประมาณ 80% ทัว่โลก ป่าไมห้มุนเวยีนเป็นกุญแจส าคญัในการลดการปล่อยคารบ์อนและกกัเกบ็คารบ์อนในชัน้บรรยากาศ เพราะป่าไม้
หมุนเวยีนทีม่กีารจดัการทีด่ชี่วยลดการตดัไมท้ าลายป่าธรรมชาตไิดถ้งึ 70% (Architecture 2030, 2019) การแปรรปูไมเ้ป็น ไมป้ระกบั
กาว (Mass Timber) ชว่ยใหโ้ครงสรา้งไมม้คีวามแขง็แรง และทนไฟ ไดอ้ยา่งด ีและตวัไมเ้องมปีรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ในปรมิาณต ่าทีส่ดุในบรรดาวสัดุโครงสรา้งอื่น ๆ (รปูที ่1) 

2.2 เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว 
เกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีวมกีารพฒันา และถูกใชง้านเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการก่อสรา้งอาคารสมยัใหม่ โดยไดม้กีาร

พัฒนาเกณฑ์ที่หลายหลายต่างกันไปในแต่ละประเทศเช่น อเมริกามีการพัฒนาเกณฑ์ LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) อังกฤษมีการพัฒนา BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
ซึง่ส าหรบัในประเทศไทยเกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีวของไทย เกดิจากการร่วมมอืของสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ภายในประเทศ ร่วมกนั
พฒันาเกณฑ ์TEEAM (Thailand Energy and Environmental Assessment Method) ขึน้มาเพื่อใชใ้นการประเมนิอาคาร จากนัน้กรม
ควบคุมมลพษิจงึเอาเกณฑ์ TEEAM มาพฒันาต่อจนเกดิเป็น TREES(Thai’s Rating for Energy and Environmental Sustainability) 
ดัง่ในปัจจุบนั ซึง่เป็นเกณฑท์ีน่ าไวใ้ชร้บัรองอาคาร ทีอ่อกแบบมาเพือ่สิง่แวดลอ้ม โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ แบ่งออกเป็น 8 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
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การบรหิารจดัการอาคาร ผงับรเิวณและภูมทิศัน์ การประหยดัน ้า พลงังานและบรรยากาศ วสัดุและทรพัยากรในการก่อสรา้ง คุณภาพ
ของสภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร การป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และนวตักรรม โดยสดัสว่นคะแนนจะมแีตกต่างกนัออกไปขึน้กบั
ความส าคญัของในแต่ละหวัขอ้ ซึ่งเกณฑ์ด้านวสัดุและทรพัยากรในการก่อสร้างเป็นส่วนส าคญัที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัค่าการปล่อย
คารบ์อนของวสัดุโครงสรา้งอาคาร 

 
รปูท่ี 1 แผนภมูเิปรยีบเทยีบคา่การปลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องวสัดุโครงสรา้งแต่ละชนิด (Thornton Tomasetti, 2564) 

3. วิธีด าเนินงานวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนท่ี 1  
เลอืกอาคารทีท่ีไ่ดร้บัการรองรบัมาตรฐานอาคารเขยีว (TREES-NC) ในระดบั Platinum โดยศกึษาจากแบบทางสถาปัตยกรรม

ลกัษณะโครงสร้างด้วยการจ าลองโมเดลสามมติิของโครงสร้างอาคารนัน้ ๆ (รูปที่ 2) 3 รูปแบบ คอื Post tension, Skeleton Frame, 
Steel Structure โดยแบง่เป็นกรณีศกึษาส านกังานขนาดใหญ่ อาคารเรยีนขนาดกลาง อาคารเรยีนเลก็ (34,000 ม2, 6,768 ม2, 1,642 ม2) 
ตามล าดบั ซึง่แตกต่างกนัตามขนาดอาคารและพืน้ทีก่ารใชง้าน 

 

 
รปูท่ี 2 ภาพแบบจ าลองโมเดลสามมติโิครงสรา้งของกลุม่อาคารตวัอยา่ง 
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3.2 ขัน้ตอนท่ี 2  
การค านวณปรมิาตรวสัดุโครงสรา้งอาคารจากแบบจ าลองสามมติ ิท าการคดัแยกปรมิาตรวสัดุทีถู่กใชใ้น เสา คาน พืน้ 

3.3 ขัน้ตอนท่ี 3  
น าค่าที่ได้จากแต่ละส่วนไปใส่ในโปรแกรม LCA for Building & Infrastructure projects และ EC3 Building-Transparency 

โดยป้อนค่าทีเ่พื่อค านวณออกมาเป็นหน่วย kg CO2e หรอื ค่าเทยีบเท่าศกัยภาพการก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์เป็นกโิลกรมั (kg CO2 equivalent) ซึง่เป็นตวัแปรทีแ่สดงถงึแนวโน้มของการเกดิสภาวะโลกรอ้น ยิง่มคี่าทีส่งูมาก
เทา่ไหรค่วามเรว็ในการเปลีย่นแปลงของ อุณหภมูกิบัสภาพอากาศมวลรวม จะยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้เทา่นัน้ (รปูที ่3-4) โดยหลกัการ
คอืการน าตารางเมตรของวสัดุโครงสรา้งอาคารที่ค านวณไดม้าแปลงเป็นปรมิาตรใส่เขา้ไปในโปรแกรม โดยโปรแกรมจะน าปรมิาตรไป
เทยีบกบัคา่กลางของแต่ละวสัดุทีม่คี่าการปล่อยคารบ์อนต่อวสัดุอยู่แลว้ ค านวณออกมาในรปูแบบ kg CO2e จากนัน้น าค่าทีไ่ดจ้ากทัง้ 2 
โปรแกรม มาหาคา่กลางของแต่ละรปูแบบวสัดุโครงสรา้งเพือ่น าไปใชเ้ป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบกนัในแต่ละรปูแบบโครงสรา้ง 

3.4 ขัน้ตอนท่ี 4  
น าขอ้มลูทีไ่ด ้เชน่ ขนาดของอาคาร ลกัษณะโครงสรา้ง และลกัษณะทางสถาปัตยกรรม มาท าการประเมนิผล เพือ่เป็นแนวทาง

ในการสรา้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาคารเขยีวต่อไป 

 
รปูท่ี 3 ภาพการแสดงค่า kg CO2e ของตวัอยา่งอาคาร คอนกรตี Post tension จากโปรแกรม EC3 Building-Transparency 

 
รูปท่ี 4 ภาพการแสดงค่า kg CO2e ของตัวอย่างอาคาร คอนกรีต Post tension จากโปรแกรม LCA for Building & Infrastructure 
projects 

จากรปูที ่4 เราจะเหน็ไดว้า่ คา่ kg CO2e ในโครงสรา้งแต่ละสว่นจะไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากชนิดของวสัดุทีต่่างกนั ตามการใชง้าน 
ซึง่จะเหน็ไดช้ดัวา่สว่นทีเ่ป็น พืน้, คาน ของอาคารจะมสีดัสว่นการปลอ่ยคา่คารบ์อนไดออกไซดส์งูกวา่ในสว่นของ เสา หรอืสว่นฐานราก 

4. ผลการศึกษา 
จากผลของค่าการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ทัง้ 3 ตวัอย่าง ทีม่ขีนาดพืน้ทีแ่ละลกัษณะรปูแบบโครงสรา้งแตกต่างกนั 

คา่เฉลีย่จากการค านวณ, แบบจ าลอง พบวา่ 

กรณีศกึษาที ่1 อาคารส านักงานขนาดใหญ่ พืน้ที ่34 ,000 m2 สูง 47 ชัน้ รูปแบบโครงสรา้งแบบพืน้คอนกรตีอดัแรง (Post 
tension) มกีารปลอ่ยคา่การปลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์อยูท่ี ่4,315,000 kg CO2e (รปูที ่5) 

กรณีศึกษาที่ 2 อาคารเรยีนขนาดกลาง พื้นที่ 6,768 m2 สูง 5 ชัน้ รูปแบบโครงสร้างแบบ เสา คาน คอนกรตี (Skeleton 
Frame) มกีารปลอ่ยคา่การปลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์อยูท่ี ่1,019,500 kg CO2e (รปูที ่6) 

กรณีศกึษาที ่3 อาคารเรยีนขนาดเลก็ พืน้ที ่1,642 m2 สงู 6 ชัน้ รปูแบบโครงสรา้งแบบ เสา คาน เหลก็ (H Beam, I Beam) มี
การปลอ่ยคา่การปลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์อยูท่ี ่1,825,000 kg CO2e (รปูที ่7) 
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รปูท่ี 5 กรณีศกึษาที ่1 อาคารส านกังานขนาดใหญ่ พืน้ที ่34,000 m2 สงู 47 ชัน้ รปูแบบโครงสรา้งแบบพืน้คอนกรตีอดัแรง (Post tension) 

 
รปูท่ี 6 กรณีศกึษาที ่2 อาคารเรยีนขนาดกลาง พืน้ที ่6,768 m2 สงู 5 ชัน้ รปูแบบโครงสรา้งแบบ เสา คาน คอนกรตี (Skeleton Frame) 

 
รปูท่ี 7 กรณีศกึษาที ่3 อาคารเรยีนขนาดเลก็ พืน้ที ่1,642 m2 สงู 6 ชัน้ รปูแบบโครงสรา้งแบบ เสา คาน เหลก็ (H Beam, I Beam) 
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ผลจากทัง้ 3 กรณีศกึษาเมือ่น ามาเปรยีบเทยีบระหวา่ง ค่าการปลดปล่อยคารบ์อน ของในแต่ละวสัดุโครงสรา้ง เทยีบกบั ขนาด
ของพืน้ทีอ่าคารจากทัง้ 3 กรณี มคี่าการปล่อยคาร์บอนจาก กรณีศกึษาที ่3 ทีส่งูอย่างชดัเจนเมื่อเทยีบกบั อกี 2 กรณี และขนาดของ
พืน้ทีอ่าคาร(รปูที ่8) เป็นขอ้สงัเกตทีส่ามารถ น าไปวเิคราะหต์่อไดว้า่ วสัดุเหลก็ทีน่ ามาใชท้ าโครงสรา้ง มคีา่การปล่อยคารบ์อนต่อตาราง
เมตรทีส่งูกวา่วสัดุอื่นมาน้อยเทา่ไหร่ เพือ่น าไปเป็นแนวทางในการลดปรมิาณวสัดุในอนาคตได ้

 
รปูท่ี 8 คา่การปลดปลอ่ยคารบ์อนแต่ละกรณีศกึษา เปรยีบเทยีบกบั ขนาดพืน้ทีอ่าคาร 

5. สรปุผลการศึกษา 
การเปรยีบเทยีบของกรณีศกึษาทัง้ 3 อาคาร ทีม่กีารใชโ้ครงสรา้ง และวสัดุทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ 
1) กรณีศึกษาที่ 3 ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก มีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สูงถึงร้อยละ 40 ของ 

กรณีศกึษาที ่1 ทีเ่ป็นรปูแบบอาคารโครงสรา้งพืน้คอนกรตีอดัแรง ทัง้น้ีขนาดของอาคารแตกต่างกนัถงึ 21 เทา่ 
2) กรณีศึกษาที่ 2 ที่เป็นอาคารโครงสร้างรูปแบบ เสา คาน คอนกรตี ก็มคี่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูง

เช่นเดยีวกนั (ตารางที ่1) จงึพบวา่อาคารโครงสรา้งรูปแบบ เสา คาน คอนกรตี, เหลก็ (Skeleton Frame) มกีารใชป้รมิาณวสัดุมากกว่า
อาคารขนาดเดยีวกนั ซึง่ใชโ้ครงสรา้งแบบพืน้คอนกรตีอดัแรง (Post tension) ดงันัน้อาคารทีไ่ดร้บัการรบัรองอาคารเขยีว แมจ้ะผา่นการ
ประเมนิตามเกณฑ์หวัขอ้ต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยงัมกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนในปรมิาณที่สูงอยู่ เมื่อปรมิาณการใช้วสัดุมาก ค่าการ
ปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์งึสงูขึน้ตาม 

ดงันัน้ ขนาดของอาคารไม่ใช่ปัจจยัส าคญัที่สุดของการปล่อยค่าคาร์บอนของวสัดุ เพราะการเลือกใช้วสัดุที่เหมาะสมกบั
โครงสร้างจะมาเป็นตวัแปรส าคญั ต่อค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคาร ทัง้น้ีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะ
ขึน้อยูก่บัการเลอืกวสัดุในตอนออกแบบเป็นหลกั การศกึษาในครัง้น้ีจงึสรุปไดว้า่ การเลอืกใชว้สัดุ และรปูแบบโครงสรา้ง สง่ผลกบัคา่การ
ปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์

ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทยีบคา่การปลดปลอ่ยคารบ์อนจาก กรณีศกึษา 3 กรณี 

กรณีศกึษา ประเภทโครงสรา้ง 
ขนาดพืน้ที ่

ม2 
คา่กลางการปลดปลอ่ยคารบ์อน 

(kg CO2e) 
คา่เฉลีย่ kg 
CO2e/m2 

กรณีศกึษาที ่1 พืน้คอนกรตีอดัแรง (Post tension) 34,000 4,315,000 126.91 
กรณีศกึษาที ่2 เสา คาน คอนกรตี (Skeleton Frame) 6,768 1,019,500 150.64 
กรณีศกึษาที ่3 เสา คาน เหลก็ (H Beam, I Beam) 1,642 1,825,000 1,111.45 

จากตารางที ่1 สรุปไดว้า่ เหลก็ มคี่าการปลดปลอ่ยคารบ์อน มากทีสุ่ดจากค่าเฉลีย่การปลดปล่อยคารบ์อนต่อตารางเมตร เมือ่
เปรยีบเทยีบกบั คอนกรตีทีม่คีา่เฉลีย่จาก 2 กรณีศกึษาใกลเ้คยีงกนั  



กำรจ ำแนกวสัดุโครงสรำ้งอำคำรทีผ่ำ่นเกณฑ ์TREES-NC เพือ่วเิครำะหผ์ลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
ทนิภทัร พงษพ์รรฤก และอวริทุธ ์ศรสีุธาพรรณ 
 

293 

6. ข้อเสนอแนะ 
การออกแบบอาคารนอกจากการ ออกแบบรูปร่าง ระบบโครงสรา้ง การเลอืกใชว้สัดุ การจดัการผูใ้ชอ้าคาร การใชพ้ลงังาน

ภายในอาคาร การวจิยัในหวัขอ้ ค่าการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องวสัดุโครงสรา้ง ของอาคารทีไ่ดร้บัการรองรบัอาคารเขยีว 
(TREES-NC) มจีุดประสงคห์ลกัเพือ่ใหเ้กดิการปรบัสมดุล และการขยายการพจิารณาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มอ่ยู่ในเกณฑ ์ส าหรบัอาคาร
ทีจ่ะถูกสรา้งขึน้มาใหม่ทัง้น้ี ยงัเป็นจุดเริม่ตน้ของการศกึษาต่อในเรื่องของ อายุการใชง้านของวสัดุโรงสรา้งอาคาร , การผสมผสานวสัดุ
โครงสรา้งอาคารเพื่อลดปรมิาณวสัดุทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอื การลงทุนในวสัดุทดแทนเพื่อมาแทนทีว่สัดุทีส่่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม และยงัเป็นขอ้เสนอแนะในเรือ่งของ เกณฑก์ารประเมนิ การออกแบบ ดงัน้ี 

1) เกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีวทีค่รอบคลุม ต้องค านึงถงึสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั ตัง้แต่กระบวนการผลติวสัดุ กระบวนการ
ก่อสรา้ง การอยู่อาศยั จนถงึกระบวนการรือ้ถอน เพิม่การพจิารณาตวัแปรทีไ่มอ่ยู่ในเกณฑ์ ทัง้น้ีจะช่วยใหผู้อ้อกแบบมแีนวทางทีช่ดัเจน 
ตัง้แต่เริม่ตน้คดิรปูทรงอาคาร ระบบโครงสรา้ง การจดัการการก่อสรา้ง ไปจนถงึวสัดุภายใน 

2) การออกแบบอาคารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้จากการศกึษาขอ้มลู แนวคดิ เพือ่ใหเ้หน็ภาพโดยรวมของการออกแบบ
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และใชเ้กณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีวเป็น แนวทางในการออกแบบ 
ทัง้น้ีใหก้ารก่อสรา้งไดพ้ฒันากา้วขา้มขอ้จ ากดัเดมิ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหเ้ป็นสงัคมเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ตี่อไป 
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Abstract 
 It is an important part of Thai football fans that drives the Thai football industry to continue to grow until now. The 
local trend, which arises from the support of local football clubs by football fans in each area, is a key factor that increases the 
value of the Thai football industry to develop into a professional according to international standards quickly. Therefore, football 
fans are an important part of helping the Thai football industry move forward unceasingly. However, the behavior of watching 
Thai football fans have changed over the past ten years, whether watching football behavior, following the news, including 
factors that make it possible to follow the Thai League to the concepts in different perspectives of football fans towards the Thai 
football industry. It is considered a challenge for the current Thai football industry that needs to be adapted to understand the 
consumption behavior of Thai football fans and maintain popularity, including creating new audience groups to continue to follow 
the Thai League. 
   This study aims to build impression of football fans to make the loyalty of football fans by study the characteristic of 
football fan to analyze various factors in order to create the potential guideline to maintain and increase football fans. This 
research used a study method by using quantitative research and qualitative research. For quantitative research is, infinite 
population uncertainty computed by formula. As a result, the research chooses 384 as a sample size. Qualitative research is 
an in-depth interview collecting insights data to understand the target audience more deeply and understand the experiences 
shared with Thai League 1. The factor that affects loyalty to football clubs from online surveys is that having content on social 
media makes it easily accessible to fans and positively affects loyalty to the club. 

Keywords: Thai League 1, Football fans, Football clubs, Loyalty 

1. Introduction 
Thai League 1  is the highest league in Thailand which consists of 1 6  top Thai football clubs. Thai football is driven by Thai 
football fans of each club has a different number of fan bases. Fan support is the most important aspect of the club's 
development in every aspect. For these reasons, this research will study the factors that influence the impression of football 
fans in the club to analyze each factor that will affect the fans of football clubs in Thai League 1. 
A researcher interested in watching the Thai League is interested in studying the marketing factors that affect club loyalty. Thai 
League 1 on Marketing Mix Factors (7P's) affecting loyalty to Thai League 1 football clubs. To know the marketing factors that 
will affect the decision to support the Thai League 1 football club. 

Therefore, this research leads to the study of the factors that affect football fans' loyalty in Thai League 1 to collect 
factors that positively affect the loyalty of football fans to include as a guideline for future studies. This research will be an 
essential source of information for future Thai League football teams and ways to build loyalty in various industries. 
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1.1 Research Objective 
This research aims to build impression of football fans to make the loyalty of football fans by study the characteristic 

of football fan to analyze various factors that have a positive effect in order to create the potential guideline to maintain and 
increase football fans. 

1.2 Research Scope 
The scope of this research is to study and analyze the characteristic of the football fans and relationship between 

football fans and football clubs in Thai League 1. The scope for the data collection can be separated into 
2. Research Methodology 

As a part of the research methodology, the process of searching for information, collecting data, analyzing data, which 
aim to find the information that is an important part of doing research. This research needs to study the characteristics of football 
fans and find the potential guideline to maintain and increase football fans. The collecting data used primary research and 
secondary research. For the primary research, this research used Qualitative research and Qualitative research. For the 
Qualitative research used the online survey to collect data. For the Qualitative research used in-depth interview with the target 
of football fans. Secondary research used the information from literature reviews that have been studied.    

2.1 Literature Reviews 
The literature review provides the study of concepts and theories related to the “Guideline for Thai League 1 football 

clubs to create the loyalty of football fans”. In which the purpose of study relevant research and literature in order to useful 
information to create potential strategy includes the following concepts and theories. 

2.1.1 Factors influencing the loyalty of football fans to the Chonburi Fc. 
The results of an analysis of the factors of product marketing mix found that football fans had a high level of opinion 

on the product marketing mix.  The survey shown most impressed with the individuality and personality of the football player, 
followed by the club's style of play, the suitability of the club’s logo, impressed with the coach's ability, like the coach of the 
club, like the club souvenirs respectively. 

The marketing mix of place, when considering each item, found that the suitability of the football stadium location was 
the most, followed by the convenience of traveling to watch the match, the convenience of buy club’s souvenirs, parking is 
convenient and sufficient and the convenience of ticket for matches such as booking through staff, phone, website, etc. 
respectively. 

Football fans have a high level of opinion on the marketing mix in terms of promotion followed by the ease of viewing 
club games, organized fan-club participation activities and activities to return profits to fans such as discounts on match 
admission fees and souvenirs respectively. 
From the research, the marketing mix factor shows that football fans pay more attention to building and presenting physical 
evidence followed by the product, channel, promotion, marketing, service process and the price respectively. Therefore, the 
club should focus on the creation and presentation of the physical evidence of the environment within stadium. 
The attitude factor aspect, it was found that fans placed the highest priority on belief, followed by experience and knowledge 
respectively, so clubs should focus on faith-building. 

2.1.2 Integrated marketing communication tools exposure and Buriram United Football Club fan club loyalty. 
A research study on the exposure to marketing communication tools and the loyalty of Buriram United Football Club 

fans can be used to discuss the results of the study according to the theoretical framework. and related research as follows 
Exposure to marketing communication tools for Buriram United fans. 
The results showed that the sample group had average exposure to marketing communication tools 4.05 is considered high 
exposure. The top 3 marketing communication tools were exposed to: The use of products as a medium and the use of 
packaging had the highest exposure, with an average of 4.17, followed by the average exposure for communication with 
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employees was 4.13, and the Content on online media has Mean 4.12 The sample had an average exposure time to marketing 
communication tools, each time of 16-30 minutes. 

The sample group was exposed to or seeing the use of the product as a medium and the use of packaging products 
and communication with employees the most because the sample group is the fan club Buriram Football Club competition 
United on a regular basis, including traveling to watch the match at the stadium saw souvenir shops and football players. There 
will be a frequency of exposure or being seen product use as a medium and use of packaging including communicating with 
employees more than the general public. The club's products, such as shirts, scarves, keychains, etc., are meant to show the 
club's fans. Buriram United want to communicate to the fans by the same is to reinforce the identity of the fan club through 
these media and also a declaration of self the look of a group of fans other teams to know as well. Also, in each season, the 
club's products will be the format always changing. For the novelty for fans to collect fans are therefore popular product use as 
a medium and use of packaging. 

Exposure to the use of products as a medium and fan packaging is also consistent with the concept of Seree 
Wongmontha (1997), which explains that the use of products as a medium (Merchandising) is a make material thing. There is 
also information about the goods in the materials. It could be a branded logo product, which creates a frequency of brand 
communication and causes exposure material of these things to be used as a mobile medium. This leads to good brand 
communication. Using the product as a medium will be used to achieve the highest frequency because of merchandising is 
considered a mobile medium (Moving Media) and used to want things that are promotional in themselves as a gift to consumers.  
These symbols are seen by the seller or by the viewer, thereby increasing the frequency of discovery. See higher products that 
the Buriram United Football Club has used as a medium, jersey, scarves, free club badge stickers, etc. The packaging is plastic 
bags, including branded logo and the club's motto. It will give fans a higher chance of being exposed or seen. 

While the exposure to When creating content on online media, it was found that the sample group was exposed to it 
because it is an easily accessible channel. There is a comprehensive support system that makes it convenient. Exposure The 
content on social media that the club offers is conducive to fans following, for example programs, match results, news about 
football players, etc., causing fans to open up to receive information about the club. Including most of the samples aged 21-30 
years, which were the age range of popular social media exposure, has made fans open to social media. conducting content 
on online media a lot. 

2.1.3 Communication, power negotiation and identity creation of diaspora people in local football culture area: a case study of 
Nakhon Ratchasima Mazda FC and Buriram United. 

Characteristics of Koratism of the local football culture in Nakhon Ratchasima Mazda FC has the distinction of being 
Korat in the concept of geography such as Korat cat, motto, historical beliefs about “Yamo” link to the sacred and ethnicity of 
the most population, but the fact that Korat was found less prominent turned out to be political factors affecting local football 
culture of Nakhon Ratchasima Mazda FC because when it comes to football culture of Nakhon Ratchasima Mazda FC, the first 
thing that comes to mind in the eyes of locals and outsiders. When referring to Nakhon Ratchasima Mazda FC is the Korat cat, 
which is the indigenous animal of Korat. Nakhon Ratchasima Province Swat cat or Thai Korat cat like a representative of football 
fans who are outstanding the most in football culture, Nakhon Ratchasima Mazda FC because of the football team's performance 
cannot be done elegantly, but there are also football fans who call themselves cats of various groups constantly supporting 
them. The club is a Thai Korat cat as well. 

Important factors that create Buriram Club’s united success in the eyes of the people and the outsider of the general 
public is to come into the team and take over the football club business. Combined with being a pillar of the club by Mr. Newin 
Chidchob, an influential local politician of Buriram province. 
 However, political factors are not the only factors that affect Buriram's popularity. In football culture, Buriram United is 
the marketing and communication management of the club that will bring the strengths of the province in various aspects to 
create a selling point for the club. 
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Buriram's goals United is not only building the greatness of the club within Thailand only but also aims to create 
internationalization at an international level. Since participating the quota to compete in the AFC Champion League, the 
researchers observed that the nature of the club's business is communicated to create a new meaning of the locality of Buriram 
Province to be more international. Whether it is a form of cheering building a club or building a team can be a role model for 
other clubs in Thailand and abroad. Communication style of Buriram United therefore has a new international communication 
arrangement in international level since the production of the official media of the club popular English language and present 
local identity in a new meaning for example, the replication of Prasat Hin Phanom Rung as a logo Buriram United and used the 
nickname "Thunder Castle" is the club's nickname including the definition that the home stadium of Buriram Football Club United 
is Thunder Castle stadium. It is an example of creating a new identity alongside the old identity by creating a new definition to 
define a province as a city with two castles, namely the city of castles; Prasat Hin Phanom Rung has an ancient history 
alongside the home stadium of Buriram United Football Club. Thunder Castle stadium built fast the world's largest is called 
Thunder Castle, a modern building is included to define in tourism promotion. 

Similarly, the term GU12 was meaning to define Buriram United Football Club's fans, meaning the 12th player 
representative of the team. Calling the fans to feel more like one another player on the field, it has been observed that the word 
GU12 is used by Buriram United as the first club, where the word “GU” means “Me” and 12 is the 12th player, and the word 
GU is an example of identity. Buriram people say that this is "me" in one sense of identity. By the identity of the Buriram people, 
even if they were rebuilt in the frame the meaning of Buriram United, but it is widely accepted and popular. 

2.1.4 Marketing Mix concepts (7P’s) 
Marketing Mix Concepts (7P's), The marketing mix concept is a tool invented by Philip Kotler applied to a strategy to 

develop the ability to compete products respond to the needs and satisfaction of customers until the decision to buy products 
occurs 4P's marketing mix factors, which include product factor, price factors, place factor, promotion factor were popular to 
apply. But if it is a service industry business, Kotler provides an additional idea from the 4P's factor that the marketing mix for 
service-related industrial businesses, it is necessary to consider three additional marketing mix factors: people factor, physical 
evidence factor and process factor to apply more the details of the 7 factors are as follows: 

Products are factors that are created to meet the needs and customer satisfaction in the form of products that are 
tangible such as general consumer goods or intangible such as services by the business must create products that meet market 
demand or more than market demand to respond to the physical or psychological needs of consumers. 
Price is a factor indicating the value of the goods or services that the consumer must pay to obtain the goods or services from 
the business. The consumer will assess the value of the product or service against the price that has been set. However, in 
addition to the view that the entity has on the value of the product, pricing is a factor that helps to deliver a level image of a 
product or service. Pricing must consider both the value of the product or service that will be delivered to the customer and the 
image of the product or service that will be reflected through the price. 

Place is a factor that determines the ability to deliver goods or service to consumers determines the convenience of 
accessing products or services in the consumer's perspective.   A location can also help reflect the type and level of a product 
or service. Therefore, the location of the distribution channel location is appropriate and to match the characteristics of the 
product or service to match the habits of consumers. 

Promotion is something that will help promote consumer awareness of a product or service including increasing the 
opportunity to make a purchase decision from consumers can be made in a variety of forms such as advertising, promotional 
activities. Customer relations management by promoting marketing, it is necessary to assess the behavior of the target consumer 
group and must be done the direction in the same activities to reflect the image of the product to meet the needs of the business 
as the concept of integrated marketing communication. 
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People is an important factor in the service industry business because the people will deliver the service and contact 
the service user directly. Recruiting personnel with expertise in products or services that will be delivered to users including 
having the ability to communicate and service therefore, it is another factor that can help create service to be satisfied. 
Physical evidence is a factor that reflects the value and image of the services to be delivered to users because service industry 
businesses that require consumers to receive services in the premises of that entity. The user must be exposed to the physical 
characteristics and facilities at all times when receiving the service. such as the appropriate number of toilets, the color of the 
building, safety equipment, various facilities therefore, it is a factor that must be considered in order for consumers to have a 
positive feeling about the property until they are satisfied with the service. 

Process is an important factor in service industry business as consumers for service industry businesses have to go 
through various processes of the entity in order to obtain the services they need. It is different from general consumer products 
where consumers can use the products for themselves. Therefore, it is imperative for an entity to plan and design its processes 
accordingly so that the process can deliver seamless services and not to cause the users to be dissatisfied with waiting or 
inappropriateness of the process. 

2.2 In-depth Interview  
The in-depth interview was done with 5 people from 3 target groups: Thai football expert reporter, Online football 

media creator, Football fans of various clubs in Thai League 1. 
The questionnaire was separated into 3 parts as follows: Demographic of user, Football viewing behavior and support 

of football clubs in Thai League 1 in various aspects and Marketing mix factors affecting football fans' loyalty to football clubs 
in Thai League 1 

3. Results and Discussion 
From the in-depth interviews, opinions come in many different forms. The questionnaire asked about viewing behavior 

of Thai League 1 and factors that contributed to loyalty to Thai League 1 football clubs. The behavior of watching Thai League 
1 of each individual came out similar. There was be watching Thai League 1 at the stadium 10-15 times per season. If not 
visiting the stadium, watched Thai League football via live channels, with 2 out of 5 people watching via free TV and 3 out of 5 
people watching online. 

The questionnaire results on the reasons for starting to support their favorite club 2 out of 5 people choose to follow 
a favorite club for reasons. They were supporting football clubs from provincial clubs because they wanted a provincial club 
with local popularity to be successful. 3 out of 5 people support a football club based on personal preferences, such as liking 
their favorite football club, liking the team's playing style, and admiring the club by watching video content on youtube and 
facebook. 

The inquiry results in terms of factors that cause loyalty to football clubs in Thai League 1 came out as follows. 
Everyone agrees that the online media of the clubs directly affects the fans because the online media will encourage the fans 
to support the club at all times. But the problem is that the online media of Thai League 1 clubs can't create content to impress 
football fans. Only a handful of clubs can use online media to generate interest in their fans. 

The souvenir factor, everyone agrees, can affect the club's loyalty. The respondents suggested souvenirs. The club 
can design various products following the local style like Buriram United, which brings local fabric patterns that can be designed 
on the football jersey, allowing buyers to feel the club's pride. For this reason, club memorabilia can instill the loyalty of fans. 
Online questionnaire, comprehensive questions on marketing mix. Results of online surveys in terms of products, social media 
influences loyalty to the club followed by the playing style or formation of the club. The price factor revealed that the price of 
match tickets affected loyalty. The place and physical evidence showed that the number of parking spaces and seating comfort 
was the top two affecting loyalty. Promotion factor there are two factors that affect loyalty were promote the competition new 
and having the club's online media advertise souvenirs club. People factors revealed that football coach or staff had the most 
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significant impact on loyalty. Process factors were found two main factors affecting loyalty: availability of online football ticket 
channel and access to live broadcasts, including football highlights. 
 

4. Conclusion and Future steps 
Making football fans loyal to the club, clubs need to start by paying more attention to their surroundings. The composition of 
the club all affects the loyalty of the fans. From the in-depth interviews, there were two main points that the respondents agreed 
on. First of all, making the online media attractive can give fans access to exciting information or content, which will lead to 
fans' loyalty to the club. The second point is to design club memorabilia that can bring local identity to make the club proud. In 
addition, many things contribute to the club's loyalty, such as the facilities inside the football stadium, how to manage the sale 
of football tickets through online channels, etc. 
In the future, this research will serve as information for Thai League 1 football clubs to apply as a policy to drive teams with 
football fans as an essential element in Thai football development. This research may allow football clubs to improve things that 
each club is not good enough to do, such as online media, designing attractive souvenirs, improving services, increase stadium 
facilities. For these reasons, this research will serve as a guideline for building fans' loyalty to football clubs in Thai League1.  

5. List of References 
Khanthajumnong, S. (2011). Communication for enhancing competitiveness of Muangthong United Football Club. Thammasat 

University. Retrieved from https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:120536 
Limpiyarak, P. (2015). Factors of Thai football league attendance associated with the football clubs which their stadium located 

in Bangkok Metropolitan Region, Thammasat University. Retrieved from  
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:94434 

Singthee, T. (2018). Integrated marketing communication tools exposure and Buriram United Football Club fan club loyalty, 
Thammasat University, Retrieved from http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:164599 

Sukkot, N. (2015). Communication and the construction of football fan culture in Thai society, Thammasat University, Retrieved 
from http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:113939 

Thaisriwong, S. (2013). The influences of football viewer's exposure to marketing communication vehicles on attitudes and 
loyalty toward Chonburi football Club (Chonburi FC). Retrieved from 
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:100161 

Thophon, J. (2017). Communication, power negotiation and identity creation of diaspora people in local football culture area: a 
case study of Nakhon Ratchasima Mazda FC. and Buriram United. Retrieved from 
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:146595 

Wittayakosol, C. (2013). The customer satisfaction of Thailand Premier League spectator. Retrieved from 
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:96761 

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:120536
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:94434
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:164599
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:113939
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:100161
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Creator/personDc/139115
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:96761


13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

 

300 

การออกแบบปรบัปรงุอาคารและพืน้ท่ีธรรมชาติส าหรบัโรงเรียนประถมศึกษา:  
กรณีศึกษา: โรงเรียนประถมศึกษารฐับาลขนาดกลาง  
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บทคดัย่อ 
 ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรยีนมาตรฐานและสภาพแวดลอ้มรปูแบบเดมิ ทีไ่มเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของเดก็
นกัเรยีนอยา่งเตม็ที ่รวมไปถงึเทคโนโลยทีีก่า้วหน้าท าใหว้ถิชีวีติของเดก็สมยัใหมเ่ปลีย่นแปลงไป การใชเ้วลาอยูก่บัเทคโนโลยมีากเกนิไป 
ท าใหเ้ดก็มแีนวโน้มทีจ่ะขาดปฏสิมัพนัธก์บัธรรมชาติ ซึง่ส่งผลโดยตรงกบัร่างกายและการเจรญิเตบิโตของเดก็ ในปัจจุบนัประเทศไทยมี
การออกแบบพืน้ทีธ่รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีนเอกชนเกดิขึน้มาหลายแห่ง แต่ส าหรบัโรงเรยีนรฐับาลยงัไม่มกีารออกแบบอาคารและพืน้ที่
ธรรมชาตทิีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิธรรมชาตอิยา่งเป็นรปูธรรม เนื่องจากรปูแบบการเรยีนการสอนและงบประมาณทีจ่ ากดั วตัถุประสงคเ์พือ่
น าเสนอแนวทางการออกแบบปรบัปรุงอาคารและพืน้ทีธ่รรมชาติ ส าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษารฐับาลขนาดกลาง โดยขัน้ตอนด าเนิน
งานวจิยัประกอบไปดว้ย การศกึษาและวเิคราะหก์ารจดัการพื้นที่ทางกายภาพของโรงเรยีนประถมศกึษาที่มอียู่ในปัจจุบนั  การศกึษา
แนวคดิไบโอฟิลกิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบสิง่แวดลอ้มและพืน้ที่ ธรรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีน รวมไปถงึการศกึษาลกัษณะทาง
กายภาพและแนวคดิการออกแบบจาก กรณีศกึษาทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการออกแบบพืน้ทีธ่รรมชาตทิัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผล
การศกึษาไดแ้นวทางการออกแบบแนวทางการออกแบบและปรบัปรุงพืน้ทีเ่รยีนรูธ้รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษารฐับาล  ทัง้การ
สรา้งอาคารเพิม่เตมิ ต่อเตมิจากอาคารเดมิ และปรบัปรุงทศันียภาพโดยรอบ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบไบโอฟิลกิ อาทเิช่น 
การไดส้มัผสักบัธรรมชาตโิดยตรงและโดยออ้ม และการรบัรูถ้งึธรรมชาตผิา่นประสาทสมัผสั  

ค ำส ำคญั: พืน้ทีธ่รรมชำต,ิ โรงเรยีนประถมศกึษำ, แนวควำมคดิกำรออกแบบไบโอฟิลกิ 

Abstract 
 The physical setting of the school’s standard classrooms and environment do not coordinate well with students’ 
learning processes. As well as the growth of technology caused a change in the new generation's lifestyle. Spending time with 
technologies and innovations can affect the lack of children’s connection with nature which affects children’s physical and 
intellectual development. In Thailand presently, there are Natural Learning Settings designed for private schools. Meanwhile, in 
government schools, there are still problems with expenditure and educational plans that make it difficult to design Natural 
Learning Settings. The objective of this research is to create guidelines or solutions for designing and renovating buildings and 
Natural Learning Settings for government medium primary schools. The process of the research includes studying and analyzing 
the primary school setting, Researching Biophilic design and designing theories that are related and also researching case 
studies in environments and learning settings design that have the similarity with Natural Learning Setting design in both 
domestic and abroad. The expected result of this research is to find solutions for the design and renovation of the Natural 
Learning Setting for government medium primary schools in Thailand. Such as constructing and renovating both buildings and 
environments using Biophilic design. For example, Visual and Non-Visual Connection with nature and Natural analogs. 

Keywords: Natural Setting, Primary School, Biophilic Design 
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1. บทน า  

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
บุญมา กมัปนาทพงษ ์(2553) กลา่วไวว้า่ การศกึษาในประเทศไทยปัจจุบนัหลายฝ่ายก าลงัเขา้ใจเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คอื 

การศกึษาของไทยก าลงัมปัีญหา จะเหน็ไดว้่าปัญหาการศกึษาเป็นปัญหาทีไ่ดร้บัความสนใจจากสงัคม ซึง่มกีารท าวจิยัออกมาหลาย ๆ 
ครัง้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความลม้เหลวของการศกึษาไทยจากการจดัอนัดบัการศกึษาในปี พศ. 2556 คุณภาพการศกึษาไทยอยูใ่นอนัดบัที ่8 
ในกลุม่ประเทศอาเซยีนรองจากเวยีดนามและกมัพชูา (World Economic Forum, 2013) 

เน่ืองจากวถิชีวีติของเดก็สมยัใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลง ท าใหเ้ดก็เกดิภาวะขาดปฏสิมัพนัธก์บัธรรมชาต ิซึง่นอกจากจะส่งผลต่อการ
เรยีนรู้ ยงัส่งผลกระทบต่อร่างกายและการเจรญิเตบิโตของเดก็ (Pertschuck, 2007) การใช้เวลาอยู่กบัสื่อและเทคโนโลยมีากเกนิไป 
ส่งผลใหเ้ดก็ท ากจิกรรมหรอืเล่นอสิระภายนอกอาคารลดน้อยลง ผลเสยีทีต่ามมาคอื เดก็มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิปัญหาในดา้นสุขภาพ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคอว้น รวมไปถงึโรคสมาธสิัน้อกีดว้ย (Bell and Dyment, 2006) 

การมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเดก็กบัธรรมชาตนิัน้ จงึเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อเดก็ ทัง้ในดา้นของร่างกาย อารมณ์ สตปัิญญา รวมไป
ถงึการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Strife & Downy, 2011) การจดัสภาพแวดลอ้มใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัธรรมชาตนิัน้จะส่งผลดกีบัเดก็ในดา้น
การพฒันาสมอง ความคดิ และสิง่ส าคญัคอืเป็นการปลกูฝังจติส านึกในการะตระหนักถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตใินระยะ
ยาว (Cosco and Moore, 2011) การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสในการในการเรียนรู้และยังช่วยลด
ความเครยีดของเดก็นกัเรยีนอกีดว้ย ในปัจจุบนัประเทศไทยมกีารออกแบบพืน้ทีธ่รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีนเอกชนเกดิขึน้มาหลายแหง่ 
แต่ส าหรบัโรงเรยีนรฐับาล เน่ืองจากรูปแบบการเรยีนการสอนที่ไม่ถูกพฒันาจากเดมิ  และงบประมาณที่จ ากดั จงึยงัไม่มกีารออกแบบ
อาคารและพืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิธรรมชาตอิยา่งเป็นรปูธรรม 

แนวความคดิการออกแบบไบโอฟิลกิ (Biophilic Design) เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสรมิใหม้นุษย์มี
ปฏสิมัพนัธก์บัธรรมชาต ิสามารถน าไปปรบัใชไ้ดใ้นหลายบรบิท ทัง้ทีอ่ยูอ่าศยั สถานทีท่ างานโรงพยาบาล เมอืง รา้นคา้ และสถานศกึษา 
และเมือ่น าเอาแนวความคดิการออกแบบไบโอฟิลกิ เขา้มาผสานกบัการออกแบบสถาปัตยกรรม (Kellert, 2008) โดยจากผลงานวจิยัจาก
ต่างประเทศ ไดก้ลา่ววา่การ แนวคดิการออกแบบไบโอฟิลกิ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของผูใ้ชง้านพืน้ทีไ่ด ้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั
น้ีคอืสถานทีศ่กึษา สามารถเพิม่ประสทิธภิาพเรยีนรูม้ากขึน้ 20-25% เพิม่ความผอ่นคลาย และความคดิสรา้งสรรค ์ลดผลกระทบของการ
เกดิโรค Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) หรอืโรคสมาธสิัน้ (Oliver, 2018) 

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการศึกษาไทยที่มคีวามล้าหลงั การออกแบบและปรบัปรุงพื้นที่ธรรมชาติส าหรบั
โรงเรยีนประถมศึกษาเป็นสิง่จ าเป็น เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมพีฒันาการทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ และการเรยีนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเป็น
ทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ  

1.2 วตัถปุระสงค ์
น าเสนอแนวทางการออกแบบและปรบัปรุงอาคารและพืน้ทีธ่รรมชาต ิส าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษารฐับาลขนาดกลาง ในสงักดั 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

1.3 ขอบเขตการวิจยั   
โรงเรยีนประถมศกึษารฐับาลขนาดกลาง ในสงักดั สพฐ. เพือ่ศกึษา และวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพ สดัสว่นพืน้ทีธ่รรมชาต ิ

และพืน้ทีก่จิกรรมภายในโรงเรยีน 

1.4 นิยามค าศพัท ์
1) พืน้ทีเ่รยีนรูธ้รรมชาติ หมายถงึ สว่นของอาคารเรยีน และภูมทิศัน์โดยรอบโรงเรยีนทีส่รา้งขึน้เพื่อรองรบัการท ากจิกรรมในธรรมชาต ิ
ประกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็นพืน้ทีใ่ชง้านทัง้ภายนอกและภายในอาคาร  
2) โรงเรยีนประถมศกึษา หมายถงึ สถานศกึษาของเดก็ทีอ่ยูใ่นชว่งขัน้ประถมศกึษา 1 - 6 หรอืเดก็ทีม่ชีว่งอายุระหวา่ง 6 - 12 ปี   
3) แนวความคิดการออกแบบไบโอฟิลิก หมายถึง แนวความคิดด้านการออกแบบสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติและพฒันา
ศกัยภาพของผูใ้ชอ้าคาร เป็นแนวทางของการออกแบบโดยสอดประสานวถิชีวีติของคนทีใ่ชอ้าคาร ไมว่า่จะอยูอ่าศยั เรยีน หรอืท างาน 
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2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ความส าคญัของส่ิงแวดล้อมต่อการเรียนรู้และความต้องการพืน้ฐานด้านสภาพแวดล้อมของเดก็ 
 จากเอกสารความส าคญัของสิง่แวดล้อมต่อการเรยีนรู้ของเดก็ของกระทรวงศกึษาธกิาร ปี พ.ศ.2548 กล่าวว่า การจดัการ
สิง่แวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้และเป็นการพฒันาแนวทางดา้นความรูส้กึนึกคดิ จติใจ และ
มคีุณธรรมตามแนวทางการปฏริปูการศกึษากระทรวงการศกึษาธกิาร 

 สิง่แวดลอ้มลว้นแลว้แต่มอีทิธพิลต่อมนุษยท์ัง้สิน้ ไมว่า่จะเป็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้ง
ขึน้ สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงทีเ่อือ้ต่อสภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพราะจะช่วยใหพ้ฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพได ้จงึจ าเป็นทีต่อ้งมี
การจดัสถานศกึษาเพือ่ใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่เีพือ่เอื้อต่อการเรยีนการสอน เพราะจะเป็นการกระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กดิการอยากเรยีนและมกีาร
พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการ ดงันัน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูม้ไิดห้มายถงึ อาคารสถานที ่
หรอืหอ้งเรยีนเท่านัน้ แต่เป็นสภาพหรอืสภาวะใด ๆ ทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้องมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึ่งจดัเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วย
อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนบรรลุผลสมัฤทธิไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนและภายนอกหอ้งเรยีน 

2.2 ความต้องการพืน้ฐานด้านสภาพแวดล้อมของเดก็  
วยัเดก็เป็นวยัทีต่อ้งการสภาพสภาพแวดลอ้มทีม่ ัน่คง คาดเดาได ้ไมเ่ปลีย่นแปลงไปมา และตอ้งการการดแูลอย่างใกลช้ดิ การ

ออกแบบสถาปัตยกรรมทีด่ ีนอกจากจะเป็นผลดตี่อเดก็แลว้นัน้ ยงัมสี่วนช่วยใหผู้ดู้แลสามารถท างานไดด้ยีิง่ขึน้ วยัเดก็มคีวามตอ้งการ
พืน้ฐานดา้นสภาพแวดลอ้ม 4 ประการ ดงัน้ี (บฒัฑติทศัน์ ทสยนัไชย, 2549)  

1) สภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนการเคลื่อนไหว โดยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมควรมพีืน้ทีเ่พยีงพอใหเ้ดก็ไดเ้คลื่อนไหวทัง้ที่
กลางแจง้ และในทีร่่ม บรรยากาศของสถานทีค่วรจะเชือ้เชญิใหเ้ดก็ไดเ้คลื่อนไหวอย่างอสิระ และสามารถสรา้งขอบเขตของตนเองไดใ้น
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั  

2) สภาพแวดลอ้มทีส่บาย คอื สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามสมดุลของสิง่ปลุกเรา้ประสาทสมัผสัทัง้หา้ เมื่ออยู่ในสภาพแวดลอ้มที่
สบาย เดก็กลา้ทีจ่ะส ารวจสิง่รอบตวั  

3) สภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิความสามารถในทุกดา้นของเดก็ เดก็มคีวามต้องการทีจ่ะประสบความส าเรจ็ สภาพแวดลอ้มทีด่ี
ตอ้งสนบัสนุนใหเ้ดก็ท าอะไรไดด้ว้ยตวัเอง การออกแบบสถาปัตยกรรม จงึควรค านึงถงึความหลากหลายของกจิกรรมทีเ่ดก็ท าได ้มคีวาม
หลากหลายของพืน้ที ่และการจดัการทีด่ขีองล าดบัการเขา้ถงึสถานทีต่่าง ๆ  

4) สภาพแวดล้อมที่ท าให้เด็กเกิดความรู้สกึว่าควบคุมได้ การท าให้เด็กมคีวามรู้สกึว่าสาม ารถควบคุมสิง่รอบตวัได้นัน้มี
องคป์ระกอบ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ความเป็นสว่นตวั การคาดเดาได ้สามารถมองเหน็สิง่รอบตวัไดโ้ดยไมรู่ส้กึอดึอดั และความรูส้กึปลอดภยั 

2.3 การออกแบบพืน้ท่ีสภาพแวดล้อมกลางแจ้งส าหรบัการเรียนรู้ของเดก็  
แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มพื้นทีก่ลางแจง้ เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการเล่นของเดก็ไดเ้หมาะสมกบัพฒันาทัง้ 4 

ด้าน คอื การพฒันาทางด้านร่างกาย ด้านสงัคม ด้านอารมณ์ และการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบที่ส่งเสรมิต่อพื้นที่การเรยีนรู้ ได้แก่ 
(Campbell, 2013) องคป์ระกอบทีเ่คลื่อนยา้ยไม่ได ้(Fixed Components) หมายถงึ สว่นหลกัส าหรบัการออกแบบภูมทิศัน์ของพืน้ทีเ่พื่อ
รองรบัการท ากจิกรรมต่าง ๆ ของเดก็ และองคป์ระกอบทีเ่คลื่อนยา้ยได ้(Moveable Components) หมายถงึ สว่นของการน ามาตกแต่ง
หรอืประกอบภายหลงั เพือ่ใหส้ามารถใชง้านพืน้ทีไ่ดห้ลายวตัถุประสงค ์เชน่ หนิกอ้นใหญ่ทีม่ลีกัษณะราบน าวางไวบ้นพืน้ทีเ่ลน่ทราย เพือ่
ใชเ้ป็นทีน่ัง่หรอืโต๊ะแลว้แต่จนิตนาการของเดก็  

2.4 ลกัษณะและอาคารเรียนมาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษารฐับาล ขนาดกลาง 
โรงเรยีนประถมศกึษารฐับาล ขนาดกลาง ในสงักดั สพฐ. มจี านวนนกัเรยีนตัง้แต่ 100-600 คน โดยสว่นมากจะกระจายอยูต่าม

ยา่นชุมชน เพือ่รองรบัเดก็นกัเรยีนทีอ่ยู่ในชุมชนใกลเ้คยีง รปูทรงอาคารตามแบบมาตรฐานทัง้หมดเป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ วางตวั
อาคารทางยาว มคีวามสูงตัง้แต่ 1-4 ชัน้ มทีัง้แบบมใีตถุ้นสูงตัง้แต่ 3.10 – 3.50 เมตรและแบบเป็นการยกพืน้สงูเพยีง 0.90 เมตร หรอื
สรา้งตดิพืน้ดนิ ไดแ้บ่งกลุ่มอาคารทีม่ใีต้ถุนสงูอยู่ในแบบที ่1 และ 2 อาคารทีย่กพืน้สงูไม่เกนิ 1 เมตรจดัอยู่ในแบบที ่3 4 และ 5 ขนาด
พืน้ทีอ่าคาร อาคารเรยีนขนาดเลก็ มพีืน้ทีใ่ชส้อยไม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร และ ความสงู 1 - 2 ชัน้ (แบบที ่1 3 และ 4) มคีวามสงูของ
หอ้งตัง้แต่ 3.10 - 3.55 เมตร มขีนาดหอ้งเรยีน 6.00-6.50 x 9.00 เมตร และอาคารขนาดใหญ่ มพีืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่ 1,000 ตารางเมตร 
แต่ไมเ่กนิ 2,000 ตารางเมตร มคีวามสงูตัง้แต่ 3 - 4 ชัน้ (แบบที ่2 และ 5) มคีวามสงูหอ้ง 3.00 เมตร มขีนาดหอ้งเรยีน 7.00 x 8.00 เมตร 



กำรออกแบบปรบัปรุงอำคำรและพืน้ทีธ่รรมชำตสิ ำหรบัโรงเรยีนประถมศกึษำ:  
กรณศีกึษำ: โรงเรยีนประถมศกึษำรฐับำลขนำดกลำง  
ณฐัญาดา ตดิตารมัย ์และภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 
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การจดัวางพืน้ทีแ่ละระบบทางสญัจรภายใน มกีารจดัวางหอ้งเรยีนเป็นแนวยาว โดยมจี านวนหอ้งเรยีนตัง้แต่ 3 - 6 หอ้งต่อชัน้ (แบบที่
นิยมทีสุ่ด ม ี4 หอ้งต่อชัน้) รปูแบบทางเดนิสญัจรภายในเป็นทางสญัจรทางเดีย่วทัง้หมด โดยมทีางเดนิกวา้ง 2.00 – 2.40 เมตร แบบทีม่ี
การยกพื้นสูง จะใชพ้ื้นที่ใต้ถุนเป็นพื้นทีอ่เนกประสงค์ และบางส่วนเป็นหอ้งพกัครู แบบของอาคารในแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัที่
ต าแหน่งบนัได อาคารเรยีนขนาดเลก็ 2 ชัน้ (แบบที ่1 และ 4) มบีนัไดอยูท่างทศิใตข้องอาคาร ท าใหม้หีอ้งเรยีนอยูต่ดิรมิอาคารทัง้ 2 ดา้น 
สว่นอาคารเรยีนขนาดใหญ่ (แบบที ่2 และ 5) มบีนัไดอยูร่มิอาคารทัง้ 2 ดา้น  

 
รปูท่ี 1 รปูทรงอาคารเรยีนมาตรฐาน โดย ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554. 

2.5 แนวความคิดการออกแบบไบโอฟิลิก (Biophilic Design) 
แนวความคดิการออกแบบไบโอฟิลกิ มทีัง้หมด 3 ประเภท โดยมทีัง้หมด 14 รปูแบบ (William, Catherine, Clancy, 2014)  

2.5.1 Nature in the space การใชอ้งคป์ระกอบธรรมชาตเิขา้ไปใชใ้นงานออกแบบโดยตรง ซึง่จะปรากฎใหเ้หน็ในเชงิกายภาพ เช่น พชื
พรรณ ผวิสมัผสั แสงธรรมชาต ิประกอบดว้ย การสมัผสักบัธรรมชาตโิดยตรง การสมัผสักบัธรรมชาตโิดยอ้อม การรบัรูก้ารเคลื่อนไหว 
การรบัรูอุ้ณหภมู ิการมอีงคป์ระกอบของน ้า การไดร้บัแสงธรรมชาต ิและการรบัรูว้ฏัจกัรของธรรมชาต ิ

2.5.2 Nature Analog การน าเอาองค์ประกอบทางธรรมชาตมิาใชโ้ดยการลดทอนเสน้สายลงใหไ้ม่มรีูปลกัษณ์เหมอืนในธรรมชาต ิแต่
ยงัคงลกัษณะเด่นขององคป์ระกอบทางธรรมชาตนิัน้ไวไ้ดอ้ยู่ ประกอบดว้ย การจ าลององคป์ระกอบธรรมชาต ิการใชว้สัดุธรรมชาต ิและ
การจ าลองบรรยากาศของธรรมชาต ิ

2.5.3 Nature of the space การออกแบบพื้นที่ใช้งานของโดยมุ่งหวงัใหต้อบสนองพฤตกิรรมการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย ซึ่งสมัพนัธ์กบั
สญัชาตญาณตามธรรมชาตขิองมนุษย์ ส่งผลต่อการรบัรูแ้ละความรูส้กึ ประกอบดว้ย การเพิม่โอกาสในการมองเหน็ พืน้ทีเ่ป็นส่วนตวั 
พืน้ทีล่กึลบัใหน่้าคน้หา และพืน้ทีเ่สีย่งใหรู้ส้กึทา้ทาย 

2.6 กรณีศึกษา 
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษาโรงเรยีนทีม่แีนวคดิและการออกแบบทางกายภาพ ทีม่กีารใชพ้ืน้ทีธ่รรมชาตมิาเป็นสว่นร่วมในการเรยีนรู ้

และวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกบัแนวความคดิไบโอฟิลกิ ดงัตารางที ่1 

3. วิธีการวิจยั 
การวจิยัน้ีเป็นการศกึษารวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปสู่การออกแบบและปรบัปรุงอาคารและพืน้ทีธ่รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีน ได้

ท าการศกึษาแนวความคดิและกรณีศกึษาทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการออกแบบพืน้ทีธ่รรมชาตทิีส่่งผลต่อการเรยีนรู ้โดยมวีตัถุเพื่อน ามา
วเิคราะห ์สรุปผลเพือ่ก าหนดกฎเกณฑใ์นการออกแบบ  
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วธิกีารด าเนินงานวจิยั มดีงัน้ี 
1) ศกึษาและวเิคราะหก์ารจดัการพืน้ทีท่างกายภาพของโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
2) ศกึษาแนวความคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูข้องเดก็วยัประถมศกึษา ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ 
3) ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของโรงเรยีนกรณีศกึษา และท าการวเิคราะห์รูปแบบของอาคาร พืน้ทีธ่รรมชาต ิสดัส่วนของ

พืน้ทีธ่รรมชาตแิละกจิกรรมการใชพ้ืน้ทีข่องเดก็นกัเรยีน และสมัภาษณ์บุคลากรภายในโรงเรยีน 
4) ท าการออกแบบและปรบัปรุงพืน้ทีธ่รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาจากขอ้มลูทีไ่ดม้าขา้งตน้ 
5) น าเสนอการออกแบบและปรบัปรุงพืน้ทีธ่รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษารฐับาลในสงักดั สพฐ. 

ตารางท่ี 1 กรณีศกึษาในและต่างประเทศ 
 
กรณีศกึษา 

 
โรงเรยีนปัญญาเด่น 
 

 
โรงเรยีนรุง่อรุณ 
 

 
Mustardseed Junior School 

Korea National 
Arboretum Children's 
Forest School 

ท าเลทีต่ัง้ ชานเมอืงเชยีงใหม ่ ชานเมอืง
กรุงเทพมหานคร 

ชานเมอืง (Sentema, 
Uganda) 

ชานเมอืง (Pocheon-si,  
South Korea) 

ลกัษณะ
สภาพแวดลอ้ม
โดยรอบ 

เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั
หนาแน่นน้อย ชมุชน
ท าเกษตรกรรม 

เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั 
ชุมชนและหมูบ่า้น มี
ความหนาแน่นปานกลาง 

เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั ความ
หนาแน่นน้อย 

เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั  
มคีวามหนาแน่นปาน
กลาง 

สดัสว่นพืน้ที ่
  อาคาร  
 พืน้ทีก่จิกรรมและ 
 พืน้ทีธ่รรมชาต ิ
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

สาธารณูปโภค อยูใ่กลส้ถานศกึษา 
ประถมและมธัยม 
ตลาด 

อยูใ่กลส้ถานศกึษา ใน
พืน้ทีต่ ัง้แต่อนุบาลจนถงึ
ระดบัหมาวทิยาลยั 
โรงพยาบาล ตลาด 

อยูใ่กลส้ถานศกึษาระดบัมธัยม 
โบสถ ์ตลาด 

อยูใ่กลส้ถานศกึษา  
โรงพยาบาล อุทยาน
สวนรุกขชาต ิ

ระยะทางการเขา้ถงึ หา่งจากถนนใหญ่  
400 เมตร 

หา่งจากถนนใหญ่ 
1.3 กโิลเมตร 

หา่งจากถนนใหญ่ 
1.2 กโิลเมตร 

หา่งจากถนนใหญ่ 
400 เมตร 

แนวคดิการ
ออกแบบ 
 

เน้นใหผู้เ้รยีน ไดส้มัผสั
กบัธรรมชาต ิมกีารใช้
วสัดุธรรมชาตเิพือ่
ตอบสนองแนวคดิ
กลมกลนืกบัธรรมชาต ิ

โรงเรยีนเป็นอาคาร
ก่อสรา้งจากดนิ และไม้
ไผ ่ปลอ่ยใหเ้ดก็เรยีนรู ้
เขา้ใจธรรมชาตทิีโ่อบ
ลอ้มอยูอ่ยา่งเตม็ที ่

มแีนวคดิเพือ่สรา้งแรงบนัดาล
ใจใหค้รแูละนกัเรยีนเหมอืนกนั
ใหอ้าศยัอยูใ่นพืน้ทีใ่นรปูแบบที่
หลากหลาย ออกแบบโดย
ค านึงถงึหลกัธรรมชาต ิ

องคป์ระกอบของพืน้ที่
ผา่นโมดลูรงัผึง้
ผูอ้อกแบบเหน็ถงึ
ความส าคญัของผึง้ทีม่ ี
ความส าคญัต่อระบบ
นิเวศน์ในธรรมชาต ิ

ความสอดคลอ้งกบั 
ทฤษฎกีาออกแบบ 
ไบโอฟิลกิ 

วางผงัของอาคารเรยีน
จะกระจายอยูร่อบสระ
น ้า แทรกในธรรมชาต ิ
สมัผสักบัธรรมชาติ
โดยตรง กจิกรรม
เพาะปลกูท าใหไ้ด้
สมัผสักบัธรรมชาตโิดย
ออ้ม .มกีารใชว้สัดุ
ธรรมชาต ิ

ใชว้สัดุธรรมชาตใินการ
สรา้งอาคาร ทัง้บา้นดนิ 
และโครงไมไ้ผ ่ออกแบบ
พืน้ทีเ่ปิดโลง่ใหเ้ดก็ไดม้ี
ปฏสิมัพนัธ ์ไดร้บัแสง
ธรรมชาต ิ 

พืน้ทีม่รีปูรา่งแบบออรแ์กนิก
และใชด้ว้ยวสัดุธรรมชาต ิผนงั
ภายนอกเป็นดนิเผาอยูไ่มถ่งึ
หลงัคา ท าใหไ้หลเวยีน เน้น
แสงธรรมชาตเิขา้สูต่วัอาคาร 

ภายในหอ้งเรยีนมกีาร
เลยีนแบบรปูทรงของ
ธรรมชาต ิเรยีนรูน้อก
หอ้งเรยีน สนามเดก็ใช้
วสัดุธรรมชาตใินการท า
เครือ่งเลน่ มลีาน
เพาะปลกูพชืเพือ่สรา้ง
ประสบการณ์และการ 
รบัรู ้
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4. ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาไดแ้นวทางการออกแบบแนวทางการออกแบบและปรบัปรุงพืน้ทีเ่รยีนรูธ้รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา

รฐับาล ทัง้การสร้างอาคารเพิม่เติม ต่อเติมจากอาคารเดิม และปรบัปรุงทศันียภาพโดยรอบ ให้สอดคล้องกบัแนวคดิการออกแบบ               
ไบโอฟิลกิ อาทเิช่น การไดส้มัผสักบัธรรมชาตโิดยตรงและโดยอ้อม การรบัรูถ้งึธรรมชาตผิ่านประสาทสมัผสัและการน าวสัดุธรรมชาติ
ทอ้งถิน่มาปรบัใชก้บัตวัอาคาร  

4.1 เกณฑก์ารเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
จากการศกึษากรณีศกึษา สามารถก าหนดเกณฑก์ารเลอืกพืน้ทีศ่กึษา ไดด้งัน้ี ท าเลทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีต่่างจงัหวดัหรอืชานเมอืงที่

ก าลงัพฒันา เป็นย่านชุมชนทีอ่ยู่อาศยั อยู่ใกลส้ถานศกึษา สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อพืน้ทีอ่าคารเรยีนประมาณรอ้ยละ 70 การเขา้ถงึทีต่ ัง้
ควรอยูใ่นถนนยอ่ยทีม่รีะยะหา่งจากถนนหลกัประมาณ 1 กโิลเมตร และอาคารเรยีนตอ้งมแีนวโน้มทีส่ามารถปรบัปรุงหรอืต่อเตมิได ้

4.2 ตวัอย่างทางเลือกพืน้ท่ีศึกษา  
โรงเรยีนบา้นหนองสาหร่าย ตัง้อยูท่ีถ่นนนิคม-ล าตะคอง อ าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสมีา เป็นเรยีนขนาดกลางในสงักดั สพฐ. 

มจี านวนนกัเรยีน 350 คน เปิดสอนชัน้อนุบาลถงึประถมศกึษาปีที ่6 ท าเลทีต่ัง้มสีาธารณูปโภค ไดแ้ก่ อยูใ่กลโ้รงเรยีนมธัยมปากชอ่ง สถานี
ต ารวจ โรงพยาบาล ตลาด อยูใ่นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั สถานีต ารวจ อยูใ่กลถ้นนหลกั และมรีถโดยสารประจ าทางท าใหเ้ดนิทางสะดวก 

  
รปูท่ี 2 ต าแหน่งพืน้ทีศ่กึษา 

 
รปูท่ี 3 การแบง่โซนของโรงเรยีนบา้นหนองสาหรา่ย 
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จากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในโรงเรยีน และลงพื้นที่เพื่อวเิคราะห์ในด้านกายภาพ พบว่า  พื้นที่ของโรงเรยีนบ้านหนอง
สาหรา่ยมขีนาดใหญ่ มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะปรบัปรุงใหเ้ป็นโรงเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการออกแบบพืน้ทีธ่รรมชาต ิอาคารหมายเลข 6 
สามารถรือ้ถอนและสรา้งขึน้ใหม่ อาคารหมายเลข 4 และ 9 สามารถปรบัปรุงเพิม่เตมิ และบรเิวณพืน้ทีโ่ล่งสามารถปรบัปรุงภูมทิศัน์ให้
สอดคลอ้งกบัการออกแบบ ปัญหาทีพ่บภายในโรงเรยีน จากการทีโ่รงเรยีนมพีืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง ท าใหม้พีืน้ทีโ่ล่งเป็นจ านวนมากที่
ไมไ่ดใ้ชง้าน การจดัโซนพืน้ทีย่งัไมม่คีวามเป็นระบบและชดัเจน บุคคลภายนอก และยานพาหนะสามารถเขา้ถงึโรงเรยีนไดทุ้กสว่น สง่ผล
ใหม้บีุคคลภายนอกจ านวนมากเขา้มาในพืน้ที ่เกดิความวุน่วายและอาจเป็นอนัตรายต่อเดก็นักเรยีน สนามฟุตบอลมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่
เหมาะสมกบัเดก็วยัประถม แมจ้ะมพีืน้ทีแ่ละตน้ไมเ้ป็นจ านวนมาก แต่เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ และไม่มกีารจดัการทีด่ ีท าใหพ้ืน้ทีเ่ล่น และ
พืน้ทีท่ ากจิกรรมภายนอกของเดก็ไมเ่พยีงพอ และตอ้งใชง้านถนนบรเิวณหน้าอาคารเรยีน ท าใหอ้าจเกดิอนัตรายเมือ่มรีถวิง่ผา่น 

4.3  วิเคราะหแ์ละสรปุเกณฑก์ารออกแบบ 
จากการศกึษาวรรณกรรม งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และกรณีศกึษา โดยวเิคราะห์ระหว่างความต้องการแต่ละด้านของเดก็ การ

ออกแบบสภาพแวดลอ้ม และการออกแบบไบโอฟิลกิ สามารถสรุปประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบพืน้ทีธ่รรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีน
ประถมเพือ่น าไปสูก่ารออกแบบทางกายภาพ ไดด้งัน้ี 

1) ความต้องการดา้นกายภาพ เดก็สามารถส่งเสรมิการพฒันาทางดา้นร่างกายของเดก็ประถม กจิกรรมควรเริม่จากการใช้
กลา้มเน้ือเป็นสว่นใหญ่ โดยมอีงคป์ระกอบทางธรรมชาตทิี ่คอื พืน้ทีเ่ปิดโล่ง ทัง้ทีเ่ป็นพืน้เรยีบและกองดนิ พืน้ทีใ่ตต้น้ไมส้ าหรบัการเล่น 
สอดคลอ้งกบัการออกแบบ สอดคลอ้งกบัการออกแบบไบโอฟิลกิ ไดแ้ก่ การสมัผสักบัธรรมชาตโิดยตรงโดยการแทรกพืน้ทีก่จิกรรมการ
เรยีนและการเลน่ตามธรรมชาต ิการใชว้สัดุธรรมชาตโิดยการน าวสัดุธรรมชาตมิาท าเป็นเครือ่งเลน่ในสนามเดก็เลน่ 

2) ความตอ้งการดา้นอารมณ์ สิง่แวดลอ้มจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ของเดก็ ตอ้งการการส ารวจพืน้ทีธ่ร รมชาต ิ
การใส่ใจสิง่แวดล้อม การอยู่ใกล้ชดิธรรมชาต ิท าใหเ้ด็กมคีวามคดิด้านบวก มคีวามคดิสร้างสรรค์ อารมณ์ด ีโดยมอีงค์ประกอบทาง
ธรรมชาตทิี ่คอื พืน้ทีเ่รยีนรูใ้นธรรมชาต ิสวนดอกไมห้รอืแปลงผกั สอดคลอ้งกบัการออกแบบไบโอฟิลกิ ไดแ้ก่ การสมัผสัธรรมชาตโิดย
ออ้มโดยออกแบบใหม้กีจิกรรมการปลกูพชืผกั แทรกแปลงผกัอยูร่ะหวา่งอาคาร การมอีงคป์ระกอบของน ้า โดยการเพิม่บ่อน ้าตืน้เพือ่ชว่ย
ในการผอ่นคลายอารมณ์ระหวา่งการท ากจิกรรม 

3) ความตอ้งการดา้นการเรยีนรู ้ความเจรญิเตบิโตของสมองของเดก็ ความสามารถของการคดิหาเหตุผล การคดิแกปั้ญหา มี
ช่วงความสนใจระยะสัน้ มคีวามอยากรู้อยากเหน็ และการหาประสบการณ์ใหม่ มคีวามต้องการในการส ารวจ การปรบัเปลี่ยนของ
ธรรมชาต ิโดยมอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก่ พืน้ทีห่อ้งเรยีนศลิปะ พืน้ทีค่ดิสรา้งสรรค ์พืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรมไดห้ลากหลาย สอดคลอ้งกบัการ
ออกแบบไบโอฟิลิก ได้แก่ ได้รบัแสงธรรมชาติ การรบัรู้วฎัจกัรของธรรมชาติและการเพิม่โอกาสในการมองเห็น โดยการออกแบบ
ห้องเรยีนศิลปะให้มลีกัษณะโปร่งโล่งเพื่อให้ลมและแสงธรรมชาติเข้าสู่ห้องเรียนและสามารถมองเหน็พื้นที่กิจกรรมอื่น การใช้วสัดุ
ธรรมชาต ิโดยการน าวสัดุธรรมชาตมิาเป็นสว่นประกอบของอาคารทัง้พืน้ ผนงัและหลงัคา  

4.4 การออกแบบ 

 
รปูท่ี 4 การออกแบบและปรบัปรงุโซนพืน้ทีข่องโรงเรยีนบา้นหนองสาหรา่ย 
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รปูท่ี 5 การใชว้สัดุธรรมชาตมิาเป็นผนงัหอ้งเรยีน (ซา้ย) และทศันียภาพภายนอก (ขวา) 

   
รปูท่ี 6 การแทรกแปลงผกัระหวา่งอาคาร (ซา้ย) และอาคารศลิปะ (ขวา) 

การออกแบบและปรบัปรุง แบ่งโซนออกเป็น 2 โซน คอื โซนสาธารณะ สามารถใช้งานได้ทัง้ นักเรียน บุคคลากรภายใน 
บุคคลภายนอก และผูป้กครอง และโซนกึ่งสาธารณะทีส่ามารถใชง้านไดเ้ฉพาะ นักเรยีน และบุคลากรภายใน เสน้ทางการเดนิรถยนต์ 
ปรบัรปูแบบของถนนภายในพืน้ที ่จ ากดัใหร้ถยนต ์และรถจกัรยานยนตส์ามารถวิง่ไดเ้ฉพาะบรเิวณหน้าโรงเรยีน มกีารแทรกทางเดนิตาม
ธรรมชาตเิพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดส้มัผสักบัธรรมชาตโิดยตรง พืน้ทีเ่ล่นภายนอกอาคารและสนามฟุตบอลแบ่งออกเป็นสดัส่วนเพื่อการงานทีม่ี
ประสทิธภิาพและดูแลได้อย่างทัว่ถงึ อาคารหมายเลข 6 ซึ่งเป็นอาคารเรยีนศลิปะ ออกแบบใหม้รีูปทรงต่างจากอาคารเรยีนหลกัเพื่อ
เสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็นกัเรยีน วางบอ่น ้าไวท้างทศิตะวนัตกเฉียงใตเ้พือ่ไดร้บัอากาศเยน็สบาย เพิม่ความผอ่นคลายใหก้บั
ผูใ้ชง้านอาคาร อาคารหมายเลข 9 มกีารปรบัเปลีย่นผนังฝัง่ทศิใต ้ปรบัปรุงภูมทิศัน์ และเพิม่แปลงเพาะปลูก เพื่อช่วยบงัความรอ้นจาก
แสงแดดทีก่ระทบสูอ่าคารโดยตรงแต่ยงัสามารถไดร้บัแสงธรรมชาต ิ 

5. สรปุผลการศึกษา 
จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรม การศกึษาจากกรณีศกึษา การวเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กึษา เพื่อน ามาวเิคราะหแ์ละออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมนัน้ ในเรื่องของพืน้ทีใ่ชส้อยโครงการ ไดแ้บ่งออกเป็น การจดัสดัส่วนพืน้ทีอ่าคาร พืน้ทีใ่ชง้านภายนอก การปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ และรูปแบบทางสญัจร อาคารเรียนและภูมิทศัน์ออกแบบโดยค านึงถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กับธรรมชาติตามแนวความคิดการ
ออกแบบไบโอฟิลกิ และความปลอดภยัของเดก็นักเรยีน การเชือ่มอาคาร พืน้ทีเ่ลน่ พืน้ทีเ่รยีนรูภ้ายนอกอาคารเขา้กบัพืน้ทีส่เีขยีว มกีาร
ใชรู้ปทรงธรรมชาต ิการใชน้ ้าเป็นสว่นประกอบของพืน้ที ่เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพไดด้ยีิง่ขึน้ส าหรบัเดก็วยัประถม ซึ่ ง
งานวจิยัน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นการออกแบบและปรบัปรุงอาคารและพื้นที่ธรรมชาตสิ าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาไดต้่อไปใน
อนาคต เพือ่เป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร สถาปนิก และผูท้ีส่นใจสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้และพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป  
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บทคดัย่อ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ และประชากรสตัวป่์าทัว่โลกมปีรมิาณลดลงอย่างมาก สาเหตุเกดิจากอนัตรายจากการประมง 

ภาวะโลกรอ้น และการขยายตวัของเมอืงสูป่่า เป็นตน้ ซึง่หน่ึงในระบบนิเวศป่าทีไ่ดร้บัผลกระทบ คอื พืน้ทีชุ่่มน ้า ลดลงมากถงึรอ้ยละ 50 
ในช่วงศตวรรษทีผ่่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศทีร่่วมกลุ่มในการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้าของโลก แต่ไม่ปรากฏสถาปัตยกรรมทีส่ามารถ
ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้ าดังกล่าว การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ คือ 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมทีเ่หมาะสมกบัความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่มน ้า 2. เสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ มวีธิกีารศกึษาโดยการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษา และศกึษาพืน้ทีใ่นการออกแบบ ศกึษากรณีศกึษา และ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรมบรเิวณพืน้ทีชุ่่มน ้า การใชป้ระโยชน์จากพนัธุไ์มพ้ื้นถิน่ และการกกัเกบ็คารบ์อนของอาคาร ซึง่มกีาร
รบัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญโครงการ ประเมนิผลจากการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านในบรเิวณโดยรอบ และผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นความหลากหลาย
ทางชวีภาพ จากการวจิยัพบแนวทางที่เหมาะสม คอื 1. ปรบัภูมทิศัน์บรเิวณโดยรอบพื้นที่ พร้อมทัง้เสนอแผนผังพฒันาโครงการใน
อนาคต 2. การสรา้งกลุ่มอาคารรูปทรงธรรมชาตทิ าหน้าทีเ่ป็นบงัไพรระหว่างมนุษยก์บัสตัว ์3. เป็นอาคารกึง่ส าเรจ็รูปจากการใชว้สัดุที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และพนัธุไ์มพ้ืน้ถิน่ 4. ท าการเสนอแนวทางออกแบบเปลอืกของอาคารหอประชุมใหม้ลีกัษณะเขา้กบัธรรมชาต ิ
เป็นทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีตินานาชนิด โดยการศกึษาน้ีจะเป็นตน้แบบของศูนยส์งัเกตการณ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีชุ่่มน ้า
รอบบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา และภมูภิาค เพือ่รกัษาธรรมชาตจิากการรุกรานของเมอืงในภายหน้า 

ค าส าคญั: การรุกรานของเมอืงสูป่่า, ความหลากหลายทางชวีภาพ, นาก, พืน้ทีชุ่ม่น ้า 

Abstract 
The world's biodiversity and wildlife populations have decreased. The dangers of fishing, global warming, and urban 

sprawl on to forest, are the causes. One of the forest ecosystems affected is wetlands. Over the last century, areas have shrunk 
up to half. Thailand is a country that is committed to protecting the world's wetlands. However, no building can enhance wetland’s 
biodiversity. The goal of this study is 1. to investigate knowledge on design that is suitable for biodiversity in wetland ecosystem. 
2. Propose architectural design criteria for biodiversity conservation. The study method is choosing a research area and research 
the designed field, learn a case studies and theories on wetland architecture, a benefit of local wood and carbon storage of the 
building, which has received advice from who directly associated with the project. Users in the surrounding area and the expert in 
the field of biodiversity were interviewed. The following guidelines were discovered as a result of the research: 1. Rearrange the 
landscapes in the surrounding area. as well as make plans for the future expansion of the project. 2. Construction of the building 
cluster act like shelter between humans and animals. 3. There are prefabricated architecture from eco-friendly materials and local 
wood. 4. Propose guidelines for the façade design of the auditorium building to be in harmony with environment and creature 
habitats. This research will serve as a biodiversity observation center’s design guideline for educating about biodiversity in the 
surrounding wetland throughout the country. Furthermore, it will conserve nature from urban sprawl in a few years. 

Keywords: Urban sprawl on forest, Biodiversity, Otter, Wetland 
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1. บทน า  

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ในปัจจุบนัความหลากหลายทางชวีภาพและประชากรสตัวป่์าทัว่โลกมปีรมิาณลดลงอย่างมาก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2513 เฉลีย่ทัว่โลก

ลดลงรอ้ยละ 68 ประเทศแถบลาตนิอเมรกิาลดลงมากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 94 สว่นเอเชยีแปซฟิิกลดลงรอ้ยละ 45  โดยประกอบไปดว้ยสิง่มชีวีติ
จ าพวก สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สตัวเ์ลื้อยคลาน และสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก สาเหตุหลกัเกดิจากการรุกรานพืน้ที่ชายฝัง่ทะเล 
อนัตรายจากการประมงทีไ่มย่ัง่ยนืต่อสิง่มชีวีติ สายพนัธุต์่างถิน่ มลพษิ ภาวะโลกรอ้น และการกระจายตวัของเมอืง (Mackrae, 2018) 

การขยายตวัของเมอืงสู่ป่าส่งผลใหเ้กดิการลดลงของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศรูปแบบต่างๆ เป็นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา 
(Gounaridis, 2020) การถางพืน้ทีป่่าท าเป็นถนนหรอือาคารเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัประชากรมนุษยส์ง่ผลโดยตรงท าใหต้น้ไม ้และ
พชืพนัธุต์่าง ๆ ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัหลกัของสิง่มชีวีติหลากหลายชนิดลดลง และนอกจากน้ีบรเิวณโดยรอบจากการขยายตวัของเมอืงกย็งั
ไดร้บัผลกระทบจากมลพษิทางเสยีง และทางน ้า สง่ผลใหเ้กดิการลดลงของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่มน ้า แต่ช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา มี
การรายงานวา่พบปรมิาณของนาก และสตัวช์นิดอื่น ๆ มากขึน้ในบรเิวณพืน้ทีชุ่ม่น ้าเขตบางขนุเทยีน สิง่มชีวีติเหล่าน้ีหลบซ่อนอยูต่ามใต้
อาคาร มไิดม้พีืน้ทีเ่พื่ออยู่อาศยัเทยีบเท่าเมือ่ก่อน จากทีก่ล่าวมาพบว่าประเทศไทยไมม่พีืน้ทีท่ีร่องรบัความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อ
ป้องกนัการกระจายตวัของเมอืงเขา้มาสู่พืน้ทีป่่าในอนาคต และสถาปัตยกรรมภายในบรเิวณโครงการทีส่่งเสรมิระบบนิเวศ ใชว้สัดุหรอื
การก่อสรา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ชง้านเพือ่ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) ศกึษาขอ้มลูของสถาปัตยกรรมทีเ่หมาะสมกบัความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศพืน้ทีชุ่ม่น ้า 
2) เสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่สนบัสนุนความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศพืน้ทีชุ่ม่น ้า 

2. แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biological Diversity) หมายถงึ การมสีิง่มชีวีติหลากหลายสายพนัธุ ์อนัเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัซึง่มี

มากมายและแตกต่างกนัทัว่โลกโดยมแีนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง คอื 1. ปรมิาณประชากรสตัวป่์าทัว่โลกในปัจจุบนั ทีช่ี้ปัจจยั
เสี่ยงของระบบนิเวศ และสิง่แวดล้อม 2. การจดัสถานภาพของสายพนัธุ์ตามแบบ IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) การประเมนิสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ของสิง่มชีวีติในโลกที่มคีวามเสี่ยงขัน้วกิฤตต่อการสูญพนัธุ์ 3. อนุสญัญา 
CITES (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ทีก่ าหนดชนิดสตัวป่์าและพชืป่า
ใกลส้ญูพนัธุ ์โดยวตัถุประสงคเ์พือ่การอนุรกัษ์ทรพัยากรทีม่ชีวีติในโลก และการควบคุมอยา่งเป็นระบบ 4. การควบคุมสตัวป่์าคุม้ครองทีม่ ี
ชือ่อยูใ่นบญัชแีนบทา้ยกฎกระทรวงก าหนด (ชาญวทิย,์ 2019) 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัระบบนิเวศ 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถงึ หน่วยของกลุ่มสิง่มชีวีติและปัจจยัสิง่แวดลอ้มบนพืน้ทีก่วา้ง ๆ แบบใดแบบหน่ึง โดยเน้นที่

ความผกูพนัของสิง่ต่าง ๆ ในพืน้ทีท่ีก่่อใหเ้กดิระบบแตกต่างอยา่งเด่นชดัจากระบบในพืน้ทีอ่ื่น ระบบนิเวศประกอบดว้ยสว่นส าคญั 2 สว่น 
คอื โครงสรา้ง ทัง้ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติและไมม่ชีวีติ และหน้าทีข่ององคป์ระกอบในระบบนิเวศ (ดอกรกั, 2552) มกีารแบ่งหน้าทีข่องระบบนิเวศ
ออกเป็น 4 ประเภท คอื สตัวก์นิพชื สตัวก์นิเนื้อ สตัวท์ีก่นิทัง้พชืทัง้เนื้อ และกลุม่ผูย้อ่ยสลายอนิทรยี ์ 

2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัพืน้ท่ีชุ่มน ้า 
ค าจ ากดัความตามอนุสญัญาแรมซาร ์(Ramsar Convention) หรอือนุสญัญาวา่ดว้ยพืน้ทีชุ่่มน ้า (ในมาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 

ของอนุสญัญาว่าดว้ยพืน้ทีชุ่่มน ้า) กล่าวว่า พืน้ทีชุ่่มน ้า (Wetlands) หมายถงึ ทีลุ่่ม ทีร่าบลุ่ม ทีช่ืน้แฉะ พรุ แหล่งน ้า ทัง้ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาตแิละทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ทัง้ทีม่นี ้าขงั หรอื น ้าท่วมอยู่ถาวรและชัว่ครัง้ชัว่คราว ทัง้ทีเ่ป็นแหลง่น ้านิ่ง และน ้าไหล ทัง้ทีเ่ป็นน ้าจดื น ้า
กร่อย และน ้าเคม็ รวมไปถงึชายฝัง่ทะเล และทีใ่นทะเลในบรเิวณซึง่เมือ่น ้าลดลงต ่าสุด มคีวามลกึของระดบัน ้าไมเ่กนิ 6 เมตร (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2557) 
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2.4 แนวความคิดเก่ียวกบัการขยายตวัของเมืองสู่ป่า 
ระบบนิเวศพืน้ทีชุ่ม่น ้าทัง้หมดจะตอ้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบลุ่ม ซึง่สมัพนัธก์บัการขยายตวัของเมอืงทีส่ว่นใหญ่จะกระจายตวัในบรเิวณ

ทีเ่ป็นพืน้ที่ราบลุ่ม องค์การอนามยัโลกไดร้ายงานถงึสดัส่วนประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงในปัจจุบนัพบว่าประชากรโลกกว่ารอ้ยละ 50 
อาศยัอยู่ในพืน้ทีเ่มอืง และมกีารคาดการณ์วา่สดัส่วนดงักล่าวจะเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างเช่น กรุงเทพมหานครทีม่กีารขยายตวั
ของเมอืงเพิม่มากขึน้ถงึ 16 เทา่ตวัจากปี พ.ศ. 2524 ถงึปี พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงของการลดลงของสตัวป่์า (WHO, 2009) 

2.5 การศึกษาวสัดแุละการก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
การเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีวามเป็นธรรมชาตสิงูผ่านการแปรรูปทีน้่อยและเป็นทรพัยากรทีส่ามารถหาไดโ้ดยรอบของพืน้ที่

ก่อสรา้ง เป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยรอบใหไ้ม่ถูกท าลาย เน่ืองจากใชพ้ลงังานแปรรปูต ่า วสัดุก่อสรา้งทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มซึง่สามารถใชท้ดแทนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซึง่สง่ผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้มได ้เชน่ ไม ้ดนิ หญา้ฟาง เป็นตน้ (Peckenham, 2016) 

Biomimicry คอื การลอกเลยีนธรรมชาตเิพือ่น ามาประยุกตใ์ชใ้นชวีติ หรอืกค็อืการใหธ้รรมชาตเิป็นคร ูมีหลาย ๆ สิง่ทีถู่กสรา้ง
ขึน้จากการเรยีนรู ้และเลยีนแบบจากธรรมชาต ิ(สุรวด,ี 2565) เพือ่ประโยชน์ทัง้ดา้นชวีจ าลองทีส่ง่ผลต่อสตัว ์และพลงังาน 

2.6 กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
2.6.1 อฐิส าหรบัผึง้ในเมอืงไบรทต์นั 

 
รปูท่ี 1 ภาพแสดงอฐิชนิดพเิศษส าหรบัผึง้เป็นสว่นประกอบหน่ึงของอาคาร  
ทีม่า: https://www.greenandblue.co.uk 

เน่ืองจากเมอืงไบรทต์นั ประเทศองักฤษ ประสบปัญหาการขาดแคลนประชากรผึง้ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อาหาร จงึไดม้ี
การประดษิฐค์ดิคน้อฐิส าหรบัผึง้ทีท่ าจากดนิเผารไีซเคลิได ้และออกกฎหมายทอ้งถิน่บงัคบัใชอ้ฐิชนิดน้ีกบัอาคารทุกหลงัทีส่รา้งใหม่ 

2.6.2 เปลอืกอาคารโรงเรยีนประถมเมอืงเมลเลอร ์

  
รปูท่ี 2 ภาพเปลอืกอาคารโรงเรยีนประถมทีท่ าเป็นทีอ่ยูข่องสตัวห์ลากหลายชนิด  
ทีม่า: https://www.swarch.co.uk/journal/ 

โรงเรยีนประถมเมอืงเมลเลอร ์ประเทศองักฤษมพีืน้ทีอ่ยูก่ลางป่าถูกออกแบบใหม้เีปลอืกอาคารทีใ่ชว้สัดุหลากชนิด เป็นแหลง่ที่
อยูอ่าศยัของแมลง และนก อกีทัง้เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีนประถม 
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2.6.3 ศาลาสงัเกตการณ์สตัวใ์นพืน้ทีชุ่ม่น ้าซนัไก บลูอร ์

  
รปูท่ี 3 ศาลาสงัเกตการณ์สตัวใ์นเขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวธ์รรมชาตปิระเทศสงิคโปร ์ 
ทีม่า: https://ramboll.com/ 

ศาลาในเขตอนุรกัษ์ธรรมชาตพิืน้ทีชุ่่มน ้าซนัไก บูลอร ์(Sungei Buloh Wetland Reserve) ประเทศสงิคโปร์ ถูกออกแบบใหม้ี
รปูทรงตามธรรมชาตเิพือ่อ าพรางมนุษยจ์ากสตัว ์ความโคง้โอบรบักบัมุมมองสู่สิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ ทัง้ในน ้า บนบก และทอ้งฟ้า ใชว้สัดุ
จากธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบส าคญั 

จากทฤษฎ ีและกรณีศกึษาจะพบวา่ระบบนิเวศมคีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติทุกชนิดแตกต่างกนัออกไป ปัจจุบนัไดม้กีารจดัล าดบั
ความส าคญัของสิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ หลากหลายรปูแบบ สตัวเ์หล่านี้สามารถลดลงไดด้ว้ยการกระจายตวัของเมอืง ซึง่วธิกีารทีใ่ชใ้นการ
อนุรกัษ์สตัวเ์หล่าน้ีประกอบไปดว้ย การวสัดุ และวธิกีารก่อสรา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม การค านึงถงึความหลากหลายทางชวีภาพใน
พืน้ทีก่่อสรา้ง และรปูแบบอาคารทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของมนุษย ์และสตัว ์

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

3.1 การเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
3.1.1 เกณฑก์ารเลอืกพืน้ทีศ่กึษา 

1) เป็นพืน้ทีใ่นเขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรุงเทพฯ เน่ืองจากเขตบางขนุเทยีน ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีชุ่ม่น ้าทีม่คีวามส าคญัระดบัชาต ิ
บรเิวณพืน้ทีร่าบลุ่มแมน่ ้าภาคกลาง และมกีารฟ้ืนฟูขึน้ของระบบนิเวศเน่ืองจากมผีูพ้บเหน็ประชากรนากเพิม่ขึน้ในรอบหลายปี 

2) เป็นทีด่นิของหน่วยงานราชการหรอืมคีวามส าคญัทางศาสนา จะท าใหผ้ลของการขยายตวัของเมอืงสูป่่านัน้สง่ผลกระทบต่อ
พืน้ทีเ่หลา่น้ีไดย้าก  

3) มบีรเิวณเชื่อมต่อกบัพืน้ทีชุ่่มน ้าธรรมชาติ เช่น คลอง ล าธาร บงึ เป็นต้นจะท าใหส้ามารถจดัการน ้าไดโ้ดยง่าย และความ
หลากหลายทางชวีภาพจะเป็นไปอยา่งธรรมชาต ิ

4) มกีารพบเหน็สิง่มชีวีติในระดบัทีเ่กอืบอยูใ่นขา่ยใกลก้ารสญูพนัธุ ์(VU: Vulnerable) 

3.1.2 เปรยีบเทยีบพืน้ทีศ่กึษา 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทยีบพืน้ทีศ่กึษา  

สถานท่ี อยู่ในบางขนุ
เทียน 

เป็นท่ีดินของราชการ
หรือทางศาสนา 

เช่ือมต่อกบัพืน้ท่ีชุ่ม
น ้าธรรมชาติ 

พบส่ิงมีชีวิตใน
ระดบั VU 

โรงเรยีนทวธีาภเิษก บางขนุเทยีน / / / / 
วดัประชาบ ารุง (วดัลกูววั) / / / - 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีวทิยาเขตบางขนุเทยีน 

/ / / - 

โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขนุเทยีน / / - - 
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3.1.3 พืน้ทีศ่กึษา 
โรงเรยีนทวธีาภเิศก เขตบางขุนเทยีน จงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารพบเหน็นาก และสิง่มชีวีติหลายชนิดอยู่บ่อยครัง้ใน

บรเิวณพืน้ทีชุ่่มน ้าของโรงเรยีน และเป็นพืน้ทีก่ึง่สาธารณะส าหรบันักเรยีน และประชาชนทัว่ไป เหมาะกบัการศกึษา และสงัเกตการณ์
ความหลากหลายทางชวีภาพอื่น ๆ รวมถงึมเีจา้หน้าทีฝ่่ายวชิาการของโรงเรยีนทีพ่รอ้มใหข้อ้มลู และยิง่ไปกวา่นัน้โครงการศกึษาครัง้น้ีจะ
เกดิขึน้จรงิในเรว็วนั เนื่องจากเป็นการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัผงังบประมาณของโรงเรยีนทีม่อียูแ่ลว้  

 
รปูท่ี 4 ภาพแสดงขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการในโรงเรยีนทวธีาภเิษก บางขนุเทยีน. ปรบัปรุงโดย ผูว้จิยั. 

 
รูปท่ี 5 ผงัโรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน (ซ้าย) และผงัโครงการ (ขวา) ประกอบไปด้วย 1.เปลือกอาคารหอประชุม 2.ศาลา
เตรยีมพรอ้ม และเรยีนรู ้(อาคารหลกั) 3.ทางเดนิการเรยีนรู ้4.หอสอ่งสตัว ์5.ซุม้สอ่งสตัว.์ โดย ผูว้จิยั. 
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รปูท่ี 6 ภาพแสดงความต่อเน่ืองของพืน้ทีส่นามฟุตบอล (ซา้ย) และพืน้ทีข่องโครงการ (ขวา). โดย ผูว้จิยั. 

 
รปูท่ี 7 ภาพแสดงมมุมองจากสนามฟุตบอล (ซา้ย) และรมิตลิง่ของโครงการ (ขวา). โดย ผูว้จิยั. 

 
รปูท่ี 8 ภาพแสดงนากใตอ้าคารหอประชุมในพืน้ทีศ่กึษา  
ทีม่า: https://www.facebook.com/BangkokOtter 
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3.2 วิธีและขัน้ตอนการศึกษา 
มวีธิแีละขัน้ตอนการศกึษาดงัน้ี 1. ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั 2. ลงพื้นที่ส ารวจพื้นที่ชุ่มน ้าเพื่อศกึษา

ลกัษณะทางกายภาพ และชวีภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 3. สมัภาษณ์ชาวบา้น และผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง 4. วเิคราะหข์อ้มลู 5. สงัเคราะห์
ขอ้มลู 6. น าเสนอแนวทางการออกแบบ 7. ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ และ 8. น าเสนอแบบก่อสรา้ง 
 

 
รปูท่ี 9 แผนผงัวธิแีละขัน้ตอนการศกึษา. โดย ผูว้จิยั. 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาทางสถาปัตยกรรม 

4.1.1 การออกแบบทีพ่รรณพชื 
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการเป็นพืน้ทีชุ่่มน ้า มลีกัษณะดนิเป็นดนิเคม็ และน ้าเป็นน ้ากร่อย ลกัษณะพชืพรรณจะคลา้ยคลงึกบัระบบ

นิเวศป่าชายเลน มพีชืหลายชนิด ทัง้ยงัอยู่ และสญูพนัธุจ์ากพืน้ที่ จงึไดม้กีารเรยีบเรยีงชนิดพนัธุจ์ากค าบอกเล่า และขอ้มลูจากภาพถ่าย
ในอดตี เพือ่น ามาปลกูไวใ้นพืน้ทีโ่ครงการเน่ืองจากมผีลในดา้นทีอ่ยู่อาศยั และสารอาหารต่อสิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ เชน่ ผกับุง้ หญา้คา ตน้
แสม โกงกางใบเลก็ ล าพ ูเป็นตน้ 

4.1.2 การออกแบบทีค่ านึงถงึสตัว ์
เน่ืองจากภายในพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ชุ่มน ้าประเภทหนอง ขนาดประมาณ 3.5 ไร่ มคีนัดนิโอบล้อมทุกด้าน ยกเว้นทิศ

ตะวนัตกมชีอ่งน ้าไหลเวยีน พืน้ทีต่ ่าสดุของน ้าลกึ 3 เมตร มสีตัวป่์าจ านวนมากทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่เชน่ นาก ตวัเงนิตวัทอง นกกระยาง กระรอก 
ตัก๊แตน ปลา กบ เป็นต้น และสตัวป่์าทีส่ญูพนัธุจ์ากพืน้ที ่ซึง่คาดว่าจะกลบัมาจากการเพิม่ปรมิาณของพชืหลายชนิดทีห่ายไป เช่น นก
กระเตน็ นกเหยีย่ว แมลงชนิดต่าง ๆ คา้งคาว เป็นตน้ โดยทัง้หมดน้ีควรค านึงถงึทศิของลมทีจ่ะสง่กลิน่ไปยงัพวกมนั ค านึงถงึมมุมองทีม่ ี
ต่อสตัว ์จะสง่ผลต่อต าแหน่งทีต่ัง้ของอาคาร จุดสงัเกตการณ์ และเสน้ทางเรยีนรู ้

4.1.3 ใชร้ปูทรงทีเ่ป็นธรรมชาต ิ 
ใชร้ปูทรงอาคารทีเ่ลยีนแบบรปูทรงของสตัว ์มลีกัษณะบดิโคง้บางชว่ง แต่กม็ผีนงัทีต่รงบางสว่นเพือ่ความสะดวกในการก่อสรา้ง 

ไมค่วรมชีอ่งเปิดมากนกัเพือ่ปิดบงัมมุมองต่อสิง่มชีวีติในพืน้ที ่ไมจ่ าเป็นตอ้งมชีายคาทัง้หมด  
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4.1.4 ใชว้สัดุทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่  
ตน้ไมห้ลายสายพนัธุส์ามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถาปัตยกรรมได ้เช่น ไมโ้กงกางใบเลก็น ามาท าเป็นผนังตรงโดยการ

มดัเป็นแผง และเชื่อมต่อดว้ยเหลก็เขา้กบัโครงสรา้ง ส่วนของวสัดุมุงหลงัคาท ามาจากหญ้าคาแหง้หลายชัน้และมคีวามชนัสูง เพื่อการ
ระบายน ้าทีด่ ี 

4.1.5 มรีปูแบบการก่อสรา้งกึง่ส าเรจ็รปู  
เพือ่ลดการรบกวนต่อสิง่มชีวีติในพืน้ที ่เนื่องจากระยะเวลาในการใชท้ีไ่มน่าน และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

4.2 ผลการศึกษานอกเหนือจากสถาปัตยกรรม 

4.2.1 การปรบัทศันียภาพ  
ควรมกีารปรบัหน้าดนิใหร้ปูรา่งเป็นธรรมชาตโิดยการใชด้นิจากพืน้ที ่การขดุดนิจากในบงึขึน้มาถมบรเิวณขอบพืน้ทีจ่ะท าใหไ้ด้

ดนิทีม่คีุณภาพทีด่ ีและเหมาะสมกบัตน้ไมพ่ืน้ถิน่ 

4.2.2 พชืพรรณ 
ควรน าทัง้พชืพรรณทีม่ใีนพืน้ที ่และสญูหายไปจากพืน้ทีม่าปลกูเพิม่ในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ เพราะจะสง่ผลต่อการเพิม่จ านวน

ของสิง่มชีวีติในอนาคต เชน่ โกงกางใบเลก็ แสม ผกับุง้ หญา้คา เป็นตน้ 

4.2.3 สว่นของทางเดนิและรัว้ 
รัว้ และทางเดนิเรยีนรูข้องโครงการวสัดุเป็นไม ้และมกีารซ่อนจากมมุมองดว้ยการใชพ้ชืพรรณต่าง ๆ ปกคลุม  

4.2.4 เปลอืกอาคารหอประชุม 
มกีารเสนอปรบัปรุงผงัของอาคารหอประชุมซึ่งปัจจุบนัเป็นโรงอาหารใหม้กีารเชื่อมต่อกบัพื้นที่โครงการน้อยลง และมกีาร

ออกแบบเปลอืกอาคารหอประชุมทางดา้นทศิใตเ้ป็นแหลง่ทีอ่ยูข่องสตัวน์า ๆ ชนิด เชน่ แมลง คา้งคาว นก เป็นตน้ เพือ่ใหเ้ขา้กนักบัพืน้ที่ 

 
รปูท่ี 10 รปูจ าลองทศันียภาพโครงการ มมุมองตรงขา้มอาคารหอประชุม. โดย ผูว้จิยั. 



ตน้แบบสถาปัตยกรรมเพือ่สนบัสนุนความหลากหลายทางชวีภาพ 
กรณศีกึษา: ศนูยส์งัเกตการณ์นากในบางขนุเทยีน 
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รปูท่ี 11 รปูจ าลองทศันียภาพทางเขา้โครงการ. โดย ผูว้จิยั. 

 
รปูท่ี 12 รปูจ าลองทศันียภาพมมุตรงขา้มอาคาร 3. โดย ผูว้จิยั. 

5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรม เรยีนรูก้รณีศกึษา วเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กึษา เพือ่น ามาวเิคราะหแ์ละออกแบบงานสถาปัตยกรรม

นัน้ ในเรือ่งของพืน้ทีใ่ชส้อยโครงการ ไดแ้บง่ออกเป็น งานสถาปัตยกรรม และงานภมูทิศัน์ ซึง่สถาปัตยกรรมนัน้มอีายุการใชง้านคอ่นขา้ง
น้อย เนื่องจากมไิดต้ัง้ใจใหอ้ยูค่งทนถาวร และเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก สว่นภมูทิศัน์นัน้สง่ผลใหเ้ชือ้ชวนสิง่มชีวีติหลากหลายชนิด ซึง่ยากต่อ
การจดัการ ทัง้การศกึษาไดท้ าควบคูไ่ปกบัการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญของพืน้ทีโ่รงเรยีนทวธีาภเิษก บางขนุเทยีน ประกอบไปดว้ย 1.  นาย
ศุภณฐั  กาหย ี(คร ูคศ.1 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร)์ 2. นายรงัสรรค ์เกดิบุญม ี(ประธานคณะกรรมการควบคุมงานก่อสรา้ง) และ 
3. นางพชัรนิทร ์ เหมะธุลนิ (รองผูอ้ านวยการ กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนทวธีาภเิศก บางขุนเทยีน) เพื่อใหไ้ดซ้ึง่การออกแบบที่
ตอบโจทยค์นในพืน้ที ่และสิง่มชีวีติชนิดต่างๆ  

สดุทา้ยน้ีสถาปัตยกรรมเพือ่สนับสนุนความหลากหลายทางชวีภาพ ศูนยส์งัเกตการณ์นากในบางขนุเทยีนจะเป็นเกราะป้องกนั
ของสตัวป่์า และแหล่งใหค้วามรูข้องผูค้นในวนัทีก่ารรุกรานของเมอืงมาถงึ และจะเป็นตน้แบบรปูแบบอาคาร และพืน้ที ่ทีจ่ะกระจายตวั
ออกไปนอกเหนือจากโรงเรยีนทวธีาภเิษก บางขนุเทยีน ออกสูร่ะดบัประเทศ และภมูภิาค 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

318 

6. รายการอ้างอิง 
ดอกรกั มารอด และอุทศิ กุฏอนิทร.์ (2552). นิเวศวทิยาป่าไม.้ กรงุเทพฯ: โรงพมิพอ์กัษรสยามการพมิพ.์ 
ชาญวทิย ์ทองสมัฤทธิ.์ (2562). ความหลากหลายทางชวีภาพ. สบืคน้เมือ่ 27 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.onep.go.th 
สรุวด ีสขุเลศิ. (2565). Biomimicry คอือะไร และสมัพนัธก์บังานดา้นพลงังานอยา่งไร. สบืคน้เมือ่ 27 พฤษภาคม 2565, จาก 

https://www.onep.go.th 
ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. (2557). สบืคน้เมือ่ 27 พฤษภาคม 2565, จาก

http://wetlands.onep.go.th/wetland/aboutus/define 
สนัน่ ชสูกุล. (2549). บทเรยีนรูน้โยบายสาธารณะเพือ่ความยัง่ยนืและเป็นธรรม พืน้ทีชุ่มน ้า. กรุงเทพฯ: โรงพมิพเ์ดอืนตุลา. 
อนุชาต ิพวงส าล.ี (2553). พืน้ทีช่มุน ้า. นครปฐม: บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน). 
Balvanera, P.  (2020). Our world in 2020. WWF (2020) Living Planet. Report 2020 Bending the curve of biodiversity loss. 

25(1), 53-55.  
Davidson, N. (2015). How much wetland has the world lost? Long-term and recent trends in global wetland area.  Marine and 

Freshwater Research, 65(10), 934-941. 
Hey, D. & Philippi, N. (1999). A case for Wetland Restoration. New York USA: John Wiley & Sons, Inc. 
McRae, L. (2020). The living planet index: an early warning indicator on the health of nature. WWF (2020) Living Planet 

Report 2020 Bending the curve of biodiversity loss. 25(1), 14-31. 
Peckenham, E. (2016). 11 green building materials that are way better than concrete. Retrieved May 20, 2022, from 

https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete. 
World Health Organization (WHO). (2009). Global Health Observatory (GHO). Retrieved May 25, 2022, from 

http://www.who.int/gho/urban_health/situation_tre 

https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete


319 

 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

 

320 

IMPROVING SERVICE DESIGN FOR THAI MASSAGE AND SPA INDUSTRY  
 IN THE NEW NORMAL AND BEYOND 

 
PATTARAKORN NITKTISOMBOON1, KALLAYA TANTIYASWASDIKUL2,  

ISAAC ADAM JAMIESON3 and KULACHET MONGKOL4  

Faculty of Architect and Planning, Thammasat University1, 2, 3 

Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University4  

ae_phk@hotmail.com1, kallaya.tan@gmail.com2, isaac@ap.tu.ac.th3, kulachet@hotmail.com4 

Abstract 
 The Thai massage and spa service industry has been a source of revenue for Thailand for a long time, and massage 
therapists have traditionally found steady employment. Thai massage can be used as treatment for a wide variety of diseases 
as well as for relaxation. Disease therapy with Thai massage can have a significant positive impact. This industry has been 
dramatically affected by the COVID-19 pandemic and has struggled with its long-term consequences. The Total Quality 
Management Framework (TQM) can be used for improving organizational service performance under changing conditions such 
as the COVID-19 crisis. As a result, the purpose of this study was to analyze difficulties and opportunities to enhance the 
service design of this industry during the COVID-19 crisis, to improve its service management using the TQM Framework, and 
explore industry preparedness for the post-COVID-19 phase. This study used a qualitative approach that included in-depth 
interviews to collect data from three massage and spa businesses in Phuket to acquire deep understanding and insightful 
information from direct experience, and a quantitative approach using questionnaire to examine the behavior and experience of 
customers using their services before and during the COVID-19 pandemic. Findings revealed that businesses had significant 
customer loss and a reduction in staff. The industry modified their COVID-19 prevention methods to attract more domestic 
consumers, and they managed staff reductions through job rotation, which requires multitasking abilities. In terms of preparation, 
staff must maintain good health to assure the safety of massage and spa customers, and businesses are considering hiring 
more staff in the future to accommodate consumer demand. This study provides useful guidance and recommendations 
concerning massage and spa service design to survive the COVID-19 crisis and prepare for future crises, as well as secondary 
data for future research.  

Keywords: Thai massage industry, Thai spa industry, COVID-19 crisis, Total Quality Management Framework, New normal 

 

1. Introduction 
The Thai massage service industry has been firmly established for many years as a source of revenue for the country, 

and massage therapists have traditionally obtained steady employment. Thai massage can be used as a type of treatment for 
a variety of diseases, for relaxing, and even to help ensure easier birthing. Disease therapy with Thai massage can have a very 
positive impact. In particular, it is exceptionally useful for disorders that cannot be cured with needles or modern therapy 
(Dangin, 2012).  

Thailand has a lot of opportunity for providing health-related services, and wellness tourism, including spas, Thai 
massages, and beauty salons. The Thai government has been supporting businesses in this industry since 2004. The Office of 
the National Economic and Social Development Board and the Ministry of Public Health have set the vision of Thailand as a 
World Class Healthcare Destination by proclaiming the policy of developing the country to be an international health centre. It 
is one of the primary services within Thailand's strategic plan to become a global health centre by promoting Thailand as Asia's 
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"Capital Spa". Thai users are increasingly concerned about their health and appearance. Thailand's Government Revenue: 
Gross: Excise Department: OT: Sauna & Massage Service statistics were reported to be 8.570 million baht in Jun 2018. This 
is an increase above the previous month's figure of 8.450 million baht. Thailand Government Revenue: Gross: Excise 
Department: OT: Sauna & Massage Service data is updated monthly, with an average of 10.090 million baht between October 
1989 and June 2018, a total of 345 observations. The statistics peaked at 18.356 million baht in November 2004 and fell to a 
record low of 0.000 million baht in January 2003 (CEIC, 2018). 

Service design is the process of designing and structuring a business's resources, including people, props, and 
processes, in order to improve both the employee and customer experience directly (Gibbons, 2017). Service design enables 
organizations to view their offerings through the eyes of their customers. It is a method of service design that balances the 
needs of the consumer and the business, with the goal of delivering seamless and high-quality service experiences. Service 
design is rooted in design thinking and applies a creative, human-centered process to improving existing services and developing 
new ones. Service design is a way for businesses to get a real sense of their services through collaborative methods that 
involve both customers and service delivery teams. This allows for holistic and meaningful improvements (Miller, 2015).  

There was a pandemic of COVID-19, a severe virus that spread widely in a short period of time, until the beginning 
of 2020. It was declared a global epidemic by the World Health Organization. The disease first appeared in late December 
2019 in Wuhan, the capital of Hubei, China, and quickly spread to 203 nations around the world as of 9 April 2020, less than 
a month after the WHO declared a pandemic outbreak (Association of Southeast Asian Nations, 2020). The crisis has an impact 
on the daily lives of businesses and people of all kinds. To stop the spread of the disease, many countries have placed 
international transportation and travel on hold, stopping operations. Another service industry that has been adversely impacted 
by the crisis is the spa and Thai massage industry. Due to the government's notification of an emergency decree to temporarily 
close the place of business from January 2020 to April 2020. As a result of this ongoing crisis, businesses must consider 
adjusting their organization's services in trying to adapt with changing situations and consumer habits while reducing the impact 
and create new opportunities for the organization. All business owners and operators, including massage and spa operators, 
may confront a variety of issues and challenges. They can't help but adapt their business procedures and operations to COVID-
19's new normal in order to stay afloat throughout the crisis. In reaction to the COVID-19 crisis, businesses have put in a lot of 
effort to survive by adopting various business management strategies to alter their business operations. During this pandemic, 
it is critical that massage and spa operators grasp the underlying issues, challenges, and viable responses.  

As a result of the current COVID-19 pandemic situation, it is very difficult for massage and spa businesses to remain 
viable. This situation indicates that there is urgent need to investigate and provide suggestions on how this situation can be 
affectively addressed. This study aims to create and develop a service design plan for massage and spa businesses that 
enables them to be more inclusive and work more effectively both during normal conditions and those experienced during a 
pandemic. The research was conducted based on the question of how can researching the history and trends within the 
massage and spa sector, and the existing and proposed infection risk mitigation measures for the healthcare industry, improve 
the service design and resilience of the Thai massage and spa industry in the new normal and beyond. The objective of the 
study includes 1) To study the existing processes and preventive measures of massage and spa; 2) To Identify elements that 
influence customer behavior when it comes to using massage and spa services before and during a pandemic; 3) To develop 
a new service design plan for massage and spa businesses in order to help customers feel more comfortable and provide a 
better experience in the new normal and beyond.  
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2. Literature Review 

2.1 Massage and Spa Industry 
Thailand's spa sector has been growing since 1995, and it became Asia's spa capital in just ten years, around 2005, 

and it was ranked second in the world for spa destinations in 2009, behind Australia. Staff members at Thai spas are known 
for their service, warmth, and gentleness. Since the 1970s, the spa business has been a major source of money for Thailand. 
Hotel or resort spas, day spas, club spas, medical spas, cruise spas, mineral spring spas, and destination spas are the seven 
major segments of the spa sector (Cohen and Bodeker, 2008). 

Most Thai people choose day spas because they focus more on Thai traditional massage, whereas most foreigners 
prefer hotel spas because they offer a range of spa types are luxurious and easier to discover. The average number of 
customers per month in the day spa industry is around 355 individuals, whereas the average number of customers in the hotel 
spa industry is around 491 people, but this was before the COVID-19 pandemic (Hirankitti, Mechinda, and Manjing, 2009). In 
the spa industry, women have always been the majority of spa goers, whereas males feel apprehensive about going into a 
room and taking off their clothing, and they do not want to be touched by other guys (Mcneil and Ragins, 2004). 

2.2 COVID-19 and Impacts 
Infectious illness COVID-19 is the respiratory infection caused by the recently identified coronavirus, SARS-CoV-2. 

The novel virus was initially discovered on December 31st, 2019 in Wuhan, Hubei, China (World Health Organization, 2020). 
"Coronavirus Disease 2019" (abbreviated COVID-19) was declared by the World Health Organization on February 11, 2020, as 
the disease's official name. All three of these terms are abbreviations of the Latin word corona, virus, and sickness. This illness 
was formerly known as "2019 novel coronavirus" or "2019-nCoV." (Centers for Disease Control and Prevention, 2020).  

Anybody of any age may get COVID-19 and become extremely sick or even die (World Health Organization, 2020). 
Although children have been less impacted by COVID-19 than adults, they are nonetheless susceptible to infection. If a kid has a 
preexisting medical issue, they are more likely to suffer from serious sickness (Centers for Disease Control and Prevention, 2020).  

2.3 Service Design 
Service organizations identified the critical nature of the customer experience in determining customer satisfaction and 

loyalty. A consumer gets an experience when he or she feels something or gains information as a result of some level of contact 
with the elements of a context produced by a service provider (Pullman and Gross 2004). Numerous service organizations are 
increasingly putting the customer experience at the center of their service offering (Haeckel, Carbone, and Berry 2003; Pine 
and Gilmore 1999; Pullman and Gross 2004; Voss, Roth, and Chase 2008).  

2.4 Massage and Spa Service in Pandemic Situation 
Many businesses struggle during COVID-19 pandemic as massage and spa business is one among them, so It has 

been estimated that 10% of those that have closed have done so temporarily and that the remaining 70% are permanently 
closed because this is tangible service business. For Tangible service business, the more effectively an experience engages 
the senses, the more memorable it will be. If people cannot experience with massage service due to any crisis, this business 
have a serious problem. There is something could be barriers of this business during pandemic situation such as lack of 
technological skills, change capabilities, and traditional professional culture (Matichon,2020). 

2.5 Total Quality Management Framework (TQM) 
Total Quality Management is a management system for a customer-focused firm that has all employees participating in 

continuous improvement. It integrates the quality discipline into the organization's culture and actions through strategy, data, and 
effective communication. Many of these ideas may be found in today's quality management systems, which are the successors to 
TQM. The eight principles of overall quality management are Customer Focused, Employee Involvement, Process Centered, 
Integrated System, Strategic and Systematic approach, Communication, Continuous Improvement, and Fact-based Decision. 
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3. Research Methodology 
This research uses qualitative and quantitative methodologies to acquire a thorough understanding and insight into 

the service challenges and management of massage and spa management and operations during the COVID-19 crisis. This 
chapter on research methodology will justify the methodology used in this research. It contains a step-by-step guide to assist 
you in completing this study. This chapter will discuss the study's research design and methodology, as well as research 
strategies, sample size, sampling procedure, and research instruments. 

Three massage and spa businesses in Phuket were used as samples for in-depth interviews. These were comprised 
of a massage and spa that has been operational for more than 20 years, a massage and spa establishment that has been 
open for over ten years, and a massage and spa establishment that has been open for less than five years prior to the COVID-
19 period. All of the massages and spa businesses used as the samples have been open prior to, during, and following the 
COVID-19 lockdowns. A sample group of 22 respondents was taken from these: four massage and spa owners, nine massage 
and spa staff, and nine clients. 

Questionnaires were distributed to all massage and spa customers before to and during the COVID-19 outbreak. A 
total of 123 respondents will be sampled from three massage and spa establishments in Phuket. Respondents will then provide 
demographic information and information on their use of massage and spa services prior to and during the COVD-19 pandemic. 

4. Results  

4.1 Results from in-depth interview 
The three massage and spas' owners that were interviewed have implemented disease preventive and control 

measures, including the use of alcohol, thermometers, social distancing, and early bookings to alleviate congestion, help reduce 
risk of infection, and help address customer safety concerns. However, the three owners assert that even when such preventive 
measures are in place to reduce the risk of infection, they are insufficient to reassure the majority of Thai clients about utilizing 
the service. They stated that many foreigners, both those who follow disease prevention measures and those who do not, 
appear to have little or no apparent concerns about COVID-19 and continue to utilize the service. 

Thai customers' behaviour toward the service has shifted dramatically. Customers now anticipate not only a good 
massage, but also a more safe and attentive service throughout the process, from the reception experience through to the end 
of the service. As a result, massage and spa services must now compete more aggressively at each stage of the service in 
order to attract customers. 

During the COVID-19 crisis, all remaining staff members have been made obliged to perform additional duties in 
addition to their regular responsibilities, as other staff members have left to pursue other employment opportunities and 
replacements are difficult to locate. Everyone must assist one another in order for the massage and spa industry to continue 
both at the present time and when normal service is resumed. 

4.2 Results from online questionnaire 
A survey of massage and spa usage behavior was undertaken before and during COVID-19 using an online 

questionnaire (Google Form) from customers at three massage and spa services. The questionnaire consisted of 22 questions 
and was divided into three sections as follows: 1) general information on massage and spa clients 2) customers' massage and 
spa service behavior prior to COVID-19, and 3) customers' massage and spa service behavior during the COVID-19 period 

A total of 123 customers took part in the survey, accounting for 30.75 percent of all customers who used massage 
and spa services at three massage and spa establishments prior to and during COVID-19 (400 total customers) - responses 
can be classified as follow Table 1 
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Of the 123 respondents to the online questionnaire, 29% were male, 63% were female, and 7.3% identified as LGBTQ+. 
67.5% of respondents were single, while 32% were married. It was made clear that the majority of customers for massage and 
spa services are female and single. The majority of participants (47%) were between the ages of 21 and 29, followed by 26.8% 
between the ages of 30-39, 14.6% between the ages of 40-49, 10.6% between the ages of 50-59, and 0.8% under the age of 20. 
The majority (85%) of respondents in this study held a bachelor's degree, followed by a master's degree (12.2%). The percentages 
for secondary school, doctoral degrees, and vocational certificates were all the same at 0.8%. Most of the respondents (36.6%) 
were employees of private companies, followed by business owners (22%), civil servants/state employees (17.1%), students 
(16.3%), and physicians (3.2%). 2.4% were freelancers and 2.4% were housewives/ househusbands. In this study, 38.2% of 
respondents reported having an income greater than 30,001 baht, 18.7% reported having an income between 25,001 and 30,000 
baht, 17.9% reported having an income between 15,001 and 20,000 baht, 10.6% reported having an income between 20,001 and 
25,000 baht, 5.7% reported having an income between 10,001 and 15,000 baht, 4.9% reported having an income between 5,001 
and 10,000 baht, and 4.1% reported having an income less than 5,000 baht per month. 

Table 1 Demographic results 

  Frequency Percentage 
Gender Male 

Female 
LGBTQ+ 

29.3 
63.4 
7.3 

29.3% 
63.4% 
7.3% 

Age 20 or younger 
21-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 or older 

0.8 
47.2 
26.8 
14.6 
10.6 

- 

0.8% 
47.2% 
26.8% 
14.6% 
10.6% 

- 
Status Single 

Married 
67.5 
32.5 

67.5% 
32.5% 

Education Level Secondary School 
Bachelor of Arts 
Master of Arts 
Doctor of Philosophy 
Vocational certificate 

0.8 
85.4 
12.2 
0.8 
0.8 

0.8% 
85.4% 
12.2% 
0.8% 
0.8% 

Career Student 
Business Owner 
Private Company Employee 
Civil Servant/ State Employee 
Freelancer 
Housewife/ Househusband 
Doctor 

16.3 
22 

36.6 
17.1 
2.4 
2.4 
3.2 

16.3% 
22% 

36.6% 
17.1% 
2.4% 
2.4% 
3.2% 

Monthly Income Less than 5,000 Baht 
5,001-10,000 Baht 
10,001-15,000 Baht 
15,001-20,000 Baht 
20,001-25,000 Baht 
25,001-30,000 Baht 
More than 30,001 Baht 

4.1 
4.9 
5.7 
17.9 
10.6 
18.7 
38.2 

4.1% 
4.9% 
5.7% 
17.9% 
10.6% 
18.7% 
38.2% 
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a) The major reason for decreased massage and spa visits during COVID-19 is concern of the disease's spreading (74.8 %), 
followed by a lack of time (30.1 %), inconvenience (26.8 %), expensive pricing (9.8 %), alternative relaxation (3.2%), and 
unsatisfactory massages and spas (0.8%). 
b) Most customers use massages and spas less during COVID-19, mostly only 1-2 times a month. 
c) Throughout the COVID-19 period, more customers visited massage and spa services on weekday and weekend mornings. 
Customers use less service during the day and evening on weekdays and weekends than they did before to COVID-19. 
d) Customers' time spent in massages and spas has been cut to only one hour, down from an average of two hours pre-COVID-19. 
e) Customers use Thai massage service significantly during the COVID-19 more than they did prior to the Covid-19 
period. Although hot stone massages, Swedish massages, oil massages, and sports massages have decreased in popularity 
due to the COVID-19 pandemic, body spa has remained consistent. 
f) Prior to COVID-19, customers typically spent between 451 and 750 baht per hour on massage and spa services. However, 
throughout the COVID-19 period, expenditure decreased significantly, with the majority of customers paying between 100 and 
450 baht per hour. 
g) The majority of people, both pre- and post-COVID-19, do not want massages and spas in their homes. However, somewhat 
more people do not desire massages and spas in their homes during COVID-19. 

Table 2 Utilization of massage and spa services prior to and during the Covid-19 period 

Prior to the COVID-19 
Percentage 

During the COVID-19 
Percentage 

Number of using massage and 
spa services per month 

1-2 times 
3-4 times 
5-6 times 
More than 6 times 

74.8% 
22% 
3.3% 

- 

96.7% 
3.3% 

- 
- 

Date and time of using massage 
and spa service 

Morning/Weekdays 
Midday/Weekdays 
Evening/Weekdays 
Morning/Weekends 
Midday/Weekends 
Evening/Weekends 

4.1% 
24.4% 
37.4% 
8.1% 
61% 

43.9% 

8.1% 
20.3% 
18.7% 
27.6% 
40.7% 
22.8% 

Time spent using massage and 
spa services per visit 

Less than 1 hour 
1 hour 
2 hours 
3 hours 
More than 3 hours 

0.8% 
31.7% 
50.4% 
17.1% 

- 

3.3% 
56.1% 
37.4% 
3.3% 

- 
Types of massage and spa 
 

Thai massage 
Hot stone massage 
Swedish massage 
Sports massage 
Oil massage  
Body scrub 

89.4% 
28.5% 
8.1% 
2.4% 
55.3% 
0.8% 

90.2% 
14.6% 
1.6% 
0.8% 
20.3% 
0.8% 

Spending per time 100-450 baht/hour 
451-750 baht/hour 
More than 750 baht/hour 

37.4% 
39% 

23.6% 

56.9% 
35% 
8.1% 

The need for massage and spa 
services at home 

Yes 
No 

21.1% 
78.9% 

19.5% 
80.5% 
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5. Conclusion 
In conclusion, the objective of this study was to examine existing massage and spa processes and preventive 

measures and to identify factors that influence customer behavior when it comes to using massage and spa services prior to 
and during a pandemic in order to develop a new service design plan that will assist customers in feeling more comfortable and 
providing a better experience in the new normal and beyond. The COVID-19 pandemic outbreak has had a huge impact on the 
massage and spas. The massage and spas businesses have struggled with service challenges during the pandemic outbreak. 
According to the research findings, clients were concerned not only about the quality of massage and spa services during the 
COVID-19 crisis, but also about the hygiene standards of the services they received. Customers will continue to anticipate a 
high standard of service following the COVID-19 pandemic. The point of the study was to develop a service design plan for 
massage and spa businesses that would enable them to operate more effectively under normal and emergency conditions, as 
well as those encountered during a pandemic, by applying the management system tool Total Quality Management (TQM) to 
service design. The results indicated that customers were not concerned with the quality of massage and spa services or 
marketing, but rather with the safety and hygienic nature of the service. 
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Abstract 
 The COVID-19 pandemic has had a dramatic impact on most people’s daily lives, their ability to socialize, and their 
mental and emotional wellbeing. Generation Z, in particular, is suffering from markedly more mental health issues than other 
generations during lockdown. This is in part caused by the high degree of isolation they feel as a result of their social activities 
being greatly restricted due to the pandemic. Research by others already indicates that regularly attending actual live concerts 
can dramatically increase individuals’ feelings of health, happiness and wellbeing, and may even help substantially expand their 
lifespan. Streamed concerts are becoming ever more popular as a form of digital entertainment that can respond to the 
restrictions of COVID-19 prevention protocols and instantaneously reach people all over the world at the same time via the 
Internet. They can also help revitalize the live music industry. It is proposed in this present work that the COVID-19 crisis 
presents new opportunities and impetus for disruptive innovation within that industry related to the creation of streamed concerts 
that may effectively draw in audiences to a new digital experience, help address social isolation, and help increase mental 
wellbeing. This research primarily focuses on investigating the Generation Z audience experience and their behaviour with 
streamed concerts to design a better user experience through creating a service blueprint to make it a desirable alternative 
option to seeing an on-site concert both now and in the future. This work is intended to help encourage more of the Generation 
Z audience to open up to the streamed concert concept. Moreover, it reveals its own findings and insights gained from interviews 
with streamed concert attendees, performing artists, and other stakeholders, to provide insights on present virtual concert 
experiences, and suggest how they might be improved upon still further 

Keywords: Streamed concert, Wellbeing, Music industry, COVID-19, Generation Z 

1. Introduction 
The COVID-19 pandemic the world is facing has had a rapid and dramatic impact on people’s daily lives and 

movements, and has led to the introduction of a number of infection prevention protocols, such as social distancing, wearing of 
masks, and extensive hygiene procedures (Haleem, Javaid and Vaishya, 2020). These have greatly affected many industries, 
especially service industries that are involved with large numbers of people. The music industry is one of the service industries 
that have been most affected by COVID-19 epidemic. In Thailand, a survey of 102 people involved in the music industry 
investigated the level of impact the COVID-19 pandemic was having on them and their future plans. The results revealed that 
87% had been dramatically affected by the pandemic, 56% still have no plan or were not confident about what to do next in 
the future, and all of those surveyed said they had lost around half of their usual income (Boonyam, 2020). With regards to the 
impact of COVID-19 on different age groups, it has been found that Generation Z is the generation that has received the 
greatest negative impact to its mental health (Mendoza, 2021). Furthermore, Generation Z is also affected by the epidemic in 
other ways including loss of socialization, education disruption and increased unemployment (Jeong, 2021). However, one of 
the most positive outcomes to date of the impact of COVID-19 is increased digitisation. The Deloitte Survey Report (2021) 
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shows that the implementation rate of advanced technologies and basic technologies within industries in general have all rapidly 
increased since the pandemic arose. One of the impacts of this within the music industry has been an increase in the rapid 
evolution of the virtual concert concept to help meet the needs of music lovers longing for live music. Streamed concerts are 
part of the growing online entertainment business, are here to stay, and will continue to grow in terms of their sophistication 
and user-friendliness long after the pandemic. Among the benefits it is claimed that the those who attend live concerts regularly 
are thought to receive as a result of their experience are increased happiness, contentment, productivity, and self-esteem, 
implying that regularly experiencing live music may greatly aid wellbeing (O2, 2018). 

2. Literature Review 

2.1 Music industry revenue streams in the digital era 
In the digital age, the music industry is concentrating on how their streaming services will make them stand out from 

their competitors, how artists can reach their fanbases through various social media platforms, and revisiting popular music 
genre industry trends of the past with innovations (Victrola, 2019). The music industry is now intensely competitive and evolving 
within the world of the internet and the metaverse. In addition to the music industry generating revenue from streaming platforms 
in present, there also have virtual concerts that might be an alternative streaming way to perform the live performance, raise 
more fans and gain the revenue to the music industry and artists as well. During the COVID-19 pandemic, Frank Allegra said 
“Social media has become music’s best concert venue” (2020). According to Bandsintown (2020), they have surveyed audience 
perspectives toward livestreaming concerts and music events. The results they obtained show that their respondents will 
continue to attend in streamed concerts even after on-site concerts return and are willing to pay to support their favourite artists 
if it costs to attend a streamed concert. 

2.2 Generation Z behaviour from choosing the online entertainment 
Generation Z is the group of people who were born between 1997 and 2012 (Dimock, 2019). This generation was 

born within the facility era, are typically familiar with technologies, and see their own worth and equality (Kasikorn Research 
Center, 2021). Most of them spend more than five hours a day on the internet (Petrocelli, 2020). Their usual activities online 
are playing video games, streaming music, surfing the web and interacting with social media (Spangler, 2021). Due to the lack 
of borders with the internet, Generation Z can quickly explore the diversity of music available and stay up-to-date with the news 
about what will coming up next. Frank Simonetti, CEO of Sweety High a Generation Z digital media platform said “Gen Z loves 
music and they’re happy to enjoy the music anytime and anywhere” (Hodak, 2018). 

2.3 Experience of concert livestreams 
It is important to consider which factors of customer experience organizers should focus on. One of the most important 

with regards to creating a good virtual concert experience is choosing a platform to be a concert venue that has many supporting 
platforms from social media live streaming platforms to formal platform (Musicdigi, 2020). Beyond that, it will be a variety of 
software that has a wide selection to choose from which include the video games. Each platform has different accessibility, 
usability and features. Organizers should take into account the choice of platform type to best suit the target audience and/or 
suit the activities that will be held in the concert livestream. The next most important factor after choosing platform venue is 
how to enhance the customer experience to bridge the gap between a remote audience and a live performance.  

Table 1 shows what were considered to be the key most valuable features for concert livestreams in a survey 
conducted in July 2020 by Boudillet (2020) for TheLynk, a digital transformation & open-innovation consultancy for creative 
start-ups and tech companies that focus primarily on music tech. Ove 250 responses were received for it by those in industry. 
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Table 1 The features considered to be the most valuable for concert livestreams 
Feature Percentage 
Immersive sound 59.2 
Just good music 59.2 
Social interaction (live chat, emoticons, social wall) 45.40 
Multi-angle camera control 43.80 
Behind the scenes access / Content 41.3 
VIP chatroom / Artist meet and greet 36.3 
Audience feedback loops (claps, sound, movement) 32.9 
Paywall / Ticketing 25.8 
Tipping 22.5 
In-stream merchandising special offers 21.7 
360º video 17.5 
Gamification 12.9 
Metaverse / XR experience / Avatars 12.9 
Special package delivered at home (food, beverage, merchandise) 10.8 
Limited audience 9.2 
Virtual goods 6.3 

Source: Boudillet (2020).  

From the top five factors for concert livestreams mentioned above: Immersive sound; Just good music; Social 
interaction; (live chat, emoticons, social wall); Multi-angle camera control; and Behind the scenes access / Content, it can be 
seen that sound and sight features have major roles to play with regard to the perceived value of live concert streams. Which 
perception is a psychological factor that influences customer decision-making ability, whether or not they are aware of its 
importance. Perception is an important part of the decision-making process because it assists decision-makers in organising 
the data they receive (Settles, 2007). 

2.4 Service blueprint 

 
Figure 2 Service blueprint template  
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Service Blueprint is a tool for service design. Using diagrams to illustrate the workflow throughout the process from 
the front-to-back of the service including to show how each touchpoint is connected to various service systems and giving a 
clear overview of the service (Gibbons, 2017). The service blueprint has four major elements which consist of: customer journey; 
frontstage action; backstage action; and support processes. It also has three dividing lines: line of interaction; line of visibility; 
and line of internal interaction (Figure 2). According to Nilsson (2021), five benefits obtainable from making a service blueprint 
are: 1) Service blueprint can create an understanding of the big picture of the service; 2) Make the team understand their duties 
and what they are working to achieve; 3) A service blueprint can create better communication and outcomes; 4) It can help you 
to identify and clarify the priority of your service; and 5) It can help you look for the problems that you have otherwise overlooked. 

3. Methodology 
The major focus of this work is to research, explain and develop the experience obtainable from streamed concerts 

to meet the needs and requirements of Generation Z based on their behaviour and what increases their satisfaction. The 
methodology of data collection and analysis in this study uses both quantitative and qualitative research to gain deeper 
understanding of the Generation Z audience about their experience, opinion and suggestions related to the streamed concerts. 

3.1 Quantitative research 
This research was undertaken via online questionnaires, with responses received from a sample population of 

Generation Z or people who were born after 1996 who were required to have experienced; streamed concerts, and/or on-site 
concerts. The sample size of this research was calculated by an unknown population from W.G. Cochran’ s formula with 95% 
confidence level and ±5% precision and assumed the maximum variability, which is equal to 50% (p =0.5). The total number of 
sample sizes is 384 but to avoid the error from incomplete questionnaires, this research will seek a further 16 samples to make 
it equal to 400 samples. For the online survey focused in particular on the Generation Z audience perspective, behaviour and 
experience of virtual concerts and streamed concerts. 

3.2 Qualitative research 
This research was collected via in-depth interviews of focus group members who are involved in the streamed concert 

organize 2 people, 2 artists who have performed in streamed concerts and 5 streamed concert attendees making a total of 9 
people. The design of the interview questions are based on the online questionnaire and service blueprint in order to identify 
the current process of making, insight experience and gain recommendations from interviewees for developing a concert 
streaming service blueprint. 

4. Results and discussions 

4.1 Quantitative research result 
The following results have been obtained from the quantitative research conducted through online questionnaire. The 

gender demographic with most of the Generation Z concert attendees who were born between 1996 to 2010 is as follows: 
female (56.8%), male (40.6%), and other (2.6%). The majority of respondents are age between 21-23 years old (65.1%), 
followed by 18-20 years old (23.2%), 24-26 years old (10.2%) and more than 27 years old (1.5%) respectively. With regard to 
Generation Z concert attendees’ behaviour, they love to attend pop music concerts most (63.6%), followed by K-pop concerts 
(16.9%). 98.7% of respondents follow the news about concerts through social media. 61.2% of respondents have seen streamed 
concerts while 38.8% have never attend such concerts before. Streamed concert attendees tend to attend alone at present 
(37.3%), while on-site concert attendees most likely attend with their friends (71.6%). Devices that respondents use to attend 
streamed concerts are laptops (58.9%), smartphones (41.5%), tablets (26.2%), PCs (20.6%) and game consoles (0.4%) 
respectively. Streamed concerts attendees watch streamed concerts through social media platform the most (95.7%). 
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Table 2 summary of respondents’ demographic 
Respondents’ information Frequency Percentage 
Gender Male 187 40.6 

Female 262 56.8 
Other 12 2.6 

Age 18-20 years old 107 23.2 
21-23 years old 300 65.1 
24-26 years old 47 10.2 
More than 27 years old 7 1.5 

Graduation level Undergraduate 69 15 
Bachelor’s degree 356 77.2 
Master’s degree 33 7.1 
Doctorate degree 3 0.7 

Occupation Student 328 71.1 
Personal business 34 7.4 
Private company employee 81 17.6 
Government/Civil services 11 2.4 
Freelance 7 1.5 

Monthly income Less than 15,000 baht 91 19.7 
15,000 - 30,000 baht 301 65.3 
30,001 – 45,000 baht 45 9.8 
45,001 – 60,000 baht 6 1.3 
60,001 – 75,000 baht 7 1.5 
75,001 – 90,000 baht 5 1.1 
More than 90,000 baht 6 1.3 

Table 3 Summary of respondent replies on their streamed concerts experience and factors of selection 
Pre-event factors Mean Ranking 
Preference or reputation for an artist 7.66 1 
Official channels for promoting and following news 6.80 4 
Theme and concept 6.88 3 
The organisers are reliable and well known 6.68 5 
Type of the platform venue 6.96 2 
Sponsor contributes to promoting the image of the concert 6.49 6 
Promotional activities such as free tickets or rewards from artists 6.61 7 
Ticket sales channels 6.60 8 

Factors that influence streamed concerts attendees experience based on the customer journey are divided to 3 stages: 
pre, during, and post event as can be seen in Tables 2, 3 and 4. The most important factors that affecting the selection of 
streamed concerts (pre-event) are preference and reputation for an artist (7.66) followed by type of the platform venue (6.96) 
respectively. Next, the top 3 important factors during the event are: quality of the performance, light and sound from live 
streaming (3.90); followed by camera angles from broadcasting (3.73); and the platform must have complete facilities (3.44) 
respectively. And the top 3 important factors that affecting the return to attend streamed concerts (post-event) are: the 
convenience in accessing the platform venue (3.80); followed by suitability of pricing (3.77); and the show having a record 
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available for viewing retrospectively (3.34). There overall satisfaction to streamed concerts experience meets their expectation 
is 3.96 out of 5 which means that most of respondents consider it generally reaches their expectation. 

Table 4 Summary of the level of priority given to different during-event factors by respondents who have attended streamed concerts 
During-event factors Mean Ranking 
Quality of performance, light, and sound 3.90 1 
Concert has social interaction 3.39 4 
Camera angles for broadcasting the concert 3.73 2 
The platform has complete facilities 3.44 3 

Table 5 Summary of respondent replies on their streamed concerts experience and factors that affecting their return to attend 
streamed concerts 

Post-event factors Mean Ranking 
Convenience in accessing the platform 3.80 1 
Suitability of price 3.77 2 
Service provided by the organising team 3.22 4 
The concert was recorded for viewing retrospectively 3.34 3 

Those respondents who had never experienced in streamed concerts rated the factors that they think will influence 
their decisions on attending streamed concerts in the future. The factors are divided to 4 topics containing product, people place 
and service, and promotion. Respondents expect quality of the performance, light and sound from live streaming (4.78) most, 
followed by camera angles from broadcasting (4.58). In the product factor, preference for an artist (2.94) is the factor with the 
greatest influence to make respondents want to attend a streamed concert. Type of the platform (3.78) and convenience in 
accessing the platform (3.71) are the main consideration factors for place and service. Lastly, suitability of pricing (3.79) and 
channels for promoting and following news (3.66) are important factors that organizers also have to empathise. 

Table 6 Summary of respondents about factors that may influence their decision to attend streamed concerts in the future. 
Overall quality of concerts (Product) Mean Ranking 
Quality of performance, light, and sound 4.78 1 
Theme and concept 4.36 3 
Camera angles for broadcasting the concert 4.58 2 
Concert has social interaction 4.30 5 
The concert was recorded for viewing retrospectively 4.31 4 
People   
Preference or reputation for an artist 2.94 1 
The organizers are reliable. well known 2.50 2 
Sponsor contributes to promoting the image of the concert 2.19 3 
Place and service   
Type of the platform venue 3.78 1 
Convenience in accessing the platform 3.71 2 
The platform has complete facilities 3.47 3 
Services provided by the organising team 3.29 4 
Promotion   
Official channels for promoting and following news 3.66 2 
Suitability of price 3.79 1 
Promotional activities such as free tickets or rewards from artists 3.21 4 
Ticket sales channels 3.23 3 
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4.2 Qualitative research result 
From in-depth interview with the focus group members who are involved in the streamed concert. All of the interviewees 

agreed that the concert's atmosphere had gone. This atmosphere consists of the crowds, the sultry atmosphere of the venue, 
the sound of people shouting and singing along with the artists, the stage shaken by the thumping bass, food and drink booths 
or band merchandise. All of the above mentioned may be found in on-site concerts. While streamed concerts cannot entirely 
recreate the actual atmosphere. 

It also found that problems and missing things from all the interviewees mentioned. Everyone accepted and gave the 
view that attending streamed concerts was all as expected. This is because all interviewees understand the experience gaps 
that streamed concert attendees have to face in present. As a result, interviewees did not feel expected that the experience of 
viewing and organizing a streamed concert would be the same as attending an on-site concert. 

Hybrid concert is an alternative solution to organizing a streamed concert suggested by the organizers and artists. 
This will help solve the problem of missing concert atmosphere. Including helping to enhance a more realistic atmosphere for 
online attendees. Hybrid concert was a format of organizing concert that combines a live, on-site performance with an online 
broadcast. Part of the audience purchases tickets to the venue and attends in person, while the remainder stays at their place 
and attend on their personal devices. 

5. Conclusion and recommendations 
The aim of this research is to develop the experience of the streamed and virtual concerts to be desirable alternatives 

to on-site concerts in the future. Determining how to package experiences and which to focus most on can help the Generation 
Z audience be more willing to experience such concerts. Such initiatives can influence their decisions, satisfaction levels and 
encourage more of them to pay attention and open up more to the streamed concerts concept. 

After gathering all of the data from both quantitative and qualitative research, the researchers discovered that the 
artist's preference factor was a contributing element in Generation Z's decision to attend the most streamed concerts. In 
conclusion, if a streamed concert is held by a well-known artist and is widely known, it will result in more attracting fans or 
concert attendees to their concert depending on the level of reputation. 

 
Figure 3 Hybrid concert service blueprint 

Lastly, after visualize the service blueprint of the hybrid concert and presented to the representatives of three sections 
who involved in streamed concert, it was found that each concert has a different concept and arrangement process. The service 
blueprint for this service is therefore a visual simulation of a typical concert so for who interested in organizing streamed concerts 
can apply this hybrid concert to their future concerts. As well as the service blueprint, this service could be applied to leverage 
evolving technologies like the “metaverse” to create a hybrid experience between the real and the virtual world 
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บทคดัย่อ 
 สถานการณ์ของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจโรงแรมก าลงัเผชญิอยู่กบัสถานการณ์การแข่งขนัที่เพิม่สูงขึ้นอย่าง
รวดเรว็ในปี พ.ศ.2558-2562 ประกอบกบัเมือ่เจอกบัภาวะวกิฤตโรคระบาดโควดิ-19 ในปี พ.ศ.2563 ท าใหก้ารท่องเทีย่วหยุดชะงกัเกดิ
ผลกระทบกบัธุรกจิภาคการท่องเทีย่วและโรงแรมเป็นอย่างมาก โรงแรมหลายแห่งไดร้บัผลกระทบและปิดตวัลง จากวกิฤตครัง้น้ีกย็งั
ส่งผลให้ต้องมกีารท างานจากระยะไกลหรอืการท างานจากที่บ้านมากขึ้น บรษิทัหลายแห่งมกีารปรบัรูปแบบการท างานให้มคีวาม
ยดืหยุ่นมากขึน้ ประกอบกบัรปูแบบการท างานยุคใหมท่ีค่นวยัท างานนัน้ตอ้งการความสมดุลระหวา่งการท างานกบัการใชช้วีติ จงึท าให้
คนในวยัท างานนัน้มกีารปรบัรูปแบบการท างานโดยการเทีย่วไปท างานไปมากขึน้หรอืเรยีกว่าการเวริค์เคชัน่ อกีทัง้ภาครฐักย็งัมกีาร
สนบัสนุนดา้นการเวริค์เคชัน่มากขึน้เนื่องจากตอ้งการทีจ่ะกระตุน้เศรษฐกจิดา้นการทอ่งเทีย่วใหด้ขีึน้ดว้ย ดงันัน้เพือ่สง่เสรมิทีพ่กัใหต้อบ
รบักบัการรองรบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ทีจ่ะเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในอนาคต งานวจิยันี้จงึมจีุดมุง่หมายทีจ่ะศกึษาปัจจยัและความ
ต้องการใช้พื้นที่ภายในที่พกัของกลุ่มนักท่องเที่ยวเวิร์คเคชัน่ โดยมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัการเลือกที่พกัของกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ 2) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีข่องกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ 

ค าส าคญั: การท างานจากระยะไกล, การเวริค์เคชัน่, นกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ 

Abstract 
 The situation of the tourism sector in Thailand, including the hotel business, is facing a rapidly increasing competitive 
situation in 2015-2019, coupled with the Covid-19 crisis in 2020, causing tourism to be disrupted. The impact on the tourism 
and hotel sectors is enormous. Many hotels were affected and shut down. The crisis has also resulted in the need to work 
remotely or work from home more. Many companies are adjusting their working styles to be more flexible. Coupled with the 
modern working style, people of working age need a work-life balance. As a result, people of working age need to adjust their 
working styles by traveling to work more or called work applications. In addition, the government also has more support for 
work applications as it wants to stimulate the tourism economy better. Therefore, to promote accommodation in response to 
the support of workcation tourists who have more roles in the future Therefore, this research aims to study the factors and the 
demands for use of accommodation space of workcation tourist. The objectives were 1) to study the factors of accommodation 
selection of the workcation tourists. 2) To study the behaviour of using the space of the workcation tourists. 

Keywords: Remote Working, Workcation, Workcation Tourists 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ผลกระทบการทอ่งเทีย่วจากการระบาดของโรคโควดิ-19 สง่ผลต่อแนวโน้มธุรกจิและภาพรวมของตลาดโรงแรมในประเทศไทย

อยา่งมาก จากวจิยักรุงศรพีบวา่มผีลกระทบ 3 ประเดน็ดงัน้ี คอื 1.อตัราการท่องเทีย่วและการเขา้พกัลดลงเป็นประวตักิารณ์ ชว่งปี พ.ศ. 
2563 ธุรกจิท่องเทีย่วและโรงแรมทัว่โลกเผชญิกบัภาวะวกิฤตอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
รฐับาลในหลายประเทศทัว่โลกออกมาตรการลอ็คดาวน์ประเทศเพือ่ควบคุมการเดนิทางระหวา่งประเทศ สง่ผลใหจ้ านวนนักทอ่งเทีย่วทัว่
โลกหดตวัรุนแรงเป็นประวตักิารณ์ 74% จากปี พ.ศ.2562 โดยเฉพาะภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 2. โรงแรมหลายแหง่ไดร้บัผลกระทบและ
ปิดตวัลงแนวโน้มธุรกจิ โดยธุรกจิโรงแรมปี พ.ศ.2564 มแีนวโน้มซบเซาต่อเน่ืองจากปี พ.ศ.2563 แต่จะทยอยฟ้ืนตวัในปี พ.ศ.2565-
2566 โดยคาดว่าตอ้งใชเ้วลาอย่างน้อย 4 ปี จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตจิงึจะฟ้ืนตวักลบัมาเท่ากบัระดบัช่วงก่อน COVID-19 (38-40 
ลา้นคน) ขณะทีจ่ านวนนักท่องเที่ยวไทยจะฟ้ืนตวัเรว็กว่า จากมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่วในประเทศอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี การฟ้ืน
ตวัอย่างชา้ๆ ของจ านวนนักท่องเทีย่ว ขณะทีผู่ป้ระกอบการโรงแรมรายใหญ่ยงัคงขยายการลงทุนต่อเน่ืองแต่อาจล่าชา้กวา่แผนเดมิ อกี
ทัง้สภาวะการแขง่ขนัในธุรกจิโรงแรมมแีนวโน้มรุนแรงมากขึน้ 3.ธุรกจิโรงแรมตอ้งมกีารปรบัตวัมากขึน้วจิยักรุงศรมีองวา่ธุรกจิทอ่งเที่ยว
จะยงัซบเซาในระยะ 2-3 ปีขา้งหน้า ก่อนจะทยอยฟ้ืนตวัภายใตฐ้านวถิชีวีติใหม่ (New normal) หลงัวกิฤต COVID-19 เช่น การรกัษา
ระยะหา่ง การลดการสมัผสัโดยตรง ดว้ยเหตุน้ี การด าเนินธุรกจิแบบเดมิอาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วที่
เปลีย่นไป ผูป้ระกอบการธุรกจิทอ่งเทีย่วและโรงแรมจงึควรเรง่ปรบัตวัเพือ่ใหส้ามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

จากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของโรคระบาดทีเ่กดิขึน้นัน้ ยงัเป็นผลท าใหก้ระบวนการหรอืรปูแบบการท างานของมนุษย์
โดยเฉพาะคน Generation Y และ Z เปลีย่นไปอยา่งสิน้เชงิ และหนึ่งในนัน้คอืการเกดิขึน้ของ “การเวริค์เคชัน่ (Workcation)” เทรนดก์าร
ท างานรูปแบบใหม่ทีเ่ปลี่ยนสถานที่ท่องเทีย่วหรอืที่พกัใหก้ลายเป็นสถานทีท่ างาน ผ่านการเที่ยวไดแ้ละท างานไปดว้ย ในรูปแบบที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทัง้เทคโนโลยีที่ถูกพฒันามากขึ้นส่งผลให้เอื้อต่อการท างานมากกว่าอดีต ไม่ว่าจะเป็น แล็ปท็อป ซอฟต์แวร์ 
แพลตฟอรม์การตดิต่อสือ่สาร และเครื่องมอืช่วยต่างๆ ท าใหก้ารท างานในระยะไกล (Remote working) สามารถท าไดส้ะดวกและสบาย
มากยิง่ขึ้น ซึ่งผู้วจิยัได้เล็งเหน็ถึงความส าคญัในการศกึษาพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัตวัให้กบั
ผูป้ระกอบการมากยิง่ขึน้ โดยผูว้จิยัมคีวามคาดหวงัใหก้ลุ่มนักท่องเทีย่วเวริค์เคชัน่ไดเ้ขา้พกัในทีพ่กัทีต่อบรบักบัพฤตกิรรมมากขึน้ อกี
ทัง้ใหธุ้รกจิทีพ่กัไดป้รบัตวัพรอ้มรองรบักบันกัทอ่งเทีย่วกลุม่นี้มากยิง่ขึน้ 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาปัจจยัการเลอืกทีพ่กัของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ 
2) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีภ่ายในทีพ่กัของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ 

2. ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 องคป์ระกอบการท่องเท่ียว 
ในการด าเนินธุรกจิทีพ่กัส าหรบัการท่องเทีย่ว ตอ้งค านึงถงึปัจจยัในหลายๆดา้น เพือ่ใชใ้นการพฒันารปูแบบทีพ่กั โดยเฉพาะ

องคป์ระกอบของสถานที ่Dickman ค.ศ.1996 (สุพาดา สริกุิตตา, 2557) สถานทีท่่องเทีย่วและผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วประกอบไปดว้ย 
5 องคป์ระกอบหลกัหรอืทีเ่รยีกวา่ 5A’s โดยประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทัง้ 5 ดงัน้ี 

1) ดา้นแหล่งท่องเทีย่ว (Attractions) นกัทอ่งเทีย่วมกัมองหาสิง่ทีเ่ป็นแรงดงึดดูใจ โดยเฉพาะสถานทีต่อ้งเทีย่วทีต่อบโจทยก์บั
ความตอ้งการส่วนบุคคลในจุดหมายทีแ่ตกต่างกนัไป ท าใหส้ถานทีท่่องเทีย่วจงึถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั ดา้นแหล่งท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่มกัประกอบไปดว้ยคุณคา่ดา้นต่างๆ และมคีวามโดดเด่นทีแ่ตกต่างกนัออกไป เพือ่สรา้งความประทบัใจและดงึดดูใหน้กัทอ่งเทีย่วได้
ไปเยอืน 

2) ดา้นทีพ่กั (Accommodation) นักท่องเที่ยวมกัมองหาสิง่ที่เป็นแรงดงึดูดใจ โดยเฉพาะสถานที่ต้องเทีย่วที่ตอบโจทย์กบั
ความตอ้งการส่วนบุคคลในจุดหมายทีแ่ตกต่างกนัไป ท าใหส้ถานทีท่่องเทีย่วจึงถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั ดา้นแหล่งท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่มกัประกอบไปดว้ยคุณคา่ดา้นต่างๆ และมคีวามโดดเด่นทีแ่ตกต่างกนัออกไป เพือ่สรา้งความประทบัใจและดงึดดูใหน้กัทอ่งเทีย่วได้
ไปเยอืน 

3) ดา้นการเขา้ถงึ/ความสะดวกในการเดนิทาง (Access) การเขา้ถงึสถานทีร่วมถงึระบบโครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคมในแต่
ละพืน้ทีท่ีต่อ้งการถอืเป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุในการเดนิทางทีช่ว่ยใหน้กัทอ่งเทีย่วไปถงึยงัจุดหมายปลายทางได้ 
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4) ด้านสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) การให้บรกิารหรอืสิง่สนับสนุนการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มไีว้อ านวยความ
สะดวกนักท่องเทีย่ว เมื่อนักท่องเทีย่วอยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีห่า่งออกไปจากทีพ่กั เช่น การใหบ้รกิารหอ้งน ้าสาธารณะ รา้นสะดวกซื้อ
ต่างๆ สญัลกัษณ์หรอืป้ายบอกทาง และอื่นๆ 

5) ดา้นกจิกรรมต่างๆ (Activities) กจิกรรมต่างๆทีม่ใีหบ้รกิารภายในพืน้ทีร่อบๆ หรอืสถานทีท่่องเทีย่วในจุดหมายปลายทาง 
อย่างเช่น การล่องเรอื การปีนผา การเดนิป่า หรอืการปัน่จกัรยาน รวมถงึการท ากจิกรรมหรอืมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ร่วมกบัคนใน
ชุมชน ฯลฯ 

2.2 องคป์ระกอบของท่ีพกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว 
องค์ประกอบของที่พกัที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Lai & Hitchcock, 2016; อ้างถึงใน จิรวฒัน์ ประสมสุข,               

ศรณัยา เลศิพทุธรกัษ ์และเอกฤทธิ ์แกว้ประพนัธ,์ 2563) ประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1) องค์ประกอบทางกายภาพ (Tangible) เฟอร์นิเจอร์ทนัสมยั สะดวกสบาย สวยงามทัง้ภายในและภายนอกโรงแรม การ
ตกแต่ง ลอ็บบีน่้ามอง ความกวา้งขวางของหอ้ง สะดวกสบายสถานที่ ความเรยีบรอ้ยและความเป็นมอือาชพีของพนักงาน ความพรอ้ม
ของสระวา่ยน ้า ซาวน่า ยมิ และโบรชวัรท์ีด่งึดดูสายตา 

2) ความน่าเชื่อถือและความไวว้างใจได้ (Reliability) พนักงานใหบ้รกิารน่าประทบัใจและถูกต้อง, ใหบ้รกิารภายในเวลาที่
ก าหนด, พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมคีวามรู้, พนักงานที่มทีกัษะในการสื่อสารที่ดี, ความถูกต้องในการเรยีกเก็บเงนิ, ขอ้มูลที่
ถูกตอ้งเกีย่วกบับรกิารของโรงแรม, บรกิารท าความสะอาดทนัเวลา, บรกิารทีน่่าเชือ่ถอืได ้

3) การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) ความเตม็ใจของพนกังานทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งทนัทว่งที, ความ
พร้อมของพนักงานใหบ้รกิาร การเชค็อนิและเชค็เอาต์อย่างรวดเรว็ บรกิารอาหารเช้าที่รวดเรว็และความพร้อมของสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆทีจ่ะมาสนบัสนุน 

4) การใหค้วามเชื่อมัน่แก่ผูร้บับรกิาร (Assurance) ความเป็นมติรของพนักงาน พนักงานสุภาพ ความสามารถของพนักงาน
ในการปลกูฝังความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ 
5) การเขา้ใจและรบัรูค้วามตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร (Empathy) ใหค้วามส าคญักบัลกูคา้เป็นพเิศษ เชน่การพดูกบัลกูคา้โดยเรยีกชือ่, เขา้
ใจความต้องการของลูกคา้ รบัฟังขอ้รอ้งเรยีนอย่างถี่ถ้วน ความสามารถในการแกปั้ญหาของพนักงาน โรงแรมทีค่ านึงถงึผลประโยชน์
สงูสดุของลกูคา้ 

6) ประโยชน์หลัก (Core Benefit) ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และยินดีต้อนรบั ความเงียบสงบของห้อง รวมถึงความ
หลากหลาย/คุณภาพของกีฬาและสิง่อ านวยความสะดวกด้านสนัทนาการ ความปลอดภยัของห้องพกัและโรงแรม การรกัษาความ
ปลอดภยั ที่นอนที่สะดวกสบายและสะอาด หมอน ผ้าปูที่นอนและที่หุ้ม ราคาห้องพกัที่เหมาะสม ผลิตภณัฑ์และบริการพื้นฐานที่
หลากหลายทีน่ าเสนอ รายการของใชใ้นหอ้งการท างาน, คุณภาพของอาหารในรา้นอาหาร 

7) ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ (Entertainment) การจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูเ้ขา้พกัรวมถงึเดก็ (สนามเดก็เล่น 
บรกิารพีเ่ลีย้งเดก็ สระวา่ยน ้า ฯลฯ) การจดัหาความบนัเทงิยามเยน็ กจิกรรมนนัทนาการต่างๆ และการบ าบดั 

8) เทคโนโลย ี(Technology) เทคโนโลยภีายในหอ้งและทีพ่กั (Wifi สมารท์ทวี ีโทรศพัท ์ขอ้ความเสยีง พซีแีบบออนดมีานด์ 
โทรทศัน์ ปลัก๊อนิเทอร์เน็ต การสัง่อาหาร อเีมล ระบบปลุก) และเทคโนโลยกีารบรกิารของโรงแรม (จองออนไลน์  อเีมล อนิเทอร์เน็ต 
โทรสาร บรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ เวบ็ไซตโ์รงแรม อเีมลโดยตรงของโรงแรม แบบฟอรม์ขอ้เสนอแนะทางคอมพวิเตอร ์โปรโมชัน่
พเิศษบนเวบ็ไซตข์องโรงแรม การรบับตัรเครดติและบตัรเดบติ)\ 
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2.3 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเวิรค์เคชัน่ (Workcations Tourists) 
2.3.1 ความหมายของค าวา่ Workcation 

 
รปูท่ี 1 แผนภาพแสดงความแตกต่างของพฤตกิรรมนกัทอ่งทีย่วแต่ละกลุม่ (Kari De Phillips, ปรบัปรุงโดย ผูว้จิยั 2564) 

ค าว่า "Workcation" เป็นการรวมกนัระหว่างค าว่า  "WORK" + "VACATION" แปลว่า "ท างานไปดว้ย ท่องเทีย่วไปดว้ย" ที่
หมายถงึ รูปแบบการท างานทีเ่ลอืกไดว้่าจะท างานจากทีไ่หนกไ็ด้ เมื่อไหร่ก็ได ้มอีสิระ ไม่ไดจ้ ากดัอยู่กบัในออฟฟิศทีแ่สนน่าเบื่ออกี
ต่อไป ซึ่งหลายคนชอบที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นไอเดีย และมี
ประสทิธภิาพการท างานทีด่ขี ึน้ (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์,2563) 

จากการรวบรวมขอ้มลูสามารถสรุปไดว้า่กลุม่คนระยะไกลสามารถแบง่ออกไดต้ามลกัษณะการท างานและการใชช้วีติดงัน้ี โดย
คนท างานผา่นระบบเครอืขา่ยออนไลน์หรอืการท างานจากระยะไกลทัง้หมดจะถูกเรยีกวา่รโีมทเวริค์เกอร ์(Remote workers) แต่ส าหรบั
กลุ่มคนทีท่ างานระยะไกลแต่ใชช้วีติโดยการท างานไปพรอ้มกบัการท่องเที่ยวตลอดเวลา ไม่ได้มทีีพ่กัเป็นหลกัแหล่งแต่จะเปลีย่นทีพ่กั
หรอืเลอืกทีจ่ะเดนิทางไปเรื่อยๆ เพื่อเรยีนรู ้ปรบัตวัและศกึษาวฒันธรรมทีห่ลากหลายของแต่ละพืน้ทีแ่ตกต่างกนัไป คนกลุ่มน้ีจะถูก
เรียกว่าดิจทิลัโนแมด (Digital Nomads) และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนเวริ์คเคชัน่ หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเวริ์คเคชัน่ (Workationers / 
Workcation Tourists) คนกลุ่มน้ีจะมพีฤตกิรรมคอืการท างานในสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ลอืกโดยการเลอืกท างานจากทีพ่กั ลอ็บบี้โรงแรม 
หรอืคาฟ่รอบๆ ในสถานทีห่รอืจุดหมายปลายทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้จะเป็นการท่องเทีย่วแค่ชัว่คราวแลว้กลบัสูถ่ิน่ฐานหรอืทีพ่กัอาศยัเดมิ
ไมไ่ดใ้ชช้วีติแบบเร่ร่อนไปเรื่อยๆ ซึง่ถอืเป็นกลุ่มย่อยนึงของการท างานไปพรอ้มการทอ่งเทีย่ว แต่ไมใ่ช่ทัง้หมดของดจิทิลัโนแมด ดงัรูป
ที ่1 ทีแ่สดง 

2.3.2 รปูแบบการท างานทีส่ามารถเวริค์เคชัน่ 
รปูแบบการท างานแบบเวริค์เคชัน่อาจเป็นการท างานทีห่ลายคนใฝ่ฝัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหมท่ีร่กัอสิระ ชอบท่องเทีย่ว ยิง่ได้

ท่องเทีย่วแลว้ท างานไปดว้ย กเ็ป็นสิง่ทีต่อบโจทยพ์วกเขาอย่างมาก แต่กม็หีลายคนทีอ่าจจะจดัการชวีติ การท่องเทีย่ว และการท างาน
ไปพรอ้มๆ กนัไมไ่ด ้จนท าใหช้วีติรวนเริม่แยกไมอ่อกวา่เวลาไหนควรท างานเวลาไหนควรพกั และรูส้กึว่าตวัเองตอ้งท างานตลอดเวลา 
ท าอะไรกไ็มเ่ตม็ทีส่กัอย่าง ดงันัน้การท างานรปูแบบน้ีขึน้อยู่กบัการจดัการชวีติของแต่ละคนดว้ย ดงันัน้การท างานรปูแบบ Workcation 
จงึเหมาะกบัคนทีส่ามารถท างานผ่านออนไลน์ไดทุ้กทีทุ่กเวลา เช่น สายงานครเีอทฟี งานเขยีน, งานออกแบบ, บลอ็กเกอร์, ช่างภาพ, 
งานดา้นการตลาดทีป่ระชุมผา่นออนไลน์ได ้เป็นตน้ (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์,2563) 
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รปูท่ี 1 แผนภาพแสดงแนวคดิพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ (ชลธชิา วมิลชยัฤกษ์,2562 ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 2564) 

2.3.3 แนวคดิพฤตกิรรมของกลุม่คนเวริค์เคชัน่ 
เป็นแนวโน้มการอยู่อาศยั ใช้ชวีติ และท างาน ในสถานที่เดยีวกนั  ซึ่งเหน็ได้ชดัในช่วงโควดิว่า การท างานรูปแบบ Work 

Form Home หรอื Remote Working ไมจ่ าเป็นตอ้งอยูท่ีใ่ดทีห่น่ึงหรอืเพยีงแคท่ีบ่า้น ซึง่ผลจากการระบาดของโควดิ-19 ท าใหพ้ฤตกิรรม
การท างานมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ดขีึน้ผูค้นทีเ่คยอยู่แต่ทีบ่า้น เริม่อยากออกเดนิทางมากขึน้ท าใหก้ารออกไป
เทีย่ว หรอืพกัผอ่นตามสถานทีต่่างๆ เป็นทีต่อ้งการมากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัการใชช้วีติกย็งัตอ้งท างานไปพรอ้มๆ กนัดว้ยความสมดุล 
(Work life balance) โดยไดแ้บ่งพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วเวริ์คเคชัน่ทีเ่ป็นการท่องเทีย่วพรอ้มกบัการท างานในจุดหมายปลายทาง
โดยอ้างอิงตามวจิยัการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มคนดจิติอลโนแมด (ชลธชิา วมิลชยัฤกษ์, 2562) ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั โดยได้แบ่ง
ออกเป็น 3 มติดิงัน้ี 

1) การอยู่อาศยั (Live) โดยการใชช้วีติอยู่ภายในทีพ่กัแรม หรอือาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกทีท่นัสมยัสามารถ
รองรบัการใชช้วีติ 

2) การท างาน (Work) การท างานในทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยผูค้นทีส่รา้งแรงบนัดาลใจใหคุ้ณมคีวามปรารถนามากขึน้ในอาชพีการงาน
ของคุณ มพีืน้ทีส่ าหรบัพบปะหรอืพดูคุยกบัคนใหม่ๆ พรอ้มกบัการพกัผอ่นอย่างทีต่อ้งการ ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและท างานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3) การพกัผอ่นหยอ่นใจ (Play) ลกัษณะเชงิพืน้ทีท่ีร่องรบั การพกัผอ่น และสนัทนาการ หมายถงึพืน้ทีส่ว่นกลางและสิง่อ านวย
ความสะดวก รวมไปจนถงึบรบิทสภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีงบรบิทของทีพ่กั 

3. การด าเนินงานวิจยั 
การศกึษาไดใ้ชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูทัง้ทางปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิโดยเครื่องมอืทีใ่ชค้อืการหาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตผ่านเวบ็ไซต์

ต่างๆ และมกีารแจกแบบสอบถามออนไลน์ 1 ชุด คอืแบบสอบถามเรื่องพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีภ่ายในทีพ่กัโรงแรมเพื่อการเวริ์ค
เคชัน่ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คอื ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม, ส่วนที่ 2 คอื พฤตกิรรมการ
ทอ่งเทีย่วภายในประเทศรวมถงึความสนใจในการเวริค์เคชัน่ และ สว่นที ่3 คอื พฤตกิรรมการเขา้พกัในกรณีการเวริค์เคชัน่ (ส าหรบัผูท้ี่
เคยมีประสบการณ์ในการเวิร์คเคชัน่)  ผ่านการท าแบบส ารวจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของเว็บไซต์กูเกิลฟอร์มออนไลน์  
(https://workspace.google.com/forms) โดยผูว้จิยัไดก้ระจายแบบสอบถามไปยงั กลุ่มเกี่ยวกบัการรวีวิที่พกัและการท่องเที่ยวต่างๆ 
ผา่น Facebook, Line open chat และ Instagram โดยมผีูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้หมด 462 ชุด 
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4. ผลการศึกษา 
จากผลการส ารวจออนไลน์ทัง้หมด 462 ชุด ผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งกลุ่มผลของผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มดว้ยกนั คอื 

กลุ่มผูท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์การเวริค์เคชัน่ทัง้หมด 356 คน (รอ้ยละ 77.1) และผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ทัง้หมด 106 คน (รอ้ยละ 
22.9) เพื่อศกึษาดูพฤตกิรรมและปัจจยัความตอ้งการและน ามาเพื่อเปรยีบเทยีบวเิคราะหร์ะหว่างผูท้ีไ่มเ่คยมปีระสบการณ์ในการเวริค์
เคชัน่ และผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในการเวริค์เคชัน่ 

4.1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากผลการส ารวจในส่วนน้ีจะแสดงใหเ้หน็ถงึการเปรยีบเทยีบคะแนนทีม่ากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรกในส่วนของขอ้มลูทัว่ไปของทัง้

สองกลุ่ม ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จงัหวดัภูมลิ าเนา จงัหวดัทีต่ ัง้ของสถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และ
รปูแบบการท างานในปัจจุบนั 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก 
ค าถาม ล าดบั กลุม่ผูไ้มม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ กลุม่ผูม้ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ 
 
เพศ 

1 หญงิ 65% หญงิ 66% 
2 ชาย 28% ชาย 24% 
3 ผูท้ีม่เีพศวถิหีลากหลาย 7% ผูท้ีม่เีพศวถิหีลากหลาย 10% 

 
อายุ 

1 26-41 ปี (Generation Y) 50% 20-25 ปี (Generation Z) 42% 
2 20-25 ปี (Generation Z) 36% 26-41 ปี (Generation Y) 32% 
3 42-61 ปี (Generation X) 10% 42-61 ปี (Generation X) 14% 

 
อาชพี 

1 พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน 42% พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน 30% 
2 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 25% นกัเรยีน/นกัศกึษา 28% 
3 นกัเรยีน/นกัศกึษา 18% ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 16% 

 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1 20,001 - 30,000 บาท 34% 20,001 - 30,000 บาท 25% 
2 10,001 - 20,000 บาท 24% 10,001 - 20,000 บาท 23% 
3 30,001 - 40,000 บาท 17% 30,001 - 40,000 บาท 17% 

รปูแบบการท างานใน
ปัจจุบนั 

1 On-site 42% Hybrid 46% 
2 Hybrid 39% Online 31% 
3 Online 19% On-site 23% 

จากขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ 462 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ส่วนใหญ่คะแนนของ 3 ล าดบัแรกที่
มากที่สุดของทัง้สองกลุ่มจะเป็นค าตอบทีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่อาจมีการส าหรับล าดับกันบ้าง ซึ่งพบว่าเพศสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์สว่นใหญ่ตรงกนัซึง่เป็นเพศหญงิ (คดิเป็นรอ้ยละ 65.2 จากทัง้หมด) รองลงมาเป็นเพศชาย (คดิเป็นรอ้ยละ 27.1 
จากทัง้หมด)  และผูท้ีม่เีพศวถิหีลากหลาย(คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 จากทัง้หมด) ตามล าดบั  ส าหรบัช่วงอายุของผูแ้บบสอบถามกลุ่มผู้ไม่มี
ประสบการณ์การเวริค์เคชัน่มากทีสุ่ดจะอยู่ในช่วง 26-41 ปี (Gen Y) และส าหรบักลุ่มผูท้ีม่ปีระสบการณ์การเวริค์เคชัน่มากทีสุ่ดจะอยู่
ในชว่ง  20-25 ปี (Gen Z) และอาชพีทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุตรงกนัเป็นกลุม่อาชพี พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน ส าหรบัรายไดเ้ฉลีย่ใน
กลุม่ทีม่ากทีส่ดุตรงกนัอยูท่ี ่20,001 - 30,000 บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 จากทัง้หมด) แต่จะแตกต่างกนัในล าดบัที ่2 และ 3 ซึง่ทางกลุ่ม
ของผู้ที่ไม่มปีระสบการณ์การเวริ์คเคชัน่ล าดบัที่ 2 คอืกลุ่มอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ และล าดบัที่ 3 คอืกลุ่มนักเรยีน/นักศึกษา
ตามล าดบั ในส่วนของผูท้ี่มปีระสบการณ์การเวริ์คเคชัน่อนัดบัที2่ จะอยู่ในกลุ่มของนักเรยีน/นักศกึษา และล าดบัที่ 3 คอืกลุ่มอาชพี
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ซึง่อาจเป็นผลจากรูปแบบการท างานทีส่่งผลใหก้ลุ่มอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มโีอกาสในการไปเวริค์เคชัน่
น้อยกวา่กลุม่อาชพีอื่นๆ ส าหรบัรปูแบบการท างานในปัจจุบนัจะมคีวามแตกต่างกนัอยูด่งัน้ี ในกลุม่ของผูท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์ในการเวริค์
เคชัน่เป็นการท างานรูปแบบ On-site มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นการท างานรูปแบบ Hybrid และ Online ตามล าดบั และในกลุ่มของผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์การเวริค์เคชัน่เป็นการท างานรูปแบบ Hybrid มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นรปูแบบการท างาน Online และ On-site ตามล าดบั 
ซึง่จะเหน็ไดว้า่รปูแบบการท างานสง่ผลต่อการมปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ค่อนขา้งมากท าใหก้ลุ่มของผูท้ีท่ างานรปูแบบ On-site มจี านวน
น้อยทีส่ดุในกลุม่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ 
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4.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวทัว่ไปและการท่องเท่ียวแบบเวิรค์เคชัน่ 
จากผลการส ารวจในส่วนน้ีจะแสดงใหเ้หน็ถึงการเปรยีบเทยีบคะแนนที่มากที่สุด 3 ล าดบัแรกของทัง้สองกลุ่มในส่วนของ

พฤตกิรรมต่างๆในการทอ่งเทีย่ว และความส าคญัของปัจจยัต่อการเลอืกเขา้พกั รวมถงึความสนใจเกีย่วกบัการเวริค์เคชัน่ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงขอ้มลูพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก 
ค าถาม ล าดบั กลุม่ผูไ้มม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ กลุม่ผูม้ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ 
ทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ภายในประเทศกบัคนกลุม่
ใดบอ่ยทีส่ดุ 

1 เพือ่น/เพือ่นรว่มงาน 38% เพือ่น/เพือ่นรว่มงาน 38% 
2 ครอบครวั 29% ครอบครวั 28% 
3 คูร่กั 26% คูร่กั 22% 

 
ชว่งเวลาของการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วโดยทัว่ไป 

1 ชว่งเวลาใดกไ็ดแ้ลว้แต่โอกาส 49% ชว่งเวลาใดกไ็ดแ้ลว้แต่โอกาส 47% 
2 วนัหยุดชว่งเทศกาล/ 

วนัหยุดยาว 
24% วนัเสาร ์- อาทติย ์ 25% 

3 วนัเสาร ์- อาทติย ์ 22% วนัหยุดชว่งเทศกาล/วนัหยุดยาว 22% 
 
ราคาทีพ่กัเฉลีย่ตอ่คนื 

1 1,501 - 3,500 บาท/คนื 54% 1,501 - 3,500 บาท/คนื 42% 
2 น้อยกวา่ 1,500 บาท/คนื 35% น้อยกวา่ 1,500 บาท/คนื 38% 
3 3,501 - 5,000 บาท/คนื 8% 3,501 - 5,000 บาท/คนื 17% 

จากขอ้มูลสรุปพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทัว่ไปภายในประเทศ พบว่า จากทัง้กลุ่มผูไ้ม่มปีระสบการณ์เวริ์คเคชัน่และกลุ่มผูม้ ี
ประสบการณ์เวริค์เคชัน่นัน้มคี าตอบสว่นมากล าดบัที ่1 ตรงกนัทัง้หมด ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่จากค าตอบ 462 ชุดนัน้ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่มกัเดนิทางกบักลุ่ม เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน (รอ้ยละ 37.8 จากทัง้หมด) มากทีสุ่ด โดยช่วงเวลาของการท่องเทีย่วโดยทัว่ไป คอื 
ช่วงเวลาใดกไ็ดแ้ลว้แต่โอกาส (รอ้ยละ 48.5 จากทัง้หมด) ราคาทีพ่กัเฉลีย่ต่อคนืทีเ่ลอืกพกัอยู่ที ่1,501 - 3,500 บาท/คนื (รอ้ยละ 51.5 
จากทัง้หมด) 

จากขอ้มูลสรุปพฤตกิรรมการท่องเทีย่วแบบเวริ์คเคชัน่ พบว่า แนวโน้มและโอกาสทีจ่ะเลอืกไปเวริ์คเคชัน่อกีเยอะมลี าดบัที่
แตกต่างกนัโดยล าดบัที่ 1-3 กลุ่มของผู้ที่ไม่มปีระสบการณ์เวริ์คเคชัน่คอืมโีอกาสปานกลาง , มโีอกาสค่อนขา้งสูง และมโีอกาสน้อย 
ตามล าดบั แต่ในกลุม่ของผูท้ีม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ในล าดบั 1-3  คอื มโีอกาสคอ่นขา้งสงู, มโีอกาสปานกลาง และมโีอกาสสงูมากซึง่
อาจวเิคราะหไ์ดว้่าจากกลุ่มผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่แลว้นัน้ อยากจะกลบัไปเวริค์เคชัน่อกีหากเป็นไปได ้ส าหรบัภูมภิาคทีท่ ัง้
สองกลุ่มอยากไปเยอทีสุ่ดตรงกนัคอื ภาคเหนือ (รอ้ยละ 58.2 จากทัง้หมด) และจงัหวดัทีอ่ยากไปมากทีส่ดุคอื จงัหวดัเชยีงใหม ่(รอ้ยละ 
32.0 จากทัง้หมด) สถานทีท่ีด่งึดูดใจและมกันึกถงึหากมโีอกาสเดนิทางรูปแบบเวริค์เคชัน่ คอื เทีย่วภูเขา/เทีย่วป่า (รอ้ยละ 39.4 จาก
ทัง้หมด) ระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการเวริค์เคชัน่คอื 2-3 คนื (รอ้ยละ 48.3 จากทัง้หมด) วธิทีเดนิทางทีเ่ลอืกในการเวริค์เคชัน่ คอื 
ยานพาหนะส่วนบุคคล (ร้อยละ 74.7 จากทัง้หมด) และรูปแบบที่เลอืกพกัมากทีสุ่ดส าหรบัการเวริ์คเคชัน่ คอื โรงแรมรสีอร์ต ซึ่งผล
ตรงกนัจากทัง้สองฝัง่ แสดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมความต้องการในการเวริ์คเคชัน่นัน้ค่อนขา้งที่จะมคีวามเหน็ส่วนใหญ่ตรงกนั อาจจะ
แตกต่างกนัแคโ่อกาสทีจ่ะเดนิทาง ท าใหม้จี านวนของกลุม่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่น้อยกวา่กลุม่ผูท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงขอ้มลูพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วแบบเวริค์เคชัน่ของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก 

ค าถาม ล าดบั กลุ่มผูไ้มม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ กลุ่มผูม้ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ 
แนวโน้มหรอืโอกาสให้
ทา่น เลอืกทีจ่ะ 
เวริค์เคชัน่ในอนาคต 

1 มโีอกาสปานกลาง 31% มโีอกาสคอ่นขา้งสงู 40% 
2 มโีอกาสคอ่นขา้งสงู 27% มโีอกาสปานกลาง 27% 
3 มโีอกาสน้อย 21% มโีอกาสสงูมาก 24% 

ภมูภิาคทีท่า่นอยากไป
เวริค์เคชัน่ 

1 ภาคเหนือ 61% ภาคเหนือ 51% 
2 ภาคใต ้ 25% ภาคใต ้ 34% 
3 ภาคตะวนัออก 6% ภาคกลาง/ภาคตะวนัออก 5% 

จงัหวดัทีอ่ยากไป 
เวริค์เคชัน่ 

1 เชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่
2 เชยีงราย เชยีงราย 
3 ภเูกต็ ภเูกต็ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงขอ้มลูพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วแบบเวริค์เคชัน่ของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก (ต่อ) 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงล าดบัปัจจยัทีส่ าคญัในการเลอืกทีพ่กัในกรณีการเวริค์เคชัน่ 

จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัองคป์ระกอบการท่องเทีย่วทีน่ักท่องเทีย่วทัง้สองกลุ่มใหค้วามส าคญัมผีลล าดบัตรงกนัโดยทีใ่ห้
ความส าคญัมากทีสุ่ด คอื ดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว เป็นผลอนัเน่ืองมากจากการทีไ่ปเวริค์เคชัน่คอืความตอ้งการการเปลีย่นบรรยากาศใน
การท างาน และตอ้งการการผอ่นคลาย จงึท าใหปั้จจยัดา้นสถานทีท่อ่งเทีย่วมคีวามส าคญัส าหรบัทัง้สองกลุ่มมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นเรือ่ง
ของปัจจยัดา้นทีพ่กั ซึง่ถอืเป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีต่อ้งใหค้วามส าคญัเน่ืองดว้ยการท่องเทีย่วพรอ้มท างานไปดว้ยกท็ าใหเ้กดิความเหน่ือยลา้
และตอ้งการการพกัผอ่นทีด่ ีและล าดบัที ่3 คอืดา้นการเดนิทางเขา้ถงึ ล าดบัที ่4 คอืดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเมื่ออยู่นอกทีพ่กั 
ส าหรบัล าดบัสุดทา้ย คอืดา้นกจิกรรมต่างๆเพิม่เตมิ ซึง่จากผลสรุปข้อนี้อาจมองไดว้า่จรงิๆแลว้ทุกองคป์ระกอบกส็ าคญัเหมอืนกนัทีต่อ้ง
ม ีแต่หากจ าเป็นตอ้งเลอืกกจ็ะใหค้วามส าคญัทีเ่รือ่งใกลต้วัทีส่ามารถจะสง่เสรมิการท างานและพกัผอ่นเป็นอนัดบัตน้ๆ 

 

 

 

 

ค าถาม ล าดบั กลุ่มผูไ้มม่ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ กลุ่มผูม้ปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ 
สถานทีท่ีด่งึดดูใจ และ
มกันึกถงึหากมโีอกาส
เดนิทางรปูแบบเวริค์
เคชัน่ 

1 เทีย่วภเูขา / เทีย่วป่า 40% เทีย่วภเูขา / เทีย่วป่า 37% 
2 ชอบไปทะเล / รมิชายหาด / เทีย่วเกาะ 31% ชอบไปทะเล / รมิชายหาด / เทีย่วเกาะ 37% 
3 จงัหวดัที่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม 

หรอื "เมอืงหลกั" 
20% จงัหวดัที่เป็นเมอืงท่องเที่ยวยอดนิยม 

หรอื "เมอืงหลกั" 
17% 

ระยะเวลาทีท่า่นคดิวา่
เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบั
การเวริค์เคชัน่ 

1 2-3 คนื 49% 2-3 คนื 47% 
2 4-5 คนื 22% 4-5 คนื 21% 
3 1 สปัดาห ์ 18% 1 สปัดาห ์ 21% 

วธิเีดนิทางในการ 
เวริค์เคชัน่ 

1 ยานพาหนะสว่นบุคคล 78% ยานพาหนะสว่นบุคคล 63% 
2 รถเชา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัทีท่า่นไป 11% รถเชา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัทีท่า่นไป 20% 
3 ขนสง่โดยสารสาธารณะ 11% ขนสง่โดยสารสาธารณะ 15% 

รปูแบบทีพ่กัทีเ่ลอืกพกั
ส าหรบัการทอ่งเทีย่ว
กรณเีวริค์เคชัน่ 

1 โรงแรมรสีอรต์ (Resort) 42% โรงแรมรสีอรต์ (Resort) 35% 
2 โรงแรมขนาดกลาง 1-3 ดาว 28% โรงแรมขนาดใหญ่ 4-5 ดาว 20% 
3 โรงแรมขนาดใหญ่ 4-5 ดาว 11% โรงแรมขนาดกลาง 1-3 ดาว 16% 

ปัจจยัส าคญัขององคป์ระกอบการทอ่งเทีย่ว (ภายนอกทีพ่กั) 

กลุม่ผูท้ีไ่มม่ี
ประสบการณ์เวริค์เคชัน่ 

กลุม่ผูท้ีเ่คยมี
ประสบการณ์เวริค์เคชัน่ 

ล าดบัคะแนน (1 มาก
ทีส่ดุ -5 น้อยทีส่ดุ) 

ล าดบัคะแนน (1 มาก
ทีส่ดุ -5 น้อยทีส่ดุ) 

1. ดา้นสถานทีท่อ่งเทีย่ว/แหลง่ทอ่งเทีย่ว (Attractions) - มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว
เพือ่รองรบัการพกัผอ่น และผอ่นคลายจากการท างาน 

1 1 

2. ดา้นทีพ่กั (Accommodation) - ควรมพีืน้ทีร่องรบัส าหรบัการท างานใช้
ชวีติและพกัผอ่น 

2 2 

3. ดา้นการเขา้ถงึ/ความสะดวกในการเดนิทาง (Access) – สามารถเดนิทาง
เขา้ถงึไดง้า่ย 

3 3 

4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) – สิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆเมือ่อยูน่อกทีพ่กั เชน่ป้ายบอกทาง, หอ้งน ้าสาธารณะ, ฯลฯ 

4 4 

5. ดา้นกจิกรรมตา่งๆ (Activies) – กจิกรรมทีม่ใีหบ้รกิารภายในพืน้ทีพ่กั 
หรอืบรเิวณรอบทีพ่กั เชน่ กจิกรรมด าน ้า, ลอ่งเรอื, ตกปลา, ตัง้แคมป์ ฯลฯ 

5 5 



การศกึษาปัจจยัการเลอืกทีพ่กัและการใชพ้ืน้ทีภ่ายในทีพ่กัของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ 
ปิยนิษฐ ์มณรีตัน์, ศวิาพร กลิน่มาลยั และทพิยส์ุดา จนัทรแ์จม่หลา้ 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงล าดบัปัจจยัทีส่ าคญัในการเลอืกทีพ่กัในกรณีการเวริค์เคชัน่ 
 
องคป์ระกอบภายในทีพ่กัใดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้พกั 
รปูแบบเวริค์เคชัน่ (Workcation) มากทีสุ่ด 

กลุ่มผูท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์
เวริค์เคชัน่ 

กลุ่มผูท้ีเ่คยมี
ประสบการณ์เวริค์เคชัน่ 

อนัดบัคะแนน 
(1มากทีสุ่ด-10น้อยทีสุ่ด) 

อนัดบัคะแนน 
(1มากทีสุ่ด-10น้อยทีสุ่ด) 

ราคาทีพ่กั 1 1 
ท าเลทีต่ ัง้และการเดนิทาง/การเขา้ถงึไดส้ะดวก 2 2 
รวีวิจากทางสือ่สงัคม/อนิเทอรเ์น็ต 9 8 
สิง่อ านวยความสะดวกภายในทีพ่กั/พืน้ทีส่ว่นกลาง (เชน่ สปา, สระวา่ยน ้า, 
หอ้งอาหาร, รา้นคาเฟ่, พืน้ที ่Co-working space, ฯลฯ) 

3 3 

ความสวยงามและความโดดเดน่ ของการออกแบบตกแต่งของทีพ่กั 5 5 
รปูแบบหอ้งพกั (เชน่ ขนาด,จ านวนเตยีง,ทศันียภาพภายในหอ้งพกั ฯลฯ) 6 6 
สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั (เช่น โต๊ะท างาน, พืน้ทีร่ะเบยีง, ผา้เชด็ตวั,ฯลฯ) 7 9 
การใหบ้รกิารต่างๆภายในทีพ่กั (เช่น ความเรว็อนิเตอรเ์น็ต/Wi-fi, การใหบ้รกิาร
ของพนกังาน ฯลฯ) 

4 4 

กจิกรรมพเิศษต่างๆเสรมิภายในทีพ่กั (เชน่ การด าน ้า, ล่องเรอื, ตกปลา, ฯลฯ ) 10 10 
มรีา้นอาหาร/คาเฟ่/Co-working space ภายนอกรอบๆ ไมไ่กลจากทีพ่กั 8 7 

จากขอ้มลูสรุปปัจจยัองคป์ระกอบภายในทีพ่กัทีม่ผีลต่อการเลอืกทีพ่กัรปูแบบการเวริค์เคชัน่ ในล าดบัที ่1-6 จะมกีารใหล้ าดบั
ความส าคญัทัง้สองกลุ่ม แต่จะแตกต่างกนัในช่วงล าดบัที ่7-9 ซึง่จากการวเิคราะหส์รุปไดว้่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์เวริ์คเคชัน่ตอ้งการรา้น
อาคาร/คาเฟ่ภายนอกรอบๆ และไมไ่กลจากทีพ่กั ตามดว้ยรวีวิจากทางสือ่สงัคม/อนิเทอรเ์น็ต อยูใ่นล าดบัทีม่ากกวา่ และสิง่อ านวยความ
สะดวกภายในหอ้งพกัน้อยกวา่กลุม่ผูไ้มเ่คยมปีระสบการณ์เวริค์เคชัน่ 

4.3 ผลการส ารวจพฤติกรรมในมิติการอยู่อาศยั (Live) การท างาน (Work) และการพกัผอ่นหย่อนใจ (Play/Recreation) 
ซึง่จากผลการส ารวจในส่วนน้ีเป็นการตอบแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามในส่วนน้ีเป็นผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์เวริ์ค -

เคชัน่เทา่นัน้ ซึง่คดิเป็นจ านวนทัง้หมด 106 ชุด 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงขอ้มลูในมติขิองการอยูอ่าศยั (Live) ทีม่ากทีส่ดุ 3 ล าดบัแรก 
ค าถาม ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ราคาทีพ่กัเฉลีย่ตอ่คนื 1,000 - 2,000  

บาท/คนื 
42% น้อยกวา่ 1,000  

บาท/คนื 
22% 2,001 - 3,000  

บาท/คนื 
17% 

ระยะเวลาในการเขา้พกั 1-3 วนั 77% 1 สปัดาห ์ 10% 4-6 วนั 9% 
รปูแบบทีพ่กั 
ในการเวริค์เคชัน่ 

โรงแรมรสีอรต์ 37% โรงแรมขนาดกลาง  
1-3 ดาว 

23% โรงแรมขนาดใหญ่  
4-5 ดาว 

19% 

กลุม่คนทีท่า่นพกัอาศยั 
ดว้ยในการเวริค์เคชัน่ 

เพือ่น/เพือ่นรว่มงาน 42% แฟน/คูร่กั 23% ครอบครวั 22% 

วธิทีีใ่ชเ้ดนิทาง 
ในการเวริค์เคชัน่ 

ยานพาหนะสว่นบุคคล 73% รถเชา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัที่
ทา่นไป 

14% ขนสง่โดยสาร
สาธารณะ 

10% 

ปัจจยัทีส่ าคญัต่อการใช้
ชวีติประจ าวนัภายในทีพ่กั 
(3ขอ้) 

สิง่อ านวยความสะดวก
ภายในหอ้งพกั 

70 
คน 

การออกแบบและการ
ตกแต่งภายในหอ้ง 

65 
คน 

สิง่อ านวยความ
สะดวก/พืน้ที่
สว่นกลางของทีพ่กั 

62 
คน 
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4.3.1 ผลการตอบแบบสอบถามในมติกิารอยูอ่าศยั (Live) 
จากผลการส ารวจสรุปไดว้า่ราคาทีพ่กัทีเ่คยไปพกัมากทีส่ดุอยูใ่นชว่ง 1,000-2,000 บาท/คนื ระยะเวลาทีค่นไปเวริค์เคชัน่มากทีส่ดุ

อยู่ที ่1-3 วนั, รูปแบบทีพ่กัทีเ่ลอืก คอื รสีอรต์, มกัเดนิทางไปเวริค์เคชัน่ร่วมกบัเพือ่น/เพื่อนร่วมงาน, วธิกีารเดนิทางเมื่อไปเวริค์เคชัน่ คอื 
ยานพาหนะสว่นบุคคล และปัจจยัทีส่ าคญัต่อพฤตกิรรมการใชช้วีติประจ าวนัภายในทีพ่กัมากทีส่ดุ คอื สิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 
รองลงมาคอืความสวยงามของการออกแบบและการตกแต่งภายในหอ้ง และ สิง่อ านวยความสะดวก/พืน้ทีส่ว่นกลางของทีพ่กั ตามล าดบั 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงขอ้มลูในมติขิองการท างาน (Work) ทีม่ากทีส่ดุ 3 ล าดบัแรก 
ค าถาม ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
รปูแบบการท างานของทา่นใน
ระหวา่งการเวริค์เคชัน่ 

มกีารประชุมออนไลน์
บา้ง เป็นบางชว่งเวลา 

35% ท างานผา่นอนิเตอรเ์น็ต 
(ไมม่กีารประชุม
ออนไลน์) 

31% ท างานรปูแบบออฟไลน์ 
(วาดรปู, แต่งเพลง ฯลฯ ) 

15% 

ระยะเวลาในการท างานต่อวนั
ในระหวา่งการเวริค์เคชัน่ 

1-3 ชัว่โมง/วนั 47% 4-6 ชัว่โมง/วนั 42% 7-8 ชัว่โมง/วนั 9% 

สถานทีท่ีท่า่นเลอืกใชท้ างาน
ระหวา่งการเวริค์เคชัน่ 

บรเิวณภายในหอ้งพกั 58% นอกหอ้งพกัแต่อยู่
ภายในทีพ่กั 

30% สถานทีภ่ายนอกทีพ่กั 11% 

ปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ง่เสรมิต่อการ
ท างานมากทีสุ่ด (3ขอ้) 

สิง่อ านวยความสะดวก
ภายในหอ้งพกั 

70 
คน 

ท าเลทีต่ ัง้ทีส่ามารถ
เดนิทางไดส้ะดวก 

55 
คน 

ความสวยงามของการ
ออกแบบ/การตกแต่งทีพ่กั 

44 
คน 

4.3.2 ผลการตอบแบบสอบถามในมติกิารท างาน (Work) 
จากผลการส ารวจในส่วนน้ีจะแสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีแ่ละปัจจยัส าคญัในมติกิารท างาน  ซึ่งจากผลการส ารวจ

พบวา่รปูแบบการท างานในระหวา่งการเวริค์เคชัน่ทีม่ากทีสุ่ดคอื การท างานแบบมกีารประชุมออนไลน์บา้งเป็นบางช่วงเวลา , ระยะเวลา
ในการท างานระหวา่งการเวริค์เคชัน่ คอื 1-3 ชัว่โมง/วนั, สถานทีท่ีใ่ชท้ างานระหวา่งการเวริค์เคชัน่ คอื บรเิวณภายในหอ้งพกั และปัจจยั
ของที่พกัที่ส่งเสรมิการท างานมากที่สุด 3 ขอ้ มากที่สุด คอื สิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั รองลงมาเป็น ท าเลที่ตัง้และการ
เดนิทางเขา้ถงึไดส้ะดวก และ ความสวยงาม/การตกแต่งทีพ่กั ตามล าดบั 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงขอ้มลูในมติขิองการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Play/Recreation) ทีม่ากทีส่ดุ 3 ล าดบัแรก 
ค าถาม ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
กจิกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ/ 
เพือ่การผอ่นคลาย  
ในการเวริค์เคชัน่ 

ออกไปเดนิเล่นและท า
กจิกรรมต่างๆภายใน
สถานทีพ่กั 

28% ออกไปหาสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ภายนอกทีพ่กั 

27% 
 

ออกไปหามมุถ่ายรปู ววิ
สวยๆ ภายในทีพ่กัรอบๆ/ 

19% 

ปัจจยับรบิทภายในทีพ่กัที่
สง่เสรมิการเลอืกพกัผอ่น 
(3ขอ้) 

สิง่อ านวยความสะดวก/
พืน้ทีส่ว่นกลาง 

82 
คน 

ความสวยงามของการ
ออกแบบ/การตกแต่งทีพ่กั 

45 
คน 

สิง่อ านวยความสะดวก
ภายในหอ้งพกั 

44 
คน 

ปัจจยับรบิทภายนอกทีพ่กั
ทีส่ง่เสรมิการเลอืกพกัผอ่น 

เป็นบรรยากาศ
ธรรมชาต ิ

68% เป็นบรรยากาศในตวัเมอืง 
เขา้ถงึงา่ย 

20% เป็นบรรยากาศของ
ชุมชน/วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

12% 

4.3.3 ผลการตอบแบบสอบถามในมติกิารพกัผอ่นหยอ่นใจ (Play/Recreation) 
จากผลการส ารวจในสว่นน้ีพบวา่กจิกรรมทีท่ าเพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจ/เพือ่การผอ่นคลายในระหวา่งการเวริค์เคชัน่ มากทีสุ่ด

คอื ออกไปเดนิเล่นท ากจิกรรมภายในสถานทีพ่กั เช่น ออกไปนัง่เลน่ในพืน้ทีส่ว่นกลาง,นัง่เลน่ในสวน, ท าสปา, ออกก าลงักาย ฯลฯ และ
ปัจจยับรบิทภายในทีพ่กัทีส่ง่เสรมิการพกัผอ่นมากทีสุ่ด 3 ล าดบัคอื สิง่อ านวยความสะดวกภายในทีพ่กั/พืน้ทีส่ว่นกลาง , ความสวยงาม
ของการออกแบบ/การตกแต่งทีพ่กั และสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั ตามล าดบั และปัจจยับรบิททีส่ง่เสรมิการพกัผอ่นมากทีส่ดุ 
เป็นบรรยากาศธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 



การศกึษาปัจจยัการเลอืกทีพ่กัและการใชพ้ืน้ทีภ่ายในทีพ่กัของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเวริค์เคชัน่ 
ปิยนิษฐ ์มณรีตัน์, ศวิาพร กลิน่มาลยั และทพิยส์ุดา จนัทรแ์จม่หลา้ 
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5. สรปุผลการศึกษา 
จากการผลการศกึษาพบว่าลกัษณะของผูท้ีไ่ปเวริค์เคชัน่จะเป็นกลุ่มคนทีอ่ยู่ในช่วง GenY - GenZ โดยกลุ่มอาชพีทีส่ามารถ

เลอืกไปเวริค์เคชัน่ไดค้อืกลุม่พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน ดว้ยรปูแบบการท างานทีค่่อนขา้งมคีวามหลากหลายและยดืหยุน่ไดม้ากกวา่อาชพี
อื่นๆ ทัง้น้ีกข็ึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละบรษิทั อกีทัง้พบว่ากลุ่มผูค้นมากทีสุ่ดมกัเลอืกทีจ่ะเดนิทางร่วมกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน  และ
ช่วงเวลาการเดนิทางโดยทัว่ไปกจ็ะเป็นช่วงเวลาใดกไ็ดแ้ลว้แต่โอกาส ภูมภิาคทีส่นใจมากทีสุ่ดคอืภาคเหนือ และเลอืกทีจ่ะเดนิทางโดย
ยานพาหนะสว่นบุคคลมากทีส่ดุ ซึง่อาจหมายความวา่ถา้ทางบรษิทัอนุญาตใิหเ้วริค์เคชัน่ไดก้ม็แีนวโน้มเป็นอยากมากทีจ่ะเลอืกเดนิทาง
ในรูปแบบการเวริค์เคชัน่ และองค์ประกอบของทีพ่กัทีม่ผีลต่อการเลอืกเขา้พกัคือในเรื่องของ ราคาทีพ่กั ท าเลทีต่ัง้และการเดนิทางที่
เขา้ถงึไดง้า่ยและสะดวก ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัสว่นหน่ึงใน งานวจิยัพฤตกิรรมและแรงจงูใจในการทอ่งเทีย่วภายในประเทศของคนวยั
ท างานเขตกรุงเทพมหานคร (เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร, 2561) ผลการศกึษาดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วภูมภิาคหลกั 3 ล าดบัแรกคอื
ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง มวีตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน โดยมกัจะใชเ้สน้ทางบกและใชร้ถยนค์ส่วนบุคคลในการเดนิทาง เลอืก
ช่วงเวลาวนัหยุดต่อเน่ืองและวนัหยุดช่วงพกัรอ้น โดยพกัตามโรงแรม/รสีอรต์ กลุ่มคนวยัท างานเน้นการเดนิทางสะดวก ใชเ้กณฑก์าร
เลอืกแหล่งทอ่งเทีย่วจากสภาพของแหล่งท่องเทีย่ว ความสะดวกในการเดนิทาง คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง ความปลอดภยัในการเดนิทาง 
และความสะดวกสบายของทีพ่กั ตามล าดบั โดยมบีุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ยคอืญาต ิและเพือ่น ซึง่จะเหน็ไดว้า่มคีวามสอดคลอ้งกนัใน
ดา้นพฤตกิรรมการเดนิทางและการเลอืกทีพ่กั แต่จะแตกต่างกนัคอืประชากรกลุ่มตวัอย่างและวตัถุประสงคข์องการเดนิทางท าใหอ้าจมี
ลกัษณะบางประการทีแ่ตกต่างการ เน่ืองจากจะเป็นการเดนิทางเพื่อพกัผ่อนเพยีงอย่างเดยีว แต่ในงานวจิยัน้ีนัน้เป็นการเดนิทางเพื่อ
พกัผอ่นไปพรอ้มกบัการท างานไปดว้ย จงึมรีายละเอยีดในสว่นของปัจจยัภายในทีพ่กัส าหรบัการเวริค์เคชัน่เพิม่เตมิ 

และสว่นของปัจจยัทีพ่กันัน้สิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ทีส่ว่นกลางทีจ่ าเป็นตอ้งมเีพือ่รองรบัและตอบสนองในทุกมติขิองการ
อยู่อาศยั การท างานและการพกัผอ่นหยอ่นใจ และเรื่องของการใหบ้รกิารต่างๆ ภายในทีพ่กั เช่น การใหบ้รกิารของพนักงาน, ความเรว็
หรอืการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตไวไฟ กจ็ าเป็นอย่างมากส าหรบันักท่องเทีย่วรปูแบบเวริค์เคชัน่ และของความสวยงามและความโดดเด่น
ของทีพ่กั นอกจากนี้ประสบการณ์ในการเขา้พกัเวริค์เคชัน่ยงัมผีลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัส าหรบัเวริ์คเคชัน่และโอกาสที่
จะไปเวริค์เคชัน่อกีในอนาคต 
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Abstract 
 Improving crop productivity and product development in agricultural communities is critical in strengthening their 
resilience to natural and economic hazards or disruptions. However, a semi-systematic literature review revealed that there is 
limited research on the linkage between design thinking and community development. Therefore, the objective of this research 
is to integrate the Double Diamond design thinking theory with community development theory to collaboratively explore 
possibilities for new product innovation related to Pandanus amaryllifolius (pandan) with a local pandan farm collective. The 
Asset-based Community Development framework that builds on community assets and creates connections to mobilize 
individual assets, associations, and institutions was selected to integrate with the Double Diamond design thinking theory.  The 
project methodology included community workshops with the pandan farmers to explore their visions and capabilities to develop 
and market new (organic) pandan products. An online survey (n=253) was conducted to better understand consumer 
perspectives toward organic pandan products. The majority of respondents regarded organic pandan products as healthy and 
of high quality. Women, in particular, were more concerned than men about the source of the pandan crop, a higher nutritional 
value, and environmentally friendly products. Males and females equally rated organic certification as being an important factor 
in buying with an average score of 4.19 out of 5. In terms of willingness-to-pay for organic pandan tea versus non-organic 
pandan tea, 48.6% of respondents would pay the same price of 150 baht per 200g package while 40.3% would pay 50 baht 
extra for organic. The online survey showed that people do not buy organic pandan products due to a lack of knowledge about 
organic pandan production and do not know where to buy organic pandan products. These findings suggest an opportunity to 
develop the right marketing strategy to promote organic pandan products and make them more popular and accessible to 
consumers. The next phase of the study will be product prototype development done in association with the pandan farm 
collective. 

Keywords:  Thailand Agribusiness, Sustainable Community Development, Design Thinking, Organic Farming, Pandan Product 
Innovation 
 

1. Introduction  
Agriculture can play an important role in supporting sustainable economic development through its impact as a source of 

green livelihood and it is generally understood that enhanced agricultural productivity and commercialization of agricultural products 
in small landowner agricultural communities are important for rural development, poverty alleviation, and food security (Petcho et 
al., 2019). Peri-urban agriculture and farmlands are important green space for improving food nutrition, creating a sustainable food 
supply chain, as well as providing flood mitigation and recreational activities for urban and peri-urban residents (Aubry et al., 2012). 
“Peri-urban” generally refers to areas that are dynamic transition zones between urban and rural land use, having blended 
characteristics of each, to varying degrees (Ravetz et al., 2013; Gonçalves et al., 2017; Mortoja et al., 2020).  It is also critical to 
understand the factors that influence agricultural productivity, while preserving natural resources, including effective use of farmland, 
farming knowledge and adaptability, technical efficiency, and agriculture product development (Tsuchiya et al., 2015). 
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Design thinking is a non-linear, iterative process that helps the designer to understand users, challenge assumptions, 
redefine problems, and create innovative solutions to prototype and test. According to Crandall (2019), the goal of design 
thinking is to achieve improved product design by including the end-user’s perspective through a 5-phase process: empathize, 
define, ideate, prototype, and test. Alternatively, the Design Council has suggested the Double Diamond approach of discover, 
define, develop, and deliver (Tschimmel, 2012) to characterize the design thinking process. For community development, design 
thinking has the potential to foster economic literacy, empathy, cultural understanding, risk response, and adaptation by 
encouraging community participants to think, feel compelled to participate, be self-sufficient, and generate innovative ideas 
(Panke, 2019). A successful community development plan requires collaboration among dedicated members of the community 
to define and solve problems and pursue opportunities. These goals may be more effectively supported by incorporating design 
thinking into the process. However, a semi-systematic literature review revealed that there is limited research on the linkage 
between design thinking and community development. Moreover, pandan collective farmers are looking for an innovative solution 
to improve pandan farming capability from their existing conventional pandan farm, as well as the opportunity to leverage 
pandan product with a higher profit. Therefore, the objective of this paper is to integrate the Double Diamond design thinking 
process with community development theory to collaboratively explore, with a local farming collective, possibilities for new 
product innovation related to Pandanus amaryllifolius (pandan). The Asset-based Community Development framework that 
builds on community assets and creates connections to mobilize individual assets, associations, and institutions was selected 
to integrate with the Double Diamond design thinking process.  

The goal of this research is to provide a roadmap in assessing potential markets for pandan products that includes a 
product innovation prototype based on design thinking principles to support appropriate community development and enhance 
economic and social resiliency.  This paper focuses on the first two phases of the Double Diamond design thinking process, 
discover, and define. 

2. Material and Method 
The Double Diamond approach to design thinking was implemented in this study to guide the design process of linking 

community development and product innovation, as summarized in Figure 1. The research included two primary data collection 
efforts. First, a series of two community workshops were conducted with a pandan farm collective located on Khlong 3, Pathum 
Thani, Thailand, and in-depth interviews undertaken with five key stakeholders. Secondly, an online survey was undertaken to 
explore attitudes and public awareness about pandan products and the benefits of organic pandan. Development of the survey 
tool was informed by a semi-systematic literature review (Figure 1).  

 
Figure 1 Double Diamond design thinking approach guides the design process of linking community development and product 
innovation (developed from Design Council, 2005) 
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2.2 Semi-Systematic Literature Review   
 A semi-systematic literature review was conducted as part of phase I in the Double Diamond approach to understand 
and identify key concepts and topics that have been conceptualized differently and studied by different groups of researchers. 
Selcuk (2019) noted: “Reviews… cover a wide range of topics within a given subject; may be useful in understanding new 
concepts but are rarely comprehensive; rarely give details about the methods; are likely to be written in line with the opinions 
of the author; quality differences between the studies are rarely considered; and as a result, can be misinterpreted and lead to 
inadvertent bias.” To avoid these issues in systematic review writing, the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA) has been recommended as a guiding framework (Selcuk, 2019; Page et al., 2021). Snyder (2019) 
differentiates between systematic reviews that are quantitative in nature and seek to establish evidence of effect (e.g., results 
of some type of intervention) and semi-systematic reviews, under which the topics have been conceptualized differently and 
studied by various groups of researchers within diverse disciplines, thereby rendering a full systematic review process 
impractical.  For our semi-systematic review, the first step was to select appropriate keywords, the second step was to screen 
title, abstract, and keyword, and the final step was summarizing the most relevant articles (Balzani and Hanlon, 2020).  

2.3 Community Workshops  
The first community workshop (which is part of phase I in the Double Diamond approach) was held on 3 October 2021 

and was attended by 17 members from the farming collective community, 12 women and 5 men having a mean age 57 years 
with a range of 37 to 66 years (Figure 2). The objective of the workshop was to have the community identify major 
disruption/hazards they face and evaluate community resilience discussion to these hazards. Community resilience assessment 
was based on the UNDP CoBRA (Community Based Resilience Analysis) tool (UNDP, 2013).  
 

 
Figure 2 Community workshop 1, community identify major disruption/ hazards and resiliency  

The second community workshop (which is part of phase I in the Double Diamond approach) was held on 18 December 
2021 and was attended by 19 members of the pandan farming collective, of which 15 were female and 4 were male. The age 
of the participants ranged between 46 to 70 years, with the mean age being 59 years.  There were two objectives for this 
workshop: 1. introduce and explore organic farming practices and potential benefits with respect to health, environment, finances, 
and community resiliency; and 2. identify potential new pandan products and markets following principles of design thinking 
(Figure 3). 

 
Figure 3 Community workshop 2, community explore an organic farming practice (left); and identify possibilities for new pandan 
product and its market (right)  
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2.3 Key Stakeholder Interview 
In-depth interviews (which is part of phase I in the Double Diamond approach) were conducted with key stakeholders 

from government, academia, and the business sector to better understand challenges faced by peri-urban pandan farmers and 
the potential of an organic product market. The profiles of the key stakeholders are summarized in Table 1. 

Table 1 Anonymized Key Stakeholder Profiles for In-depth Interviews 
Key Stakeholder  Age   Gender   Organization 
1*   38   Female   Retail 
2   34   Male   Wholesale 
3   47   Male   Wholesale 
4   42   Male   Government Agency 
5   42   Female   Academic, Public University 
* Following approved IRB procedures for the project, the identities of key stakeholders are anonymized. 

2.4 Online Survey  
An online survey of 253 people (which is part of phase II in the Double Diamond approach) was conducted to explore 

attitudes and public awareness about pandan products and benefits of organic pandan as well as understanding the factors 
that influence consumer purchasing decisions and their willingness-to-pay for organic pandan products (Brugarolas et al., 2010; 
Sriwaranun et al., 2015). The survey questions were written and verified in English before being translated into Thai and 
administered in Thailand. The summary results of the questionnaire were translated from Thai to English. Open-ended responses 
were then coded as numeric data and analyzed in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), while the close-ended 
responses were analyzed in Word Cloud Generator.  

3. Result and Discussion  

3.1 Semi- Systematic Literature Review  
The literature review was done using Google Scholar, ScienceDirect, Academia, Research Gate, and BERAC 

searching the keywords of Peri-urban agriculture, Thailand Agribusiness, Thailand 4.0, Sustainable Agriculture, Community 
Development, Rural Development, Farm Resiliency, Design Thinking Model, Pandan Product, Product Innovation, and 
Community Development Framework. A total of 105 articles were identified and each abstract was reviewed thoroughly. A total 
of 65 articles were identified to be included in a fuller evaluation. Based on the literature review, the Asset-based Community 
Development framework that builds on community assets and creates connections to mobilize individual assets, associations, 
and institutions was selected to integrate with the Double Diamond design thinking approach to guide the study process. 

3.2 Community Workshop 
For workshop 1, the participants used a voting process to define the top major community crisis from a set of six main 

hazards (COVID-19, flood, wastewater, air pollution, solid waste, and plant disease) that initially were identified. COVID-19 was 
selected as their top concern because farmers most probably were unprepared to deal with such a crisis and the pandemic 
shocked the economy and people's well-being.   The FAO (2020) noted for COVID-19 that “…. Supply disruptions have reduced 
access to agricultural inputs and have led to price volatilities, food waste and losses as well as shifts in consumer demand, 
food choices and access. Consumption patterns also shifted, due to reduced supplies, lower incomes, closure of food outlets, 
drastic lifestyle changes, or a combination of these factors. Sapbamrer et al. (2022) surveyed 2.046 farmers in the northern part 
of Thailand about the COVID-19 pandemic and found that it had caused financial problems, particularly associated with the 
rising cost of farming, including the cost of planting, agrochemicals, and fertilizer, while agricultural product prices had fallen. 
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Community resilience assessment was based on the UNDP CoBRA tool with 8 outcome statements being identified 
by the workshops participants to describe resilience in all households in the pandan community (Table 2). The mean Likert 
scores (on a 5-point scale) show conditions related to these resiliency outcome statements had improved over the past 5 years 
with the majority of the 8 outcome statements scores exceeding the "same as before" category, and near the "slightly better 
than before" category. The exception was "having financial security," which was scored as being on the “slightly worse than 
before” side of the "same as before" category. This change in financial security resiliency could be the result of the market's 
immediate impact from the COVID-19 pandemic. Furthermore, using a 10-point scale to compare the resiliency outcome 
characteristics before and during the COVID-19 crisis demonstrated that the community had improved prior to the COVID-19 
crisis, with scores ranging from 7.13 to 8.40 on all outcome statements except "support from government agencies" and "access 
to good medical services and facilities". On the other hand, during the current COVID-19 disruption, the community was 
negatively impacted, particularly in relation to "access to good medical services and facilities" and "having financial security". 
“Support from government agency” remained unchanged with score of 6.40. Table 2 illustrates that COVID-19 had a significant 
negative impact on the pandan community's economic, physical, and mental well-being. At the same time, government 
assistance plays an important role in continuing to support the community and inspiring the community to be more resilient.  

In community workshop 2, participants focused on identifying new pandan products and market creation following the 
principles of design thinking. Each group at the workshop brainstormed potential pandan products to be developed in the future 
(Figure 3), and their discussions included the product, price and place, and production process. Group 1 decided to concentrate 
on the development of Healthy Pandan Tea. The tea would be made from pandan tea and roasted rice. They preferred to sell 
30 sachets of tea for 150baht wholesale and 220 retail. Basic needs to implement this product would include a baking machine, 
a grinder, a sealing machine, and a logo design. Group 2 would also like to make pandan tea and would require a baking 
machine and a grinder. However, they did not provide information about the price and location on which they wish to focus. 
Group 3 were interested in making Pandan Cookies at a cost of 100 baht for three bags. This group had identified flour, butter, 
egg, milk, and pandan leaf as cooking ingredients. Group 4 proposed making Pandan Ice-cream with a target price of 10-20 
baht per cup. This group had a competitive advantage of self-grown coconut as the main coconut ingredient, as well as jackfruit 
for added value. They concentrated on producing a high-quality product that emphasizes freshness while retaining a full and 
rich coconut flavor.  

Table 2 Resiliency Outcome Characterization 

Resiliency Outcome Statements 
Change in 

past 5 years* 

Extent achieved (scale 
1-10) current crisis 
(COVID-19) period 

Extent achieved (scale 1-10) 
before crisis (COVID-19) 

period 
Land ownership 4 6.33 7.53 
Financial security 2.94 6.07 8.40 
Support/synergy/cooperation within community 3.75 6.40 7.93 
Support from government agencies  3.63 6.40 6.40 
Stay updated to critical news 3.94 6.47 7.47 
Ability to produce local food within household level 4 7.93 7.47 
Access to good medical services and facilities 3.56 5.13 6.60 
Access to water storage and retention area 3.88 6.67 7.13 

*Mean of the Likert 5-point scale where 1 = significantly worse than before; 2 = slightly worse than before; 3 = same as before; 
4 = slightly better than before; and 5 = significantly better than before. 
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3.3 Key Stakeholders Interview 
A total of 5 key stakeholders were interviewed, with key concepts identified as: 
a) The Role of Organic Products in the Market: Most of the key stakeholders define organic product as safe, good quality, and 
popular for health-conscious people. However, it is still a small-scale market compared to conventional products; high price and 
organic product choice are obstacles. Organic-designated areas should be established in more local markets and promote food 
safety and health for the consumers.  
b) The Support Program for Organic Farming: It was generally agreed that there was a need to raise public awareness about 
organic products.  It was noted that in association with government agencies, the farmers need to actively market and improve 
knowledge of organic farming practices (such as the use of bio-substances and fertilizer derived from earthworms over chemical-
based ones). Support from the Ministry of Commerce for organic product initiatives were noted, including product showcases 
and models for organic farming, such as the Khok Nong Na Model.  
c) Potential Ways to Implement Organic Farming: Involvement from government agencies and standardization in organic 
production. Also, find larger markets both domestically and internationally to increase market volumes and economy of scale 
with a new image, new branding, and distinctive advertisement as environmentally friendly products.  
d) Organic Pandan Farming: Organic pandan product has the potential to grow in the market at a good price because it can 
solve a variety of problems including promoting food and health safety for consumers and farmers, environmental sustainability, 
and farmer development. Pandan is fast-growing and does not require complicated cropping techniques. However, it may be 
subject to environmental problems that are uncontrollable including climate change, air, water or soil quality considerations that 
may result in lower yields and barriers when obtaining organic certification.  

3.4 Online Survey 
Of the 253 respondents, 59.7% were female and 40.3% were male, with most of survey participants (30%) being 

between the ages of 37 and 44. Furthermore, the majority of respondents (33.2%) were employed by a company, and 33% had 
a monthly income between 15,001 to 25,000 baht. The majority of respondents (48%) have a bachelor's degree, followed by a 
master's degree (20%). Generally, the education and income levels of the survey participants are higher than average in the 
Thai population.  

The majority of respondents regarded organic pandan products as reliable, safe, healthy, and of high quality (Figure 
4). However, Figure 4 also shows that “don’t have” and “don’t know” also have a secondary predominance, indicating that some 
are unaware of organic products and there may be a challenge in accessing organic products, particularly at local markets.  

 
Figure 4 Consumer perception of organic pandan  
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Women generally were more concerned than men about the source of the pandan crop (Likert 5-point scale mean 
scores, female: 4.21 vs. male:3.97), a higher nutritional value (female: 4.17 vs. male:3.97), environmentally friendly products 
(female: 4.38 vs. male: 4.16), and support local community (female: 4.42 vs. male: 4.23). Males and females equally rated 
organic certification as being an important factor in buying, with an average score of 4.19 out of 5 (Figure 5). 
In terms of willingness-to-pay for organic pandan tea, 48.6% of respondents would pay the same price of 150 baht per 200g 
package while 40.3% would pay 50 baht extra for organic, as shown in Figure 6. People in general are growing more aware of 
environmental issues and are concerned about the health and safety of modern agricultural food production practices 
(Sriwaranun et al, 2015). Furthermore, participants may already have consumed organic pandan tea and believe that the organic 
product provides safety and health benefits, or that it tastes better than non-organic pandan tea. However, fewer participants 
were willing to pay 100 baht to 300 baht-extra, which could be attributed to the perception among Thai consumers that pandan 
is a localized product which is easy to grow and has a high supply from local farms and markets. We also note that the price 
of 150 baht per 200g package would be targeting a higher-end market. 

As noted in Figures 4 and 7, people generally do not buy organic pandan products due to: i) a lack of knowledge 
about organic pandan production; ii) do not know where to buy organic pandan products; and/or iii) local markets do not carry 
organic pandan products. These results suggest that some participants experience pandan as a local product and are unaware 
that organic pandan exists in their area. Furthermore, there may be less advertising about organic pandan and a limited selection 
of organic pandan products available. In Thailand, organically grown products have been described as a niche market with a 
premium price; the retail price of organic products is generally 100% higher than the price of conventional products (Panyakul, 
2001). 
 

Figure 5 Reasons for purchasing organic pandan product vs non-organic pandan product. 
 
 

 
Figure 6 Willingness-to-pay for organic pandan tea over non-organic pandan of price 150B/200g package 
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Figure 7 Consumption barrier towards organic pandan product. 

4. Conclusion  
Improving crop productivity and product development in agricultural communities is critical for strengthening their 

resilience to natural and economic hazards or disruptions. In this study, we used a mixed method approach to explore the 
pandan community development. The Double Diamond, design thinking typology assists in linkage to the community 
development and product innovation. The method included a semi-systematic literature review that identified the Asset-based 
Community Development framework as appropriate to guide the study. The Asset-based Community Development framework 
builds on community assets and creates connections to mobilize individual assets, associations, and institutions. The community 
workshops were an essential step in understanding community assets, creating connections, and mobilizing individual and 
association assets, particularly with respect to design thinking for new, innovative pandan products. The Double Diamond design 
thinking process facilitated this creative, community exploration of identifying possible new products. The study found that the 
community was moderately resilient to hazard from the past 5 years and there have been improvements in community resiliency 
before the COVID-19 crisis, but there has been regression for some of the community resiliency indicators during the COVID-
19 pandemic.   

The pandan community expressed interest in creating a new pandan product to enhance economic resiliency. Organic 
pandan has the market potential to grow but government support in the areas of farming technology knowledge and market 
promotion are seen as vital to the success of such efforts. Further to that, our online survey allows for the interpretation of 
information regarding consumer perceptions of pandan product and, in particular, attitudes toward organic pandan products. 
Building on the community workshops, the online surveys, and the key stakeholder interviews, the next step in this research is 
to complete phases III and IV of the Double Diamond design thinking process (Figure 1) by developing and delivering a prototype 
organic pandan tea product for the community. 
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Abstract 
 Presently, digital currency plays an essential role in fostering seamless transactions among digital assets. In 2020, 
the gamification blockchain has become more popular investment which allows players to generate income through a 
complicated system of digital currency mining and speculation based on passive participation requirement and gamification 
elements. Those elements are combined from investors and scholars (players). The objective is to investigate making 
decision factors for investors to choose a particular scholar and provide some guidelines to design platform for improving 
quality of scholar’s profile. Methodological tools are online questionnaire and snowball interviews with investors. To create  
guidelines for the gamification platform satisfied by stakeholders, user journey map and business model are used to analyse 
data and design user interface in application mock-up. From these methods, background knowledge, experience, coaching 
team and playing time are main factors of making decision for game-fi’s investor choosing scholar. Also, these findings are 
integrated to be application and guideline of functioning gamification platform for both investors and scholar to optimize 
investment and scholar’s profile. 

Keywords: Gamification Blockchain, Cryptocurrency, NFT, Customer Journey, Design Platform 

 

1. Introduction 
Nowadays, due to the COVID-19 pandemic, there has been a dramatic downturn in the global economy, thus resulting 

in many people becoming unemployed. According to the statistics in 2020, nearly 8.4 million people in all countries were 
retrenched, which could be classified into three categories: 1. The tourism industry lost 2.5 million jobs, 2. business and 
industry with 1.5 million people, and 3. other sectors with 4.4 million people (Lupang, 2020). As a result of this problem, the 
global pandemic has encouraged humans to look for supplementary work to generate more income for their well-being. This 
has included blockchain technology called non-fungible token (NFT) games that have become an alternative form of work and 
popular among many groups of people during the pandemic.  

The reason why NFT games have gained interest for investment is because according to Matthew (2021), they are 
exploding in popularity. In the third quarter of 2021, the trading volume for NFTs was around 10.67 billion US dollars. Compared 
to the previous quarter, the NFT market grew around 704% (DappRadar1, 2022). Moreover, the one popular factor driving the 
NFT market growth is the NFT blockchain games, which generated 2.3 billion US dollars of trading volume in 2021, representing 
22% of the total market growth (DappRadar2, 2022). For this reason, from the market growth, people are investing in NFT 
games the most because they can sell them to other collectors, or players are also able to use NFTs to earn money from a 
pay-to-earn gaming model. As a result, this setup has boosted the investment in NFT games, which have the potential to 
generate more income and become more appreciated, Furthermore, NFT games have the potential to be a future career that 
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could generate income for those who are interested. Additionally, there would be more investors who would want to invest in 
the NFT blockchain games and find someone who would be very adept to play for the investor to help them earn some income. 

Therefore, the objective of this research was to explore which hiring factors would have the most significant impact 
on the investors’ decision for selecting a scholar (gamer) to play for them, and how to prepare and support the blockchain 
gamers to be able to attract hirers and investors to the blockchain games. Furthermore, a platform guideline for scholars would 
be designed to improve their capability and profile that could result in being employed by an investor. 

Overall, this individual study focused om obtaining some insight of the factors that investors would use to make a 
decision for choosing a scholar and improve the capability of the scholar in the NFT game. As a result, the outcome would be 
designed platform guidelines for the gamification of finance (GameFi) that could help support employment through new careers 
and information resources for learning about the GameFi to develop the scholar’s capability and gaming skills. Figure 1 is a 
conceptual framework that shows the sequence of the research steps to achieve the aforementioned outcome. 

 
Figure 1: Conceptual framework. 

2. Literature Review 
This section provides the study of the theoretical and information research, which comprised research papers, 

journals, articles, reports, related research, and literature reviews. In order to gain more knowledge and understanding of the 
data to support the objective for this study, this would also contain the related research that would link to the study including 
decentralized finance (DeFi), GameFi, the investment process and stakeholders in GameFi, and the metaverse. 
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2.1 Decentralized Finance (DeFi) 
DeFi is an umbrella term for a variety of applications and projects in the public blockchain space geared towards 

disrupting the traditional finance world. Inspired by blockchain technology, DeFi is referred to as financial applications built on 
blockchain technologies, which typically use smart contracts. Smart contracts are automated enforceable agreements that do 
not need intermediaries to execute them and can be accessed by anyone with an Internet connection (Hedera, 2021).  

An example of the popular types of DeFi applications is lending platforms (Alyssa, 2020). These platforms use smart 
contracts to replace intermediaries; such as, banks that manage intermediary lending. Moreover, in 2021, one of the platforms 
that became popular with a lot of interested people was GameFi. This was a platform that people were able to generate 
income through the concept “play-to-earn”. The statistics of the comparison of the users and volume are shown in Figure 2. 

 
Figure 2: Users and volume comparison (Source: Coin Yuppie, 2021). 

As can be seen in Figure 2, during April-October 2021, the number of players increased from 80,000 users to 1.33 
million with an average monthly increase of more than 270%. As a result, the statistics show that GameFi has the potential of 
gaining more users and market capital in the future. 

2.2 Gamification Finance (GameFi) 
GameFi is a platform of a digital NFT gaming marketplace that operates on the play-to-earn game model. It can be 

termed as a platform for blockchain gamers, investors, and traders, who have an active interest in the world of NFT gaming. 
Moreover, NFTs are a digital asset that represent real-world objects like art, music, in-game items, and videos (Robyn, 2021). 
They are bought and sold on the DeFi platform. Furthermore, talking about an NFT in terms of the GameFi, it is different from 
other NFTs like art, music, and videos because when people would like to buy an NFT in-game item, they could play on a 
GameFi platform to earn money that is known as the play-to-earn model. An example of GameFi that could be profitable is 
the game called Axie Infinity. 

Axie infinity is a blockchain game that players earn crypto rewards with a game currency coin called small love 
potions (SLP) for playing the game. When investors would like to start investing in this game for playing, the players must own 
at least three Axies, the cheapest of which are sold for around 200 US dollars. In addition, each Axie that is bought is an NFT, 
a unique collectible that can be bought or sold across exchanges outside of the game (Jasmine, 2021). 

 

 

https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/non-fungible-token
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2.3 Process of the Investment and Stakeholder in GameFi  
There are two types of investors in the NFT blockchain game. The first invests for playing by themselves. For this 

type, the investor must have the time to play and would receive a return of exactly 100% by earning a reward from the game. 
The second type of investor is “investors with time limitations”; on the other hand, they can be called “the type of investor who 
wants to hire scholar to play the game for them”. A scholar is a popular practice in game blockchain universe where managers 
lend their NFTs game to players (scholars) and earn passively from the battle rewards (Alexandria, 2022). Furthermore, earning 
between the investor and scholar are usually divided into different ratios, including 60/40, 50/50 or 70/30. 

 

2.4 Metaverse 
The metaverse is a digital reality that combines the aspects of social media,  online gaming, augmented reality 

(AR), virtual reality (VR), and cryptocurrencies to allow users to interact virtually (Knox, 2021). As the metaverse grows, 
this would create online space by using technological support through VR headsets or a conventiona l computing device 
to get people to connect to the metaverse. Hence, they would be able to immerse themselves in a space where the 
digital and physical worlds converge. 

On 28 October 2021, Facebook announced the news about rebranding complete with a new name called “Meta” to 
embrace the company that had a commitment to the metaverse (Davies, 2021). Mark Zuckerburg, the Facebook CEO, believes 
that the metaverse is a new phase of interconnected virtual experiences using technologies like VR and AR. As a consequence, 
in the metaverse, people would be able to do almost anything they could imagine; such as, get together with friends and 
family, work, learn, play, shop, and create something new. For this reason, in the future, there may be a new career path that 
could work to generate income in the metaverse. 

As a result, the example of a blockchain game and information about the metaverse shows that the opportunity of 
the gamification blockchain would have the potential to be transformed into a job in the future where people could generate 
income through the play-to-earn model. Moreover, the gamification blockchain is a new technology that could expand in many 
professions. If there was a platform as an intermediary in an activity; such as, being a source of learning, finding a job, and 
developing abilities in various fields, this would create new opportunities that people could choose to work in the gamification 
blockchain industry. 

3. Research Methodology 
This research used a mixed method of quantitative and qualitative research methodology. The purpose of this section 

is to focus on understanding and investigating the factors that investors would utilize to make decisions for choosing people 
in a blockchain game. As such, the researcher studied various related documents including papers, academic articles, and 
online information survey. Furthermore, the methodology for this research was participant observation. Moreover, field studies 
by following the steps of the research framework and service design tools were used in the research to make them more 
convenient for investing and finding a job in the blockchain game. 

3.1 Quantitative Survey 
For collecting the quantitative data, the data were collected from an online questionnaire from 304 respondents, who 

were those people that invested or played a blockchain game in a community group platform. The research was conducted by 
using structured questions to obtain the essential information and was divided into four parts. Firstly, the demographic information 
divided the general information into gender, nationality, age, education level, and occupation. Secondly, the usage behaviour of 
the people who invested or played a blockchain game in a community group platform was evaluated. Thirdly, the perspective of 
the users was studied for the reasons about which factors were important for choosing a scholar for a blockchain game. Lastly, 
comments and recommendations comprised an open-ended question that allowed the respondents to write in their own words 
and provide more details about their opinions and the pain points of each touchpoint’s base on using designed platform guidelines. 
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3.2 Qualitative Survey (Insight Interview) 
The in-depth interview obtained information from the three groups of users that consisted of the investors and the 

two types of scholars. The issue that was required from the in-depth interview was the recommendations and pain points from 
the investors and scholars about accessing the GameFi industry. The list of questions used for the insight interview for the 
three groups of users are listed in Table 1.  

Table 1: In-depth interview questions, 
Section Question 
Details about the 
factors for choosing 
scholars. 

1) Why do you think the selection factor is the most important for choosing scholars? 
2) How did you select the present scholars that you have playing for you? 
3) Have the players been able to achieve the returns that you expected?  

User Behaviour 1) How long do you plan for reaching a return of investment on an NFT blockchain game? 
2) What profit percentage do you divide between the investor and player? 

Suggestions 1) Do you have any suggestions that you would like to recommend to the scholars? 

3.3 Customer Journey Mapping 
The customer journey is the process of creating a customer journey map that would collect quantitative and qualitative 

data on how users would interact with the product or application platform (Char, 2014). This tool would take important details 
about the users; such as, emotional transformation and user experience. From this case, the customer journey mapping in the 
application platform would be utilized to understand the users’ emotion before and after having the platform application. This 
methodology tool could also be used to gain insights into the customers’ pain points, which in turn would allow users to better 
optimise the customer experience, thus helping construct the guidelines of the idea platform. The resulting benefits would be 
in understanding their customers’ expectations and needs, so to develop the customer journey in the guidelines of the idea 
platform. 

3.4 User Interface Design Tool (UI) 
The user interface (UI) is the design of an easy-to-use service, so to simply understand the work process. When 

developing the UI to have better functionality, this would create an improved user experience, too. The important aspects when 
designing a UI are aesthetics, practicality, and convenience for the customer. Nielsan thought that if we had to design a UI to 
be able to use it easily and conveniently, 10 usability heuristics would need to be taken into consideration (Krit, 2019). These 
are in this following list: 1) Visibility of System Status, 2) Match between the System, 3) User Control and Freedom, 4) 
Consistency and Standards, 5) Error Prevention, 6) Recognition Rather than Recall, 7) Flexibility and Efficiency of Use, 8) 
Aesthetic and Minimalist Design, 9) Help Users Recognise, Diagnose, and Recover from Errors, and 10) Help and 
Documentation. 

4. Results and Discussion 

4.1 Results from the Online Questionnaire 
For the 304 respondents’ demographics, with respect to gender, most were male (65.8%), followed by females (26%), 

and LGBTQ+ (8.2%), respectively. Nearly all the respondents were Thai (301; 99%), and a little over half of the respondents 
were Millennials aged 24-39 years (176; 57.9%), followed by Generation Z aged below 24 years (120; 39.5%). Most 
respondents also had a bachelor’s degree (205; 67.5%), followed by other education (35; 11.5%), and with regard to 
occupation, (98; 32.2%) were office workers, followed by (89; 29.3%) who were students. 

Regarding the user behaviour, the results showed that 285 respondents were interested in GameFi (93.8%), 64 in 
Photo (21.1%), 23 in Video (7.6%), 17 in Music (5.6%), 9 in other (2.7%). According to the data, most people were interested 
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in the GameFi because it was an NFT that could be used to generate income in terms of the play-to-earn model. However, 
other types of NFTs; such as, photo, video, music could be stored for a long time. Moreover, if the NFT collection was a 
special edition and there was a desire to buy it, then the NFT could be sold profitably at a high price.  

 
Figure 3: The scores of the factors that are considered important for choosing a scholar in a blockchain game. 

In the perspective of the user part, as shown in Figure 3 from the points for each factor (5 points for the highest and 
1 point for the least), knowledge about GameFi (5 points) had the highest, followed by experience from playing, friend for a 
guide, and time for playing (4 points each), unemployed, resume profile, and age (3 points each), and gender, which was the 
least (1 point), respectively. As the results were based on the obtained information, the four main factors that an investor would 
think to be important would be knowledge about the game, experience from playing, friend for a guide, and time for playing. 

In the comments and suggestions part, the information was collected from the online questionnaires, which provided 
information about the topic that they were interested in doing. As a result, this led to the design of the guidelines of the idea 
platform for finding a job and learning knowledge to improve their ability. These factors would be used to develop and adapt 
the platform to make the user obtain the maximum benefit from utilizing it.  

4.2 Results from the Insight Interview  
The in-depth interview obtained information from the three groups of users: The investor and the two types of 

scholars. The information that was needed from the interview was the suggestions and pain points from the investor and 
scholars about accessing the GameFi industry. Thus, using a customer journey map could collect various issues from the 
users, e.g., key items of importance, problems during use, what they would like to recommend having in this platform service, 
etc. In addition, the customer journey map was divided into two user groups: Investor and scholar. As seen in Figure 4, the 
problem that the investors and scholars faced the most was the space of the activity in GameFi; such as, finding an investor, 
hiring a scholar, space for learning knowledge about GameFi, the intermediaries for making a contract, and credibility.  
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Figure 4: Experience of the journey map of the investors and scholars.  
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4.3 User Experience and User Interface of the Designed Guideline Platform UX/UI) 
The research focused on the factors affecting the choice of a scholar, which were collected from the interviews. 

Therefore, various factors were brought to design the idea platform, which would help both the investors and scholars to 
access each other in the job search and employment by bringing a service design tool and customer journey to help design a 
function in the platform. The default platform usage patterns are shown in Figure 5. 

 
Figure 5: User interface of a mock-up platform (Steps 1-4). 

1) Login Platform: Enter the GameFi job, the website platform. Firstly, users would have to create an account with 
the application. The sign in process could be connected with a Facebook account, Google Mail, and/or Apple identification.  

2) Home Page (First): After logging in, the user would be transferred to the home page of the application. During this 
part, the users could “create profiles” for personal resumes and add more information to access other functions of the 
application. 

3) Create a Resume: In the third step, the users would have to complete the profile’s information to provide the 
significant skills and experiences that could be used for employment. In the experience section, users would be able to upload 
pictures, as well as relevant documents and certificates; this would improve the level of opportunity for employment and 
attraction by the investors.  

4) Home page (Second): After completing all the information, the users’ profiles would appear on the home page for 
each individual account. In the home page, the users would be able to select the status “Scholar or Investor”: The scholar 
(hired gamer) and the Investor (NFT capitalist). At the bottom of the home page, a newsfeeds feature would be located; users 
could see up-to-date information and news within the application.  

 
Figure 6: User interface of a mock-up platform (Steps 5-8). 
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5) Function Menu: In this page, the list of the popular blockchain games would be displayed. Users could access 
certain information that they would be interested in.   

6) Online Course: After accessing the function menu, the application would provide an E-learning function, which 
users could join and learn to improve their skills and knowledge relevant to each game. Furthermore, after users finish the 
class, a certificate would appear on the users’ profile to improve the reliability for each player.  

7) Practice Test: In the practice test section, after completing the coursework in each chapter, the application would 
unlock, so the users could be able to take the exam in various chapters. Each exam could be repeated only 10 times. After 
completion, the test score would appear on the resume. The test score would serve as a certificate to provide the level of 
reliability to gain attraction from the investors; this would increase the chance of the scholar getting employment.  

8) Simulation Game: In the simulation game section, users could attempt the game before the full version. The 
performance of each match would be recorded and could be revealed on the resume. A simulation game would allow investors 
to study how each player would perform from the video before making a decision to invest in the player. This would help the 
investor make more informed decisions. 

 
Figure 7: User interface of a mock-up platform (Steps 9-12). 

9) Community Job: The next section would be the community job function that would allow users to find scholars or 
investors through social platforms. This feature would allow users to create posts and provide additional information for 
employment. In the profile, the user would be able to select the status, which would be 1. Scholar or 2. Investor. After this 
process, the post would be divided into the scholar or investor category.  

10) Scholar Post: This section would separate each post based on the status of each user (scholar). The function 
would provide a convenient method for investors to find the most suitable scholar. Furthermore, the function would provide the 
performance record and relevant information of each scholar to assist investors when making decisions. At the bottom of the 
section, investors could contact the scholar by using the contact button, and the message would be sent directly to the scholar’s 
mailbox for further information.  

11) Investor Post: This section would separate each post based on the status of each user (investor). This function 
would provide a filter for scholars to find the most suitable investor.  At the bottom of the section, scholars could contact 
investors by using the contact button, and the message would be sent directly to the investor’s mailbox for further information.  

12) Notification Mailbox: The notification feature would be a message box that would notify users when investors or 
scholars contact them and offer employment. If interested, users could press the “accept” button and schedule an interview 
for further information. If not interested, users could press the “not sure” or “reject button” instead. 
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Figure 8: Experience journey map of the investors after using the platform. 
 

 
Figure 9: Experience journey map of scholars after using the platform. 

 In summary, as shown in Figure 8 and 9, the designed platform guidelines were created from the customer journey 
map of various pain points that occurred to the investors and scholars. Finally, a solution was issued as platform guidelines 
with functions that could solve the pain points in every aspect.  

5. Conclusions and Recommendations  
As the result, the user’s journey map of both the investor and scholar after using the platform would make them have 

greater satisfaction and easier access to GameFi in every step. Moreover, the designed platform guidelines would make new 
opportunities for the GameFi industry and easier access for new people, a new community space for finding a job and scholar, 
source of knowledge for scholars to improve their ability and performance for playing, support new upcoming careers in 
GameFi, the scholar’s profile that would be reliable and recorded in the platform system could be used for finding a job, and 
build more quality people for the GameFi industry. In addition, the designed platform guidelines were just an introductory 
simulation of the functions. Therefore, in the future, new functions could be added to the platform to make it be more efficient 
and cover and resolve more problems that users might face. 
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Finally, the researcher undertook a considerable amount of research and study to explore the factors that investors 
would use to make a decision for choosing a scholar (player) in a blockchain game and designed idea platform guidelines for 
scholars (player) to improve their capability and profile that would affect being employed by an investor. This research also 
created a designed platform guideline mock-up for GameFi, which would help both the investors and scholars to reach each 
other in the job search and employment by bringing a service design tool and customer journey map to help design the 
functions in the platform. Therefore, this research would be useful to guide other researchers to utilise idea platform guidelines 
to support the GameFi business industry in the future. 
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Abstract 

 Many fashion brands issue multiple collections per year instead of the traditional two. This has resulted in the fashion 
industry annually creating over twice the amount of clothing that it did two decades ago. It is predicted that the negative 
environmental impacts of the industry will escalate substantially by 2050. The exceptional popularity for fast fashion has led to 
many local brands constantly competing with each other to meet high demand. This trend is unsustainable and substantially 
uses up precious resources. A better alternative that still addresses people’s desire to dress stylishly and take pride in their 
appearance is needed to address such issues. This research paper investigates in particular how to create a successful slow 
fashion brand that leads by example on how to make fashion more sustainable and ethical, and how its approaches could be 
adopted by others in the fashion industry to spread this initiative. It is worthy of note that in the research undertaken for this 
present work, although 92% of the 402 individuals surveyed strongly agreed that those who make the clothes they buy should 
be fairly paid, and 91% would like their clothing to be a statement of who they are and what they believe in related to 
sustainability, only 4.7% stated they would be prepared to pay more for slow fashion items that fast fashion items. These 
findings suggest that the majority of consumers need to be far better educated on the need for slow fashion and all that it 
stands for. The survey also revealed how much those who are actually prepared to pay will pay for slow fashion items specially 
designed to help make the planet a better place. 

Keywords: Sustainability, Fast Fashion, Design guidelines, Ethical, Slow Fashion 

 

1. Introduction 

The fashion and textile industries are popular all over the world, and a lot of resources are consumed making the 
goods they produce. Many brands are now issuing multiple collections per year instead of the traditional two seasons, resulting 
in the production of between 80 to 150 billion garments a year globally (Wicker, 2020). With regards to fast fashion, as the 
prices that such garments are sold at are so low, many consumers make purchases more often than is actually needed 
(Prakati, 2021). This continuing trend resulted in the volume of clothing produced doubling from the start of the millennium up 
to 2015, and whilst garment sales have increased substantially, their usage has decreased (Ellen MacArthur Foundation, 
2017). The negative impact of the fast fashion industry is expected to continue to increase substantially by 2 0 5 0  (Charpail, 
2017). It was estimated that 18.6 million tons of textile waste ended up in landfill in 2020 (Tyagi, 2020), and it has been 
predicted that if the ‘business-as-usual’ approach continues, over 150 million tonnes of garments would be either landfilled or 
burned in 2050 (Ellen MacArthur Foundation, 2017).    

Global organisations, such as the United Nations) are taking the negative impact that the fast fashion industry has 
on environment and humans very seriously, and are encouraging fashion enterprises to implement sustainable development 
principles such as: upholding ethics, sustainable production and reducing overuse of resources (United Nations Environment 
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Programme, 2019). In Thailand, fast fashion products are exceptionally popular and in high demand. And, as elsewhere in the 
world, they can lead to incredible amounts of waste being created. As an example, a YouGov poll in Thailand in 2017 revealed 
that 40% of its respondents had thrown away an item of clothing after wearing it only once (YouGov Staff, 2017). There are 
many local brands in Thailand that are constantly competing to produce new products to meet the needs of customers in this 
area. Producing more products than is actually necessary through fast fashion causes considerable damage to the 
environment, particularly as it is done in an unsustainable manner (Rauturier, 2021).  

As a result of a backlash to this, there is a growing trend to make brands more environmentally friendly, whether 
through sustainable production, reducing the use of resources, educating customers about the benefits of environmental 
protection and/or improving the behaviour of brands to help better protect the environment (Chan, 2020). People, in general, 
want to do the right thing to help save the environment, however, the behaviour of consumers towards their purchasing of 
clothing items – often purchasing a lot of them - can be quite difficult to change and may, in general, take a long time to 
achieve. Even if brands take action to reduce the amount of resources used in production, they often still have difficulty 
attracting the attention of customers to consuming sustainable products in a sustainable way and being aware of the negative 
effects of fast fashion consumption. As a result, sustainable brands are presently not well known by Thai customers. Even 
though people are increasingly focusing on sustainability, health and environmental issues, sourcing eco-friendly fabrics from 
various natural fibres and low-energy production processes typically takes a lot of time and investment, leaving many local 
brands unable to easily become sustainable. There is also the matter of how to best educate the general public on the 
sustainability issues related to fashion, and how to make their purchasing habits more sustainable. 

Slow fashion is a fashion genre that seeks to be both viable and highly sustainable. It combines best practices and 
aspirations that tap into consumers’ mindsets related to their green shopping habits (Hill, 2021). It works towards creating a 
greener fashion industry that better respects people, animals and the environment. It seeks to be green in all sections of its 
supply chain. Additionally, typically more time is spent on the design process of items to make sure that they are well made 
and that their materials are well sourced and long-lasting. 

Slow fashion is becoming a growing trend in this era due to climate change awareness, and increased consumer 
awareness and consumer reaction to the overuse of resources. The effects of the COVID-19 pandemic situation has also 
caused consumers to take more interest in their own wellbeing and the environmental wellbeing of the planet. It is proposed 
that creating a slow fashion brand that leads by example to address these issues can help bring about the change that is 
needed. It can help reduce the use of resources by producing fashion items on-demand. It can also help make fashion more 
ethical by supporting co-working with local communities, and generating a pride in people about the slow fashion that they 
wear. The slow fashion concept is a statement of consumer choice that respects people, the environment and animals. 
Furthermore, the number of individuals and consumer groups interested in slow fashion products are increasing indicating that 
the time is right for the development of such a brand.  

Adopting the principles of slow fashion is another way that can help reduce the use of resources, enable ethical 
treatment of those involved in the industry and enhance its green credentials. Traditional Thai fabric which is made from natural 
fibers that use natural colour dying processes is well-known worldwide and can be produced in this fashion. These fabrics are 
made without the use of man-made chemicals (Berthon, 2014). The fabrics used for traditional Thai dress culture that have 
their own unique patterns, colours, and making processes, which add extra value to the fabrics themselves. This already 
assures the fabrics a high price, though the design of the pattern is presently popular in only some markets (Mythailand, 2019). 
The combination of traditional fabrics with modern trends and design may in many aspects become a better choice of lifestyle 
values for consumers to help support local Thai designer brands in creating a sustainable fashion cycle from localities that can 
help improve industry by promoting and adding value to their traditional products made with traditional materials. As an example 
of this, there are already examples of Thai designers using Thai silks in exciting ways to bring them back to the forefront of 
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fashion (Chatikavanij, 2019). There are also a number of measures that can be taken to help make the production of silk more 
ethical and sustainable (CFDA, n.d.), and fit in with the slow fashion blueprint.  

With slow fashion, high emphasis is given to quality over quantity, where frequently worn designs can be paired with 
existing outfits and timeless designs. In addition to focusing on the sustainability aspects of product quality and long period of 
use, slow fashion is also concerned with ethical aspects such as fair trade and labour practices. The slow fashion concept can 
also be combined with traditional local materials that come from natural-made handcrafts which can further increase slow 
fashion products value (Jung & Jin, 2016). The approach being developed for slow fashion in this present research, also fits 
in with the late King’s Sufficiency Economy Philosophy. 

2. Proposed concept 

 As noted by Kristi Soomer, the founder of Encircled, a B Corp certified apparel brand that puts planet and people 
before profits, “It’s about creating mindful, curated collections based on quality finishes, versus pumping out large quantities 
of seasonal and trendy clothing” (Marquis 2021). It is fashion with morals.  

 
Figure 1 The drivers and barriers factors of slow fashion 

Implementation: the slow fashion concept can be implemented within the fashion industry with regards to manufacture, 
fashion and textile, retail, and even fashion brand, to build greener fashion businesses by slowing down production and 
consumption to help reduce textiles waste, the use of natural resources, and encourage the fair labour practices. It can help 
build a sense of responsibility and empowerment to do the right thing in those willing to make a difference. 

Driver factors of the slow fashion concept are the perspectives, behaviour, lifestyles and opinions of consumers towards 
slow fashion that can already be found in the existing results from many consumer surveys, including that found in research 
undertaken in the present work. Such findings build understanding on consumers’ needs with regards to slow fashion and what 
percentages of the population are actually interested in the concept at the present time. The development of appropriate business 
models, best practice, greener innovation, and examination of the unique characteristics and environmental footprints of 
businesses can be applied to make the fashion industry far more sustainable and ethical at the same time. 

Factors that are the key to slow fashion success are communication and brand marketing to educate the general public 
and fashion industry by providing products that meet consumer demand with adding extra value to the products also promote the 
right messages to the right target groups, especially those within the Generation Z and Millennial generations that form the main 
potential market for slow fashion. With this in mind it is important to note that, in general, both Generation Z and Millennials prefer 
variety and differentiation in clothing, are willing to pay for premium price, and are interested in exclusivity products (Jung & Jin, 2016). 
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The main barriers that prevent the widespread implementation of slow fashion are present consumers’ consumption 
patterns in fashion. The general public's behaviour and lack of awareness of the impacts of their buying behaviours creates a 
huge obstacle that needs to be properly addressed. Both fashion manufacturers and consumers presently little understand the 
urgent need for sustainable and ethical practices to address the rapid increase of fast fashion that encourages high 
consumption and high usage of natural resources (Wagner, 2020). 

2.1 The slow fashion option to increase sustainability 

The adoption of slow fashion principles is one of the ways that the fashion industry can become far more sustainable 
and add extra value to the consumer. It appears that the term ‘slow fashion’ was first conceived by Kate Fletcher in an article 
she wrote in the Ecologist in 2007. She stated in that work that “We can design a different system for ourselves that makes 
money while respecting the rights of workers and the environment, and produces beautiful and conscientious garments.” She 
also noted, with regards to sustainability, that by incorporating the ideals of the Slow Movement – which is “a cultural revolution 
against the notion that faster is always better” (Dunn, n.d.) - into the fashion industry it could gain a new direction “… where 
pleasure and fashion is linked with awareness and responsibility” (Fletcher, 2007). Slow fashion can be a contributing factor 
to a better lifestyle that helps both humans and the planet (Prakati India, 2021). 

Slow fashion is about making fashion products sustainable and ethical by considering the environment, consumer 
safety, and human and animal wellbeing. It also emphasises the importance of creating products that are high quality, very 
durable, with longer life spans, and the importance of those who are involved in the production of such items receiving fair 
wages and fair labour practices. It is often hard for local brands to undertake sustainable practices all by themselves while 
seeking to satisfy consumer needs.  

Slow fashion items are typically fashion pieces designed for timelessness, classic looks, durability and longer wear, 
which results in them having higher purchase prices and potentially longer lifetime usage, and lower lifetime usage costs than 
fast fashion items. Research shows that consumers, especially Millennials and Generation Z, are heavy buyers of fashion 
items with apparent willingness to pay premium price. They are seen as the potential market for slow fashion products due to 
their buying behaviour that seeks exclusivity, differentiation and variety through clothing (Jung & Jin, 2016). 

2.2 Consumer attitudes to ethical clothing and slow fashion 

Research by Reimers et al. (2016) determined that consumers actually define ethical clothing through four 
dimensions: animal welfare; employee welfare; environmental responsibility; and slow fashion. If it is lacking in any of these, 
it runs the risk of being considered less ethical by consumers. The study undertaken by Magnuson et al. (2017) found that of 
the four dimensions mentioned above, only two of these, employee welfare and slow fashion, actually influenced consumer 
attitudes. This suggests to the present authors that manufacturers and retailers should strongly highlight these attributes in 
their publicity related to ethical clothing.  

Those findings also appear to suggest, as commented upon by Magnuson et al. (2017), that animal welfare and 
environmental responsibility should be promoted more, to better educate consumers about the damage that can be avoided 
in these areas by providing the knowledge to let the general public make better informed ethical clothing decisions. 

2.3 Factors that can affect the desirability of slow fashion 

According to Stefko & Steffek (2018), the desirability of slow fashion can be affected by price, quality, cost of 
production, style, service, quantity and network. With regards to price, as slow fashion consumers prefer sustainable and 
ethical products or services, this leads to their being more willing to pay premium prices for such things. The adoption of the 
transparency pricing concept for slow fashion additionally increases consumer buy-in to premium pricing.  
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Quality is a major selling point of slow fashion that can allow slow fashion designers to differentiate themselves from fast 
fashion through focusing on this attribute of their product. With regards to cost of production, slow fashion provides classic 
timeless pieces with long-life span value which contain locally made, locally sourced, or fair-trade materials of higher quality 
which affects the production cost.  

Style, slow fashion concepts evoke expression of style for individuals. Consumers choose fashion apparels that 
express their self-image and become part of their own personal style. With regards to service, slow fashion typically focuses 
on the high-end segment of the clothing market, and adopts the following strategies to make it different from other types of 
fashion, and more competitive through the quality and timeless design of its products. Quantity, nowadays consumers often 
consume by quantity more than focusing on quality, such an approach changes with increased awareness to the tenets of 
sustainability. The creation of unique high-quality natural fabrics with timeless design is a major component of slow fashion.  

With regards to network, the incubator business model offers leverage and additional resources to enable slow 
fashion businesses to differentiate themselves from existing competition in the fashion industry. Financing, coaching and 
mentoring are support benefits for both network and partners, and incubators help businesses to enter the knowledge and 
network economy and develop at a rate that is appropriate for them. 

2.4 The Triple Bottom Line of Sustainability 

This concept, which was created by John Elkington in 1994, points out that businesses can grow sustainably by 
giving equal emphasis in their business strategies to each of the three main pillars of sustainability: People; Planet; and Profit. 

People: the product builds social equity, fair working conditions, promotes fair trade, and supports employee (and 
ideally community) wellbeing. Planet: the product helps preserve the environment, uses and chooses materials wisely, reduces 
water use, waste production, carbon footprints, and conserves natural resources. Ideally it has a positive impact on these – it 
does good rather than less bad. Profit: the product is financially viable, provides fair wages to those involved in its creation, 
helps ensure business viability and promotes sufficiency (Kenton, 2022). 

2.5 The Royal Initiative of the ‘Sufficiency Economy Philosophy’ 

The middle path concept developed by King Rama IX helps businesses to be more stable and balanced. The 
‘Sufficiency Economy Philosophy’ he developed contains three pillars: Moderation; Reasonableness; and Risk management. 
‘Moderation’ is a sufficiency of not too little and not too much, ‘Reasonableness’ is the decision concerning what should be 
made with consideration of factors involved and careful anticipation of the outcomes that may be expected, ‘Self-immunity’ is 
the preparation to able to cope with impacts and changes in various aspects by considering the probability of future situations. 

Sufficiency depends on two conditions which are: the Knowledge condition, comprising all knowledge in related fields 
and prudence in bringing this knowledge into consideration to planning and ensure carefulness in every action; and the Moral 
condition, and virtue comprising the awareness of honesty, patience, perseverance, and intelligence these helps encourage 
better ethical societies and communities that do not harass humans or animals (Office of the Royal Development Projects 
Board, 2017). 

Adapting this philosophy to produce slow fashion, instead of undertaking the production of fashion items that 
encourage over-consumption, has the potential to create many benefits. Slow fashion presents an opportunity for Thai 
consumers to purchase products responsibly to help address the over-use of resources, and helps them live by example. It 
also helps them show that they care for others and the planet.  
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3. Research Methodology 

Prior to conducting quantitative and qualitative research, secondary research in the form of a detailed literature review 
was carried out in order to obtain more detailed understanding on the subject being investigated, about existing businesses 
that are successfully producing slow fashion in other countries, and the general characteristics and behaviours of slow fashion 
consumers around the world. The findings and insights that were gained were then used for putting together the questions 
that were used in the primary research. 

This data was collected through an online survey and through in-depth interviews. This survey ran from 12 April to 
26 May 2022 and had 402 respondents. The feedback from the online questionnaire provides information on consumers’ 
perspectives, thoughts on ethical issues, behaviours and demands towards sustainability, and slow fashion products. The in-
depth interviews collected data from brand owners and relevant individuals, such as local materials producers in the fashion 
industry area, and the key customer base for slow fashion, to gain better understanding of the key drivers and barriers to 
greater development of slow fashion brands and increases in slow fashion consumption within Thailand. 

3.1 Online Questionnaire 

The online survey had 402 respondents. As was expected, the majority of these belonged to the two main target 
groups that had been identified through literature review: Generation Z and Millennials. The questionnaire feedback provided 
important information on Thai consumers’ perspectives, their thoughts on ethical issues, sustainability, and slow fashion 
products. It also provided information on how much they would be prepared for slow fashion items compared to their fast 
fashion equivalents.  

3.2 In-depth Interviews 

The in-depth interviews that were conducted collected data from key stakeholders. This in-depth interview ran from 
2 March to 20 May 2022. The interviewees were Generation Z and Millennial fashion consumers (as these generations 
comprise the key customer base for slow fashion), fashion brand owners, local materials producers in the fashion industry, 
and sales assistants. These stakeholders groups were chosen in order to gain a better understanding of the key drivers and 
barriers to greater development of slow fashion brands and increased slow fashion consumption within Thailand. The interviews 
they took part in consisted of both structured and non-structured sections in order to receive feedback on key areas and 
provide participants with the opportunity to provide additional thoughts, recommendations and opinions on the subject areas 
being covered. 

4. Results and Discussion 

The results shown below in detail indicate that while there is strong consumer buy-in to the concept of slow fashion 
in Thailand, the actual percentage of the population presently prepared to buy slow fashion at a fair price is relatively low. 
Whilst 92% of those who took part in the online survey strongly agreed that the people who made the clothes they buy should 
be fairly paid, and 91% of them would like their clothing to be a statement of who they are and what they stand for, only 4.7% 
of them were prepared to pay a premium for slow fashion items, indicating the high importance of being able to target the right 
sector of the existing market during the brand’s initial growth period. 

4.1 Discussion on primary data collected through online survey 

4.1.1 Demographics 

 With regards to demographics: 63.7% of the 402 respondents were female; 29.1% were male; and 7% transgender. 
54% were aged between 18-25 years old (Gen Z); 42% were 26-40 years old (Millennials); 3.7% and 41-55 years old (Gen 
X). The majority of respondents (88.3%) were single and in a relationship; followed by 7.2% who were married or in a domestic 
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partnership; and 4.5% who were single and not in a relationship. With regards to professions, the top three occupations were 
business owner (53.2%); full-time student (18.2%); and technology/engineering (11.7%). The highest number of respondents 
lived in the vicinity of Bangkok (47.5), followed by in Bangkok itself (42.8%); and then the Provinces (9.5%). 93.8% of all those 
who took part in the survey had a bachelor’s degree; followed by 5% who had a master’s degree; 0.7% had a doctorate. There 
were 41% of them had a monthly income of 20,001 – 40,000 THB; followed next by 21.1% who had an income of 15,001-
20,000 THB; then 13.9% with 40,001 – 60,000 THB; 9.7% with 60,001 – 80,000 THB; 6.7% with 80,001 – 100,000 THB; 6% 
with incomes above 100,001 THB; 0.7% with 10,001-15,000 THB; and 0.7% with 15,001-20,000 THB. 

4.1.2 Respondents’ general opinions on sustainability 

 Respondents’ were next asked their general opinions on sustainability. The top answers given are reported here: 
96.3% of them strongly agreed that they had made changes in their sustainability behaviours as a result of the current COVID-
19 crisis and climate change concerns; 91.7% agreed that that they had increased their recycling activities recently; and 90.3% 
strongly agreed that they are more likely to purchase products that have environmentally-friendly packaging.   

4.1.3 Respondents’ opinions on the fashion industry’s social and environmental responsibilities at the present time 

 When asked questions on this issue, the following top replies were received: 91.5% strongly agreed that it is important 
to care for the health of fashion industry workers and ensure they have safe working conditions; 93% strongly agreed It is 
important that all fashion industry workers receive a fair living wage; 97.3% strongly agreed it is important that fashion products 
are made without using child labour; 95.5% strongly agreed that It is important that fashion products are cruelty-free, and made 
without harming animals; 94.5% strongly agreed that it is more important than ever to reduce the fashion industry’s negative 
environmental impacts; 92.5% strongly agreed that they prefer clothing made from organic materials; and 91.8% strongly 
agreed that clothing should be made in a sustainable way. 

 As can be seen by the above it is generally very strongly thought by consumers that the fashion industry should be 
more socially and environmentally responsible.  

4.1.4 Fashion purchasing habits 

 Respondents were then asked how their purchasing of fashion items from physical channels had changed since 
COVID-19. 98% of them said that they had purchased less. On the issue of whether they expected that they would buy more 
from physical channels than they presently do after COVID-19 subsides, 95% said they would. The questionnaire also revealed 
that 99.5% of them had been purchasing fashion items online before COVID-19, and 96.8% of them stated that they now by 
more of these online then previously; and 95.8% of them expected that they would continue to buy more online after the 
pandemic passed. 

 These findings indicate that good online presence can greatly help encourage the sale of items, both now and in the 
situation that arises after COVID-19.  

4.1.5 Shopping experience 

 This section further investigated respondents’ consumer shopping experience. 92.5% strongly agreed that it is good to 
know more about who actually made the clothing you are thinking of buying; 95.8% strongly agreed that it is important to enable 
safe and hygienic in-store fashion shopping; 93.3% strongly agreed that it is important to enable high-quality online fashion 
shopping; 92.8% strongly agreed that it is important to provide access to fashion products through e-commerce channels; and 
91.8% strongly agreed that virtual fittings undertaken online add to the customer experience and can add extra convenience.  

 When asked where they think they will be highly likely to shop in future for fashion, taking convenience and perceived 
experience into account: The overall most popular choice was shopping online direct from the fashion brand (n=374); the 
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second most popular overall was through an independent boutique (n=365); the third was online through a multi-brand platform 
(377); the fourth a department store (377); fifth was charity/resale (390); and sixth most popular was other (n=394) (Figure 2).  

 
Figure 2: Indicated future shopping habits of respondents in order of preference 

      These outcomes further suggest the importance of good online presence and that good online service will be of great 
benefit to the slow fashion business being created.  

4.1.6 Consumer alignment with Ethical Slow Fashion principles 

 In this final section of the online survey, the respondents were asked a variety of questions related to Authenticity, 
Equity and ethical commitments, Functionality, Localism, and Exclusivity. 

4.1.6.1 Authenticity: In the section on Authenticity, the levels to which respondents strongly agreed were as follows: 
93.8% for ‘Handcrafted fashion items have greater value to you than mass-produced ones’; 92.5% for ‘It is very important that 
clothing has good craftsmanship’; 92% for ‘You value clothing items made using traditional techniques’ and 91.8% for ‘You 
enjoy wearing clothing created in a way that seeks to help make the world a better place’. 

4.1.6.2 Equity and ethical commitments: In the section on Equity and ethical commitments, the levels to which they 
strongly agreed to the following statements were as follows: 90.3% for ‘You think it is a good idea for businesses to adopt the 
concept of transparent pricing’; 92% for ‘You consider it important that those who make the clothes you buy should be fairly 
paid’; 92.5% for ‘You like to consider fair trade issues when buying clothes’; 92.5% for ‘The working conditions of those who 
make the clothing you purchase is import to you’; and 91% for ‘You would like your clothing to be a statement of who you are 
and what you believe in related to sustainability’. 

In seeming contrast to the above, only 4.7% stated they would be prepared to pay more for ethical slow fashion 
products compared to Fast Fashion ones (Figure 3). This demonstrates how joined up thinking has to be encouraged between 
thoughts and actions. 
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Figure 3: Amount extra that individuals prepared to pay for ethical slow fashion items compared to fast fashion items  

 4.1.6.3 Functionality: In the section on Functionality, the levels to which they strongly agreed to the following 
statements were as follows: 91.3% ‘You prefer clothing that is simple and of classic design’; 92% ‘You tend to keep items of 
clothing as long as possible instead of quickly discarding them’; 90.5% ‘You often enjoy wearing items of clothing in multiple 
ways’; and 90.5% ‘You like the idea of having clothing which is designed to last’. 

4.1.6.4 Localism: In the section on Localism, the levels to which they agreed to the following statements were as 
follows: 89.6% strongly agreed ‘We should support Thai fashion brands and encourage them to do the right thing’; 88.6% 
agreed on the statement that ‘You prefer purchasing clothing made in Thailand to clothing fabricated overseas’;  

88.1% strongly agreed that ‘Clothing that is made from locally produced materials has greater value’; and 87.8% strongly 
agreed with ‘It is important to help support local brands to become fashion leaders in Ethical Slow Fashion’. 

4.1.6.5 Exclusivity: In the section on Exclusivity, the levels to which they strongly agreed to the following statements 
were as follows: 89.6% for ‘Limited editions have great attraction for you’; 89.8% for ‘You like having clothing items that is 
different from others’; 90.3% for ‘Rare apparel items hold great appeal to you’; and 89.8% for ‘Exclusive slow fashion items 
help you express your individuality and save the planet’. 

4.2 Discussion on primary data collected through interviews 

The primary data collected through interviews examined matters in greater detail. In addition to the questions asked 
in the online survey about matters related to the slow fashion concept in general, interviewees were also asked their thoughts 
on the concept of creating high-quality slow fashion items using Thai silk, and the directions that they considered that that 
particular sector of the fashion market is moving in.  

These revealed that standard obstacles to address for using Thai silk to make fashion items are the use of traditional 
patterns which restricts the design of products made from them, and that silk making processes are often not as sustainable 
as they used to be. Furthermore, it was mentioned that silk fashion items are typically harder to care for, and that the high 
price of silk can make it unpopular for younger generations. This situation often leads to consumers tending to purchase silk 
for special occasions or as high quality gifts.  

 



AN INVESTIGATION INTO HOW TO MAKE DESIGNER FASHION IN THAILAND MORE ETHICAL AND SUSTAINBLE 
SUPITCHA BENYALUCK and ISAAC A. JAMIESON 

375 

Interviewees were also questioned about animal cruelty issues related to silk production, as silkworms are traditionally 
boiled alive so that the silk can be obtained. Luckily, there are already ways that cruelty-free silk can be created thereby 
enabling this matter to be addressed. With regards to the issue about silks being typically produced in standard traditional 
patterns, some Thai fashion designers are already starting to address this issue with modernist and minimalistic designs using 
Thai silk. Therefore, it is possible for designers to create special collections using Thai silk for seasonal or special occasion 
items. They can also be combined using modern techniques with traditional arts and culture, such as a printed traditional or 
modern Thai patterns.  

Further measures can be taken on the sustainability front to further increase the attractiveness silk slow fashion 
items. These include using water treatment and recycling systems to reduce water used during production, using natural dyes 
instead of chemical ones, designing items so that they can be hand-washed instead of requiring dry-cleaning, and ensuring 
that those responsible for their production get paid fairly. 

It was mentioned that as a result of the COVID-19 situation, and the growing climate change crisis, consumers 
awareness on health and environment matters is greatly increasing. It was also revealed in the interviews that there is 
increasing interest in changing business models related to silk products to focus more on the domestic market and services 
consumption compared to the pre COVID-19 situation. There appears to be a very good opportunity available at present to 
rethink and reimagine how the fashion industry works and create desirable high-quality slow fashion products.  

5. Conclusion 

The data collection results shown, combined with the findings of the secondary research undertaken for this work, 
suggest that, with the correct planning, there are strong opportunities for developing slow fashion in Thailand. There are 
already favourable opinions shown towards the need to be more sustainable, growing consumer concerns on environmental 
and ethical issues, and influencing factors that support decisions when purchasing clothes that need to be leveraged more. 
The survey findings in particular suggest that the majority of consumers need to be far better educated on the need for slow 
fashion and all that it stands for.  

The slow fashion brand that is being created by the lead author is dedicated to providing sustainably-produced, 
environmentally-friendly low fashion items. It aims to showcase handpicked environmentally-conscious fashion products created 
by, and developed with, up-and-coming and established Thai fashion designers, and very much takes the wellbeing of the 
workers that produce it and the wellbeing of the environment to heart. Its business model has been created by blending 
elements of the triple bottom line of sustainability with the late King’s Sufficiency Economy Philosophy with each product that 
is produced in future being rated on each of these elements.  

With due diligence, the slow fashion concept presents a realistic opportunity to help reduce and slow down the 
negative environmental impact of the fashion industry.  
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Abstract 

 The development of new technologies that has involved the shift from traditional analogue technologies to digital 
ones has greatly changed consumers’ viewing behaviour. The growth of Over-The-Top (OTT) technology has increased due 
to emerging varieties of digital OTT platforms and improved internet service provisions. The use of OTT services or video 
streaming platforms is one of the activities on which people are now spending a significant proportion of their time, on average 
around three hours a day. In 2020, consumers’ behaviour worldwide changed because of the COVID-19 pandemic. The spread 
of COVID-19 has greatly affected lifestyles and consumers’ behaviour. In addition, physical distancing measures and lockdown 
measures used to prevent the spread of COVID-19 have forced people to stay at home instead of undertaking social activities 
such as going to concerts and cinemas. This study examines Thai consumers’ characteristics and behaviour when using video 
streaming platforms during both the pre-COVID-19 and COVID-19 pandemic periods. The analysis uses data obtained from 
online questionnaires to compare users’ behaviour between two types of platforms: (1) paid-subscription-based and (2) non-
paid-subscription-based video streaming platforms. Specifically, it focuses on the two main video streaming platforms used 
most by Thais, namely Netflix and Viu. Netflix is a paid-subscription-based video streaming platform, while Viu is a non-paid-
subscription-based video streaming platform. The study identifies consumers’ needs and wants, and it is proposed that the 
results of this research could be useful for OTT services marketers and researchers to better understand OTT consumers’ 
preferences. 

Keywords: Video streaming platforms, consumers’ behaviour, COVID-19, Netflix, Viu 

 

1. Introduction 

Adults in Thailand aged between 16 and 64 are on average using the internet for eight hours and 44 minutes a day 
(Kemp, 2021) while spending three hours a day on video streaming platforms (Bidmath, 2021). One of the impacts of the 
COVID-19 pandemic has been that people have spent more time at their homes and accommodations due to government 
policies to help prevent the spreading of the disease. This has resulted in many activities, such as working and online studying, 
being undertaken online at home, and the closure of public places such as department stores and cinemas, which have 
changed consumers’ behaviour, including their purchasing behaviour (Chaiyarat, 2020), and have encouraged activities such 
as more online shopping and watching online movies via video streaming platforms (Kantar, 2020). 

This study aims to examine Thai consumers’ characteristics and their behaviour when using video streaming platforms 
during both the pre-COVID-19 and the COVID-19 pandemic periods. The analysis compares users’ behaviour between two 
types of platforms: (1) paid-subscription-based and (2) non-paid-subscription-based video streaming platforms. With regards 
to video streaming platforms in Thailand, Netflix and Viu are the two video streaming platforms that Thai consumers are using 
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the most. Both platforms provide series, movies, animations, and variety shows. Netflix is a monthly subscription-based video 
streaming platform, while Viu is a video streaming platform that operates as a hybrid service by providing free content and 
paid content to receive revenue from both advertisements and subscriptions (i-dac Bangkok, 2021). This suggests that there 
exist fundamental differences between these two platforms. Therefore, investigating these differences has become the topic 
for this research, to know more about Thai consumers’ behaviour and preferences for using video streaming platforms. 

2. Literature Reviews 

The literature review undertaken for this research covers the history of over-the-top (OTT), characteristics and 
behaviour of video streaming users, factors that influence users on using video streaming platforms, video streaming usage 
both before and during the COVID-19 pandemic, and marketing strategy focusing on marketing mix strategy (4P: Product, 
Price, Place, and Promotion and 4C: Customer, Cost, Convenience, and Communication). 

2.1 History of OTT 

Over-the-top (OTT) is a service that can provide images, videos, and sounds via the Internet where service providers 
do not have to invest or own the signal networks themselves. The history of the OTT technology is shown as a timeline in 
Figure 1. It started when the American Telephone and Telegraph Company (AT&T) laid the first coaxial cable for cable 
television in 1941 and continued with the invention of cable television in 1948. In 1975, the Radio Corporation of America 
(RCA) created and launched the first satellite named “Satcom1”, since when satellites have become a mainstream for transmit 
and delivery methods. At the beginning of 1983, the internet was introduced, and the conversion of the TV broadcasting system 
from analogue to digital followed. Nowadays, viewers can choose whatever they want to watch, using on any appropriate 
device via the high-speed internet with no limitations (Dobransky, 2021). In 2014, OTT entered into and was first used in 
Thailand as a result of the development of the country’s Internet infrastructure and access. In 2017, the National Broadcasting 
and Telecommunications Commission (NBTC), Thailand’s media regulator, regulated OTT as a subscription television service 
that required all OTT platforms to register with the authorities to continue operating lawfully in Thailand (Anantho, 2018). 

 
Figure 1 History of OTT. Source, adapted from Dobransky (2021). 
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2.2 Characteristics and Behaviour of Video Streaming Users 

2.2.1 Socioeconomic factors 

In 2016, Deloitte’s Digital Democracy Survey (Deloitte, 2017) explored consumers’ behaviour in the U.S. for a different 
generation through a survey using an online methodology for tracking. The results revealed that audiences in every generation 
were using streaming services due to the accessibility of video content anytime and anywhere. Even though there was free 
content that consumers can watch, people were still willing to pay for the subscription of video streaming services. It was found 
that most consumers who paid subscriptions were Generation Z, Millennials, and Generation X, and other generations generally 
paid for PayTV for cable and satellite. 

In 2020, according to the Digital Media Trends Survey gathered by Deloitte during the COVID-19 pandemic in Q1 
2020, 80 percent of the total number of U.S. consumers from Gen Z to Gen X paid for video streaming service subscriptions 
(Gray, 2020). US Millennials and Gen X are the generations mostly willing to pay for streaming subscriptions from 85 percent 
during the pre-COVID-19 period which then increased up to 88 percent during the pandemic. While Gen Z is using more music 
streaming than video content, it has been calculated for an average of 90 percent during the pre-COVID-19 period which then 
increased up to 94 percent during the pandemic (Gray, 2020).  

2.2.2. Devices and Video Streaming Services 

Most U.S. consumers have downloaded video streaming service apps on the applicable devices that they have, with 
at least one to two apps on each device on average. According to the Video Streaming Services Use on Different Devices 
Survey gathered by InMobi’s marketers in July 2020, the results identify six devices that viewers most use for watching video 
streaming services. These are (1) Smart TV, (2) Computer or laptops, (3) Set-top boxes, (4) Gaming consoles, (5) Streaming 
devices (e.g., Firestick), and (6) Mobile devices (e.g., phone or tablet) (Kaplan, 2020). In contrast, the devices that Thai OTT 
viewers mainly use are smartphones to consume video content and for searching their interests, as these devices can be 
taken anywhere and used anytime, compared to televisions that have the inconvenience of limited portability (Bidmath, 2021).  

2.2.3. Language Translation & Dubbing 

According to Sánchez-Mompeán (2021) examining the English dubbing of foreign-language content on Netflix, English 
dubbing has the purpose to expand the accessibility of foreign-language content with English speakers to prevent language 
barriers and allow non-English dialogue programs to better reach international audiences. Examples of foreign-language series 
that have been dubbed into English from different languages are (1) Danish series: “The Rain”, (2) German series: “Dark”, and 
(3) Spanish series: “La Casa de Papel (Money Heist)”. Even though some audiences are into watching with English dubbing, 
some audience members have issues with dubbing in terms of the tones of voice actors often being flat and emotionless.  

According to Kuyyakanon (2018), who examined customers’ behaviour consuming video streaming services, viewers 
who watch content with Thai subtitles often want to practice foreign languages such as English to improve their listening and 
speaking skills by listening to conversations from actors with different accents that can be applied for practising their speaking 
skills. Watching content with subtitles affects audiences’ viewing experiences from listening to actors’ real voices and emotional 
expressions when speaking: viewers can better understand characters’ characteristics and behaviour. However, some viewers 
do not like to watch content with subtitles for reasons of difficulty of reading and annoying texts that reduce the sight of the 
background scenery. On the other hand, there is another choice to watch content with Thai dubbing to enable Thais to 
understand the content more easily through their native language while also can doing other activities at the same time. 
However, some viewers do not prefer watching Thai dubbing because words and sentences can be translated with different 
meanings that also changes the mood of what is being watched which can reduce audiences’ viewing experiences. 
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2.3 Factors that Influence Users on Using Video Streaming Services 

Currently, the two main reasons why people in every generation watch more video streaming services are the fact that they 
have to stay at home more due to the COVID-19 crisis, and the convenience of watching these anytime and anywhere. Other 
reasons include content-related reasons, value for money, and app experience (Criteo, 2021) (Figure 2).  

 
Figure 2 Reasons why people are watching more video streaming services nowadays. Source, adapted from Criteo (2021). 

2.4 Video Streaming Usage During COVID-19 Pandemic 

The usage of video streaming services has increased rapidly compared to the Pre-COVID-19 period, with an 
increased percentage of video streaming weekly usage of Netflix, Viu, iflix, and iQiyi. According to the report by Media Partners 
Asia (MPA) that evaluated consumers' behaviour in Southeast Asia for the time-periods Pre-COVID-19 and During the COVID-
19 pandemic, the disruption and the lockdown policy that arose during the pandemic, increased video streaming weekly 
consumption. It rose to 58 billion minutes per week (April 11, 2020) from 36.4 billion minutes per week (January 20, 2020) 
(MPA, 2020).  

2.5 Marketing Strategy (Marketing Mix strategies) 

The main marketing strategy theory covered in this research is a Marketing Mix strategy, focusing on 4Ps (Product, 
Price, Place, and Promotion) with the producers’ and marketers’ perspectives and the 4Cs (Customer, Cost, Convenience, 
and Communication) with customers’ perspectives. 

2.5.1 4Ps: Product, Price, Place, Promotion 

In 1960, McCarthy studied the works of Frey (1956), and Kelly and Lazer (1958) for describing the marketing mix 
and stated the notion of the 4Ps: Product refers to goods or services that a company offers to consumers by created products 
that fulfil consumers’ demand, Price refers to product and service cost that consumer purchase for a product by considered 
the production cost, seasonal discount and competitors’ prices, Place refers to a place where to sell, deliver products to the 
market and how consumers buy the product, and Promotion refers to advertising, public relation (PR), create a promotional 
strategy (Twin, 2021). 4P refers to a marketing management perspective and focuses on internal factors that can control such 
as capital, people, creativity and equipment (Silverman, 1955). 

2.5.2 4Cs: Customer, Cost, Convenience, Communication) 

In 1990, Lauterborn claimed that elements in 4Ps should also include the customer’s perspective as well. The 4Ps 
elements have been revised to Product to Customer (Customer solution: knows what consumers want), Price to Cost (Cost to 
the customer: cost those consumers are willing to pay for product), Place to Convenience (Easy to purchase), and Promotion 
to Communication (Shopping guide and after-sales services). 4C focuses on external factors that are under control such as 
economic problems, consumers’ trust, competitors, business laws, or changes in consumers’ preferences which this model is 
more focused on customers to know what customers want and need (Goi, 2009). 
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2.5.3 4Ps and 4Cs of OTT Services 

2.5.3.1 4Ps of OTT Services 

The 4Ps of OTT services: (1) Product: various content to watch (original or exclusive content: series, movies, 
animation, television shows, and documentaries), (2) Price: reasonable and affordable price, Free for Advertising-based 
platforms, and Paid for Subscription-based platforms, (3) Place: can watch anytime and anywhere, (4) Promotion: create brand 
awareness through online as an advertisement or banners on the websites and social media. 

2.5.3.2 4Cs of OTT Services 

The 4Cs of OTT services on what consumers want and need are (1) Content: the quality content can attract more 
users and generate revenue for the company through the subscription charge, (2) Continuous: can watch content without any 
adverts during the viewing, (3) Convenience: can watch on anytime and anywhere, and (4) Cost-effective: provides value for 
money – worth paying the subscription fee. 

Krittee (2019) and Thungjaeng (2017) examined the factors that influence Thai consumers’ decision making on using 
video streaming services. Their analyse of data showed that the factors that influence viewers’ decision making on using video 
streaming services are: demographic factors (gender, age, income, and education), and marketing mix factors such as 4P: 
Product: various genres and contents, Price: favourable price to consume, Place: could access anytime and anywhere, and 
Promotion: rewards from doing activities. 

3. Methodology 

3.1 Research Framework  

The research framework was formulated to allow deeper understanding of the research topic, and what data should 
be collected. Secondary research was undertaken to better understand Thai consumers’ behaviour related to watching video 
content on paid-subscription-based and non-paid-subscription-based video streaming platforms both before and during the 
COVID-19 pandemic. The information and insights gathered from this were then additionally used when formulating the 
questions that were asked on the online surveys created to gather quantitative data for the primary research. These sets of 
findings were then analysed in order to answer the research question that had been set.  

3.2 Secondary Data Research  

 The secondary data was gathered by researching information related to the research topic on: the types or categories 
of OTT platforms, brands of video streaming platforms that are currently active in Thailand’s market, information on the video 
streaming brands or companies, plus consumers’ characteristics and behaviour on using video streaming platforms. The 
reasons or factors for choosing to use these such as the market mix strategy (4Ps: Product, Price, Place, and Promotion), and 
(4Cs: Customer [wants and needs] (Product), Cost (Price), Convenience (Place), and Communication (Promotion)) were also 
investigated further as these factors can influence or attract more consumers to use the service (Riewpungul, 2019).  

3.3 Primary Data Research  

The primary data was obtained after analysing the information obtained from the secondary data to create a relevant 
set of questions for an online survey. The necessary number of respondents was determined as 385 respondents through 
calculating the sample size with an unknown population using Cochran’s Formula as the number of users was not accurately 
known. In this paper the findings of the survey results from 470 respondents to the online questionnaire who are using video 
streaming platforms (Netflix users and Viu users) are discussed. The data were collected from March until April 30, 2022. 
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3.3.1 Online Survey Questionnaires 

Data was collected through a Google Forms online survey. The first section of the survey asked about the video-
streaming services in Thailand that the respondents use, then focused on Netflix and Viu users by classification into four 
groups which are: (1) Use both Netflix and Viu, (2) Use only Netflix, (3) Use only Viu, and (4) Neither use Netflix nor Viu 
(Figure 4). The analysis focuses on the comparison between Group 2 (use Netflix only) and Group 3 (use Viu only). 

 
Figure 4 Sets of respondents' target groups 
Note: Number of respondents shown in parentheses 

The second section of the survey focuses on consumers’ behaviour watching video streaming services during the 
Pre-COVID-19 (2019) and During COVID-19 (2020 - present) periods. Each question was separated into two parts as Pre-
COVID-19 (2019) and During COVID-19 (2020 - present). Key variables in this section are (1) devices, (2) frequency, (3) 
duration, (4) date-time, (5) places, (6) other activities while watching, (7) genre of contents, and (8) languages and dubbing. 
The third section focuses on factors that influence consuming video streaming services by Netflix and Viu users. Key variables 
in this section are related to the marketing mix strategy (4Ps: Product, Price, Place, and Promotion). The fourth section covered 
demographic details: gender, age, educational level, personal monthly income, and residential area.  

4. Results  

Data with regards to demographics of the 470 respondents on gender, reveals that the majority of respondents are 
women (76%), followed by men (14.3%) and LGBTQ+ (9.8%), respectively. The main age group for respondents was age 18 
to 24 (44.9%), followed by age 25 to 34 (29.4%), The top two rankings for educational level achieved were bachelor’s degree 
(45.6%) followed by lower bachelor’s degree (42.4%). The most common monthly income of respondents is less than 15,000 
THB (66.1%) and respondents mostly lived in Bangkok and the Bangkok Metropolitan Area. 

In 2022, the top three video streaming platforms that Thai viewers use the most are (1) Netflix (81.1%), (2) Viu 
(51.7%), and (3) Disney+ Hotstar (49.6%), respectively. Focusing on Netflix and Viu, Thai viewers use: (1) Netflix only (42.3%), 
(2) both Netflix and Viu (37%), (3) Viu only (10.4%), respectively. 
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Table 1 Netflix users’ consuming behaviour for the Pre-COVID-19 and During COVID-19 periods 
Netflix 

Variable Category 
Pre-COVID-19 

(2019 and before) 
During COVID-19 
(2020 – present) 

Subscription  (1) 2019 and before, (2) 2020,  
(3) 2021, (4) 2022 

42.2% 57.7% 

Device (1) Mobiles, (2) Tablets,  
(3) Laptops, (4) Personal 
Computer (PC), (5) Televisions  
Frequency: (5) Always, (4) 
Frequently, (3) Sometimes, (2) 
Seldom, (1) Never 

1. Mobiles (40.5%) 
2. Televisions (34.5%) 
3. Tablets (22.6%) 
4. PC (15.5%) 
5. Laptops (1.07%) 

1. Mobiles (40.2%) 
2. Televisions (31.2%) 
3. Tablets (24.1%) 
4. Laptops (12.6%) 
5. PC (10.6%) 

Frequency 
 

(1) More than once / day, 
(2) Once / day, (3) 2-3 times / 
day, (4) Once / week,  
(5) Less than once / week 

1. 2-3 times / week (38.1%) 
2. more than once/ day (28.6%) 
3. once / day (17.9%) 

1. more than once / day (38.7%) 
2. 2-3 times / week (36.2%) 
3. once / day (18.6%) 

Date (1) Everyday, (2) Weekdays, 
(3) Weekends, (4) Public 
holiday 

1. Every day (54.8%) 
2. Weekends (36.9%) 
3. Weekdays (16.7%) 

1. Every day (65.3%) 
2. Weekends (21.1%) 
3. Weekdays (12.6%) 

Languages and 
audio 

(1) Original Soundtrack 
(2) Thai dubbing 

1. Original Soundtrack (83.3%) 
2. Thai dubbing (14.3%) 

1. Original Soundtrack (83.4%) 
2. Thai dubbing (15.1%) 

As indicated in Table 1, Netflix users mostly started their subscription before COVID-19 entered Thailand (2019 and 
before) (42.2%). During the Pre-COVID-19 period, they mostly watched video streaming platforms on mobiles (40.5%), 
televisions (34.5%), and tablets (22.6%), respectively. The frequency of using video streaming services was 2-3 times/week 
(38.1%), and use them every day (54.8%), and they choose to watch the content with original soundtrack audio (83.3%) rather 
than Thai dubbing (14.3%). During the COVID-19 pandemic, the subscription amount is increased than the Pre-Covid 19 
period (57.7%), users watch the content via the same devices as in the Pre-COVID-19 period, but more frequently on other 
devices like tablets (24.1%), laptops (12.6%) and PC (10.6%). Second, they use video streaming services more than once / 
day (38.7%) and use them every day (65.3%), and lastly, some users choose to watch more content with Thai dubbing (15.1%).   

As indicated in Table 2, the percentage of Viu subscriptions for the during COVID-19 period (55.1%) has increased 
by 11% from during the Pre-COVID-19 period (44.9%). Viu users mostly choose to use free subscription (51%) then paid for 
the subscription (40.8%), respectively. During the Pre-COVID-19 period, they mostly watched video streaming platforms on 
mobiles (68.2%), tablets (27.3%), and laptops (4.5%), respectively. The frequency of using video streaming services was more 
than once/day (45.5%), every day (59.1%), and they choose to watch the content with an original soundtrack (86.4%) and 
Thai dubbing (13.6%). COVID-19 has slightly changed users’ viewing behaviour. First, users watch the content more on laptops 
(14.3%) and they use video streaming services more frequently within a day.  
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Table 2 Viu users’ consuming behaviour during Pre-COVID-19 and During COVID-19 periods        
Viu 

Variable Category 
Pre-COVID-19 

(2019 and before) 
During COVID-19 
(2020 – present) 

Subscription  (1) 2019 and before, (2) 2020,  
(3) 2021, (4) 2022 

44.9% 55.1% 

 Types of 
subscription 

(1) non-registered for subscription (8.2%) (2) Free subscription (51%)  
(3) Paid for subscription (Viu Premium) (40.8%) 

Device (1) Mobiles, (2) Tablets,  
(3) Laptops, (4) Personal 
Computer (PC), (5) Televisions  
Frequency: (5) Always, (4) 
Frequently, (3) Sometimes, (2) 
Seldom, (1) Never 

1. Mobiles (68.2%) 
2. Tablets (27.3%) 
3. Laptops (4.5%) 
 
 

1. Mobiles (49%) 
2. Tablets (24.5%) 
3. Laptops (14.3%) 
 

Frequency 
 

(1) More than once / day, (2) 
Once / day, (3) 2-3 times / day, 
(4) Once / week, (5) Less than 
once / week 
 

1. more than once/ day (45.5%) 
2. 2-3 times / week (18.2%) 
3. once / day, once / week (13.6%) 
 
 

1. more than once/ day 
(44.9%) 
2. once / day (18.4%) 
3. 2-3 times / week (16.3%) 
 

Date (1) Everyday, (2) Weekdays, (3) 
Weekends, (4) Public holiday 

1. Every day (59.1%) 
2. Weekends (31.8%) 
 

1. Every day (53.1%) 
2. Weekends (26.5%) 
3. Weekdays (18.4%) 

Languages 
and audio 

(1) Original Soundtrack 
(2) Thai dubbing 

1. Original Soundtrack (86.4%) 
2. Thai dubbing (13.6%) 

1. Original Soundtrack 
(87.8%) 
2. Thai dubbing (12.2%) 

Factors That Influence Using Netflix (4P: Product, Price, Place, and Promotion) 

Consumers typically choose Netflix due to the quality of pictures and sound, the variety of content (including its own 
original content), because there are no adverts while viewing, and because of the system’s user interface with recognition and 
recommendation system. Users strongly agree with the suitability of price and quality, but they are uncertain about the variety 
of price ranges for a service. Users choose to use it because of the various accessibility viewing methods (device, time, place), 
and the convenience, easiness of the service registration, plus the promotion and advertisement via communication service 
influence people to use the service. 

Factors That Influence Using Viu (4P: Product, Price, Place, and Promotion) 

Consumers choose Viu because of the freshness of content, no ads pre-post while viewing, and the various languages 
of content available with native language dubbing audio. Users strongly agree with the suitability of price and quality, and the 
various ranges for a service. Users choose to use it because of the various accessibility viewing methods (device, time, place), 
and the convenience and easiness of service registration, plus the promotions and advertisements via its communication 
service that influence people to use the service, and Viu also provides promotional support such as 7-days Free-trial. 
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5. Conclusion  

This study examined Thai consumers’ characteristics and behaviour when using video streaming platforms during 
the pre-COVID-19 and during COVID-19 periods. It focused in particular on: (1) paid-subscription-based and (2) non-paid-
subscription-based video streaming platforms, and the two main video streaming platforms used by Thais: (1) Netflix, a paid-
subscription-based video streaming platform, and (2) Viu, a non-paid-subscription-based video streaming platform.  

The findings attained indicate that COVID-19 has had a major impact on consumers’ behaviour on using video 
streaming compared to the pre-COVID-19 situation, and that people are using video streaming platforms more frequently due 
to the situation of having to stay at home more during the pandemic. The results obtained also indicated that the marketing 
mix theory (4Ps) has an influence on consumers’ decision-making. These are as follows, in terms of Product: Netflix users 
choose to use Netflix because the quality of picture and sound, and variety of content including the system’s user interface 
with the recommendation system that suggests content that matches users’ preferences while Viu users choose to use Viu 
because of the freshness of content and also with the various language with native language dubbing audio, Price: Netflix and 
Viu users choose to use the service because of the suitability of price and quality, Viu users also choose due to the variety of 
price range while Netflix users are uncertain about the price range, Place: Netflix and Viu users choose to consume the service 
due to the convenience to use on any devices on anytime and anywhere, and the easiness of service registration, and 
Promotion: Netflix and Viu promote advertisements and promotion via the communication service to influence people to use 
the service, in addition, Viu has a 7-days free trial as a promotional support while Netflix does not. It is intended that this 
research into Thai consumers’ needs and wants could be useful to OTT services marketers and researchers wishing to better 
understand OTT consumers’ preferences. 
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บทคดัย่อ 
Building Information Modeling หรอื BIM เป็นกระบวนการทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจในประเทศไทย และอยู่ในกระบวนการพฒันา 

หากดทูีค่ าจ ากดัความจาก National BIM Standard (https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-building-information-modelling-bim 
ส ารวจเมือ่วนัที ่25 ม.ีค. 2565) อธบิายในเบือ้งตน้ไวว้่า BIM is a process for creating and managing information on a construction 
project throughout its whole life cycle ซึง่กห็มายความถงึการบรหิารจดัการขอ้มลูใหก้บัองคป์ระกอบอาคารตลอดช่วงอายุของอาคาร 
ในระบบ BIM นัน้ จะมอีงคป์ระกอบอยู ่2 สว่นหลกัๆ คอืตวั Geometry เพือ่แสดงรปูรา่งลกัษณะ รวมไปถงึความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
เหล่านัน้ ทีเ่รยีกวา่ Building Hierarchy และสว่นที ่2 คอืตวัขอ้มลูหรอื Information ซึง่การทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในกระบวนการท างาน 
จะขึน้อยูก่บัตวัขอ้มลูมากกวา่ตวั geometry เสยีอกี 

ในส่วนของขอ้มูลนัน้ มมีาตรฐานควบคุมที่ออกมาหลากหลาย แต่ละตวัก็มวีตัถุประสงค์ที่แตกต่างกนัไป ตามขัน้ตอนการ
ท างาน การจดัการให้ขอ้มูลทัง้ระบบอยู่ใน pattern เดยีวกนั เป็นเรื่องส าคญั COBie (Construction Operations Building Information 
Exchange) เป็นมาตรฐานขอ้มูลทีนิ่ยมใช้ เพื่อความสามารถในการส่งผ่านและเตมิเต็มขอ้มูลไปตามขัน้ตอนของ Building Life Cycle  
(https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-cobie  ส ารวจเมือ่ 25 ม.ีค. 2565) 

ปัญหาของระบบคอื ต้องมคีวามเขา้ใจในวธิกีารจดัท าขอ้มลู และขอ้จ ากดัของขอ้มลูในโปรแกรมหลกัทีใ่ชง้าน และความเขา้ใจ
ในชื่อขอ้มูล (Naming convention) ทีเ่ป็นมาตรฐาน กรณีศกึษาน้ีท าภายใตโ้ปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเป็นโปรแกรมทีแ่พร่หลายใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มวชิาชพีหลายสาขาทีต่อ้งท างานร่วมกนั ถงึแมว้า่จะมเีครื่องมอืช่วยทีเ่รยีกวา่ BIM Interoperability เพือ่ช่วย
สร้างขอ้มูลของระบบ COBie และน าข้อมูลที่มอียู่แล้วไปใส่ในมาตรฐาน COBie (code mapping) แล้วก็ตาม จากการทดลอง พบว่า 
นอกเหนือจากความเขา้ใจแลว้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาโปรแกรมเสริม หรอื Dynamo script เพือ่ช่วยควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มลู 
การท า code mapping เพิม่เตมิ และการสง่ขอ้มลูออกไปภายนอกเพือ่บรหิารจดัการต่อ เช่นการท า visualization ใน Power BI หรอืน า
ขอ้มลูเขา้ระบบฐานขอ้มลูต่อไป 

Abstract 
Building Information Modeling, or BIM, is a growing process in Thailand and is in the process of development. From 

the National BIM Standard website explained that BIM is a process for creating and managing information on a construction 
project throughout its whole life cycle. There are 2 categories in BIM process, the geometry and information. Especially the 
information will be the key success of BIM. 

There are several Standard codes to concerned such as BS1192 and the latest ISO 19650. Due to required information 
on each building process are varies and use different standard such as OmniClass / Uniclass for embedded BIM data, the 
MasterFormat and UniFormat for design and construction process and lastly COBie for building operation process. 

There are many applications and brand in the BIM process. The important issue is how they can transfer the data 
among those applications. As we called BIM Interoperability. Especially the data required for building operation and FM (facility 
management) process. This study is referred to workflow and data preparation of BIM model with the Autodesk Revit application 
(the well-known application in Thailand). Included the interactive data visualization in Power BI.  

Keywords: BIM, Building Information Modeling, FM, Facility Management, COBie 
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บทน า 
Building Information Modeling หรอื BIM เป็นกระบวนการทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจในประเทศไทย และอยู่ในกระบวนการพฒันา 

หากดทูีค่ าจ ากดัความจาก National BIM Standard (https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-building-information-modelling-bim 
ส ารวจเมื่อวนัที ่25 ม.ีค. 2565) อธบิายในเบือ้งต้นไวว้า่ BIM is a process for creating and managing information on a construction 
project throughout its whole life cycle ซึง่หมายความวา่เป็นกระบวนการการทีจ่ะสรา้ง graphic ของตวัอาคารและบรหิารจดัการขอ้มลู
ของอาคารดงักล่าว ตัง้แต่ข ัน้เริม่ตน้ ไปจนถงึบรหิารงานอาคาร หากจะดจูาก diagram ทีเ่รยีกวา่ Building Life Cycle น้ี ทีส่ามารถพบได้
ในเอกสารหลากหลาย โดยอาจมภีาพทีแ่ตกต่างกนับา้ง แต่หวัขอ้ทีป่รากฏกเ็ป็นหวัขอ้เดยีวกนั ซึง่ความเป็นจรงิ กค็อืกระบวนการท างาน
ของงาน AEC (Architecture, Engineer, Construction) และรวมไปถึงการบรหิารจดัการอาคารที่เป็นอยู่ เพยีงแต่ในโลกของ BIM นัน้ 
ตอ้งการใหข้อ้มลูถูกพฒันามากขึน้ไปเรือ่ยๆ ตัง้แต่ฝัง่ผูอ้อกแบบ ไปจนถงึเจา้ของอาคาร 

 
รู ป ท่ี  1  HOW BUILDING INFORMATION MODELLING IS REVOLUTIONIZING THE DESIGN AND CONSTRUCTION 
INDUSTRY ( https://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products/learn-explore/caas/simplecontent/content/how-
building-information-modelling-revolutionizing-the-design-and-construction-industry.html ส ารวจเมือ่วนัที ่14 เม.ย. 2565) 

มาตรฐานข้อมลู 
ประเดน็ส าคญัคอื ขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อขัน้ตอนต่างๆใน Life Cycle นัน้ อาจเหมอืน หรอืแตกต่างกนัได้ หรอื

แมแ้ต่มคีวามละเอยีดของขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จ าเป็นตอ้งมมีาตรฐานต่างๆเพื่อควบคุมกระบวนการท างาน ในโลกของ BIM จะมี
มาตรฐานอยู่ 2 ส่วน คอื มาตรฐานของตวั geometry และมาตรฐานของตวัขอ้มลู หรอื Information ขอ้มลูเหล่านี้ อาจเริม่ตน้จาก
การศกึษาเอกสารของ LOD Specification 2021 จาก website ของ BIM forum (https://bimforum.org/wp-content /uploads/ 2022/ 
02/LOD-Spec-2021-Part-I-FINAL-2021-12-28.pdf  ส ารวจเมื่อวนัที่ 15 เม.ย. 2565) ซึง่เป็นเอกสารทีก่ล่าวถงึความละเอยีดของ 
geometry และขอ้มลูในระดบัต่างๆ ส าหรบัเรื่อง LOD หรอื Level Of Development นัน้เป็นมาตรฐานทีม่กัใชอ้า้งองิในกระบวนการ
ท างานในระบบ BIM ขอ้มลูน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น guideline ส าหรบั geometry และส่วนที ่2 เป็นตาราง excel ส าหรบั
ขอ้มลู หรอื information ทีจ่ะประกอบใน model 

https://bimforum.org/wp-content%20/uploads/%202022/%2002/
https://bimforum.org/wp-content%20/uploads/%202022/%2002/
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รปูท่ี 2 ตวัอยา่งเอกสาร LOD Specification part 1 

 
รปูท่ี 3 ตวัอยา่งเอกสาร LOD Specification part 2 

ข้อมลู หรือ Information 
ส าหรบัเอกสารน้ีจะศกึษาถงึเรื่องของขอ้มลูทีใ่สล่งไปใน model เป็นหลกั สงัเกตจากรปูที ่2 ในคอลมัน์ของ Attribute นัน้ กค็อื

ตวัขอ้มลูทีจ่ะมกีารบรรจุลงไปใน model ทัง้น้ีกต็้องมกีารตกลงกนัในการท างานว่า โครงการแต่ละโครงการนัน้ต้องการขอ้มูลอะไรบา้ง 
เรียกว่า BIM Uses ส าหรับเรื่อง BIM uses สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารของ BIM Project Execution Planning  
(https://www.construction-institute.org/resources/knowledgebase/knowledge-areas/information-management-technology/topics 
/res-cpf-2010  ส ารวจเมือ่วนัที ่15 เม.ย. 2565) 

ในคอลมัน์ Attribute คอืชื่อของขอ้มูลที่ใช้ กรณีตวัอย่างในโปรแกรม Revit จะเรยีกว่า parameter ในโปรแกรม ArchiCAD 
เรยีกว่า Field การก าหนดชื่อทีเ่ป็นมาตรฐานจงึเป็นเรื่องส าคญัในการส่งผ่านขอ้มลูจากขัน้ตอนหน่ึงไปอกีขัน้ตอนหน่ึง ในกระบวนการ
ของ BIM จงึมมีาตรฐานการตัง้ชื่ออกีตวัหน่ึงเรยีกว่า COBie (Construction Operations Building Information Exchange) ซึ่งเน้นไปที่
มาตรฐานขอ้มลู รวมไปถงึชือ่ทีค่วรเป็น เพือ่การสง่ผา่นขอ้มลูระหวา่งขัน้ตอนต่างๆ ใน Building Life Cycle ทีจ่ะเตมิเตม็ไปเรือ่ยๆ แทนที่

https://www.construction-institute.org/resources/knowledgebase/knowledge-areas/information-management-technology/topics


13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

390 

จะตอ้งส่งผ่านขอ้มลูในรูปแบบอื่น และอาจมกีารป้อนขอ้มลูใหมใ่นแต่ละขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขัน้ตอนทีส่่งจากผูร้บัเหม า ไปยงั
เจา้ของอาคาร เพือ่การบรหิารจดัการอาคาร (Facility Management) ต่อไป 
ในเอกสารน้ีจะมุง่เน้นไปในเรือ่งของขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการบรหิารจดัการอาคาร หรอื FM เป็นหลกั แบง่เป็น 2 สว่น คอื 

1. วธิกีารจดัการและเตรยีมการขอ้มลู 
2. มาตรฐานขอ้มลู COBie 

1. วิธีการจดัการและเตรียมการข้อมลู 
ในโปรแกรมประเภท BIM แต่ละยีห่อ้ อาจมรีูปแบบและวธิกีารท างานทีแ่ตกต่างกนับา้ง แต่ทุกโปรแกรมจะมคีวามสามารถใน

การใสข่อ้มลูลงไปไดท้ัง้สิน้ ในกรณีศกึษานี้จะใชโ้ปรแกรม Autodesk Revit ทีเ่ป็นโปรแกรมทีแ่พร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่กบัการท างานร่วมกนัระหวา่งสาขาวชิาชพี โดยหลกัการจะมขีอ้มลู 2 ชนิด คอื ขอ้มลูมาตรฐานของโปรแกรม (Standard parameter) 
และ ขอ้มลูทีเ่พิม่เขา้ไปเอง (Custom parameter) 

1.1 ข้อมลูมาตรฐานของโปรแกรม 
ในโปรแกรม Revit จะพบข้อมูลมาตรฐาน หรือ parameter มาตรฐานได้ใน dialog ของ Instance properties และ Type 

Properties เพื่อขยายความเลก็น้อย Type properties คอืคุณสมบตั ิหรอืขอ้มูลทีบ่รรจุอยู่กบัคลงัขอ้มูลฐาน หมายความว่าเป็นขอ้มูลที่
เหมอืนกนั ไม่ว่าจะวางขอ้มูลนัน้ลงไปกีต่วักต็าม เช่น part number, รุ่น, ระยะเวลาการรบัประกนั เป็นตน้ แต่ Instance properties คอื
ขอ้มลูทีบ่รรจุอยูใ่นแต่ละชิน้สว่นอสิระจากกนั เช่น สี, วนัทีต่ดิตัง้ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม หากสงัเกตดชูื่อของ parameter แลว้มาเทยีบกบั
ทีร่ะบุไวใ้น LOD Specification อาจมคีวามแตกต่างกนั แต่ดว้ยความทีก่ารสบืคน้ หรอือา้งองิขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรน์ัน้ จะใชช้ื่อเป็น
หลกั ท าใหก้ารสบืคน้ขอ้มลูอาจท าไมไ่ด ้หรอืมขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยากเกนิไป 

กรณีตัวอย่างต่อไปน้ี เป็น parameter ของ Fan coil unit จะเห็นว่าตัว parameter ในโปรแกรม กับ attribute ของ LOD 
specification มีการเว้นวรรคที่แตกต่างกัน ในแง่ของคอมพิวเตอร์แล้ว จะถือว่าเป็นข้อมูลคนละตัว ปัญหาที่ตามมาในกรณีของ 
parameter มาตรฐานของโปรแกรมนัน้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชื่อได ้การแกไ้ขจงึจ าเป็นตอ้งสรา้ง parameter ขึน้มาใหม่ ใหส้อดคลอ้ง
กบั LOD specification หรอืสอดคลอ้งกบัชือ่ในระบบของ COBie กไ็ด ้

 
รปูท่ี 4 ตวัอยา่งเปรยีบเทยีบชือ่ parameter ในโปรแกรม Revit กบั Attribute ใน LOD specification 

1.2 ข้อมลูท่ีเพ่ิมเข้าไปเอง (Custom parameter) 
ในกรณีทีไ่ม่พบขอ้มลูทีต่อ้งการจาก parameter มาตรฐาน กส็ามารถสรา้ง parameter ขึน้มาเอง เรยีกว่า custom parameter 

ท าใหส้ามารถจดัท าขอ้มลูไดค้รบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้น BIM Uses นอกจากนัน้ยงัสามารถอาศยั Custom parameter น้ีในการเกบ็ขอ้มลูที่
ชือ่มาตรฐานไมส่อดคลอ้งกบั LOD specification หรอื COBie ไดอ้กีดว้ย 

1.3 วิธีการเพ่ิม parameter 
การเพิม่ parameter ในโปรแกรม Revit สามารถท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. Project parameter เป็น parameter ทีเ่กดิขึน้ใน project file แต่ละตวั อสิระจากกนั 
2. Shared parameter เป็น parameter ทีถู่กบนัทกึไวใ้นแฟ้มขอ้มลูเฉพาะ และสามารถก าหนดใชก้บั project fileใดๆกไ็ด ้

ในกรณีที่เป็นโครงการที่สร้างขึ้นใหม่เอง อาจใช้ project parameter ที่ท าได้ง่ายกว่า โดยสร้าง parameter ที่จ าเป็น หรอืที่
ตอ้งการ เกบ็ไวใ้น template  file เมือ่เริม่ตน้สรา้งโครงการ กจ็ะม ีparameter เหล่าน้ีพรอ้มใช ้และเหมอืนกนัในทุกโครงการขององคก์ร 
หรอืหน่วยงานนัน้ๆ 
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กรณีที่เป็นโครงการที่น ามาจากหน่วยงานอื่น จ าเป็นที่จะต้องใช้ shared parameter แทน แล้วอาศัยข้อมูลจาก shared 
parameter file มาก าหนดเป็น parameter ใหมใ่นโครงการทีไ่ดร้บัมาอกีชัน้หน่ึง 

1.4 ขัน้ตอนการสร้าง project parameter 
ขัน้ตอนการสรา้ง project parameter โดยสงัเขป จะมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1. ไปที ่Manage -> Project parameters 
2. ใน Project parameters dialog ใหเ้ลอืก New parameter (1) 
3. ตัง้ชือ่ parameter ทีต่อ้งการในชอ่ง Name (2) (ในเรือ่งของชือ่มาตรฐานจะอธบิายในหวัขอ้ มาตรฐานขอ้มลูในงาน FM เพิม่เตมิ) 
4. ก าหนดชนิดของขอ้มลูในช่อง Type of parameter (3) ในกรณีของ Revit นัน้ ไม่มปีระเภทขอ้มลูหรอื Data type ทีเ่ป็น Date ซึง่เป็น
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบังาน FM รายละเอยีดจะอธบิายเพิม่เตมิในหวัขอ้ Data type ในหวัขอ้ถดัไป 
5. ทางดา้นขวาของ dialog จะเป็นการก าหนดวา่ parameter ใหมน้ี่ จะมใีหใ้ชใ้น category ใดบา้ง (4) 

รปูท่ี 5 dialog ส าหรบัการสรา้ง project parameter ในโปรแกรม Revit 

1.5 ขัน้ตอนการสร้าง Shared parameter 
กรณีของ Shared parameter จะเริม่ตน้จากการก าหนด Shared parameter file ทีจ่ะใชใ้นโครงการก่อน โดยมขีัน้ตอนโดยสงัเขปดงัน้ี 
1. ไปที ่Manage -> Shared parameters 
2. เลอืก Create (1) ในกรณีทีย่งัไมเ่คยสรา้งมาก่อน หรอืเลอืก Browse (2) เพือ่เลอืก shared parameter file ทีต่อ้งการ 
3. เลอืก New group (3) เพือ่ก าหนดวา่ shared parameter น้ีจะไปรวมไวใ้นกลุม่ขอ้มลูใด 
4. เลอืก New parameter (4) แลว้ตัง้ชื่อ (5) เพือ่สรา้ง parameter ใหม ่(ก าหนด Type of parameter (6) ใหถู้กตอ้งดว้ย เพราะจะแกไ้ข
มาไดห้ลงัจากน้ี) 
5. หลังจากได้ shared parameter แล้ว ก็จะต้องสร้างให้เป็น project parameter ต่อไป โดยใช้ขัน้ตอนเดียวกับการสร้าง project 
parameter เพยีงแต่ก าหนดใหน้ าขอ้มลูมาจาก shared parameter file แทน 

 
รปูท่ี 6 dialog ส าหรบัการสรา้ง Shared parameter ในโปรแกรม Revit 
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1.6 Data type 
ใน Revit มปีระเภทขอ้มูล หรอื Data Type ค่อนขา้งครบ ไม่ว่าจะเป็น ตวัเลขทัว่ไป ตวัอกัษร พืน้ที ่เป็นต้น ยกเวน้ประเภท 

Date เน่ืองจากขอ้มลูดา้น FM มหีลายตวัทีข่อ้มลูเป็นเรื่องของวนัทีเ่ช่น Warranty start date, Installation date เป็นตน้ ทางออกในเรื่อง
น้ีจงึจ าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลูวนัที ่ดว้ย Data Type ทีเ่ป็น text แทน จากการศกึษาพบว่า รูปแบบของวนัที ่จะตอ้งอยู่ในรูปของ mm/dd/yy 
หรอื เดอืน วนั ปี ซึง่เป็น format มาตรฐานที ่excel จะแปรขอ้มลูไดถู้กตอ้ง (สามารถเปลีย่น cell format จาก text ไปเป็น date ไดท้นัท)ี 
ทัง้น้ีหากใชโ้ปรแกรมเช่น Power BI กอ็าจจะใสข่อ้มูลในรปูแบบทีต่อ้งการเองกไ็ด ้แลว้เพิม่สตูรในการ translate ขอ้มลูอกีครัง้ อย่างไรก็
ตาม จากการทดลองพบว่าการใส่ขอ้มูลเป็น mm/dd/yy จะสะดวกต่อการท างานมากทีสุ่ด อย่างไรก็ตามเน่ืองจากใน Revit ไม่มขีอ้มูล
ประเภทวนัที่โดยตรง การป้อนข้อมูล ก็อาจเกิดความผดิพลาดได้ เพราะไม่มรีะบบตรวจสอบ วธิีการที่จะลดปัญหาในเรื่องน้ี อาจ
จ าเป็นตอ้งพฒันา application ขึน้มาเพือ่ใชใ้นการป้อนขอ้มลูเหล่าน้ี โดยอาจใชภ้าษา C# หรอืพฒันาดว้ย Dynamo Script กไ็ด ้

1.7 การส่งข้อมลูออกจากโปรแกรม 
หลงัจากที่ได้เพิม่เตมิ parameter ตามที่ต้องการเรยีบร้อยแล้ว ก็สามารถสร้างตารางขอ้มูลในรูปของ schedule ได้ ทัง้น้ีใน

โปรแกรม Revit จะม ีschedule อยู่ 2 ประเภท คอืแบบเจาะจง category และแบบ multi-category ในกรณีแรก จะไดข้อ้มลูรายละเอยีด
ครบถว้นตามแต่ละ category แต่จะท าใหไ้ดแ้ฟ้มขอ้มลูหลายแฟ้ม และตอ้งน ามารวมกนัเอง กรณีที ่2 จะสามารถสง่ขอ้มลูออกไดท้ัง้หมด
ในคราวเดยีวกนั แต่ขอ้มลูจ าเพาะ หรอื parameter บางตวัอาจมไีมค่รบ แต่ในเบือ้งตน้ ส าหรบังาน FM อาจใชแ้บบ multi-category ได ้
เพราะขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น common parameter โดยหลกัการพื้นฐานจงึจ าเป็นต้องค้นหาขอ้มูล parameter ที่ต้องการทัง้หมดก่อนว่า 
ภายใต ้muti-category นัน้มขีอ้มลูพอเพยีงกบัการท างานแลว้หรอืไม่ หากไม่ครบ กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้schedule แยก แลว้น าไปรวมกนั
ภายนอกโปรแกรมอกีครัง้ ซึง่อาจแกไ้ขจุดอ่อนน้ีได ้โดยอาศยั Dynamo script แทน 

อยา่งไรกต็าม กรณีอาคารขนาดใหญ่ทีม่ปีรมิาณองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นงาน FM จ านวนมาก การแยกตารางแลว้น าไปรวมกนัดว้ย
โปรแกรมประเภทฐานขอ้มลู อาจสะดวกต่อการบรหิารจดัการมากกวา่ 

หลงัจากไดข้อ้มลูของ model ในสว่นต่างๆตามตอ้งการ กส็ามารถน าขอ้มลูเหลา่น้ีไปบรหิารจดัการต่อได ้เช่นการแบง่กลุ่ม การ
สรา้งตารางเกี่ยวกบั PM (Preventive maintenance) เพื่อคาดการณ์งบประมาณในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะเปลีย่น งบประมาณการ
บ ารุงรกัษา เป็นตน้ การเชือ่มโยงกบัแฟ้มขอ้มลู spreadsheet ในสว่นของ maintenance log เป็นตน้ 

1.8 การน าเสนอข้อมลูเพ่ือสนับสนุนงาน FM 
ในโปรแกรม spreadsheet ทัว่ไป กม็คีวามสามารถในการจดัท าตาราง แผนภูมติ่างๆ เพื่อใหดู้ขอ้มลูงา่ยขึน้ หลายกรณีอาจมี

การใช้ Pivot table เพื่อคดักรอง สรุปขอ้มูล ตามที่ต้องการ กรณีศกึษาน้ีได้ทดลองใช้โปรแกรม Power BI (https://powerbi.microsoft 
.com/en-au/ ส ารวจเมือ่วนัที ่16 เม.ย. 2565) ซึง่เป็นโปรแกรมส าหรบัการท า Data Visualization ตวัหนึ่ง ทีส่ามารถน าขอ้มลูเชงิตาราง
มาสรุปได้ง่ายกว่าการใช้โปรแกรม spreadsheet ทัว่ไป ในการทดลอง ได้อาศยั Power BI visuals ตวัหน่ึงคือ Synoptic Panel ที่มี
ความสามารถในการน าแฟ้มขอ้มูลแบบ SVG เขา้มาแสดงผลในหน้าจอของ Power BI กรณีน้ีท าใหส้ามารถน าผงัพื้นอาคารมาแสดง
ประกอบขอ้มลูไดด้ว้ย 

ในกรณีศกึษาน้ีจะเป็นการสรา้งผงัพืน้ออกไปแสดงผลใน Power BI โดยมขีัน้ตอนการเตรยีมขอ้มลูโดยสงัเขปดงัน้ี 
1. ในโปรแกรม Revit เลอืก view ของผงัพืน้ทีต่อ้งการแลว้ Export image ออกไป โดยใหม้คีวามละเอยีดไมน้่อยกวา่ 4000 pixels 
2. ไปที ่website ของ https://synoptic.design/ แลว้ drag แฟ้มขอ้มลูภาพที ่export ออหกมาในขัน้ตอนก่อนหน้า 
3. ใชเ้ครือ่งมอื automatic discover bitmap area (1) แลว้ คลกิลงไปในภาพ (2) เพือ่ก าหนดหอ้ง 
4. ทีห่น้าต่าง Areas (3) ใหก้ าหนดเลข (4) ทีต่รงกบั room number ใน Revit project สว่น Area name (5) ใหต้ัง้ชือ่ตรงกบั room name 
5. หลงัจากท าครบ ใหเ้ลอืก Export to Poer BI (6) จะไดแ้ฟ้มขอ้มลูแบบ SVG ขึน้มา 
6. เปิดโปรแกรม Power BI แลว้ตดิตัง้ Visual ชือ่ Synoptic Panel จากคลงั Visual ของ Power BI 
7. คลกิเลอืก Visual ตวัน้ี จะไดก้รอบของ visual ในหน้าของ Power BI ก าหนด category เป็น Room number และ Measure เป็นค่าที่
เราต้องการใช ้หลงัจากนัน้ทีก่รอบของ Synoptic จะม ีicon ชื่อ Local maps ให ้คลกิ แลว้เลอืกแฟ้มขอ้มูล SVG ทีท่ ามาจาก website 
ของ Synoptic.design จะไดผ้งัพืน้ออกมา 
8. หากบนหน้าของ Power BI มตีารางอื่นๆอยู่ โดยพืน้ฐานโปรแกรมจะเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างตารางหรอื Visual อื่นๆกบั synoptic ให้
ทนัท ี

https://powerbi.microsoft/
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รปูท่ี 10 website ของ Synoptic Design ส าหรบัการเตรยีมแฟ้มขอ้มลูแบบ SVG 

1.9 การเตรียมแฟ้มข้อมลูแบบ SVG ด้วยโปรแกรมอ่ืน 
การใชเ้ครือ่งมอืของ Synoptic design ชว่ยใหก้ารเตรยีมขอ้มลู SVG สะดวกขึน้ แต่กรณีทีแ่บบทีใ่ชม้รีายละเอยีดบนผงัพืน้ เชน่ 

เฟอร์นิเจอร์, สุขภณัฑ์ ตวัเครื่องมอืใน website อาจไม่สะดวก กรณีน้ีสามารถใชโ้ปรแกรมจ าพวก Graphic editor ทัง้หลายทีส่ามารถ 
export ขอ้มลูแบบ SVG ได ้เชน่ illustrator น าภาพมาวางแลว้ท าการสรา้ง layer ตามจ านวนหอ้งทีต่อ้งการ ตัง้ชือ่ layer ใหต้รงกบั room 
number เมื่อ export ออกมาเป็น SVG กส็ามารถน าไปใชก้บั Synoptic Panel ใน Power BI ได ้เช่นกนั ตวัอย่างต่อไปน้ี จะเป็นขอ้มูล
ของ SVG จะเหน็วา่ id จะเป็นเลขที ่room number ซึง่กรณีตวัอยา่งน้ีเป็น encoding แบบ UTF-8 

 
รปูท่ี 11 ตวัอยา่งแฟ้มขอ้มลูแบบ SVG ทีส่ามารถแกไ้ข header ของ boundary แต่ละตวัไดด้ว้ย Text Editor 

1.10 ตวัอย่างการน าเสนอข้อมลูเชิง FM ด้วย Power BI 
ตวัอยา่งต่อไปน้ี เป็นการ export ขอ้มลูจาก Revit Schedule แลว้ท าผงัพืน้ใน Synoptic design แลว้น ามารวมกนัใน Power BI 

 
รปูท่ี 12 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มลู Maintenance โดยรวม 
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รปูท่ี 13 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มลู Maintenance เฉพาะปี 2024 

2. มาตรฐานข้อมลู cobIE 
ในขัน้ตอนแรกได้กล่าวถงึขัน้ตอนและกระบวนการจดัท า และส่งขอ้มูลออก แต่เรื่องที่ส าคญักค็อืรูปแบบ หรอืชื่อของขอ้มูล

เหล่านัน้ กจ็ะเป็นตอ้งมมีาตรฐานมาควบคุมเชน่กนั หากศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของโปรแกรมประเภท BIM แต่ละยีห่อ้ จะเหน็วา่ ชือ่ขอ้มลูที่
ใช้นัน้ อาจมชีื่อที่แตกต่างกนัได ้หากคณะท างานใชโ้ปรแกรมเดยีวกนั ก็มกัจะใช ้parameter หรอื field มาตรฐานของโปรแกรมนัน้ๆ 
อย่างไรกต็าม หากคณะท างานใชโ้ปรแกรมต่างกนั หรอืสง่ผา่นไปยงัขัน้ตอนอื่น กจ็ะมปัีญหาในเรือ่งขอ้มลูทีต่อ้งแปลใหต้รงกนั กรณีของ 
COBie จงึเป็นทางออกที่ส าคญัที่จะสรา้งความเขา้กนัไดข้องขอ้มูล และเป็นการเตมิเต็มขอ้มูลไปเรื่อยๆ จากขัน้ตอนการออกแบบไป
จนถงึเจา้ของอาคาร 

ขัน้ตอนการใส่ข้อมูลในรูปแบบของ COBie ลงไปในระบบ BIM ก็ใช้กระบวนการตามที่อธิบายไว้ในข้อแรก คือการสร้าง 
parameter หลงัจากนัน้กใ็ส่ขอ้มูลลงไป หรอือาจใชห้ลกัการของ code mapping เพื่อน าขอ้มลูจาก standard parameter ของโปรแกรม 
มาใสล่งไป COBie parameter ดว้ยการใชโ้ปรแกรมเสรมิ หรอื Dynamo script 

กรณีของ Autodesk Revit ไดจ้ดัท าเครื่องมอืทีเ่รยีกวา่ Autodesk BIM Interoperability tools ซึง่ extension น้ีม ีfunction ของ 
COBie extension features ซึ่งเป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการสร้าง COBie parameter และท าหน้าที่ Code mapping ให้กับ COBie 
parameter ดว้ย 

 
รปูท่ี 14 ชุดเมนูของเครือ่งมอื BIM Interoperability 
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2.1 ขัน้ตอนการด าเนินการส าหรบั COBie 

 

 
รปูท่ี 15 ตวัอยา่งการท า parameter mapping ใน BIM Interoperability tools 

ขัน้ตอนการด าเนินการโดยสงัเขป มดีงัน้ี 
1. ตัง้คา่การควบคุมชือ่ของ family ทีจ่ะ export ที ่Setup Families 
2. ตัง้คา่จ าเพาะส าหรบัโครงการ ที ่Setup Project 
3. ในสว่นของ Setup Project เรือ่งทีส่ าคญัคอื Parameter mappings ทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการดงัขอ้มลูทีม่อียูจ่าก parameter มาตรฐานของ
โปรแกรม น ามาใสใ่น COBie parameter ซึง่จะชว่ยลดภาระของการกรอกขอ้มลูลงไปไดม้าก 
4. ก าหนดขอ้มลูของ Zones กบั Space ซึง่ส่วนมากจะเป็นการ map ขอ้มลูของ room, department เขา้มา หากไมท่ าในสว่นน้ี จะไมไ่ด้
ขอ้มลู Space ตามมาตรฐาน COBie ซึง่เป็นพืน้ฐานของการจดัการ space ในระบบ FM ต่อไป 
5. หลงัจากก าหนดค่าครบถ้วน และเลอืก Save and Close โปรแกรมจะท าการเพิม่ COBie parameter ลงไปกบั element ต่างๆ และ
หากมีการก าหนด parameter mapping ไว้ โปรแกรมก็จะน าข้อมูลจาก standard parameter มาใส่ลงใน COBie parameter กรณี
ตวัอยา่งน้ีเป็นการ map คา่ของ Type Mark มาใสล่งใน COBie.Component.TagNumber 
6. ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการ Create Spreadsheet ซึง่โปรแกรมจะจดัท าเป็นแฟ้มขอ้มลูของ Excel เป็นโครงสรา้งมาตรฐานของ COBie ซึง่
หากมกีาร mapping ทีด่ ีขอ้มลูฝัง่โมเดล จะถูกใสล่งในตารางใหด้ว้ย 
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2.2 ตวัอย่าง COBie spreadsheet 

 
รปูท่ี 16 ตวัอยา่ง COBie spreadsheet 

ข้อสรปุ 
การส่งผ่านขอ้มลูทีเ่ป็นมาตรฐานระหว่างขัน้ตอนการท างาน และระหว่างต่างองคก์ร มคีวามส าคญัทีจ่ะลดการป้อนขอ้มลูใหม่ 

(Rework) ลดขอ้ผดิพลาดในระหวา่งขัน้ตอนการท างาน นอกเหนือจากวธิกีารหรอื Protocol ทีเ่ป็นมาตรฐานแลว้ ขัน้ต ่าคอืการก าหนดการ
ตัง้ชือ่ หรอื Naming Convention ทีเ่หมาะสม COBie เป็นทางออกอยา่งหน่ึง ทีส่มควรท าความเขา้ใจและน าไปปรบัใชใ้นกระบวนการของ 
Building Life Cycle อย่างไรกต็าม จากการทดลองพบวา่ function ของ Parameter mappings ของ Interoperability tools บางกรณีกไ็ม่
แสดง parameter ตวัที่ต้องการใช้ และกรณีเรื่อง Data Type ที่โปรแกรมนัน้ๆ อาจมไีม่ครบตามความต้องการในระบบ FM ดงันัน้จงึ
จ าเป็นที่จะต้องมกีารพฒันาเครื่องมอืในการป้อนขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบั Data Type หรอื Data standard ขององค์กร อาจใชเ้ครื่องมอื 
Interoperability tools ในการสรา้ง COBie parameter ให ้แลว้อาศยั Dynamo Script ส าหรบัการท า parameter mapping ขึน้มาเอง จะ
สะดวก ลดภาระการจดัการขอ้มลู และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการไดม้ากกวา่ 



THE VIABILITY OF STORYTELLING BY USING CARTOON MEDIA FOR MARKETING COMMUNICATION IN THAILAND  
PASSAKORN SUKSOMJIT, NIJ TONTISIRIN and ISAAC ADAM JAMIESON 

397 

 
THE VIABILITY OF STORYTELLING BY USING CARTOON MEDIA  

FOR MARKETING COMMUNICATION IN THAILAND  
 

PASSAKORN SUKSOMJIT1, NIJ TONTISIRIN2 and ISAAC ADAM JAMIESON3 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

zgammabambamz@gmail.com1, nij@ap.tu.ac.th2, isaac@ap.tu.ac.th3 

Abstract 
 Storytelling is the process of telling content or a story. It seeks to make the audience understand what the narrator 
wants to convey, make them experience the narrative, remember the storytellers' content or the main message, and finally, 
make the audience willing to tell the message or experience to others. Today, the role of storytelling exists not only in the 
entertainment and advertising industries, it also plays a role in marketing communication and public relations strategies for 
creating memorable content for businesses in a wide variety of other industries. For example, cartoon characters and avatars 
have been extensively used in storytelling within industries primarily in advertising and the public relations process. However, 
the effectiveness of the use of storytelling tools in both private and public sectors as a marketing communication tool remains 
under-examined. This research aims to investigate the business opportunities that may exist, or be created, in both the public 
and private sectors by incorporating storytelling into general marketing communication of businesses, to give value and added 
memorability to businesses' brands, products, and services. In-depth interviews with both experts in marketing businesses and 
academia have been undertaken as part of this research. The results show that storytelling can have a significant and essential 
role to play in not only cartoon entertainment businesses but also in other businesses. Storytelling has two main roles in the 
marketing communication process. The first role of storytelling is to communicate effectively with the target consumers. The 
second role it can play is as a tool for creating additional value and memorability in brands, products, and services, especially 
for consumers. 

Keywords: Storytelling, Marketing Communication, Customer Satisfaction, Cartoon and Animation 

 

1. Introduction 
Storytelling is the process of telling the content or story (Imyen et al., 2021). It can be applied through personal 

experience, knowledge, and even everyday conversation. Storytelling aims to make the audience understand what the narrator 
wants to convey, make the audience feel the narrative content, remember the storyteller's content or the main message, and 
finally, make the audience want to tell the message or experience they have gained to others (Suphanit, 2021). Storytelling 
evolved to pass on content whether on cultures, social norms, knowledge, and/or innovation development to others 
(Cheoklinthet, 2018). Moreover, such contents can be conveyed in both verbal and non-verbal language and are called 
“Narrative” or “Story” (Literary Terms, 2015) 

Today, the role of storytelling continues to exist in many areas of life and not only in the entertainment, media, or 
advertising industries. It additionally plays a role as one of the marketing communication and public relations strategies for 
creating both verbal and nonverbal content in a business segment (Snowden, 1999). The following are examples of this: 
Storytelling Canvas tools taking the desired narrative in chronological order for telling the brand product story to customers; 
Narrative Theory that is incorporated into advertising video to make customers better remember brands and products by elegant 
language, the story dimension, characters emotions, or tone of situations (Tansuthat, 2019); Storytelling for public speaking or 
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Project Pitching to increase communication skills so that the audience and business partner can ideally completely receive the 
message in a way that is easy to understand, impressive, and can be used as persuasion for negotiation as well (Anderson, 
2013); or Storytelling for teaching materials or personal training courses (Prungpol, 2017). It can encourage understanding of 
project work, and management skills, including increasing the efficiency of long-term work. etc. 

In addition to being used in standard video advertising for commercials, storytelling can be adapted with animations 
or cartoons as well (Cook & Thompson, 2019). This study focuses on the potential use of Japanese Cartoons by businesses 
in Thailand, due to them having much more impact on Asian and Japanese culture soft power than European and western 
culture with regard to Cartoon Entertainment Media for Business Marketing (Lent, 2001). 

1.1 Research Objective 
This research aims to investigate the business opportunities that may exist in both the public and private sectors by 

incorporating not only storytelling for business in both theory and application but also cartoons media and brand avatars into 
general marketing communication in the business segment to give the additional value to businesses brands, product, and service. 

1.2 Research Scope  
The scope of this research is to study and analyze the viability of storytelling in terms of not only structure theory, but 

also application in business sectors as a market communication tool. The scope for the data collection can be separated into 
three main key variables: Theory and Role of Storytelling – as related to theory and structure of narrative theory, socio-cultural 
concepts from the story, and storytelling to effective communication, Storytelling and Marketing Communication – investigating 
the viability of using storytelling as a marketing communication from the case study;  and Value Adding from Story & Content 
– as related to the customer satisfaction on business brand, product, and service. Both primary and secondary research is 
undertaken to collect the information necessary for this research. 

2. Research Methodology 
As a part of the research methodology, both a critical literature review and in-depth interviews were carried out to 

collect primary and secondary data. The literature review covered findings from academic research papers, theses and 
dissertations, business journals, business blogs and media. The in-depth interviews were undertaken with the business 
executives, project planners, and two academic lecturers.  

2.1 Text Analysis (Literature Reviews) 
The literature review is going to focus on an investigation into four main key variables. Start with the background and 

concept of Storytelling in both theory and application. Following the feasibility of using storytelling in a real business project or 
adaptation in a product and service campaign as an Integrated Marketing Communication (IMC) tool. Next is the value-adding 
process through storytelling about the business brand, product and service that impacts consumer satisfaction. Finally, with the 
history and application of the use of Japanese cartoons and animation in the Thai business segment. 

2.1.1 The background and concept of Storytelling  
Storytelling was born and evolved along with society and humanity. All human beings have consumed such narratives 

or stories. Stories can appear in many formats, whether in wall paintings, art, tale and mythology, novels, documentaries, 
movies, or even the dreams that contain the characteristics of a story as well (Premsrirat, 2015). There are two working methods 
of Storytelling: (1) Linking actions or events together either in chronological order or on the basis of cause and effect; (2) The 
provision of other elements either enhances the intensity of the story or creates an immediate understanding of the story as 
each factor is connected to what is seen by the audience. Whether the elements are related to Plot, Characters, Scenes, etc., 
the study of Storytelling is often looking at the elements of the narrative structure according to the Storytelling/Narrative Theory. 
The element of the Storytelling Theory includes: 
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2.1.1.1 The Plot  
The plot is the sequence of events taking place in the story that is both logical and has a clear destination. In other 

words, there is a beginning, middle, and end of the story. Usually, the plot is structured into 5 main parts (Maronee, 2008). 
(1) Exposition: Exposition is a method of opening a story, which can either start from the middle of the story or start 

from the end to the beginning of the story. Exposition does not necessarily have to be a chronological storyline, but exposition 
can be a piece of the story combined by viewing the entire story. The highlight of the Exposition is the introduction of the 
character, setting or location, to make the audience interested in the story. 

(2) Rising Action: Rising Action is where the story continues and is connected by cause and effect, problematic, or 
controversial. Rising Action must begin to become clearer and more intense, leading to embarrassment or situations or difficult 
situations for the characters. 

(3) Climax: Climax is the stage where the conflict in the story reaches its peak, which is the culmination of the story 
and the characters are forced to discriminate against some of the toughest problems. 

(4) Falling Action: Falling Action is an event that follows a character's decisions in a crisis. It is a step that has passed 
the critical point of the story and the issues in the story have been resolved. 

(5) Ending/Resolution: Ending/Resolution is the end of the story. It is the last step that the story must complete to 
come to an end. There may be a variety of endings at the end of the story, e.g., a happy ending, a tragic ending, ending in a 
mysterious (Open Ending), etc. 

2.1.1.2 Theme 
The theme is a concept that takes place in story creation. The theme is the core idea that the audience will gain or 

notice after watching or reading until the end of the media story. In other words, a theme is a part of the meaning that the 
author or story creator wants to communicate with the audience. The main point of understanding the theme is understanding 
the whole story including observations from other elements that appear in the story, such as the title, the character’s name, the 
sentence that the character speaks, or some special symbols inserted into the story, etc., (Goodlad, 1971). 

2.1.1.3 Conflict 
Conflict is one of the key elements in storytelling because they form the crux that leads the story to develop and 

continue through the character's problem-solving process. Conflicts include two types, the first one is Inner Conflict: Conflict 
that occurs mentally. The second one is Outer Conflict: Conflict that occurs physically can be further subdivided as follows: (1) 
Conflict between People and People: The two people or parties have problems or disagreements (2) Conflict between People 
and Nature: People have problems with the surrounding environment, such as environmental disasters. 

2.1.1.4 Character 
The lead character is a person who carries out events and is the one who leads the story that is created, who acts 

according to the events of the story. The changes that occur along the character journey must ideally not conflict with the logic 
and reality of the characters. The characters can be divided into two types: (1) One-sided characters or Flat Characters: 
Characters whose dimensions only see one side. (2) Well-rounded Characters: Characters who have dimensions, look, and 
behave like real people, and have believable reasons for doing things. 

2.1.1.5 Setting 
Setting is the place and time of the event. Setting can reflect a certain meaning of the story, and can also influence 

the thoughts, feelings, and decisions of the characters. Settings can be divided into two types: (1) Setting related to the Period 
of Time, A setting where the conditional "Period" or "Time" is involved, where the Period or Time may already be defined in 
the story, such as a drama that takes place in ancient times or a retrospective era, etc. (2) Setting related to the Location, A 
Setting contains the place where the event takes place, which is a type that is assigned after the Period of Time such as natural 
places (hills, valleys, forests, waterfalls, or seas), man-made places (houses, or palaces), or places that are abstract 
environments.  
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2.1.1.6 Dialogue 
Dialogue is the art of conveying the story and thoughts, or intents, of the author through the words or dialogue of the 

characters. For the most part, the dialogue of each character in the story tends to convey ideological discourses, thoughts, 
perspectives, and feelings. Such ideals are often based on myths, shared social values, or what the characters believe and 
care about.   

2.1.1.7 Point of View 
Point of View refers to viewing events and understanding the behaviour of the characters in the story through the 

eyes of one character, or through the eyes of multiple characters. Point of View is a tactic the author uses to tell a story. 
Determined to tell the story through the point of view of someone or a set character. Choosing a Point of View in a narrative is 
very important for storytelling because the point of view in the narrative is crucial to incorporate the author’s ideologies, ideas, 
beliefs, or values.  

The content or story Point of View in storytelling summarizes the needs and emotions being portrayed in the story 
using the perspective, thoughts, or emotions of the characters used as narrators or viewers of events occurring in the story 
(Bale, 2018). The story nature of the perspective in storytelling can be divided into two types as follows:  

(1) First Person Point of view: It is a characteristic of storytelling through the perspective of the narrator himself, by 
which the nature of this narrative focuses on creating a personal feeling for the reader.  

(2) Third Person Point of view: This is a type of storytelling where the characters are not involved in any way with the 
story. The nature of this narrative focuses on telling the story through the perspective of the person who sees or is in the event 
both near and far, even telling the thoughts of the characters as well. This point of view is sometimes referred to in this narrative 
as the Omniscient Point of view.   

2.1.2 Storytelling in Marketing Communication for Business  
2.1.2.1 Storytelling for the Brand Positioning and Brand Strategy 
Storytelling today plays a huge role in business, especially in terms of marketing strategy in terms of communication. 

Storytelling's goal for marketing has two purposes. The first of these is to communicate to consumers by making them feel 
better about the story or brand, and make it easier to access, and remember the brand, products, and/or services. The Thai 
Life Insurance Company (Tansuthat, 2019) has applied the Storytelling Theory to the commercial video advertisement to convey 
the concept of the brand to consumers. By providing video advertisements with an emotional or touching storyline they reach 
the emotions and stimulate the feelings of consumers until they like, remember, and are loyal to the brand or product of Thai 
Life Insurance Company.  

Storytelling is an important part of any media job. It is not limited to video commercial advertisements and is present 
in the form of movies and series, as well as online media work like news or website content. The case study on Online Media: 
The Standard POP (Jetsadathamsathit, 2018), shows that The Standard POP focuses on using creative storytelling to attract 
content to consumers to read, watch, or gain interest in this media. The Standard POP content is also divided into three formats: 
Website Article, Video, and Infographic, which can be adjusted depending on the occasion, suitability, and intention of the 
media producer. 

Storytelling is not only used as a tool in entertainment and advertising media. It is also used in other business sectors. 
As an example, the “OHANA Icecream Homemade” brand in Bangkok, Thailand adopted storytelling as a marketing strategy 
to increase consumer engagement.  

As an example, the “OHANA Icecream Homemade'' brand, based in Bangkok, Thailand adopted storytelling as a 
marketing strategy to reach potential customers, become more memorable, and increase consumer engagement. Its storytelling 
approach has also been brought into exhibitions it attends, discounts offered to its target group, and staff training to optimize 
customer satisfaction. Taking this approach helped the OHANA brand generate a Net Present Value equal to 1,129,825 baht 
in only 5 years (Wiboonwattanakit, 2016). 
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Additionally, the social business plan adopted for both local farmers and consumers in overall Thailand has adopted 
the strategy of storytelling to create the brand “Rice Story E-Marketplace” as well (Wirotsakunwattana, 2018). The Rice Story 
Social Business Plan was developed to upgrade the GI rice brand of community enterprises by having: (1) Modernity through 
distribution through the E- Market channel. (2) Reach the target audience through modern packaging design, and influencer 
reviews, and create interesting stories that can connect with consumers. (3) Meet various needs such as organic and non-toxic 
rice, healthy rice, or home delivery service in the current situation. This strategy aims to increase Brand Awareness in the brand 
by at least 80%, increase repurchasing of the product by 50%, and generate Brand Royalty from both consumers and farmers.  

2.1.2.2 Storytelling for Communication to Target Consumers 
The second purpose of bringing storytelling to marketing is to create both newer and better communication channels. 

It is important to communicate the brand to the targeted consumer group to get the same understanding of the communication 
level on the products and services as the brand communication. If the consumer does not feel united or has not got feelings 
for the story, consumers will not feel the value of what the brand wants to offer to the same extent. In the end, consumers or 
investors may not invest or buy the products and services that the brand wants to offer if they do not identify with them.  

The importance of good communication can be observed from the communication strategies used in the Club Friday 
radio program (Srisakshot & Pewporchai, 2018), which is a famous love problem consultant radio program between the DJ, 
caller, and audience. The Storytelling strategy in Club Friday radio program was the most frequent strategy for interviewing 
were “Questioning Strategy” for “Guiding to a certain answer” and question-answer in a request form. Additionally, popular 
features of words that interviewees used in the Club Friday radio program were “techniques of language to give advice and 
encouragement” since the interviewers and interviewees had obvious objectives and issues for the interviews. 

The process of projects or stories presented in both different and interesting methods to increase an engagement on 
the target consumers and be much more aware nowadays. In the case study at TED Talk Conference, Chris Anderson (Head 
of TED talk) has introduced an interesting article “How to give a killer presentation” (Anderson & Duarte, 2013), with a total of 
five Steps: Frame Your Story; Plan Your Delivery; Develop Stage Presence; Plan the Multimedia; and Put It Together. The 
suggested steps can be used in a variety of situations, including in public speaking, storytelling, and project presentations. As 
for presenting stories to customers, they often understand what is difficult in society. Storytelling plays an important role in 
everyday life, especially in today's business communications in far more ways than many people expect. 

2.1.3 The Value Added in Business from Storytelling 
The reason why brands often try to create stories about their products and services is to add value to the products 

and services to attract consumers. It also fulfils some needs and wants that may give consumers a luxurious and unique 
experience. A good storyline and the right narrative process for the brand, product, and service can be developed for products 
that look simple and are not different from other brands to increase their value exponentially. The value-added process of 
storytelling is not limited to the form of verbal transmission only, but non-verbal means can be used to convey a story as well. 
A great example of improving the value of the product and service by adding some process, and product story is the Chef’s 
Table course (Sitti-Issara, 2020). The Chef’s Table course is a course where the chef will create a menu that is prepared as a 
course. In the process, they are prepared, served, and performed by famous chefs. The Chef's Table course not only satisfies 
the consumer with the food, but also the perception of the surrounding “atmosphere” and the decoration of the elements in the 
restaurant or the story of the ingredients or the meal that can be used to create added value or satisfaction in consumers and 
encourage them to use the service as much as possible.  

The value-added process from the storytelling need not only be applied to Brand, Products, and Services: storytelling 
can be applied to community development as well. Take for example the Storytelling strategy for value-added approaches to 
enhance self-service water kiosk demand in urban Thailand (Imyen et al., 2021). The storytelling strategy in that incident is 
used to communicate a message to consumers that help them understand the project benefits through both onsite (information 
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on the kiosk) and online channels. It was focused on the topics of health, economic, and environmental benefits of using a 
kiosk. Storytelling Strategy also helps to identify market forces and customer perceptions, knowledge gaps, and the pain points 
of consumers towards that kiosk product. The survey results themselves reflected the customer's interest in having information 
not only on kiosk maintenance, and water (source, type of water, water quality condition and certification) but also on online 
payment methods.  

2.1.4 Cartoon Entertainment Media in Thailand 
2.1.4.1 The History of Cartoons and Cartoon Animation 

The meaning of cartoons has changed considerably throughout the ages of history. The contemporary meaning of cartoons is 
"An image or series of images intended for satire, parody or comedy" or "may refer to an animation resulting from a continuous 
series of paintings to produce an animation" (Becker, 1959). The concept of cartoons first appeared in the western world in the 
Middle Ages (a period in European history that ran from the 5th century to the 15th century A.D.). The initial description of 
cartoon described it as a preliminary drawing in preparation for the creation of works of art such as "painting", "fresco" (painting 
on wet plaster), "hanging tapestry" wall" or "stained glass" Since the 19th century, the cartoon has more commonly become 
known as the term used to refer to humorous illustrations in magazines and newspapers. (The first actual satirical drawing to 
be described as a cartoon was published in a humorous magazine in Great Britain in 1843). 

Cartoons from that period onwards have often been used for satire and have appeared as "Political Cartoons/ Editorial 
Cartoons" (cartoons drawn and published in print media such as newspapers and magazines, with parody or critique of social, 
economic and political conditions). The term "Political Cartoon/ Editorial Cartoon" refers to cartoons intended for fun and humor 
and "Column Cartoon" in the 20th century, with the development and change of media and technology, cartoons also began to 
appear in the form of animations. Animations are a form of cartoon formed by the cascading of multiple still images at high 
speed in a format that is typically neither realistic nor semi-realistic.  

Thailand’s animation industry had an initial slow start. The first Thai animations were educational films created by 
Sanae Klaikluen in 1945, with commercial works later being undertaken by Payut Ngaokrachang, who is the father of Thai 
animation. One of his animation shorts is based on a newspaper comic strip he developed (Young, 2014). It is additionally 
worth noting that on that webpage it is mentioned that “It may take a while to develop the confidence of the producers and 
distributors to recognize the international value of the Thai national narratives, but really warrants a second, even an initial first 
look.”; “In 1979 Payut made the pioneering stepping stone in Thai animation, “The Adventures of Sudsakorn” the style and 
content were driven by classic Thai art …”, “Subsequent to the success of Khan Kluay there have been numerous feature films 
all tending to follow the trends of a Thai historical context, Thai folklore and reinforcing Buddhist spiritual belief”. 

2.1.4.2 Japanese Cartoons in the Thai Context  
Japanese cartoons, those that appear in either books (manga) or videos (anime) are media that have grown in 

popularity in cultures all over the world (Otmazgin, 2014). This is especially so in the Asian Region. Thailand has a long and 
strong relationship with Japan by region, trade, diplomacy, tourism, and cultural exchange. Nowadays, cartoons are not only 
an influence on children. They can affect and influence the business and entertainment sectors as well. For example, advertising 
animation (Cook & Thompson, 2019) was one of the advertising processes that was used for a decade. Combining animation 
with storytelling can make consumers feel more connected to brands. Sometimes, instead of a cartoon character created 
specifically for a brand, a well-known cartoon character, or set of characters, can be used for business events and business 
marketing with the use of a cartoon license for commercial use. As an example of this, at the 2020 Olympics in Japan, famous 
Japanese cartoon characters were used as the main mascots and brand ambassadors (Schmidt, 2018).  

Japanese cartoons have infiltrated and inhabited Thailand's mass media and pop culture for more than 56 years 
through books, television, posters, and toys (Lent, 2001), and have also been in part responsible for shaping the values and 
ideas of children over this period (Tanuthamatat, 2003). Moreover, the impacts of some cartoons have been criticized in many 
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Thai social contexts, especially from the parent’s perspective such criticism includes a debate on whether youth-intoxicating 
cartoons containing nonsensical or inappropriate content for children deserve to be banned. There are also, however, many 
parents, and other adults, who have commented that cartoons can help children develop a love of reading. Furthermore, there 
is also the insertion of culture or manners in some cartoons that can be useful to children as well (Pathumchaisirikul, 2006).  

2.2 In-depth Interview 
In-depth interviews were undertaken with 10 people from three target groups: Executives and Staff working in 

Thailand’s cartoon entertainment media, Executives and Planners using storytelling as a tool for their business or project 
(application terms), and two academic lecturers who study and teach students about storytelling in business (in terms of theory). 
The questionnaire was separated into personal career or company aim and objectives, the opportunity and pain point in each 
business company or career which can lead to storytelling being used to play a role, the application of interviewees using 
storytelling in their business or career as a marketing communication tool for the brand to the consumers, and finally how the 
storytelling can add value to the business brand's products and services to help increase customer satisfaction and aid 
memorability. 

3. Results and Discussion 
The primary and secondary data collection results show that storytelling has a significant position and an essential 

role in not only Thailand’s cartoon entertainment media business but also in other business industries such as public and private 
companies, advertising agency companies, and even project management for-profit and nonprofit organizations as well. 
Storytelling mostly has two main roles in the business industry.  

The first role of Storytelling for business is as a marketing communication tool between brands (company, product 
and service, or content) or users (the content presenter) to the target consumers (sponsorship, customer, or community) either 
by project pitching or on-stage public speaking, online and on-site event or exhibition organizing, commercial or campaign 
advertising, even communicated on social media platforms or mass media.  

The key concept of storytelling in marketing communication terms, as revealed by the interview result from the 
advertising agency is that: “It is important to communicate with the same understanding of communication level from the brand, 
company, or the presenter to the target consumers or target audience”. Moreover, the agency said that “if the target consumers 
do not feel united with the brand or have no feelings for the story, they will be less inclined to feel its value or the story of what the 
brand wants to offer.” In such a situation, consumers or investors will be less inclined to invest or buy the products and services 
that the brand wants to offer.  

Storytelling provides the opportunity to be used as a tool for both icebreaking behaviours and to represent each 
relevant party's interests in terms of business communication and negotiation. From the interview with the TED Talk project 
manager, the TED talk project has used storytelling in communication for business not only to convince the stakeholder parties 
and company to acknowledge the benefit of the TED talk project to gain the funding sponsorship, but also to persuade to TED 
talk audience target group by public relation in word or mouth, blended in nowadays media, business, and society to gain public 
awareness in TED talk organization, the key concept, and generated the interest in people who believe in “Idea Worth 
Spreading” to using their service or be the part of TED Community.  

Moreover, in the in-depth interview, the managing director of Cartoon Entertainment Media Company has also brought 
together the storytelling tools combined with a public relations campaign strategy to create increased engagement with the 
target consumers (Parents with Children, and the Teenagers) as well. This can help further develop brand awareness, and 
brand relations, and generate customer loyalty which can be a benefit to the long-term income for the company. 

The second role of Storytelling for business is it being used as a tool for creating an additional value in the brand 
(company), product, and service which otherwise seems normal, unattractive or like its competitors. It can be observed by 
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observation through both primary data and secondary data collection that a brand or Product story was created to attract the 
same interest in consumers or target groups to not only purchase products and services but also to fulfil customer interests, 
and to create a unique differentiation for the products, services, and experiences being offered. 

When interviewed the academic involved in storytelling for businesses stated that it can imply the key concept or the 
common knowledge that “The brand and the product story must fulfil the physical and mental aspects of consumer interests (needs 
and wants).” The interviewee then went on to provide examples of this kind of storytelling such as: “the fine-dining course that 
provides the experiences or content in unique meal course that can never be equalled in everyday life” (Sitti-Issara, 2020), and the 
“purchasing of rare jewellery by individuals to improve their social status to make themselves feel more distinguished, or similar to 
other people in high-level society” (Chulerk, 2018).  It was further mentioned that storytelling can be used for “staff recruiting, 
gaining increased work value, and increased career opportunities when working in network marketing industries as well”. 

The interview undertaken with the managing director of a network marketing company revealed that “the network 
marketing business relies on storytelling and provides more than 80% for the overall strategy. That interviewee also revealed that 
storytelling has a role in almost every aspect of the company, whether on company profile (good review opinion on its website and 
good looking profiles on the staff in social media), brand and product story (what is the product, what is the benefit, why it more 
unique than the others etc.), staff recruiting (good company story and good working life can make people interested in having a 
working career with the brand), customer loyalty (the benefits that both the customers and staff will gain the reward if they are 
assigned to be the network marketing company membership e.g. free travelling aboard), and long-term investment in human 
resource (staff training in storytelling in business, communication in negotiation, and professional sales and marketing course). 

4. Conclusion and Future Steps 
Storytelling for Business is estimated to be primarily useful to those who are studying or working in Business 

Administration, Public Relations, Project Management, and/or are Business Owners than for members of the public. This is 
because Storytelling can be applied to various projects and merge information from many fields of knowledge together in 
compelling ways that make them more memorable and easier to understand. Storytelling’s key focus is on: 1) communicating 
a high level of understanding level between the presenter (brand) and the receiver (consumer) in order to reach the consumer 
interest, motivation and needs; and 2) the Value-Added Process in Brand Product and Service in order to fulfil consumer wants 
and needs in both physical and mental topic which have already been mentioned in the case study research.  

With regard to future steps, the research being undertaken can help sell the idea that cartoon media can be used to 
inform businesses and members of the general public that storytelling can also be applied in general communication to help 
improve the quality of life. Whether used to those undertaking public speaking to develop both better communication skills and 
increase the value of the presenter or the project in career work, persuading or motivating people in negotiation to be consistent 
and do things that they want to be involved in, or even be used to help expand careers or job opportunities, (for those who are 
interested in using “Communication” is the daily life career such as Freelance Mentor, Expert Lecturer, Marketing or Strategic 
Planner, Advertising Agency, Project Manager, Multi-Level Marketing (Network Marketing), Sales Manager or the Business Owner. 
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Abstract 

 The Covid-19 pandemic has shaped people's behavior to better care for themselves than before. Natural health care 
products have also gained popularity among these consumers. Traditional Thai herbal medicine is an alternative way to cure 
Covid-19 effectively. Specifically, the Andrographis Paniculata or green chiretta is an effective way to work against the spread 
of the SARS-COV-2 infection. However, little is known about the change in this herbal medicine market in Thailand.   

 This study aims to examine the change in the herbal medicine market in the occurrence of the Covid-19 pandemic 
in Thailand. The data is drawn from the Department of Business Development, Ministry of Commerce from 2018 to 2021. The 
results show that the capital spending of newly established pharmaceutical and medical supply businesses in Thailand has 
tripled, increasing from 1.51 billion Thai baht in 2019 to 4.69 billion Thai baht in 2020. The current selling price of Andrographis 
Paniculata has grown 5-6 times since the pre-pandemic period. The selling price per bottle increased from 80-150 to 280-400 
baht. The price of dried leaves also increased from 80-120 baht per kilogram to 800-1,200 baht per kilogram, about ten times 
the increase. The result shows that the increased demand for the Andrographis Paniculata from the spread of Covid-19 has 
driven up the price of these herbal medicines. This upward trend suggests further examining consumers' behaviors toward 
these herbal medicine products.  

Keywords: Herbal medicine, Andrographis Paniculata, Covid-19 

 

1. Introduction 

Herbs played an essential role for people around the world for all cultures to be used for food, to be cooked or to be 
as Herbs played an essential role for people around the world for all cultures to be used for food, to be cooked or to be as 
some ingredient, or in some menus added in the form of spices to give an intense taste to the meals or for medical purposes. 
Since modern medicine has not been invented yet, people use herbs to heal the disease and the pain varies by culture and to 
give the knowledge of herbal use generation by generation. In Thailand, the weather is appropriate for many species of plant, 
especially herbs. So, herbs have become a part of Thai people's lives; almost every family has to use the herbs more or less. 
Whether in food, beverage, body care, or supplement medicine. In recent years, most Thai people have had to take care and 
choose healthy products for themselves more than before and choose the 'natural product' instead of the chemical products 
(Thai Health Promotion Foundation, 2017). 

1.1 Production and import value of herbal medicine products 

In 2018, Thailand's sales of herbal supplement products were 42.4 billion baht, with an 11% annual growth rate from 
2017. The value of herbal medicines increased by 406million baht, from over 1,700 million baht in 2016 to over 2,000 million 
baht in 2017. Herbal topical analgesic is the fastest growing market segment with a 14% annual increase (data from Ministry 
of Commerce). In addition, the value of herbal medicine product manufacturing has gradually risen from 2008 to 2016, 
according to statistics from the Thai Food Drug and Administration (TFDA). This data infers that herbal medicine products 
have become more accepted among consumers (Kwankhao, 2020). 



THE IMPACT OF COVID-19 TO HERBAL MEDICINE MARKET IN THAILAND 
WERIN PHANTUMABUMRUNG and NIJ TONTISIRIN 

407 

 
Figure 1.1 Production and import value of herbal medicine products for humans during 2008-2016 

Figure 1.1 shows the production and import value of herbal medicine products for humans from 2008-to 2016. This implies 
that the herbal medicine products industry has the production rate increased, which means they have achieved self-reliance 
at a certain level. 

1.2 Research trend on Thai herbs according to the value chain of herbal products 

 

Figure 1.2 Researches on Thai herbs according to the value chain of herbal products 

Source: Journal of Heath Science (2020) 

In addition, research about Thai herbs has been increasing. Figure 1.2 shows the research on Thai herbs according 
to the value chain of herbal products. The figure shows research budgets and the number of research projects on Thai medical 
plants (2014-2018). When breaking down the value chain into downstream, midstream, and upstream levels, the midstream 
tends to be more attractive for researchers. However, not much work has been done downstream and upstream (Khwankao, 
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2020). This research focuses on the upstream level and contains the post-marketing study, pharmaceutical administration and 
pharmacovigilance, and others, e.g., community enterprise promotion. 

More acceptance of Thai herbal medicine, as mentioned above, and the increasing numbers of research suggest 
that the herbal products have received much attention in future use. 

1.3 Covid-19 Effect on Herbal medicine 

One of the widely known herbs that became popular after COVID-19 is Andrographis Paniculata which is reported 
for various biological activities and used traditionally for curing many diseases. Also, no or minimum side effects are reported 
when compared to allopathic drugs. 

According to the research of Activity of Phytochemical Constituents of Curcuma Longa (turmeric) and Andrographis 
Paniculata against coronavirus (COVID-19): the results show that the Silico study exhibited that many of the chemical 
constituents from Curcuma Longa (turmeric) and Andrographis Paniculata family may be helpful to against COVID-19. Based 
on Silico studies, the chemical constituents such as Cyclocurcumin and Curcumin from turmeric and Andrographolide flavone 
from Andrographis Paniculata are significantly active against COVID-19 by inhibiting SARS CoV-2 with remedial possibilities 
and are probably going to be helpful after further refinement. In conclusion, consuming turmeric r may be a helpful remedy in 
preventing coronavirus (Rajagopal, 2020). 

 
Figure 1.3 Thai herbal through Thais’ eye 

Source: Dusitpoll.com (2020) 

Nevertheless, in the outbreak of COVID-19, Andrographis Paniculata and other herbs became popular among Thai 
people, supported by medical research about the prevention of coronavirus or COVID-19. From the survey from DusitPoll, 
59.48% of Thai people believe that Thai herbs can be used to build immunity against disease, and their knowledge about Thai 
herbs after COVID-19 increased by 86.4%. It can be assumed that the coming COVID-19 pandemic can shift the number of 
herbal users in Thailand and make the herbal business grow together. 

From the increasing number of users shown on the poll, the research question would be, "Is herbal medicine use 
sustainable? Are people still using herbal medicine products in COVID-19 post-period?". To study the herbal medicine users 
in Thailand, along with their behavior and characteristics, to find the potential in the market to hit with the need for herbal 
medicine products user in the future. 
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1.4 Research Question & Hypothesis 

The research question addresses the growing trend of the herbal medicine market and the characteristic of herbal 
medicine users in Thailand after the covid-19 pandemic. 

The hypothesis is to investigate the trend in the herbal medicine market. To study the growth of the herbal market in 
Thailand and whether the change is due to Covid-19. Also the characteristic of the users who continue using the herbal 
medicine after Covid-19 ended. 

1.5 Research Objectives 

The objectives of the research are as follows:  

1) To study of how herbal medicine market trend changing from past to present.  

2) To investigation characteristics of herbal medicine target user in COVID-19 post period. 

The first objective focuses on the trend of herbal medicine in which way it changed, to find the market opportunity in 
the future to tell is this business really work or not. 

The second objective pay attention to the user of herbal medicine product after COVID-19 end period by the 
researcher will investigate their demographic to know in which age, gender, income and their kind of job to understand the 
users. Supporting with the study of the user behavior, the factors that make the user buy those products. 

1.6 Research Scope 

This research will be focus on the use of herbal supplements that are legally registered. These products need to be 
registered with Good Manufacturing Practice (GMP) with Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) and 
Fundamental Manufacturing Practice Certificate (FMP). This research does not cover local homemade herbal medicine and all 
of the products have to available on the market only. The sample group of this study will be the people that are on the online 
platforms including Twitter, Facebook and Instagram by question focusing on the user’s insight, their behavior of herbal 
supplement using, the factors of using and their trends in future use to be developed in which way that can build the strategy 
to fit their need and want and the potential of the herbal supplement business in the market. 

2. Literature reviews  

2.1 concept of herbal medicine 

Definition of herbal medicine 

According to The Herbal Product Act B.E. 2562 (2019), found the following:  

Section 4 In this Act, 

“Herbal product” means: 

Herbal drugs and shall also include Thai traditional drugs, developed herbal drugs, traditional drugs for use in humans 
under the law on drugs or drugs that are derived from the knowledge of alternative medicine as prescribed and notified by the 
minister, upon the recommendation of the Committee, for the treatment, cure and relief of human illnesses or the prevention 
of diseases.  

Products made from herbs or products of which active ingredients are herbs or are derived from herbs that are ready 
for use in humans to improve their health or the function of their body, strengthen the structure or the function of human body 
or reduce the risk factors of a disease. 
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Standardization of the Herbal Medicine 

According to the post about Traditional medicine and OTC product by Tilleke & Gibbins (2019), found that: In April 
2019, the Thai FDA published and implemented the Herbal Product Act. This is now the main act regulating herbal or traditional 
medicine in Thailand.  The authorization process for the marketing of traditional medicines and herbal products is similar to 
that of other health products. Prior to product registration, any party who wishes to import or manufacture an herbal product 
must register its place of business as an herbal product importer or herbal product manufacturer with the Thai FDA. 
Subsequently both the importer and manufacturer can register and obtain a license/certificate for importation or manufacturing 
of the specific herbal product. (Tilleke & Gibbins, 2019) 

Herbal products can be classified into three categories, according with Herbal Product Act B.E. 2562(2019) and 
Ministerial Regulation Re: Registration of Herbal Products B.E. 2563 (2020), which are determined by the risk level of the 
indications/health claims and the policies of the government authority. 

2.2 Effect of Covid-19 to herbal medicine market 

‘Herbal market’ is a market that has grown during the COVID-19 trend against other markets or industries. The 
stagnation by data from the Ministry of Agriculture and Cooperatives indicates that the consumption trend of ‘herbs’ and ‘Herbal 
products’ in Thailand from 2017 – 2020 have a growth rate of approximately 10% per year due to the epidemic situation of 
‘COVID-19’ resulting in people to pay more attention to health care. Especially the new generation by the value of ‘herbal 
products’ in the country with an average growth rate of 10.3% after the promulgation of the National Master Plan on the 
Development of ‘Thai Herbs’ No.1 in 2017 – 2021 Department of International Trade Promotion the Ministry of Commerce in 
2020 stated that the official value ‘Herbal market’ in the country is up to 1.8 billion baht. (Government Pharmaceutical 
Operation,2020) 

2.3 Marketing factors study 

Consumer behavior refers to the selection, purchase and consumption of goods and services for the satisfaction of 
their wants. There are different processes involved in the consumer behavior. Initially the consumer tries to find what 
commodities he would like to consume, then he selects only those commodities that promise greater utility. After selecting the 
commodities, the consumer makes an estimate of the available money which he can spend. Lastly, the consumer analyzes 
the prevailing prices of commodities and takes the decision about the commodities he should consume.  

Consumer s buyer behaviour is influenced by four major factors: (1) Cultural, (2) Social, (3) Personal, and (4) Psychological.  

2.3.1 Cultural factors  

1) Culture: the impact of culture on purchasing behavior differs by country, marketers must be extremely cautious 
when assessing the culture of various groups, regions, or even countries. 

2)  Subculture:  Religions, nations, geographic regions, racial groups, and other subcultures exist within each 
civilization. Marketers can make use of these groupings by breaking down the market into little chunks. 

3) Social class: Every civilization has some type of social class, which is significant to marketers since people in the 
same social class have comparable buying habits. Marketing activities could be adapted to different social classes in this way. 

2.3.2 Social factors 

 1) Reference Groups: Reference groups have the power to shape a person's attitude and conduct. The influence of 
reference groups varies depending on the product or brand.  
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 2) Family: The purchaser's behavior is heavily impacted by family members. As a result, marketers are attempting to 
determine the roles and clout of the husband, wife, and children. If a woman's effect on a product's purchase choice is 
significant, marketers will attempt to target women in their advertising. 

 3) Roles and Status: Depending on the groups, clubs, families, organizations, and so on to which he belongs, each 
person has a different function and prestige in society. A woman, for example, works as a finance manager in a company. 
She is currently juggling two roles: finance manager and mommy. As a result, her purchasing selections will be influenced by 
her status and function.  

2.3.3 Personal Factors 

1) Age: Consumer purchasing behaviors are influenced by age and life cycle. With the passage of time, it is apparent 
that consumers' purchases of goods and services have changed.  

2) Occupation: A person's work has a considerable impact on his purchasing habits. A marketing manager, for 
example, will strive to buy business suits, whilst a low-level employee in the same corporation will buy tough labor clothes. 

3) Economic situation: The consumer's economic status has a significant impact on his purchasing decisions. If a 
consumer's cash flow is high, he will buy more expensive things. A person with a low salary and limited savings, on the other 
hand, will buy low-cost items.  

4) Lifestyle: Another important aspect influencing consumer purchasing behavior is the customer's lifestyle. The way 
a person lives in society is indicated by the objects in his or her environment, which is referred to as lifestyle. 

 5) Personality: Personality shifts from person to person, over time, and from location to location. As a result, it has a 
significant impact on customer purchasing behavior.  

These factors cause consumers to develop product and brand preferences. Although many of these factors cannot 
be directly controlled by marketers, understanding of their impact is essential as marketing mix strategies can be developed 
to appeal to the preferences of the target market. Consumer s buyer behaviour and the resulting purchase decision are strongly 
influenced by cultural, social, personal and psychological characteristics. An understanding of the influence of these factors is 
essential for marketers in order to develop suitable marketing mixes to appeal to the target customer. (Rani, 2014) 

2.4 Summary  

In summary, the literature review suggests that socioeconomic factors such as social class, role, and status or even 
the economic situation should be considered when developing the questionnaire and data analysis. Those factors can influence 
the customer’s purchasing behavior and make the target group narrower. Nevertheless, to understand more factors will cause 
a greater understanding of user behavior. 

3. Methodology 

3.1 Research Framework 

The first methodology is to do a research framework, as shown in Figure 3, to find the impact of Covid-19 on the 
herbal medicine market, along with the customers' characteristics, to suggest the marketing strategy for the herbal medicine 
business in the future. 

3.2 Secondary data research 

 For the secondary data research that contained the effect of Covid-19 on the herbal medicine market. First, to collect 
the data of the capital spending of newly established pharmaceutical and medical supply businesses in Thailand since 
2018(Pre-Covid) until now (During Covid) to find the trend of if Covid-19 influenced the increasing numbers of herbal medicine 
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used of Thai people. Also, to research through the factors of customers that can affect their behaviours on purchasing like, 
cultural factors or social factors. 

3.3 Primary data research 

 For the primary research, use the data from the survey, a cross-sectional study with convenience sampling based 
on an online survey by using the Google Forms web survey platform through the population of Thailand. The questionnaire 
survey will refer to some part of the questions from the secondary research to find the factors of the customer purchasing. The 
survey will spread through the online platforms containing Twitter, Facebook, Line, and Instagram. Focuses only on the person 
who is usually running through online platforms. 

 According to the survey shared through online social media platforms, the population is unknown. The researcher 
uses the infinite population sample size (Tikkiwal,1967). The Formula suggests that 385 is an appropriate number of samples. 
Thus, a sample of 400 will be collected. But currently, this article shows the preliminary result only from 111 respondents. 

 
Figure 3 research framework 
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3.3.1 Online survey questionnaires 

 The online questionnaire survey will be collecting aims to known the data of customer’s characteristics and their 
factors of using both in pre-Covid period and during-Covid period.  

 The questionnaire will contain main four parts; the first part will focus on their demographic, which refers to the 
secondary data collection about the demographic factors to their purchasing behavior having their age, Marital status, 
occupation, and their monthly income, which refers from Thailand median income to tell in which they’re in the middle-low or 
middle-upper class. And the question about the herbal medicine used in the last part, if they did not use the herbal medicine, 
they will be sent into the fourth section to tell their reason why they did not use herbal medicine. 

Follow by the second part focuses on their herbal medicine using behaviors in the post-Covid period to understand 
their behavior before the coming of the Covid-19 pandemic, and the question will go forward to the during-Covid-19 period if 
they use the herbal medicine much more than the pre-Covid which can imply that the coming of Covid-19 can influence their 
behavior of herbal medicine using. Also, the question will be asked about the reason to buy and, where did they buy, who 
refers them to use to create the marketing strategy in the future. 

And the fourth part will be the future prediction if they will still use the herbal medicine after post-Covid and their 
reason why they still use it. The last part will be the marketing factors that affect their satisfaction level. 

4. Results  

 The preliminary data that collect from the 415 respondents were collect via online questionnaire, and the results of 
May 15, 2022. The data indicated on the demographic part, on the gender, the majority are woman (63.6%), followed by men 
(33.7%). The majority age of respondents is 51 to 60 (34.5%), followed by 41 to 50 (25.3%), with the married marital status 
(48.7%) and single and not in a relationship (27.7%). The majority education level is graduated bachelor’s degree (63.1%) and 
the master’s degree (32.06%). The private business employee (70.6%) with the above 41,900 THB monthly income (62.4%) 
which is above the median income of Thai people. Do not used to infected with Covid-19 (83.3%) and use to take the 
Andrographis Paniculata or Green Chiretta medicine before (61.4%). 

Table 4 Consumer’s Behaviour during Pre-Covid-19 and during Covid-19 pandemic 

 
 Table 1 shows the percentages of customers’ herbal medicine using Frequency from pre-Covid-19 to during Covid-
19. The Frequency of using from pre-Covid-19 rarely use (72.4%) to during-Covid-19 rarely use (46.7%) and sometimes used 
from 26.1% to 45.5% and always use are increasing from 1.6% in pre-Covid-19 to 7.8% during Covid-19. And the frequency 
detail of using 1-2 times a day in pre-Covid-19 (2.7%) increased to 7% in during Covid-19, 1-3 times a week were increased 
from 7.8% to 13.2%, from 2.3% of 4-6 times a week to 5.1%. And for the irregularly using from pre-Covid-19 (87.2%) to during 
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Covid-19 (74.7%), the number of irregularly is decreasing. Shows that people during Covid-19 period turn to take herbal 
medicine regularly more than pre-Covid-19.  

 The majority of respondents were suggested to use Andrographis Paniculata or Green chiretta medicine products 
was 158 from relative or friends (61.5%), followed by 143 from internet or social media (55.6%), 63 from books or journals 
(24.5%), 61 were suggested by their previous experience (23.7%), 39 from health partitioner (15.2%), and other. 

Marketing factors that can have the most effective reason to buy is having a merit label, including how to use it 
properly (50.16%), follows by the brand that has the staff or experts to give advice on products (39.9%). Supporting with the 
satisfaction rate of the marketing plan, the majority of the marketing plan that has the most effect on customers is providing 
clear and easily accessible usage information (53.58%) and making the brand more credible (43.32%). So, the marketing 
factors that influence customers to choose those marketing plan is perception, which mean they believe that to take a herbal 
medicine unproperly is dangerous and can also harm themselves so they will choose the product that gave them the trustworthy 
information to build the trust and confident with the product. 

5. Conclusion 

The objective of the research that wants to study the trend of the Covid-19 effect to herbal medicine market and to 
study the customers behaviors, the results from the primary research and secondary research showing that Covid-19 have 
influences people to use herbal medicine more than pre-Covid-19 period. And customers choose to use herbal medicine during 
the Covid-19 pandemics to improve their immunity and protect themselves from Covid-19 infection. But the things that the 
current brand in the market doesn’t have and cause customers buying behaviors is to make the brand more credible and give 
the user the right and fast understanding information to use. The results show that most people still lack herbal medicine 
knowledge and are afraid of using it because they do not know how to do it right and properly. Most of the respondents are 
the age of studying and working, with married and single marital status, which make them want to take care of themselves 
and their family. 
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Abstract 
 Lipsticks have long been a popular cosmetic product and can greatly boost confidence and self-esteem. However, 
many of them have major drawbacks most people are unaware of. Standard lipsticks can include harmful substances that can 
cause allergic reactions or other health issues. Furthermore, lipsticks can potentially harm the environment when discarded. 
This study aims to investigate how to create a profitable sustainable Thai lipstick brand and design a business model that 
could inspire other Thai lipstick brands to minimize/avoid waste and produce more sustainable products in the future. Both 
quantitative and qualitative work was used in this research. An online questionnaire was taken on customer’s behaviour related 
to lipstick products and their opinions and ideas regarding the sustainable lipstick concept. In-depth interviews were conducted 
with 15 potential users categorised into three distinct groups: 1) Environmentally conscious people 2) Vegans 3) Individuals 
with sensitive skin. Four manufacturers of lipsticks in Thailand were also interviewed. As part of the interview process, the 
Cambridge Value Mapping Tool was used to gain a deeper understanding of value, and help create economic, social, and 
environmental benefits for the business model. The business model itself was developed using Business Model Canvas after 
analysing the data obtained. Key findings from this study showed that most of the participants prefer the sustainable lipstick 
concept to conventional lipsticks and would buy such lipsticks in the future. The work undertaken demonstrates that there is 
a need, and a market, for sustainably produced Thai lipsticks. It also shows the demographics to be aimed at, reveals important 
details about who could be used to produce such lipsticks, and how working relationships could be developed with them to 
create mutually beneficial results that can help reinvent how Thai lipstick brands are made. 

Keywords: Lipstick, Health and Environment, Sustainable beauty concept, Value creation, Business model 
 
1. Introduction 

Nowadays lipsticks can create many benefits. They are recognised as cosmetic items that can greatly enhance a 
person's sense of their own beauty and raise their self-esteem (Ogilvie & Kristensen-Bach, 2001). However, they frequently 
have major drawbacks. Many of the ingredients used in lipstick production and packaging can harm the environment. A billion 
lipsticks end up in landfills or waterways after being improperly disposed of and not recycled (Dunne, 2015; Sharkey, 2018). 
Lipstick is a cosmetic that protects and beautifies the lips. However, it is a cosmetic that may be ingested (Palawong & 
Mahacharoen, 2020). Nowadays, most lipsticks contain heavy metals such as cadmium, lead, and mercury (Volpe et al., 
2012). Additionally, during their lifetime, women consume between 1.8 and 4.1 kg of lipstick (Department of Consumer Affairs 
India, 2014) Increased exposure to heavy metals results in long-term health problems such as cancer, anaemia, and even 
death (Liu et al., 2013). During the present COVID-19 crisis, consumers have gained a keener awareness of social and 
environmental responsibility (Pricewaterhouse Coopers, 2021). This builds on the fact that when consider purchasing an item, 
customers prefer healthy, safe, and chemical-free products (Kapoor et al., 2019). Moreover, many beauty brands are now 
exploring solutions to address the harmful impact of their products (Brown, 2021). Such drawbacks may be addressed with 
the 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle), a green cosmetic, or even a sustainable beauty concept. Numerous customers and 
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cosmetic brands are becoming more aware of the harmful impacts of lipsticks and are embracing sustainable beauty concepts 
and are taking action on sustainability issues as a result of the negative environmental and health impacts of traditional 
products (Bom et al., 2019). In Thailand, however, there are a few brands that are concerned about this issue. Therefore, 
there is an opportunity to develop a new business strategy for a sustainable Thai lipstick brand that protects both people and 
the environment. 

1.2 Research Questions 
What are the factors that it is necessary to address to create a profitable sustainable Thai lipstick brand, and design 

a business model that could inspire other Thai lipstick brands to minimise/avoid their waste and produce more sustainable 
and bio-friendly products in the future? 

1.3 Objectives 
The research objectives are to investigate the production processes of lipstick products, the impact of standard 

lipsticks, and study customers’ and manufacturers’ perceptions and perspectives to find value uncaptured in current business 
models, and turn these into value opportunities with the aim of creating a sustainable business model that can lead to higher 
brand value, sustainability credentials, and consumer buy-in. 

2. Literature review 

  According to the Thai Cosmetic Manufacturers Association, the cosmetic industry will continue to grow, rising from 
a 4% increase in 2021 to a 5% increase in 2023. The new normal in beauty is cleanliness, which has resulted in the current 
beauty trend reverting to a focus on natural ingredients and raw materials, resulting in an ever-growing market for 
sustainable beauty products and lipsticks (Bangkokbiznews, 2021). The cosmetics sector, particularly lipsticks, is a highly 
promising market for beginning a business in terms of market value and market direction. 

2.2 Impact of Lipstick 
2.2.1 Health impact 

Without lipstick, women's makeup is incomplete. Lipstick is a necessary element of any makeup kit since it can 
transform even the most basic characteristics of the face. Though traditional lipsticks are associated with beauty, they are also 
almost unavoidably associated with detrimental health impacts. Most lipsticks contain ingredients that are extremely harmful 
to the body. For instance, Bisphenol-A (BPA) in lipstick packaging has been linked to infertility and cancer, while lead and 
other hazardous ingredients can damage the brain and can cause hormonal imbalances, allergic reactions, breathing 
difficulties, and skin irritation (Khalil et al., 2022; Team, 2016). 

2.2.1 Environmental impact 
Numerous cosmetic products, including lipsticks, contain minute amounts of plastic. When people wash their faces 

atthe end of the day many of these particles are swept down the drain (Bhattacharya, 2016; Madormo, 2021). Additionally, 
most of the chemicals in lipstick cannot be destroyed or disposed of by the wastewater treatment system. When discarded, 
they may seep into the soil and accumulate as hazardous chemicals in the water, polluting nature and harming animals. Also, 
lipsticks designed with waste materials are often unlikely to be recycled in the current industrial world. A billion lipstick 
containers end up in landfills every year (Tramuta, 2021). Because of their small size, recycling processes are frequently 
overlooked and, as a result, they can be more harmful to the environment than large bulk items, which are more often treated 
at the end of their life cycle (Bhattacharya, 2016; Lane, 2021). 
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2.3 Sustainable beauty concepts 
With regard to the environmental impact of cosmetics, particularly lipsticks, the beauty industry has recognised the 

trend toward natural resource conservation and has increased its focus on sustainability, resulting in a movement toward 
sustainable beauty and environmental protection. It is helping in reawakening and energising the sustainable life and living 
trend in order for it to be acknowledged and spread throughout the world (Prasert, 2022; Tolnay et al., 2018).There is much 
discussion on sustainable beauty as being trend-conscious, seeking to use materials that are 100 percent clean, natural, and 
devoid of artificial ingredients, vegan without ingredients or extracts from animals in any way, direct or indirect, and cruelty-
free without the use of animal suffering. Environmentally friendly packaging design is also being more readily considered and 
more recycled and upcycled materials are being used in the manufacturing process to help ensure sustainable production 
(Chuangaroon, 2021; Tolnay et al., 2018). In reality, for a brand to brand itself with the Sustainable Beauty concept, it must 
be sustainable in a number of areas, which may be divided into two broad categories: Sustainable ingredients and Sustainable 
business practices. 

2.3.1 Sustainable ingredients 
To create a sustainable brand, producing any product that fits one of the sustainable beauty requirements is a good 

step in the right direction and brands are still working to develop and produce products to cover the most ethical and sustainable 
marks to fulfil the needs of today's consumers. It is tough to assess how ethical beauty truly is because consumers cannot 
readily verify all of the claims made. The fact that many manufacturers want to claim they are ethical in their actions, implies 
all ingredients should ideally be certified. As examples, cruelty-free, vegan, non-toxic, and palm oil-free are all certifications 
that certify a product's usage of a sustainable ingredient for people, the environment, and society (Sustainable Jungle, 2022). 

2.3.2 Sustainable business practices 
Additionally, the concept of sustainable and ethical business practices is gaining traction in the beauty and personal 

care industries. The general public believes that businesses that follow important practices demonstrating sustainable and 
ethical corporate practices are exceedingly rare. Apart from the product itself, which can convey a brand's ethics, these are 
important matters that businesses should address to enable them to have sustainable and ethical business operations. These 
include: thoughtful packaging; ethical sourcing; resource and waste management; and charitable giving (Matukevica et al., 
2021; Sustainable Jungle, 2022). 

2.4 General Ingredient of Lipstick 
Lipstick is created by combining waxes, oils, pigments, and emollients to get the required melting point and 

consistency. The ingredients that are used include those shown in Table 1. 

Wax, butter, and oil are typical constituents of lipsticks. Some of these common compounds have the potential to induce 
allergic reactions in individuals. Beeswax and castor oil, for example, may cause allergic responses in some individuals. As a 
further example, cocoa butter might cause rashes and other side effects. There is also the chance that chemical ingredients 
hazardous to people's health are included. When ingested, a colouring agent like Eosin may be poisonous and pose a health 
risk, especially if pre-existing organs (e.g., liver, kidneys) are visibly harmed until gastrointestinal discomfort causes nausea and 
vomiting (Mawazi et al., 2022).  Coal tar dyes may also cause brain damage or hasten the onset of disorders like Alzheimer's 
disease. Some standard lipsticks contain fragrances, which can induce allergic responses, skin sensitivity, respiratory stress, and 
reproductive system problems. Also, parabens can increase the development of human breast cancer cells and, because of their 
ability to imitate estrogen, may operate as endocrine disruptors. Not only are there general ingredients that are harmful to one's 
health, but there are also toxic chemical ingredients that come with low-quality lipstick, such as lead and other toxic metals. Lead 
is a known neurotoxic that can cause learning, linguistic, and behavioural issues like diminished IQ, poor school performance, 
and hostility. As a result, when people regularly apply lead-containing lipstick multiple times a day, along with exposure to lead 
in water and from other sources, individuals can have significant exposure levels (Goyal & Jerold, 2021).  
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Table 1 General Ingredients, function and potential health problems 

2.5 Natural Alternative Ingredients and Materials used in Lipsticks 
2.5.1 Natural Alternative Ingredients 

Unfortunately, the majority of today's lipsticks are made with ingredients that include heavy metals. Additionally, 
petroleum-based lipstick and coal tar-derived colourants include those metals and a variety of chemicals. These are produced 
synthetically and can cause a range of health problems. It is unsurprising that many brands are beginning to favour natural 
and organic lipstick alternatives in wake of changing consumer behaviour and the concept of sustainable beauty. Rather than 
having to be concerned about harmful ingredients, individuals can delight in lipsticks that moisturize with more palatable 
elements that are safe for both people and the environment, all of which can be organic, cruelty-free, non-toxic, and vegan 
(Chaudhari et al., 2018). 

Due to the negative impact of some standard lipstick ingredients, many brands and cosmetic chemists are 
researching and developing natural alternative ingredients that could be used to reduce the negative impacts of standard 
lipsticks. All of the natural alternative ingredients shown in Table 2 are produced from plants and fruit. For instance, the base 
of lipstick can be created from plant-based wax, oil and butter such as rice bran wax, mango seed butter, cocoa seed butter, 
coconut oil, avocado oil, etc. Also, instead of using colouring agents and pigments from chemical ingredients, many brands 
are using colouring agents extracts from plants and fruit like beetroot, tomato, red rose, etc. Additionally, most natural lipsticks 
only add miscellaneous agents that are safe for people’s health (Tirunagari et al., 2020). 

2.5.2 Materials used in Lipsticks 
Generally, lipstick containers should be designed taking into account the durability and protective properties of the 

materials they are made from, with special consideration being given to how these can be chosen to help avoid the likelihood 
of spoilage or damage to the actual lipsticks they contain (ALPPM, 2021). Materials such as plastic, glass, metal, and aluminum 
are frequently used for such purposes, with often little thought being given as to sustainability issues. 

Due to the negative impact of existing lipstick packaging, and the ways that lipsticks are generally disposed of at 
present, several brands are developing sustainable packaging that benefit both customers and businesses. As a general rule, 

INGREDIENTS % (W/W) FUNCTION POTENTIAL HEALTH PROBLEMS 
Base: 
I. Solid waxes (bees wax, 
carnauba wax, candelilla wax) 
 
II. Emollient agent (wool fat, 
lanolin, lecithin, cocoa butter) 

 
10 
 
 
15 

Provides hardness 
and creaminess 
 
Lubricates lipstick 
after application 

- An allergic reaction ( Wax ) 
 
 
- Rashes reactions (Cocoa butter) 

Oil (castor oil, liquid paraffin) 65 Distribute the pigment 
and give the lipstick a 
glossy finish. 

- An allergic reaction 

Colouring agent/ pigment / 
staining dyes 

Adequate Provides Colour - Nausea and vomiting. (Eosin) 
- A common allergen (Carmine) 

Fragrances Adequate Provides Aroma - Allergic responses, skin sensitivity, respiratory 
stress, and reproductive system consequences. 

Miscellaneous agents 
(Preservatives,antioxidants, 
flavours) 

Adequate Improve the 
formulation's stability 

- Allergic reactions that can result in eczema 
and even anaphylaxis (Parabens) 
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the packaging must be simple for customers to be able to recycle, reuse, or upcycle in some way. While cosmetics companies 
may not always be able to create the most environmentally-friendly packaging, the objective is to make packaging as eco-
friendly as possible in order to protect the environment while still providing value to customers. As examples of what has 
already been achieved; mention is made of Post-Consumer Recycled (PCR) lipstick packaging, Bamboo lipstick packaging, 
Paper lipstick packaging, and Refillable lipstick packaging (Cinelli et al., 2019; Iverson, 2021). 

Table 2 General Ingredients and Natural Alternative Ingredients 
GENERAL INGREDIENTS NATURAL ALTERNATIVE INGREDIENTS 
Base: 
I. Solid waxes (bees wax, carnauba wax, candelilla wax) 
 
II. Emollient agent (wool fat, lanolin, lecithin, cocoa butter) 
 

Other plant-based waxes (Sunflower wax, Rice bran wax, Berry wax, 
Myrica fruit wax) 
 
Organic plant butters (Mango seed butter, cocoa seed butter, shea 
butter, avocado butter) 

Oil (castor oil, liquid paraffin) Organic plant and vegetable oils (Coconut oil, Avocado Oil, Grape 
Seed Oil, Vitamin E Oil (from Sunflower), Orange Oil, Elderberry 
Extract, etc.) 

Colouring agent/ pigment / staining dyes Natural Colouring from plant and fruit sources (Beetroot, saffron, 
Tumeric, Tomato, etc.) 

Fragrances Straightforward aroma ingredients (Vanilla planifolia fruit extract ) 
Miscellaneous agents 
(Preservatives , antioxidants, flavours) 

Safer antioxidants and preservatives (Rosemary extract, elderberry 
extract, neem oil, pure tocopherols (vitamin E), and jojoba esters) 

2.6 Sustainable Value Creation Concepts 
This concept provides a new perspective on sustainable business model innovation: value uncaptured (Rana et al., 

2013). It considers the potential value that has not yet been achieved but may be realised when defining "value uncaptured." 
It proposes a framework of using value uncaptured for sustainable business model innovation and claims that sustainable 
business model innovation can be more easily achieved by identifying the value uncaptured in current business models, and 
then turning this new understanding of the current business into value opportunities that can lead to new business models 
with higher sustainable value (Yang et al., 2017) (Figure 1). 

 
Figure 1 Analysis of multiple forms of value   
Source: Yang et al., (2013) 
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3. Research methodology 
The research methodology that has been developed for this work has been specifically created to help investigate 

the value opportunity from both the user and manufacturer sides that are necessary to create a Sustainable Business Model 
Canvas. It consists of mixed-method qualitative research and quantitative research. Both qualitative and quantitative data have 
been gathered from the general public and lipstick manufacturers to build on the findings and insights gained from the 
secondary research through online questionnaire responses and in-depth interviews. 

Primary data obtained from the survey in the study area is being collected using Google Forms. This includes the 
compilation of data from the population survey that is being conducted using online questionnaires in order to obtain information 
related to respondents’ usage behaviour of lipstick products. The questionnaire feedback provided information on the 
characteristics of the potential user, their usage behaviour, attitudes, and the needs for the improvement of current lipstick 
product, including opinions on future sustainable Thai lipstick brand. 

After gathering data through the online questionnaires in order to identify potential users, in-depth interviews are 
being undertaken with members of the most important demographic groups identified and with original equipment manufacturer 
(OEM) to gain a better understanding of the operating lipstick brand and to determine the most appropriate business activities 
and approaches for incorporating into a new business model. 

The tool used in this methodology is the ‘Cambridge Value Mapping Tool’. This has been chosen in order to gain a 
deeper understanding of value and create new economic, social, and environmental benefits for new business model (Bocken 
et al., 2015; Evans et al., 2017). The findings made are being analysed to determine the value opportunity to develop and 
create a business that can successfully and profitably produce sustainable Thai lipsticks using the Sustainable Business Model 
Canvas as well. 

3.1 Sample size 
With regards to the quantitative research being undertaken for this work, an online questionnaire is being used to 

collect data from Thais who use and purchase lipsticks in order to better determine potential user profiles, their behaviours, 
and sustainability concerns. It is intended that the final sample size will comply with Taro Yamane’s formula, with a sample 
size of 400, error is not more than 5 percent and confidential rate is 95 percent. 

For the qualitative research being undertaken in this work, the participants are from manufacturers of lipstick in 
Thailand and 15 potential lipstick users from the online questionnaire. 

From the manufacturing side, two representatives of manufacturers of standard lipstick and two representatives of 
two manufacturers of natural/organic lipstick are to be interviewed in total. Three aspects were considered when determining 
which companies to interview: the manufacturing firms were required to possess certifications for manufacturing OEM 
cosmetics, must offer a one-stop service, and must have been operational for a minimum of three years. 

The lipstick users are categorised into three distinct groups: individuals who principally care about the environment; 
vegans; and those with sensitive skin. Each of these has unique constraints, uncaptured values, and influencing variables. 
Constant comparison was employed to finalize the data in the investigation and analyse the findings and insights gained. For 
interviewees, Thai millennial women who are interested in cosmetics, frequently purchase lipstick and use it on a daily basis, 
and prefer eco-friendly, organic, and clean lipstick. 
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4. Data collection and data analysis 
The collection of data is being undertaken using an online questionnaire tool to provide an insight into the lipstick 

usage behaviour of the participants and assess their attitudes towards the development of a sustainable lipstick. The survey 
work also investigated factors that are necessary to address to the shortfalls of the current lipstick products to help determine 
what factors it is necessary to address develop to a sustainable Thai lipstick. 

The data was collected from Thai people who use, and purchase lipstick and completed the online questionnaire 
about their 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 usage and purchase behaviours, and analysis of the needs and suggestions of respondents. The collection of more 
detailed feedback data is also being undertaken in detailed interviews building on the findings of this initial survey work and 
additional literature review. 

5. Results 

5.1 Data collected from the Online Questionnaire 
Most of the sample are female (81.1 %), with the majority of the respondents being between 21-37 years old 

(millennials). The three most important factors stated by respondents to influence their decisions on purchasing a lipstick are: 
quality; the texture of the product; and use of non-toxic ingredients. After finishing lipsticks, 82.5 % of the respondents stated 
that they throw their used lipsticks in the trash. Some of the current mainstream (traditional) lipsticks are so dangerous to 
health that some people who use them have such an allergic reaction that they must stop using them immediately and discard 
them. 77.9% of the respondents were in agreement that lipsticks should be more sustainable both in terms of ingredients and 
packaging used. 

With regards to the preferences of users on the idea of sustainable lipsticks, 80.3 % prefer the idea compared to 
conventional lipsticks. Moreover, about 71.5 % of all respondents said they would buy sustainable lipsticks in the future and 
27.3 % said they may buy sustainable lipsticks in the future. The most common answer to why they would buy such a product 
is that they think it is good, safe, and harmless to people and the environment. Furthermore, they may buy sustainable lipsticks 
if they are available in colours they like. If it is too expensive, they may need to consider it. And lastly, and importantly, some 
of them fear being allergic to some of the natural substances used highlighting that diligence is required when seeking to 
create user-friendly products. 

Figure 2 Online Questionnaire results 
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From the results of the online questionnaire, it is concluded that the characteristics of the potential consumers can 
be categorised into three distinct groups: 

1) Environmentally conscious people – they are also concerned about how the lipstick container may harm the 
environment after disposal. 

2) Vegans – these people are concerned about animals being harmed, the use of animal or animal-derived 
ingredients, and the testing of products on animals. 

3) Individuals with sensitive skin – These individuals are concerned about toxic ingredients and that some natural 
ingredients may cause allergic reactions. 

As a result of the findings obtained, it is proposed that the creation of sustainable lipstick that benefits the environment 
and people's health is possible due to the needs identified from the customer side. 

5.2 Data collected from In-depth interviews 
The results from the in-depth interviews were analysed and uncaptured values that could be turned into value 

opportunities were determined by using the Cambridge Value Mapping which can lead to new business models with new 
sustainable value being developed. This tool was helpful in focusing on destroyed and missed value, understanding the exchange 
of value across the network, and capturing sustainability and business model innovation opportunities. In particular, the tool was 
good at engaging participants of each group to generate ideas and priority areas for sustainability. The number of stakeholders 
was reduced to four (environmental, social, customers, and network actors) due to the limited time available for the interview. 
The lead researcher also observed that several stakeholder segments led to similar discussions and value maps. 

For example, the environment and government can be merged without significant loss of detail, and employees, the 
community, and government can be grouped under "society" to investigate societal values. Based on value definitions, a 
distinction is made between stakeholders who are part of the value-creating network, referred to as "network actors" (investors, 
suppliers, partners, distribution channels), and those who receive the product or service's direct benefits or impacts (customers, 
environment, society). Customers are distinct from society since they receive benefits that are not necessarily societal (e.g., 
owning a sports car may bring considerable personal benefits to the user, but these are not societal benefits). 

Following the in-depth interview, the researcher analyzed and concluded on the "value missed" and "value destroyed" 
of four sectors as a value uncaptured by each group concludes below (Bocken et al., 2015) (Figure 3). 
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Figure 3 Value Mapping. 
Source: Bocken et al. (2015) 

For Customer sector, there are three groups of customers that are being interviewed. They can be categorised as follows: 

Environmentally conscious people – These people are concerned about how to dispose of abandoned lipstick 
containers as there are few brands that provide a solution that is simple for customers to implement, does not generate more 
waste, and is environmentally friendly. They seek to choose brands that are capable of addressing this issue. For instance, 
the brand may design packaging that is reusable, recyclable, or upcyclable, or offer a service where consumers can return 
their containers to be refilled, so reducing the brand's environmental effect while also lowering the cost of creating the 
packaging. 

Vegans – These people are highly concerned about the ingredients used in manufacturing to produce lipsticks since 
they are unsure whether they are cruelty-free and vegan. There are several companies on the market today that claim to be 
cruelty-free and vegan. However, it is extremely difficult for consumers to determine if a product is actually cruelty-free or 
vegan in Thailand as there is no certification for this within the country. As they prefer products that are certified, certification 
is a major factor in determining whether one of these consumers purchases a product. Additionally, they choose brands that 
demonstrate how they source ingredients that are not harmful to animals, the environment, or society, as well as those who 
embrace storytelling to attract consumers. 

Individuals with sensitive skin – These people are concerned about the toxicity of the chemicals used in lipsticks. 
Due to their delicate skin, they choose lipsticks that contain no toxins. Many lipsticks sold today do not have testers to allow 
customers to try the product before making a decision on purchasing. If they purchase and use a product for the first time and 
they get an allergic reaction to a harmful chemical, or even if they purchase a natural lipstick and they develop an allergic 
reaction, they will use them only once then discard them. This behaviour can result in significant waste. As a result, they 
prefer the option of a lipstick tester prior to purchase, as this results in less waste in the case of an allergic response. 



AN INVESTIGATION INTO HOW TO CREATE A SUSTAINABLE THAI LIPSTICK BRAND 
PIMPAKAN PULSIL, ISAAC JAMIESON,  
JITTIPORN WONGWATCHARAPAIBOON and KULLACHATE MUANGNAPOH 

 

425 

Focus has been placed on the manufacturer in the Network sector. Two of the manufacturers produce standard 
lipsticks, and both of them already have lipstick formulations and manufacture a large number of generic lipsticks. Both firms 
state they can design the formulation and packaging to be more environmentally friendly and user-friendly if a brand's owner 
demands it. The brand owner has the potential to build a long-term successful brand, but due to the manufacturer's lack of 
preparedness for ingredients and material sourcing, manufacturing the product could be costly. Furthermore, general and 
organic manufacturer generates trash when they make a product, and they are unconcerned about this. The other two 
manufacturers already produce organic / natural lipsticks and are truly committed to producing sustainable lipstick with organic 
and natural sourcing. They already have a main supply, but they face the challenge of creating sustainable packaging, which 
is difficult to achieve because the manufacturer lacks a packaging designer. They only employed basic packaging, such as 
plastic tubes or metal tubes for the lipsticks they produce to date. For brands in the future, the design of packaging may be 
designed to help the manufacturers generate as little waste as possible. Furthermore, they do not have good energy 
management or use renewable energy in their business when it came to the energy that was used in production. As a result, 
there are solutions that may be able to assist in the capture of these to create previously unrecognised value. 

For Environment sector, at present, there are many Thai lipstick brands in the market which all produce packaging 
that generates waste throughout the lifetime of the product. Not only the packaging but also the ingredients in the product are 
some of the factors that may cause environmental impacts due to some of the ingredients being difficult to clean out of the 
tube. This makes the packaging unrecyclable and then thrown away and ending up in landfills or elsewhere. 

For Society sector, Lipstick is a cosmetic that empowers and increases the user's self-esteem in the society sector, 
however there is a thought that a person with white skin, huge eyes, prominent nose, clear face, and pink chestnut-shaped 
mouth is beautiful. The ideal beauty that has been communicated through mainstream media, web media, and advertising 
media has become a societally accepted "beauty standard." Because everyone wants to appear well, a beauty standard drives 
up demand for cosmetics. By the way, it has the potential to produce a value inequality in terms of beauty (everybody is 
beautiful in their own ways). It can turn this value gap into a value opportunity, such as customized lipstick, such as a personal 
color lipstick set for the consumer to boost their confidence. 

5. Conclusion 
The value opportunity obtained from undertaking the Cambridge Value Mapping can be applied to the Sustainable 

Business Model Canvas as follows: 

Customer Segments – Millennials and Generation Z, those who have a sensitive skin, vegans, and lipstick users 
who have concerns about the environment are seen as the main target groups. 

Customer Relationships – To ensure that customers are satisfied and return to acquire further products from the 
brand, it is important to build relationships with them through high levels of service and encourage word of mouth 
recommendations about the products. For example, the brand will provide skin tone and personal colour training to all Beauty 
Advisor workers. With its intention to have high levels of service and also educate customers on which skin tones are 
appropriate for certain skin and outfit colours, the brand educates its employees on what products may be appropriate for the 
customers to help them buy the correct colours, not just the colour they were originally thinking of. This will allow customers 
who are unsure about their personal colours to choose the perfect colours to complement their appearance and help make 
them feel more confident and attractive. 

Channels – The brand will offer two distribution channels: online and offline. The online distribution takes place 
through the brand’s Facebook Fan page, Instagram, and e-commerce applications (Shopee and Lazada) to make it easy for 
customer to access and purchase products. The offline distribution takes place at the All About You store which is a distributor 
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that is known for selling organic and natural beauty products that are free from harmful chemicals from all over the world. This 
builds brand identity and helps the customer to recognise the brand as an organic and natural brand. 

Value proposition – The brand will establish a unique value proposition in the form of affordable, high-quality products 
created in Thailand that are not tested on animals and are environmentally and human-friendly. To draw attention and to 
sincerely and honestly serve the demands of the consumers, each product is developed in a variety of colours that meet 
personal colour preferences. Also the brand will create a tester lipstick with sustainable packaging to allow those with sensitive 
skin to try the product before purchasing. 

Key Partners – Important business partners for the brand includes the following: High quality organic manufactures 
of product for distribution through Original equipment manufacturer (OEM) / Original design manufacturer (ODM) and specialty 
stores (All About You), as well as e-commerce platforms such as Shopee and Lazada, and a packaging design team to design 
the product packaging to be attractive, sustainable and create less waste. 

Key Activities – The brands' main activities include coming up with new product ideas, obtaining products from 
credible cosmetic manufacturing companies in the form of OEMs and ODMs, and distributing the products through retail 
partners and advertising items on social media sites such as Facebook and Instagram. Furthermore, it will provide information 
and knowledge about sustainable products to encourage people to strive to buy more sustainable products in order to reduce 
their negative impact on the environment and help save the earth and their health. 

Key Resources – The primary sources are divided into the following two categories: 1. Human resources to assist in 
the distribution of brand-name goods and services. For example, through various online sales channels, referrals from retail 
stores, employees, and administrators; as well as the design team to develop and design the packaging 2. Business cash 
flow and financial resources employed in commercial activities, such as advertising funds and product development. 

Cost Structure – This is focused on developing innovative new products that meet customer needs, and 
manufacturing them with partner factories, as well as increasing brand awareness through marketing and advertising across 
all channels available to the brand, including hiring employees trained in various branches to accurately and honestly advise 
customers about the product and a design team to design the product to be made at the factory. 

Revenue Streams – generates money by selling environmentally-friendly lipsticks. The background research being 
undertaking is helping to determine the most popular types of sustainable lipsticks to develop and also which colour ranges 
to launch first. Initially the range being offered will be limited to reduce overall investment costs and the revenue generated 
from their sales used in art to develop and expand the range. To make things easier for buyers, the brands will offer their 
goods both in-person and online. 

 
Figure 4 Business Model Canvas 
Source: Bocken et al. (2015) 
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This research seeks to directly help address the environmental and health impacts created by the standard lipsticks 
sold in Thailand. As part of the solution that is proposed, the concept of sustainable lipstick is used to help solve environmental 
and health problems through developing an affective and profitable Sustainable Business Model Canvas that can be used to 
establish the brand that is being developed. 

The work undertaken here clearly indicates that there is a need, and a market, for sustainably produced Thai lipsticks. 
The investigative work being undertaken shows the demographics that it should be aimed at, reveals important details about 
the manufactures that could be used to produce them, and how working relationships could be developed with those 
manufacturers to create mutually beneficial results and help reinvent the ways that Thai lipstick brands are produced. 
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Abstract 
 During the COVID-19 pandemic many members of the general public have had to both live and work at home for 
prolonged periods in dwellings that were not designed for people to occupy for extended periods without break. Current high-
density residential buildings are typically designed around the thought that occupants will usually not be staying within their 
dwellings for most of the day, and are not generally designed to properly accommodate the needs of a wide range of 
generations, or individuals working from home. This study investigates how to improve the design of the flats for better 
practicality and liveability in the new normal and beyond. The research for this work has been conducted through both critical 
literature review and in-depth interviews. The literature review primarily focused on factors that affect wellbeing based on the 
existing WELL Building Standard V2, with additional best practices being investigated as appropriate. Furthermore, analysis 
was undertaken on the effects of COVID-19 restriction measures on wellbeing and how these may be addressed in part through 
design. Primary research was conducted through in-depth interviews with high-density high-rise residential building occupants, 
and in-depth interviews with experts on residential design focusing on the health, wellbeing, and environmental impacts of 
design measures, and technological integration. The results from occupants’ interviews identified various challenges. These 
include: unsuitable working space, especially for rooms with one to two occupants; too much natural light causing glare and 
visual strain in key parts of the room; insufficient ventilation; and air pollution. Recommendations given by the experts 
interviewed focused primarily on: redesigning layouts to provide more space for working and active life activities; the need to 
optimise light levels, the need to improve air quality and ventilation; and the need to take other issues, such as the benefits of 
contact with nature, into consideration. 

Keywords: Wellbeing, Physical and Mental Health, COVID-19, High-density Residential Design, Work-from-home 

 

1. Introduction 
 

According to the US Environmental Protection Agency (2021), most humans have typically spent over 90% of their 
time indoors. As a result of the COVID-19 pandemic, most individuals are now spending far more time in their dwellings due 
to lockdown policies and related measures. Under this present scenario, far more people are working from home, and the 
separations between personal life and work-life have typically become greatly blurred, with the shortfalls in many existing 
housing designs as related to mental and physical well-being becoming more apparent. Many issues need to be addressed 
within dwelling design to help individuals deal with the new normal way of life. These include helping them to successfully earn 
their livelihood when continuing to work from home, and ensuring that the conditions that they live in can positively contribute 
to their physical and mental well-being. Looking into how this can be achieved is also important to be in line with changing 
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consumer values, and the rapidly expanding Wellness Real Estate market which is now worth $275 billion (9.37 trillion Thai 
baht) globally (Global Wellness Institute, 2021). 

Measures to help address the issues are particularly required within high-rise residential developments where the 
risks to health and well-being from infection and long-term seclusion could be most critical. Furthermore, it is suggested that 
taking such proactive such measures will help architects and real estate developers better gain a foothold into the Global 
Wellness economy and the trends of Wellness Real Estate. 

1.1 Research Problems 
Many people at present have to spend prolonged periods of time at home due to the COVID-19 pandemic. This 

has caused many adverse effects, including increased mental and physical health issues. Part of this is due to what long 
periods of seclusion and detachment from the outdoors, and lack of physical sociability with others, can do to individuals' 
physical and mental health. Accordingly it is suggested that best practice design measures and properly specified high-tech 
and low-tech solutions can be specified and applied to help address such issues.  

Based on the above-mentioned issues, plus the operation and management styles of many high-rise residential 
properties, it is clear that many projects are facing challenges within the existing housing and wellness real estate markets. 
Moreover, there is a general lack of knowledge on how to best create cost-effective high-density residence apartment 
layouts that meets the needs for the health, well-being, lifestyle, and safety needs of residents of all ages in the new normal way 
of life and beyond. 

1.2 Research Objective 
This research aims to investigate ways to improve practicality and liveability of the design of high-rise residential 

projects in the new normal and beyond. This work therefore examines best practice models and key factors affecting the 
lifestyle, health and well-being of target occupants. 

1.3 Scope of Research 
This research investigates current high-density residential design in Thailand, focusing in particular on the design of 

accommodation units within such projects, and the effects on occupants of those designs with regard to their wellbeing as 
assessed through WELL Building Standard V2 criteria. Additionally, this work reviews best practices that could be adapted to 
improve residential wellbeing in such locations. Based on results of the literature review and qualitative research principles, 
purposive sampling was employed to target occupants of high-density high-rise residential buildings for further data collection 
via in-depth interviews, and key experts were approached for in-depth interviews on best practice measures that could be used 
to address the issues found with high-density residential design. 
 

2. Research Methodology 
This study undertook a detailed critical literature review in conjunction with in-depth interviews as methods to obtain 

data. The literature review was undertaken to find issues related to residential wellbeing, the potential effects resultant from 
those issues, and practices that could be taken to improve identified short comings. For the primary research undertaken in 
this work, the in-depth interviews with general occupants were conducted to obtain their thoughts on the issues that had been 
identified, and better determine their current needs and possible solutions that could be developed to form best practices. The 
in-depth interviews with residential design experts were conducted to obtain their thoughts on the problems and potential 
solutions that had been identified and also to gain their insights on addressing such issues. The findings and insights gained 
from the primary and secondary research were used to form the best practice guidelines for this study. 
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2.1 Literature review 
The critical literature review was undertaken to provide in-depth knowledge and insights into the areas being 

investigated from a wide variety of perspectives, sources, and specialisms. This included investigating works and initiatives 
from abroad. This overview clearly indicates how findings from a wide variety of areas can be brought together to form better 
solutions that can benefit a wide variety of stakeholders, including design experts and building occupants at all stages of their 
life journey, and how measures can be cost-effectively undertaken to create better end results. This section primarily considered 
consumer perspectives focusing on their perceived needs, best practice initiatives, and also the physical and physiological 
impacts of key design decisions. The initial part of the review was conducted prior to undertaking interviews in order to gain a 
detailed background of knowledge of this topic area and related subjects so that appropriate questions could be asked to help 
address the issues being identified. This approach also helped building a deeper understanding on key issues that need to be 
addressed to create healthier building stock. 

2.1.1 Health and well-being in relation to dwellings 
The WELL Building Standard V2, which has been developed by the International WELL Building Institute (IWBI) 

focuses on ten performance aspects that are relevant to occupants’ health. These are: air, water, nourishment, light, movement, 
thermal comfort, sound, materials, mind, community, and innovation (IWBI, 2021). How each of these aspects can affect well-
being of the occupants as related to those standards is discussed in brief below: 

2.1.2 Air 
As noted by the US EPA (2021a) there is a link between increased poor air quality and poor health. Effects of 

exposures from particulate matter (PM) can include; irritation of the eyes, nose and throat, exacerbation of heart and respiratory 
conditions, and even the premature deaths of individuals with heart or lung or heart diseases. Moreover, infected air can act 
as a vector for diseases to infect humans, including COVID-19, common cold, influenza, chickenpox, mumps, measles, 
pertussis (whooping cough), tuberculosis, and diphtheria (Pietrangelo, 2020).  

Improving indoor air quality can significantly improve mental performance, a factor well worth considering for those 
who are working from home, and those that employ them. As an example, research by Allen et al. (2016) indicated that 
individuals in well-ventilated indoor environments with low levels of CO2 and airborne pollutants worked significantly better than 
those in standard workplace areas and had on average cognitive performance scores that were 61% higher.    

Possible solutions to improve indoor air quality include:  

Increasing Ventilation: 1) Natural ventilation can be achieved by opening windows to help remove pollutants and 
toxins or by creating a gap where air can ventilate. However, natural ventilation is often not efficient enough and can leave 
pollutants in the air. Mechanical ventilation systems can be used in areas where such ventilation is inadequate. Mechanical 
systems include exhaust, supply, balanced, Heat Recovery Ventilation (HRV) and Energy Recovery Ventilation (ERV).  

Purifying air: Incorporating plants into building design, using air purifiers, and increasing use of natural ventilation and 
natural/mechanical ventilation hybrids can help improve work performance, quality of life and help reduce health risks and 
costs. The specification of the right types of materials and finishes can also help improve indoor air quality and reduce the 
likelihood of volatile Organic Chemicals being released into the air (US EPA, 2021b).  

2.1.3 Water 
Water is essential for life. The 2050 Climate Change Index ranks Bangkok as the world’s most vulnerable city to sea 

level rises (Nestpick, 2021; Broom, 2021). In addition to increased flood risk, there is also the risk of increased levels of sodium 
in its tap water as a result of sea water incursion which can cause a number of adverse health effects (Post Reporters, 2021), 
including cardiovascular disease (Whelton & He, 2014). Additionally, the presence of chemicals and microbes in water can 
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cause short and long term illnesses such as skin discolouration, nerve and organ damage, reproductive harm, cancer risks, 
stomach pain and infectious diseases (US EPA, 2021c). Moreover, Bangkok is at risk from declining levels of drinking water 
as a result of Thailand suffering its worst drought in over four decades (NASA, 2020).  

Possible solutions to these kinds of challenges include: providing electrically-powered large-scale water-generators 
that can produce drinking water out of the moisture in the humid air to provide for the needs of residents of individual high-
density residential buildings (WaterGen, 2018).  

2.1.4 Nourishment 
The health and wellbeing benefits of healthy eating are profound, including protection against malnutrition and 

reducing the risk of diet-related non-communicable diseases (World Health Organization, 2019). Design measures can be taken 
help ensure that the residents can also grow some of their own food so that they receive proper nourishment and reduce their 
living costs in terms of food purchases. The provision of green walls and roofs would not only allow occupants to grow crops 
but also reduce heat accumulation on both walls and roofs. Measures can be taken to help residents grow crops on their 
balconies and/or indoors (Sriyananda Selley, 2020).  

2.1.5 Light 
Exposure to daylight can trigger the body to generate Vitamin D3 which reduces the likelihood of bone diseases and 

helps prevent infectious diseases. In addition, daylight help reduces perceived stress, pain, and pain medication needs (Li, 
2021). Good daylight exposures, particularly those that optimise exposures at key times of the day, can further enhance mental 
well-being and reduce likelihood of depression. Moreover, a study from Boubekri et al. (2014) found that the workers with 
exposure to daylight gain better scores than the workers without exposure to daylight and that they have better overall sleep. 
If individuals experience higher natural light levels during the day, they work better and sleep better (Heschong Mahone Group, 
2015; Boubekri et al., 2014). 

However, excessive sunlight exposure can also cause weakened immune systems, skin cancer and other adverse 
impacts. Excessive exposures resultant from inappropriate design measures can also cause glare and overheating which can 
affect physical and mental health. So, designs should proactively take these factors into account (Li, 2021).  

Additionally, artificial light is needed for safety during the night or in situations where natural daylight levels are low. Moreover, 
its use during the daytime in poorly illuminated areas can even help lower anxiety levels (Osibona, Solomon & Fecht, 2021). 

The review by Chepesiuk (2009) concludes that exposure to inappropriate levels and quality of the artificial light in 
terms of spectra and intensity at key times of day can affect wellbeing. Moreover, artificial light can disrupt the sleep-wake 
cycle especially as a result of night-time light pollution (Osibona, Solomon & Fecht, 2021). 

Possible solutions : 1) Enhance natural lighting (Wallender, 2021), including increasing wall areas with more windows; 
building tall windows; and adjusting interior design to make room brighter with light shelves, strip back furnishings, use mirrors, 
use light colours to decorate walls, ceilings and floors, use window films; and 2) Reduce light pollution at night: blackout curtains. 

2.1.6 Movement 
Health benefits of increasing movement include reduced risk of cardiovascular disease, hypertension, 

hypercholesterolemia, obesity and risk of premature death. Regular physical activity burning 1000 kcal energy per week can 
reduce all-cause mortality by 20-30% (Warburton, Nicol & Bredin, 2006). Integrating design measures that promote active 
lifestyles can help designs become part of the Wellness Real Estate ethos. Design measures should be taken to help encourage 
active lifestyles, even when confined to home. This includes providing design features that allow individuals to easily exercise 
within their own dwelling, even without equipment, making gym equipment available to motivate active stay, and placing the 
storage of equipment near the entrance to improve convenience and the mindset to undertake outdoor activities (Garrett, n.d.). 
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2.1.7 Thermal Comfort 
Thermal comfort is a condition that is achieved when humans are satisfied with the temperature of the environment 

they occupy. Factors influencing thermal comfort include: air temperature, humidity, airspeed, clothing insulation, metabolic 
rate, and radiant temperature. There is an apparent relationship between thermal comfort and productivity, and also learning 
performance, as found by Kaushik et al. (2020) and Jiang et al. (2018). Even minor changes in temperature can make a big 
difference in activity levels, productivity, and well-being.  

Investing in measures that can improve thermal comfort can also reduce the likelihood of mould or dampness, and 
the amount of energy required to cool a property which enhance general health, respiratory health, and mental health and 
reduced systolic and diastolic blood pressures (Sims et al., 2020). 

Possible solutions (Thailand): 
Passive approach (Baan Lae Suan, 2021): Maximising wind flow to help reduce temperatures; Designing layout and 

functions in accordance with sunpath directions; Having plants or water features to reduce heat in the surrounding area; 
Designing space to have ventilation pathways; and Insulating walls and roof areas to reduce heat load. 
Active approach: Mechanical Ventilation, for example, Energy Recovery Ventilator; and Air Conditioning. 

2.1.8 Sound  
In Bangkok, the noise pollution levels at night can be from 59.5 - 74.5 dBA and during the day they can range from 

rom 72.8 - 83.0 dBA (Leong & Laortanakul, 2003). They are often above the permissible limits of 30 - 75 dB (Pramendra & 
Vartika, 2011). The health effects resultant from noise pollution include: feelings of discomfort, stress, increased risk of high 
blood pressure, increased risk of sleep problems and cardiovascular disease, and even increased mortality (WHO, 2011). 
Additional health effects include: auditory difficulties, hearing loss, nervous system issues, sexual impotency, respiratory 
problems, and neurological damage (Pramendra & Vartika, 2011). Work efficiency can also be reduced (Clifton, 2021).  

Solutions for airborne noise include: improved window specification, and wall insulation with acoustic foam, mass 
loaded vinyl, or biochar plaster. Ideally, the noise that passes through the structure of building needs to be addressed during 
the initial design process. The most effective solution can be the use of floating floors to reduce noise travelling from the floor 
to the wall and down to other floors causing unwanted noise. Jeon et al. (2004) conclude that to reduce the floor impact noise 
and its annoyance, there is a need to be a treatment on floor, wall and ceiling with floor installed with impact isolator, with 
plaster bond (air gap) with sound isolation (rubber) sheet and gypsum board while ceiling needs to be treated with vibration 
absorbing hanger and sound isolation (rubber) sheet. 

2.1.9 Materials 
The materials and finishes to be specified should be chosen with care, as a number of those often used in building 

construction can contain harmful chemical or substances. As examples: asbestos can still be found in roofing and other building 
materials, Short-Chain Chlorinated Paraffins can be found in many paints, Polybrominated Diphenyl Ethers can be found In 
furniture upholstery, and Volatile Organic Compounds (VOCs) can be emitted by various materials and coatings (Benchmark 
Environmental Engineering, 2020; US EPA, 2021d). Some of these offenders can cause sick building syndrome symptoms and 
others long-term chronic health effects such as liver, kidney, and nervous system damage, and increased cancer risk (Healthy 
Building Network, 2008). Replacing materials that contain harmful chemicals with healthier alternatives can help improve 
occupant health and wellbeing, and also make dwellings more attractive to potential buyers and renters. 

2.1.10 Mind 
The design of the built environment has a strong relationship with mental health. Air pollutants can cause negative 

effects, and some toxins can cause behavioural interference. Buildings can be designed to reduce such exposures. Insufficient 
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daylight is associated with increased depressive symptoms, and can also be addressed through better design. It has also been 
reported that high-density residential developments are more likely to create greater loneliness (Evans, Wells, & Moch, 2003). 

One approach that could help mitigate mental problems, and create further benefits, is incorporating biophilic design 
measures to enhance wellbeing, creativity, and clarity of thought, while reducing stress. Biophilic design embodies the use of 
natural light sources, vegetation, natural materials, colours, and shapes. It encourages, and often enables, direct contact with 
nature. Striking examples of biophilic interior design include the use of natural wood and stone, water features, skylights, plants, 
living walls, naturally inspired artwork, patterned wallpapers, and organic linens (Roselind Wilson Design, 2020).  

2.1.11 Community 
The WELL Building Standard V2’s Community aspect suggests ways to help ensure strong support from the 

community to aid the health of individuals (IWBI, 2021). Community is created by sharing location, joining in hobbies in a public 
area, living experiences in the same area, and sharing backgrounds or facing common causes of problems. Sense of community 
can aid sociability and increase individual’s resilience and feeling of belonging. 

An example of a building that has been designed to promote socialization is City Hyde Park designed by Studio 
Gang. Its façades are designed with staggered concrete panels forming columns, bays, sunshades, and balconies to providing 
opportunities for the occupants to socialise with occupants in other units if they wish. 

2.1.12 COVID-19 restrictive measures and effects on well-being 
Since COVID-19 became a pandemic in 2020, many people have had to change their behaviour. They now often 

have to stay inside their dwellings for far greater periods of time, experiencing greater social isolation, and more working from 
home. It is anticipated that even when the pandemic ends, many companies will have shifted their policies to allow employees 
to continue to work from home more. Research from the United States has shown that one of the lockdown results has revealed 
that employees are 5-40% more productive under such conditions (Etheridge, Tang & Wang, 2020). 

However, a number of problems can arise from working-from-home, especially related to the dwelling itself, including 
the blurred line that can exist between work and personal life, as result of the shared use of some spaces for both work and 
relaxation. There can also be distractions and stress caused within the home environment, including noise from neighbours 
and other occupants. Moreover, as a result of multiple lockdowns, people cannot move around as freely to exercise in the gym 
or park or commute to work by walking or cycling. Fitness has generally decreased so people’s health has often gotten worse 
(Maier, 2020). 

The COVID-19 restriction measures and forced behaviour change policy have increased social distancing which has had 
a negative impact on psychological well-being and increased feelings of fear, nervousness, sadness, guilt, confusion, anger, 
numbness, and anxiety-induced insomnia (Talevi et al., 2020). Moreover, the COVID-19 pandemic has brought about a rise in 
mental illnesses, such as eating disorders which can affect both females and males and lead to serious psychological and physical 
consequences, including relationship breakdowns, pregnancy difficulties and childbirth difficulties and even death (Better Health 
Channel, n.d.). There is a great need to help address such issues through better design that helps promote improved physical 
and mental health and increased social interaction, even if physical distancing measures have to be observed. 

2.2 Field data collection and analysis 
This study was undertaken using qualitative research principles and methodology, after undertaking secondary 

research, as it was considered a more suitable method than quantitative research due to nature of the topic requiring more 
insights of information than quantity of information. The study employed purposive sampling, data collection via in-depth 
interviews and data analysis with thematic approach and narrative presentation of data. 
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2.2.1 In-depth Interviews 
The in-depth interviews undertaken for this research included questions on key factors thought likely to affect the 

livelihoods and well-being of the occupants of high-density residential buildings. The interview form itself was divided into 2 
main parts. The first part of this, for the flat dwelling occupants who participated, covers general information including their 
age, occupation, number of occupants in their own flat, the flat type, its dimensions, its orientation, and which development it 
of the 3 chosen developments it is part of.  

The second part of the interview form asked questions related to the WELL Building Standard V2 criteria on the 
following: air, water, nourishment, light, movement, thermal comfort, sound, materials, mind, and community. The participants 
were asked in particular about what kinds of problems they face at their dwellings, how these affect them and what can be 
done, to combat such problems. 

For the purposive sampling, the 12 interviewees representing occupants were taken from various age groups and 
occupations, with the majority of participants being in the age range 23-30, followed by 51-60, 31-40, and 41-50 (Business 
Research Methodology, n.d.). They were selected based on the condominiums they live in, either the Life Asoke-Rama 9, Ikon 
Sukhumvit 77, or the Tree Sukhumvit 77, which are all high-density residential buildings, and that the price of the studio or 1-
bedroom type unit they live in did not exceed 3 million baht.   

For the interviews with design experts, the main questions were again based on the WELL Building Standard V2 
criteria, alongside other factors considered appropriate. They were asked in particular for their thoughts on them and whether 
they agreed or disagreed with suggested best practice for them. Furthermore, they were asked if they had any 
recommendations for improvements in relation to each issue/factor.  In addition, they were asked another question on how 
much space they considered comfortable for 1-2 person dwelling units, and possible changes in terms of design that they now 
consider necessary since the beginning of the COVID-19 pandemic. 

2.2.2 Analysis method 
As in-depth interview is a qualitative research method, it was considered appropriate to use the thematic approach in 

combination with narrative analysis by interviewees, particularly as the members of the general public and experts were being 
chiefly interviewed on the WELL Building Standard V2 criteria factors affecting lifestyle, health and well-being as related to 
high-density residential buildings. 

3. Results and discussion 
The literature review section documented above, in conjunction with interview findings, indicates that the COVID-19 

pandemic has greatly affected the occupants’ lifestyle, health and well-being, and that a major rethink is necessary on living 
an lifestyle requirements for the new normal and beyond in terms of the design of high-density residences, particularly with 
regards to active living and working from home requirements.  

The in-depth interviews of target occupants revealed that the problems faced by most of them include: air pollution; 
unclean water; uncomfortable exposures to sunlight; and noise pollution. In terms of needs, most occupants express that they 
would like to have greater privacy and healthier lives, less noise pollution, and better and safer opportunities for interactions 
with neighbours. Most of those respondents also expressed their interest in opportunities for active living and physical exercise 
within their new changed lifestyles, of having better homeworking space, and a better home atmosphere with sufficient light 
and contact with nature. This included having the opportunity of access to green areas where they could grow foods and enjoy 
contact with nature. In addition, they suggest materials and plants could be used to improve homeworking space, that green 
areas could help reduce temperature, absorb carbon dioxide and help reduce noise from neighbours.  
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The interviews with the design experts revealed their thoughts that after the COVID-19 pandemic, high density 
residential design and re-modelling should address the high priority issues and concerns that have been identified.  

The issues that drew the greatest attention, and were seen by occupants and experts alike as high-priority best 
practice actions, were: 1) Having dedicated working space beside windows to help improve wellbeing when working from home 
as a part of the new normal lifestyle. 2) In improving air quality, ensuring effective cross ventilation from wind or air flow from 
elsewhere through open doorway(s) and or window(s), and the possible use of air purifiers. 3) Reducing noise pollution through 
the use of soft-textured decorations and furniture and appropriate building materials. 4) Putting up light-tight curtains and 
blackouts to help prevent sleep being disturbed by light pollution. 5) To help counter insufficient daylight, mirrors could be used 
to help reflect lights toward dark areas and additional light sources added. 6) Include space for a water purifier so occupants 
can reduce consumption of drinking water from bottled water. 7) Using low environmental impact materials, and materials and 
details that could help create green environments to improve occupants’ mental health.  

While the above mentioned seven priority areas of redesigning accommodation units are proposed to help ensure 
better new normal lifestyles, healthier living and well-being, other concerns include: room size, costs of materials, feasibility 
and affordability. It is well noted that common market forces are driving towards room sizes being smaller than 30 square 
metres whereas experts recommend that comfortable room size should be at least 30 square metres for 1 bedroom layouts, 
while the need for working space could make the comfortable room size increase to at least 35 square metres. This key 
recommendation has become a major issue of concern in this study. In relation to room size, the costs of materials present 
another concern because of the extended size of rooms. Furthermore, finding or building multi-purpose furniture that aids user 
wellbeing and work-efficiency when working from home is important, as is using appropriate materials to help improve indoor 
environmental quality, affectively insulate against noise and heat, and protect against light pollution at night. All of this needs 
to be achievable at reasonable cost. 

Finally the experts express their concerns about feasibility and affordability in terms of technology, construction costs 
and occupants’ purchasing power. For example, the more widespread use of materials containing biochar as a component in 
order to aid carbon capture, deodorise the air, and provide increased thermal and acoustic insulation requires more 
understanding about its technical functions and cost-effectiveness, as well as potential markets and their affordability in terms 
of life-time costings. The feasibility study that is being undertaken as part of this present work also intends to take into account 
other low environmental impact materials, materials without non-volatile organic compounds, other materials related to biophilic 
design, and materials that require only low maintenance. It is important to note that the average payback time on green building 
initiatives in Thailand is around 7 years (Thailand’s Sustainable Business Guide, 2018). 

4. Conclusion 
The research that was undertaken for this work revealed that more people are getting concerned about their heath 

and starting to recognise how the built environment, especially where they live, can affect their wellbeing. The measures that 
are being proposed in this paper can help developers gain an edge in the highly competitive real estate market and also create 
considerable benefits to end users. Ideally, improving residential wellbeing should be the primary focus for all property 
developers as the interview results have shown that many current designs could be greatly improved.  

The best practices that have been suggested here can be used as guidance on how improved wellbeing can be achieved 
by design. Additionally, existing occupants of high-density residential properties could adapt some of the practices for themselves 
at low cost. However, in order for dwellings to be most effective in improving wellbeing, developers should explore innovations 
and best practices and integrate these from the start of the design process. As such many of the higher cost solutions’ costs could 
be brought down through economy of scale, and low cost measures such as optimising room layouts could be achieved with 
greater ease. The relatively short payback time for green construction that also taps into the growing wellness real estate market 
also needs to be highlighted. Healthier design can create benefits for all parties if undertaken correctly.  
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It is proposed that the findings and suggestions within this research could be used as a guideline in future property 
development that would enable developers to easily recognise the wellbeing aspects they need to improve on and give them 
guidance on the ways to develop their projects. It is suggested that these, or similar, guidelines could become a ‘live’ best 
practice document that can be modified to suit the future trends and innovations as new information becomes available.  
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Abstract 
 According to the success of the Korean music industry in maintaining a high level of fan engagement throughout the 
world, resulting in the formation of fan clubs and their unique purchasing behavior. This research aims to investigate purchase 
behavior and perception among K-POP fan clubs in Thailand and factors affecting their purchasing decision regarding K-POP 
album and merchandise to create a design guideline for sustainable product development. In quantitative research, 385 
respondents were asked questions to investigate the purpose and behavior of purchasing K-POP album and merchandise and 
better understand the expectation of sustainable development from the perspectives of consumers, which are K-POP fan clubs 
in Thailand, through an online survey. The findings of this research indicate enhancing awareness of consumer sustainable 
behavior and perception on sustainable product development guideline which was undertaken by collecting primary and 
secondary data. The data was used to analyze to create a design guideline for sustainable product development which can be 
used by business owners who produce and sell K-POP album and merchandise and K-POP fans who aim to raise awareness 
regarding sustainable products by adapting to their purchasing behavior. 

Keywords: Purchasing Behavior, Design Guideline, K-POP, Sustainability, Product Development 
 

1. Introduction 

Due to the growth and popularity of the South Korean Music Industry on a global level, one of the most significant 
ways in which K-POP is transforming the music industry is through its high level of fan engagement from all over the 
world. The Korean music industry is interested in maintaining a fan base and generating revenue for artists, which has 
led to fan clubs and their specific purchasing behaviors. As a result, fan clubs would purchase various K - POP 
merchandise, such as CDs, albums, and other merchandises from their favorite artists.  According to previous research, 
the growth of the K-POP industry has been supported by an increase in the number of purchases made, due to a large 
number of fan clubs formed to support artists and purchase official goods that are related to their artist (Z huang, 2019). 
Research by KPOP4PLANET, found that the most unsustainable part of K-POP came from 65.9% of fan club making 
bulk album purchase, 57.2% of disposable wrapping materials on albums and merchandise, and 41.4% of fan club making 
bulk merchandise purchase ("No K-POP On a Dead Planet - KPOP 4 Planet", 2021). This shows that K-POP has create 
unsustainable consumption among their fan club bases. 

Therefore, it leads to the next development of manufacturing, where the circular economy concept will provide 
people to benefit from innovations in material science, product design, supply -chain transparency, advanced 
manufacturing technologies, and sustainable, high-quality consumer products and services which are creating a circular 
that will generate fair and long-term value (Gonen, 2021). The concept of circular economy could be business 
opportunities and generate positive impact on the South Korea Music Industry and help save the planet, whilst 
maintaining revenue for K-POP artists. In order to be able to achieve this within Thailand, it is necessary to understand 
and study behavior and perception on purchasing album and merchandise among K -POP fan clubs. In particular, this 
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study aims to create design guidelines for sustainability in long term for K-POP goods. As a result, it will encourage fans 
in becoming more attentive and conscious of environmentally sustainable purchasing and able to help the music industry 
in producing products with the minimum amount of environmental impact.  

1.1 Research questions 
1) How does K-POP affects consumer’s behavior on purchasing album and merchandise? 
2) How might we enhance awareness of consumer sustainable behavior and perception to create sustainable album and 
merchandise on K-POP? 

2. Review of literature 
According to review of literature which related to this research, the literature review was came from books and online 

published sources including research papers, journals, articles, documents, reports, and conferences. The literature reviews 
will be provided relevant and essential information and summaries of background, impacts, theories until case study, including 
the popularity of climate change situation, linear economy, circular design, K-POP throughout the world, and case study of K-
POP and sustainable development, which can be useful for sustainable development of K-POP album and merchandise. 

2.1 Climate change situation 

2.1.1 Climate change 
Climate change is becoming an ever more significant issue. As a result of economic growth, advances in technology 

and science, natural resources have been turned into monetary possessions, resulting in a greenhouse gas that exceed nature's 
capacity to handle. According to the IPCC report, human effect on the climate system is undeniable. It also demonstrates that 
human actions still have the potential to determine the future of climate, pointing to strong and long-term reductions in carbon 
dioxide and other greenhouse gas emissions as a way of limiting climate change (Nations, 2021). From Mintel (2021) research 
found that the most three environmental concerns of consumer are climate change, air quality, and plastic pollution. 

2.1.2 Global waste situation 
Every year, the world produces 2.01 billion tons of municipal solid waste. While the average daily waste per person 

is 0.74 kg, worldwide waste is expected to increase to 3.40 billion tons by 2050, more than double global population growth. 
However, by 2050, total waste generation in Sub-Saharan Africa is anticipated to more than triple, double in South Asia, and 
more than double in the Middle East and North Africa, respectively (Figure 1). More than half of the waste is currently discarded 
openly. And the growing amount of such waste will have a significant impact on the environment, population health, and 
economic growth ("Trends in Solid Waste Management", 2021). 

 
Figure 1 Projected waste generation, by region (millions of tones/year) 
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2.1.3 Waste in Thailand 
Thailand and the ASEAN countries are ranked amongst the worst polluters in the world for generating the most plastic 

waste in the ocean. Many countries across the world are also facing a huge plastic waste crisis because of the increased 
consumption of plastic as a substitute for other material. In the past 10 years, plastic waste has accounted for approximately 12 
percent of Thailand's total waste or about 2 million tons per year, about 0.5 million tons of plastic waste are recycled per year, and 
the remaining 1.5 million tons are not recycled into the circular economy and most of them are single-use plastics (SUP).    

2.2 Linear economy 
The practiced of linear economy model does not go along way with sustainable development, it causes of natural 

resources, wastes, and environmental impacts. In practical way, linear economy only focuses on extraction of raw material, 
mass production, converting into product, mass consumption, and disposal (Sharma, Govindan, Lai, Chen & Kumar, 2020). 
According to Taylor (2020), at the end of life of products, from linear economy system, become to waste in landfills with a 
multidimensional impact including negative environmental impacts from any toxicity such methane emissions, exceeding use 
of raw materials extraction and energy, indifferent to product at the end of their life. 

2.3 Circular design 

2.3.1 Circular design concept 
The circular design concept is a closed loop model that optimizes energy and material use while minimizing waste. 

Circular design was created to give a driving force in economy to become more sustainable, resilient, and long-lasting value 
("The Circular Design Guide", 2017). It can assist businesses in producing and exporting efficient and sustainable products 
and services to their customers, supporting in the shift from a linear to a circular economy by maintaining the value of products, 
materials, and resources to move toward a more sustainable production and consumption (Mestre & Cooper, 2017). 

2.3.2 Life cycle analysis (LCA) 
Life cycle analysis or LCA has been used to create sustainable development. LCA is part of environmental 

management that included in ISO14040 of the International Organization for Standardization (ISO). According to International 
Organization for Standardization (ISO), LCA technique considers potential environmental impacts throughout the products from 
raw material extraction to production, consumption, end-of-life treatment, recycling, and final disposal.  

2.3.3 Eco design strategy 
According to Brezet & Van Hemel (1997), Eco design strategy is a tool for evaluate environmental impacts of the 

design. The strategies of LiDS wheel consist of eight strategies (Table 1) started from strategy 0 to 8, which each strategy will 
be an alternative way to minimize environmental impacts of the product from less impact to high impact consequently (strategy 
0 is use for minimizing low environmental impact stage and strategy 7 is for minimize high environmental impact stage). Eco 
design strategy will be used to analyze the existing design or product and guide the designers to create an environmentally 
friendly design approach through the selection of the use of raw materials and energy to improve long-term sustainability of 
the product rather than considerations of cost, aesthetics, functionality, or safety. 

2.4 The popularity of K-POP throughout the world 

2.4.1 K-POP on global level 
Over the past decade, South Korea has made great success in driving wealth through cultural products such as 

literature, music, movies, TV series and various entertainment media, education, and travel. Korean pop or K-POP has been 
successful in the top of the music industry in Asia since the beginning of the 21st century. In addition, Korean idols also lead 
the Korean wave to create popularity in other countries such as America and Europe and throughout the world (Sirikulnarumit, 
2015). In the past year, South Korea was the country with the highest rate of 44.8% growth and the position as the fastest-
growing major market in 2020. A study found that around 22.7 percent of respondents said K-POP was widely known to general 
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public in their country and 28.8% said ordinary people also know K-POP. This demonstrates that the popularity of K-POP had 
reached the point where it was well-known among the public, and related merchandise was being sold across the planet ("South 
Korea: K-pop popularity worldwide 2020 | Statista", 2021). 

2.4.2 Korean wave in Thailand 
At first, the popularity of Korean pop music did not get too much attention until the big music company in Thailand 

started importing and selling Korean music from the female group, Baby V.O.X., and the male solo artist, Rain, in 2004. 
Resulted in K-POP become more well-known in Thailand. However, the artist who created a phenomenon and gain a huge 
popularity in Thailand is the band Dong Bang Shin Ki (TVXQ), a Korean male singer group from SM Entertainment 
(Rungrueangsri, C., & Mumbansao, J., 2019). In addition, the current state of popular Korean trends in Thailand, such as K-
movies, K-dramas, K-shows, and K-POP, is still extremely successful in Thailand. This can be seen on many television stations 
that have obtained the rights to broadcast South Korean dramas and television programs on a continuous basis. General 
activities, events, meetings with fan clubs, and performances by K-POP artists are still organized every year, demonstrating 
the South Korean’s music industry continued popularity in Thailand (Suwanwong, 2016). 

Table 1 Eco design strategy 
Strategy 0 : New concept development   
Dematerialisation   
Shared use of the product   
Functional optimisation of product   
Strategy 1 : Selection of low-impact materials Strategy 2 : Reduction of materials  
Non-hazardous materials Reduction in weight  
Non-exhaustible materials Reduction in transport volume  
Low-energy content materials   
Recycled materials   
Strategy 3 : Optimisation of production Strategy 4 :Optimisation of 

distribution system 
Strategy 5 :Reduction of the user impact 

Alternative production techniques Less/clean packaging Low energy consumption 
Fewer production processes Efficient transport mode Clean energy source 
Low/clean energy consumption Efficient logistics Fewer consumables needed during use 
Less production waste  Clean consumables during use 
Fewer/clean production consumables  No energy/auxiliary material use 
Strategy 6 : Optimisation of initial life-time Strategy 7 : Optimisation of end-of-life system 
Reliability and durability Reuse of product  
Easy maintenance and repair Remanufacturing/refurbishing  
Modular product structure Recycling of materials  
Classic design Clean incineration  
User taking care of product   

2.4.3 K-POP fan club phenomenon 
K-POP artists have an influence on their fans by releasing related products on a regular basis when fans are obsessed 

with their idols, which motivates fans to express their intense feelings for their artists through purchasing behaviors. K-POP fan 
club have purchasing phenomenon on breaking the records for support their favorite artists. The purchasing behavior of fans 
can be referred to the Maslow’s hierarchy of needs theory as “love and belonging”, it contributes to the creation of the 
uniqueness and emotional identity of those fans (Zhuang, 2019). Nowadays, social media has influence on the fans community 
and conspicuous consumption become the norm for expressing fans support for artists through performative consumerism, 
resulting in profitable market for such merchandise has grown. Many items of K-POP merchandise are made of single-use 
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plastics. For example, the plastic light stick, which is a uniquely pieces of K-POP merchandise that each artist has their own 
unique style. The light stick is also launched in new versions when an artist holds a tour. Fans use them for cheering their 
artist by wave them around during concerts or live events (Herman, 2021). Some phenomenon of K-POP fan club, they 
generally purchase albums in order to be entered into a drawing to spend time with their idols at an autograph event or a fan 
sign video call event. According to these kinds of events, there was practically no chance of getting chosen for fan sign event 
by purchasing one or two albums, fans needed to purchase a large number of albums to be considered instead. 

3. Research methodology 
The methodology outlines that approach taken in this study, aims to better understand consumer behavior and 

perceptions on purchasing K-POP albums and merchandise among K-POP fan club in Thailand and circular design aspects in 
term of sustainable design to develop sustainable product. And after gathering overall research data then the data will be 
analyzed to answer the objectives of this research. 

3.1 Online survey 
An online survey was asked questions to explore purpose of consuming product, including official merchandise and 

album, on pre-purchase and post- purchase behavior of K-POP fan club in Thailand which include questions of demographics, 
K-POP albums and merchandise purchasing experience, purpose of purchasing, and fan club perception on sustainability. 
The sample size for online survey of this research calculated by Cochran’s formula as the total amount of population of K-POP 
fan club in Thailand is unknown (Cochran, 1991). 

n =  
𝑃(1−𝑃)𝑍2

𝑒2
                                                (1) 

 
n = Sample size 
P = Proportion of population 
Z = Confidence level (95%) 
= Allowable error 

n = 
(0.5)(0.5)(1.96)2

(0.05)2
                                           (2) 

n = 384.16  385                                         (3) 
After calculated the number of sample size by Cochran’s formula, the result of sample size is 385 people who will be 

the respondents for online survey. The questionnaire for this online survey was prepared based on the research objectives, 
which are divided into three sections: demographics, purchasing experience, and perception on sustainability towards K-POP 
album and merchandise. 

4. Result and analysis 

4.1 Online survey result 
The results are from total 385 responses who participated in an online questionnaire. From demographic questions 

found that the majority of respondents are woman (59.7%). The period of being a K-POP, 38.2% of response being a K-POP 
fan for 4-6 years, 31.4% of response being a K-POP fan for 1-3 years, 24.9% of response being a K-POP fan for 7-10 years, 
and 5.5% of response being a K-POP fan more than 10 years. 

4.1.1 Purchasing behavior of K-POP fan club in Thailand 
Most of the respondents have spent around 1,001 - 3,000 Baht for purchasing K-POP albums and merchandise per 

times (34.3%). And 59.2% of the respondents purchased K-POP albums and merchandise 1 - 2 times per month, 23.4% of the 
respondents purchased K-POP albums and merchandise more than 3 times per month, and 17.4% of the respondents 
purchased K-POP albums and merchandise less than 1 times per month (Table 2). 
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Table 2 The characteristics of the respondents (Behavior of K-POP fan club) 
Characteristics of respondents  Frequency (N) Percentage (%) 
Period of being a fan 1 - 3 years 121 31.4% 

4 - 6 years 147 38.2% 

7 - 10 years 96 24.9% 

More than 10 years 21 5.5% 

Frequency of purchasing K-POP albums  
and merchandise 

Less than 1 times per month 67 17.4% 

1 - 2 times per month 228 59.2% 

More than 3 times per month 90 23.4% 

Total expense for purchasing K-POP albums 
and merchandise per times 

Less than 100 Baht per times 5 13% 

100 - 300 Baht per times 8 2.1% 

301 - 500 Baht per times 41 4.6% 

501 - 1,000 Baht per times 111 28.8% 

1,001 - 3,000 Baht per times 132 34.3% 

3,001 - 5,000 Baht per times 55 14.3% 

5,001 - 10,000 Baht per times 27 7% 

More than 10,000 Baht per times 6 1.6% 

In terms of the K-POP artists that most of respondents belong to their fan club, 75.6% of the respondents are fans of 
a male group, 51.2% of the respondents being fans of female solo artist, 24.2% of the respondents being fans of band group, 
22.3% of the respondents are fans of male solo artist, and 20.3% of the respondents being fans of female group. 

With regards to the purpose of purchasing K-POP albums and merchandise of K-POP fan club in Thailand this 
revealed: 84.1% of the respondents purchase K-POP albums and merchandise for collecting, 68.6% of the respondents 
purchase K-POP albums and merchandise for supporting their artists, 57.1% of the respondents purchase K-POP albums and 
merchandise for joining fan sign event with their favorite artist, 22.1% of the respondents purchase K-POP albums and 
merchandise for selling, 21.3% of the respondents purchase K-POP albums and merchandise for using, 13.5% of the 
respondents purchase K-POP albums and merchandise for taking the profit (when the merchandise has high demand in the 
market and sell it). This demonstrate that fans aren’t purchase K-POP album and merchandise for use based on the result that 
showed three key factors of purchasing K-POP album and merchandise are collect, support the artists, and join fan sign event. 

4.1.2 Perception on sustainability of K-POP fan club in Thailand 
Most respondents around 54.8% agree that K-POP albums and merchandise have an impact to the environment while 

24.7% of the respondents are unsure on this, 15.3% of the respondents need to find more information on the impacts of K-POP 
albums and merchandise to the environment, and 5.2% of the respondents do not agree that K-POP albums and merchandise have 
an impact to the environment. Additionally, the most 3 products that K-POP fan club think that it has an impact to the environment 
are lightstick (34%), doll (18.2%), and album (8.8%). Moreover, the aspects of impact that fans thought K-POP merchandise create 
to the environment are impact from materials usage of merchandise (77.7%), impact from production process of manufacturing 
(63.6%), impact from transportation system including international logistics and domestic logistics (27.3%), and others (0.9%). 

4.1.3 Life cycle analysis (LCA) of K-POP merchandise 
The researcher applies LCA technique on K-POP merchandise that have high potential environmental impacts to 

understand life cycle of K-POP merchandise before creating an effective guideline to develop sustainable product. Based on 
the result of survey, lightstick is the most merchandise that fans think it has high impact to environment. The components of 
lightstick including paper box, LED light, Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminum, and Silicon. 
The life cycle of K-POP lightstick from raw material extraction to final disposal is shown in figure below: 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

446 

 
Figure 2 Life cycle analysis of K-POP lightstick 

4.1.4 The MET matrix 
After creating LCA of K-POP merchandise, the MET matrix uses to determine environmental impacts from each part 

over LCA which shown in Table 3. 

Table 3 The MET matrix of K-POP lightstick 

 
4.1.4 Create design guideline 

According to the results of an online survey, the majority of fans purchased album and merchandise to add to their 
collections, thus those products should be made with less toxicity to ensure that they endure a long lifetime and not harmful to 
the environment when customers simply buy them for display on their collection or buy them in a huge quantity. Furthermore, 
K-POP fans, who participated in this survey, agree with the statement that K-POP album and merchandise have an impact to 
the environment in terms of impact from materials usage of merchandise, production process of manufacturing, and 
transportation system including international logistics and domestic logistics. Researcher will apply theories from eco design 
strategy by Brezet & Van Hemel (1997) and circular design to create an efficient guideline for sustainable product development 
which will adapt with K-POP fan club behavior. 

After define toxicity in the guideline, it can be seen that each part of producing product can create toxicity. Thus, in 
the guideline will show in bow with color from light color to dark color to demonstrate level of impact to the environment based 
on Eco design strategy. For example, if you want to reduce the toxicity of the impact on the environment. Developing detail in 
lighter color box can minimize environmental impact better than developing part from dark color box (Figure 3). 



A STUDY OF FAN CLUB PURCHASING BEHAVIOR TO CREATE A DESIGN GUIDELINE  
FOR SUSTAINABLE PRODUCT DEVELOPMENT OF K-POP ALBUM AND MERCHANDISE 
YATA BOONKERD and AKAPAN THIENTHAWORN 

 

447 

 
Figure 3 Design guideline for develop sustainable product 

To make more precise, in Figure 4 shown the guideline that can use for developing each part of creating product by 
put the details of the existing product and new product development details. 

 
Figure 4 Design guideline for develop sustainable product 

5. Conclusion 
In this study, researchers study behavior and perception among K-POP fan club in Thailand which aim to investigate 

purchase behavior and perception among K-POP fan clubs in Thailand and factors affecting their purchasing decision regarding 
K-POP album and merchandise to create a design guideline for sustainable product development in the long-term. According 
to the background of this research, the impact of climate change is widespread around the world from every action that take 
from human including phenomenon of K-POP fan club which lead to purchasing album and merchandise all over the world. In 
Thailand, most of fans purchase album and merchandise 1-2 times a month and spend their money 1,001 - 3,000 Baht per 
times when purchasing. Even though the fans have purchased those merchandise for collect and show their love to support 
their favorite artist with no use. On the other way, every album and merchandise should be use until its end of life to ensure 
that every album and merchandise will be used for lasts and count in every material, energy, and toxicity that made it happen. 
The adaptation of an approach can provides an opportunity for the South Korean music industry to cope with its fan club 
phenomenon and help and protect the environment at the same time. The design guidelines will encourage product designer 
and fans to become more attentive and conscious on environmentally preferable purchasing and be able to help the music 
industry in producing products with the minimum amount of environmental impact in order to enhance awareness among K-
POP fan club, which will lead to sustainable consumer behavior that will contribute to a better world. 
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ศลิปินสามารถแชรผ์ลงานลงออนไลน์ใหผู้ค้นเขา้มาดไูดท้นัท ีสง่ผลใหม้ลูคา่อุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องไทยสงูขึน้ทุกปี จากการรวบรวม
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แนวโน้มทีจ่ะสนใจดา้นศลิปะมากขึน้รวมไปถงึการเรยีนการสอนในอนาคตจะเน้นใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถเฉพาะบุคคล นักการศกึษา
สมยัใหม่เหน็วา่ความแตกต่างของเดก็ ๆ ตอ้งการการรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจงมากกวา่ เพือ่พฒันาจุดแขง็ และลกัษณะเฉพาะ
นัน้ ๆ ของเดก็แต่ละคน การศกึษาครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาแนวทางโอกาสในการพฒันาโรงเรยีนมธัยมปลายหลกัสตูรศลิปะของ
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ยุคดจิทิลั เน้นให้นักเรยีนเขา้ถึงวชิาชพีมากขึน้แมอ้ยู่ในวยัเรยีนก็สามารถที่จะสร้างรายได้ใหต้นเอง โดยการออกแบบจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดลอ้มทีเ่งยีบสงบ มพีืน้ทีเ่พิม่ความคดิสรา้งสรรค ์พืน้ทีท่ างานรว่มกนั และพืน้ทีผ่อ่นคลายส าหรบัผูใ้ชง้านเพือ่กระตุน้ไอเดยี 
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Abstract  
  At present, the works of the young artists are accessible to the people quickly because of the changing 
communication presently. The Artists can share their work online for who as a follower to see immediately. As a result, the 
value of Thai creative industries and art around the world is increasing every year. We use the data from the study about the 
number of workers in the arts profession and classify by educational level. Obviously, most of the art professions have 
educational levels lower than a bachelor's degree.  And there used to be one art school, but it has closed due to the old 
curriculum that doesn't adapt in this day and age. The demographic of the younger generation tends to be more interested in 
art as well. However, the curriculum will focus on students with individual abilities in the future. Due to the modern educators 
see that each child has differences and need to require a more specific learning style to develop those strengths and 
characteristics of each child. This research is about the opportunity of the development in Thai arts curriculum in the future to 
incite more valuable creative industries through market feasibility. The study suggested qualitative research studies through 
structured in-depth interviews. The results lead to conclude that the studies have shown that art in Thailand is growing in the 
digital world. Especially on giving students access to more professions, even at school age, to be able to generate income for 
themselves. Art should be made out peaceful environment so the users should have a space to increase creativity co-working 
space and relax space for users to stimulate ideas. 

Keywords: Art, Creative areas, Creative industries, Digital world, Educational institutions 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

จากขอ้มลูอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นประเทศ เหน็ไดถ้งึแนวโน้มทีส่งูขึน้ของมลูค่าอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นประเทศไทยจากปี 
2557–2561 (ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์, 2561) โดยเฉพาะการกา้วเขา้สู่โลกดจิติอลอย่างเตม็ตวั การปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิไปสู่เศรฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นโมเดลในการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศไทย และปัญหาของจ านวนแรงงานในสาขาอาชพีศลิปะจ าแนกตามระดบัการศกึษาใหเ้หน็ไดว้า่ในสายอาชพีศลิปะส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่าปรญิญาตร ี(ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์, 2561) แต่ยงัไม่มโีรงเรยีนมธัยมทีร่องรบันักเรยีนสาย
อาชพีศลิปะ และไดข้อ้มูลจากการเรยีนการสอนในอนาคตที่มุ่งเน้นในพฒันาความสามารถเฉพาะบุคคลมากกว่าการเรยีนแบบทัว่ไป
เพือ่ใหน้ักเรยีนประสบความส าเรจ็ไดไ้วกวา่วยัเดยีวกนั (เสาวลกัษณ์ พสิษิฐไ์พบลูย์, 2559) เพือ่ใหก้ารเรยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
ทีส่ดุ การใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูน้อกหอ้งเรยีน และมพีืน้ทีผ่อ่นคลาย พืน้ทีเ่พิม่ความคดิสรา้งสรรคส์ าหรบันกัเรยีน และการน าธรรมชาตเิขา้
มามสี่วนร่วมในการศกึษาจะท าใหเ้ป็นการเรยีนรูส้ ิง่ใกล้ตวัจงึเป็นสิง่ที่จ าเป็น จากขอ้มูลความสนใจของเดก็ไทยต่อศลิปะมี โครงการ
สง่เสรมิและสนบัสนุนศลิปินไทยในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ  

จากเหตุผลขา้งต้น จงึเหน็โอกาสในการพฒันาโรงเรยีนมธัยมปลายหลกัสูตรศิลปะของไทยในอนาคตเพื่อส่งเสรมิในด้าน
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์หม้มีลูคา่มากขึน้ในอนาคต และประเทศไทยควรทีจ่ะมคีุณภาพทางการศกึษาทีด่สี าหรบัทุกคนเพือ่ทีทุ่กคนจะได้
มโีอกาสเขา้ถงึศกัยภาพของตนไดอ้ย่างเตม็ที ่การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ใหม้คีุณภาพสงู โดยเฉพาะนักเรยีนถงึเป็นองค์ประกอบทีม่ี
ความจ าเป็นมากทีสุ่ดเพราะเป็นแหล่งความรูแ้ละก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศ นอกจากน้ีอกีสิง่หนึ่งทีส่ าคญัคอืผลงานศลิปะยงั
เผยใหเ้หน็ถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม มรดก และความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยทีท่รงคุณคา่ 

1.2 วตัปุระสงคข์องการศึกษา 
1) เพือ่ศกึษาแนวทางการเรยีนยุคใหมท่ีเ่ฉพาะเจาะจงดา้นศลิปะ 
2) เพือ่เสนอแนะแนวทางในการออกแบบโรงเรยีนศลิปะ และดา้นการเงนิ 

1.3 ระเบียบวิธีวิจยั 
1) ศกึษารวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมศลิปะ และความเป็นไปไดข้องโครงการ 
2) ศกึษาปัญหาของอุตสาหกรรมศลิปะของประเทศไทย 
3) ศกึษาการเรยีนการสอนในอนาคต 
4) ศกึษาแนวทางการออกแบบอาคารเรยีนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีน  

2.การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดวิจยั 

2.1 ข้อมลูอตุสาหกรรมสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

2.1.1 การเตบิโตของเศรษฐกจิอุตสาหกรรมทศันศลิป์ (ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค,์ 2561) 

กราฟแท่งแสดงภาพอตัราการเตบิโตของมูลค่าทางเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมทศันศลิป์มอีตัราเตบิโตไปในทศิทางทีด่ ีและ
หากเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตกบัค่าเฉลีย่ของ 15 อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ ระหวา่งปี 2557 - 2561 พบวา่มอีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้
อย่างมนีัยยะส าคญั เหตุผลเป็นเพราะมชี่องทางในการน าเสนอผลงานทีห่ลากหลายมากขึน้บนโลกออนไลน์ ท าใหผู้ช้มสามารถเขา้ถงึ
ผลงานศลิปะไดง้า่ย และรวดเรว็ รวมไปถงึเป็นอกีชอ่งทางในการเป็นโอกาสของศลิปินครเีอเตอรย์ุคใหม่ 
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รปูท่ี 1 อตัราการเตบิโตของเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบขอ้มลูยอ้นหลงั 5 ปี ระหวา่งปี 2557 – 2561 
ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(2561) 

2.2 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในวงการศิลปะของประเทศไทย 

2.2.1 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัจ านวนแรงงานในสาขาอาชพีศลิปะจ าแนกตามระดบัการศกึษา (ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค,์ 2561) 

ระดบัการศกึษาของแรงงานสรา้งสรรคใ์นสาขาอาชพีดนตร ีศลิปะการแสดง และทศันศลิป์ จากขอ้มลูจ านวนแรงงานในสาขา
อาชพีศลิปะจ าแนกตามระดบัการศึกษาในปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีากที่สุด มจี านวนทัง้สิ้น 
42,270 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.38 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัแรงงานทัง้ 12 สาขาอาชพีสรา้งสรรค ์พบวา่สว่นใหญ่มกีารศกึษาในระดบั
ต ่ากวา่ปรญิญาตรมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 47.27 และหากพจิารณาเปรยีบเทยีบระหวา่งช่วงปี 2559 – 2561 จะพบวา่ มกีารกระจายตวั
ไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนัจงึมแีนวความคดิทีค่วรจะมโีรงเรยีนมธัยมปลายทีเ่น้นหลกัสตูรศลิปินเพือ่รองรบัคนกลุ่มที่ต ่ากวา่ปรญิญาตรี
ทีส่ามารถรูค้วามชอบ และความตอ้งการของตนเองตัง้แต่วยัมธัยม 

รปูท่ี 2 จ านวนแรงงานสรา้งสรรค ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา ปี 2559- 2561 
ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(2561) 

2.3 งานศิลปะก าลงัเติบโตในโลกออนไลน์ (Art Economics, 2021) 

เนื่องจากไวรสัโควดิ-19 สนบัสนุนใหม้กีารเตบิโตอย่างมากในโลกออนไลน์ ยอดขายออนไลน์ของงานศลิปะมมีลูคา่เพิม่ขึน้เป็น
สองเท่าจากปี 2019 สงูถงึ 12.4 พนัลา้นดอลลาร ์คดิเป็น 25 % ของมลูค่ารวมของตลาด น่ีเป็นครัง้แรกทีส่่วนแบ่งอคีอมเมริซ์ของตลาด
ศลิปะมมีากกวา่การขายปลกีทัว่ไปเหน็ไดว้า่ต่อใหป้ระเทศเจอกบัเชือ้ไวรสัโควดิ19 ส่งผลต่อมลูค่าของศลิปะใหเ้ปลีย่นไปในอกีแนวทาง
แต่มลูคา่กย็งัคงเพิม่ขึน้ 
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2.4 ศึกษาแนวทางการเรียนยคุใหม่ (กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา, 2562) 
1) จะเน้นใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถเฉพาะบุคคล นักการศกึษาสมยัใหมเ่หน็วา่ความแตกต่างของเดก็ ๆ ตอ้งการการรปูแบบ

การเรยีนรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจงมากกวา่ เพือ่พฒันาจุดแขง็ และลกัษณะเฉพาะนัน้ ๆ ของเดก็แต่ละคน 
2) โรงเรยีนเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนออกแบบแผนการเรยีนใหต้วัเอง โดยจะเรียนเมื่อไรกไ็ด ้ทีไ่หนกไ็ด ้และสามารถโตต้อบกนั

ได ้ชว่ยใหเ้รยีนรูไ้ดด้ขีึน้ จดจ าไดแ้มน่ย าขึน้ และสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิไดด้ขีึน้ดว้ย 
3) แมว้่าการเรยีนจะยดืหยุ่นขึน้ และเป็นการเรยีนนอกหอ้งเรยีนมากขึน้ มอบประสบการณ์ และการทดลองทางการเรยีนการ

สอนแก่เดก็ๆ ไมว่า่จะเป็นวชิาวทิยาศาสตร ์ศลิปะ ฯลฯ แต่ยงัเป็นเหมอืนทีร่วมประสบการณ์ส าหรบันกัเรยีน 
4) จะไม่มแีค่โรงเรยีนออนไลน์ หรอืโรงเรยีนเฉพาะตวั แต่จะเป็น Hybrid ผสมผสานระหว่างการเรยีนออนไลน์กบัการเรยีน

แบบเฉพาะตวั การเรยีนออนไลน์อาจกนิเวลา 20% ส่วนที่เหลอืเรยีนแบบเฉพาะตวั ซึ่งตอนน้ีมโีรงเรยีนหลายแห่งเริม่ท ากนั และใน
อนาคตจะเพิม่มาก (มลูนิธสิยามกมัมาจล, 2564) 

2.5 ศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 

2.5.1 เสรมิสรา้งความสบายดา้นกายภาพ (ชพูงษ,์ 2553) 

ความสบายทางดา้นอุณหภมูริอ้นหนาวทีม่คีวามเหมาะสม ความสบายดา้นความสวา่งและการมองเหน็ทีเ่หมาะสม ความสบาย
ดา้นคุณภาพเสยีงภายในอาคารทีม่คีวามเหมาะสม โดยจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหน้้อยทีสุ่ดและใชต้้นทุนจากธรรมชาต ิต้องค านึงถงึการ
จดัรปูแบบการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆใหห้ลากหลาย การจดัภูมทิศัน์รอบๆอาคารใหเ้กดิความร่มรื่นโดยการใชต้น้ไม ้เนินดนิ พชื
พนัธุจ์ากธรรมชาตทิีช่ว่ยใหเ้กดิรม่เงาแก่อาคาร และเกดิการดดูความรอ้นโดยรอบเพือ่ใชใ้นการสงัเคราะหแ์สงของตน้ไม ้ลดการใชว้สัดุที่
มกีารสะสมของความรอ้นมาก เชน่ ลานคอนกรตีส าหรบัจอดรถ เป็นตน้ (Robinette, 2520) 

2.5.2 เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการออกแบบจากอาคาร (ชพูงษ,์ 2553) 

การออกแบบอาคารดว้ยองคค์วามรูท้างศลิปะ ทีแ่สดงออกถงึความลื่นไหลของจตินาการ ใหแ้สดงออกถงึความไม่ปิดกัน้ทาง
ความคดิท าใหท้ีป่รากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนอาคารสามารถถูกรบัรูไ้ดโ้ดยประสาทสมัผสั และประสบการณ์ของนกัเรยีนเอง 

2.5.3 การจดัพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเรยีน 

อาคารมกีารใชร้ะเบยีงในการเชือ่มพืน้ทีใ่นสว่นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั สามารถน ากระแสลม และแสงจากดวงอาทติยม์าใชไ้ดอ้ยา่ง
เตม็ที ่การจดัพืน้ทีใ่หส้ าหรบัดา้นทศิตะวนัตกทีจ่ะโดดความรอ้นจากดวงอาทติยม์ากเกนิไป ควรมกีารใชโ้ถงบนัได หอ้งเกบ็ของ หรอื
หอ้งน ้ามาเป็นเขตป้องกนัความรอ้น  

2.5.3.1 การออกแบบหอ้งเรยีน (อนรรฆพร, 2565) 

แบบเดมิทีคุ่ณครูยนืสอนหน้าหอ้งท าใหน้ักเรยีนรูส้กึอดึอดั จงึมแีนวคดิในการจดัยา้ยโต๊ะคุณครไูปไวห้ลงัหอ้งเพือ่ความสบาย
ใจของนกัเรยีน และยงัชว่ยใหคุ้ณครไูดล้องมองมมุเดยีวกนักบัเดก็ๆ ดบูา้ง ส าหรบัโต๊ะนกัเรยีนเราจดัโต๊ะนกัเรยีนใหเ้ป็นกลุ่มแทนการจดั
โต๊ะแบบเรียงแถวแบบเดิม การท าเช่นน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน และมีปฏิสมัพนัธ์กันภายในห้องมากขึ้น 
นอกจากนัน้ชัน้เกบ็หนังสอืกเ็ป็นสิ่งทีน่ักเรยีนตอ้งการเพราะปัจจุบนัโรงเรยีนหลายแหง่ยงัคงใหน้ักเรยีนน าหนังสอืเรยีนกลบับา้นทุกวนั 
ท าใหน้กัเรยีนตอ้งสะพายกระเป๋าหนกัเกนิไป ซึง่อาจท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ ดงันัน้ตูเ้กบ็หนงัสอืถอืเป็นสิง่จ าเป็น  

2.5.3.2 การออกแบบหอ้งศลิปะชว่ยกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์(อนรรฆพร, 2565) 

หอ้งศลิปะควรเป็นหอ้งมพีืน้ทีเ่ปิดโล่งทีร่ายลอ้มดว้ยภาพวาดและอาร์ตเวริก์ เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจและไอเดยีใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
และยงัมลี าโพงเปิดเพลงสร้างบรรยากาศและอารมณ์เพื่อปลดปล่อยจนิตนาการของนักเรยีนอย่างเตม็ที่ส าหรบัพืน้ทีท่ างาน นักเรยีน
ตอ้งการสมาธ ิและความสงบทีส่ามารถเลอืกไดว้า่อยากนัง่ท างานคนเดยีวหรอืท าเป็นกลุม่ การตดิตัง้อ่างลา้งมอืไวใ้นหอ้งเรยีนกเ็ป็นวธิทีี่
ชว่ยเพิม่ความสะดวกสบาย และชว่ยรกัษาความสะอาดของหอ้งเรยีนไปในตวั 

2.6 ศึกษาปัจจยัท่ีท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์

ความคดิสร้างสรรค์ คือ ความคิดจนิตนาการประยุกต์ที่สามารถนาไปสู่ส่งประดิษฐ์คดิค้นพบใหม่ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ความคดิในลกัษณะคนอื่นคาดไม่ถงึหรอืของขา้ม เป็นความคดิ หลากหลายคดิไดก้วา้งไกล เน้นทัง้ปรมิาณและคุณภาพอาจเกดิจากคดิ
ผสมผสานเชือ่มโยงระหวา่งความคดิใหม่ๆ  ทีแ่กปั้ญหาและเอือ้อานวยประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม (อาร ีรงัสนินัท,์ 2529)  



โอกาสในการพฒันาโรงเรยีนมธัยมปลายหลกัสตูรศลิปะของไทยในอนาคต 
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การออกแบบรูปทรงของหอ้งในกรณีทีข่นาดของพืน้ทีห่อ้งเท่ากนัหอ้งรปูทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสัสง่ผลต่อการรบัรูค้วามอดึอดัไดส้งู
กวา่หอ้งรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ เน่ืองจากรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ทาใหร้บัรูไ้ดถ้งึความยาวของหอ้งไดม้ากกวา่การกัน้ผนังการกัน้ผนังดว้ย
ผนังทีต่ายตวัสง่ผลต่อการรบัรูค้วามอดึอดัไดส้งูกว่าการกัน้ผนังดว้ยวสัดุทีส่ามารถเลื่อนปิด/เปิด เขา้/ออก หรอืเคลื่อนยา้ยได ้เน่ื องจาก
การกัน้ผนงัดว้ยผนังตายตวัถาวรทาใหรู้ส้กึถงึสิง่ปิดลอ้มไดม้ากกวา่การเจาะชอ่งแสงบริเวณหลงัคาหรอืผนงัหอ้งทีส่วา่งสง่ผลต่อการรบัรู้
ความอดึอดัไดน้้อยกวา่หอ้งมดื (อาร ีรงัสนินัท,์ 2529)   

3.วิธีการศึกษา 

3.1 วิธีเกบ็ข้อมลู 

เป็นการเก็บขอ้มูลจาการสมัภาษณ์เชงิลกึ และศึกษาค้นควา้ และเก็บขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม บทความ งานวจิยั 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้มลูดา้นสถติขิองหน่วยงานต่าง ๆ และการคน้ควา้จากอนิเตอรเ์น็ต รวบรวม และน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 

3.2 การก าหนดกลุ่มกรณีศึกษา 

ก าหนดผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาดา้นศลิปะ ทีป่ระกอบอาชพีดงัน้ี ครสูอนศลิปะ จ านวน 1 คน นักศกึษาทีศ่กึษาแบบเฉพาะเจาะจง
ดา้นศลิปะ จ านวน 1 คน และศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง จ านวน 2 คน รวมทัง้หมด 4 คน และมคีวามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลู  

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพซึง่ใชว้ธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างการสมัภาษณ์เชงิลกึ  ซึ่งเกบ็ขอ้มลูการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งใชแ้นวค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนที1่ ขอ้มูลทัว่ไป ทีเ่กี่ยวขอ้ง ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์อายุ 
ผลงาน ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความชอบด้านศิลปะ และมุมมองด้านศิลปะของไทยในอนาคต ส่วนที่3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัรูปแบบของ
โรงเรยีนศลิปะของไทยทีค่วรเกดิขึน้ กรณีศกึษาจากโครงการ 3 โรงเรยีนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ San Francisco High School of the Arts 
(HSArts), Brooklyn High School of the Arts, Fordham High School for the Arts ในส่วนของรูปแบบพื้นที่โครงการ และงานวิจัย 
แนวคดิทฤษฎตี่าง ๆ ทีไ่ดร้วบรวมมาจากการทบทวนวรรณกรรม 

4.ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาความเหมาะสมต่อวยัของโรงเรียนมธัยมปลายเน้นหลกัสตูรศิลปะ 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึครสูอนศลิปะ จ านวน 1 คน นักศกึษาทีศ่กึษาแบบเฉพาะเจาะจงดา้นศลิปะ จ านวน 1 คน และศลิปิน
ที่มชีื่อเสยีง จ านวน 2 คน รวมทัง้หมด 4 คน พบว่า เริม่มคีวามชอบด้านศิลปะกนัตัง้แต่ยงัเด็ก และคิดว่าควรที่จะมกีารเรียนแบบ
เฉพาะเจาะจงดา้นศลิปะในระดบัชัน้มธัยมปลายจะเหมาะสมกบัเดก็ทีส่นใจดา้นศลิปะในอนาคตไมต่อ้งรอทีจ่ะเรยีนตอนเขา้มหาวทิยาลยั
เพราะเมือ่รูค้วามชอบของตนเองแลว้กค็วรจะมุง่เน้นใหต้รงจุด และภายในโรงเรยีนกค็วรทีจ่ะมมีพีืน้ทีเ่พิม่ความคดิสรา้งสรรค ์พืน้ทีผ่่ อน
คลาย พื้นที่ท างานร่วมกนั พื้นที่เรยีนรู้ศลิปะนอกหอ้งเรยีน พื้นที่จดัแสดงงานศิลปะของนั กเรยีน และพื้นที่ส าหรบัร้านค้าต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัศลิปะ 

4.2 แนวทางการออกแบบโรงเรียนมธัยมปลายเน้นหลกัสตูรศิลปะด้านกายภาพ 

การศกึษาแนวทางในการออกแบบโรงเรยีนศลิปะของต่างประเทศในส่วนของรปูแบบพืน้ทีภ่ายในโครงการ การวเิคราะหจ์าก
การศกึษาจากกรณีศกึษาเป็นอกีหน่ึงแนวทางในการประยุกต์ใชส้ าหรบัการออกแบบโครงการโดยศกึษาจาก 3 โครงการ ไดแ้ก่ San 
Francisco High School of the Arts (HSArts), Brooklyn High School of the Arts, Fordham High School for the Artsได้ท าตาราง
สรุปเปรยีบเทยีบพืน้ทีก่ารใชง้าน (ตารางที ่1) 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
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ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบการใชง้านจากกรณีศกึษา 
 San Francisco High School 

of the Arts 
Brooklyn High School 

of the Arts 
Fordham High School 

for the Arts 
อาคารเรยีนทัว่ไป / / / 
อาคารเรยีนศลิปะ  / / 
โรงอาหาร / / / 
หอประชุม / / / 
โรงละคร  / / 
ศนูยจ์ดันิทรรศการ   / 
ลานอเนกประสงค ์  / / 
หอ้งสมดุ / / / 
พืน้ทีท่ างานรว่มกนั / / / 
พืน้ทีเ่รยีนนอกหอ้งเรยีน  /  

จากการศกึษาพืน้ทีก่ารใชง้านจากกรณีศกึษา ท าใหท้ราบถงึพืน้ทีส่ าคญัส าหรบันักเรยีน และพืน้ทีเ่พิม่เตมิคอืพืน้ทีเ่รยีนรูน้อก
หอ้งเรยีน พืน้ทีท่ างานส าหรบันกัเรยีน การแยกอาคารเรยีนศลิปะออกจากอาคารเรยีนทัว่ไป สามารถสรุปพืน้ทีไ่ดด้งั ตารางที ่1 

ตารางท่ี 2 สรุปพืน้ทีก่ารใชง้านภายในโรงเรยีนมธัยมปลายเน้นหลกัสตูรดา้นศลิปะ 
พืน้ท่ีการใช้งาน ขนาด พืน้ท่ีการใช้งาน ขนาด 

ศนูยจ์ดันิทรรศการ 3,243 ตร.ม. อาคารเรยีนทัว่ไป 8,200 ตร.ม. 
พืน้ทีใ่หเ้ชา่ 4,170 ตร.ม. อาคารเรยีนศลิปะ 7,126 ตร.ม. 
โรงอาหาร 2,116 ตร.ม. หอ้งสมดุ 788 ตร.ม. 
หอประชุม 850 ตร.ม. พืน้ทีท่ างานรว่มกนั 788 ตร.ม. 
อาคารกฬีา 2,237 ตร.ม. สวน 6,648 ตร.ม. 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา ความเป็นไปไดข้องพืน้ทีภ่ายในโครงการ บนทีด่นิขนาด 9330 ตารางวา สรุปดงัตาราง
ที ่2 สามารถแบ่งเป็นพืน้ทีก่ารใชง้านดงัน้ี มศีูนยจ์ดัศูนยจ์ดันิทรรศการส าหรบันักเรยีน และบุคคลภายนอกเขา้มาชมผลงานมกีารแยก
อาคารเรยีนทัว่ไปกบัอาคารเรยีนศลิปะออกจากกนัเพือ่ใหม้กีารแยกโซนความคดิสรา้งสรรคอ์อกจากโซนทัว่ไป อาคารเรยีนศลิปะมหีอ้ง
ประจ าสายการเรยีนอย่างละ 3 หอ้งต่อ 1 สายการเรยีนเพื่อใหห้อ้งเรยีนไม่มจี านวนผูใ้ชง้านมากจนเกนิไป หอ้งเรยีนศลิปะจะจดัใหม้ี
ขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์หอ้งเรยีนทัว่ไปที่ใช้ขนาด 1 ตารางเมตรต่อนักเรยีน 1 คน แต่ห้องเรยีนศิลปะจะใช้เกณฑ์ 10 ตารางเมตรต่อ
นกัเรยีน 1 คนเพือ่นกัเรยีนรูส้กึไมอ่ดึอดัไมปิ่ดกัน้ ดา้นหน้าอาคารจะมอีฒัจนัทรข์นาดใหญ่ไวส้ าหรบัการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนและการท า
กจิกรรมร่วมกนัภายในโรงเรยีน อาคารเรยีนทัว่ไปจะมหีอ้งเรยีนชัน้ละ 10 หอ้งแยกชัน้ตามระดบัการศกึษาในสว่นของอาคารเรยีนทัว่ไป
จะตดิกบัหอ้งสมุดขนาดใหญ่และชัน้บนของหอ้งสมุดคอืพืน้ทีท่ างานร่วมกนัของนักเรยีน มสีวนทีเ่ป็นพืน้ทีเ่รยีนรูน้นอกหอ้งเรยีนเพือ่ให้
บรรยายกาศการเรยีนไมเ่ครยีดจนเกนิไปดงัรปูที ่4 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+High+School+of+the+Arts/@37.770479,-122.4551951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8085873afe1e5495:0x5403b8dc5241094d!8m2!3d37.770479!4d-122.453001


โอกาสในการพฒันาโรงเรยีนมธัยมปลายหลกัสตูรศลิปะของไทยในอนาคต 
เกวลนิ รตันะ และมณพิร สมัพนัธารกัษ ์
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รปูท่ี 4 ผงัโครงการโรงเรยีนมธัยมปลายเน้นหลกัสตูรดา้นศลิปะ 

4.3 แนวทางในการออกแบบโรงเรียนมธัยมปลายเน้นหลกัสตูรด้านศิลปะด้านการเงิน 

 
รปูท่ี 5 สดัสว่นความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ 

4.4 สมมติฐานประกอบการลงทุน 
1) ที่ดนิขนาด 9,330 ตารางวา (23-1-30.5 ไร่) ราคาที่ดนิ 30,000 บาทต่อตารางวา คดิเป็น 276,000,000 บาท เงนิลงทุน

โครงการทัง้หมดประมาณ 786,000,000 บาท ค่าก่อสรา้งอาคารทัง้หมดรวมประมาณ 436,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าด าเนินการต่าง ๆ 
เชน่ คา่ขออนุญาตก่อสรา้ง คา่งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวศิวกรรม รวม 59,000,000 บาท 

2) คา่ใชจ้า่ยต่างๆ นอกเหนือเงนิลงทุนโครงการ ดา้นอื่น ๆ เชน่ คา่จา้งบุคลากรภายในโรงเรยีน คนท าความสะอาด และคา่น ้า
คา่ไฟ รวมประมาณ 46,110,000 บาทต่อปี 

3) รายไดโ้ครงการทัง้หมดรวมประมาณ 314,000,000 บาท จากคา่เทอม 298,000,000 บาท และคา่เชา่พืน้ที ่15,000,000 บาท 
4) การวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุน 

(1) มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) เทา่กบั 83,200,000 บาท 
(2) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยูท่ี ่15.50% 
(3) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) อยูร่ะหวา่ง 9 ปี  
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5.สรปุและอภิปรายผล 

จากข้อมูลด้านอตัราการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทศันศิลป์ และปัญหาจ านวนแรงงานสร้างสรรค์ 
จ าแนกตามระดบัการศกึษายงัไมม่โีรงเรยีนทีต่อบโจทยต์ามขอ้มลูน้ีจงึเหน็โอกาสในการพฒันาโรงเรยีนมธัยมปลายหลกัสตูรศลิปะของ
ไทยในอนาคตจะมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ปรบัตามยุคดจิทิลั เน้นใหเ้ขา้ถงึวชิาชพีมากขึน้เพื่อไดส้มัผสัประสบการณ์ในการ
ท างาน สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน และรอบบรเิวณตอ้งมคีวามเหมาะสมแก่การเรยีนเพือ่แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในวงการศลิปะของประเทศ
ไทยควรมกีารออกแบบพืน้ทีเ่พิม่ความคดิสรา้งสรรคเ์ชน่พืน้ทีท่ างานรว่มกนัภายในอาคาร และภายนอกอาคารมพีืน้ทีเ่รยีนนอกหอ้งเรยีน
หรอืจะเป็นพื้นที่ผ่อนคลายสมองเพื่อกระตุ้นไอเดยี และความคดิสร้างสรรค์  โดยวตัถุประสงค์ และกรอบด าเนินงานแล้วนัน้ ที่ดนิที่
เหมาะสมในการพฒันาโครงการมขีนาด 9,330 ตารางวา ตัง้อยู่ทีถ่นนอุทยาน เขตทววีฒันา จงัหวัดกรุงเทพมหานคร ออกแบบพืน้ที่
แบ่งเป็น (1) ศูนย์จดันิทรรศการ (2) พืน้ทีใ่หเ้ช่า (3) อาคารเรยีนทัว่ไป (4) อาคารเรยีนศลิปะ (5) อาคารกฬีา (6) อฒัจนัทร์กลางแจ้ง 
ความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ มมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการหลงัหกัภาษี เท่ากบั 83,200,000 บาท คดิเป็นอตัราผลตอบแทน
ภายในจาการลงทุน (IRR) เทา่กบั 15.50% 
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Abstract 
 Due to the current situation it keep getting worse in part of the current economy, environment, society, and lifestyle 
it have all influenced working age food consumption behavior. Working persons are not have time to concern about good food 
and nutrition because their life will be in the rush activity and live a race against time. Information from Euromonitor International 
Presented on the Thai healthy food and beverage market in 2017, continued to grow at an average of 3.5% per year, while in 
2018, valued increased by 2.8 percent. And expected value in 2022 will increase an average growth of 2.7 percent per year, 
and these percentages let us know that the health trend is expanding even more. There are many factors that affect the 
consumer decision according to the report from Bangkok University which studies about the influence factors toward consumer 
decision making of healthy food product. It revealed that the attitude, lifestyle, price quality, and store availability have an effect 
on the decision making. The study aim to applying Service Design guideline as a core concept to understand both of customer 
and owner. In part of customer, to understand customer behavior and customer experience. In part of owner, the owner will 
get every feedback to improve and develop our store. And every process are work within the research question “How to 
improve and develop health food stores to enhancing customer experience”. This study choose working age or millenials 
generation who interested in healthy food and health food store to be the main target groups. 

Keywords: Healthy food, Service design guideline, Customer behavior, Customer experience, Millenials generation 

 

1. Introduction  

Due to the current situation of COVID-19 which affects lifestyle and mental state as a result, people turn their attention 
and are very aware of their health. People are increasingly interested in eating healthy food. Information from UBM Asia 
(Thailand) Co., Ltd., an operator of business shows and trade shows has revealed food trends in 2018, found that the new 
generation of consumers want fresh products it comes from nature and is not flavored (BLT Bangkok, 2021). 

Then, when Thai people change their consumption behaviors and change their mind, it will affect to the value of 
healthy food and beverage consumption. According to estimates from UBM Asia (Thailand) Co., Ltd., the value of healthy food 
and beverage consumption in 2020 increased by at least 100 billion baht. And in 2020, ASEAN nations will focus primarily on 
health and protein replacement BLT Bangkok, 2021. due to this epidemic covid-19 situation, it is likely that the consumption 
of healthy food and beverages has the opportunity to increase steadily 

In part of food trend post Covid-19 is healthy, sustainable, affordable home-cooked meals. SPAR international’s sale 
data have risen35-36% which launched in 24 countries, it point out that Covid-19 has rapid demand for healthy and sustainable 
products. “When you look at health it will be above the pandemic” Wasmuuht observed Askew, (2021). 
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The health trend is becoming popular, therefore the Thai healthy food and beverage market is expected to increase steadily. 
Information from Euromonitor International Presented on the Thai healthy food and beverage market in 2017, continued to 
grow at an average of 3.5% per year, while in 2018, valued increased by 2.8 percent. And expected value in 2022 will increase 
an average growth of 2.7 percent per year Kaje, (2021). 

There are many factors that affect the consumer decision according to the report from Bangkok University which 
studies about the influence factors toward consumer decision making of healthy food product. It revealed that the attitude, 
lifestyle, price quality, and store availability have an effect on the decision making. According to the busy schedule nowadays, 
people seek for the convenient way to strengthen their health by using healthy food product. In addition, consumer consume 
clean food or healthy food as they aim at reducing weight Wattanathaworn, (2015). 

And the research will work on process under the research question is “How to improve and develop health food 
stores to enhancing customer experience” to achieve the objective is “To understand how customer behavior influences about 
their purchasing decisions and customer need about the service at health food store and then will improve and develop health 
food stores.” 

2. Review of literature  

The literature review which related to this research was came from books, research paper and online published 
sources. And the literature review will be provided relevant and important information and the summaries of the background 
and will know the case study of customer experience towards health food store. 

2.1 Utilizing psychological manipulation 

Analysis Marketing in Grocery Stores and Among Grocery Stores Supermarket psychology, coined by Dr. Paul 
Harrison of Deakin University, to the understanding of how consumers are influenced by marketing tactics to manipulate the 
shopping experience so that people buy more items, regardless of whether or not these purchases are in the customer's best 
interests Tribal Insight, 2008, August 18.  

Grocery stores (eventually, the food business) can increase their profit margins by using psychological manipulation 
to improve the effectiveness of marketing and to divert attention away from marketing strategies altogether, whereas the 
customers or buyers without awareness of buying or what they buying Nestle, M., (2007).  

2.2 Labeling 

Labeling Beyond the observable marketing strategies utilized on a product-by-product basis, it's critical to comprehend 
the overall misunderstanding around the ability to distinguish between healthy and unhealthy items University of Southern 
California. (n.d.). 

A recent survey aimed to learn more about labeling and discovered that over 58% read nutrition labels and over 81% 
utilized them to evaluate food products Shine, A., O’Reilly, S., & O’Sullivan, K.,(1997). 

2.3 Perception, Behavior, and Key Decision Making in Consuming Healthy Food Products for Thai Millennial Consumer 

The study about perception, behavior, and key decision-makers in consuming healthy food for people in the range 
20-39 years old living in Bangkok. The journal gets information from the survey questionnaire and an in-depth interview. The 
research from Cholsawasdhi shows the reason that people in the range of 20-25 years old consume healthy food because 
they want to lose their weight, and they want to keep their bodies fit. The research also shows that most of the sample like to 
consume healthy food that is ready to eat, e.g., 68% of the sample like to consume in the clean-eating box. 
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The perception of benefits of healthy food products in general, most millennial healthy eaters perceived that it will help to 
reduce the health problems for a longer living (84%), followed by help to lose and control weight (73%), and to keep the body 
fit and stay healthy (57%) Cholsawasdhi, (2018). 

2.4 Customer behavior 

Literature that will support my topic, is the millennial generation, or Generation Y who was born in the 1980s and 
2000s. Millennials are dissimilar from Baby Boomers (Generation X) and this generation is also the driving force behind the 
next generation of economies is the current working-age population which influenced the country's propulsion greatly. 
Therefore, most investors focus on this generation because it is the main population of the country. Due to the lifestyle of the 
Millenials generation, who work harder and turn to shopping for their health ("Megatrend 2019 EP. 3 Why is everyone talking 
about millennials?", 2021). And in the new generation or gen Z (anyone born in 1997 or later) is leading the charge in many 
restaurant industry trends, and forcing restaurateurs to take a real hard look at their current menus such as plant-based food. 
The majority of Generation Z is looking for food that fits in with their values. Generation Z are attracted to restaurants that use 
organic, sustainable, and locally sourced produce throughout their menu. On top of this, Generation Z’s also prefer restaurants 
that are transparent with their ingredients as they prefer to know what exactly they are going to consume (McSweeney, 
McSweeney & McSweeney, 2021).  

2.5 Service design 

Designing systems and services for businesses or services (This includes planning to manage people, equipment, 
and processes) to meet the customer needs (Customer's Experience) as well as to meet the needs of service providers or 
those who is involved with the service, starting from solving the service provider who are involved in the service until to 
understand the customers who use the service.  

Service design is another strategy to meet the needs or solve problems of consumers and it is another strategy that 
can develop the service business to the next level. The service design it have 3 step in the process as follow : 

2.5.1 Step 1 Explore and Collect Data (Exploration) 

The first step of service design starts with collecting insights data, observing the surroundings and people's behaviors 
to find consumer needs, and understanding the problem. This step is extremely important because before finding a solution to 
the problem, it is necessary to know the root cause first. In the exploration step, it has persona will make the researcher more 
understand the customer or the target group and can easy to analyzing the data of the customer and customer journey it is a 
framework or theory to understand customers, to persuade customer's consumption behavior at the right time and in the right 
way. All of which is the main purpose of marketing G-ABLE, 2020. And the last one is the servqual model, service quality or 
SERVQUAL is the idea of developing “what customers get from service” beyond customer expectations to make customers 
satisfied with service by improving service quality in 5 parts.  

2.5.2 Step 2 Create a Service Concept (Creation) 

The information obtained from the first step is analyzed to design the concept and process of the service. The purpose 
is not just to create a good image, but to focus on creating “Shared experiences” that connect consumers to the services 

2.5.2.1 Design Scenario 

Design scenario is one of the service design tools which help people understand the service by creating the story 
toward a 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 Uxplanet, (2017).  
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2.5.3 Step 3 Put The Idea to Test and Put It into Practice (Reflection & Implementation) 

The final step is to put into practice the process obtained in step 2 to test whether each idea is effective. This step 
also requires analysis, process modifications, and testing over and over until the idea is best suited to the stated goal from 
the beginning "Service Design - Dusit Thani College", (2021.) 

2.5.3.1 Service Blueprint 

The service blueprint is a diagram that shows the process of the service from the part of customer activity until 
employee activity, and it will collect their emotions in each process. This tool is the helper to understand the overview from a 
different perspective and know the service pain point. And all of the information can get to improve the service to be better. 
(Service Blueprints: Definition, 2022) 

All of the literature review, that make to know insight of customer and know the tools will get to respond the problem 
and get it improve and develop the health food store. And it should the project will be success, if it success it will help the 
owner to make more the customer satisfied with their store and the customer satisfied when go to the store. 

3. Research methodology  

The main focus of this study, the aims to know customer behavior and the problem that the customer encounter at 
the health food store, the data will be analyzed to be the database. Furthermore, the service design concept will be utilized to 
collect data from both the consumer and the seller, as well as to recommend a solution for the next phase. The qualitative 
and quantitative methodologies, as well as mixed methodology, are used in this study's research methodological plan. 
Gathering overall research data then the data will be analyzed to answer the objectives of this research. The following are the 
contents of this chapter: 

3.1 Primary data research 

Primary data research, this part have survey questionnaire the methodology is used to collect the data from millenials 
generation who are interested in healthy food. It use to find customer behavior, customer psychology and factor that affect the 
customer decision. The way that use to collect the data is online by using Google form. And Interview, this methodology is 
used to collect the data from customer, owner of health food store and employee at health food store. It use to find the problem 
that every positions will encounter and use this data to be improve and develop the store. 

3.2 Secondary data research 

Secondary data research is studying the literature review in order to explore existing research that is relevant to the 
topic and to understand customer behavior, customer decision, millenials generation and purchasing behavior to get those 
information will be adaptation with the project and make this project achieve goals and objective. 

3.3 Population and Sample size 

The population of the study is calculated from the number of unknown population according to the uncertainly number 
of millenials generation. The sampling of this research will be separated into 2 groups which the first group is selected for 
online questionnaire and the second group is selected for interviews approximately 3 groups of interviews, first group is 
customer or buyer, second group is owner or seller and third group is employee. 

3.4 Data Collection 

In this study, there are two research instruments for data collection as it follow survey questionnaire and interviews. The 
survey questionnaire is the tools that use to collect the data from millenials generation. The questionnaire will be separated into 3 
sections, first section is customer demographic, second section is customer behavior and third section is customer psychographic. 



A STUDY OF CUSTOMER EXPERIENCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
TO IMPROVE HEALTH FOOD STORES THROUGH SERVICE DESIGN IN THE NEW NORMAL AND BEYOND 
BENJAMAD PANPAYOM and AKAPAN THIENTHAWORN 

 

461 

3.5 Data analysis 

The data from this study that includes both primary and secondary data, will be interpreted by using descriptive 
analytics to get insight and summarize results in order to gather the information. Afterwards, a summary of this data will be 
used to design guideline for improve and develop health food store 

4. Result and analysis 

 
Figure 1 Chart of the responds of the survey  

The summary of questionnaire results which collected by online survey. This survey will focus on millenials generation 
group who care about health and eat healthy food by collected data of customer behavior and customer experience with the 
healthy food and health food store of online questionnaire via google form. From 61 responders, there are 52 participants or 
85.2% are 31-40 years old. 

 
Figure 2 Chart of the responds of the survey 
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In the figure 1, the statistic result indicated that 100% of the responders eat healthy food and in the figure 2, it show 
the graph that are 40 participants or 65.6% go to buy at health food store. 

 
Figure 3 Chart of the responds of the survey        

 
Figure 4 Chart of the responds of the survey 
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And the figure 3, show 88.5% of the responders choose to eat the healthy food because of the taste and 73.8% of 
the responders are choose because the comfortable and food appearance. In the figure 4, it show the problem that the 
responders are encounter and it should to improve. When the responders go to the store 78.3% are encounter with the problem 
is not clear about value and nutrition and 38.3% encounter with the unorganized layout. Some the suggestion from the 
responders should to improve is have more detail (eg. value and nutrition) and should to arrange the store and service. 

The majority of people surveyed were all eating healthy food. And most of those people who eat healthy food will 
choose to buy directly from the store that sells healthy food. Therefore, doing this research focuses on improving the store 
front for customers to be satisfied with each visit. And the reason why most people surveyed choose to eat healthy food is the 
taste of food, comfortableness, and appearance of food. Most of the respondents said the problem they encountered was that 
the food at the health food store did not have a nutritious and unorganized arrangement. This requires researching and 
collecting as much information on the user's insight as possible to improve the healthy food store. And during this period, there 
is still an epidemic situation of Covid-19 that may be a problem that prevents shoppers from directly going out to buy food at 
the store or inconvenient to go out to buy by themselves. The problem that customers face during Covid-19, which most of 
the problems people surveyed said had an impact on them during Covid-19, was the inability to sit and eat at the store or 
restaurant, and going out to buy products by yourself is more difficult. Therefore, it is necessary to find a solution to these 
problems by searching for research and collecting data to solve these problems successfully which is to make health food 
stores a safe place and make customers confident in buying food in front of the store. 

5. Conclusion 

In conclusion, the service design guideline will be recommendation the service that will respond with all parties it is 
virtual shopping and UVC. In part of virtual shopping it have the sample is V-Avenue, V-Avenue.Co is an alternative solution 
because you can shop 24 hours a day, get a 360 degree view, both in 2D and by wearing VR glasses for 3D shopping. It 
bring the potential of both technologies to enhance the experience and benefits in the industry retail by connecting shopping 
malls and online platforms together become an imaginary shopping mall platform like no other because in V-Avenue.Co, you 
can walk and see the things in the mall in many dimensions, shopping, pay through the payment system immediately. In part 
of UVC the sample is Krua Chum Sai Restaurant, in this current situation it should focus to COVID-19 and Krua Chum Sai 
Restaurant focus on protecting against Covid-19 mostly because the shop installed UVC lamps on the side wall that is high 
next to the ceiling of the room which is overhead. The UVC lamp is designed forcing UV-C rays to go straight out of the 
surroundings, but not let the radiation rise or creeping down the bottom of the room, the rays are directed horizontally forward 
and to the sides. 
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บทคดัย่อ 
 สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบนัส่งผลใหม้นุษยพ์บเจอกบัความสญูเสยีและผดิหวงัในชวีติหลายดา้น ก่อใหเ้กดิ
ความเครยีด และมภีาวะทางจติเพิม่ขึน้ ทัง้น้ีศลิปะบ าบดัเป็นอกีวธิกีารหนึ่งทีช่ว่ยใหผู้ม้อีาการทางจติสามารถกา้วผา่นชว่งเวลาทีเ่ลวรา้ย
ในชวีติได ้งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบสถานบรกิารสุขภาพจติใหเ้ป็นศูนยศ์ลิปะบ าบดัและฟ้ืนฟูสุขภาพจติ
เชงิสรา้งสรรค ์ส าหรบักลุม่ผูป่้วยทางจติเวชหรอืผูท้ีสุ่ม่เสีย่งต่อภาวะทางจติใหไ้ดเ้ขา้รบัการบ าบดัอยา่งสรา้งสรรค ์โดยใชว้ธิกีารสอบถาม
จากผูท้ีเ่ป็นโรคซมึเศรา้และโรคจติเภทจ านวน 5 คน และนักบ าบดัศลิปะ 1 คน มปีระเดน็ในการสอบถาม ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบและการ
รบัมอืกบัปัญหาทางสุขภาพจติ 2) ประโยชน์ที่ได้รบัหลงัจากการเขา้รบัการบ าบดัดว้ยศลิปะบ าบดั 3) ความต้องการส าหรบัพื้นที่และ
กจิกรรมทีจ่ะเป็นผลดตี่อการบ าบดัผูป่้วยทางจติเวช 4) ระยะเวลาทีเ่หมาะสมและการรองรบัการบ าบดัทางจติเวชแบบพกัฟ้ืนระยะยาว 5) 
ความตอ้งการดา้นพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มของโครงการศูนยศ์ลิปะบ าบดั ผลการศกึษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเครยีดมากขึน้
เรื่อยๆ จากสภาพแวดลอ้มและผูค้น รวมไปถงึสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีผ่า่น และตอ้งการสถานทีส่ าหรบัการบ าบดัเป็นอย่าง
มาก โดยตอ้งการพืน้ทีล่กัษณะทีม่คีวามเป็นสว่นตวัสงูและโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตเิพือ่การบ าบดัไดถ้งึจติใจอยา่งแทจ้รงิ และมกีจิกรรม
การบ าบดัเกี่ยวเน่ืองกบัธรรมชาต ิผลที่ได้จากการศกึษาน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่กจิกรรมและการเลอืก
สถานทีเ่พือ่น าไปสูก่ารท าศลิปะบ าบดัผูท้ีป่่วยเป็นโรคทางจติแพทยใ์หม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ได้ 

ค าส าคญั: ศลิปะบ าบดั, ผูป่้วยทางจติเวช, โรคซมึเศรา้, สถานบรกิารสุขภาพจติ, นกับ าบดัศลิปะ 

Abstract 
 The current COVID-19 epidemic situation has resulted in human beings experiencing loss and disappointment in many 
aspects of life. cause stress and increased mental status Art therapy is another method that helps people with mental illness 
get through the tough times in their lives. The objective of this research was to study the design of a mental health facility to 
be a creative mental health therapy and rehabilitation center. For psychiatric patients or those at risk of psychiatric conditions 
to receive creative therapy. The questionnaire was made up of five people with depression and schizophrenia and one art 
therapist. The questions were: 1) the impact and coping with mental health problems; 2) the benefits after the intervention. Get 
therapy with art therapy 3) Requirements for space and activities that would be beneficial to the treatment of psychiatric patients 
4) Appropriate duration and support for long-term rehabilitation psychiatric therapy 5) Space and environment requirements of 
the art therapy center project the results showed that the respondents were more and more stressed. from the environment 
and people Including the situation of the COVID -19 epidemic that has passed and needs a place for treatment a lot want a 
space that is highly private and surrounded by nature for true healing to the mind and has therapeutic activities related to 
nature, The results of this study can be used as a guideline for the design of activity areas and site selection to lead to art 
therapy for people with psychiatric disorders to have a better quality of life. 

Keywords: Art Therapy, Psychopathy, Depression, Mental health center, Art Therapist 
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1. บทน า 
ปัญหาสุขภาพจติก าลงัเป็นภยัเงยีบคุกคามสงัคมไทย อภชิาต ิจรยิาวลิาศ (2562) ใหข้อ้มลูว่า องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระเมนิ

ตวัเลขของผูป่้วยโรคซมึเศรา้อยู่ที ่5.4% ของบุคคลทัว่ไป นัน่หมายความวา่ ในคนทัว่ไป 100 คน ตอ้งมผีูป่้วยโรคซมึเศรา้ 5 คน และมี
บางประเทศมากถึง 10% ในประเทศไทยมผีูป่้วยอยู่ราวเกอืบ 2 ลา้นคน ในจ านวนน้ีมบีางคนรู้สกึถึงอาก ารป่วยของตวัเอง เริม่กล้า
เปิดเผยตวัตนมากขึน้ ในการรบีมาปรกึษาแพทย์ และยนิยอมเขา้สู่กระบวนการรกัษาไดเ้รว็ เพราะในช่วง 10 ปีมาน้ี มกีารขบัเคลื่อน
รณรงคใ์หข้อ้มลูสงัคมเกีย่วกบัโรคซมึเศรา้ต่อเน่ือง ท าใหเ้กดิการตื่นตวัมากขึน้  

การท างานศลิปะนัน้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ ความรูส้กึ ผ่านชิ้นงาน เหมอืนกบัการท างานของศลิปินผูส้รา้งสรรค์ 
ผลงานจากประสบการณ์สว่นตวัของตน อารมณ์ ความรูส้กึ การสมัผสั ออกมาเป็นภาพ และสญัลกัษณ์เป็นเรื่องราวใหผู้อ้ื่นไดส้มัผสั การ
สรา้งผลงานทางศลิปะไมใ่ช่เพยีงการสะทอ้นภาพตามทีต่าเหน็เท่านัน้ แต่เป็นการกลนักรอง ตคีวาม แปลความหมาย ระบายความรูส้กึ 
แลว้จงึสรา้งสรรคอ์อกมาเป็นงานทางศลิปะ ศลิปะไม่ใช่เพยีงการเลยีนแบบ ธรรมชาต ิแต่เป็นการแสดงออกถงึตวัตนขา้งในแสดงภาวะ
จติใจเชือ่มโยงถงึมมุมองของศลิปินทีม่ตี่อโลกของทีเ่ขาสมัผสัอยู ่เป็นการแสดงออกของจติวญิญาณ การแสดงออกทางศลิปะนัน้สว่นใหญ่
จะแสดงออกมาทางบวก มากกวา่ทางลบดงันัน้การแสดงออกของเรื่องราว อารมณ์ ความรูส้กึ จงึเป็นไปในทศิทางทีนุ่่มนวลสวยงามและ
อาจมสีว่นชว่ยปรบัปรุง พฤตกิรรมของบุคคลได ้(พงศกร เลง็ด,ี 2555) 

ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีตอ้งการศกึษาถงึการจดัสรรพืน้ทีก่จิกรรมของศลิปะบ าบดั รวมไปถงึสภาพแวดลอ้มและพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมแก่
การบ าบดัผูป่้วยจติเวช โดยมุ่งส ารวจจากการสอบถามผูป่้วยจติเวชและบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหไ้ด้รูถ้งึพืน้ทีท่ีแ่น่ชดัและรวมไปถึ ง
สภาพแวดลอ้มทีค่วรจะเป็น 

 2.วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมศลิปะบ าบดั 
2. เพือ่ศกึษาความตอ้งการสภาพแวดลอ้มและสถานทีบ่ าบดัจติใจ 
3. เพือ่ศกึษาความส าคญัของศลิปะบ าบดัต่อผูป่้วยจติเวช 

3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 สงัคมไทยกบัโรคซึมเศร้า 
ในช่วงเวลาหลายปีมาน้ี ประเทศไทยได้รบัผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ COVID-19 สื่อต่างๆ มกีารน าเสนอข่าว

อาชญากรรม และขา่วการฆา่ตวัตายทีม่สีว่นเกีย่วโยงกบัการเป็นโรคซมึเศรา้ออกมาอยา่งต่อเน่ือง ซึง่ทใหต้ระหนกัไดว้า่ โรคซมึเศรา้ใกล้
ตวัเรามากกวา่ทีค่ดิ 

ปัจจุบนัโลกของเรามปีระชากรราว 7.6 พนัลา้นคน และมคีนเป็นโรคซมึเศรา้ถงึ 300 ลา้นคน หรอืเกอืบ 4% เลยทเีดยีว สว่นใน
คนไทยเองนัน้พบว่ามผีูป่้วยโรคซมึเศรา้ถงึ 1.5 ลา้นคน หรอื 2.2% ของคนไทยทัง้หมด 69 ลา้นคน และน่าตกใจว่าคนไทยฆ่าตวัตาย
ส าเรจ็ถงึ 4,000 คนต่อปี ซึง่สาเหตุส าคญัของการฆา่ตวัตายกค็อืโรคซมึเศรา้นัน่เอง (โรงพยาบาลพญาไท1, 2563) 

3.2 สถานบริการด้านสขุภาพจิตในไทย 
รายงานจาก กรมสุขภาพจติ (2561) ระบุวา่ มสีถานบรกิารทางสุขภาพจติในสงักดักรมสุขภาพจติทัง้หมด 20 แหง่ ในประเทศ

ไทย และ ศูนยส์ุขภาพจติอกี 13 แหง่ทีก่ระจายอยู่ทัว่ประเทศ ท าใหเ้หน็วา่สถานทีบ่ าบดัสุขภาพจติในแต่ละจงัหวดั ม1ี-2 แหง่เท่านัน้จงึ
เกดิเป็นปัญหาดา้นการกระจุกตวัของแพทยใ์นเมอืงหลวง ความขาดแคลนบุคลากรแพทย์และการบรกิารในต่างจงัหวดั และในปัจจุบนั
การรกัษาผูป่้วยจติเวชในประเทศส่วนใหญ่คอืโรงพยาบาลจติเวช และแผนกย่อยในโรงพยาบาลทัว่ไป ดว้ยการใชย้าตามใบสัง่แพทย์
เท่านัน้ เน่ืองจากมสีถานทีบ่รกิารสุขภาพจติทีไ่มเ่พยีงพอ ท าใหผู้ป่้วยมทีางเลอืกในการรกัษาทีไ่มม่ากนักและยงัมศีกัยภาพในการบ าบดั
ทีไ่มม่ากพอ สดุทา้ยแลว้กเ็ป็นการกระตุน้อาการใหเ้กดิขึน้อกีครัง้  

3.3 ศนูยบ์ าบดัสขุภาพจิต ส าคญัยงัไง 
หลายคนอาจคดิว่าภาวะซมึเศรา้และภาวะทางจติอื่นๆ ไดร้บัการรกัษาผา่นการบ าบดัหรอืการใชย้าเป็นระยะๆ เสมอ แต่ไมใ่ช่

ส าหรบัทุกคน บางคนขึน้อยู่กบัความรุนแรงของอาการและการสนับสนุนของสภาพแวดล้อมรอบขา้งที่ผูป่้วยม ีการตดัสนิใจใช้เวลา
ภายในสถานทีศ่นูยบ์ าบดัแบบอยูอ่าศยัอาจเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะส าหรบัการรกัษาสภาพจติใจของผูป่้วย 
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การบ าบดัและการใชย้าเป็นครัง้คราวอาจไมส่ามารถแกปั้ญหาใหผู้ป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณ์ ผูป่้วยภาวะซมึเศรา้และภาวะทางจติ
อื่นๆ ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษเลก็น้อย ทุกคนมคีวามแตกต่างกนั มไีลฟ์สไตลท์ีแ่ตกต่างกนั ศูนยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ในรูปแบบทีพ่กั
อาศยัอาจเป็นปัจจยัส าคญัในการรกัษา 

3.4 ศิลปะบ าบดัคืออะไร 
การบ าบดัรกัษาทางจติเวชรปูแบบหนึ่ง ทีป่ระยุกตใ์ชก้จิกรรมทางศลิปะเพือ่คน้หาขอ้บกพร่อง ความผดิปกตบิางประการของ

กระบวนการทางจติใจ โดยใชค้วามรูเ้กีย่วกบัการประเมนิทางจติวทิยา เพื่อเปิดเขา้สู่จติใจในระดบัจติไรส้ านึก และเลอืกใชก้จิกรรมทาง
ศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น ศิลปะบ าบดั ยังนับเป็นรูปแบบหน่ึงของการท าจิตบ าบัด 
(psychotherapy) ทีใ่ชศ้ลิปะเป็นเครื่องมอืส าคญั เพือ่ช่วยเหลอืบุคคลทีม่ปัีญหาดา้นอารมณ์และจติใจ ซึง่หลกัการของศลิปะบ าบดั คอืใช้
ศลิปะเป็นสือ่ในการแสดงออกถงึอารมณ์ ความรูส้กึ ความขดัแยง้ และความตอ้งการ ทีซ่อ้นเรน้อยูภ่ายในสว่นลกึของจติใจ ช่วงเวลาทีไ่ด้
ท ากจิกรรมศลิปะร่างกายจะรูส้กึผอ่นคลายจนเกดิความเขา้ใจและรบัรูอ้ารมณ์ต่างๆ ของตนเองมากขึน้ รูส้กึสงบ เกดิความสุข (ทวศีกัดิ ์
สริริตัน์เรขา, 2550) ดงัที ่Hass-Cohen and Carr (2008) กล่าววา่ ศลิปะบ าบดัเป็นการเชือ่มระหวา่งจติใจและรา่งกาย เมือ่ไดท้ ากจิกรรม
ศลิปะบ าบดั สมองทัง้ขวาและซา้ยจะท างานร่วมกนั ซึง่สมองซกีขวาจะเด่นดา้นอารมณ์ ความสุข สุนทรยีภาพและความประทบัใจ สรา้ง
ความภาคภูมใิจ และความรู้สกึดตี่อตนเอง เหน็คุณค่าของงานศลิปะทีต่นสรา้งขึน้หรอืมกีารแลกเปลีย่นชื่นชมผลงานศลิปะเกดิความ
เพลดิเพลนิ และมคีวามสุข 

3.5 รปูแบบการใช้ศิลปะบ าบดัต่อผูป่้วยจิตเวช 
ศลิปะบ าบดัเป็นรูปแบบหน่ึงของการแพทย์เสรมิและทางเลอืก (Complementary and alternative medicine) ทีเ่น้นการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมน ามาเสรมิในการดูแลรกัษาแนวทางหลกัให้มปีระสทิธภิาพดยีงิขึน้ จงึจ าเป็นต้องมกีารประสานงานกนัเป็นทมี
ระหวา่งนกัศลิปะบ าบดัแพทยท์ีด่แูลรกัษาผูป่้วย ไมใ่ช่รปูแบบการบ าบดัรกัษาทีส่ามารถแยกเป็นอสิระได ้ตอ้งท าไปควบคู่กนั ในปัจจุบนั 
ศลิปะบ าบดัเริม่มกีารขยายตวัเป็นทางเลอืกใหมใ่นการบ าบดัรกัษา และไดร้บัความสนใจมากขึน้ในสงัคมไทย มนีักวชิาการ นักบ าบดั ที่
ไปฝึกอบรมหลกัสตูรศลิปะบ าบดัในต่างประเทศเพิม่มากขึน้ มกีารน ามาประยุกตใ์ชใ้นกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลายขึน้ และเตรยีมพฒันา
เป็นหลกัสตูรการเรยีนการสอนดา้นศลิปะบ าบดัในระดบัอุดมศกึษา (ทวศีกัดิ ์สริริตัน์เรขา และสมจติร ไกรศร,ี 2551) 

3.5.1 รปูแบบของศลิปะบ าบดั 
รปูแบบของศลิปะบ าบดัประกอบดว้ยรปูแบบกจิกรรมทางศลิปะทีม่คีวามหลากหลายซึง่ไดค้รอบคลุมถงึดงัน้ี (ทวศีกัดิ ์สริริตัน์เรขา, 2550) 

1. ทศันศลิป์ (Visual) ไดแ้ก่ การวาด ระบายส ีการปัน้ การแกะสลกั การถกั การทอ การประดษิฐ ์ฯลฯ 
2. ดนตร ี(Music) ไดแ้ก่การเลน่ดนตร ีรอ้งเพลง และกจิกรรมทางดนตร ี
3. การแสดง (Drama)ไดแ้ก่ การแสดง การละคร และการเคลือ่นไหวรา่งกาย  

ศลิปะบ าบดัมรีูปแบบแตกต่างกนไปในผูร้บัการบ าบดั ของแต่ละคนทีม่สีภาพปัญหาแตกต่าง นักเทคนิคทีใ่ช ้เช่น ปัน้ดนิ วาด
ภาพ ระบายส ีถกัทอ กจิกรรมทางดนตร ีเล่นละคร หรอืบทบาทสมมุต ิโดยนักศลิปะบ าบดัจะพจิารณาเลอืกใชเ้ทคนิคทีเ่หมาะสมกบแต่
ละบุคคล การเลอืกใชส้ือ่ วสัดุ อุปกรณ์ และรปูแบบหลากหลายเหล่าน้ี เพือ่เป็นทางเลอืกทีจ่ะระบายความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจตนเอง 
และจดัการกบความรูส้กึไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้ขา้รบัการบ าบดัแต่ละคน 

4.  กระบวนการศึกษา 
วธิกีารศกึษาประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกั คอื 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
1) สงัคมไทยกบัโรคซมึเศรา้    
2) สถานบรกิารดา้นสุขภาพจติในไทย  
3) ศนูยบ์ าบดัสุขภาพจติ ส าคญัยงัไง   
4) ศลิปะบ าบดัคอือะไร  
5) รปูแบบการใชศ้ลิปะบ าบดัต่อผูป่้วยจติเวช 
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4.2 การสมัภาษณ์เชิงลึกเพ่ือค้นคว้าศึกษาความต้องการและความเป็นได้ข้อมลูปฐมภมิู 
ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 5 คน และมคีวามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลู และนักศลิปะบ าบดั 1 คน รวมทัง้สิน้ 6 คน เพือ่

รวบรวมขอ้มลูดา้นความตอ้งการพืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมท าศลิปะบ าบดั 

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การศกึษาครัง้น้ีเป็นการเกบ็จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ซึง่ขอ้มลูการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งโดยใชแ้นวค าถามแบ่งออกเป็น 

5 สว่น ประกอบไปดว้ย สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป โดยถามในประเดน็เกีย่วกบั ชือ่ผูใ้หส้มัภาษณ์ เพศ อายุ อาชพี สว่นที ่2 เป็นการสมัภาษณ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิโรคซมึเศรา้ สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาและบ าบดัจติใจดว้ยการท าศลิปะบ าบดัทีผ่า่นมา สว่นที ่4 
ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการรปูแบบสถานทีบ่ าบดัจติใจ สว่นที ่5 ขอ้มลูรปูแบบพืน้ทีโ่ครงการและพืน้ทีก่ารท ากจิกรรมศลิปะบ าบดั ศกึษา
จากโครงการ 4 โครงการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมนารม โครงการ THE DAWN โครงการ THE CABIN โครงการ GW Art Therapy Clinic 
และโครงการ Healing Arts Gallery 

5. ผลการศึกษา 

5.1 ผลสรปุจากการศึกษาความต้องการรปูแบบของสถานท่ีบ าบดัจิตใจของผูป่้วยโรคซึมเศร้า 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 5 คน และนักศลิปะบ าบดั 1 คน รวมทัง้สิน้ 6 คน พบวา่ความตอ้งการของรปูแบบ

สถานทีบ่ าบดัจติใจ จะตอ้งมคีวามเป็นสว่นตวัสงู ไมถู่กรบกวนจากแสงสเีสยีงของเมอืงใหญ่ และใหค้วามรูส้กึเป็นอสิระ สภาพแวดลอ้มที่
โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีเ่หมาะสมแก่การเยยีวยาสภาพจติใจและเพื่อสมัผสัการเขา้ถงึอารมณ์ของการบ าบดัอย่างแทจ้รงิ ในสว่นของ
การเดนิทางตอ้งสะดวกแต่ไมวุ่น่วาย 

5.2 แนวทางการออกแบบสถานท่ีบ าบดัจิตใจของผูป่้วยโรคซึมเศร้า 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 5 คน และนักศลิปะบ าบดั 1 คน รวมทัง้สิน้ 6 คน พบวา่ความตอ้งการของรปูแบบ

สถานทีบ่ าบดัจติใจ จะใหค้วามส าคญัในส่วนของพืน้ทีส่เีขยีวเป็นหลกั โดยมพีืน้ทีส่เีขยีวอยู่ในทุกจุดของการขยบัร่างกาย ไม่ว่า จะเป็น
สวนธรรมชาตบิ าบดัทีจ่ะมกีารใช ้เสยีงบ าบดั หนิบ าบดั และกลิน่บ าบดั พืน้ทีน่ัง่พกัผอ่นคลาย ลานท ากจิกรรมธรรมชาตบิ าบดั พืน้ทีอ่อก
ก าลงักาย โยคะ สปา นัง่สมาธ ิและมหีอ้งพกัส่วนตวั แลว้สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน ้า ฟิตเนส รา้นอาหาร และมพีืน้ที่
อาร์ตแกลเลอรี ่เพื่อไวจ้ดันิทรรศการโชวผ์ลงานของผูป่้วยซมึเศรา้ทีไ่ดเ้ขา้รบัการบ าบดัในโครงการ เพื่อใหผู้ค้นภายนอกบทบาทของ
ศลิปะทีท่ าหน้าที่เป็นเครื่องมอืในกระบวนการบ าบดั เชื่อว่าผลงานศลิปะจากทีน่ี่จะสรา้งความผ่อนคลายใหแ้ก่ผูค้นทีไ่ดม้องและสรา้ง
ความเขา้ใจในตวัผูป่้วยยิง่ขึน้ 

 
รปูท่ี 1 ผงัโครงการศนูยศ์ลิปะบ าบดัเพือ่ฟ้ืนฟูสขุภาพจติใจผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 



แนวทางการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมศลิปะบ าบดัเพือ่ฟ้ืนฟูสุขภาพจติใจ 
ณฐัณชิา สาลกิานนท ์
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จากผงัโครงการสามารถสรุปพืน้ทีก่ารใชง้านภายในโครงการไดด้งัตารางที ่1  

ตารางท่ี 1 สรุปพืน้ทีก่ารใชง้านภายในโครงการศนูยศ์ลิปะบ าบดัเพือ่ฟ้ืนฟูสขุภาพจติใจผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
พืน้ทีก่ารใชง้าน ขนาด (ตร.ม.) พืน้ทีก่ารใชง้าน ขนาด (ตร.ม.) 
Art Gallery / Shop, Cafe 1040 Healing Gerden 1200 
Therapy 681 Facility 457 
Art Therapy 630 BOH 423 

  หอ้งพกัรสีอรท์ 
พืน้ทีก่ารใชง้าน ขนาด (ตร.ม.) จ านวน(หอ้ง) 
VILLA A 1 BEDROOM 60 15 
VILLA B 2 BEDROOM 120 3 

จากการส ารวจความต้องการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ส่งผลให้มีการออกแบบห้องพกัที่รองรบัความต้องการในเรื่องของ
บรรยากาศของหอ้งพกัทีโ่อบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตเิพื่อเขา้ถงึการผ่อนคลายทุกวนิาท ีและใหค้วามสะดวกสบายในทุกสดัสว่นการใชง้าน 
ออกมาเป็นหอ้งพกั 2 รปูแบบ ดงัรปูที ่2 

 
รปูที 2 แสดงรปูแบบหอ้งพกัรสีอรท์ทัง้ 2 รปูแบบภายในโครงศนูยศ์ลิปะบ าบดัเพือ่ฟ้ืนฟูสขุภาพจติใจผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 

5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 

5.3.1 สมมตฐิานประกอบการลงทุน 
ทีด่นิขนาด 4,400 ตารางวา ( 17,600 ตารางเมตร ) ราคาทีด่นิ 1,181 บาทต่อตารางวา คดิเป็น 5,200,000 บาท เงนิลงทุน

โครงการทัง้หมด 160,580,000 บาท คา่ก่อสรา้งอาคารทัง้หมดรวมถงึคา่ตกแต่งเฟอรนิ์เจอรแ์ละงานระบบรวมทัง้สิน้ 93,550,000 บาท  
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รายไดโ้ครงการทัง้หมด 58,470,000 บาท จากค่าทีพ่กัรสีอรท์ 37,419,690 บาท และจากค่าศลิปะบ าบดัรวมถงึการบ าบดัใน
รปูแบบต่างๆ รวมทัง้สิน้ 21,054,925 บาท 

ค่าใช่จ่ายต่างๆ นอกเหนือเงนิลงทุนโครงการ ยงัมคี่าใชจ้่ายในดา้นอื่นๆ เช่น ค่าจา้งบุคลากรทางการแพทย ์นักศลิปะบ าบดั 
คา่จา้งพนกังาน และค่าใชจ้า่ยดา้นโฆษณาหรอืสือ่ประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้สิน้ 27,121,690 บาทต่อปี 

5.3.2 การวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุน 
1. มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value : NPV) เทา่กบั 57,780,000 บาท 
2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) อยูท่ี ่20.52% 
3. ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) อยูร่ะหวา่ง 6 ปี 

6.สรปุและอภิปรายผล 

6.1 การศึกษาแนวทางการออกแบบพืน้ท่ีกิจกรรมศิลปะบ าบดั 
จากการศกึษาและคน้ควา้ผา่นการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์เชงิลกึ ไดแ้ก่ นักศลิปะบ าบดั 1 คน สรุปไดว้า่ สดัสว่น

ในการจดัพืน้ทีก่จิกรรมจะเน้นเป็นพืน้ทีเ่ปิดโลง่ หอ้งโถง เพราะในการท ากจิกรรมบ าบดั เช่น ศลิปะบ าบดั จะมกีารใชพ้ืน้ทีก่วา้งในการท า
กจิกรรม และเป็นกจิกรรมแบบอสิระ ซึง่การจดัพืน้ทีโ่ล่งกวา้งจะตอบโจทยส์ าหบัการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมศลิปะบ าบดัทีส่ดุ  

6.2 การศึกษาความต้องการสภาพแวดล้อมและสถานท่ีบ าบดัจิตใจ 
จากการศกึษาและค้นควา้ผ่านการสมัภาษณ์เชงิลกึและการทบทวนวรรณกรรม รวมถงึศกึษาจากโครงการสถานบ าบดัและ

ฟ้ืนฟูสขุภาพจติ 4 โครงการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมนารม โครงการ THE DAWN โครงการ THE CABIN โครงการ GW Art Therapy Clinic 
และโครงการ Healing Arts Gallery สรุปไดว้า่ ทุกโครงการจะใหค้วามส าคญักบัทีพ่ืน้ทีส่เีขยีวเป็นหลกั เพราะเป็นปัจจยัหลกัทีช่ว่ยในการ
บ าบดัผูป่้วยทางจติเวช ซึง่สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 5 คน และนักศลิปะบ าบดั 1 คน รวมทัง้สิน้ 6 คน สรุปได้
วา่วา่ตอ้งการพืน้ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเพราะตอ้งการผอ่นคลายและเป็นอสิระ  

6.3 การศึกษาความส าคญัของศิลปะบ าบดัต่อผูป่้วยจิตเวช 
ศลิปะ เป็นสื่อทีค่นทุกคนสามารถจบัตอ้งไดอ้ย่างง่ายดาย และตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจโดยตรง ซึง่ศลิปะบ าบดัเป็น

การใช้ความสร้างสรรค์เพื่อช่วยในการค้นพบความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ โดยกระบวนการของศลิปะบ าบดัเป็นการรวมตวักนัของศาสตร์ด้าน
จติวทิยาและศลิปะเขา้ดว้ยกนั แต่ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัมกีารเรยีนการสอนเกี่ยวกบัศลิปะบ าบดัทีย่งัไม่แพร่หลายมากนัก รวมทัง้
จ านวนนกัศลิปะบ าบดัชาวไทยกย็งักระจายตวัอยู่ในทุกพืน้ทีเ่ป็นจ านวนน้อย ไมม่หีลกัแหล่งทีแ่น่ชดั ในขณะทีผู่ป่้วยทางจติเวชในไทยมี
จ านวนผูป่้วยอยู่ราวเกือบ 2 ล้านคน (อภิชาติ จรยิาวลิาศ จติแพทย์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต , 2562) ซึ่งนับเป็นจ านวนที่สูงมาก 
ในขณะทีศ่ลิปะบ าบดั เป็นอกีทางออกหนึ่งในการช่วยลดปัญหาในผูป่้วยทางจติเวช หากทางภาครฐัมกีารส่งเสรมิศลิปะกบัผูป่้วยอาจจะ
ชว่ยใหก้ารพฒันาศาสตรศ์ลิปะบ าบดัเตบิโตไดต้่อไปยิง่ขึน้ และสง่ผลดแีก่ผูป่้วยทางจติเวช 
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Abstract 
 Due to the result of the COVID-19 pandemic, Thailand has recently witnessed one of the most rapid changes in the 
history of work. How to work communication was introduced in Work From Home, which is becoming the main challenge for 
Thai designers. Also, Thailand also has an opportunity to increase the growth and effectiveness of its creative industry, 
especially its design agencies. When work communication has shifted to online platforms, it has an effect on the work 
performance of designers. In particular, designers in Thai design agencies whose design job directly entails the design 
processes. There need to be appropriate work-from-home communication practices in this new normal life. This study of using 
asynchronous communication for improving work productivity of designers in Thai design agencies. Asynchronous 
Communication, is one of the successful communication strategies in remote working, which can be utilised as a communication 
tool in the design processes for the design team. Nevertheless, the use of asynchronous communication is widespread but not 
in Thailand. Including the guideline that is specific to Thai context. The aim of the thesis is to create frameworks that enable 
Thai design agencies to effectively utilise asynchronous communication for improving work productivity. This study used 
qualitative research of data collection, by including document analysing (Documentary Research) and a semi-structured 
interview with 4 Thai designers who are a little proficient in asynchronous. Those designers are chosen as case studies based 
on the levels of the designer; Art Direction, Senior-level, Mid-level, and Entry-level. The results of the research demonstrate 
framework guidelines for using asynchronous communication from each design process touch points which improve their work 
productivity and enable them to remain part of a more sustainable workforce. 

Keywords: Asynchronous communication, Work From Home, Work Productivity, Covid Pandemic, Designer, Design Agency. 

1. Introduction 
Due to the current Work From Home situation, companies in Thailand are shifting the way of work and adapting by 

bringing more technology and tools to use in their work (Arneson, K., 2021). And then after the Work From Home policy was 
introduced as a result of the Covid-19 pandemic, Thai employees felt familiar with asynchronous communication, in particular, 
with the hybrid working that utilises asynchronous work for communication and collaboration. However, Work From Home is 
new for almost every Thai company because this concept was not particularly popular among Thai offices and employees 
(Hicks W., 2020). Some companies turned out to be difficult and created problems that working remotely has less productivity. 
As they are lacking the experience in this remote work culture properly. 

Work From Home has now become a normal way of work-life, also for Thai designers. Their work culture has changed 
like the other professionals who work remotely. New issues continue to develop as remote work becomes increasingly common 
in daily life. Several designers working from home are reported experiencing increasing levels of stress due to the COVID-19 
situation, which has not had a positive impact on the mental health and productivity of creatives (Creativepool Editorial, 2020). 
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Including the result of 17 remote interviews and an online survey of 306 designers on remote design work by the Nielsen 
Norman Group, it was found that around 70% of them had started working remotely due to the COVID-19 pandemic. And it 
was additionally observed that the flexibility associated with remote work is frequently impaired by unavoidable choices, showing 
that the top issue reported in that survey is communication (Krauses, 2021). This was because meetings and conversations 
were generally moved to online platforms. Technology plays a critical role as an intermediary in communication while designers 
are working from home. Designers must learn and adjust to remote work, also known as telecommuting, which are the 
teleworkers utilising excellent communication tools to do work duties from a remote location (Nordqvist C., 2021). Therefore, 
when working remotely as a design team, designers use communication as an essential tool. Establish strong communications 
methods and choose technology wisely and stick to it (Sahin, N., 2021), it can establish good systems to maintain productivity, 
and effectively communicate with their teams. 

Several designers, like other creative professionals, are dealing with communication problems in Work From Home 
as well. Including Thai designers in the design industry of Thailand. The design industry is Thailand's second largest creative 
industry, accounting for 23% of the total nominal value of Thailand's creative industries. The current market size is estimated 
to be 110 billion Baht (Ma, 2021). Especially visual communication design and product design which are most common work 
in the design agency. In the design business, Design Agency is the one type of creative agency and is sometimes called a 
marketing agency. It is one of the most common creative industries. Design agencies concentrate on the appearance of brands, 
goods, and services. They make their client offerings more attractive or appealing than those of their competitors (Indeed 
Editorial, 2021). The following are some of the services undertaken by design agencies: Print design, Product design, Branding 
design, Graphic design, Digital design, etc. The main responsibility of designers in the design agency is to achieve success at 
the stage of the design process (e.g. getting a brief, design review, gathering feedback). In particular, the design process 
depends heavily on a design brief document and feedback which should be carried out with the appropriate communication 
practices and tools. To avoid the result of wrong assumptions or misunderstandings of the project, these issues affect the 
designer less productivity in their task (Nielsen Norman Group, 2021). 

However, asynchronous communication is a leadership tool that can assist the design team in better managing the 
design process and running the business more efficiently (Hanks, B.,2020). In any design situation, asynchronous collaboration 
aspects play a role. Building a project, communicating with your team, dealing with clients, and even submitting reports to 
management can all benefit from asynchronous tools that bridge gaps and share ideas. These tools can be used to encourage 
deeper degrees of collaboration. Additionally, there are choices to leave comments and ask questions, which encourages 
asynchronous responses instead of real-time messaging. This openness relieves the pressure on communication leads who 
are responsible for reporting and status updates, and it allows individuals to prioritise their work in ways that are in line with 
long-term goals. This keeps them from focusing on the arbitrary urgent task rather than the vital one (Glaveski, S., 2021). 
Nowadays, there are many best practices for implementing communication asynchronously in the remote work environment. 
Nevertheless, the use of async communication is widespread but not in Thailand, there is not much literature reviewed and 
documents reviewed on this subject. Including the guideline that is specific to Thai context. 

Therefore, Thai designers are using asynchronous communication in the work from home situation but cannot pull 
efficiency on appropriate ways to use asynchronous communication. It causes a workload issue and affects negative productivity 
in the work-from-home situation. This study will examine how to use asynchronous communication that is appropriate with the 
design processes for Thai designers in the design agency. Understanding asynchronous communication to Thai firm context, 
and how such communications can be optimised, is crucial to improving their performance during the covid pandemic. 

1.1 Research question 
How can Thai design agencies use asynchronous communication to improve their work productivity while work-from-home 
during the covid pandemic? 
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1.2 Research objective 
1) To critically review the literature related to (a) design working process/culture, (b) design communication and other related topics. 
2) To discover challenges of using/implementing asynchronous communication in the design agencies. 
3) To identify possible applications and best practice of asynchronous communication in design processes. 
4) Investigate the use of asynchronous communication in the Thai design industry 
5) To create framework guidelines for Thai designers to use asynchronous communication that improve work productivity. 

1.3 Expected outcomes 
Understanding the true obstacles, perceptions, and opportunities of using asynchronous communication to Thai 

designers working on their design process while working from home in the new normal and getting to know the guideline 
approaches that can be taken to help them increase their productivity. It is intended that the findings made will enable designers 
in design agency work more effectively and remain part of a more sustainable workforce. 

2. Literature Reviews 

2.1 Work From Home problem 
Work From Home (WFH) policy was introduced as a result of the COVID-19 pandemic (NESDC, 2021). Working from 

home, which was previously the exception rather than the rule, now accounts for two-thirds of global economic activity, with an 
estimated 1.1 billion people obliged to work from home on a daily basis (Stanford Institute for Economic Policy Research, 2020). 
Many companies all over the world have shown concern about how they will survive in such a situation. Working from home 
has become one of the biggest changes to the way people work (EURES, 2020). The 2021 State of Remote Work report 
documents survey results from over 2,300 remote workers across the world. 41% of the survey respondents additionally stated 
that collaboration and communication were the things that had changed most as a result of working remotely (Buffer, 2021). 
People must learn new online office skills as well as virtual work communication abilities. This was because effective 
communication is crucial for building solid, long-term working relationships at all levels of an organisation. This is especially 
true now that more organisations are working from home (Remote work teams). More than ever before, productive 
communication is required (Really Simple Systems, 2022). Therefore, working remotely has to rely on the best technology of 
remote work tools which can help to maintain productive communication. 

2.1.1 Work From Home Communication 
Many organisations have been experimenting with new collaboration technologies, allowing meetings and 

conversations to take place online. Understanding synchronous and asynchronous communication is critical nowadays for 
increasing productivity, attracting and retaining talent during remote work (Globalisation Partners, 2022). That means effective 
workplace communications are critical to keeping businesses on track. But communication, workflows, and behaviours must all 
be handled differently, asynchronous communication is better at managing these contexts while working remotely (Mitchell, J., 
2021). Nevertheless, according to a study undertaken well over a decade ago, “Telecommuting Enhances Employee 
Productivity, Work-life flexibility, and Job satisfaction” (Cisco, 2009). According to that work, 83% who work remotely believe 
they can communicate as well as or better when working from home through using asynchronous communication. Such a 
situation can enable individuals to reduce stress and enhance their workflow. Supporting asynchronous work, during work from 
home, increases efficiency and productivity in the worker’s performance. Hence, asynchronous work is a way for workers to 
organise the order in which tasks are executed to align with their own timetable. It might be better than synchronous work for 
the work process of designers in which workers can fine-tune work to lessen the strain on themselves. 
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2.2 Asynchronous Communication 
According to social interdependence theory, the structure of an interaction has an impact on participants' emotional 

and motivational states, such as belonging, affect, trust, and performance (Deutsch, 1949; Johnson & Johnson, 1989, 2005). 
When people engage efficiently under positive interdependence, they communicate more effectively, coordinate their efforts, 
and perceive a shared set of beliefs and values with other members of the group (Deutsch, 2012). Good communication is 
key to the success of any system no matter human or machine. 
 

2.2.1 Asynchronous Communication Work 
Asynchronous work is the practice of working in a team without requiring all members to be online at the same time. 

Individuals can increase their productivity by working asynchronously instead of waiting for others to finish tasks. The key to 
asynchronous work is to set up processes that allow workers to operate independently while still giving them the trust they 
need (Lebre, M., 2022). That means measuring the productivity and trust of workers depends on managing asynchronous 
processes. Asynchronous work is based on three major principles: Multiplexing, Communication, and Action. 

Multiplexing: multiplexing tasks with asynchronous task distribution allows for the release of subsets of tasks, allowing for the 
validation of their impact, the rollback or reassessment of subsequent stages and also produce results faster. 

Communication: The Cost Of Interrupted Work (Mark et al., 2008), communication asynchronously will be more appropriate 
than synchronous communication work. Due to asynchronous communication which does not take place in real-time or does 
not involve participants interacting simultaneously. Independence is aided through asynchronous communication. It focuses on 
ensuring that a task and its consequences are untouched by the people who planned or executed it (Lebre, M., 2022). Hence, 
this kind of thoughtfulness frequently results in messages that are clear, thorough, and provided with kindness, as well as 
productive outcomes (Darren Murph., 2020). Asynchronous communication improves the way individuals work and 
communicate. 

Action: Working asynchronously saves time since everyone on the team can get right into the action. “Always defaulting to 
action” (within reason) helps the entire team move more quickly, waste less time, and gain more ownership (Lebre, M., 2022). 

2.2.2 Benefits and Limitations of Asynchronous Communication 
The Five Levels Of Remote Work Framework created by Matt Mullenweg, founder of WordPress, shows the nature 

of asynchronous communication in level four which are significant advantages of providing time for skilled workers to think, 
create, and enter the flow state (Glaveski S., 2021). A flow state is a mental state of operation in which a person executing 
activity is entirely immersed in a sensation of focused attention, full participation, and delight in the process of the task, as 
defined by positive psychology (Hotson E., 2019). According to McKinsey (Cranston, S., & Keller, S., 2013), a flow state is a 
psychological state in which people are up to five times more productive. The ability to set aside time for deep thinking is one 
of the benefits of working asynchronously (Lufkin B., 2021). 

On the other hand, According to Kristen Shockley, an associate professor of psychology at the University of Georgia 
who specialises in applied psychology in business, people that use asynchronous communication have more control over how 
they operate, and this comes with more responsibility. This less hand-holding might lead to micromanagement issues, employer 
trust, asynchronous working might potentially lead to more employee surveillance. Additional, synchronous communication, 
which is frequently face-to-face, facilitates the development of interpersonal relationships more than asynchronous 
communication. Even though using asynchronous communication can build these valuable relationships, it takes more thought 
and consideration (Mary Cullen, 2020). Due to asynchronous communication having practical limitations, which can cause the 
lack of immediacy. 
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2.2.3 Existing tools that can be utilised for asynchronous communication 
Well asynchronous communication takes more time and planning but it will be worth it when creating major 

improvements in efficiency and supporting strong collaboration and teamwork (Lebre, M., 2022). The following are some the 
existing asynchronous communication tools and other related tools: 
Communication: Slack, Twist 
Knowledge management: Confluence, Tettra, Notion, Slab 
Collaborative work: Google workspace (Google docs, etc.), Dropbox Space 
Project/task management: Trello, Asana, Monday.com, Clickup, Jira 
Time tracking: DeskTime, Clockify 
Asynchronous commenting: Yac, Usersnap 
Asynchronous video: Loom 
Asynchronous meetings: Calendly 

2.2.4 How asynchronous communication can be used in design process 
The design process is frequently referred to as a problem-solving procedure. However, not all designs are only focused 

on solving issues. Instead of challenges to solve, designers are frequently tasked with achieving a goal (such as selling a 
product) or creating a specified deliverable (like a logo or web design) (Jarrod Drysdale, 2018). The design process is a method 
used by designers to increase their creativity, productivity, and accuracy. There are 4 steps in the design process in figure 1: 
1) Plan: It is essential for gathering information, needs, and other data that will help designers make educated decisions later. 
2) Mock up: It is the most visually appealing aspect of the procedure. 3) Build: It is for ensuring that their designs are properly 
implemented and utilised. 4) Measure: It is to evaluate the design's success once it has been applied. 

 
Figure 1 Design Process steps. 
Source: Proximity School of Design, 2018 
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For the design team, designing brief documents and design feedback is crucial for the design process (Nielsen Norman 
Group, 2021). Design feedback may frequently identify flaws in the design that designers overlook when focusing on the finer 
points. Internal evaluations are frequently incorporated into the workflow of the pipeline and the most important aspect of every 
designer's workflow is receiving feedback. According to the case study of Promatics Technologies that shows asynchronous 
design feedback can help evolve better in the design. Need to master the communication process. 

There are guidelines to collect meaningful asynchronous feedback: 1.) Set the situation, must have control over the 
environment in which the design feedback process is taking place in order to achieve the greatest outcomes. 2.) Inform what 
kind of feedback you are looking for.3.) A reviewer may become confused if there are too many design drafts. These guidelines 
help to avoid too much praise and negative comments.It is usually preferable to request asynchronous feedback because it 
has several advantages such as time to think, can provide specific feedback, and instant communication process (Promatics 
Technologies, 2017). 

2.3 Relating with theory 
2.3.1 Design Thinking 

To enhance the capability of creativity and critical thinking, the research methodology was preceded by using one of 
the Design Thinking processes (Institute of Design, n.d.), as the main research framework. Design Thinking, that has been 
world widely accepted as being appropriate in design, is a problem-solving methodology that emphasises finding solutions. 
Understanding the human needs involved, re-framing the problem in human-centric ways, brainstorming various ideas, and 
prototyping and testing using a hands-on approach are all extremely successful in dealing with intricate challenges that are ill-
defined or unknown. The Design Thinking process consists of 5 essential steps in figure 2 as follows: Empathise, Define, 
Ideate Prototype, and Test. 

 
Figure 2 Design Thinking Process framework. 
Source: INTERACTION DESIGN FOUNDATION 
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3. Research Methodology 
The qualitative method was used to investigate: explore a perception of Thai designers about using asynchronous 

communication to develop and support the Thai design agency during work from home. The data collection method used 
consisted of collecting secondary data (Literature review and Document review) and primary data from Project managers and 
Designers (Semi-Structured interview) by bringing complete data for content analysis. 

3.1 Research Instrument and Data Analysis2.3 
3.1.1 Semi-Structured Interviews 

The objective of Semi-structured interview (Yin,1994) is to know true communication problems encountered in the 
design process of Thai design agency and solutions to bring the guideline. Consequently, the questions will be related to Thai 
designer work process, behaviour and pain point that sample encountered while working from home. These questionnaires 
interviewed an open-ended question to allow the interviewing group to elaborate. Data will be gathered by interviewing both 
face-to-face interview and via telephone and summarise communication problems in the design process for developing the 
guideline for asynchronous communication that are effective in the design process with the aim of providing information from 
the research that can be applied to improve Thai designers work productivity. 

3.1.2 Document Reviews 
For this research, the secondary resources for instance, articles, thesis, case studies associated with thesis topics 

are used for developing design solutions and creating knowledge of authors. This method is considered as gathering information 
by studying the current documents. The topic regarding design journey map, the best practise in order to asynchronous work 
during work from home, and how to use asynchronous communication in the design process. 

3.1.3 Population and sample 
This research will interview and use primary target groups are 4 Thai designers in order to introduce the asynchronous 

work within these criteria: Designers who never use task management systems, designers who do not use document tools that 
often, and designers who use synchronous work often. Those designers are chosen as case studies based on the Levels of 
the designer; Art Direction, Senior-level, Mid-level, and Entry-level. 

3.3 Design tools 
This thesis will focus on the 2 design tools which are personas and customer journey maps to be the tools for 

analysing the data. Personas are the characters, which are created based upon the research to represent the different user 
types (Dam & Siang, 2020). The researcher brought the customer journey map to be adapted to become the designer journey 
map. Due to customer journey mapping is critical for optimising the customer or designer experience and it is a strategic method 
to better understand customer expectations (Richardson, 2010). This framework consists of 4 main factors in figure 3 to analyse 
that designer actions: Actions, Motivations, Questions and Barriers. 
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Figure 3 Customer journey map 
Source: Richardson, 2010 

4. Result and analysis 

4.1 Qualitative data analysis 
4.1.1 Thai designer work process and behaviour 

This section presents the findings and analysis derived from Document reviews and Semi-structured interviews. After 
collecting and analysing the data from the interview, the Personas and Customer Journey Map was created. The researcher 
found the existing result from the interview and analyses into 2 personas from picked majority response relate pain-points show 
as the figure below: 
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Figure 4: Persona 

As the figure 4: the first personas is set as a woman with 27 years old, designer and has an income of 30,000 Bath. 
She is a senior graphic designer in the design agency in Bangkok. She is responsible for creating graphic layouts and design 
publication. Her primary goal is to create a new design based on client or supervisor specification. She works from home during 
the covid-19 pandemic. 

The second persona also came from the interview. It is set as a woman 34 years old, art director, and has an income 
of 45,000 - 60,000 Bath. She is an art director and supervisor in the design agency in Bangkok. She is responsible for 
determining the overall aesthetic of a final product and ensuring that each member of their team creates visuals that match 
before delivering to clients. She works with other creative professionals such as designers. 

4.1.2 Pain point 
The qualitative data found that 2 personas, which are Designer (The first personas) and Art Director (The second 

persona), face the problems in the same categories of the design process but there are different pain- point that they used to 
face. The problems can be put into a customer journey including 4 phases (Design process) which are Plan, Mock Up, Build, 
and Measure. For the Designer, each pain-point is sorted in the designer timeline that the researcher divided into 5 touch points 
including Status Tracking, Project Brief, Design, Design Review, and Deliver. 

The first touchpoint is placed in the ‘Plan’ phase in the customer journey which is Status Tracking. Before going 
through with a new project, they are always updating the status. The art director has to check the previous progress and the 
designer has to update their status or task. According to the data result, the art director cannot see the overall progress of 
designer progress and is unable to see a clear timeline of each designer from using the video meeting via Zoom or Google 
meet. For designers, they often confuse their progress with weak reference and evidence. 
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Figure 5: Pain-point analysis of designer 

The second touchpoint is placed in the ‘Plan’ phase in the customer journey which is a Project Brief. In the project 
brief, art directors have to create the overall design of a project to the designer. The result found that the art director was 
unable to convey the images and ideas to meet the needs of the customer with the designer from the document brief and 
messaging via document and google chat. For designers, their barrier is unclear design and project requirements due to lack 
of context or detail in the document brief and messaging from art director or supervisor. 

The last touchpoint, that found the pain-point, is placed in the ‘Mock Up’, ‘Build’ and ‘Measure’ phases which is Design 
Review. As the design is implemented, there are frequently revised within those 3 phases. In the Design Review, art directors 
have to check and send feedback from themselves or clients to the designer. Design feedback is crucial for art directors and 
designers, as a result, art directors omit detailed feedback from themselves or client from commenting via a message by their 
communication tools (Document, Google Chat). For designers, they cannot clearly see the objective of this work and over and 
over revision again. 
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5. Conclusion and Discussion 

The background of the research was mentioned in section 1, those stages are crucial and the main responsibility of 
designers in the design agency. This research aims to create frameworks that enable Thai design agencies to effectively utilise 
asynchronous communication for improving work productivity. The finding found that strong communication and choosing 
technology wisely can improve work productivity when working remotely. The finding pain-points show the communication 
problems in the design process which are 3 touchpoints: Status Tracking, Project brief, and Design Review. After the analysis 
pain-point of design process in the semi-structured interview and analysis document reviews can conduct to the framework 
guideline to use asynchronous communication in the designer process for Thai design agency as the following below: 

5.1 Status Tracking (Plan Phase) 
Asynchronous communication eliminates waiting time, with the last major principles that always default to action as 

mentioned in the section 2, there are the asynchronous communication method for solution the barrier in this point, for example 
Project Management Tools as Trello, Trello will keep the entire team informed about what is being accomplished and what is 
next on the to-do list. All work becomes readily overseeable when using a kanban board, and well-described comments can 
help keep everyone informed about the status of each individual item. Both art director and designer can see a clear overall 
progress 
Recommended asynchronous communication tools for project management: Asana, Monday.com, Clickup and Jira. 

5.2 Project brief (Plan Phase) 
Strong documentation is the core of asynchronous communication, the organisation should establish the standardised 

method of documentation. Team members benefit from having a single source of truth to rely on in a handbook-first organisation. 
An organisation that does not make a deliberate effort to provide organised documentation will have no choice but to watch its 
employees ask and re-ask for the same information indefinitely, producing a tortuous loop of interruptions, discussions, and 
poor knowledge transfers. This solution will support the design process in project briefs of both art director and designer. 
Recommended asynchronous communication tools for knowledge management: Confluence, Tettra, Notion, and Slab. Other Recommended 
asynchronous communication tools for collaboration work: Google Drive, Dropbox space, Qatalog and Gitlab. 

5.3 Design Review (Mock up, Build, and Measure Phases) 
For art director or traditional commenter in the design review scenario, it should be objective with comments to avoid 

hours discussing the same topic or over and over revision design again. Also, there are the framework to get feedback that 
can maintaining a clear direction for designer Using this feedback capture grid to find design solution by following these 4 
quadrants below (Refer to figure 6): 
1) Likes: To discuss what you like the most. 
2) Criticism: To discuss what are all of the things you do not like and explain it. 
3) Questions:  To post all the questions you have in this project. 
4) Ideas: To put all of your thoughts and other ideas about what you witnessed. 
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Figure 6 Feedback Capture Grid Framework 
Source: Christian Vizcarra, 2019 

For designers, design feedback as asynchronous communication was mentioned in section 2.2.4 for supporting the 
designer to collect meaningful design feedback. By controlling the environment in which the design feedback process is taking 
place. For asynchronous design feedback, there are some excellent tools available. 
Recommended asynchronous communication tools for asynchronous design feedback: Yac and Usersnap. 

In conclusion, this research study suggested framework guidelines for the use of appropriate asynchronous 
communication within the design processes for the context of Thai designers. It also provided the asynchronous tools that can 
be appropriately approached for each design process and best practices to implement asynchronous communication for Thai 
designers and other creative professionals. 

6. Limitations and suggestions 
Due to the limitations of time and resources, this research will focus only on the asynchronous communication 

approach suggested by Thai designers that can be used in their work from home situation. Further research should bring this 
solution to testing in the last design thinking stage and also should collaborate with another designer's level to develop the 
different levels of their asynchronous proficiency and test it in the last of design thinking theory. 
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Abstract 
 Burnout syndrome brings as terrifying an impact on student life as it does on adults’. Such burnout syndrome 
represents varying levels of mental health and physical health problems among those. One of the causes that leads to Burnout 
syndrome is associated with a person’s lack of ability to manage one’s situation or work and insufficient knowledge of their 
feeling. The author claims that such symptoms can be shown among design management students in association with their 
cross-functional and multidisciplinary learning due to their lack of in-depth knowledge of their learning activities, which can 
consequently lead those students to experience critical burnout syndrome. At present, this kind of learning is spreading. 
Therefore, this study seeks to reduce the occurrence of Burnout Syndrome in the education industry that uses this learning 
method. This research is aimed at the reduction of the occurrence of burnout in the education industry. The objectives of this 
research are to explore the causes, symptoms, and impacts of burnout among design management students and investigate 
existing tools/solutions to address/prevent burnout syndrome in design management students and relevant stakeholders. This 
research uses a range of qualitative research methods including in-depth interviews, focus group workshops, and content 
review. The thematic analysis of the dataset drawn from the qualitative in-depth interview and observation with a student group 
currently enrolled in a design management course of a university in Thailand found key attributes that contribute to the reduction 
of such risk of burnout syndrome. The key contribution of this study is made to offer key insights that help a range of higher 
education institutions be aware of critical issues related to burnout syndromes that students suffer, and prevent it at the 
institutional level.  

Keywords: Burnout Syndrome, Design Management, Student, Generalist 
 

1. Introduction 

1.1 General Introduction 
Interest in the problem of Burnout syndrome has increased over the last decade as a result of social change and 

changes in the work environment from the current COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic has further increased interest in 
this topic, as the lockdowns that have arisen as a result have increased social isolation and further cases of burnout. (Moss, J. 
2021) Herbert J. Freudenberger first looked into staff “burnout” in 1974 (Maslach and Jackson 1981; Freudenberger, 1974). 
Since then, research in this field has significantly grown.  

New research on College students’ mental health and well-being in the United States of America demonstrates the 
importance of student mental health as a component of overall well-being. (Fleurimond et al., 2021). 

As previously said, burnout has a significant influence on students. However, it has an even more significant impact 
on design students since burnout is a form of resignation, according to these psychologists, and resignation paralyzes 
innovation. Burnout-affected people were also shown to be less creative.Burnout inhibits the individual's ability to connect to 
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the creative energy archetypal energy that lies within their psyche, which has a negative impact on creativity. It is in everyone's 
nature, much like the ability to think. (Eckert, C. M., Stacey, M. K., & Wiley, J., 1999) 

Preventing burnout and attaining creativity and innovation requires a strong focus on student well-being. Moreover, 
they are preventing a significant impact on their health and employment. 
However, with the study on a factor to addressing and preventing Burnout Syndrome for The Design Management Student, 
There are limited on this aspect, which brings to the opportunity area of this thesis research to be fulfilled and To develop a list 
of suggestions that could help prevents design management students from burnout syndrome. 

1.2 Rationale for the Study  
Even though all the mentioned above are generating a severe impact on design students In Thailand. However, it 

appears there have been very few studies to date concerning burnout syndrome among university students. According to a 
study, conducted by Puranitee et al., (2019), the likelihood of burnout in nursing and medical students was 28.4 percent. This 
can be confirmed that there are research gaps to be fulfilled. Even more importantly, none of the research conducted in the 
context of Thailand looked into an aspect of design student correlation with burnout syndrome before.  

This present work intends to rectify this situation by investigating the causes of burnout syndrome among design students in 
Thai universities and measures that can be taken to reduce its prevalence 

1.3 Research Questions 
As defining the design management course students as a representative group of Thai university students, this 

research was conducted to answer the following questions 
1) What factors can contribute to mitigating burnout syndromes that the student group may suffer?  
2) What measures can be taken to help the student group to prevent themselves from suffering burnout syndrome?  

2. Literature review 
This chapter will contain the related research that links to the study including 
 2.1 Concept of Burnout Syndrome  

- Characteristics of Burnout Syndrome: causes and impacts 
2.2. Burnout syndrome and generalist student 

2.2.1. Defining a design management student group as generalists  
- Design Management as a discipline of generalists 
- Burnout Syndrome in Design Management students 
- Cause & Impacts of Burnout Syndrome on the Design Management Student group 

2.1 Concept of Burnout Syndrome 

Burnout syndrome is a condition in which individuals become subdued as a result of long periods of intense labor and 
anxiety (Maslach et al., 1986). Later on, in 2021, WHO recently defined “Burnout is a syndrome conceptualized as resulting 
from chronic workplace stress that has not been successfully managed” (WHO, 2021). It additionally states that: “Burn-out 
refers specifically to phenomena in the occupational context and should not be applied to describe experiences in other areas 
of life” (WHO, 2021). Herbert J. Freudenberger first looked into staff “burnout” in 1974 (Maslach and Jackson 1981; 
Freudenberger, 1974). Since then, research in this field has significantly grown. 

Characteristics of Burnout Syndrome: causes and impacts 

Burnout is characterized by overwhelming emotions of mental and physical tiredness that occur as a result of sustained 
stress. It can make it challenging to carry out daily duties, such as working, caring for others, or juggling several obligations. In 
1986, Burnout syndrome was defined as a multidimensional syndrome characterized by three symptoms (Maslach et al. 1986): 
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exhaustion, cynicism, and diminished efficacy. Later on, The World Health Organization’s International Classification of Diseases 
(ICD) has recently reclassified burnout syndrome as an occupational phenomenon. ICD-11 classifies it as follows: 

1) feelings of energy depletion or exhaustion;  
2) increased mental distance from one’s job, or feelings of negativism or cynicism related to one's job 
3) a sense of ineffectiveness and lack of accomplishment.”  

Unsurprisingly, these symptoms are linked to a variety of unfavorable work-related consequences. Including; but not 
limited to social isolation, absenteeism, and impaired performance. (Alarcon 2011; Lee and Ashforth 1996; Taris 2006). In 
addition, research by Cheaplamp and Dangdomyouth (2020), states that patients suffer from both physical and mental 
complications as a result of this condition. 

2.2. Burnout syndrome and generalist student 
Concept of Generalist  

A generalist is a polymath, an explorer, and a lifelong student – someone who possesses broad knowledge in a variety 
of subjects and expertise in a few. Generalists, like myself, are likely to have a meandering career path. Although a generalist's 
life story may appear disconnected, a Venn diagram of their experiences reveals significant overlap as one opportunity leads 
to the next, much like dropping a stone into a pond and seeing the ripples spread out concentrically. (Abhishek, 2021). 

2.2.1. Defining a design management student group as generalists  
According to Topalian, design management encompasses all aspects of design at two levels: corporate and project. 

It should also widen participants' experience of design challenges and the project and organizational contexts in which they 
must be solved, according to Topalian (2003). 

For Gorb, design management is "the successful deployment by line managers of the design resource available to 
the organization" (1990). Thus, the subject is directly concerned with the organizational location of design, identifying design 
disciplines relevant to major management concerns, and what training managers need to apply design successfully. 

Cooper and Press define design management as 'individuals responding to business demands and contributing to 
design'. Hollins defines design management as "the organization of procedures for generating new goods and services" (2002). 
(1995). 

The design manager's job description is to manage design. Depending on the organization, this individual may be 
referred to as a "brand manager", "project manager", "client-account handler", "account director", "design consultant", or 
"advertising planner". Regardless of job title, managing design requires understanding an organization's strategic goals, how 
design may contribute to them, and putting in place the methodologies, tools, teams, and planning required to achieve them. 

Many organizations are becoming aware that design may help them accomplish their strategic goals. The demand to 
comprehend design tools (methods and ways of thinking) and design planning and execution (efficient project management of 
design) is growing. The design manager must predict where the design may provide value and how this might be achieved, 
according to Ackoff (1981). 

Design Management Students as a Generalist 
As Design Management students have to study in a multi-disciplinary way. In another word, these students have to study 

many kinds of subjects in order to help achieve a multi-perspective and be able to manage the design. The program is often 
designed to offer the student a wide range of knowledge but within the limited time of the study, the program was not given an 
opportunity for students to achieve expertise in any of the knowledge that they have been studying. That match with the character 
of a generalist which is “someone who possesses broad knowledge in a variety of subjects and expertise in a few.” 
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Burnout Syndrome in Design Management students 
Due to there being, to our knowledge, There was no academic publication study on burnout syndrome among design 

management students in Thailand and across the world that can be found at present. However, there are studies on burnout 
and designer, which can be used as secondary data. The research will continue studying this topic in the next step of the 
research process. 

The following topic will be mainly focused on research studies related to Burnout in university study, as it is the most 
compatible context to design management students, and additional burnout in the designer will be combined as well. 

Cause & Impacts of Burnout Syndrome on the Design Management Student group 
The influence of work on college student stress has received less attention. Medical student burnout has been linked 

not just to academic pressures, according to Boudreau et al., (2004). Some similar themes have emerged in the literature on 
college student burnout, with student burnout being caused by a variety of environmental, academic, and personal pressures, 
such as grades, course loads, and study obligations. Additionally, among university students, there appears to be an inverse 
association between social support and burnout. Furthermore, student burnout—specifically, the feeling of exhaustion—appears 
to be inversely connected with involvement, according to Zhang et al. (2007).  

Finally, there appear to be variations in academic-related versus work-related influences on student burnout for working 
students. Using the same rationale, academic pressures may be linked to work-related burnout for working students too. The students 
are most pressured by educational variables such as overloaded courses and academic evaluation procedures. Zeidner's (1992, p. 25)  

Additionally, According to Zhang et al. (2007), There appear to be variations in academic-related versus work-related 
influences on student burnout for working students. Using the same rationale, academic pressures may be linked to work-
related burnout for working students too, and other student burnout is caused by a variety of environmental, academic, and 
personal pressures, such as grades, course loads, and study obligations. Additionally, among university students, there appears 
to be an inverse association between social support and burnout. 

Research from Galbraith and Merrill (2012) found that the factors of burnout (exhaustion, cynicism, and efficacy) 
change significantly over the semester.  Additionally, the findings of that study indicate that academic burnout differs significantly 
from work-related burnout in terms of how it progresses during the semester. While academic exhaustion and efficacy increase 
throughout the course of the semester, work-related exhaustion and efficacy drop dramatically. 

Consequently, burnout syndrome impacts the patient's thoughts, causing them to have wrong opinions of their 
colleagues and their employment, be paranoid, blame the problem on others, mistrust their own individual work performance, 
and attempt to flee problems. (Cheaplamp & Dangdomyouth, 2020). Burnout syndrome manifests mental health warning signs 
such as melancholy, depression, rage, unstable emotions, and job dissatisfaction. Burnout syndrome also has an effect on the 
patient's attitudes, such as having negative perceptions toward colleagues and work, being suspicious, blaming the problem on 
others, doubting their own work performance, and attempting to avoid problems. Finally, burnout syndrome has an effect on 
patients' personal habits, such as impulsive behavior, failure to complete assignments on time, a lack of pleasurable activities, 
tardiness to work, and poor time management (Soonsawat, 2021). 

The adverse effects of burnout syndrome spill over into every area of life, including (Soonsawat, 2021): 

Table 1 Impact of burnout syndrome 
Physical impacts Mental impacts Work performance Impact 
Chronic fatigue Feeling hopeless Frequent absence from work 
Headache Lack of enthusiasm Being late to work 
Body aches  Sleep disturbance Decreased work performance 
  Intention to resign 
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Additionally, burnout has a significant influence on students. However, it has an even more significant impact on 
design management students since, according to these psychologists, burnout syndrome can lead to paralyzing innovative 
thinking. Burnout-affected people were also shown to be less creative, according to research. Burnout inhibits the individual's 
ability to connect to the creative energy archetypal energy that lies within their psyche, which has a negative impact on creativity. 
It is in everyone's nature, much like the ability to think. Preventing burnout and attaining creativity and innovation requires a 
strong focus on student well-being. Moreover, they are preventing a significant impact on their health and employment. 

According to Eckert’s study of designer burnout in 1999. While experiencing burnout, design students will be creativity-
blocked, known as the term "creative burnout" It is burnout, but it is more pronounced in creative professionals. Creative burnout 
is the sensation that all of your creativity has been drained, and there is nothing left. If you're dreading going to work, always 
exhausted and agitated, and fearful that you'll never be able to produce something worthwhile again, you may be suffering from 
creative burnout. 

Charlie Gould, an illustrator, and educator took a nearly half-year vacation from illustration due to burnout. "I believe 
it was a combination of overworking, being stuck under pressure, and a sense of being'stuck' in my creative and professional 
life. These three things combined to create a perfect storm that left me absolutely burned out." 

The decline in creativity associated with experience is a commercially significant phenomenon that can be explained 
by the cognitive psychology of competence. While experience helps designers become more efficient at everyday activities, it 
does not help them increase their ability to innovate. Developing expertise in innovative thinking – in reflective problem analysis, 
reformulation, and exploration – requires a breadth of experience and sufficiently constrained tasks that designers can see that 
their conventional methods do not work, forcing them to conduct a deeper analysis and explore alternative ways approaches. 
Design students must seek out and, if necessary, invent difficult limitations to create challenges they cannot readily answer. 

Design Management students must be treated as long-term assets, not as a throwaway resources to make the best 
use of acquired business knowledge and build competence. However, preserving designers' inventiveness necessitates 
aggressive management. [Eckert & Stacey 1998]. 

3. Research Methodology 
This study used a qualitative research method consisting of in-depth interviews and a Focus Group Workshop. Started 

with an in-depth interview by using the semi-structured questions to interview the current design management students in 
Thailand to collect data and explore their opinions, perspective, and experience about burnout syndrome during the academic 
year. The Focus Group Workshop was conducted to understand key factors that can lead to or avoid burnout syndrome.  

3.1 Participants 
The sample of the population is selected by convenient sampling. The sample was selected from the design 

management program’s students in Thailand in order to avoid regional and environmental differences. The selected participants 
were classified as follows: design management students; current students from years 2-4; experiencing burnout syndrome. A 
total of 5 participants participate in both activities; in-depth interview and focus group workshop. 

The Research methodology was done in order as follows, 

3.2 In-depth interviews 
This methodology is used to interview design management students by using semi-structured interviews with open-

ended questions. The questions are separated into 3 sections which are background information, participants’ burnout 
experience, and suggestion. The information from the interview was analyzed as content analysis.  

The in-depth interviews were conducted in a total of 5 rounds, 1 round of in-depth interviews per participant; 45 
minutes per round. with design management students. This methodology is done on May 1st. 
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3.3 Focus Group Workshop 
Focus groups (small conversations) and workshops are used to bring design management students-participants 

together to examine an experience that might contribute to or avoid burnout syndrome at each stage of their journey. This 
method uses semi-structured interviews with open-ended questions. 

The focus group workshop was conducted in a total of 1 round, all same 5 participants from the previous activity 
attend this workshop. The workshop was 60 minutes long. This methodology is done on May 2nd. 

4. Collected-Data - Results of in-depth interview and focus group workshop 
Results of the in-depth interview and focus group workshop from all of the participants that are the current student in the 

design management program, come from the different backgrounds we pointed out many interesting sets of data listed below. 

Cause 
1) the cause of students' burnout was said to be academic-cause 
2) students also stated that it is related to the feeling of “not knowing (specialize knowledge) enough.” 
3) Most of the students stated that they are a generalist. 
4) They are aware of the pros of being a generalist. 
5) however, the cons were repeatedly brought up in the conversation. 
6) the cons are “not knowing (specialize knowledge) enough.” and lead them to a disability to manage their task, 

when it required a specialized knowledge 
7) some even said that it made them feel like they are no job for a generalist, they have no future, no career path; 

they are feeling lost and desperate. 
8) Also the cons of being a generalist are also a cause that leads them to experience burnout syndrome as well 
9) students will start to have a risk to experience burnout syndrome when they are in a situation where it requires a 

specialized knowledge; They will start to realize that they did not have enough specialized knowledge, for example, in these 
kinds of situations below. 

(1) Graduate/almost graduate  
(2) Doing a thesis or a project  
(3) Getting a job or internship 

However, students that have these factors, show less impact and less chance of burnout syndrome 
(4) already know their career path 
(5) have a passion in some skill or career. 

Impact 
1) the most students didn’t aware that they are experiencing burnout until there was an effect on their daily life including  
2) Physical impacts  
3) having Chronic fatigue, Headache, Body aches 
4) Mental impacts 
5) experiencing anxiety, depression, feeling hopelessness, lack of enthusiasm, sleep disturbance 
6) study and work performance Impact 
7) unable to focus, procrastinate, frequent absence from work or class, being late to work pr class, decreased work 

performance, Intention to resign from work or class 
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Opportunities Area or Suggestion 
1) Students are demanding for  
2) A development of the program and course syllabus, for a more specialized skill that they could gain and prepared them. 
3) to avoid the risk of burnout syndrome in students when they need to be in the situation mentioned above. 
4) A recognition of burnout syndrome from the service provider  
5) A regulation to measure the risk of burnout in students. 
6) Students have very little knowledge about how to cope with burnout 
7) Students have very little knowledge about where they could get helps 
8) None of the students are aware that the institution does provide some sort of help depending on each institution 

such as a consult or a therapist. 
9) Although that, they stated that the institutions or service providers are accountable for their chance to develop a 

burnout syndrome. 
10) the reason is the institutions are not prepared them well enough to be facing the situation where they need of 

specialized knowledge, put it in other terms “the program is not well planned” said the participants. 

4.1 Data Analysis - Analysis of the Collected-Data 
4.1.1 Thematic Data Analysis Approach 

An analytical technique known as thematic analysis may be used to examine qualitative data. In most instances, it is 
used along with an interview or transcripts of the interview. In order to identify motifs or themes that appear repeatedly in the 
data, the researcher pays close attention to each individual piece of information. The most common approach to thematic 
analysis consists of the following six steps: familiarization, coding, subject creation, theme review, theme definition and naming, 
and writing up the results. This approach of doing research in the field of psychology was first conceived of and developed by 
Virginia Braun and Victoria Clarke. An adaptable method like theme analysis is one that can be used for a wide variety of 
research approaches.(Braun & Clarke, 2021) 

4.1.2 Findings & Implications 

Table 2 Findings - Summary of Themes and Subthemes from Thematic Analysis  
Hierarchy Theme Subtheme 
1 Generalist Cons 

Causing Burnout 
- the program is too generic and does not offer a choice for a more specialized path 
- feeling of “not knowing (specialize knowledge) enough.” 
- disability to manage their task when it required a specialized knowledge 
- feel like they are no job for a generalist, they have no future, no career path; they are 
feeling lost and desperate. 
- a big event in the academic path usually requires specialized knowledge 
- Graduate/almost graduate  
- Doing a thesis or a project  
- Getting a job or internship 

2 Student Unable to 
Seek for Help and 
Being Denied When 
Ask for Help 
 
 

- the institution does not promote about the help service provided for a student with 
Burnout  
- Students have very little knowledge about how to cope with burnout and where they 
could get helps 
- teacher and staff see burnout as laziness and unable to treat the student with 
burnout 
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Table 2 Findings - Summary of Themes and Subthemes from Thematic Analysis  
Hierarchy Theme Subtheme 
3 Impact of Burnout  - Physical impacts  

- having Chronic fatigue, Headache, Body aches 
- Mental impacts 
- experiencing anxiety, depression, feeling hopelessness, lack of enthusiasm, sleep 
disturbance 
- study and work performance Impact 
- unable to focus, procrastinate, frequent absence from work or class, being late to 
work or class, decreased work performance, Intention to resign from work or class 

4 Low Awareness for 
Burnout 

- students are unaware and not conscious about their current mental health state 
(having burnout) 
- no awareness-raising around burnout syndrome by the service provider 
- service provider have low aware around student’s burnout syndrome and it impacts. 

Thematic data analysis permitted us to identify four main themes (Generalist Cons Causing Burnout, Low Awareness 
for Burnout, Impact of Burnout, Student Unable to Seek for Help, and Being Denied When Ask for Help) arising from the 
interviewee's narrations and included twenty-one subthemes. Each theme with its subthemes is presented in Table 2. Using 
the frequency of mention, we ranked the hierarchy of data based on students' responses in Table 2. These results and the 
interviewee's perceptions are consistent and must be addressed. Table 3, shows a correlation between the finding and 
implications. and lastly, Table 4 is a list of suggestions found during an interview and content review. 

Table 3 List of Suggestions - Implication 
Type of Suggestion Detail of Suggestion 
Raising Awareness - Promoting the Awareness of Burnout Syndrome within Staff and student 

- Promoting and Providing the Help for Student by suggesting them counselling or psychologist 
Development of  
The Program 

- Develop a program that offers an opportunity for the student to gain expertise the same time 
they gain the other broad knowledge. 

- be prepared for burnout in students as there is a high-risk 
- Be constantly conscious of the sign of burnout in students, to be able to offer help on time. 

Staff training  - Training staff to be able to handle a student with Burnout by being more empathetic to the 
burnout syndrome  

- Avoid treating the Burnout student by staff, the student should be treated by the expert as they 
are mentally sick and not just lazy 

- Avoid labelling the burnout student as lazy 

Table 4 Summary of Findings & Implications 
Theme - Findings Suggestions - Implications 
Generalist Cons Causing Burnout - Development of The Program 
Student Unable to Seek for Help and Being Denied When Ask for Help - Staff training  
Impact of Burnout  - Staff training  

- Raising Awareness 
Low Awareness for Burnout - Raising Awareness 
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5. Conclusion  
This research study on an investigation on burnout syndrome in design management students. The result data 

collected from qualitative data provided a piece of useful information that benefits the project. It shows the cause of burnout 
syndrome in design management students. which lead to an opportunity that the service provider can improve in order to avoid 
the risk of burnout syndrome in design student.  

To develop a new service guideline or a new program plan, the service provider or in this case the institution should 
consider developing the program and course syllabus, for a more specialized skill that they could gain and prepare them. to 
avoid the risk of burnout syndrome in students when they need to be in the situation mentioned above. and have a recognition 
of burnout syndrome with a regulation to measure the risk of burnout in students. The author suggested Table 4 to be used a 
guide as This study will be a guideline for developing a design management program that practically can avoid the risk of 
burnout syndrome in design students in the future. 

In conclusion, this research study suggested a list of suggestion for design management programs that helps to avoid 
the risk of burnout syndrome in design students. It also provided the guideline and implementable strategy for design 
management programs institutions and can be a case study for other researchers. 
 
6. Limitations and Suggestions  

Due to the limitations of time and resources, this research will focus only on a list of factors for preventing design 
management students from experiencing burnout syndrome. Further research should collaborate with other institutions to 
develop new service guidelines that fit with each institution to test. 
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Abstract 
 At present, the music industry has been finding many effective ways to deeply draw many people's attention as much 
as possible for future growth of the industry. One of the most important tools for clearly communicating with people and attracting 
people’s attention is Brand identity. Brand identity can be communicated in a variety of formats such as illustration, motion, and 
typography in order to represent the identity of each record label or even artists and bands and communicate people to get 
conscious content in deep. Generation Z listens to and feels music in ways that previous generations have never experienced. 
It means that Generation Z is the most diverse and open generation. They have more options for discovering new music now 
that they have grown accustomed to streaming. There are many brands that succeeded in visual communication. This plays 
an important role to approach consumers to remember brand at a glance which we called “Brand Identity”. This study essentially 
focused on investigate and explain generation z behavior through obvious communication of brand identity in consuming popular 
music genre and to explore generation z characteristic for better communication of brand identity along with identify the key of 
success factors through music industry's perspective for Better access to generation z groups. To finalize the solution, according 
to the research question and the objective of the research, combining the research method between the information and data 
via online resources such as research paper, journalism and articles, and collected through the survey and in-depth interview 
will be used to support to collect the data. The data collection will be analyzed and interpreted toward the trend book 
development process by mainly focused on creating the design guideline, it can be used and applied for the music industry or 
brand manager who are interested to establish the popular music band, music label to use like a guideline for increasing valued 
of popular music reforming and improving visual identity, brand recognition and encourage more interest of audience. 

Keywords: Popular music, Brand identity, Music industry, Generation Z 
 

1. Introduction 

At present, the music industry has been finding many effective ways to deeply draw many people's attention as much 
as possible for future growth of the industry. One of the most important tools for clearly communicating with people and attracting 
people’s attention is Brand identity. Brand identity can be communicated in a variety of formats such as illustration, motion, and 
typography in order to represent the identity of each record label or even artists and bands and communicate people to get 
conscious content in deep.  The revolution on music technology started with vinyl, then moved to tape cassettes and CDs, then 
changed to MP3 and nowadays has moved to the streaming era. Music industry has to develop itself because music is a 
product of human creativity and it can be classified as the creative economy. So, music companies are forced to reform in 
order to survive their business due to the changing of technology. 
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For music industry which is one of the big potential markets in Thailand, music streaming generated a revenue of 58 
million U.S. dollars in 2019. Revenue of music streaming is projected to consistently increase and reach a high point of some 
87.8 million U.S. dollars by 2025 (Statista Research Department, 2021).  According to the predicting future revenues, Thai 
music industry in term of music streaming has a huge opportunity of continuous growth.  This will be the strong potential to fuel 
and develop Thai music industry stepping up into market. 

The music genre that Thai people listen to the most is pop music. From the statistics of streaming music through the 
Joox application, it is revealed that one of the most popular music genres that Thai people listen to is pop music, rock music, 
and hip-hop and R&B in order. 

When it comes to generations, each has its own preferences, playlists, and identity. Grasp consumer behavior requires 
an understanding of generations. The music business is always changing and growing to suit the preferences and interests of 
its consumers. According to MIDia Research, 85% of 16-19 years olds say that music is an important part of their life 
(Golenischew, 2020). There is no surprising considering that Gen Z grew up with social media naïve. In the music industry, the 
generation that has the most involvement with the industry is generation z. 

Generation z listens to and feels music in a manner that previous generations have never done. It indicates that Generation 
Z is the most diversified and open of all the generations. They now have more possibilities for discovering new music as a result of 
the growth of streaming. They also have the potential to find new music, artists, and genres. They are also more open-minded and 
love hearing how quite diverse styles sound when mixed together. In other words, when it comes to music genres, Gen Z does not 
believe in categories. Gen Z is open to various kinds and possibilities when it comes to music. (Jurado, 2019). 

In order to reach the target group of these people. The key is effective communication clear and direct to the point 
for the audience to understand what we want to convey as much as possible. Communication effectiveness depends on how 
a message is being expressed. If the communication is ineffective, it may mean that wrong message was used and delivered 
or the right one was just poorly expressed (Abdel Rahim, F., & Ali, M., 2016). There are many brands that succeeded in visual 
communication. This plays an important role to approach consumers to remember brand at a glance which we called “Brand 
Identity”. Apart from approaching consumers to immediately recognize or an effective memorability, a positive impression on 
how people perceive the brand is also the prominent element of brand identity that the business men have to study in depth 
and develop to make it best fit to their industry. 

This study essentially focused on the experience of generation z in consume popular music output. The base of this 
study is to investigate and explain generation z behavior through obvious communication of brand identity in consuming popular 
music genre. The study will consider the factor of Thai generation z consumer’s preference and experience of consuming 
popular music output. The data collection will be analyzed and interpreted toward the trend book development process by 
mainly focused on creating the design guideline, it can be used and applied for the music industry to use like a guideline for 
reforming and improving visual identity, brand recognition and encourage more interest of audience. And, increasing valued of 
popular music industry and attracting more people in generation z. Furthermore, this study will benefit people brand manager 
who are interested to establish the popular music band, music label or develop the existing popular music business in generation 
z. They can apply this study as basic information to extend or develop their business. 

1.1 Aim 

The research documented in this particular work is aimed to guide Brand manager in music industry in generation z 
which desire to develop brand identity by adding value for developing popular music genres and brand development. Brand 
identity helps visual identity, brand recognition and encourage more interest of audience. My study can be helpful for further 
development to get strong identity and can access to generation z which is the most generation that consumes and played 
important role for music industry.  
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1.2 Research objectives  
The research objectives are as follows: 
1) To explore generation z characteristic for better communication of brand identity. 
2) To identify the key of success factors through music industry's  perspective for Better access to generation z groups. 
3) To create a brand identity developing guideline that can be used by popular music genres for generation z to add value and 
develop their brand. 

2. Literature review 

This chapter provides the study of the theoretical and concepts related to “The Guideline of Brand Identity developing 
to add value for popular music genres in generation z” as well as literature reviews, research papers, books, documents, files, 
journals, articles, reports, and related research. In order to gain more knowledge and understanding of data as a guideline and 
conceptual framework for this study. This chapter includes the following:  

2.1 Revenue stream of Music industry in Thailand 

Creative Economy Agency (a Public Organization) or so-called CEA summarized overview of “Music Industry” which 
run business as a juristic person by collecting information from the relevant business code (TSIC). According to the collected 
data, it was found that there are totally 720 companies in the music industry. (as of August 2020)  

From the total revenue data reflecting net profit, it was found that the music industry had a negative net profit up to -
697.76 million baht. In term of TSIC, 1820 group performed highest negative profit. For Media Reproduction, small business 
group (S) run negative net profit -898.27 million baht. This information related to the number of small enterprises which are 
97% in the same business code.  

However, when considering the definition of this business code; “Reproduction from the original recording of the music 
or other sound recordings on CDs and cassettes, Reproductions of original film and other video recordings on CDs and 
cassettes, and Reproduction from original software and data records onto discs and tapes”, this business group of this business 
code has apparently been operated their businesses in old system or managed by old technology.  There will be any methods 
to promote, upgrade and change this business into better direction to improve their overall performance and be able to survive 
in long term. 

2.2 Popular music genres 

According to Gammond and Williams, 'popular' means 'of the ordinary people'. The word 'popular' was first used to 
describe a type of music in William Chapple's Popular Music of the Olden Times, which was published in installments from 
1855 (1991, 1983). The term 'popular music' has of course been variously defined by different scholars and the sense of the 
term employed in this thesis will be based upon the interpretations provided by several scholars. Key ways of identifying popular 
music have been those such as purpose of production. Popular music being generated, as Burnett has argued, solely for 
commercial purposes (Burnett, 1996).  
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Figure 1 The trends and tunes of Thai pop 

Thai artists are now attracting more international notice, and the business is evolving. Despite the fact that external 
influences have affected Thai pop's sound and style, Thai music retains its distinctiveness, whether through traditional melodies 
or the use of the native language in lyrics. This has resulted in a plethora of Thai pop sub-genres, all of which keep listeners 
intrigued. This is well understood by today's younger, emerging singers; famous stars like Phum Viphurit write English songs 
with a distinct local sound for this reason. 

'Thai pop music will undoubtedly expand in popularity. Globalisation and technology have made it simple for a 
worldwide audience to fall in love with local band or arties, and the focus on Asian media material is only growing. The Thai 
music business will not falter in the face of change; it will develop with current trends, as it has always done.' (Cheng & 
Charupatanapongse, 2021) 

2.3 Generation z music consuming behavior in Thailand 

Sweety High CEO Frank Simonetti states, "Music plays a pivotal role in Gen Z’s lives" "Gen Z embraces the diversity 
in their music genres and platforms, integrating a mix of new and conventional media options for music discovery and 
consumption." The study, according to Simonetti. "Gen Z consumers are tremendously significant because they control social 
media trends, have enormous purchasing power, and impact most key market verticals." As a result, they should be a top 
priority for businesses, platforms, and artists in the future." (2021, Hodak) 

Sirijanya Kuawiriyapan and Opal Suwant tomek (2020) investigated the behavior of 280 Bangkok residents aged 
between 18 to 22. It was discovered that all of the samples listened to music on a daily basis. They will listen to music whenever 
the opportunity arises, such as while eating, waiting for friends, waiting for parents, driving, traveling, and so on. The platform 
for listening to music on a regular basis is an online channel, specifically one from YouTube. 

2.4 Value Creation of Popular Music 

The value proposition of the music industry used to be pretty straightforward. There were no other revenue streams 
in the industry, so it was all about selling albums. Aside from having a single product (records) and a single revenue source 
(music fans), the marketing was also quite standardized. The old business model consisted of a number of different activities. 
Artists, such as musicians and composers, were tasked with creating and performing music. Then labels turned a work of art 
into a marketable product. The majority of the old company model's essential resources and competencies were directly tied to 
creativity. Master ownership was a crucial resource since it influenced a record company's ability to create value and profit. 
(Rudny, 2016) 
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The revolution on music technology started from tape cassettes and CDs, then change to MP3 and nowadays is 
streaming era. Music industry has to develop itself because music is a product of human creativity and it can be classified as 
the creative economy. So, music companies are forced to reform in order to survive their business due to the changing of 
technology.  

The development of Internet organizations operating in creative industries had to transform their business models to 
remain competitive and to preserve their profitability. The shift has taken place from value creation to value co-creation, which 
is fundamentally changing the relationship between consumers and producers. Rather than being passive recipients of products 
and services, consumers now form part of a diverse network of actors co-creating value. In the music industry the role of fans 
has radically changed, i.e. from undermining the industry through piracy they are increasingly enhancing and co-creating value 
in partnership with artists and small record labels. (Rudny, 2016) 

In term of consumer's value proposition, it is mostly related with how benefit will be experienced, delivered, perceived, 
and acquired. For some people, especially Gen Z , even found that they could not live without music. Regardless any musical 
styles, music can evoke happy memories, ideas, and spirits. It also can build imagination, technology ability and intellectual 
curiosity. Music can have a beneficial impact on brain chemicals such as dopamine which is good to our mental health. A 
strong mental wellbeing is aligned with positive and optimistic feeling together with an ability to reduce stress, anxiety, and 
depression. Music therapy has played an increasing role of all aspects of healing. Moreover, music can convey all sorts of 
emotion such as joy, happiness, or sadness, despair through the rhythms, harmonies, and lyrics. It also can bring us closer to 
our friends and family amidst modern society. In the world of high technology, it is very important to easily access into all digital 
medias which have a big effect on consumer behavior. As a result, a perfectly created consumer’s value proposition can 
become a huge success factor for music industry.  

 
Figure 2 Value creation in the recorded music culture industry. 
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2.5 Brand Identity definition 

Table 1 Designing identity 

Many brands have been successful in visual communication. This is crucial in getting people to remember your brand 
at a glance, which we term "Brand Identity." A positive impression on how people perceive the brand is also a prominent 
element of brand identity. Apart from approaching consumers to instantly recognize or an effective memorability, a positive 
impression on how people perceive the brand is also a prominent element of brand identity that businessmen must study in 
depth and develop to make it best fit to their industry. 

The senses are enticed by brand identity, which is tactile. It is something people can see, touch, feel, hear, and watch 
it move. Brand identity enhances recognition, distinguishes products, and makes large ideas and meaning more accessible. 

Designing identity 

Design is an iterative process that aims to bring meaning and form together. The finest designers combine strategic 
inventiveness, intuition, design quality, and experience in their work. 

 

 

 

First thing first  Color 

       Understand the brand's mission, what it stands for, what it 
delivers, who its customers are, how it different from its 
competitors, and how it can outperform them. Make design goals, 
restrictions, timetables, deliverables, and communication 
procedures as explicit as possible. The brand brief is not replaced 
by the creative brief. 

        You are examining the way that color will function..  
First, look at the top-level elements, then go on to the entire 
integrated system. A color family must function in both real and 
digital applications, as well as for multinational corporations. 

Review all research  Typography 

      It is critical that the design term has reviewed all internal and 
competitive audits. If the design team has not conducted the 
interviews or led any workshops, it is imperative to revisit the key 
finding. Immerse yourself in the brand, its possibilities, and 
challenges. 

       Most brands have one or two type face families that are used 
consistently across platforms,. Keep in mind that there will be 
licensing fees down the road for certain choices. The typeface 
family is not necessarily the font used in the logotype. Some 
companies choose to design their own proprietary font. 

Identify key applications  Look and feel 

      Make sure that you have a lists of the most important 
applications, so you can test the ability of your solutions in real-
world scenarios. This is helpful in the design process and critical 
when you present to the final decision makers. Show the solution 
as if it already exists. 

       Content, color, typography, iconography, and imagery are part 
the brand’s cohesive visual language. Michael Beirut, Pentagram 
partner, said “You should be able to cover up the logo and still 
identify the company because the book and feel is so distinctive” 

Presentation  Visual assets 

          Careful planning is essential to ensure successful outcomes. 
Present each design approach ass a unique strategy. Talk about 
mining, not aesthetics. Never show more than three. Show 
solutions in real applications and next to the competition. 

           The visual assets that the brand needs should anticipate 
content strategy considerations. Determine the types of visuals that 
will help the company tell its stories with unique visual language. 
Will it be photography, illustration, video, or abstract patterns. 
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2.6 Double Diamond 

The Double Diamond design model has been around since it was officially invented by the British Design Council, 
back in 2005. While it has been around for a while, many designers are still unclear what this model is or what it entails. The 
official Double Diamond design model has four stages: Discovery, Definition, Development and Delivery. Together, these stages 
work as a map designers can use to organize their thoughts in order to improve the creative process. 

 
Figure 3 Value creation in the recorded music culture industry 

2.7.1 Discover phase  

The first phase of the Double Diamond model is focused to identify the actual issue of the user by looking at the 
different variables that could affect the problem and gathering the data of the user to learn their action, satisfaction, behavior, 
and need of the user.  

2.7.2 Define phase  

The second phase is to understand the data of the user that got from the discover phase and define the need of the 
user and the problem. The result of this phase is used to create the design brief or design challenge of the project.  

2.7.3 Develop phase  

The third phase is to develop a solution that has the potential to solve the problem or fulfill the need of the user. The 
solution is not limited to only one but it could have multiple solutions to solve the problem. The solution would test with the 
sample of user thought prototype to find the most potential solution for the user or receive feedback from the user to improve 
the project.  

2.7.4 Deliver phase  

The last phase is to deliver the outcome of the project to the user. The project might not end in this phase, after 
launching the design or innovation to the user, the designer or innovator could gather the feedback from the user and go back 
to the development phase to improve the project again.  

In this project, the double diamond model will be used along the whole project to help researchers define the need of 
Generation Z. Also, to choose the tool that is suitable in each phase of the project.  
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3. Methodology  

The essential focus of this study is to investigate, explain and develop generation z in consume music output. To 
finalize the solution, according to the research question and the objective of the research, combining the research method 
between the information and data from both primary and secondary research is significant. Secondary research is collected via 
online resources such as research paper, journalism and articles, and Primary research is collected through the survey and in-
depth interview. For the primary research, the different tools will be used to support to collect the data. 

3.1 Data Collection  

3.1.1 Quantitative data collection  

The quantitative data collection will use online surveys to collect the data of demographic and behavior of the 
Generation Z music consuming. The online survey will be released in social media groups that have relevance with the popular 
music genres. 

Population and sample Size   

The population in this study is Generation z that usually listen and consume music in the Bangkok area. The total 
population is unknown according to an uncertainty of Generation z that consume popular music.  

The sample size of this study is calculated by an unknown population from W.G. Cochran’s formula with 95% 
confidence level and ±5% precision and assumed the maximum variability, which is equal to 50% ( p =0.5). So the number of 
sample sizes is equal to 384 samples and to avoid the error from incomplete questionnaires, the research will increase 16 
samples to 400 samples. The total number of sample sizes is 400 samples for the online survey that will focus on behavior of 
Generation z that consume popular music genres in Bangkok.  

3.1.2 Qualitative data collection  

The qualitative data collection will use interviews to collect the data about behavior, habit, attitude, experience of 
consumers and expert who has expertise in creating each component of brand identity.  

In the interview tool, interviewees that are customers will be chosen from participants of an online survey and 
interviewees that are experts will be chosen from each component of brand identity. 

3.2 Data Analysis  

3.2.1 Online survey analyze method  

Online surveys will analyze by measuring the frequency that response is given about behavior, experience, and 
motivation that could be used to create a design guideline to add value for popular music genres.  

3.2.2 Interview analyze method  

Interview will analyze by finding behavior and motivation of interviewees that are consume popular music genres in 
Thailand often. Along with an experts of Brand identity. 
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4. Result 

4.1 Demographics information  

From table 2, it was found that most of the users are female at the age of generation z. Most age of respondents is 21-23 
years old with 300 as a percentage at 68.03. Because the target is related to generation z, the results of the survey revealed 
that 68.03 percent the majority of occupations were Bachelor’s degree students. Monthly income is less than 10,000 baht and 
the faculty that listen pop music the most is faculty of economic. 

Table 2 Demographics information  
Demographics information  Frequency Percentage 
Gender Male 235 53.29 

Female 160 36.28 
LGBTQ 46 10.43 

Age 18-20 77 17.46 
21-23 300 68.03 
24-26 64 14.51 

Education level less than bachelor's degree 73 16.55 
Bachelor’s degree 300 68.03 
Master’s degree 66 14.97 
Ph.D. 1 0.23 

Occupation Student 401 90.93 
Government officials/state enterprise employees 13 2.95 
Private employees 20 4.54 
Trading/business owner 3 0.68 
General Contractor 3 0.68 

Monthly income Less than 10,000 264 59.86 
10,001 – 30,000 151 34.24 
30,001 – 50,000 19 4.31 
50,001 – 70,000 6 1.36 
More than 10,000 1 0.23 

The top five faculty who listen to pop music the most 
Faculty Frequency Percentage 

Faculty of Economics 41 9.30 
Faculty of Business Administration and Accounting 35 7.94 
Faculty of Architecture 34 7.71 
Faculty of Communication Arts 28 6.35 
Faculty of Fine and Applied Arts 27 6.12 
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Part 2 Behavior of popular music service users 

Table 3 Behavior of popular music service users  
Behavior of popular music service users Frequency Percentage 
Style of Thai-pop music 
you like? 

Electropop Ex. Gene Kasidit (เกบ็ค ำวำ่รกั, ร (W8)) 115 26.14 
Teen pop Ex. TRINITY (Hidden Track, life ain't over) 16 3.64 
Country pop Ex. มนตแ์คน แก่นคนู (ค ำวำ่ฮกักนั มนัเหีย่ถิม่ไส) 45 10.23 
Indie pop Ex. Dept (My Vanilla, หมดน้ีใหเ้ธอ) 123 27.95 
Pop Rap Ex. URBOY TJ (Selfmade, ถำมค ำ) 126 28.64 
Pop Rock Ex. THREE MAN DOWN (ถำ้เธอรกัฉนัจรงิ, ฝนตกไหม) 156 35.45 
Flok pop Ex. เขยีนไขและวำนิช (แกม้น้องนำงนัน้แดงกวำ่ใคร, หนีหำ่ง) 106 24.09 
Acappella pop Ex. Season Five (พดูไมค่ดิ, ฉนัมำบอกวำ่, กลนื) 104 23.64 
Synthpop Ex. Polycat (เวลำเธอยิม้, อำวรณ์) 98 22.27 

What is your primary 
source for discovering  
new releases by artists? 

Broadcast radio 55 12.47 
Recommendation from someone I know 100 22.68 
iTunes Music Store 65 14.74 
Twitter 38 8.62 
Facebook 85 19.27 
TikTok 78 17.69 
Streaming suggestion (ex.Spotify Recommended playlist) 87 19.73 
Radio in music streaming application ex. iTunes/Joox Radio 58 13.15 
Youtube 270 61.22 
instagram/Fungjai 1 0.23 

What is the reason for  
the decision to listen to 
music? 
 

artist, band 181 41.04 
Music label 120 27.21 
Recommendation 128 29.02 
New music 128 29.02 
Melodies/Music style 149 33.79 
Famous songs 103 23.36 
Music cover 61 13.83 
Album 3 0.68 

According to the study, Pop-Rock, Pop-rap and Indie-pop in order is the Style of Thai-pop music that generation z 
listen the most. The primary source that generation z uses for discovering new releases by artists is YouTube. Most of the time, 
they decide to listen to music because it's their favourite artist or band. 

Table 4 Behavior of popular music service users 
Behavior of popular music service users Frequency Percentage 

How much do you spend on 
music streaming services 
every month? 

Less than 100 baht 93 23.43 
More than 100 baht but less than 300 baht 212 53.40 
More than 300 baht but less than 500 baht 83 20.91 
500 baht or more 9 2.27 

From table 4, there have 397 respondence spend monthly on music streaming services and it was found that they 
were willing to spend More than 100 baht but less than 300 baht per month.  



INVESTIGATION ON BURNOUT SYNDROME IN DESIGN MANAGEMENT STUDENTS  
PINCHAT WISETWONG, AKAPAN THIENTHAWORN,  
ISAAC A. JAMIESON and SARAKARD PASUPA 
 

505 

Table 5 Behavior of popular music service users 
Behavior of popular music service users Frequency Percentage 
When you buy music 
products, what format do 
you purchase most 
frequently? 

Download 235 62.83 
Vinyl 23 6.15 
CD 22 5.88 
Album 64 17.11 
Souvenir, Goods 29 7.75 
Other 1 0.27 

Where do you buy your 
music products most 
frequently? 

iTunes Music Store 101 27.01 
Local record store where I live 46 12.30 
Live shows of artists I like 69 18.45 
Twitter 29 7.75 
Facebook 93 24.87 
Instagram 207 55.35 
Shopping application 38 10.16 
Someone I know 1 0.27 

From table 5, there have 374 respondents buy music product and it was found that they were mostly buy music 
through streaming platform which is a digital product more than buy physical products. Mostly buy music through Instagram 
platform which is online store more than buy at offline store. 

Table 6 Behavior of popular music service users 
  1 2 3 4 5 SUM X Bar 
Which Design’s part 
caught your attention the 
most? 

Music name design 38 17 44 126 216 441 4.05 
Photo 15 34 68 175 149 441 3.93 
Drawing 23 27 76 164 151 441 3.89 
Color 16 33 75 143 174 441 3.97 
Decorative elements 18 32 55 117 219 441 4.10 

From Table 6, it was found that design part was at the highest level (Mean = 4.10). When considering each item can 
be sorted in descending order: Decorative elements (Mean = 4.10). Music name design (Mean = 4.05). Color (Mean = 3.97). 
Photo (Mean = 3.93). Drawing (Mean = 3.89).  

5. Conclusion  

The primary focus of this paper is to discuss the results of the surveys with reference to how they may inform the 
brand identity strategy. Artists are the heart of identity creation in music industry both the attention of Generation Z and the 
design process of the music producers. Good communication is the ability to bring out as much of the artist's characteristic as 
possible while clearly meeting the needs of the target audience. Artist’s image, appearance and positioning can be conveyed 
to public. Moreover, identity can clearly indicate direction. When artists compose music, it is not just a song. There are many 
materials involving such as poster, MV etc. It have to put identity and core value into the right time and place. So can easily 
understand picture and mood & tone that artist want to communicate. It is the key of success factors for music industry. When 
Generation Z listen to music, not only both ears, but also both eyes are essential to listen to music. If music that we see, aligns 
with to what we listen. It will support each other and make audiences feel much more impressive. Improve the design to suit 
each type of sub genres of popular music to allow listeners to have full access to what we want to convey. 
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บทคดัย่อ  
 ปัจจุบนัทัว่โลกมแีนวโน้มอุตสาหกรรมเกมเตบิโตสงูขึน้ทุกปี และคาดการณ์วา่ปี 2563 ทัว่โลกจะมมีลูค่าสงูถงึ 1.59 แสนลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ หรอืโตรอ้ยละ 9.3 จากช่วงเดยีวกนัปีก่อนกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์(eSports) ก าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็และก าลงักลายมาเป็น
ส่วนหน่ึงของตลาดเกมภายในภูมภิาคน้ีโดยเฉพาะ แมแ้ต่ในช่วงทีเ่กดิสถานการณ์โควดิ19 (COVID-19) ยงัมกีารเตบิโตอยู่ตลอด แต่
กลบัมสีถานทีร่องรบัการจดังานแข่งขนัไม่เพยีงพอ งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความต้องการของผูช้มกฬีาอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ
ออกแบบพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) แก่ผู้ที่สนใจกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วธิีการเก็บแบบสอบถามกลุ่มผู้ที่เ ป็นผู้มี
ประสบการณ์การเล่นเกม และประสบการณ์การชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 115 คน มปีระเด็นการสอบถาม 3 ประเด็น ได้แก่                         
1) ความถี่ในการเขา้ชม 2) กจิกรรมทีน่่าสนใจ และ 3) จุดบกพร่อง (pain point) จากการจดัการแขง่ขนักฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นทีผ่่านมา
(2564) ผลจากการสอบถามพบว่าความถี่ในการเขา้ชมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะรบัชมแบบออนไลน์รอ้ยละ 58 การชมแบบ
ออนไลน์และในสถานที่ร้อยละ 33 กจิกรรมที่น่าสนใจของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่ถ่ายทอดสด ( Live streaming)           
รอ้ยละ 70 เวทแีสดงโชว ์(the stage) รอ้ยละ 40 รา้นขายของเกีย่วกบักฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์(esports shop) รอ้ยละ 46 และพืน้ทีพ่กัผอ่น 
(relax zone) ร้อยละ 47 และจุดบกพร่องจากการจดัการแข่งขนักีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาพบว่าไม่มกีารจดัสรรพื้นที่ที่ชดัเจน 
โดยเฉพาะดา้นความสะดวกต่อทีน่ัง่ผูช้ม และพืน้ทีข่องการพกัผอ่นและสิง่อ านวยความสะดวก ผลจากการศกึษาน้ีสามารถน ามาใชเ้ป็น
แนวทางการออกแบบพืน้ทีแ่ละพฒันากจิกรรมเพื่อรองรบัผูช้มกฬีา และสนับสนุนวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทยใหพ้ฒันาได้
อยา่งยัง่ยนื   

ค าส าคญั : กฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์, จดัการแขง่ขนักฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์, ความตอ้งการของผูช้ม , การออกแบบพืน้ที ่

Abstract 
 Currently, the gaming industry is enjoying annual international growth, with a global value in 2020 $159 billion, 
representing 9.3% annual increase. Electronic sports (eSports) have been a particularly expansive area regionally, undeterred 
by the Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic, with insufficient venues to support events. This research studied eSport 
consumer needs to design appropriate community mall areas. Data was collected by questionnaire from 115 samples, all 
eSport gamers and spectators who were asked about 1) visiting frequency; 2) activity interests; and 3) impediments (pain 
points) in organizing past e-Sport competitions. Results were that most samples visited online 58% with 33% viewing online 
and onsite. Most 70% were interested in live streaming activities 40% in staging, 46% in an eSports shop and 47% a relaxation 
area. One issue in past organized e-Sports competitions was lack of clear zone allocation, inconvenient audience seating, and 
absence of relaxation and amenity areas. These findings may be used as guidelines for designing areas and developing 
activities to accommodate sports spectators and support the eSport industry.  

Keywords: Electronic sports, Organizing competitions, Audience needs, Lifestyles Malls Design. 
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1. ท่ีมาและความส าคญั  

1.1 ท่ีมา 

ในช่วงทีเ่กดิสถานการณ์โควดิ19 (COVID-19) ทางกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์(eSports) ยงัมกีารเตบิโตอยู่ตลอดโดยมสีาเหตุมาจาก
ผลจากกฬีาจรงิตอ้งหยุดแขง่ขนั กองเชยีรไ์มม่กีฬีาใหช้มทัง้ในสนามแขง่และในทวี ีคนจ านวนมากหนัมาหาความบนัเทงิจากการเลน่หรอื
ชมกฬีาอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน กฬีาอิเล็กทรอนิกส์ยงัเพิม่ขึ้นจากการที่ผูจ้ดัรายการแข่งขนักีฬาจรงิจ านวนมากเปลี่ยนไปจดัแข่งใน
รปูแบบกฬีาอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนช่วงสถานการณ์โควดิ และมกีารเร่งการเตบิโตของวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหผู้จ้ดังานและผูม้สี่วน
รว่มทุกภาคสว่นของวงการเรง่พฒันาและขยายตวัเองเพือ่รองรบัยอดผูช้มทีเ่พิม่มากขึน้เพือ่รองรบัการจดัการแขง่ขนักฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์ 
(สทิธพิล วบิลูยธ์นากุล, 2020) 

ปัจจุบนัประเทศไทยมพีืน้ทีส่นับสนุนกฬีาอเิลก็ทรอนิกสไ์มเ่พยีงพอ เน่ืองจากการจดัการแขง่ขนั หรอืงานแสดงนิทรรศการแต่
ละครัง้ตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่รงประชุม หรอืสนามกฬีากลางแจง้ ซึง่พืน้ทีส่นามและพืน้ทีผู่ช้มไม่เอื้ออ านวยต่อผูช้ม เน่ื องจากการชมการแขง่ขนั
กฬีาอเิลก็ทรอนิกสม์รีูปแบบเฉพาะตวั จงึจ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีร่องรบัอย่างเหมาะสม รวมถงึพืน้ทีส่ าหรบักจิกรรมอื่นๆ จุดประสงคใ์นการ
ออกแบบท าเพื่อเป็นเวทีสร้างโอกาสและส่งเสริมเยาวชนนักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สู่เวทีสากล ดังนัน้เพื่อการพลักดันวงการกีฬา
อเิลก็ทรอนิกส์ จงึจ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องของผูจ้ดังาน นักกฬีา และผูช้ม เพื่อใช้ส าหรบัวเิคราะห์การออกแบบการใช้งานและ
กจิกรรมภายในโครงการ รวมถงึสถานทีต่ัง้เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบโจทย์แก่ผูท้ีใ่ชง้านใหม้ากทีสุ่ด ท าใหว้งการอสีปอร์ตเปิด
กวา้งและเขา้ถงึง่ายมากขึน้ ส่งผลใหช้่วยเป็นการสนับสนุนวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์หไ้ประดบักฬีาสากล ใหท้ีเ่ป็นทีย่อมรบัในสงัคม
มากขึน้ 

บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึความต้องการของผูช้มและผูท้ีส่นใจกฬีาอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อน าไปสู่การออกแบบพืน้ที่  
Lifestyle Mall เพื่อรองรบัการเวิร์คชอ็ป ประชุม สมัมนา แถลงข่าว เปิดตวัสนิค้า จดัแสดงสนิค้า ไปจนถึงคอนเสริ์ต แบบเฉพาะของ
วงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมของกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์(eSports) ใหม่ๆ รวมถงึจะมผีูจ้ดัทวัร์นาเมนต์ทีจ่ะเริม่เขา้สู่
ตลาด ซึง่รวมไปถงึบรษิทัทีถ่่ายทอดการแขง่ และบรษิทัทีเ่ชีย่วชาญทางการตลาด โอกาสทางเศรษฐกจิทีว่ดัจากการสนับสนุน การขาย
สนิคา้ การจ าหน่ายตัว๋ สทิธิใ์นการโฆษณาและสือ่ขอ้มลู  

2. การทบทวนวรรณกรรม 

จุดประสงค์น้ีท าเพื่อเป็นเวทสีร้างโอกาสและส่งเสรมิเยาวชนนักกฬีาอสีปอร์ตสู่เวทสีากล มุ่งสนับสนุนให้เป็นนักกฬีาและ
บุคลากรคุณภาพของชาต ิรบันโยบายหลงักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาประกาศรบัรองกฬีาอเิลก็ทรอนิกสต์ามแผนพฒันาการกฬีา
แหง่ชาตดิว้ยแนวคดิ E-sport is Sport โดยมกีารทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเรื่องการออกแบบพืน้ที่
สนับสนุนวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทยโดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ การศกึษาเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา
ของกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์การศกึษาเกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องตลาดกฬีาอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย การศกึษาเกีย่วกบัโอกาสทางการตลาดของ 
E-Sport Stadium และศกึษาขอ้มลู case study จากโครงในประเทศไทย 

การศกึษาครัง้น้ีไดท้ าการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 ประวติัความเป็นมาของกีฬาอิเลก็ทรอนิกส ์

ประวตัคิวามเป็นมาของกฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย เริม่แรกเดมิทีแ่ลว้อย่างทีรู่ก้นัดวีา่กฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัโลกนัน้
เริม่กนัมาตัง้แต่ปี 1990 ในต่างประเทศซึ่งท าใหใ้นโซนยุโรป อเมรกิา จนกระทัง้ประวตักิฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทยเริม่ต้นขึน้เมื่ อ
ประมาณปี 2007 ทีเ่ริม่มกีารพดูถงึในหมูว่งการเกมเมอรม์ากขึน้ ในตอนนัน้ถูกน าเขา้มาในไทยโดยบรษิทัเกมยกัษใ์หญ่ Garena นอกจากน้ี
แลว้ยงัไดน้ าเขา้เกม MOBA ชื่อดงัอย่าง LoL เขา้มาอกีหนึ่งเกมไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจนท าใหก้ฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นไทยเตบิโต
เป็นอยา่งมากและมผีูค้นทีส่นใจเขา้มาสนบัสนุนวงการกนัอย่างมากมายจนมทีมีชาตไิทยหลายทมีไดไ้ปแขง่ในรายการระดบัโลกมาแลว้ จน
กระทัง้การมาถงึของ Realm of Valor ซึง่เป็นเกม MOBA บนมอืถอืทีเ่ปิดใหบ้รกิารในประเทศไทยโดยเจา้ของคอื Garena เหมอืนเช่นเคย
ในปี 2016 ทีผ่่านมาซึ่งนับว่าเป็นการเริม่ต้นของจรงิทีว่งการกฬีาอเิลก็ทรอนิกสไ์ทยเตบิโตเพราะเกมดงักล่าวนัน้แทบจะทุกคนไม่ว่าจะ
ผูห้ญงิ ผูช้าย เดก็ ผูใ้หญ่ต่างกเ็ลน่ไดทุ้กทีทุ่กเวลาเพราะเป็นเกมบนมอืถอือกีทัง้ยงัสามารถเลน่กบัเพือ่นไดง้า่ยจบ นอกจากน้ีแลว้คนไทยก็
เป็นแชมป์ระดบัโลกมาแลว้ทางดา้นของระดบัความเป็นทีรู่จ้กักย็งัเป็นแค่เกมเมอรเ์ท่านัน้เพราะกีฬาอเิลก็ทรอนิกสส์ว่นใหญ่จะตอ้งเป็นผู้
เล่นทีม่ ีPC เป็นหลกัเท่านัน้จงึท าใหย้งัไม่กวา้งขวางพอจนเป็นระดบัทีรู่จ้กัมากนักเหมอืนประเทศทีเ่กม PC เป็นทีนิ่ยมสุดๆ จงึท าใหใ้น
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ปัจจุบนัปี 2019 น้ีประเทศไทยตื่นตวักบักฬีาอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอย่างมากและเริม่มกีารจดัระเบยีบใหเ้ป็นรปูเป็นร่างมากขึน้เพือ่รองรบัการ
แขง่ขนัในอนาคตต่อไปเพือ่รองรบักบัขนาดของตลาดทีก่ าลงัเตบิโตต่อไป (Tanatorn Vaskul,  2019) 

2.2 ความเป็นไปได้ของตลาดกีฬาอิเลก็ทรอนิกสไ์ทย   

มลูคา่คาดการณ์ของตลาดเกมไทยในปี 2020 อยูท่ี ่27,000 ลา้นบาท (peerpower, 2020) สว่นใหญ่ในประเทศไทยมรีะยะเวลา
การจดังานปีละ 1 ทวันาเมนตแ์ละทวันาเมนตล์ะ 4 ครัง้ เฉลีย่ครัง้ละ 16 วนัต่อเดอืน โดยเกมทีม่กีารจดัมากทีส่ดุจะเป็นเกมวางแผนต่อสู้
ประเภทเรียลไทม์ (MOBA) เกมยงิปืน (FPS) และเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท (MMORPG) (games-knowledge, 2021) การ
แขง่ขนัเกมจ านวนมากมกีารรบัชมผา่นการถ่ายทอดสด (Live streaming) เป็นการถ่ายทอดสดผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตในลกัษณะรปูแบบที่
คลา้ยคลงึกบัการถ่ายทอดสดฟุตบอลทางโทรทศัน์ สามารถดงึดูดผูช้ม และผูเ้ล่นทีช่ื่นชอบการเล่นเกมใหเ้ขา้มาชม ดว้ยเหตุผลหลาย
ประการตัง้แต่วตัถุประสงคเ์พือ่ความบนัเทงิไปจนถงึการเล่นและฝึกฝนเป็นนักกฬีาเพือ่เขา้แขง่ขนั (Olson Kutner and Warner, 2008) 
กฬีาอเิลก็ทรอนิกสไ์ดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวว้า่ เป็นพืน้ทีข่องกจิกรรมกฬีาทีผู่ค้นพฒันาและฝึกฝนความสามารถทางดา้นจติใจหรอืทางดา้น
ร่างกายโดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Wagner, 2006) ล่าสุดภาครฐัของประเทศไทยก็ให้ความส าคญักบักีฬา
อเิลก็ทรอนิกส์เช่นกนั โดยมกีารก่อตัง้สมาคมกฬีาอเิลก็ทรอนิกส์แห่งประเทศไทย และบรรจุกฬีาอเิลก็ทรอนิกส์ใหเ้ป็นกฬีาเพื่อการ
แขง่ขนั ท าใหค้าดการณ์ไดว้่าอกีไมก่ีปี่ขา้งหน้า อุตสาหกรรมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้จะมมีลูค่ามหาศาลแน่นอน ยิง่ไปกว่านัน้ โอกาสใน
การพฒันานวตักรรมหรอืธุรกจิในวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกสก์ย็งัมอีกีมากมาย ภาครฐักย็นิดสีนับสนุนอุตสาหกรรมเกมดว้ยงบประมาณ
กว่า 400 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2565 อกีดว้ย (Bangkok bankin nohub, 2020) โดยกฬีาอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัการจดัใหเ้ป็นกฬีา
สาธติในการแขง่ขนัเอเชยีนเกมส ์ในปี 2561 และในอกี 4 ปีขา้งหน้ากจ็ะไดร้บัการบรรจุใหเ้ป็นกฬีาทีเ่หล่าสมาชกิประเทศสามารถเขา้ชงิ
เหรยีญใหก้บัประเทศได ้(Brandage, 2018)  

2.3 โอกาสทางการตลาดของ E-Sport Stadium 

แมก้ารรบัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสนิ์ยมชมแบบออนไลน์เป็นหลกั แต่สนามมาตรฐานกจ็ าเป็นต่อการรบัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่
วา่จะระดบัโลกหรอืในประเทศไทยเริม่ไดร้บัความนิยม และไดร้บัความสนใจในแงมุ่มต่างๆ มาขึน้ แต่การรบัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสส์ว่น
ใหญ่มาจากช่องทางออนไลน์ เชน่ Twitch หรอื YouTube ท าใหเ้งนิขา้งตน้นัน้มาจากการจ าหน่ายตัว๋เขา้ชม และสนิคา้ลขิสทิธิเ์พยีง 10% 
จากเงนิสะพดัทัง้หมด การลงทุนท ากีฬาอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆ จึงไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก เน้นการเช่าสนามการแข่งขนักีฬาในร่ม หรือ
กลางแจง้เพื่อจดัแข่ง หรอืการน าอาคารเก่าทีพ่อจะมพีืน้ที ่เช่น Nightclub หรอือาคารส านักงานเพื่อมาปรบัปรุงพืน้ทีใ่หจ้ดัการแขง่ขนั
กฬีาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้แต่ดว้ยภาพรวมตลาดทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็ ท าใหม้คีนสนใจลงทุนสรา้ง E-Sport Stadium หรอืสนามกฬีาทีท่ าขึน้
เพื่อใชแ้ข่งขนักฬีาอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยเฉพาะ เช่นในสหรฐัอเมรกิาก็ม ีEsports Stadium Arlington ทีมู่ลค่าสรา้งอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์
สหรฐั และเปิดใชเ้ดอืนพ.ย. 2561 เพราะเป็นทีต่อ้งการในตลาด ส าหรบั E-Sport Stadium นัน้จะแตกต่างกบัสนามกฬีาในร่มอื่นๆ เช่น
สามารถจดัวางเกา้อีผู้ช้มไดห้ลากหลายรูปแบบและตอ้งมพีืน้ทีข่ามากกวา่ปกติ, การท าใหเ้กา้อีผ้มชมเน้นมองไปทีจ่อตรงกลางมากกว่า
บรเิวณสนามแข่งขนั รวมถงึต้องมไีวไฟความเรว็สูง และการเดนิในสนามทีส่ะดวกในการเขา้ถงึพืน้ทีจ่ าหน่ายอาหาร หรอืของทีร่ะลกึ 
บางเกมการแข่งขนั E-Sport นัน้ยาวนานถึง 8 ชม. มาสามารถให้นัง่เก้าอี้แคบๆ ได้ และผู้ชมก็ต้องการติดตามข่าวสารการแข่งขนั
ตลอดเวลา ท าใหม้นัตอ้งมไีวไฟความเรว็สงู รวมถงึเรือ่งแสงสเีสยีงทีม่นัต่างกบัสนามกฬีาปกตชิดัเจน (Tangsiri, 2552) 

2.4 ศึกษาข้อมลู case study จากโครงในประเทศไทย 

Thailand eSports Arena สนามกฬีาอสีปอรต์ ทีเ่ป็นทัง้เวริค์ชอ็ป ประชุม สมัมนา แถลงขา่ว เปิดตวัสนิคา้ จดัแสดงสนิคา้ ไป
จนถงึคอนเสริต์ เป็นสนามกฬีาอสีปอรต์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยพืน้ทีถ่งึ 1 ,000 ตารางเมตร บนชัน้ 5 ของ เดอะสตรที รชัดา 
และจุคนไดส้งูสดุถงึ 700 คน ทีน่ี่ไมไ่ดร้บัจดัเพยีงอสีปอรต์เท่านัน้ เนื่องจากพืน้ทีม่คีวามกวา้ง โล่ง ปรบัเปลีย่นแปลนไดต้ามลกัษณะงาน
ทุกรูปแบบ เรื่องอุปกรณ์จดังานยิง่ไม่ต้องพูดถงึ ดว้ยความทีเ่ป็นสนามแขง่อสีปอร์ต ดงันัน้ความล ้าของเทคโนโลย ีไม่ว่าจะระบบแสง 
เสยีง ไฟ อนิเทอรเ์น็ต ฯลฯ ตรงกลางหอ้งจะเป็นเวทแีละจอ LED ขนาดใหญ่ ส่วนพืน้ทีห่น้าเวทเีป็นพืน้ทีโ่ล่ง สามารถจดัโต๊ะเกา้อี ้หรอื
จดังานยนืไดอ้ยา่งอสิระ และพืน้ทีข่นาบขา้งเวทเีป็นอฒัจนัทร์ 
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รปูท่ี 1 แปลนหอ้ง Thailand eSports Arena                    รปูท่ี 2 งาน The Standard Debate - เวทดีเีบต พรอ้มถ่ายทอดสด 
ทีม่า: https://www.eventbanana.com                           ทีม่า: https://www.eventbanana.com         

อุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก มดีงัน้ี 
1) มจีอ LED 3.9 x 6.5 ความละเอยีด P3 พรอ้มบอรด์ต่อจอ LED 1 ชุด (Ratio 16:9) เวท ี3.6 x 8.4 ตร.ม. 
ระบบไฟพืน้ฐาน 
2) ไฟพาร ์100 ดวง Moving Light 10 ดวง เสา LED บอรด์คุมไฟ 1 เครื่อง ระบบเสยีงพืน้ฐาน ล าโพง 4 ตวั ล าโพง Sub Woofer 2 ตวั 
ไมโครโฟน 4 ตวั Mixer เสยีง 1 เครือ่ง อนิเตอรเ์น็ต ความเรว็สงู 200/200 Mbps หอ้ง Broadcast 
สิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิส าหรบัการแขง่ขนัอสีปอรต์ 
3) โต๊ะนกัแขง่ 60 ตวั เกา้อีน้กัแขง่ 60 ตวั โต๊ะนกัพากษ์ 1 ตวั 

สามารถจดัเก้าอี้ได้ทัง้แบบคลาสรูมและเธยีเตอร์ จงึสามารถรองรบัการจดัเวริ์คช็อปได้หลายรูปแบบเลยค่ะ ยิง่เป็นคลาส
เกีย่วกบัอสีปอรต์หรอืการถ่ายทอดสดต่างๆ สถานทีย่ิง่ตอบโจทย ์เพราะเคา้มหีอ้ง Green Screen และหอ้ง Production เป็นสนามการ
เรยีนรูท้ีผู่เ้ขา้รว่มสามารถสมัผสัไดจ้รงิและการเดนิทางกส็ะดวกสบาย สถานทีห่างา่ย เพราะอยูบ่นเดอะสตรที รชัดาเลย ใกล ้MRT ศูนย์
วฒันธรรมฯ เพยีง 380 เมตร ทีจ่อดรถกใ็ชบ้รกิารของเดอะสตรทีได ้กวา้งขวาง เพยีงพอ (Event Banana Team, 2021) 

สรุปการทบทวนวรรณกรรม  

การออกแบบ E-Sport Stadium นัน้จะแตกต่างกบัสนามกฬีาในรม่อื่นๆ ทัง้ในดา้นการจดัวางเกา้อีผู้ช้มทีค่วรท าไดห้ลากหลาย
รปูแบบ และตอ้งมพีืน้ทีข่ามากกวา่ปกติ การท าใหเ้กา้อีผ้มชมเน้นมองไปทีจ่อตรงกลางมากกวา่บรเิวณสนามแขง่ขนั รวมถงึตอ้งมไีวไฟ
ความเรว็สงู และการเดนิในสนามทีส่ะดวกในการเขา้ถงึพืน้ทีจ่ าหน่ายอาหาร หรอืของทีร่ะลกึ การแขง่ขนับางเกมนัน้ยาวนานถงึ 8 ชม. 
การนัง่ในพืน้ทีแ่คบๆ นัน้จะท าใหผู้ช้มไมส่ะดวก และผูช้มก็ตอ้งการตดิตามขา่วสารการแขง่ขนัตลอดเวลา ท าใหม้นัตอ้งมไีวไฟความเรว็
สงูทีด่ตี่อการชมและความสะดวกในการแขง่ และรวมถงึเรือ่งแสงสเีสยีงทีม่คีวามแตกต่างจากสนามกฬีาปกต ิ 

3. วิธีการศึกษา  

การศกึษาน้ีใชก้ารสอบถามกลุ่ม ผูท้ีส่นใจกฬีาอเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน 115 คนโดยเครื่ องมอื google forms โดยส่งแบบสอบ 
ถามทางแอปพลเิคชนัเฟสบุ๊ก (Facebook) ในกลุ่มของผูท้ีส่นใจและผูท้ีอ่ยู่ในวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อสอบทางความเหน็จากผูท้ี่
เคยได้รบัประสบการณ์จรงิ โดยมปีระเด็นการสอบถามประกอบด้วย 3 ประเดน็ คอื 1) ขอ้มูลส่วนตวัผูต้อบแบบสอบถาม  2) ขอ้มูล
เกีย่วกบั e-sport  3) ขอ้เสนอแนะ แต่ละประเดน็มคี าถามประกอบดว้ย    

1) ขอ้มลูสว่นตวั มปีระเดน็ค าถาม อายุ เพศ อาชพี รายได ้ภมูภิาคของผูช้ม  

2) ขอ้มูลเกี่ยวกบั e-sport มปีระเดน็ค าถาม ผูท้ี่เคยรบัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกส์ ช่องทางการรบัชม ระยะเวลาการรบัชมแบบ 
ออนไซต ์ชอ่งทางการรบัชม ระยะเวลาการรบัชมแบบออนไซต ์ความสนใจทีเ่ขา้ชมการแขง่กฬีาอเิลก็ทรอนิกสแ์บบออนไซต์ 

3) ขอ้เสนอแนะ มปีระเดน็ค าถาม พืน้ทีจ่ดัแสดง พืน้ทีค่อมมนิูตี้ จ านวนกลุ่มคนทีเ่ขา้ใชบ้รกิารต่อครัง้ ความคดิเหน็ของผูท้ า
แบบสอบถามเรือ่งของจุดบกพร่องจากประสบการณ์ 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากจ านวนประชากร 115 คน โดยมกีารจดัท าแบบสอบถาม และผลที่
ไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวเิคราะหใ์นรูปแบบแผนภูมโิดยใชเ้ครื่องมอื  google forms ช่วยในการวเิคราะหใ์หอ้อกมาใหรู้ปรอ้ยละเพื่อ
เปรยีบเทยีบสดัสว่นของขอ้มลูใหช้ดัเจนมากขึน้ สง่ผลใหเ้ราทราบวา่ควรเน้นกจิกรรมใด และควรเพิม่กจิกรรมใดใหต้อบโจทยผ์ูใ้ชง้าน          

4. ผลการศึกษา  

ผลการวจิยัครัง้น้ีเพื่อสง่เสรมิแนวทางการออกแบบพืน้ทีส่นับสนุนวงการกฬีาอเิลก็ทรอนิกส์ ไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะหข์อ้มลูจะน าเสนอผลการศกึษาต่อไป ดงัน้ี  

4.1 ตัง้แบบสอบถามถึงด้านข้อมลูส่วนตวัผูต้อบแบบสอบถาม  

ผลจากการตัง้แบบสอบถามถงึดา้นขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามสรุปออกมาใหร้ปูแบบตาราง 

ตารางท่ี 1 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม     ตารางท่ี 2  รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
  เพศ จ านวน  รายได้ จ านวน 
เพศชาย 71.3 %  <15,000 70.6 % 
เพศหญงิ 52.1 %  15,001 – 30,000 21.2 % 
LGBTQ+ 3.6 %  30,001 –50,000 6.1 % 
   >50,001 1.8 % 

จากตาราง 1 การศกึษาน้ีแบง่ออกไดว้า่เพศชายรอ้ยละ 71.3 เพศหญงิรอ้ยละ 52.1 LGBTQ+รอ้ยละ 3.6 

จากตาราง 2 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้่ารายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาทรอ้ยละ 70.6 รายไดร้ะหว่าง 15,000-30,000 บาทรอ้ยละ 
21.2 รายไดร้ะหวา่ง 30,001-50,000 บาทรอ้ยละ 6.1 รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาทรอ้ยละ 1.8 

ตารางท่ี 3  อาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม   ตารางท่ี 4  ชว่งอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 
อาชีพ จ านวน  ช่วงอาย ุ จ านวน 
นกัเรยีน / นักศกึษา 74.8 %  <15 14.3 % 
ธุรกจิสว่นตวั 7.4 %  16-20 34.8 % 
พนกังานบรษิทั         7.4 %  21-25        45.5 % 
อาชพีอสิระ 7.4 %  26-30 3.6 % 
อื่นๆ 2.7 %  >31 1.8 % 

ตารางท่ี 5  ภมูภิาคของผูต้อบแบบสอบถาม 
ภมิูภาค จ านวน 
กรุงเทพ 35.7 % 
ปรมิณฑล 23.3 % 
ภาคกลาง 9.8 % 
ภาคใต ้ 8 % 
ภาคเหนือ 12.5 % 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6.3 % 
ภาคตะวนัออก 4.5 % 

จากตาราง 3 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้่าอาชพีนักเรยีน/นักศกึษารอ้ยละ 74.8 อาชพีธุรกจิส่วนตวัรอ้ยละ 7.4 พนักงานบรษิทั
รอ้ยละ 7.4 รอ้ยละ 3.6 อาชพีอสิระรอ้ยละ 7.4 และอาชพีอื่นๆรอ้ยละ 2.7 สว่นตาราง 4 การศกึษานี้แบ่งออกไดว้า่ช่วงอายุต ่ากวา่ 15 ปี
รอ้ยละ 14.3 อายุระหวา่ง 16–20 ปีรอ้ยละ 34.8 อายุระหวา่ง 21-25 ปีรอ้ยละ 45.5 อายุระหวา่ง 26-30 ปีรอ้ยละ 3.6 อายุมากกวา่ 31 ปี
รอ้ยละ 1.8 และจากในตาราง 5 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้่าเขตกรุงเทพรอ้ยละ 35.7 เขตปรมิณฑลรอ้ยละ 23.3  ภาคกลางรอ้ยละ 9.8 
ภาคใตร้อ้ยละ 8  ภาคเหนือรอ้ยละ 12.5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรอ้ยละ 6.3 และภาคตะวนัออกรอ้ยละ 4.5 
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4.2 ตัง้แบบสอบถามถึงข้อมลูเก่ียวกบั e-sport 

ผลจากการตัง้แบบสอบถามถงึขอ้มลูเกีย่วกบักฬีาอเิลก็ทรอนิกสข์องผูต้อบแบบสอบถามสรุปออกมาใหร้ปูแบบตาราง 

ตารางท่ี 6  กจิกรรมทีผู่ต้อบแบบสอบถามสนใจ  ตารางท่ี 7 กจิกรรมทีผู่ต้อบแบบสอบถามสนใจ 
กิจกรรม ความสนใจ  กิจกรรม ความสนใจ 
Live streaming 70 %  E-sport shop 46 % 
E-sport exhibition 29 %  Station 31 % 
Even the stage 44 %  Shop 32 % 
Player room 26 %  Meeting room 14 % 
   Relax zone 47 % 

จากตาราง 6 การศกึษานี้แบ่งออกไดว้า่พืน้ที ่Live streaming รอ้ยละ 70 E-sport exhibition รอ้ยละ 29 Even the stage รอ้ย
ละ 44 Player room รอ้ยละ 26 

จากตาราง 7 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้่าพืน้ที ่E-sport shop รอ้ยละ 46 Station รอ้ยละ 31 Meeting room รอ้ยละ 14 Shop 
รอ้ยละ 32 Relax zone รอ้ยละ 47 

ตารางท่ี 8 จ านวนกลุ่มคนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
กลุม่คน  จ านวน 
1 คน  25 % 

2 – 5 คน  86 %  
6 – 10 คน 
11 – 15 คน 

มากกวา่ 16 คน 

 14 % 
3 % 
6 % 

ตารางท่ี 9 จ านวนคนทีเ่คยรบัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์ ตารางท่ี 10 จ านวนคนทีส่นใจรบัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์
เคยชม ไม่เคยชม  สนใจ ไม่สนใจ 
91.1 % 8.9 %  75 % 25 % 

ตารางท่ี 11 ระยะเวลาวนัทีร่บัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์ ตารางท่ี 12 ชอ่งทางการรบัชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์
ระยะเวลา จ านวน  ทางออนไลน์ 59 % 

< 3 วนั 33.9 %  ทางออนไลน์ และออนไซต ์ 33 % 
4 – 7 วนั 15.2 %  ไมเ่คยชม 8 % 
> 7 วนั 16.1 %    
ไมเ่คยชม 34.8 %    

จากตาราง 8 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้า่กลุ่มคนทีเ่ขา้ร่วมจ านวน 1 คนรอ้ยละ 25 จ านวน 2 – 5 คน รอ้ยละ 86  จ านวน 6-10 
คนรอ้ยละ 14 จ านวน 11-15 คนรอ้ยละ 3 มากกวา่ 16 คนรอ้ยละ 6 มากกวา่ 16 คนรอ้ยละ 6, จากตาราง 9 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้า่มี
ผูท้ีเ่คยชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสร์อ้ยละ 91.1 ผูท้ีไ่ม่เคยชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสร์อ้ยละ 8.9, จากตาราง 10 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้่า ความ
สนใจทีเ่ขา้ชมการแข่งกฬีาอเิลก็ทรอนิกสแ์บบออนไซต์รอ้ยละ 75 และไม่สนใจรอ้ยละ 25 , จากตาราง 11 การศกึษาน้ีแบ่งออกได้ว่า
ระยะเวลาการรบัชมแบบออนไซตน้์อยกวา่ 3 วนัรอ้ยละ 33.9 ระยะเวลา 4-7 วนัรอ้ยละ 15.2 ระยะเวลามากกวา่ 7 วนั รอ้ยละ 16.1 และ
ไมเ่คยชมรอ้ยละ 34.8 และจากตาราง  12 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้า่ช่องทางการชมทางออนไลน์รอ้ยละ 59 ทางออนไลน์และออนไซต์
รอ้ยละ 33 และผูท้ีไ่มเ่คยชมรอ้ยละ 8 
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4.3. ความคิดเห็นของผู้ท าแบบสอบถามเรื่องของจุดบกพร่องจากประสบการณ์ของผู้ ท่ีเคยรับชมการจัดงานกีฬา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 

ผลจากการตัง้แบบสอบถามถงึความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามสรุปออกมาใหร้ปูแบบการแสดงความคดิเหน็ 
ความคดิเหน็ที ่1 : พืน้ทีก่ารพกัคอยของผูต้ดิตามผูม้าใชง้าน (อาจจะแบง่เป็น2โซน โซนพกัผอ่นเลย กบัโซนป้ายยาเพือ่ขยายการตลาด) 
ความคดิเหน็ที ่2 : หอ้งพกัส าหรบัผูท้ีม่ารอและมกีจิกรรมเลก็ๆน้อยใหท้ าเชน่ทวี ีอนิเตอรเ์น็ต หรอืโซนผอ่นคลายสวนหยอ่ม 
ความคดิเหน็ที ่3 : บอรด์เกมไวผ้อ่นคลาย พกัสายตาจากวดิโิอเกมส ์
ความคดิเหน็ที ่4 : ถา้จรงิจงัผมวา่ควรมนีกัจติวทิยาไวค้วบคุมสตผิูเ้ลน่ 
ความคดิเหน็ที ่5 : ทีน่ัง่ชม การบรหิารจดัการความเรยีบรอ้ย เป็นระบบ 
ความคดิเหน็ที ่6 : ตอ้งการคอมมนิูตีท้ีด่ ี
ความคดิเหน็ที ่7 : พฒันาใหข้ึน้มามหีน้ามตีาเทยีบกบักฬีาจะดมีาก 

ผลจากแบบสอบถามการเขา้ใชบ้รกิารของผูท้ าแบบสอบถามท าใหเ้ราทราบวา่อายุผูเ้ขา้ใชส้่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 16 – 25 ปี 
อาชพีนักเรยีน นกัศกึษา และจะเขา้ใชบ้รกิารเฉลีย่แลว้อยูท่ี ่3 – 4 ชัว่โมงต่อคน ผูท้ีเ่คยชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสม์ถีงึรอ้ยละ 91.1 และการ
เขา้ชมการจดักจิกรรมของผูค้นสว่นใหญ่เฉลีย่อยูท่ี ่3 วนั และมผีูส้นใจการชมการจดักจิกรรมถงึรอ้ยละ 75 โดยฟังกช์ัน่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารสนใจ
จะเป็นพืน้ที ่Live steaming รอ้ยละ 70 , The stage รอ้ยละ 44 , E-sport shop รอ้ยละ 46 , Relax zone รอ้ยละ 47 เฉลีย่แลว้การเขา้ใช้
บรกิารครัง้ละ  2 – 5 คน จุดบกพร่องทีต่อ้งการการแกไ้ขคอื ไมม่คีวามสะดวกสบายต่อผูช้ม ไมม่กีารจดัสดัสรรโซนใหเ้ป็นระเบยีบ ไมม่ี
พืน้ทีข่องการพกัผอ่น และสิง่อ านวยความสะดวกเสรมิ                                                 

5. สรปุผลการศึกษา  

ผลสรุปจากประเดน็การศกึษาทีก่ าหนดไว ้ 

1) ศกึษาความตอ้งการของการเขา้ชมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย ผลการศกึษาสรุปไดว้า่มจี านวนผูท้ีส่นใจการเขา้ชม
มากถงึรอ้ยละ 75 ของผูท้ีท่ าแบบสอบถาม   

2) ศกึษาความถี่ในการเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาอเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย ผลการศกึษาสรุปได้ว่ามจี านวนผูท้ี่เคยเขา้ร่วม
กจิกรรมกฬีาอเิลก็ทรอนิกสเ์ฉลีย่แลว้อยูท่ี ่3 – 4 ชัว่โมงต่อคน และเขา้ใชบ้รกิารครัง้ละ 2 – 5 คน  

3) สรา้งคอมมนิูตีใ้หแ้ก่ผูท้ีส่นใจกฬีาอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเป็นทีร่องรบัการจดัการแขง่ขนักฬีาอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย   ผล
การศกึษาสรุปไดว้า่ผูท้ าแบบสอบความตอ้งการความสะดวกสบายต่อการชม พืน้ทีท่ีถู่กจดัสดัสรรโซนใหเ้ป็นระเบยีบ มพีืน้ทีส่ าหรบัการ
พกัผอ่น และสิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิ                                                   

จากการด าเนินการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม ไดค้น้พบว่าจากขอ้มลูสว่นตวัของผูท้ าแบบสอบถามผูใ้ชง้านสว่นใหญ่อยู่ในช่วงวยั
นักเรยีน นักศกึษา ส่งผลใหก้ารออกแบบอาคารและการตกแต่งใหม้คีวามดงึดูด ใชส้สีนัใหน่้าสนใจ ต าแหน่งโครงการควรตัง้อยู่บนเขต
กรุงเทพปรมิณฑล และจากแบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั e-sport พืน้ทีท่ีน่่าสนใจเป็นจดัแสดงพืน้ที ่Live streaming ดงันัน้พืน้ทีส่ว่นน้ีถูก
เน้นใหเ้รื่องของพืน้ทีท่ีท่ ารองรบัผูใ้ชง้านจ านวนมากเช่นการลงจอLED ตามจุดต่างๆในโครงการ เพื่อเป็นพืน้ทีส่ าหรบัรบัชมการ Live 
streaming รวมถงึมพีืน้ทีร่วบรวมอุปกรณ์ในการสนบัสนุนทัง้นกักฬีาและทมีงาน ในสว่นของพืน้ทีข่องคอมมนิูตี ้มจี านวนกลุ่มคนทีเ่ขา้ใช้
บรกิารต่อครัง้จ านวน 2-5 คน การวางผงัทีพ่ืน้ทีผู่ใ้ชง้านจงึเน้นการรองรบัแบบกลุ่ม ผูใ้ชง้านมคีวามทีส่นใจการชมแบบออนไซต์จ านวน
มากและกจิกรรมทีน่่าสนใจ เช่น E-sport shop , Studio private , Relax zone จะเป็นทีนิ่ยม ดงันัน้โครงการควรออกแบบพืน้ทีส่ว่นน้ีให้
มกีารรองรบัทีเ่พยีงพอ ดา้นความคดิเหน็ของผูท้ าแบบสอบถามทีเ่คยมปีระสบการณ์เคยรบัชมการจดังานกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์พบปัญหา
ไมม่พีืน้ทีร่บัรอง การจดัสรรพืน้ทีไ่มเ่ป็นระบบระเบยีบ ไมม่กีจิกรรมเสรมิ ดงันัน้ทางโครงการควรมกีารปรบัใหพ้ืน้ทีจ่ดัสรรเป็นสดัสว่น ใช้
งานแต่ละพืน้ทีไ่ดง้า่ย เขา้ถงึงา่ยใชไ้ดทุ้กเพศทุกวยั สรา้งใหเ้ป็นคอมมนิูตีท้ีใ่หผู้ใ้ชไ้ดม้าสรา้งสงัคมใหม่ๆ  เจอประสบการณ์ทีด่กีลบัไป  
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Abstract 
The textile and fashion industries in Thailand are steadily growing, however, can cause many environmental impacts, 

for instance, greenhouse gas emissions, wastewater, agricultural waste, and microplastic waste. Moreover, these wastes also 
inevitably have a direct impact on human health—respiratory system in particular—due to higher risk of used carcinogen 
materials and environmental pollution. This research aims to investigate the methods in clothing production from agricultural 
waste materials. To achieve the said aim, an analysis research methodology mainly uses “cause and effect” factors based 
on clothing productions, starting from agricultural waste, problems obstacles, challenges of the fast-emerging fashion industry, 
to the case studies of waste management. Then, these research contents can be concluded to ideate appropriate guidelines to 
launch a better management and reduction of the negative impacts, caused by the agriculture and textile industries. Research 
tools here are a quantitative survey from 200 individual Thais, grounded on the sustainable clothes used experiences to 
comprehend their awareness of textile industry growth trends and their behavior and attitudes toward sustainable clothing. The 
results examine the main reasons that Thais entrepreneurs prefer inattentively sustainable clothing productions. As by examining 
the role of the consumers, it is true that there is an adequate acknowledgment of making a different society by choosing 
sustainable fashion, whereas buyers, nevertheless, retain a negative attitude in terms of the price, still. Therefore, this research 
points to the conclusion of sustainable industrial development in Thailand which investors and operators need to do in order to 
raise awareness of the scale of problems that exist, and of how these industries can work together to become more sustainable 
in their understanding and notice of the value of sustainable clothing. 

Keywords: Sustainability, Agricultural waste, Fashion, Value creation, Innovation.  
 

1. Introduction 

Today, the textile (fashion) industry itself is presently one of the least green and least sustainable industries in the 
world. Many fashion brands choose to rapidly release new collections of products over very short time periods to respond to 
the market demand. (Dennis, 2022).  As a result from the resultant high production levels and over-consumption, high levels of 
garbage and waste left over from production arise. This includes excessive consumption without considering the cost-
effectiveness of actions undertaken, fair use of labour, waste of resources in production, and environmental impacts, so it can 
be said to argue that fashion dramatically affects society and the sustainability of the planet. Moreover, agricultural crop residue 
waste and food waste in Thailand create massive health and environmental problems worldwide. Their negative impacts in 
Thailand are especially pronounced. (Thailand Environment Institute, 2021; AQLI, 2019). In it, few people are aware of the 
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extent and size of the problems they create, measures that can be taken or developed to help reduce the said waste, as well 
as, create ‘closed loop’ value streams. (Thailand Environment Institute, 2021). 

Many business practices and aspects of our current lifestyles are unsustainable; among these, there are the wide 
scale burning of agricultural and food waste and fast fashion practices that disclose and encourage over-consumption and 
environmental pollutants to emerge both during production and after purchase. (Arengo, 2019). Currently, the hashtag 
#LetTheEarthBreathe has spread worldwide. That is, groups of professional scientists from NASA and Climate Activity were 
protesting against the use of fossil fuels. The scientists warned that the world will have only 3-5 years left if there is still a 
behavior that harms the environment. England’s approval of fossil fuels factory is not the only reason for this protest, yet to 
encourage all sectors to stop adopting the behaviors that will harm our surroundings.  

The warning scientists stated has been mentioned for years, but none of any governments intend to seriously support 
this cause. The textile industry, itself, is responsible for environmental issues such as polyester production; and its manufacturing 
processes also use lots of crude oil and fossil fuels during manufacture. Therefore, the industry has become one of the world’s 
top emissions industries. (Spring News, 2022). Without a doubt, it is proposed that the findings of this work can help provide 
the impetus to bring the agriculture and fashion industries together to create a mutually beneficial initiative that can help improve 
their green credentials and also help improve the wellbeing of the planet. 

1.1 Research problem 
The research problem investigated in this work is how to create “Win/Win” situations where waste streams can be 

turned into value streams to help the fashion industry to become greener while lowering its environmental footprint and helping 
to reduce the environmental footprints from agricultural waste and food waste. On top, it also intends to investigate how the 
benefits of such approaches can be published to increase buy-in by all parties.  

1.2 Objectives of the research 
There are three main objectives in this research: 1). To investigate how to turn agricultural crop residue waste into a 

value stream that can be utilized by the textile industry; 2). The study of environmental impacts of agricultural crop residue 
waste into value streams for the textile industry; and 3). To explore and describe the perceptions of Thai people towards 
sustainable fashion. 

1.3 Scope of Research 
This research investigates the behavior and perceptions of Thais multi-generations towards sustainable clothing as 

they are general fashion consumers who buy fashion clothes in Thailand. 
Location 
Thailand is used as the location for data collection and sampling using quantitative research. 

1.4 Scope of Content 
The author aims to understand the importance of waste in agricultural waste management processes and study its 

impacts on the environment. First, applying relevant theories to adapt agricultural waste into clothing production is also shown 
in this research. Another is to uncover the facts regarding the causes of waste, problems, and obstacles in waste management 
in the textile manufacturing process. Furthermore, in this research, it, finally, includes the benefits of sustainable business 
practices that can be used to improve market demand and the long-term growth of sustainability corporations to make the 
industry more sustainable. 

2. Review of literatures 
Through the study of how agricultural waste can be utilized in the textile industry in accordance with the factors that 

correspond to the needs of customers, the literature review investigates and explores relevant documents to improve a 
sustainable textile industry in Thailand in order to promote and develop social responsibility to all stakeholders in Thailand.  
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2.1 Agricultural Waste  
2.1.1 Environmental impacts from agricultural waste management process 
Table 1 Impacts of air quality on life expectancy in Thailand (AQLI, 2019). 

Agricultural crop residue waste and food waste create massive health problems worldwide and thereby, exacerbate 
climate change. (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015). The burning of crop residues contributes to 
the 7 million fatalities worldwide, causing soil degradation and desertification of natural areas and living space. It also creates 
substantial air pollution every year and substantially reduces the average length of life expectancy of people living in particularly 
polluted areas. Especially, this is the case within some parts of Thailand (AQLI, 2019). 

2.2 Problem & Obstacles 

However, the problem encountered after the research has additionally been noted that Thailand is one of the top 10 
countries in the world that could help reduce the impacts of climate change through measures undertaken to restrict the creation 
of pollution (Marcantonio et al., 2021); such as that is created by burning agricultural and food waste. Moreover, food waste 
also creates huge environmental problems, with around 1.3 billion tonnes (a third of all food produced for human consumption) 
being lost or wasted. It is responsible for around 8-10% of all greenhouse gas emissions. Furthermore, 64% of the waste in 
Thailand is from food waste (Root The Future, 2020). However, the fundamental obstacle is that there is no Thai institutes nor 
officials having taken this problem seriously. Therefore, this emphasizes that it can be proposed that some parts of this waste 
can be turned into a value stream.  

2.3 Environmental impacts from Textile Waste Management processes (Textile Industry) 

2.3.1 Environmental impacts during the production 
Considering the environmental impact of clothing production, the requisite start at the upstream—the type of fiber both 

raw natural and synthetic which is often used in textile production. Cotton production is the most commonly used for natural 
fiber in clothing. Generally, large amounts of water and pesticides are required to produce thread. A single cotton T-shirt 
requires 2,700 liters of water to produce which is equivalent to the amount of water an average person drinks in 2.5 years, and 
the amount of water needed to grow cotton has a huge impact on local water reserves. Cotton cultivation also accounted for 

  

Annual Average PM2.5 Concentration, 2016. Potential Gain in Life Expectancy in Years of permanently 
meeting WHO Guidelines in 2016. 
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24% and 11% of global pesticide and pesticide sales, respectively. Pesticides supposedly used in cotton field have killed almost 
all of the fish in the Aral Sea. (TriplePundit, 2013; Klein, 2010). 

Similarly, the impact of polyester production uses a lot of energy comparable to cotton production. The production 
requires crude oil and fossil fuels that pollute the environment. That is, polyester shirts have more than twice the carbon footprint 
compared to cotton shirts. Moreover, polyester also has a negative impact on the environment throughout the lifetime of the 
fabric. Washing clothing steps, in turn, releases microplastic fibers that end up in the world’s oceans, as well. (Edwards, 2016). 

2.3.2 Environmental impacts in Post-production 

Additionally, the textile industry has, likewise, created post-production waste, as well. Clothing these days is available 
at low prices as a response to the market competition. As an unexpected result, consumers tend to buy new clothes more often 
than ever, regarded as the main cause of the huge increase in post-production textile waste. Besides, the United States 
produced 15.1 million tons of textile waste in the year of 2013, of which 12.8 million tons were dumped in landfills. Industry 
experts also estimate that 3-5% of a plant’s inventory is non-distributable waste. The consequence of the destruction of textile 
waste results in groundwater pollution from chemicals and colorants. Additionally, the dumped waste and incinerated 
textile exacerbate climate change. As a result of  the high levels of methane emissions, when natural and semi-synthetic textiles 
are decomposed, it, even worse, can take hundreds of years to biodegrade. (Tan, 2016) 

2.4 Case Studied of waste management 

 
Figure 1  Fruit Fibers production processes (PANGAIA, 2021). 

Presently, fashion retailers start a take-back recycling program, yet, still require attempted progress in order to make 
both brands and consumers recycle. It is that only 15% of consumer recycled and merely 0.1% of recycled fiber collected by 
the Foundation and Recycle Program is recycled into new textile fibers. (Circle Economy, 2017). One of the best examples of 
waste management from the merger of the two industries is “Pangaia”. The brand has generated innovation Bio-Based Fibers 
from agricultural waste in the clothing production, known as  FRUTFIBER™. Moreover, banana leaf, pineapple leaf, and bamboo 
are also innovated into innovation fabrics called PLNTFIBER™. It uses fast-growing substitutes such as Himalayan nettle, 
bamboo, eucalyptus, and algae to produce brand clothing fibers. Pangaia is one of the most successful businesses that connect 
the two industries in order to reduce negative environmental impact. This is the proof that sustainable clothing has groups of 
supportive customers base and can sell even at a higher price than usual. (PANGAIA, 2021; Chow et al., 2021).  



AN INVESTIGATION INTO HOW AGRICULTURAL WASTE AND FOOD WASTE 
CAN BE UTILIZED TO CREATE A MORE SUSTAINABLE FASHION INDUSTRY IN THAILAND  
SARIDA LORSEETHONG, JITTIPORN WONGWTCHARAPAIBOON,  
ISAAC JAMIESON and KULLACHATE MUANGNAPOH 
 

519 

2.5 Theory of Intention-behaviour relation: 
However, the question that remains unanswered is, will Thailand be ready to accept the idea of utilizing waste from 

one industry into another industry? Accordingly, understanding about the theory of the relationship between intention and 
behavior as a whole is also necessary. In it, the theory consists of three main stages: intention (Awareness, Perception) to 
carry out intention (Attitude) and end with behavior (Zhang, n.d. 2011). The article selected this theory to comprehend the 
relationship between intention and behavior before the survey. 

 
Figure 2 Theoretical model*relationships among awareness, perception, attitude, behavior intention, and actual behavior. 
(Zhang, n.d. 2011). 

Table 2 Conclusion of literature 
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3. Research Methodology  

3.1 Research Plan 
The research plan for this study includes an ongoing critical literature review of relevant strategies, papers, articles, 

case studies, and scholarly research on similar topics, as well as relevant insights into Thai methods of making clothing from 
agricultural waste. 

The author focuses especially on the waste management in the textile industry. The method used is the qualitative 
method in order to find facts about the causes, problems, and obstacles of waste management in the textile manufacturing 
process, as well as, the benefits of sustainable business operations that can be operated to reach customers’ demand—the 
industry's long-term growth and how to drive this idea into reality in Thailand. That is, the data collection method used consists 
of aggregating from secondary and primary data by taking complete data for content analysis. 

A research design is a set of methods and procedures for collecting and analyzing measurements of specified variables 
in a research question. It is used to describe how you will approach the investigation for your study. Additionally, there is the 
following research design framework that has been created to find answers to the research questions set.  

 
Figure 3 A research design demonstrates the investigation process for the study  

3.2 Quantitative Data 
According to the conceptual framework and the research question, in order to comprehend the market and the worth 

of investment, the researchers have applied the quantitative research method by surveying Thai consumers’ opinions on their 
knowledge and understanding of the sustainable fashion practices;  what values they look at in regard; and how ready Thai 
people are to accept this idea.  

The author defines the population groups used in the study as the general fashion consumers who buy clothes in 
Thailand. This model is an outcome aimed at answering the main question of this research for the authorities and interested 
businesses to use the model to guide sustainable agriculture and fashion practices in Thailand. 
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25 questions have been asked and divided into three parts: 
Part 1 Demographics; to understand participants background and classify into personas. 
Part 2 Perception toward sustainable fashion; to understand their perspectives. 
Part 3 Problems and obstacles ; in order to find main factors that may trigger the purchase decision for collecting the 

data to speculate the opportunity on how agricultural waste and food waste can be utilized to create a more sustainable fashion 
industry in Thailand 

3.3 Target Group 

3.3.1 Participants status and number of participants 
1) 200 of General fashion Thais customers that have experienced on buying clothes both online and offline. 
2) Age from under 18 to over 65. 
3) Income from under 15,000 baht to 75,000 baht above. 
This investigation concentrates specifically on the industrial waste management of the textile industry. As part of it, 

the quantitative method was used to find out the problems and obstacles to customer perception; and the benefits of sustainable 
business practices that can be employed to improve market access, long-term growth, and risk management. Therefore, this is 
the data collection method that is used, and consists of collecting both primary and secondary datas by bringing complete data 
for content analysis. 

4. Results 
The result is that age and income have a profound effect on how customers view the sustainable products. For the 

most part, people aged between 18-25 and 26-35 are most likely to make the purchases of the product that is sustainable. On 
the other hand, people aged 45 and above tend to focus on price and usability rather than on the sustainability of the products 
towards the world. Moreover, participants’ income is another important factor in making a purchase of products. People with 
low incomes are interested in specific subjects which are price and functionality. For instance, if there are two items having the 
same fuction, people with low incomes tend to choose the cheaper one without considering the source of the production. 
Meanwhile, on the contrary, people with high income are, in turn, likely to be interested in the source of production, design, or 
the value of the particular items, rather than in the price.  
With “The Sustainable Clothing Experience Survey”, this survey is meant to be a tool to help comprehend of the awareness of 
the growing trends in the textile industry as well as behaviors and attitudes towards sustainable clothing. In it, more than half 
of the respondents were in the habit of purchasing clothing made from natural or environmentally friendly materials (52%); 
second-hand clothing (48%); locally sourced clothing (transparent) or clear details of the technicians (33%); and only 12 people 
(12%) of the sample have never bought sustainable fashion clothes. Therefore, from the findings, this shows that the majority 
of respondents are certainly aware of sustainable fashion and are rather familiar with making a purchase of the sustainable 
fashion clothes.  

In accordance with the survey, this demonstrates that its biggest market is clothing made from natural and eco-friendly 
materials. When the respondents answered the questions about the factors affecting the decision to make a purchase of fashion 
clothes, the sample group gave the most important factor to “design”. This demonstrates that the design factor is the most 
important factor in the purchasing decision, followed by quality factor, which is also considered the highest criterion and the 
price factor, respectively. Nevertheless, the use of environmentally friendly materials has the least influence on clothing 
purchasing decisions. This shows that the majority of respondents may view sustainable fashion clothing as being made from 
the environmentally friendly materials is the most worth buying. However, with these findings, this indicates that the main barrier 
to this issue is the attitudes and behaviors of sustainable fashion consumption among Thai people—also known as “Attitude-
behavior gap”.  
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In other words, without a doubt, consumers may understand the concept of sustainable fashion, and perceive that the 
said concept makes a difference in helping reduce environmental impacts through making a purchase of the sustainable fashion 
choices. Nonetheless, the perception is not enough to encourage sustainable fashion consumption behavior in Thailand. In fact, 
buyers still have a negative attitude towards quality and design that has a higher price barrier than normal, usual fashion. This 
could mean that the samples did not understand the value and worth of sustainable fashion concept ideas. In conclusion, 
buyers still do not appreciate the idea or the importance of this concept enough to pay more in order to reduce negative impacts 
on the world.  

5. Discussion and Conclusion 
As mentioned at the beginning of this article, the results can examine the main reason that Thai entrepreneurs do not 

produce clothes that are sustainable for the environment. In the part of the consumers, they have a strong acceptance of 
creating a different society through sustainable fashion choices while buyers remain questionable and negative in terms of the 
higher price. Although Thailand has huge opportunities to develop food waste from the agro-industry into a new innovative 
fabric for the textile industry in terms of resources and skills, the current demand seems not worth the investment. The current 
operations do not have a strong push on this issue and the data has not been analyzed enough to realize the huge opportunity. 
As a result, it creates a problem of supply and demand inconsistency which affects consumers’ satisfaction. 

At present, although all stakeholders in the upstream, midstream, and downstream supply chains may have data 
collection in hands, the said data collection cannot be used for analysis to predict the future demand, still. Even worse, there 
is a lack of effective cooperation and communication between organizations. Consequently, it appears that customers’ demand 
in the agriculture and textiles industries has not been managed in accordance with production capacity. On the downstream 
side, there is no communication to allow members within the supply chain to know the needs of customers and on the upstream 
side—farmers do not know the true needs of end-users. As a result, producers continuously and unhealthily manage the waste 
that has a negative effect in the way that is shown, these days.  

Thus, Thai entrepreneurs rarely come to invest on account of which they have not seen the demand of customers in 
Thailand even though Thais have enough resources and abilities to do so. Accordingly, sustainable industrial development 
requires all sectors, including the cooperation between governmental bodies, investors, and entrepreneurs to raise the 
awareness among buyers about the existing problems and to find out how these industries can work effectively together to 
make industries more sustainable for the whole country; as well as including the understanding of the value to create a demand 
for sustainable clothing in Thailand that helps reduce the very problems in a sustainable ways. 
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Abstract 
 Nowadays, Electric vehicles (EVs) have been experiencing a rise in Thailand over the past few years. As the 
technology has matured, the costs have declined, and the support for clean transportation has promoted awareness. This 
increased charging opportunities and facilitated EV adoption. However, some problems are an obstacle to Thai EV users, 
which as the charging queue management system at public charging stations. This research aims to investigate the problems 
of charging queue management systems at public charging stations to develop and investigate tools and solutions from service 
design that could help and eliminate charging queue management systems at public charging stations problems for Thai Ev 
users. The methodology of this research is to collect data with a qualitative methodology by conducting an in-depth interview 
with Thai EV users who can give information about EV experience, charging problems, needs, and what could be improved 
about public queue charging. This insight will help define the problem and clearly understand what customers are concerned 
about. The expected outcome is to focus on what can be done to develop and improve public charging station queue 
management. The benefits of this study can divide into three groups which are Customer sector that will get more convenience 
from queue charging management and have better time management, the charging provider sector that will receive more good 
feedback from customers, profits, and readiness for charging stations, and last The government sector which will succeed in 
policies that need to reduce air pollution from average cars and increase the EV adoption rate. 

Keywords: Electric vehicle, public charging station, queue management, charging problem  
 

1. Introduction suggestion 
The transportation sector is a major contributor to emissions and air pollution in major cities. Transportation consumes 

approximately one-quarter of the total global fossil fuel supply, and a large portion of this supply is consumed by road transport. 
With more than 14% of total global emissions, the transportation industry is one of the major contributors to rising GHG 
emissions (Moeletsi,2021). 

Many countries around the world have recognized this problem and have begun to execute various programs to urge 
people to consider electric vehicles as an alternative fuel source. As a result, the rate of production of electric vehicles has 
increased around the world. Although EVs are environmentally friendly, EVs improve local air quality, EVs can reduce point-
of-use emissions; however, they are not net-zero when considering the whole life cycle of a vehicle and subcomponents, as 
well as the particulate matter emitted on street (Hirst, 2022). 

Furthermore, the concept of transportation electrification has huge potential in terms of tackling the worldwide pollution 
problem. The consumer worries about limited charging station availability and high charging/waiting periods are important factors 
in the slow adoption of electric vehicles (EVs) in many countries. 

 

mailto:poonkungz@gmail.com
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1.1 research problem 
The Challenge that Evs automotive struggle  

1) There might be fewer chargers, but they also might not be very good for topping up your car on a long journey, 
and a lot of them often don’t work, either. 

2) Range Anxiety, people who may be avoiding an EV purchase because of range anxiety could benefit from content 
on things like: The current lifespan of an average EV battery, and Where public charging stations exist in their area.   

3) The extraction of cobalt for EV and computer batteries are widespread. Likewise, many publications have reported 
on the negative impacts of lithium mining on water supplies and rural communities.  
These are troubling problems that industry and governments absolutely need to address for EVs to be truly sustainable. 

4) Home Charging, Houses Without Garages : People who live in houses without garages or driveways use on-street 
parking. This makes home EV charging a particularly difficult challenge for a lot of people.  

5) Multi-unit Residences 
For apartment dwellers, matters are compounded further. They rely on the goodwill and innovative mindsets of their 

landlords to get charging stations installed at their buildings. While some new, luxury-style,  

2. Literature review  

2.1 Impacts from cars pollution  
Road transport is one of the biggest sources of pollution in the UK, contributing to poor air quality, noise disturbance, 

congestion and climate change. 

2.1.1 CLIMATE CHANGE 
Road transport accounts for 22% of total UK emissions of carbon dioxide (CO2) a major contributor to climate change. 

The EU has agreements with motor manufacturers that aim to reduce average CO2 emissions from new cars. Colour-coded 
labels, similar to those used on washing machines and fridges, are now displayed in car showrooms showing how much CO2 
new models emit per kilometre. However, as traffic levels are predicted to increase, road transport will continue to be a 
significant contributor to greenhouse gas emissions. (Tanner, 2016) 

2.1.2 AIR QUALITY 
Air pollutants from transport include nitrogen oxides, particles, carbon monoxide and hydrocarbons. All have a 

damaging impact on the health of people, animals and vegetation locally. Air quality in the UK is slowly improving, but many 
areas still fail to meet the health based national air quality objectives and European limit values – particularly for particles and 
nitrog en dioxide. In town centres and alongside busy roads, vehicles are responsible for most local pollution. Vehicles tend 
to emit more pollution during the first few miles of journey when their engines are warming up. Although new technology and 
cleaner fuel formulations will continue to cut emissions of pollutants, the increasing number of vehicles on the road and miles 
driven is eroding these benefits. (Tanner, 2016) 

2.2 Three Major Pollutants from Cars 
1) Particulate matter — a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air that contribute to atmospheric 

haze and can damage your lungs and get into your bloodstream. 
2) Carbon monoxide (CO) — cars emit carbon monoxide when fuel is burned. Breathing air with a high concentration 

of CO affects critical organs like your heart and brain. According to the Environmental Protection Agency, as much as 95 
percent of all CO emissions in cities may come from motor vehicle exhaust. 

https://www.epa.gov/co-pollution/basic-information-about-carbon-monoxide-co-outdoor-air-pollution
https://www.epa.gov/report-environment
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Nitrogen dioxide (NO2) — when fuel burns, nitrogen and oxygen react with each other and form nitrogen oxides 
(NOx). Nitrogen Dioxide (NO2) forms from emissions from cars, trucks, buses, power plants and off-road equipment. Breathing 
air with a high concentration of NO2 can affect the respiratory system. (Tanner, 2016) 

2.3 The Benefits of EVs 
EVs improve local air quality, EVs can reduce point-of-use emissions; however they are not net-zero when considering 

the whole life cycle of a vehicle and subcomponents, as well as the particulate matter emitted on-street (Hirst, 2022). More 
importantly, electric cars will not cause any of the environmental problems that come from gas-powered engines, such as 
global warming and the destruction of natural habitats, their electricity comes from renewable sources, and their fuel efficiency 
means that you’re not using up the world’s resources as quickly. 

Many countries have started programs to install a network of both fast and slow charging stations, usually referred 
to as electric car charging networks, in order to answer consumer concerns (Why the Automotive Future Is Electric, 2021) 

2.4 Electric car barrier in Thailand. 
However, Thailand's electric car users are still in the minority. In Thailand, the total final energy consumption in 2017 

was 80,752 kton. The transport sector’s portion of this consumption constituted about 40.1%. Road transportation activities in 
Thailand were estimated to be 77.05% of total transport activities. Registered vehicles in Thailand rose from 26.42 million in 
2008 to 38.31 million in 2017 (Kongklaew et al., 2021). Key challenges of road transport in Thailand include the rapid growth 
of vehicles, which increases energy demand, thereby contributing to GHG emissions and air pollution as particulate matter 
(PM2.5). With regard to fuel consumption by fuel type, diesel constituted the highest with 43%, followed by gasoline, jet fuel, 
natural gas, liquefied petroleum gas (LPG) and fuel oil at 25%, 17%, 7%, 5%, and 3%, respectively. As alternatives, biodiesel, 
ethanol, natural gas, hydrogen, and electricity are used as fuel for vehicles (Kongklaew et al., 2021). 

The Thai government launched policies to promote EVs in 2015, which marked the beginning of EV policy in Thailand. 
However, the adoption of EVs is quite low, at 0.32% of the total number of registered vehicles (i.e., 123,967 EVs compared to 
38.31 million cars registered with the Department of Land Transportation) (Kester et al., 2018). 

In Country-specific barrier and factor identification towards EV adoption can be found in the literature for countries such as in 
India and Norway (Neaimeh et al., 2017). Although this may be true, a recent review compiled a list of countrywide EV-related 
scientific articles (Kumar & Alok, 2020) 

3. Methodology 
The methodology of this research is to focus on investigating and developing electric vehicle charging station by 

using the method of collecting data with a qualitative methodology by conducting an in-depth interview with Thai EV users who 
can give information about EV experience, charging problems, needs, and what could be improved about public queue 
charging. An in-depth literature review will aim to provide understanding of the public Evs charging and experience and stake 
holder analyst for understanding the stake holder perspective. The topics will be discuss as a how could the public charger be 
improved to match customer needs and addressed the benefits of improving the charging station experience. 

3.1 In-depth interviews 
This methodology is used to interview user which have use electric cars or have electric experience in daily life by 

using open-ended question. The question are separate into 3 parts which are background information, public station charging 
experience. 

 
 

https://www.epa.gov/no2-pollution/basic-information-about-no2#What%20is%20NO2


SERVICE DESIGN GUIDELINE FOR ENHANCING EV CAR'S CHARGING QUEUE MANAGEMENT 
AT PUBLIC CHARGING STATION IN BANGKOK, THAILAND  
POONNATT CHATBUNYONG1, AKAPAN THIENTHAWORN,  
SARAKARD PASUPA and ARCHAN BOONYANAN 
 

527 

3.2 Stakeholder analyst  
The stakeholder analysis is conducted at the beginning of a project to better understand the need of each stakeholder 

and their primary requirements. A stakeholder includes any person or group the project will impact, Divined into 4 parts which 
are Public charging station have high power and toward high interest because public charging station is a hub that electric 
vehicle user need to use the charging station regurlary, so the beginning of electric vehicle awareness start at public charging 
station and this stakeholder have high impact toward customer in many aspect stating from the awareness and trust in electric 
vehicle. As for the electric vehicle charging provider and electric vehicle charging manufacturer its slightly difference as both 
of them have the same level of interest in electric vehicle but the provider have lower power than the manufacturer because 
there power need to deal with the public charging station and the manufacturer due to high provider competitors and the 
manufacturer must to choose the provider that can attract customer to gain the most benefits. Lastly the one with the most 
power and least interest is the government, the government have the most power because they can support by the policy that 
will effect positive or negative to every stakeholder and customer for example the tax policies and supporting electric vehicle. 

To conclude public charging station is the most stakeholder to have effect on customer due to their power and 
interest, public charging station can start and attract from customer so, service is the important things that should be focus on 
because electric vehicle have many benefits and service will come for enhance and promote to make customer feel encourage 
to change from normal cars to electric cars. 

4. Result 
From all the participants that have experience with electric vehicle public charging station , the data from interview 

can be show as a 

4.1 Public station charging problems  
Participants who live in houses without garages or driveways use on-street parking. This makes home EV charging 

a particularly difficult challenge for a lot of people.  

Most of the participants stated that there need to be a more queue management of charging time to manage their 
time slot. On the other side, some participants prefer to walk in using the charging station due to the system of queueing is 
too difficult to use. 

Some of the participants state that sometimes there are cars that not electric parking at electric cars charging slot 
and cause a delay. 

Most of the participants state that the public charging station booking system can be used once per day. 

Most of participants feel anxiety about the problems along their journeys if they need to face the challenging  situation. 
 
4.2 Suggestion  

Participants are demanding for a develop of queue management system of public charging station to be more convenient. 

Queue management can reduce participants anxiety by solving the problems which user can book their time slot 
when using the public charging station and reduce the time delay problems. 

Some participants prefer to use the walk-in system more than queing, so this two system must be co-operate together 
for example user need to booking the charging slot by using phone call before the time that user will arrive at station for 1-2 
hours and the slot in queue application must show the time that charging slot has been reserved.  

All of participants need a reserved parking slot or barrier for their electric vehicle charging slot to avoid the proms. 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

528 

5. Conclusion 
As electric vehicles become more popular in Thailand, public charging stations for electric vehicles will become 

common. The number of electric vehicles (EVs) is expected to increase due to the benefits and government support policy’s. 
As a consequence, the EVs user are growing rapidly and will need more public charging, Which causing the problem that the 
supply of public charging slot are lower than the demand of electric vehicle user and causing the problem to ev user for 
example time management problem from queing charging slot, booking charging slot system are to use and can be confuse 
with drive in user. So the charging station need to be improve the queqe management for better customer experience and 
avoid the problem in the future .In conclusion, this research study suggested a new design service guideline for public charging 
stations that helps to avoid the problems of queqe management due to growing up rate of electric vehicle user, This research 
will also provide guildlines and adaptation strategy for Evs user and Evs stakeholder in order to enhance the electric vehicle 
user journey to be more simple, easy as the normal car be fueled and to attract new electric vehicle user. 
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Abstract 
 PETSHIELD is a brand that has been in the pet care product market since July 2021. As a new brand in a relatively 
crowded market, it does not have a strong identity to be generally recognized. This study aims to develop a brand identity 
guideline to increase PETSHIELD's brand awareness that includes essential elements such as brand value proposition, 
positioning statement, and a strategy to deliver brand identity to initiate competitiveness. Appropriate methods are used to 
collect and analyze both qualitative & quantitative data from both internal and external perspectives. In addition, pet parent 
surveys and interviews with PETSHIELD brand owners and suppliers are employed to measure customers' and prospects' 
current perceptions and insights of pet products. The expected results would be delivered as a guideline to initiate brand identity 
that leads to the public's brand awareness for PETSHIELD. The brand identity guideline would present PETSHIELD's core 
identity that would be developed from the current brand identity to make the brand more be awareness in the pet parent group 
as the primary target customer, and the brand can have the brand identity strategic guideline to manifest the brand to do the 
campaigns and can create further activities to attract the customers and prospects in the future 

Keywords: Brand identity strategy, Brand Identity planning model, Brand awareness, Purchasing decision, Pet products,            
Pet care, Pet parent  
 

1. Introduction 
As society changes, pets as companions gain popularity. As a result, someone will call themselves pet parents. The 

behavior in pet parents takes care of their pets as they were a person in family members. At the same time, Thailand has 
started to have an idea about the behavior of pet parents as well. Due to the current social and cultural conditions, there is 
also the value of honoring pets as a child. Pet parent does not view pets as inferior to humans but as equal. The owner's 
behavior can be seen by chatting with pets, which often sounds like raising kids. Pet parents spend money on pet products to 
keep their pets happy and healthy. (Tiengtham, 2019). 

As a result, the value of the pet market in 2019 is 35,500 million baht were increased from 2018 about 10%, divided 
into 1. Pet food business (45%) worth 16,000 million baht 2. Pet service business (32%) 11,300 million baht 3. Pet care products 
business (23%) worth 8,200 million (FLANDERS INVESTMENT & TRADE - Bangkok, 2020) 
It is an excellent opportunity to start an enterprise in the pet care industry, as the number of pets is increasing and pet parents 
are spending more on their pets. 

As the topic that mentioned PETSHIELD as the case study, PETSHIELD is the new brand in the pet product industry. 
PETSHIELD has the product that can entry in the market but the brand lacking a strong or clear identity, limiting brand 
awareness from being recognized. As the Aaker (1998) highlight "When there is a lack of a clear and strong brand identity," "a 
brand is like a boat without a rudder." The business must have a strong brand identity. It's indeed rich in texture and depth. So 
that the operators do not inadvertently send customers conflicting or unclear messages.” Having a clear and strong identity is 
fundamental to building brand awareness.  
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1.1 Research objective 
This research aims to study the current pet product market, including the PETSHIELD brand position, pet parents' 

expenditure for pet products, and the related theories such as brand identity, brand awareness theory, data collection, and 
analysis methods. Moreover, be able to create the brand identity guidelines for PETSHIELD. 

1.2 Research question 
How might we develop brand identity in order to increase the brand awareness. 

2. Research methodology 
The data collections that is used in this research paper will be both of primary and secondary. 

2.1 Secondary data collection and analysis method 
 In this thesis, the secondary data to be used in “Data collection method” and Data analysis method & tools of the 
brand identity creation process is mainly acquired from the company’s internal sources: PETSHIELD landing page, internal 
document and marketing activities. However, the part of the secondary data to be used for PETSHIELD’s competitor analysis 
in 3c’s model will be primarily derived from the internet. 

2.2 Primary data collection and analysis method 
 In this thesis, interview is employed as a useful qualitative data collection method that helps the researcher to explore 
the PETSHIELD’s owner “underlying beliefs that will add in the development of products, brands or communication with the 
public while survey is employed as a useful quantitative data collection method to measure current, existing and actual 
perceptions and insights of customers and prospects. 
As the brand identity creation process requires a combination of qualitative & quantitative information inputs from both internal 
and external perspectives 

2.3 Text analysis (Literature review) 

2.3.1 Lifestyle and Buying behavior's consumers of Pet Parents group 
The research found that demographic factors (sex, age, and income) were related to Pet parents' behavior and 

lifestyle. Marketing communication has different content for males and females because they consume the detail differently. 
The age range includes the income group as well. in order to be able to reach this group of consumers as much as possible.The 
research found that Pet Parents' behavior is related to lifestyle and consumer purchasing behavior. It means they are concerned 
their pet can use this product or if it is safe to buy or have this thing in their house. Therefore, entrepreneurs related to product 
business highly involved and want to reach this consumer group. 

Therefore, communication design should be designed with essential content to provide information about the benefits 
to pets, in order to be able to reach consumers. (Tiengtham, 2019) 

2.3.2 Brand identity 
Brand Identity is a representative, a substitute symbol (Aaker, 1996). Each brand was created to indicate identity to 

consumers (Aaker, 1996) by communicating through tangible and intangible media (Ross & Harradine, 2011). The brand identity 
is unique, and to be recognized and be able to touch the difference compared to the product of competitors (Aaker, 1996) 

2.3.3 Brand identity planning model 
The Brand Identity Model (BIM) is significant compared to an identity card – a personal, non-transferable document 

that clarifies in a few words who we are, what our name is, and what immediately recognizable features we obtain. The brand 
identity model is composed of two parts: Core Identity and extensions Additional, the extended Identity, which is influenced by 
four perspectives, is as Brand as product, Brand as Organization, Brand as person and Brand as a symbol overall, brand 
identity has 12 categories, as below. 
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1) Brand as product includes the following six categories: 
Category 1 Product Scope is between the company and the product, providing the product with the required characteristics. 
Category 2 Product Attributes and Metaphors 
Characteristics of goods that can show the benefits of use or purchase of goods 
Category 3 Quality/Value: is the quality or perceived value of the label of goods 
Category 4 Uses:  how or opportunity to use the Product or Service 
Category 5 Users is the creation of a brand from the product user. 
Category 6 Country of Origin: the label's origin enhances the Brand's credibility (Aaker, 1998) 

2) Brand as Organization is associated with: 
There are two categories as follows: 
Category 7 Organization attributes: are the characteristics of: 
Organizations have a lot of goods or services, such as placing importance on quality, environment, and development of people. 
to enhance the brand's credibility 
Category 8 Local vs. Global: Brand must be based on various market demands, with global brands having dignity and reliability 
(Aaker,1998). 

3) Brand as Person, brand attributes that can be viewed as: 
It is the personality of the brand that divided into two categories. 
Category 9 Personality: brand personality will help communicate characteristics of goods and utility 
Category 10 Brand Customer Relationships: the personality of that brand is the fundamental to the relationship between the 
customer and the brand (Aaker, 1998) 

4) Brand as Symbol:  a symbol that can indicate a label's identity. 
Category 11 Visual Imagery and metaphors is a symbols representing self-brand or represent the goods. 
Category 12 Brand heritage:  is the story of the origin of the label or its origin (Aaker, 1998) 

Brand awareness 
Brand awareness measures the brand node's strength in the consumer's memory, as measured by their ability to 

recall or recognize various brand elements such as the brand name, logo, symbol, character, and slogan. Additionally, brand 
awareness refers to the likelihood of a brand coming to mind and the ease with which it does so in response to various cues. 
It consists of many levels. These levels are no awareness, brand recognition, brand recall, top of mind. This study will adopt 
the brand awareness theory from no awareness to recognition or recall to benefit the PETSHIELD as the case study in this 
research. (Aaker,1998) 

4P’s marketing mix 
Kotler and Armstrong classify the marketing mix as a bundle of controllable, strategical marketing tools used by a 

business to fulfil target market customers. The marketing mix includes all activities a company can use to influence product 
demand the marketing mix's elements can be changed quite often to adjust to the consumer's different needs and other industry 
trends which can be separated into four variables: product, price, place, and promotion. (Kotler and Armstrong, 2004, p.56). 

Product 
Reibstein describes a product as any concept, service, or tangible good acquired by a customer through a money 

transaction. In other words, products include services and ideas, and merchandise (Reibstein, 1985, p.271). Furthermore, an 
intangible product can also be its brand, corporate reputation, or clients' perspectives about how others will interpret the product 
(Lamb, Hair, & McDaniel, 2004, p.292). 
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Price 
Besides this, Reibstein explained that price is how a company recovers its expenses and earns revenue. The sale 

price of an item is vital in determining its value. (Reibstein,1985, p.325).  In concept, what clients think the item is worth is set 
by price. Consumers want "fair value." 

"Reasonable price" means "reasonable perceived value" at the time of the transaction (Lamb et al., 2004, p.570). 

Moreover, Reibstein noted that a low price for some goods and a high price for someone else might represent the 
price that draws an adequate number of customers to motivate the vendor to provide them (Reibstein,1985, p.325). 

Place 
The place is related to distribution channels, which is a conduit for getting the product to the target customer. Likewise, 

it facilitates the transfer of ownership between purchasers throughout transferring the product from the company to the end 
customer (Lamb et al., 2004, p.376). The distribution system is essential for delivering the right product to the right place at the 
right time 

Promotion 
Kotler and Armstrong described promotion as activities that notify and convince the target market to make a purchase 

(Kotler and Armstrong, 2004, p.56).  In other words, it tends to help them make a purchase decision. Lamb classified promotion 
into four categories: advertising, public relations, personal selling, and sales promotion. (Lamb et al.,2004, p.466). 

In summary, a successful marketing program integrates all the elements of the marketing mix into a coherent and 
consistent campaign that consistently delivers value for customers to complete the brand's marketing objectives. The marketing 
mix is also called a standard tool that a company uses to create a strong position in market segments (Kotler & Armstrong, 
2004, p.58). 

Theories and concepts of purchasing decision process 
The AIDA model is a set of steps in the purchasing process. The process consists of four steps, which are as follows: 

(Teppal, 2002) 

Attention (A) leads to the introduction of a customer. This step will be to keep up with the news for sales by sales 
staff: What the workers are responsible for clients come first, and the message design is very efficient and effective. At this 
point, information efficiency should have the characteristics that necessitate the willingness to listen 

Interest (I) implies inspiring consumers have an interest in the products and the company's services, which could be 
done by understanding what is happening be relevant to customers' needs; it clearly shows that a company's products and 
services can help improve people's quality of life a doubt of necessity and necessity How would you like your consumers to 
perceive you?   At this stage, information is impactful. There should be characteristics that influence interest in the message 
(Hold Interest) 

Desire (D) Urgent implore becoming involved to the point where it becomes a desire to own that product? To make 
use of the products for sale; and at this stage, creating a positive and compelling message the material should be enhanced in 
a certain way conceive of a wish (Arouse Desire) 

Action (A) is the step that enables the vendor to operate the consumer decides to purchase goods and services. 
Absolutely. Furthermore, for creating positive and encouraging messages. At this point, efficiency the message should have 
the Elicit Action 

Buying Decision Process 
The buying decision process refers to the process of purchasing as well as things that affect 
Buying at any given time (Chaturongkul, 2000) The buying decision-making process includes: 
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1) Need recognition or problem awareness identifies an individual's inner needs. That could happen. On its own or 
caused by internal and external stimuli high enough to become drivers. 

2) Information Search to see if the need has been stimulated. Self-motivation always decides to buy it, but if unable 
to respond, Want is immediately recognized as a way to satisfy this desire. Later. 
Otherwise, it will look for information about that demand. 

3) Evaluation of Alternatives when consumers receive information 
Furthermore, the information will be used to evaluate alternatives. The alternatives offered to consumers will be 

reviewed. There are various methods, such as assessor, situation, merchandise, etc. Customers can benefit from a purchase 
decision based on an assessment of alternatives. They can prioritize their preferences in various products and create their 
purchasing intentions, typically done by consumers. 

4) Post-purchasing Behavior is what marketers will need to do. 
Follow up and keep an eye on consumer satisfaction with their purchased products. If customers are satisfied with 

the products, they buy.Customer satisfaction with purchased goods will also boost brand loyalty. Nevertheless, if they do not 
like the products or service, they would either quit buying that product or not tell their acquaintance. 

Related study 
Brand equity influencing purchase decision toward HONDA’s car of consumers in Bangkok metropolis 
The objectives 1) To study the individual factors of consumers in Bangkok that affect the decision to buy a car. 

"Honda" 2) Study how consumers' perceptions of Honda's brand value affect car purchases. 3) To study brand value 
and "Honda" car purchases. This research used 400 samples from 18-year-old Bangkok residents with Honda car experience. 
The sample group's data was collected using a questionnaire and analyzed using frequencies and hundred values. Mean, SD, 
test stats Multiple regression, t-test, F-test (One-way ANOVA) 

The study found that most respondents were female, 46 percent were over 25 - 30 years old, 46 percent were single, 
64.5% had a bachelor's degree or equivalent, 64.5% were private company employees, and 41.5% had monthly incomes of 
10,000 - 20,000 baht. Based on the concepts, theories, and research above, the study found that "Honda" value Brands affect 
Bangkok consumers' purchase decisions. 

Such conclusions lead to a hypothesis about the relationship between loyalty and brand value that the hypothesis 
found that a sample with different occupations would have a decision to buy a Honda car. Other demographic factors did not 
affect the decision to buy a car. 0.5 significance level. The dependent variable is the purchase decision. The independent 
variable is the brand value (Jiraboonma, 2013) 

2.4 In-depth Interview 
The in-depth interview will be divided into interviews in 2 groups. for interview 

Group 1 Interview:- PETSHIELD stakeholders such as Ownership and partnerships of PETSHIELD 
Group 2 Interview: Brand Awareness Level Test, the researcher will do with the target audience. 

For the first group, the group will be divided into two main questions, the set of questions. Questions will be asked 
about the business to be rechecked and the secondary data. Brand positioning while, the second set of instructions asks 
questions about the brand identity that lead the brand awareness of the PETSHEILD brand 

For the second group, it will be a test after the brand identity has been developed from that current one. To be able 
to see after the development the brand identity, how the brand awareness has improve in which level from the theory. 

2.5 Survey 
The researcher will collect the quantitative data from a survey that will share online questionnaire link in pet parent 

groups via Facebook, line open chat, or refer to the customers of PETSHIELD; the question structure is divided into four parts 
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according to the variables. such as demographic, behavior, 4ps marketing mixes, and brand identity recognition, which in this 
research 
For survey target group - PETSHIELD 's external stakeholders, i.e., customers & prospects (Target group: pet parent) 

Population : uncountable 
Sampling :Sample size :Uncountable 
Cochran equation 

𝓃0 =
Ζ2𝑝𝑞

ℯ2
 

384.16 =
(1.962)(0.5)(0.5)

0.052
 

 
Therefore, sample size will be equal to 384 people 

3. Research expect result 
As the expected result of this thesis would also create a beneficial brand identity guideline that will include critical brand identity 
elements such as the brand's core values, beliefs, value proposition, and a strategy for conveying the brand identity. In a way 
that is consistent with brand identity theory, also the creation and increasing the brand awareness after improving the current 
brand identity to be more competitive. 

Also, the researcher will adopt the brand identity model of Aaker for investigation of the Brand Identity System; Brand identity 
model consists of 2 parts: Core Identity and Extended Identity, which are Influenced by four perspectives: Brand as product, 
Brand as Organization, Brand as a person, and Brand as a symbol but the researcher will consider with the primary 
considerations. 
The researcher will use the AIDA theory obtained from the data collection of consumers in the market. 
To know why consumers choose competing brands. Furthermore, be able to understand the positioning of the PETSHIELD 
brand in the market and how to develop a brand identity so that customers can be aware of the brand and make a purchase 
decision. 

4. Conclusion 
This thesis study aims to develop the brand identity guidelines for PETSHIELD. 
It is fundamental to creating a clear identity in the brand identity theory. Nevertheless, first, we need to know the 

current brand situation. and from a literature review study 

Demonstrates the relationship between decision-making processes and brand value under the AIDA Model's concept 
in the purchase decision process (Dara Thippal, 2003). 

And the concept of brand value (Aaker,1991,1996) and (Kelly, 1993 Lassar et al., 1995). The researcher has set the 
research schedule starting from the analysis of purchasing decision theory, starting with the marketing mix factor, to know the 
components of the purchase decision and check the brand position of competitors to develop their product identity. 

For the KPI to check the brand identity improvement can be by evaluating, after adjusting from the original, how 
customers in the market are aware of the brand and its value. 
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Abstract 

 The present use of infographics in Thailand’s health business is investigated in this study. To investigate the difficulties 
or impediments of disseminating complicated health information using social media. To learn about the best practices and 
guidelines for using infographics in the healthcare business in Thailand. Reviewing the literature on health communication to 
make more effective use of infographics in the home health business. Interviewing and Observing structures were used as 
research tools in this study. By interviewing seven experts and putting the infographic to test with a group of individuals who 
will use it. Using 400-person sample group, a questionnaire was used. The data was analyzed using statistics and the mean. 
Study of standard deviation and qualitative data content. The study findings were as follows: According to a review of linked 
articles, research and field investigations, incredible infographic designs focused on comparison: 1) Make a list of your 
objectives for making infographics. 2) Gathering information for infographics. 3) Incorporate data visualizations into your 
infographics. 4) Use infographic templates to create your layout and 5) add flair to your infographic designs to make them 
standout. In Thai traditional medicine, the usage of infographics increase patient safety. To safeguard patients, increase 
patients satisfaction and enhance medicine quality. The usage of infographics in Thai traditional medicine is critical for 
assessing information technology’s ethical implications. Particularly wary about invading patient privacy and confidentiality. 

Keywords: Infographic, Health communication  
 
1. Introduction 
1.1 General Introduction 

At present, during Covid-19 pandemic situation, Thai people needed clear and correct heath information provided to 
protect themselves. Infographic is one of the ways to inform them in visually and more easy to understand health complex 
information. ‘Infographic ’is abbreviated term for an information from similar to storytelling and presents information in the data 
in visualizations, pictures and text. As statistics shown that an infographic is the most successful in terms of share on social 
media (Hilary Scott and others, 2016). Infographics present data visually in a variety of ways including: illustrations, include 
bar graphs, line graphs, pie charts and etc. Research by SiegeMedia reveals that the most successful infographics, in terms 
of social media shares, are on average around 396 words long (Hudgens, 2015). This figure can be further refined taking into 
account the type of network used, with the average number of words used for successful infographics on the following networks 
being as follows: Pinterest – 388; Facebook - 402; Twitter - 442; and LinkedIn – 502 (Hudgens, 2015). 

Human brains are designed to process visual data quickly, and using visual elements in articles to tell a story and 
provide information can be more persuasive than the use of text alone. Infographics enable complex information more quickly 
and clearly. As noted by Siricharoen and Siricharoen (2015), infographics are comprised of the following three major elements: 

1) Visual elements - colors, icons, graphics, maps, etc. 
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2) Content elements - facts, statistics, texts, time frame, reference, etc. 
3) Knowledge - conclusion to express the messages or stories. 

Infographics in healthcare play an important roles in affectively communicating with the patients and other members 
of the general public because infographics are very usefulness, not only in terms of news dissemination but also using with 
scientific visualization, product design, education information, entertainment or etc. In healthcare, infographics are powerful 
digital tools because it can communicate with the patients with complex information and can bring to communicate the 
knowledge information such as specific diseases, procedures, and trending healthcare topics in visualization and more easy 
to understand (Soldera, 2021). Moreover, Infographics can be used for public health message in the population level (Ulster 
Med J., 2016). There are powerful effects and necessary in health topic to communicate with the patients with clearly formed 
methods to help address disease. Infographic can facilitate the patients to understand causes or risks related to a disease or 
condition. The information graphics should be designed based on a specific goal (Chin Med J., 2018).  

Moreover, infographics are the powerful visual tools that can be used by the healthcare community to communicate 
knowledge information on health and wellbeing, and can provide numerous insights of specific diseases, procedures and 
healthcare topics. Such infographics are used to translate the complex information on healthcare issues into visual data and 
simplified graphical formats that provide the better understanding of how diseases can occur, be treated, and possibly even be 
prevented (Balkac and Ergun, 2018). Infographics are also used for communicating health content with the public at population 
level. As mentioned before, in COVID-19 pandemic situation, infographics can be created to communicate with Thai people in 
a creative visual way that is faster and easier to understand than standard text only messages. Infographics are widely used 
for communicating health topics such as: marketing purposes, informed purposes, and educational purposes, etc. They clearly 
demonstrate that infographics are useful for healthcare purpose and that a combination of texts and visuals are more attractive 
and more easy to understand. So how to create and design infographics for health and healthcare information to be the most 
successful? and what are the elements design for infographics in health and healthcare purpose that can affects people and 
make the easier to understand? 

The initiative of this research primarily focuses on investigating the use of infographics for healthcare purposes based 
on the experiences of both graphic designers and members of the general public. In particular, evaluation is undertaken to 
discover the challenges that arise for graphic designers when seeking to communicate complex health information through an 
infographic via social media, and how such challenges might be addressed. 

1.2 Research Objectives 
1) To critically review the literature related to (a) health communication (b) visual communication, especially as used in the 
health industry. 
2) To discover challenges/barriers to communicate complex health information via social media and discover the current 
usage of infographics in the Thai health Industry. 
3) To discover and identify visual design best practices/suggestions that could be applied in the Thai health industry to aid 
knowledge transfer. 

1.3 Research Questions 
1) How infographic is better to communicate complex health information via social media? 
2) What are the elements design for infographics in health industry that affects people and easy to understand? 
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1.4 Conceptual Framework 

  
Figure 1 Conceptual Framework 

2. Related Literatures 

2.1 Health Communication 
With the advancement of technology, health communication continues to expand and evolve. Mobile phones, 

telecommunications, and the Internet have proven to be useful in reaching huge audiences, strengthening clinician-patient 
interactions, and linking communities. These technologies have proven to be effective and accessible, as well as having the 
ability to positively influence health behaviors. Patients can participate in their own healthcare management through the use of 
electronic communication technologies. However, according to this research, health communication interventions should seek 
to be theory-based in order to deliver the most accurate health information to the general audience. 

2.1.1 Theory - Based Health Messages 
Implementing and targeting behavioral theory within individuals in response to health messages strengthens the 

attentiveness to health message (Webb et al., 2010). The theory of planned behavior is based on Icek Ajzen's work and depicts 
human social conduct as a behavior is based on a set of actions that are natural routine to response to an event or moment. 
The theory is founded on three principles: attitude towards a behavior (the favorability or unfavorability to complete the behavior 
in question), subjective norms (the perceived social pressures to execute or not execute the particular behavior), and the 
perceived behavioral control (an individual's perceived difficulty or ease in executing the behavior ) (Ajzen, 1991). In relation 
to the designed infographics for this thesis, incorporating the theory of planned behavior provides an opportunity for viewers to 
undergo a natural lifestyle of healthy eating for CRC prevention. Furthermore, the theory relays that an individual’s level of the 
three principles would differ between individuals, which may influence a person’ s willingness to retain information from the 
infographics. 

Health communication interventions with supporting theory have a greater impact in promoting healthy behavior 
change within communities. Webb et al. (2010) reviewed 85 interventional research and found that those which used the theory 
of planned behavior were more likely to have a meaningful impact on healthy habits (Webb et al., 2010). Furthermore,  
interventions that did incorporate behavioral change strategies had larger effects compared with responses that did not. 
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2.2 Concept of infographics 
Nowadays, data have become widely available, but most of it relates to raw data that may be difficult to comprehend 

for those who must interpret it. Visualizing the data, such as through infographics, could help people understand it better 
(Quispel et al., 2016). By combining facts and design, infographics assist individuals and organizations in accurately 
communicating a message to their audience Infographics can serve a variety of purposes for example, can utilize them to 
better the delivery of their content to their target audience However, people have been using images to share information and 
tell stories through out history, which indicates that the use of infographics is not new to human kind (Smiciklas, 2012). By 
presenting information in a visual story form, either with or without text, an infographic seems to be more appealing than facts 
presented in words (Hart, 2013).Infographics help the viewer to understand the data by focussing on the message rather than 
the data. The main goal of an infographic is to present clear information in a story that is designed by communicators 
(Rodriguez, Nunes, & Devezas, 2015). 

Every infographic consists of three main elements, which are visual elements (e.g., signs, icons and colours), content 
elements (e.g., references, facts and statistics) and knowledge, which refers to the conclusion that can be drawn from the 
infographic (Sicharoen & Sicharoen, 2015). Within the visual elements, colour is an important aspect as it affects the 
attractiveness and understandability of an infographic. However, designers should take all the former factors into account when 
designing an infographic, since they could influence the attention of the viewer and the attitude the viewer will have towards 
the infographic (Hart, 2013). 

The importance of images for enhanced data understanding will be highlighted in section 2.2.1. Following that, the 
focus will shift to an ongoing scientific dispute about whether an appealing or informative infographic is preferable. Finally, the 
designers' point of view in this debate will be demonstrated. 

2.2.1 The importance of visuals 

Table 1 Concept of the importance of visuals 

Researcher Define 

Dunlap& Lowenthal, 2016 According to research, visuals help people comprehend, memorize, and recall information. 

Smiciklas, 2012 

- Because approximately half of the brain is dedicated to visual processing, people benefit from 
seeing stuff in order to better grasp it. 
- Data from visuals may be digested by the brain at a single glance, but textual information is 
processed in a linear fashion, which takes longer and needs more work. 
- As a result, infographics and data visualizations are valuable tools for data professionals. 
Infographics, 
- allow one to add creative and unusual components to information in the brain, making the 
information more visible to the audience one intends to reach This happens because the brain is 
built to work effectively, therefore it rejects irrelevant information. Information that is distinct from 
what ordinarily enters the brain, on the other hand, captures attention and hence stays in the brain 
for a longer period of time. 
- Because an infographic's goal is to provide reliable information to an audience, it also makes 
information more tangible. 

Clark & Paivio, 1991 
Alter how nonverbal information is absorbed Some people are better at depicting images than 
others, which increases their chances of retaining and interpreting the information provided to them. 
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2.2.2 Informative VS Attractive 
In the previous section it is explained why visuals are important for humans to process information and how the 

brain is built to help this processing. However, these findings do not reveal what kind of infographic would succeed best in 
helping people to ease the processing of data. Creating an infographic has several requirements and constraints, in order to 
achieve a balance between aspects of utility, soundness and attractiveness (Vande Moere & Purchase, 2011). This is in line 
with just one side of the debate, that discusses the idea that there might be one best way to make visuals work,in which two 
sides are strongly represented (e.g., Bateman et al., 2010; Quispel & Maes, 2014; Dunlap& Lowenthal, 2016). In short, on 
the one side, researchers state that visual embellishments, applied in attractive visualizations, lead to a better understanding 
than plain displays. Embellishments are decorative details or features that are added to, for example, graphs to make them 
more attractive (Bateman et al., 2010). On the other side, it has been found that visuals could distract people from the data, 
and therefore visualizations should remain primarily informative.  

2.2.2.1 Proponents of informative infographics (Table 2) 

2.2.2.2 Proponents of attractive infographics (Table 3) 

The plain graph and the ornamented graph from Bateman study are displayed in 'figure 2' and 'figure 3', 
respectively. A chart by Holmes, Monstrous expense, Total house and senate campaign expenditures, in million. 

Bateman et al. (2010) suggest that visual embellishments mostly have a favorable impact on memory recall speed, 
implying that infographics aid people in retrieving memorized material (2010). In line with Few and Edge (2011)'s theories, 
embellishments pique the reader's interest. 

 
Figure 2 A chart by Holmes, Monstrous cost, Total house and senate campaign expenditures, in million. (Plain graph) 

 
Figure 3 A chart by Holmes, Monstrous cost, Total house and senate campaign expenditures, in million. (Embellished graph) 
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Table 2 Concept of Proponents of informative infographics. 

Researcher Define 

Tufte (1983) As a result, embellishments in information charts should be avoided or kept to a minimum. 
Edward Tufte is one of the scholars who has taken a firm stand on this subject. He reasoned that 
the data-ink ratio should be as high as possible. The minimalist stance is prominent on this side 
of the debate, meaning that researchers feel it is vital that the infographic's interpretation be as 
accurate as possible with the least amount of effort. When using visual flourishes in infographics 

Claim (2016) The data cannot be understood correctly. One research that supports this is Dunlap and 
Lowenthal's. 

Dunlap and 
Lowenthal (2016) 

They examined the top 20 most 'liked' infographics from a popular infographic sharing website to 
acquire a better grasp of what makes an infographic effective. They observed that an effective 
infographic should only include graphics relevant to the topic, but less effective visualizations 
typically include ornamental images that might distract from the text. As a result, they recommend 
that infographics be quick, accurate, and clear, while still complementing the message's 
instructional goal. 

Few and Edge 
(2011) 

- Infographics should be clear of distracting elements that aren't essential for the infographic's 
primary goal: information presentation. On this side of the issue, there is still disagreement on 
how much decoration is too much in a graph and what the "correct" quantity is. 

- There is a difference between highly decorated graphs and representations that are not data 
but are sufficient to supplement the data in a meaningful way. Data ink, according to these 
writers, is decorations that (metaphorically) depict data. However, when some techniques are 
overused, such as 3D objects and perspective, ornamental typefaces, varied background 
colors, dark and superfluous grid lines, pictures, and texture patterns, decorations can become 
incoherent. These techniques are all widely available in various picture editing applications, 
making it more enticing for designers to employ them, even if this does not necessarily result 
in a successful infographic. 

Table 3 Concept of Proponents of attractive infographics. 

Researcher Define 

Few and Edge 
(2011) 

1) Embellishments engage the interest of the reader, which makes them read the content. 
2) They can draw the reader’s attention to important items in the data. 
3) The message can be remembered better when embellishments are included 

Bateman et al., 
2010 

- The data recall of enriched graphs was higher than that of basic graphs in their investigation. For 
a variety of reasons, the researchers expected that participants would recall enhanced 
representations better than basic graphs. One argument was that the embellished representations 
were unique from one another, but the plain graphs looked to be identical since they were all bar 
graphs. The enhanced graphics might have helped individuals recall these images better. 

- In this test, the accuracy for categorizing ornamented and simple charts was comparable. 
However, there was a difference in how ornamented and plain charts expressed a value 
statement, showing that embellished charts were better described on this topic. Furthermore, the 
pictures used in this experiment were strongly related to the theme and details of the graph, 
showing that both the overall message and the structural elements are preserved in the message. 
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2.3 How to design an infographic for health and healthcare purpose. 
According to Visualize health and healthcare data book, Katherine Rowell and team takes us through the process of 

transforming data into a visually compelling graphic. Mental models are the models that can use and support the process of 
create the best infographic, which is the models that explain a person’ s thought, the people will change the way they think 
about when designer create something simple, basic, and familiar. The visualizations that people prefer to read must be 
revealed, understood, and build on to create something value. As data visualization is based on visual perception and 
interpretation, it's critical to understand how and why people see and perceive what they do in order to create engaging, 
accurate, and meaningful data visualizations. The strongest of the five senses, vision, accounts for 70% of how information is 
taken in and processed. The human brain, on the other hand, is extremely selective, processing only around 5% of what is 
communicated to it by vision. Things that stand out or are unusual from their surroundings attract the attention of the human 
brain through vision. It looks for patterns and variances, then saves them for further use in identifying the same or similar 
information.In data visualization, preattentive features can be used to offer context, frame a story, draw attention, or inspire 
emotion. They determine what we notice initially and pay attention to the most. Other patterns-based visual concepts guide 
how we arrange and comprehend our visual world. Viewers will encounter unique visual signals meant to take advantage of 
preattentive processing characteristics right away. Adding these visual signals to data presentations can be effective tools for 
communicating "look here!" and, when utilized correctly, can lead to instant insight. The three common preattentive  attribute 
in data visualization are following; 

1) Color 
2) Form 
3) Spatial position 

The study of visual perception as Gestalt principle can help you arrange infographics in the best way possible. Gestalt 
principle is guide how people are looking for patterns and sort or assemble visual items into integrated wholes which include 
proximity, similarity, enclosure, connection and continuity. Viewers will be able to understand how the material logically fits 
together, as well as detect and assess the presentation's potentially essential linkages. Moreover, infographics including all of 
graphic design, color is a powerful tool for communicating an activity, highlighting important information, and even evoking 
strong emotions. There are three components of visual color which are hue or color name, saturation or chroma, and lightness 
or value as shown in figured 4. Because colors have such a profound emotional impact on people, they are a crucial design 
element in data visualization. 

 
Figure 4 Three components of color. 

Consider appropriateness, attractiveness, and the feelings that colors may generate when choosing colors for data 
visualizations. Consider using colors that express additional emotion and meaning in particular situations. The general and 
specific goals of a visualization and how color might aid in achieving them. Use color to: 
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1) Grab and hold attention.  
2) Show patterns and call attention to important variances and differences.  
3) Inspire a viewer to take action. 
4) Trigger a specific feeling or emotion. 

The terms "information" and "graphic" are combined to generate the phrase infographic. In contrast, infographics are 
created with meticulously researched facts and information from reputable, well-known, and trustworthy sources that support 
the designer's intended message. Infographics have recently gained appeal in a variety of fields, including health and 
healthcare. An infographic organizer method, like a journalistic pieces or essay, does not have to match this exact style and 
material, but it must always provide a guide through an infographic in an organized, logical manner. 

3. Research Methodology 

This chapter discusses the methodology that will be used to collect the data analyzed in this study. The methodology 
of data collection and analysis in this study is both quantitative research and qualitative research. Quantitative research would 
be done in an earlier stage to scope down the population and sample needed for qualitative research, allowing a deeper 
understanding of the users that using an infographic with healthcare on social media. The applicability of the research approach 
is discussed in-depth in this chapter. This chapter is composed of: 

3.1 Research Design 
Research designs are planned to guide researchers on the agreement of the collection and the analysis of data in 

relevance to the research purpose. Quantitative data would be collected and used for statistical data analysis. Qualitative data 
would be used to further study the depth, openness, and detail of the topic researched in an attempt to understand the 
information that emerged from the data. It is proposed that the study will collect details of the current attitude, knowledge, and 
experiences the audience on social media has towards healthcare infographics. The method of data collection for quantitative 
research is through online surveys, allowing large sample sizes that can be analyzed by statistical computer programs. 
Qualitative research would be done by conducting an in-depth interview with a focus group selected from online questionnaires 
done in the quantitative research. 

3.1.1 Quantitative Research (Questionnaire) 
For data collection, the online questionnaire is used for purposive sampling which is the respondents online healthcare 

infographics on social media and it is also delivered to social networks, namely Line and Facebook of people who have seen 
healthcare infographics. Questionnaires yield responses that are easy to score and organize, resulting in data that can easily 
be analyzed. In order to study the most common influencing factors of choosing to read and which types infographics design 
that they prefer to read and easy to understand. The sample size is about 400 respondents which selected a sample aged 18 - 45, 
of any gender (according to a report from Thumbs-up, the age of group who uses Facebook the most) as our focus group.  

3.1.2 Qualitative Research (In-depth interview) 
This study would also have focus group in-depth interviews through online meetings (Line call, Zoom call), due to the 

pandemic. Online meetings provide additional convenience for interviewees, however, this won’t allow for researchers to record 
the interviewees ’physiological responses, such as body language or facial non-verbal responses. The in-depth interview 
obtained information from 7-10 creators and designers and bring the answers to analysis, responses from these designers will 
be analyzed in conjunction with the literature review section to get an effective infographic design approach and more interesting 
to designers. To make the most effective infographic design in the fields of health and healthcare. In terms of visual appeal, 
information that is easily accessible even information is tough, readers can understand it within a single image, and designers 
can achieve their goals of making health and healthcare infographics.  
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Example of in-depth interview questions: 
1) Details of technic for design an infographic 

a) How did you gathering data when you design an infographic from health and healthcare information which hard to 
understand? 

b) What is your designing methods such as color, layout, data flow ? 
c) What is designing technic to grab people attention by yours infographic design. 

2) Designers ’perspective  
a) What is your view on visual design from elusive data? 
b) Do you think that infographic design really helps people to focus and choose to read the information? how ? 

3) Suggestions  
a) Do you have any suggestions that you would like to recommend to designers ? 

3.2 Data Analysis 
In this research will be using as: 

3.2.1 Descriptive statistics:  
In the first level of analyzing data, descriptive statistics will be used to analyze the most common value among a set 

of values by using the SPSS program to analyze the quantitative data, which can assist in categorizing the gender, age, or 
other information of the questionnaire and also be able to link the data and analyze the results effectively. In overall dimensions 
in the design types of infographics to communicate with the audiences. 

3.2.2 Narrative analysis:  
This method is used to analyze content from various sources, focusing on using the stories and experiences shared 

by the graphic designers from in-depth interviews to answer the research question. 

3.3 Create prototype and prototype testing 
For this section, the prototype will be created from quantitative and qualitative analysis data. The prototype will be 

create by using Adobe Illustrator and used for testing between pre-existing infographic with the target group again. Then 
conclude the result for this study. 

4. Result and Discussion 
For the result and discussion, This research focuses on the concepts of infographic design for health issues, which is 

more sophisticated and particular information than other types of information. So that readers can fully comprehend the information 
that the designer want to express in accordance with the designer's objectives. The information will be gathered through a literature 
research, the questionnaire from targeted audience, in-depth interviews with the designer sample group, and prototype testing. 
After that, analyze and summarize all the collected information.This study hopes to create a guideline on how to communicate 
complex health information through infographics via social media for designers to useable in more effective infographic design. In 
addition to making it easier for readers to acquire complex health information, especially in the current COVID-19 pandemic. 
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Abstract  
 Skincare products are very distinctive from other consumer’s products; the products often require sample trials or 
product applications on skin, which can best be done at actual skincare product stores. However, online marketing has become 
a challenge for skincare businesses since customers cannot test the products like at the physical stores. Influencer marketing 
is then used as a marketing strategy through product reviews and communication of the brand’s messages to customers. 
Nevertheless, little is known about the interrelation of influencer marketing on consumers’ purchasing decision making.  
 The aim of this research is to investigate the interdependence of influencer marketing in the skincare industry and 
consumers purchasing decision making in Thailand. The analysis uses a model based on the stimulus-response theory, which 
focuses on how consumers react to certain stimulus. The data is drawn from a questionnaire survey together with in-depth 
interviews. The target population is Thai consumer who has previously or currently faced acne skin problems and used skincare 
products to repair their skins. The expected outcome is to provide a guideline for skincare industry about using influencer 
marketing on acne products and to identify appropriate influencers for skincare products. This study encourages skincare 
brand marketers and social media beauty influencers to strengthen their marketing plans and messages in order to achieve 
the most effective influencer marketing results.  

Keywords: Influencer marketing, Acne skincare product, Stimulus-response theory, Social media, Customer behavior  
 

1. Introduction  

1.1 Skincare market and acne 

For many people, acne is a common skin disorder. There are several types of acne; blackheads, whiteheads, pimples, 
cysts, etc. It is able to happen on the face, shoulders, or back skin, which is oily skin (Jonette, 2020). A hormonal condition is usually 
the main reason for acne occurring in teenagers and young adults. Acne affects more than 85% of teenagers (Ayer & Burrows, 
2006). In general, acne can be found in both men and women. But women are the ones who often face acne more than men. Acne 
also impacts people who face it on their self-esteem and physical appearance. On physical appearance, having acne can seriously 
affect self-esteem and confidence. It can lead to mental health conditions such as anxiety and depression (Smith, 2018). 

Today, people pay attention more to their personal care and the skincare industry is one of the most flourishing industries 
on the globe because most people are starting to think more carefully about their skin health. With the global trend of raising 
awareness of health care costs, people are more willing to pay for and invest in skincare products that can solve their skin problems.  

The beauty and personal care products market in Thailand is large and growing. Revenues in the sector are projected 
to reach $4.2 billion in 2021 and reach $4,391 million by 2027, an annual growth rate of compound annual growth rate (CAGR) 
of 7.6% from 2021 to 2027 (Vig & Deshmukh, 2020). because of an increasing demand for and awareness of health and 
wellness among customers in Thailand. In addition, social factors are the ones that drive the skincare market, such as 
consciousness about the appearance of the younger generation. 
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1.2 Growth of e-commerce in Thailand 

As shown in figure 1, the number of people who had access to the internet in Thailand was approximately 44.3 million in 2017, 
continually growing to 55.48 million in 2021. The number of internet users is expected to reach 60 million in 2026. It seems 
like people in Thailand are trending to access the internet more, and increase every year. 

 
Figure 1 The number of people access the internet in Thailand 

Moreover, customers are turning to using the internet and spend around 10 hours per day on their mobile phones, 
followed by laptops and desktops (Statista, 2021). As a result, e-commerce in Thailand has also continually grown. Besides, 
people buy more products through social media platforms such as Line, Facebook, and Instagram. Thailand is one of the 
countries that supports worldwide e-commerce usage. In fact, it provides convenience and confidence for customers to shop 
online. Ninety percent of Thais said they will continue to use digital channels in the future because they are more comfortable 
with technology than shopping in brick-and-mortar stores (Ong, 2021). 

1.3 Influencer marketing strategies and social media 

Social media is the popular marketing tool of this decade. It can lead to the creation of online communities, enhanced 
discussions, and opinion-sharing, as well as user-generated content (Voramontri & Klieb, 2019). Social media is the opportunity 
for many brands to approach a much larger audience than their original way of marketing (Xiang & Gretzel, 2010). Therefore, 
social media is one of the main factors driving the skincare industry's constant growth. 

encer marketing is one of the most popular marketing strategies in Southeast Asia. Furthermore, it creates awareness 
on platforms like Facebook, Twitter, and Instagram that they are effectively connecting a digitized population. Several brands 
rely on influencer marketing by influencers, which is a person with a channel who can gain their audience’s trust by creating 
content (Geyser, 2021). Using influencers to target consumers helps companies build their brand and loyalty base. Of those, 
their characteristics are different depending on their lifestyle (Sawita, 2018). As a result, it affects customers’ ways of thinking 
and buying behavior more naturally and is related to their lifestyle, perspective, or issues like a person who is sympathetic to 
them (NadanyIova, Gajanova, Majerova & LizbetInova, 2020). 

The purpose of this study is to look into the relationship between influencer marketing in the cosmetics business and 
customer purchasing decisions in Thailand. Based on the above-mentioned rationale, the research question is “To what extent 
do the influencers affect consumer purchasing decisions on acne skincare products?” 
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2. Literature reviews 

The literature reviews begin with an acne disorder and skincare markets to understand the general problems and 
learn about skincare market growth in Thailand. Then, the marketing mix focuses on stimulus-response theory. The researcher 
uses this theory to classify the steps of consumers' making decisions before they purchase a product. Finally, the roles of 
influencer marketing for skincare products (acne) and customers' purchasing behavior for purchasing skincare products (acne) 

2.1 Acne and skincare market  

Acne is a common skin disorder caused by blocked hair follicles beneath the skin. When oil and dead skin cells clog 
pores, lesions (also known as pimples or zits) can appear. The breakouts usually appear on the face, although they can also 
appear on the back, chest, and shoulders. It is common among teenagers, though it affects people of all ages (Mayo Clinic, 
2020). It affects 12% of middle-aged women and 3% of men (Cordain, Linddeberg, Hurtado et al.).In addition, there are three 
levels of acne severity; mild, moderate, and severe acne. 

The acne skin care market has been continuously rising and is projected to continue doing so in the future. It was 
valued at USD 2.3 billion in 2020 and is expected to rise at a CAGR of 9.1% from 2021 to 2028. Masks, creams and lotions, 
cleansers and toners, and other items are among the products available.  

In Thailand, the skincare market is expected to grow from 2021 to 2027 with a CAGR of 7.6%. Due to the growth of 
skincare industries are unique position among a variety of trends: growing interest in the power of regimens and routines, the 
capacity of social media to empower and inform consumers more quickly, and, perhaps most importantly, the ability of new 
technology to simplify the extremely complicated options people have when interacting with skincare firms(Automat, 2021). 

2.2 Stimulus response theory (SR theory) 

SR Theory is a concept in psychology that refers to the belief that behavior manifests as a result of the interplay 
between stimulus and response. In other words, behavior cannot exist without some sort of stimulus (Pitt, 2020). Figure 2 
shows the components of Stimulus-Response Theory (SR Theory). 

 
Figure 2 Simple model of consumer behavior or SR theory 

According to SR Theory, there are 3 major elements: stimuli, transformer, and responses. A stimulus consists of a 
marketing mix of 4Ps and others, such as demographic, situational, lifestyle, etc., that can persuade consumers’ needs. 
Second, the transformer consists of the Blackbox (buyer’s mind), which refers to the consumer’s internal influences; attitude, 
motives, needs, perception, etc. The last step is a response, which is to purchase the last item that consumers are going to 
pay for the products they want. 
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2.3 Influencer marketing strategy 

People are turning to more access to social media through any online platform such as Facebook, Instagram, etc. 
Influencer marketing is a mainstream form of online marketing. The new way to attract the customer’s attention is to produce 
content created by true personalities (influencers) was created (Geyser, 2019). Furthermore, influencer marketing entails 
persuading customers of a product’s or service’s excellence through the use of a personality chosen primarily for their 
knowledge, fame, or reputation. As a result, many businesses are increasingly incorporating social media into their marketing 
strategies, which provides multiple benefits such as increasing brand awareness, expanding reach, improving customer 
relationships, managing community and reputation, monitoring, and referral marketing (Simi et al., 2019). 

2.3.1 Pyramid of Influence 

 
Figure 3 The pyramid of influencers 

According to Figure 3, the pyramid of influencers can be categorized into 3 groups: mega, macro, and micro. Mega; 
Actors, artists, athletes, and social media stars who have 1M+ followers. They have the highest reach on the influencer spectrum, 
with their influence driven by their celebrity. Macro: executives, bloggers, and journalists who have 10,000–1 million followers. 

They have the highest topical relevance on the spectrum, with category-specific influence – such as lifestyle, fashion, 
or business. Finally, Micro is for everyday consumers or employees who have 500–10,000 followers. They have the highest 
brand relevance and resonance on the spectrum of influencers, with influence driven by their personal experience with a brand 
and the strength of their relationships with their networks (Gottbrecht, 2016). 

2.4 Roles of influencer marketing to skincare industry 

The beauty industry comprises different sectors: make-up, skincare, haircare, etc. The majority of the time, beauty 
influencers have important messages to convey, which they do through their makeup or skin conditions. Cooperating with 
social celebrities to bring products off the shelves and into people's homes has allowed customers to see the products in 
action and experience the actual benefits right before their eyes. Influencer content is the most engaging since it is done with 
honesty and integrity most of the time. 

Influencer marketing is a popular strategy in the beauty and skincare industries because of their powerful community 
and their overflowing creativity. As a brand, collaborating with an influencer that has a universally inclusive message that aligns 
with your products will boost your reputation and sales (Maumelat, 2021). 
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2.5 Purchasing behavior on skincare products 

The consumer decision-making process relates to consumers' needs, gathering information, evaluating alternatives, 
and making a purchasing decision. Consumer decision-making is complex and relates to everything since they recognize the 
problems until post-purchase activities. Every consumer has different needs in their life and it causes different decision-making. 

While some customers still need original store experiences and buy skincare products from them, advertising is still 
an important factor in the discovery process for customers. Further, many customers said they would be more likely to buy a 
new beauty product if they could try it first. Beauty consumers directly go to a brand’s website after seeing a beauty or skincare 
product video, and beauty customers are hungry for information and representation. Some need to see how products are used, 
so the video tutorials are useful for them to understand the products and purchase them. 

3. Methodology  

3.1 Secondary Data Research  

The data collection uses both primary and secondary resources. In secondary data, the literature reviews are used 
to understand more about the topic of the thesis, find the problems and analyze the information to lead to the question in 
primary data. 

3.2 Primary Data Research 

In primary data, the researcher is going to use the survey and questionnaires to collect quantitative and qualitative 
research. The set of all questions is based on general questions and questions that relate to literature reviews and research 
questions to lead respondents to answer the questions. For gathering data, 400 respondents, which is calculated by Cochran’s 
formula because of the unknown specific numbers of people who are university students and also have acne problems, use 
any skincare to solve skin problems. 

3.2.1 In-depth Interview 

An in-depth interview was conducted with five people who have ever faced acne problems. The questionnaires were 
separated into three parts. Firstly, the demographic of the interviewee to know about each person’s acne problems and some 
behaviors related to skincare shopping. Secondly, how can influencers persuade consumers to buy skincare products? Thirdly, 
the consumer’s making a decision on skincare products (acne) that are promoted by an influencer. They want to understand 
how influencers affect their perspective before they decide to buy skincare products (acne). 

4. Result from in-depth interview  

The in-depth interview was done with five people, who both have acne problems, and some haven’t ever faced it. 
Their average age is around 21 to 24 years old. Then, let them discuss their perspective on influencer marketing on skincare 
products (acne). Most of them have never faced acne problems within 3 to 6 months. They said acne causes a problem with 
their self-confidence and that they need to buy skincare products to deal with acne problems. Before they decide to purchase, 
they usually find information about the skincare products on social media. Influencers are the most popular way for them to 
get information because when the influencers create content about a skincare product, the details that the audience gets are 
short and easy to understand. But the five of them won’t believe in influencers for the first time because some of the influencers 
are being hired to review products for the brand. 

The influencer levels are classified into three groups: mega, macro, and micro. From the in-depth interview, 4 out of 
5 said, “If I want to buy some acne skincare, I will follow the macro influencers because they seem to maintain the image. So, 
they will select a reliable brand more than commercial content. Another thing is that some influencers are experts or specialists 
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in one field.” Therefore, consumers trust macro-influencers the most because the macro is the person who still has to keep 
their image in the public. So, they still select the brands before they create the content. The content will then be authentic to 
their experience and will benefit their audience. For mega influencer "Mega influencers are popular people and celebrities. They 
just promote the brand, but I feel like they don’t show sincerity to consumers." expressed by A. For micro-influencers “Some 
micro influencers are hired to review the product, as we can see on any channel. Sometimes, they don’t even try or test the 
product first; they may prefer money more than the product’s quality". expressed by B.  

As shown in the figure 4, mega influencer is celebrity which is popular in the public and social media and has a good 
image and credibility. Macro influencer is the social media influencer who is expertise or specialist on one field which can good 
educate consumer about the product. The last one is micro influencer is people who is normal but has a good lifestyle which 
is not more popular as well as mega but also know in public. Micro influencer is not expertise as well as macro, but 
consumer/audience usually follows them because of their appearance and style. 

 
Figure 4 The example of influencer types 

Furthermore, there are 3 out of 5 interviewees said, "If we see the post of an influencer promoting the product, We will 
consider the sincerity, trustworthiness, and expertise of influencers who create and review the product more than the influencer's 
reputation". Even if consumers are interested in influencers, the quality and suitability should come first.  

According to SR theory, the stimuli are the factors that affect the consumer’s decision, such as their age and skin 
condition, as the researcher mentioned above. The researcher asks question about the 4Ps for the place during this in-depth 
interview. There are 4 out of 5 said, “I prefer to buy skincare products at physical stores rather than online because I want to try 
and see the real product before I decide to buy it, I am also concerned with delivery processes and able to ask BA for information 
in the store if online reviews do not provide complete information on some products.”  However, for the promotion. All of the 
interviewees said, "If the new products that I am interested in have a discount, it will increase demand for buying products." If 
promotion comes with influencer reviews or content but I'm not interested in, I will not be going to buy. " 
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The transformer is the information that consumers want to know before they buy the skincare before they make a 
decision. Thus, the influencer will work in this process. All the interviewees said, “I often find the information or review of the 
products from influencer’s review because it’s like a shortcut and easy to understand about the product and the way to use it.” 
Also, the interviewees 3 out of 5 said "I will believe in an influencer who has the same problems as me, also shows me sincerity, 
and he/she is a specialist on one side". Thus, If the influencers are able to transform easy and complete information to 
consumers, then it will lead to a response process that makes the consumer's decision to purchase the product. 

 “I think influencers are not the ones who make me feel like to buy at that time but they can inspire me to research and 
aware of the products. If I am interested in the products, I will conduct extensive research and seek out more influencer reviews”. 
all of them said. So, it means the influencers just affect consumers’ awareness of brands but do not make him/she decide to 
buy the skincare products (acne) immediately. Most consumers expect an influencer to be sincere, trustworthy, and sympathetic 
to them. Some consumers who purchase a product follow the influencers' reviews, and if they get the result as the influencers 
claim, then they will believe and still follow the influencers in the next purchase. As a result, the influencer continues to 
influence consumers' purchasing decisions. If the reviews or content of the influencers are honest and effective based on their 
reviews. 

5. Conclusion and future steps 

The influencer marketing strategy for skincare products (acne) is a popular marketing strategy for the skincare 
business. Because influencers can raise consumer awareness of a brand and motivate them to conform to it. But influencer 
marketing still has a gap. It is how they review. Sometimes the influencers create more commercial reviews, which are not 
sincere to consumers. 

As a result, in order for the consumer to believe the influencers, They should create content about their lifestyle and 
give their followers knowledge that has a benefit to their skin problems. If the skincare business needs to choose an influencer 
to promote brands, they should use an influencer who is suited to the product, whose character should be dependable, and 
whose lifestyle or skin problems should be matched with the brands. The results indicated that consumers still trust the 
influencers because they can give them clear details about the product. Some influencers are experts, who the consumer can 
trust in their word and experience. 

Moreover, there are factors that can affect consumer decision-making on acne skincare. Besides, the effect of 
influencers, which is the main tool in the influencer marketing strategy, when it comes to trying new skincare, consumers will 
also look for discounts and promotions. The quality of the product’s ingredients is also an important factor because consumers 
need to choose acne skincare that suits their skin type more than influencer reviews if he/she does not have the same skin 
condition as they do. 

For the next step, the researcher will continue with the questionnaire form to collect the data and calculate the 
percentage of each question to analyze the result. The questionnaires will be online form and get about 400 respondents 
which is calculated by Cochran’s formula because of unknown of the specific numbers of people. 
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Abstract 
Individuals’ wellbeing can be greatly influenced by their surroundings and how they are treated by others. This 

present study focuses in particular on how the design, customer-care, worker-care, and management aspects of Filipino 
restaurants in Bangkok can be refined for Overseas Filipino Workers (OFWs), and others, to enable such businesses to 
have increased resilience and relevance in the new normal and beyond. 

This present research investigates how amplification of family values can be used to advantage, apply to create 
greater mutual benefit, and how through learning to care better for themselves, OFWs can care better for others, creating 
more resilient businesses and communities, and help build a brand ethos for Filipino restaurants within Bangkok. 

This paper especially focuses on identifying the factors that affect the wellbeing of consumers and workers in a 
Filipino restaurant setting. With this in mind, design, management, worker-care and customer-care solutions were drafted 
after undertaking a critical literature review, multiple surveys, and Focus Group Discussions (FGDs). The solutions that 
have been developed focus on biophilia and biophilic design, family-values, and the use of empathy to enhance wellbeing. 

It is proposed that by adopting these core wellbeing solutions, which also address other factors deemed important 
in the restaurant industry, Filipino entrepreneurs can create unique business identities that will be resilient in the new 
normal and beyond while also enhancing both brand identity and consumer appeal. It is further suggested that the findings 
and best practice suggestions made may also be applied to similar businesses overseas. 

Keywords: Restaurant Management, Empathy, Wellbeing, Overseas Filipino Workers, Interior Branding 

1. Introduction 

The wellbeing of individuals can be greatly affected by their surroundings and how they are treated by others. 
This is true both in work and relaxation settings. This present study focuses in on how the design, customer-care, worker-
care, and management aspects of Filipino restaurants in Bangkok can be refined and add extra value to both staff and 
customers and enable such businesses to have increased resilience and relevance in the new normal and beyond. 

Overseas Filipino Workers (OFWs) is a term used for Filipino migrant workers. In total there were an estimated 
to be around 2.2 million OFWs worldwide prior to the COVID-19 pandemic (CPBRD, 2021). Most OFWs leave the 
Philippines to enhance their families’ quality of life, which is usually poor. In Philippine culture, a strong family orientation 
is highly valued, many prioritising their families’ welfare and wellbeing over their own (Samaco-Zamora & Fernandez, 2016). 
There are approximately 17,000 OFWs with Thai work permits as of 2020. These workers are usually in teaching, 
management, engineering, architecture, and business (Fernquest, 2017). The study of this group is important as the total 
population of Overseas Filipinos in Thailand are steadily growing year-by-year, with 28,836 people in 2018, and 30,497 
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people in 2021 according to the Philippine Embassy (Philippine Embassy Bangkok, March 29, 2022). Generally, there is 
little thought given to the wellbeing of OFWs even though it is known that many of them can have poor mental health (Liem 
et al., 2020). Also, there is little thought on what they have to offer to the world in terms of values, and how the most can 
be made from their strengths and aspirations to increase the brand value and cultural identity of Filipino restaurants. 

Thailand has made its mark in the global food industry and has long been called the ‘kitchen of the world’ 
(Kessuvan & Thongpech, 2020). The city of Bangkok is especially known for being a “multicultural melting pot where 
internationally celebrated chefs ply their trade” (Whiting & Songtieng, 2021). In 2019, approximately 320,000 restaurants 
and over 54,000 hotels and resorts in business within the country (Whiting & Songtieng, 2021). 

Since then, the COVID-19 pandemic has had a big impact on the food industry, impacting a wide variety of 
players “from fine dining establishments and street vendors to farms and suppliers” (Whiting & Songtieng, 2021). The 
various lockdowns and restrictions have caused over 50,000 restaurants to shut down since the pandemic, and 
approximately half a million jobs created by restaurants are lost (Whiting & Songtieng, 2021).  

This present research focuses in particular on the factors that affect the wellbeing of customers and staff in Filipino 
restaurants in Bangkok. As the Filipino restaurant market in Thailand is quite new, the paper may be a significant starting 
point for those wanting to start in this business and build brand ethos. It may also help revitalise the restaurant dining 
experience in general. 

1.1 Research Objectives 

There are four main objectives to this research: 1) To identify what factors most impact on wellbeing of those 
working in Filipino restaurants in Thailand and the customers of such establishments; 2) To analyse if the factors that are 
identified as increasing the wellbeing of OFWs in particular can be applied to the management, specifically interior branding, 
and operations, of restaurants to increase their resilience and profitability; 3) To create design, management, and worker-
care solutions for Filipino-run restaurants in Thailand that can be used both in the new normal and beyond to enhance 
both brand identity and consumer appeal. 

1.2 Research Questions 

The paper investigates the following questions: 1) What does “wellbeing” mean to a Filipino? 2) What are the 
factors that impact the wellbeing of OFWs working in Filipino-run restaurants in Thailand and as a customer? and 3) How 
can the information gathered on wellbeing and the OFW situation be used to create management guidelines for Filipino-
run restaurants in Thailand? 

1.3 Scope of the Research 

This present study focuses on Filipino restaurants within the Bangkok Metropolitan Area. The lead researcher 
partnered up with Viva Filipinas and Lola’s Kitchen as establishment partners to centre on whilst undertaking this research. 

This paper investigates in particular the factors that affect the wellbeing of customers and workers within Filipino 
restaurants in Bangkok. It seeks to identify the problems that exist, investigate, and suggest best practice measures to 
address such issues to help Filipino restaurants, their workers and customers to become more resilient and thrive in the 
new normal and beyond. The role of increased empathy, as a brand value, is being investigated, as is the role that biophilia 
and biophilic design can play in enhancing wellbeing. Furthermore, the study investigates the use of restaurant branding 
and family values to further solidify the solutions to create unique identities for this business model. It is intended that the 
findings of this study may also be applied in the global context. 
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2. Review of Related Literature 

The critical literature review undertaken for this study examines the general definition of wellbeing, the Filipino 
Wellness concept (Kaginhawaan), empathy and wellbeing, the importance of branding in restaurant interiors, biophilia and 
biophilic design, and biophilic initiatives that can be used to help to enhance wellbeing in the food and beverage industry 
as well as the workplace. These elements are relevant to the previously mentioned research questions and objectives. 

2.1 Definition of Wellbeing  

Wellbeing is linked to the concepts of happiness, or positive experiences. According to Pinto et al. (2017), it is a 
“multidimensional concept” that impacts the physical, mental, social and environment of one’s life. Shah and Marks (2004) 
define wellbeing as: “more than just happiness. As well as feeling satisfied and happy, well-being means developing as a 
person, being fulfilled, and making a contribution to the community”. Additionally, Carol Ruff’s model of psychological 
wellbeing shows that it is “multidimensional and not merely about happiness or positive emotions.” The six (6) categories 
of wellbeing according to Ruff’s model are the following: 1) Self-Acceptance, 2) Personal Growth, 3) Purpose in Life, 4) 
Positive Relation with Others, 5) Environmental Mastery, and 6) Autonomy (Sze, 2017). 

2.2 The Filipino Wellness Concept (Kaginhawaan)  

Most studies on wellness and wellbeing are studied from a Western perspective. Wellness from previous studies is 
defined as “a way of life oriented toward optimal health and well-being in which body, mind, and spirit are integrated by the 
individual to live more fully within the human and natural community” (Myers et. al, 2000, p. 252). Current models of wellness 
and wellbeing acknowledge the idea that culture plays an important part in wellbeing, however these existing models “lack a 
convergence between theoretical statements and actual empirical findings” (Samaco-Zamora & Fernandez, 2016).  

In Samaco-Zamora and Fernandez’s (2016) study, previous research on wellness was used as a foundation to 
further explain what Filipino wellness is. In their research, the Filipino concept of wellness, or Kaginhawaan as it is otherwise 
known, includes the following categories: 1) family, 2) good economic condition, 3) having an occupation, 4) psycho-
emotional wellbeing, and 5) spirituality. Family is found to be the core category of Kaginhawaan. Wellness is found to be 
“rooted from the family’s condition of togetherness, good relations, and adequately meeting physical and economic needs” 
(Samaco-Zamora & Fernandez, 2016). With this approach, financial freedom, having a stable job, having few difficulties 
and taking up problems with God supports a family’s functionality. 

2.3 Empathy and Wellbeing  

Empathy in research is found to have positive relationships regarding wellbeing. In Zaki’s (2020) research, 
empathy helps improve one’s emotional state, as it is a method of interpersonal emotion regulation. Other research shows 
that better social relationships (Coutinho et al., 2014), greater professional satisfaction (Halpern, 2003), and emotional self-
efficacy (Goroshit & Hen, 2014) have all been proven to be correlated with empathy.  

A study by Depow et al. (2021) on empathy in everyday life found that “empathy was often reported in response 
to positive emotions” (p. 12) compared to most previous research focusing on negative emotions. Additionally, the results 
showed that an individual’s empathy increases the closer the relationship with another person. 

2.4 Biophilia and Biophilic Design 

‘Biophilia’ is a term mentioned in the works of German-born American psychoanalyst Erich Fromm who defined it 
as, “the passionate love of life and of all that is alive” (Asim et al., 2020). Additionally, the biophilia hypothesis, introduced 
by Edward O. Wilson in 1984, is defined as “the urge to affiliate with other forms of life” (Asim et al., 2020). Biophilic design, 
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based on the hypothesis, says that “exposure to the natural world is therefore important for human wellbeing” (Gillis & 
Gatersleben, 2015). In addition to this, it is suggested that for humans to be optimally functional, they must continue to be 
connected with nature as it is their native environment (Asim et al., 2020).  

Features of biophilic design include the “14 Patterns of Biophilic Design”: 1) Visual connection with nature, 2) 
Non-visual connection with nature, 3) Non-rhythmic sensory stimuli, 4) Thermal and Airflow variability, 5) Presence of water, 
6) Dynamic and Diffuse Light, 7) Connection with Natural Systems, 8) Biomorphic forms and patterns, 9) Material connection 
with Nature, 10) Complexity and Order, 11) Prospect, 12) Refuge, 13) Mystery and 14) Risk/Peril (Browning et al., 2014). 
These patterns were proposed by Browning et al. (2014) after undertaking “intensive interdisciplinary research” (p. 4) using 
the works of Stephen Kellert, Roger Ulrich and others as empirical evidence. These variables have been proven through 
previous research findings to relieve psychological stress, increased comfort, happiness, productivity, and increased 
concentration among other positive responses (Park & Lee, 2019). 

2.5 Biophilic Design Implementations in the Food and Beverage Industry 

In the food and beverage industry, the role of biophilia is “to connect guests with nature through an enhanced 
multisensory experience” (Browning, 2017, p. 40). According to Browning’s (2017) study, “spatial conditions of Prospect 
(74.4%) and Refuge (72.1%) were notably present biophilic qualities” (p. 40). Additionally, the biophilic patterns of Visual 
Connection with Nature and Material Connection with Nature were present in 83.7% and 76.7% respectively of the forty-
three (43) food and beverage venues (Browning, 2017). These two design patterns “had a greater impact on the experience 
of the space than other biophilic qualities” (Browning, 2017). Lastly, 53.5% of the venues surveyed had “some degree of a 
non-visual connection with nature” (Browning, 2017). 

2.6 The Importance of Branding in Restaurant Interiors 

The dining environment is proven to be a large part of brand identity in restaurants. According to Wu et al’s (2015) 
study, the restaurant atmosphere can enhance positive consumer behaviour. The three (3) identified dimensions of 
atmosphere important in a restaurant setting are the following: 1) ambient conditions, 2) spatial layout and functionality, 
and 3) signs, symbols, and artefacts (Jin et al., 2012). Restaurant management should focus on the location, surrounding 
environment, and the layout of the internal space as these are key factors to atmosphere (Wu et al., 2015).  

Furthermore, branding focuses on the service that the restaurant provides as well. A study by Axala (2020) shows 
branding strategies such as nutritional quality of served menu, adequacy of staff as well as their grooming should be 
considered and improved upon. Furthermore, the actual food itself determines the brand of the restaurant, and this is the 
most essential factor of customers’ decision to dine in a restaurant (Jin et al., 2012).  

3. Methodology 

3.1 Research Plan 

The research methodology for this study consists of undertaking a critical literature review of articles, journals, 
and previous studies of this topic area. The researcher conducted surveys on the perceptions of wellbeing in Filipino 
restaurants in Bangkok for both the customers and workers, then proceeded to conduct Focus Group Discussions (FGDs) 
to further understand the needs of each end-user. The consumer survey ended with a total of 92 responses.  

The consumer FGD consists of 6 people from Gen Z, Millennials, and Gen X. 2 Gen Z, 3 Millennials, and a Gen 
X person made up the FGD. The participants were considered to have met the criteria if they were 1) an OFW, 2) living in 
Thailand, and 3) enjoy dining at restaurants. The FGD lasted 40 minutes, consisting of open-ended questions to gather 
further insights on their perception of wellbeing in Filipino restaurants.  
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The workers FGD consisted of 3 workers from the partner establishments. The FGD lasted 20 minutes, consisting 
of open-ended questions to gather further insights on their perception of wellbeing and working in a Filipino restaurant.  

The two managers of the partner establishments were also interviewed to gain further insights on the background 
of the restaurants. Each interview lasted 20 to 25 minutes, focusing on the following: 1) Staff Empathy, 2) Customer 
Empathy, and 3) Perception of wellbeing in the restaurant environment.  

All FGD and interviews began with an introduction of the intention of the interviewer. The interviews and 
discussions were recorded after gaining the consent of the participants.  

The results obtained are then integrated with the findings and observations made from the critical literature review 
to determine an initial draft guideline on “Improving Filipino Restaurant Management through Design, Worker-Care, and 
Management Solutions to Increase Wellbeing of Overseas Filipino Workers (OFWs)”. It is planned that the initial set of 
draft guidelines for the proposed best practice will be assessed through consumer assessments of mock-ups of the 
theoretically implemented solutions, and feedback from the management of the partner establishments before being further 
refined and published.  

3.2 Surveys, Focus Group Discussions (FGDs), & Interviews 

This paper uses the qualitative research method to conduct the study. The consumer survey was split into the 
following the sections: 1) Survey Agreement Form, 2) Contact Information, 3) Personal Information, 4) Frequency of 
Restaurant Visits (pre-COVID-19), 5) Frequency of Restaurant Visits (during COVID-19), 6) Your thoughts on Wellbeing in 
Restaurants, 7) Nature-infused elements within Restaurants, 8) Non-Visual Connection with Nature, 9) Dynamic & Diffuse 
Light, 10) Natural, Organic, and Implied Elements of Nature, 11) Nature of the Space, and 12) Empathy, Service, and 
Perceived Wellbeing. The questions use the Likert Scale as levels of agreement to assess the results, where Strongly 
Disagree: 1 point, to Strongly Agree: 5 points. The total responses of the consumer survey totalled to 92 respondents.  

The workers’ survey was split into the following sections: 1) Survey Agreement Form, 2) Contact Information, 3) 
Personal Information, 4) General Wellbeing in the Workplace, 5) Mental Wellbeing in the Workplace, 6) Physical Wellbeing 
in the Workplace, 7) Empathy and Management Relations, and 8) Service in Restaurants. Levels of agreement were also 
used in the questions.  

Furthermore, FGDs with the customers and workers as well as interviews with managers were conducted to get 
further insights on their perception of wellbeing in Filipino restaurants. The FGD questions of the customers as follows: 1) 
Kindly share with us your definition of wellbeing; 2) When dining in a Filipino restaurant, how does this affect your wellbeing? 
3) What can Filipino restaurants do to increase your sense of wellbeing? 4) Can you share your views on restaurants that 
help us reconnect with nature? and 5) What are you views on restaurants that have empathy and family at its’ core brand 
and values? 

The FGD questions of the workers are as follows: 1) Kindly share with us your definition of wellbeing; 2) In your 
current working conditions, how does management help you with your wellbeing? 3) What can management do to help you 
improve your wellbeing in the workplace? 4) Can you share your views on empathy in the workplace? How should it be 
implemented? 5) What are your views on having empathy and family at the core of workplace values? Is this currently being 
implemented? and 6) Please describe your typical workday from the moment you wake up, go to work, and come home.  

 

 

 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

560 

4. Results 

This section presents and examines the results obtained from the consumer and worker surveys and FGDs.  

4.1 Definition of Wellbeing 

For both end users, the top three keywords out of seven used to describe the meaning of wellbeing at the end of 
the surveys are “comfort”, “happiness”, and “health”. For consumers, “health” is the highest ranked at 59.8%, followed by 
“happiness” at 55.4%, and “comfort” at 51.1% while the workers agreed on “comfort” and “health” as equally important at 
85.7% and “happiness” at 71.4%. Through the FGD with the consumers, this data is backed up from their own definition 
of wellbeing. Most of the 6 participants mentioned health being a top priority, while also being comfortable. Statements 
from the consumer FGD are as follows: 

“For me, wellbeing is emotional, physical comfort.” Gen Z respondent, [C4]. 

“Wellbeing for me is your personal health, and your awareness about something.” Millennial respondent, [C2]. 

The FGD with the workers revealed that it is more prominent that “happiness” and “comfort” are the main factor 
in their meaning of wellbeing. They especially relate this with work. Statements from the worker FGD are as follows: 

“That’s what it should be, having no fear and being comfortable. Being happy at work. That’s it. That’s what I 
like”. Worker 2, [W2]. 

“For me, it [wellbeing] means health. And being comfortable with anything in life.” Worker 3, [W3]. 

4.2 Important Biophilic Design Factors to Help with Their Wellbeing Determined by Consumers 

4.2.1 Overall Important Biophilic Design Factors 

Strong agreements are made by the consumers in the surveys that restaurant spaces reconnecting with nature 
are restorative and can positively affect happiness and wellbeing (4.52). Consumers also strongly agree that biophilic 
design can be used for restaurants to create unique identities (4.42).  

Out of the fourteen (14) biophilic patterns, the top three patterns that consumers have strong agreements from 
the surveys are 1) Thermal & Airflow Variability (4.40), 2) Visual Connection with Nature (4.30), and Dynamic & Diffuse 
Lighting (4.16).  

4.2.2 Cleanliness and Hygiene as a Factor of Wellbeing in Restaurants 

One of the individual top factors that help with wellbeing are having clean washrooms including good quality and 
nice smelling hand soaps (4.84). These survey results are backed up by statements made by consumers during the FGD. 
Many of the respondents’ mention checking if a restaurant is clean, which contributes to their wellbeing when dining. 
Statements from the respondents are the following: 

“I think for me, when it comes to Filipino restaurants, or restaurants in general, I firstly think of the hygiene. That’s 
the most important thing for me.” Gen Z Respondent, [C3]. 

“At first, dining at a Filipino restaurant, I would always look for the aesthetics of the restaurant. How does it look 
like, is it pleasant, is it clean, that’s what I am always looking for.” Millennial Respondent, [C2]. 

“Whenever I go to a restaurant. I make sure that it is clean. That is the most important thing for me, the cleanliness 
of the restaurant.” Gen X Respondent, [C6]. 
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4.2.3 Nature as a Source of Calmness 

Other individual top factors that emerged from the survey are that plants help to reduce stress levels and improve 
mood (4.61) and having outdoor views in restaurant design can make the dining experience more interesting (4.60). 
Respondents of the FGD mention that the presence of nature can bring a sense of calm, reduce anxiety, and is relaxing. 
Statements from the respondents are the following: 

“It [having contact with nature] is relaxing, it feels like there is a calmness in that specific place. But if it is too 
much, everything that is too much is not okay, it may make me feel more anxious.” Gen Z Respondent, [C4]. 

“If the place is spacious and has lots of plants, it is calming. It lets me breathe more. It eases my anxiety.” 
Millennial Respondent, [C2]. 

“For me, if there are plants in the restaurant, I think it is more relaxing. It is more calming, and it will make me 
less anxious, especially now because of COVID. Actually, I prefer al fresco dining because it is way better to eat outside.” 
Gen X Respondent, [C6]. 

4.2.4 Lighting as an Important Role in Ambience Setting 

Lastly, restaurants that are well-lit with natural daylight create an inviting atmosphere (4.39) contribute to wellbeing 
in the restaurant setting. Respondents in the FGD mention that having poor lighting can give them headaches, and that 
proper lighting is important when it comes to ambience. Statements from the respondents are the following:  

“Lighting is really important to me because I also have bad eyesight. They [restaurants] need to improve this. I 
want to be able to receive the value I am paying for. If I am paying for something this expensive, the experience should 
be equal to that. Because we are dining in that restaurant not just for the food.” Gen Z Respondent, [C3]. 

“I encountered two Filipino restaurants in Bangkok. It felt like I was being buried in lights, I am sorry to say, the 
only thing missing was the flowers. All in all, the waiters, the people there are really nice it is just the lighting. I have a bad 
eye, I have astigmatism so it [the lighting] affects my eye. If the lighting is not good, my head will hurt.” Millennial 
Respondent, [C2]. 

4.2.5 Empathy in Restaurant Service 

Generally, consumers have strong agreements with having staff empathy and service to help them increase their 
wellbeing in Filipino restaurants. These factors include employees that smile more tend to be more eager in serving 
customers (4.80), and staff showing empathy to each other also makes the customers feel good (4.76). A respondent also 
mentioned in the FGD that being empathetic requires being flexible, such as checking a customer’s mood before ordering 
or not interrupting their conversation.    

“My views on restaurants that have empathy and family at its’ core is that they are quite flexible. They should be 
flexible enough to have empathy. Because having empathy is relating to someone, even for price or numbers. I think the 
more that they are flexible, especially with the service, such as checking the person’s mood before ordering or not 
interrupting someone while they are having conversions, that’s also a part of it. If they have empathy and family as their 
core brand, then I think it’s a great restaurant to be in.” Gen Z Respondent, [C4]. 

4.3 Workers’ Wellbeing in Restaurants  

Strong agreements are made by the workers that they can recover quickly from a setback (4.14), having enough 
energy to do what they want after work (4.14), having meaningful conversations with people at work (4.00), and they are 
as physically active as they want to be (4.00).  
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Workers generally agree that empathy management includes empathy in leadership. The top factors are opinions 
being heard/are important (3.86), being supported at work (3.86), empathic to their needs as a worker (3.86), and providing 
assistance to address life issues (3.86). These aspects were brought up as important points during the workers’ FGD. 

“If you think about our company here, the values of family and empathy are there. We listen to the staff when 
they need something, we try to help with what we can, what problems we can carry along with them. At our workplace, I 
cannot say that it [family and empathy values] are 100% there, but it is around 50 – 70%”. Worker 1, [W1]. 

Furthermore, strong agreements are made when applying empathy in service to increase their wellbeing. These 
factors include being pleasant to customers (4.20), being more eager to serve customers when happy (4.20), actively 
listening to customers (4.20), creating enjoyable dining experiences (4.20), sharing the feeling of community with the 
customers (4.20), remembering a customer by name and face (4.20), and listening to customers’ needs (4.20). A worker 
mentioned that serving the needs of the customer helps them do better, and as a result, the customers may come back. 

“I really have to serve the customer properly, sometimes baby them [laughs] because if they really like your 
service, they will come back here.” Worker 2, [W2].  

The factors in empathy and social media are generally agreed on by the restaurant workers. These factors include 
keeping in contact with customers through social media (3.60), communicating with customers with authenticity and empathy 
(3.60), and customers being updated with what is happening at the restaurant (3.60). 

5. Discussion and Conclusion 

The intention of this paper was to investigate the factors that affect the wellbeing of OFWs, and others, in Filipino 
restaurants in Bangkok, and how these factors can be taken into consideration to increase the wellbeing of the customers 
and the restaurant workforce. The factors identified indicate that there are opportunities to improve on the design, brand 
values, worker-care, and management of such establishments and help Filipino entrepreneurs create unique business 
identities that will be resilient in the new normal and beyond.  

The possibility of having biophilic design at the core of restaurant design received positive responses from 
consumers. This research has indicated that the public are particularly interested in having nature-based restaurants to 
help them relax and increase their wellbeing. This is especially true as revealed in the FGD of consumers, with several of 
them mentioning that nature can help reduce their anxiety. This may be due to people’s opportunities to be connected with 
the restorative powers of nature being generally restricted. Reconnecting with nature is proven to increase wellbeing and 
is at the heart of biophilia. 

The top three biophilic patterns of: thermal and airflow variability; visual connection with nature; and dynamic and 
diffuse light should be considered when designing restaurant establishments. These are also prominent in the Focus Group 
Discussions (FGD) with consumers, who mentioned in particular that viewing nature keeps them calm, and having good 
lighting adds to their experience. While the other patterns are also important, budget for renovations or building from scratch 
using biophilic principles should also be taken into consideration when planning these establishments. Filipino restaurants 
in Thailand are currently a niche market, so while many of the biophilic patterns are important, investors and other 
stakeholders need to take into consideration the costs and potential benefits of implementing such solutions. The design, 
worker-care, and management guidelines that are being prepared from this present research study are taking these factors 
into account. 

Furthermore, empathy – a strong family value in Kaginhawaan - received a very strong positive response from 
both consumers and workers. Both sets of individuals had a very high level of agreement on statements regarding service 
and empathy that employees are more eager to serve when they are happy, and actively listening to consumers gives 
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better service. On the workers’ side, there are more empathic factors that they deemed important to wellbeing (being 
pleasant, creating an enjoyable dining experience, sharing the feeling of community, and making sure to remember a 
customer by face and name), due to the nature of their jobs. This is especially true when focusing on the FGD of the 
workers, as they mention that when customers are happy, they too are satisfied. 

Additionally, the factors related to empathy and social media present interesting results. While consumers strongly 
agree that being communicated to authentically and with empathy is appreciated (4.35), workers only partially agree with 
this statement on their end (3.71). Similarly, consumers also strongly agree with appreciating transparency from the 
restaurants (4.41), while the workers partially agree that this is important (3.57). From interviews with the managers, these 
may be due to bad customer experiences, and that the workers may think that their efforts may be unappreciated when 
trying to be authentic and transparent. However, from the results of the consumer survey and the consumer FGD, it is 
generally agreed that empathy is appreciated if implemented by the staff. 

In conclusion, intention, well-thought-out design, worker-care, customer-care and proactive management 
guidelines can add increased value, wellbeing, and resilience to Filipino restaurant establishments. Good planning can help 
achieve this, as can making sure that the guidelines that are being developed as part of this present research can be 
flexible enough for any type of Filipino restaurant establishment to build brand value with empathy and nature at its heart. 
Kaginhawaan can further increase the appeal of such measures. 
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บทคดัย่อ 
 ตกึแถว เป็นสถำปัตยกรรมทีใ่นปัจจุบนันิยมน ำมำปรบัปรุงเป็นจ ำนวนมำก แต่ตกึแถวในประเทศไทยนัน้ต่ำงมปัีญหำในกำรใช้
ลมธรรมชำตเิพือ่กำรระบำยอำกำศ เน่ืองดว้ยลกัษณะกำรกัน้หอ้งภำยในอำคำรท ำใหล้มธรรมชำตไิมส่ำมำรถผำ่นเขำ้มำยงัหอ้งทีม่กีำรใช้
งำนที่อยู่หลงัหอ้งที่ลมเขำ้ได้ เพื่อแก้ปัญหำดงักล่ำว จงึได้น ำคอร์ทยำร์ดมำใช้ในส่วนกลำงอำคำรที่อำจช่วยท ำใหอ้ำกำศที่ไหลเวยีน
ภำยในแต่ละชัน้มำกขึน้ กำรศกึษำน้ีได้ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ คอร์ทยำร์ดเพื่อส่งเสรมิกำรระบำยอำกำศธรรมชำติในอำคำร
ตกึแถวในเขตรอ้นชืน้ โดยท ำกำรศกึษำขนำดคอรท์ยำรด์ทีแ่ตกต่ำงกนั 3 ขนำด ไดแ้ก่ 1.00 x 2.70 เมตร, 1.50 x 2.70 เมตร และ 2.00 
x 2.70 เมตร ผลควำมเรว็ลมที่ไดจ้ะน ำมำเทยีบกบั ควำมเรว็ลมของอำคำรตกึแถวทัว่ไป โดยกำรจ ำลองควำมเรว็ลมได้ใช้โปรแกรม 
PHOENICS V.2021 ภำยใตส้ภำพอำกำศของเดอืนมนีำคม อำคำรตกึแถวทีท่ดสอบมอีำคำรขำ้งเคยีง ผลกำรศกึษำคน้พบวำ่ คอรท์ยำรด์ 
กลำงอำคำรสำมำรถเพิม่ควำมเรว็ลมในพืน้ทีก่ลำงอำคำร และภำยในหอ้งใชง้ำนดำ้นหน้ำได ้โดยเฉพำะต ำแหน่งกลำงอำคำร มคีวำมเรว็
ลมเฉลีย่ภำยในพืน้ที่สงูขึน้ 0.05 – 0.10 เมตร/วนิำที คดิเป็น 10% จำกควำมเรว็ลมอำคำรตกึแถวทัว่ไป กำรศกึษำน้ีมขีอ้จ ำกดัในกำร
ทดสอบ โดยขนำดของอำคำรตกึแถวทีศ่กึษำมคีวำมแตกต่ำงจำกต่ำงประเทศ อกีทัง้มลีกัษณะกำรใชง้ำนทีแ่ตกต่ำงกนั ท ำใหไ้มส่ำมำรถ
ศกึษำขนำดคอรท์ยำรด์ตำมขนำดทีม่กีำรใชง้ำนจรงิได ้ท ำใหก้ำรศกึษำในอนำคตควรจะมกีำรศกึษำขนำดช่องเปิดทีส่อดคลอ้งกบัขนำด
ของคอรท์ยำรด์ เพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิใหภ้ำยในหอ้งมกีำรระบำยอำกำศธรรมชำตทิีด่ขี ึน้ในสภำวะทีอ่ำคำรตกึแถวมคีวำมจ ำกดัทำงดำ้นขนำด
ของอำคำรเป็นแนวทำงในกำรน ำคอรท์ยำรด์ไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบในกำรระบำยอำกำศของอำคำรตกึแถวในอนำคต 

ค าส าคญั: คอรท์ยารด์, ตกึแถว, ความเรว็ลม, การระบายอากาศธรรมชาต,ิ พืน้ทีก่ลางอาคาร 

Abstract 
  Row houses is an architecture that is currently popular for many improvements. But row houses in Thailand have 
problems using natural wind for ventilation. Due to the nature of the room divider inside the building natural wind cannot 
penetrate the room behind the air entrance to solve such problems, Therefore, the courtyard was used in the central part of 
the building could increase the airflow on each floor. This study examined the possibility of using Courtyard to promote 
natural ventilation in tropical tenement buildings. By studying 3 different courtyard sizes, namely 1.00 x 2.70 m, 1.50 x 2.70 
m, and 2.00 x 2.70 m. Will be compared with the Wind speed of a general tenement building The wind speed simulation was 
performed using PHOENICS V.2021 under the weather conditions of March. The tenement buildings tested were surrounded 
by neighboring buildings. The study found that Courtyard in the middle of the building can increase the wind speed in the 
center of the building and inside the room can be used in front, Especially in the middle of the building The average wind 
speed within the area was 0.05 – 0.10 m/s, Representing 10% of the general wind speed of a commercial building. This 
study was limited in testing. The size of the tenement buildings studied was different from other countries. They also have 
different characteristics. Therefore, it is not possible to study the size of the courtyard according to the size that is used. 
Future studies should be conducted to study the opening size that corresponds to the size of the courtyard. To promote the 
interior of the room to have better natural ventilation in conditions where the building is limited in terms of the size of the 
building, it is a guideline to use the courtyard as a ventilation element of the row houses building in future. 

Keywords: Courtyard, Row houses, Wind speed, Natural ventilation, Center of building 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ตกึแถว ถอืเป็นสถำปัตยกรรมทีใ่นปัจจุบนันิยมทีจ่ะน ำมำปรบัปรุงเป็นจ ำนวนมำก เน่ืองดว้ยจำกควำมสำมำรถของอำคำรที่

เป็นไดท้ัง้สถำนทีป่ระกอบธุรกจิ และอยู่อำศยั สอดคลอ้งกบัสภำพกำรใช ้ชวีติทีเ่ปลีย่นไปของผูค้นในปัจจุบนั (สุภำวด ีบุญยฉตัร, 2561) 
ซึง่ปัญหำส ำคญัของตกึแถวในกำรรโีนเวทนัน้ นอกจำกเรื่องแสงสว่ำงแลว้ผูอ้อกแบบควรค ำนึงถงึกำรระบำยอำกำศ โดยปัจจุบนัมกีำร
แก้ไขปัญหำเหล่ำน้ีด้วยกำรปรบัปรุงผงัอำคำรรวมถึงกำรออกแบบขนำดของช่องเปิดของอำคำร (เฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ,์ 2548) แต่
ภำยในต่ำงประเทศนัน้มวีธิกีำรแกไ้ขปัญหำกำรระบำยอำกำศของอำคำรตกึแถวทีแ่ตกต่ำงออกไป โดยมกีำรน ำพืน้ทีส่เีขยีวมำไว้ตรง
กลำงอำคำร หรือที่เรียกว่ำคอร์ทยำร์ด มำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องกำรระบำยอำกำศให้กบัอำคำรประเภทตึกแถว (Daniel 
Micallef, 2016) ในต่ำงประเทศนัน้มกีำรศกึษำกำรระบำยอำกำศของคอรท์ยำรด์นอกอำคำรเป็นจ ำนวนมำก โดยพบวำ่ คอรท์ยำรด์มกีระ
บวนกำรหลกัทีจ่ะท ำใหอุ้ณหภูมทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงภำยใน และภำยนอกอำคำรเกดิ Radiation-Effect ส่งผลใหเ้กดิลมทีจ่ะช่วยท ำให้
อำคำรเกดิกำรระบำยควำมร้อนแบบ Passive cooling  จงึท ำใหเ้กดิผลของกำรถ่ำยเทอำกำศจำกภำยในสู่ภำยนอกอำคำร (Gaurav 
Agrawal, 2018) กำรศกึษำสดัสว่นของคอรท์ยำรด์นัน้พบวำ่สดัสว่น 0.3 0.5 และ 1 ของคอรท์ยำรด์นัน้ ถอืเป็นสดัสว่นทีเ่หมำะสมต่อกำร
ระบำยอำกำศในคอรท์ยำรด์ แต่ในสดัสว่นทีม่ำกกวำ่ 1.5 ขึน้ไปนัน้จะท ำใหม้คีวำมเรว็ในกำรระบำยอำกำศทีน่ัน้ลดลง กำรศกึษำอุณหภูมิ
กำรเคลื่อนทีข่องอำกำศ ในแต่ละสดัส่วนของคอร์ทยำรด์ ผลทีไ่ดค้อือตัรำกำรหมุนของอำกำศภำยในคอร์ทยำร์ดนัน้ส่งผลใหอุ้ณหภูมิ
ภำยในคอรท์ยำรด์นัน้มคีวำมสม ่ำเสมอ และอตัรำกำรหมุนเวยีนของอำกำศภำยในจะขึน้อยู่กบัสดัสว่นของคอรท์ยำรด์ ยิง่ขนำดแคบกจ็ะ
ท ำใหอ้ำกำศหมุนภำยในคอร์ทยำร์ดได้มำก (Alvarez, 1998) กำรศกึษำลกัษณะกำรเคลื่อนไหวของอำกำศของ Traditional Chinese 
shophouse ของประเทศมำเลเซยี โดยกำรจุดไฟแลว้ดกูำรเคลื่อนไหวของควนันัน้ พบวำ่ ยิง่ขนำดของคอรท์ยำรด์นัน้มขีนำดทีเ่ลก็ และ
แคบจะสำมำรถดนัอำกำศไปในชัน้ถัดไปได้ดีขึ้นมำกกว่ำคอร์ทยำร์ดที่มีขนำดกว้ำง (Mohd Azuan Zakaria, 2015; Tetsu Kubota, 
2017) กำรศกึษำควำมแตกต่ำงของอุณหภูมภิำยในคอรท์ยำรด์ และภำยนอกอำคำรนัน้พบวำ่ อำกำศเยน็จำกภำยนอกจะไหลเขำ้แทนที ่
อำกำศรอ้นภำยในคอรท์ยำรด์ และเขำ้สูภ่ำยในหอ้งพกัอำศยัซึง่อำกำศจะสำมำรถถ่ำยเทในอำคำรไดม้ำกหรอืน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัต ำแหน่ง
ของคอร์ทยำร์ด ซึ่งถ้ำคอร์ทยำร์ดอยู่ระหว่ำงพื้นที่หอ้ง 2 ห้องที่เท่ำกนัจะสำมำรถท ำให้อำกำศภำยในหอ้งไหลเวยีนได้ดขีึน้  (Haval 
Abdulkareem, 2015) กำรศึกษำส่วนใหญ่ในต่ำงประเทศล้วนศึกษำสภำวะควำมน่ำสบำยของห้องอยู่อำศยัที่ติดกบัคอร์ทยำร์ดที่มี
ลกัษณะเปิดโลง่กบัพืน้ทีโ่ดยรอบแมค้อรท์ยำรด์อยูภ่ำยในอำคำร และศกึษำลกัษณะกำรไหลของอำกำศในคอรท์ยำรด์ แต่ต่ำงประเทศนัน้
ยงัไมไ่ดม้ศีกึษำควำมเรว็ลมภำยในคอรท์ยำรด์ทีอ่ยู่ภำยในอำคำรโดยมสีภำพพืน้ทีไ่มเ่ชื่อมต่อกบัภำยนอกอำคำร ในประเทศไทยนัน้ยงั
ไม่มกีำรศกึษำกำรปรบัปรุงกำรระบำยอำกำศโดยกำรใชค้อร์ทยำร์ดมำเป็นส่วนหน่ึงของอำคำร มเีพยีงกำรศกึษำกำรปรบัปรุงกำรจดั
พืน้ที ่และขนำด หรอื ต ำแหน่งของชอ่งเปิดของอำคำรตกึแถวเพือ่สง่เสรมิกำรระบำยอำกำศ  

ดงันัน้ กำรวจิยัน้ีจงึตอ้งกำรศกึษำขนำดของคอรท์ยำรด์ทีส่ำมำรถน ำมำใชง้ำนกบัตกึแถวในประเทศไทยได ้ณ ต ำแหน่งกลำง
อำคำร โดยกำรศกึษำไดศ้กึษำคอรท์ยำร์ดทีม่ขีนำดแตกต่ำงกนั 3 ขนำด ทีส่่งผลต่อค่ำควำมเรว็ลมเฉลีย่ภำยในอำคำรตกึแถว ผลจำก
กำรศกึษำดงักล่ำวอำจน ำไปประยุกต์ใชใ้นกำรระบำยอำกำศดว้ยวธิธีรรมชำตใินตกึแถว โดยก ำหนดสมมตฐิำนว่ำขนำดคอรท์ยำรด์ที่มี
ควำมกวำ้งทีม่ำกขึน้ จะสำมำรถช่วยท ำใหค้วำมเรว็ลมภำยในอำคำรตกึแถวมคี่ำควำมเรว็ลมเฉลีย่ที่สงูขึน้ โดยอำคำรตกึแถวทีศ่กึษำจะ
อยู่ในสภำพสภำวะคงที่(Steady state) ในวนัที1่0เมษำยน ของช่วงหน้ำรอ้นในประเทศไทย ซึง่มลีมมำจำกทำงทศิตะวนัตกของอำคำร 
ในกำรศึกษำไม่ได้ค ำนึงถึงปัจจยัทำงด้ำนอุณหภูม ิเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมผินัง ในอำคำร และสภำพอุณหภูมิอำกำศ
ภำยนอกมคีำ่ต่ำงกนัน้อยมำกจนไมม่ผีลกบัควำมเรว็ลมทีเ่กดิขึน้ภำยในอำคำร 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฎีการระบายอากาศในคอรท์ยารด์ 
คอร์ทยำร์ด นัน้มกีระบวนกำรหลกัที่จะแก้ปัญหำควำมร้อนที่เกิดขึ้นจำกกำรแผ่รงัสคีวำมร้อนที่จะช่วยท ำให้อำคำรเกิด 

Passive cooling อกีทัง้ยงัสำมำรถทีจ่ะเพิม่แสงสว่ำงธรรมชำตเิขำ้มำในอำคำรท ำให ้กำรใชพ้ลงังำนในอำคำรลดลง สวนกลำงอำคำร 
เป็นตวักลำงทีส่ำมำรถท ำใหอุ้ณหภมูขิองภำยในอำคำรต่ำงจำกภำยนอก อกีทัง้ไดส้รำ้งพืน้ทีเ่ชือ่มต่อระหวำ่งภำยใน และภำยนอกอำคำร 
ปัจจยัทัง้ 2 น้ีจงึท ำใหเ้กดิผลของลมที่เกดิขึน้เพือ่ถ่ำยเทอำกำศภำยในสู่ภำยนอกอำคำร 1. คอรท์ยำรด์ในช่วงเวลำกลำงวนั ในระหว่ำง
กลำงวนันัน้ควำมรอ้นของอำกำศจะดนัตวัขึน้สูด่ำ้นบน โดยในชว่งกลำงวนัคอรท์ยำรด์จะมอุีณหภมูทิีม่ำกกวำ่หอ้งภำยในอำคำร สง่ผลให้
อำกำศจำกเคลือ่นตวัระหวำ่งจำกภำยในสูภ่ำยนอกไดด้ยีิง่ขึน้ 2. คอรท์ยำรด์ในช่วงเวลำกลำงคนื ในระหวำ่งตอนกลำงคนืนัน้อำกำศเยน็
จะกดตวัลงสื่อพืน้ดนิ และท ำใหค้วำมร้อนจำกภำยในอำคำรนัน้ไหลตวัออกสู่ภำยนอกอำคำร โดยคอร์ทยำร์ดจะเป็นตวักลำงทีท่ำให้
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อำกำศเย็นไหลเข้ำมำในคอร์ทยำร์ด และส่งต่อสู่ภำยในอำคำรที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำก่อนจะน ำควำมร้อนออกสู่ภำยนอก ส่งผลให้
ประสทิธภิำพของอำกำศเคลือ่นตวัจำกภำยในสูภ่ำยนอกไดด้ขีึน้ (Remco Looman, 2007) 
กำรทดสอบต ำแหน่งหอ้งดำ้นหลงัทีต่ดิกบัคอรท์ยำรด์ โดยปรบัเปลีย่นควำมสงูของคอรท์ยำรด์ โดยศกึษำควำมสงู(H) ต่อควำมกวำ้ง(W) 
พบวำ่ควำมเรว็ลมในหอ้งของคอรท์ยำรด์ตำมสดัสว่น H/W=3 พบวำ่สดัสว่นน้ีมอีตัรำกำรไหลของอำกำศภำยในหอ้งดทีีส่ดุ รองลงมำเป็น 
H/W=1 และ H/W=5 ตำมลำดบั (Daniel Micallef, 2016) 

กำรศกึษำเกีย่วกบัประสทิธภิำพ และกระบวนกำรเปลีย่นถ่ำยอุณหภมูใินคอรท์ยำรด์ ในชว่งเวลำกลำงวนัและกลำงคนื ในพืน้ที่
ของ Dunham พบว่ำรูปแบบกำรใช ้คอร์ทยำร์ด ทีน่ ำมำใชใ้นอำคำรในแถบตะวนัออกกลำง อุณหภูมภิำยใน คอร์ทยำร์ด ในช่วงตอน
กลำงวนันัน้จะมอุีณหภมูทิีม่ำกกวำ่ภำยนอก และในหอ้งพกัอำศยัท ำใหต้อนกลำงวนัอำกำศภำยนอกจะไหลเขำ้แทนทีอ่ำกำศภำยใน คอร์
ทยำรด์ และเขำ้สูภ่ำยในหอ้งพกัอำศยั ซึง่อำกำศจะสำมำรถถ่ำยเทในอำคำรไดม้ำกหรอืน้อยขึน้อยูก่บัต ำแหน่งของคอรท์ยำรด์ ซึง่ถำ้คอร์
ทยำรด์อยูร่ะหวำ่งพืน้ทีห่อ้ง 2 หอ้งทีเ่ท่ำกนัจะสำมำรถท ำใหอ้ำกำศภำยในหอ้งดำ้นทีไ่มม่ลีมผำ่นมกีำรไหลเวยีนของอำกำศไดด้ขีึน้ และ
จำกกำรจุดไฟแลว้ดูลกัษณะกำรเคลื่อนไหวของอำกำศใน คอรท์ยำร์ด พบว่ำคอรท์ยำร์ดนัน้หำกมขีนำดทีเ่ลก็ และแคบจะสำมำรถดนั
อำกำศไปในชัน้ถดัไปไดด้ขีึน้มำกกวำ่คอรท์ยำรด์ทีม่ขีนำดกวำ้ง (Mohd Azuan Zakaria, 2015) 

2.2 การวิเคราะหผ์ล  
กำรศกึษำควำมเรว็ลมทีเ่หมำะสมต่อกำรรบัรูข้องมนุษย์ ในอำคำรตกึแถวทีม่คีอร์ทยำร์ดเปรยีบเทยีบกบั base case จะน ำ

ควำมเร็วลมเฉลี่ยในพื้นที่ของชัน้ 2 และชัน้ 3 ใน 3 ส่วนของอำคำรของแต่ละกรณีศึกษำมำเทยีบกบัระดบัควำมเร็วลมที่ส่งผลต่อ
ควำมรูส้กึสบำยภำยในอำคำรของ (Olgyay, 1963) โดยก ำหนดใหค้วำมเรว็ทีอ่ยู่ในช่วง 0.25 – 1.00 เมตร/วนิำท ีเป็นช่วงทีส่่งผลต่อ
ควำมรูส้กึสบำยของมนุษย ์ในกรณีทีม่คีวำมเรว็ลมน้อยกวำ่ 0.25 เมตร/วนิำท ีจะเป็นชว่งควำมเรว็ลมทีม่นุษยไ์มรู่ส้กึถงึควำมเรว็ลม และ
ควำมเรว็ลมทีม่ำกกวำ่ 1.00 เมตร/วนิำทจีะท ำใหม้นุษยน์ัน้รูส้กึรบกวน  

3. วิธีด าเนินงานวิจยั 

3.1 ทฤษฎีการระบายอากาศในคอรท์ยารด์ 
กำรคดัเลอืกอำคำรกรณีศกึษำ งำนวจิยัน้ีเลอืกอำคำรตกึแถวทีม่สีภำพแวดลอ้มทีม่อีำคำรทีพ่กัอำศยัอยู่ลอ้มรอบ โดยทศิทำง

ลมประจ ำในช่วงทีท่ ำกำรทดสอบมำจำกทำงทศิตะวนัตก อำคำรตกึแถวมตี ำแหน่งหอ้งทีใ่ชง้ำนอยู่ทำงดำ้นหน้ำ และดำ้นหลงัของอำคำร
โดยมีบนัไดอยู่ในต ำแหน่งกึ่งกลำงของอำคำร ตึกแถวที่ศึกษำมีหน้ำกว้ำง 4 เมตร ลึก 16 เมตร โดยมีขนำด และระยะห่ำงตำม 
กฎกระทรวงฉบบัที ่55, 2543 อำคำรมคีวำมสงู 5 ชัน้ โดยมคีวำมสูงแต่ละชัน้ 3.00 เมตร ต ำแหน่งช่องเปิดดำ้นนอกเป็นหน้ำต่ำงขนำด 
0.6 x 1.00 เมตร และช่องเปิดด้ำนในเป็นประตู แสดงดงัรูปที่ 2 โดยลกัษณะของตึกแถวที่เลอืกมำทดสอบเป็นขนำดมำตรฐำนกำร
ออกแบบอำคำรตกึแถวทีพ่บทัว่ไปในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล  

ตวัแปรทีศ่กึษำ 
ตวัแปรตน้ ขนำดของคอรท์ยำรด์  
ขนำดของคอรท์ยำรด์จะก ำหนด กวำ้งxยำว ในสดัสว่นทีแ่ตกต่ำงกนั โดยในกำรศกึษำมกีำรก ำหนดขนำดดงัต่อไปน้ี แสดงดงัรปูที ่2 

1. ขนำดคอรท์ยำรด์ กวำ้ง 1.00 เมตร ยำว 2.60 เมตร 
2. ขนำดคอรท์ยำรด์ กวำ้ง 1.50 เมตร ยำว 2.60 เมตร 
3. ขนำดคอรท์ยำรด์ กวำ้ง 2.00 เมตร ยำว 2.60 เมตร 

ตวัแปรตำม ควำมเรว็ลมภำยในอำคำร 
ภำยใต้ตวัแปรต้นทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะส่งผลใหค้วำมเรว็ลมในอำคำรตกึแถวทีส่ดสอบมคีวำมเรว็ลมทีเ่ปลีย่นแปลงตำม ควำมเรว็ลมที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกน ำมำเปรยีบเทยีบระหวำ่งอำคำรทีท่ ำกำรทดสอบ เพือ่ศกึษำตกึแถวทีม่คีวำมเรว็ลมเฉลีย่ภำยในอำคำรทีด่ทีีส่ดุ 

ตวัแปรควบคุม 
1. ขนำด กวำ้งxยำว ของตกึแถวจำกกำรศกึษำ และกฎหมำยก ำหนด จะม ีขนำดอำคำรกวำ้ง 4.00 เมตร ลกึ 16.00 เมตร แสดงดงัรปูที ่1 
2. ควำมสงูของอำคำรตกึแถวจำกกำรศกึษำจะมคีวำมสงูอำคำร 15 เมตร แสดงดงัรปูที ่1 
3. ต ำแหน่งของคอรท์ยำรด์ และบนัได ภำยในอำคำรก ำหนดใหอ้ยูก่ึง่กลำงอำคำร แสดงดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 แสดงรปูผงั และรปูอำคำรตกึแถวทีศ่กึษำ รวมถงึต ำแหน่งชอ่งเปิดทีศ่กึษำ 
 

 
รปูท่ี 2 แสดงขอบเขตและขนำดคอรท์ยำรด์ทีท่ ำกำรศกึษำ 

3.2 การจ าลองโมเดล CFD 
กำรศึกษำควำมเร็วลมในอำคำร งำนวิจัยน้ีใช้วิธีจ ำลองผ่ำนโปรแกรมค ำนวณพลศำสตร์ของไหล (computational fluid 

dynamic, CFD) ดว้ยโปรแกรม PHOENICS V.2021 ซึง่เป็นโปรแกรมทีม่กีำรใชอ้ย่ำงแพร่หลำยในกำรจ ำลองกำรเคลื่อนทีข่องอำกำศ
ภำยในอำคำรและใหผ้ลกำรจ ำลองทีแ่มน่ย ำ (Lei, 2016) กำรน ำขอ้มลูควำมเรว็ลมทีเ่กบ็จำกภำคสนำมถูกใชใ้นกำรค ำนวณโพลไฟลข์อง
ควำมเรว็ลมทีช่่องลมเขำ้ (Inlet) โดยใชส้มกำรที ่(1) เมือ่ UH คอื ค่ำควำมเรว็ลม ณ ควำมสงูต่ำงๆ Uref คอื ค่ำควำมเรว็ลมทีค่วำมสงูใน
ระดบัอำ้งองิ 10 เมตร H คอื ระดบัควำมสงูทีต่อ้งกำร Href คอื ระดบัควำมสงูอำ้งองิ (10 เมตร) และคำ่ 𝛼 คอื คำ่ควำมฝืดในพืน้ทีเ่มอืง มี
คำ่ 0.22 และใชส้มกำรที ่(2) ในกำรค ำนวณคำ่ควำมแปรปรวนของลม เมือ่ I  คอื ค่ำควำมแปรปรวนของลม K  คอื คำ่ควำมคงที ่0.094 
และคำ่ H  คอื ระดบัควำมสงูทีต่อ้งกำร 

UH      =      Uref x (H/Href)a                  (1) 

I      =      2.58(K0.5)(10/H)0.250                 (2) 
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ส ำหรบักำรตัง้ค่ำโมเดลจ ำลองของอำคำรกรณีศกึษำและอำคำรแวดลอ้มในโปรแกรม PHOENICS V.2021 ผูว้จิยัมกีำรก ำหนด
ขนำดขอบเขตของกำรจ ำลอง (Domain) ตำมขอ้ก ำหนดของ (Mochida, 2016) โดยก ำหนดใหร้ะยะขอเขตห่ำงจำกกด้ำนหน้ำโมเดล 5H 
ดำ้นขำ้ง 5H ดำ้นหลงัอำคำร 15H และ สูง 6H แสดงดงัรูปที ่3 (ซำ้ย) ในกำรตัง้ค่ำกำรจ ำลองไดใ้ชส้ตูรกำรค ำนวณกำรไหลของอำกำศใน
โปรแกรม PHOENICS V.2021 ทีช่ือ่ Standard KE เน่ืองจำกเป็นสตูรทีนิ่ยมในกำรศกึษำกำรไหลของอำกำศภำยในอำคำร และเป็นมำตรฐำน
ของสตูรค ำนวณกำรไหลของอำกำศ อกีทัง้มกีำรยอมรบัในระดบัสำกล โดยกำรศกึษำมกีำรท ำซ ้ำของกำรค ำนวณอยูท่ี ่12,000 Iteration   

 
รปูท่ี 3  ต ำแหน่งทีต่ัง้ของอำคำรศกึษำและขอบเขตโมเดลจ ำลองในโปรแกรม PHOENICS V.2021 (ขวำ) โดยมคีวำมละเอยีดของกรดิ
เป็นขนำดปกต ิ187,200 เซลล ์ 

ในกำรวดัควำมน่ำเชื่อถอืของผลกำรจ ำลองงำนวจิยัน้ีมกีำรศกึษำผลกระทบของขนำดเซลลก์รดิทีส่ง่ผลต่อคำ่ควำมเรว็ลม และ
กำรเทยีบเคยีงผลกำรจ ำลองกบัผลกำรวดัในภำคสนำม โดยมรีำยละเอยีด ดงัน้ี 

1) กำรจ ำลองโมเดลมกีำรเปรยีบเทยีบผลกำรจ ำลองของขนำดกรดิทัง้ 3 ขนำด  กรดิขนำดหยำบ 144,000 เซลล,์ กรดิขนำด
ทัว่ไป 187,200 เซลล ์และกรดิขนำดละเอยีด 243,360 เซลล ์เพือ่เลอืกขนำดกรดิทีเ่หมำะสมทีสุ่ด กำรศกึษำนี้ไดน้ ำผลจำกกำรจ ำลองที่
ระดบัควำมสงู 1.5 เมตร จำกจุดวดัทัง้หมด 12 จุด เพื่อท ำกำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ควำมแตกต่ำงของผลกำรศกึษำโดยใชส้มกำรที ่(3) 
และสมกำรที ่(4) โดยก ำหนดให ้เมือ่ X1 คอื ค่ำควำมเรว็ลมจำกกำรจ ำลองโดยใชก้รดิขนำดหยำบ X2 คอืคำ่ควำมเรว็ลมจำกกำรจ ำลอง
โดยใชก้รดิขนำดปกต ิและ X3 คอื คำ่ควำมเรว็ลมจำกกำรจ ำลองโดยใชก้รดิขนำดละเอยีด  

(X1-X2)/X1          (3) 
(X2-X3)/X3          (4) 

2) กำรเปรยีบผลจำกกำรวดัค่ำภำคสนำมและกำรจ ำลองดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ งำนวจิยัน้ีไดม้กีำรวดัควำมเรว็ลมและ
ทศิทำงลมของสภำพแวดลอ้มโดยใช ้Kestrel 5400 wheather – station โดยมตี ำแหน่งตดิตัง้หำ่งจำกอำคำร 3 เมตร เละมคีวำมสงู 2.00 
เมตรจำกพืน้ชัน้ดำดฟ้ำส ำหรบักำรวดัค่ำควำมเรว็ลมภำยในอำคำร ผูว้จิยัใช ้ testo 405i เพื่อวดัควำมเรว็ลมในทีต่ ำแหน่งช่องเปิดของ
อำคำร และพืน้ทีภ่ำยในหอ้ง ระดบักำรตดิตัง้ของเซน็เซอรอ์ยูส่งูจำกพืน้หอ้ง 0.6 เมตร ในกำรวดัค่ำควำมเรว็ลมภำยในอำคำรมกีำร โดย
จะท ำกำรวดัผล 7 จุดวดัในอำคำร โดยจุดที่อยู่ภำยในหอ้ง(หอ้ง A, หอ้ง C, หอ้งD) จะสลบักำรวดัแต่ละจุด 7 นำที เก็บขอ้มูลทุกๆ 1 
วนิำท ีเป็นเวลำ 6 ชม. และหอ้ง B เก็บขอ้มูลทุกๆ 1 วนิำที วดัเป็นเวลำ 6 ชม. โดยได้จ ำนวนขอ้มูลแต่ละจุดวดัมำ  21,600 ขอ้มูล 
จ ำนวน 4 ชุด  

กำรเปรยีบเทยีบผลควำมเรว็ลมจำกกำรวดัผลภำคสนำมกบัผลกำรจ ำลองมกีำรคดิค ำนวณเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงตำม
สมกำรดงัน้ี 
สมกำรกำรกำรวดัคำ่ควำมเพีย้นของคำ่ประสทิธภิำพ (RMSE) 

RMSE      =      √
∑

𝑛

𝑖=1
(𝐴𝑖−𝐹𝑖)2

𝑁
                  (5) 

สมกำรกำรคำ่วดัขอ้ผดิพลำดรอ้ยละสมับรูณ์ (MAPE) 

MAPE      =      
1

𝑛
∑

𝐴𝑖−𝐹𝑖

𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

                  (6) 

เมือ่ Ai= ค่ำทีว่ดัไดจ้ำกภำคสนำม, Fi= ค่ำทีว่ดัไดจ้ำกกำรจ ำลองผล, N= จ ำนวนชุดขอ้มลู โดย RMSE คอื กำรวดัค่ำควำมเพีย้นของค่ำ
ประสทิธภิำพ ยิง่มคี่ำน้อยยิง่มผีลที่ด ีMAPE คอื ค่ำวดัขอ้ผดิพลำดร้อยละสมับูรณ์ ยิง่มคี่ำน้อยยิง่มผีลที่ด ีจำกกำรเปรยีบเทยีบผล
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ควำมเรว็ลมจำกพื้นที่ศึกษำ และโมเดลจ ำลองพบว่ำค่ำ MAPE มคี่ำ 0.12 % ไม่เกนิ 15% และ RMSE มคี่ำต ่ำกว่ำ 1% ซึ่งสำมำรถ
อธบิำยไดว้ำ่ค่ำควำมเรว็ลมของพืน้ทีศ่กึษำ และโมเดลจ ำลองมคีวำมเรว็ลมไมแ่ตกต่ำงกนั สำมำรถทีจ่ะโมเดลกำรตัง้คำ่น้ีไปจ ำลองต่อได้ 

จำกกำรเปรยีบเทยีบกรดิทัง้ 3 รูปแบบ พบว่ำ กำรเปรยีบเทยีบขนำดกรดิทัว่ไป และกรดิขนำดละเอยีด มคี่ำที่แตกต่ำงกนั 
8.62% และกำรเปรยีบเทยีบขนำดกรดิทัว่ไป และกรดิขนำดหยำบ มคี่ำที่แตกต่ำงกนั 10.07% โดยทัง้ขนำดกรดิทัง้ 3 รูปแบบมคี่ำ
ควำมเรว็ลมทีไ่มแ่ตกต่ำงกนัเกนิ 15% ดงันัน้จงึสำมำรถทีจ่ะน ำกรดิขนำดปกตไิปใชใ้นกำรจ ำลองต่อไปได ้เนื่องจำกใชเ้วลำน้อยกวำ่กรดิ
ละเอยีด และคำ่ควำมเรว็ลมไมแ่ตกต่ำงกนัมำก 

จำกกำรศึกษำกำรระบำยอำกำศธรรมชำติของตึกแถวทัง้ในและต่ำงประเทศ ท ำให้ทรำบถึงลกัษณะวธิกีำรระบำยอำกำศ
ธรรมชำตใินอำคำรตกึแถวทีจ่ะเน้นไปในทำง Cross Ventilation และขนำด รวมถงึต ำแหน่งทีต่ัง้ของคอรท์ยำรด์ โดยทัง้ในประเทศไทย
และต่ำงประเทศจะนิยมให ้ต ำแหน่งคอร์ทยำร์ดอยู่กลำงอำคำรมขีนำด กวำ้ง 1.00 เมตร ยำว  3.00 เมตร, กวำ้ง 1.50 เมตร ยำว3.00 
เมตร และ  กว้ำง 2.00 ยำว 3.00 เมตร ซึ่งจำกขอ้มูลเหล่ำน้ีจะน ำไปสู่กำรศึกษำต่อไป โดยจะศึกษำตึกแถวภำยใต้สภำพแวดล้อม
เดยีวกนักบัตกึแถวทีท่ ำกำรวดัควำมเรว็ลมในพืน้ทีจ่รงิ โดยตกึแถวจะมลีกัษณะคูหำทีท่ดสอบทีอ่ยู่รมิอำคำร และมลีมธรรมชำตเิขำ้มำ
ทำงดำ้นหลงัซึ่งเป็นทศิลมหลกั ทศิตะวนัตกจะท ำกำรวดัผล รวมถงึเปรยีบเทยีบกำรทดลองผ่ำนกำรวดัควำมเรว็ลม 105 จุดทีก่ ำหนด 
ของตกึแถวทีแ่ตกต่ำงกนั 4 รูปแบบ โดยจะวดัทีค่วำมสงู 1.50 เมตรจำกพืน้ในชัน้ที ่2 และชัน้ 3 ของอำคำร แสดงดงัรูปภำพที ่4 โดย
ขอ้มลูควำมเรว็ลมทีไ่ดจ้ะวดัจำกโปรแกรม PHOENICS V.2021 ซึง่จะวดัควำมเรว็ลมเป็นแนวยำว V1-V5 เป็นขอ้มลูจ ำนวนแนวละ 21 
จุด แสดงดงัรปูที ่4 

 
รปูท่ี 4 แสดงจุดวดัควำมเรว็ลม 105 จุด และภำพแปลน ชัน้2 กบั ชัน้3 อำคำรทีท่ดสอบ 

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
ในกำรเปรยีบเทยีบควำมเรว็ลมในอำคำร base case และอำคำรตกึแถวทีเ่พิม่คอรท์ยำรด์ 3 ขนำดในหอ้งดำ้นหน้ำ ตรงกลำง 

และหอ้งดำ้นหลงัไดผ้ลกำรทดลองดงัน้ี  

เคสท่ี 1 (อำคำร base case) ชัน้ 2 กบั ชัน้ 3 มคี่ำควำมเร็วลมดงัน้ี ที่ควำมเร็วลมในชัน้ 2 อยู่ที่ 0.13 เมตร/วนิำท ีและ
ควำมเรว็ลมเฉลีย่ในชัน้ที ่3 อยู่ที ่0.06 เมตร/วนิำท ีโดยชัน้ 2 จะมคีวำมเรว็ลมในหอ้งดำ้นหลงั จนถงึตรงกลำงอำคำร มคีวำมเรว็ลม
เฉลีย่ 0.14 เมตร/วนิำท ีและจะมคีวำมเรว็ลมลดต ่ำลงในหอ้งดำ้นหน้ำ โดยมคีวำมเรว็ลมเฉลีย่ภำยในหอ้ง 0.03 เมตร/วนิำที  เน่ืองจำก
หอ้งดำ้นหน้ำมกีำรกัน้หอ้ง และมขีนำดช่องเปิดทีน้่อยท ำใหล้มไม่สำมำรถไหลผ่ำนช่องเปิดไปยงัพืน้ทีไ่ด ้ชัน้ 3 จะมคีวำมเรว็ลมในหอ้ง
ดำ้นหลงั โดยมคีวำมเรว็ลมภำยเฉลีย่ภำยในหอ้ง 0.11 เมตร/วนิำท ีส่วนตรงกลำง และหอ้งดำ้นหน้ำอำคำร จะมคีวำมเรว็ลมทีล่ดต ่ำลง
ตำมล ำดบัเน่ืองจำกมกีำรกัน้หอ้ง และมขีนำดช่องเปิดทีน้่อย และต ำแหน่งทีไ่ม่ตรงกนัท ำใหล้มไม่สำมำรถไหลผำ่นช่องเปิดไปยงัพืน้ทีท่ี่
ต่อจำกหอ้งได ้โดยสว่นตรงกลำงจะมคีวำมเรว็ลม 0.09 เมตร/วนิำท ีในหอ้งดำ้นหน้ำจะมคีวำมเรว็ลม 0.02 เมตร/วนิำท ีแสดงดงัรปูที ่5 

เคสท่ี 2 (อำคำรตึกแถวที่เพิม่คอร์ทยำร์ดขนำด กวำ้ง 1.00 เมตร ยำว 2.70 เมตร) เมื่อเพิม่คอร์ทยำร์ด เขำ้มำในอำคำร
ตกึแถวทีศ่กึษำ ควำมเรว็ลมเฉลีย่ในชัน้ 2 กบั ชัน้ 3 พบว่ำในพืน้ทีด่งักล่ำวมคี่ำควำมเรว็ลมฉลีย่ดงัน้ี ควำมเรว็ลมเฉลีย่ในชัน้ 2 อยู่ที ่
0.14 เมตร/วนิำท ีและควำมเรว็ลมเฉลีย่ในชัน้ที ่3 อยู่ที ่0.12 เมตรต่อวนิำท ีโดยลกัษณะกำรไหลของอำกำศภำยในชัน้ 2 จะเหมอืนกบั 
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อำคำร base case แต่จะมกีำรแผ่ของอำกำศในพืน้ทีก่ลำงอำคำรที่มำกกว่ำ base case เน่ืองจำกคอร์ทยำร์ดได้ท ำใหเ้กดิช่องว่ำงใน
พืน้ทีด่งักล่ำว ท ำใหอ้ำกำศในชัน้อื่นๆ สำมำรถไหลเวยีนไปยงัชัน้ที ่2 ได ้ในพืน้ทีช่ ัน้ 3 จะมลีกัษณะกำรไหลของอำกำศทีแ่ตกต่ำงจำก
อำคำร base case โดยภำยในชัน้น้ีจะมกีำรแผ่ของอำกำศจำกห้องด้ำนหลงั ไปจนถึงตรงกลำงอำคำร ท ำให้ทัง้ 2 ต ำแหน่งมกีำร
ไหลเวยีนของอำกำศทีด่ขี ึน้ แต่ในพืน้ทีห่อ้งดำ้นหน้ำ ในทัง้ 2 ชัน้ไม่มคีวำมแตกต่ำงในดำ้นกำรไหลของอำกำศจำกอำคำร base case 
แสดงดงัรปูที ่6 

 
รปูท่ี 5 แสดงผลควำมเรว็ลมในชว่งแปลนชัน้2 ชัน้3 และรปูตดัอำคำร เคสที ่1 

 
รปูท่ี 6 แสดงผลควำมเรว็ลมในชว่งแปลนชัน้2 ชัน้3 และรปูตดัอำคำร เคสที ่2 

เคสท่ี 3 (อำคำรตกึแถวทีเ่พิม่คอรท์ยำรด์ขนำด กวำ้ง 1.50 เมตร ยำว 2.70 เมตร) เมื่อเพิม่ขนำดควำมกวำ้งของคอรท์ยำรด์
ขึน้มำ 0.50 เมตรโดยชัน้ 2 กบั ชัน้ 3 พบว่ำในพืน้ทีด่งักล่ำวมคี่ำควำมเรว็ลมฉลีย่ดงัน้ี ชัน้ 2 อยู่ที ่0.15 เมตร/วนิำท ีและควำมเรว็ลม
เฉลีย่ในชัน้ที ่3 อยู่ที ่0.12 เมตรต่อวนิำท ีโดยลกัษณะกำรไหลของอำกำศภำยในชัน้ 2 และ ชัน้ 3 จะไม่มคีวำมแตกต่ำงจำกเคสที ่2 
เน่ืองจำกควำมกว้ำงที่เพิ่มขึ้นของคอร์ตยำร์ดมคีวำมกว้ำงที่ไม่มำกท ำให้  ลกัษณะกำรไหลของอำกำศโดยรวมในอำคำรไม่มีกำร
เปลีย่นแปลง แสดงดงัรปูที ่7 
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รปูท่ี 7 แสดงผลควำมเรว็ลมในชว่งแปลนชัน้2 ชัน้3 และรปูตดัอำคำร เคสที ่3 

เคสท่ี 4 (อำคำรตกึแถวทีเ่พิม่คอรท์ยำรด์ขนำด กวำ้ง 2.00 เมตร ยำว 2.70 เมตร) เมื่อเพิม่ขนำดควำมกวำ้งของคอรท์ยำรด์
ขึน้มำ 0.50 เมตร โดยชัน้ 2 กบั ชัน้ 3 พบวำ่ในพืน้ทีด่งักล่ำวมคีำ่ควำมเรว็ลมฉลีย่ดงัน้ี ชัน้ 2 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่0.15 เมตร/วนิำท ี
และควำมเรว็ลมเฉลีย่ในชัน้ที ่3 อยูท่ี ่0.14 เมตรต่อวนิำท ีโดยลกัษณะกำรไหลของอำกำศภำยในชัน้ 2 และ ชัน้ 3 จะมกีำรไหลเวยีนของ
อำกำศจำกชัน้ 2 ไปสูช่ ัน้ 3 ในพืน้ทีต่รงกลำงอำคำรทีเ่ป็นต ำแหน่งของคอรท์ยำรด์มำกยิง่ขึน้ เน่ืองจำกคอรท์ยำรด์มขีนำดควำมกวำ้งที่
มำกขึน้ ท ำใหค้วำมเรว็ลมภำยในชัน้ 2 และ ชัน้ 3 มคีวำมเรว็ลมทีม่ำกขึน้ แสดงดงัรปูที ่8 
 

 
รปูท่ี 8 แสดงผลควำมเรว็ลมในชว่งแปลนชัน้2 ชัน้3 และรปูตดัอำคำร เคสที ่4 

เมื่อไดผ้ลกำรศกึษำกำรอำคำรตวัอย่ำงทัง้ 4 เคส จงึน ำควำมเรว็ลมเฉลีย่ภำยในชัน้ที ่2 กบัชัน้ที ่3 ทัง้ 4 เคสมำเปรยีบเทยีบ
กนั คน้พบว่ำเมื่อเพิม่คอรท์ยำรด์เขำ้ไปในอำคำรตกึแถวในส่วนตรงกลำงของอำคำร สำมำรถท ำใหล้กัษณะกำรไหลเวยีนอำกำศภำยใน
อำคำรตกึแถวดขีึน้ได ้เน่ืองจำกพืน้ทีว่ำ่งในสว่นคอรท์ยำรด์ท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัเชื่ออำกำศแต่ละชัน้ภำยในอำคำร โดยทัง้ชัน้ที ่2 กบัชัน้ที ่3 
ของอำคำรทีม่คีอรท์ยำรด์ขนำดทีแ่ตกต่ำงกนัมคีวำมเรว็ลมเฉลีย่ภำยในชัน้ทีม่ำกขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอำคำร base case โดยเคสที ่2 
เคสที3่ และเคสที ่4 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่มผีลกำรเปรยีบเทยีบกบัอำคำร base case ดงัน้ี จำกกำรเปรยีบเทยีบควำมเรว็ลมทีจุ่ดวดัทัง้ 
105 จุดคน้พบวำ่ภำยในชัน้ที ่2 เมื่อเพิม่คอรท์ยำรด์ทัง้ 3 ขนำดเขำ้ไปในอำคำรท ำให้ควำมเรว็ลม ณ ต ำแหน่งหอ้งหลงัอำคำร และตรง
กลำงอำคำร มคีวำมเรว็ลมทีส่งูขึน้โดยเมื่อเปรยีบเทยีบ ณ ต ำแหน่ง V1 - V5 พบวำ่หอ้งดำ้นหน้ำจะมคีวำมเรว็ลมทีส่งูขึน้ 0.05 – 0.10 
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เมตร/วนิำท ีและต ำแหน่งตรงกลำงอำคำรจะมคีวำมเรว็ลมทีส่งูขึน้ 0.08 – 0.15 เมตร/วนิำท ีแสดงดงัรูปที ่9 โดยมคี่ำควำมเรว็ลมเฉลีย่
ในชัน้ที ่2 ทีเ่พิม่ขึน้จำกอำคำร base case โดย เคสที ่2 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 7.7 เปอรเ์ซน็ต์ เคสที ่3 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 
15.4 เปอรเ์ซน็ต์ และเคสที ่4 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 15.4 เปอรเ์ซน็ต ์ในชัน้ที ่3 จำกกำรเปรยีบเทยีบจุดวดัในต ำแหน่งเดยีวกนัคน้
พบวำ่ หอ้งดำ้นหน้ำจะมคีวำมเรว็ลมทีส่งูขึน้ 0.03 – 0.8 เมตร/วนิำท ีและต ำแหน่งตรงกลำงอำคำรจะมคีวำมเรว็ลมทีส่งูขึน้ 0.10 – 0.18 
เมตร/วนิำท ีและหอ้งดำ้นหน้ำอำคำรมคีวำมเรว็ลมทีส่งูขึน้ในช่วง V1 V3 และ V5 โดยมคีวำมเรว็ลมทีส่งูขึน้ 0.03 - 0.13 เมตร/วนิำท ี
แสดงดงัรูปที่ 10 ชัน้ 3 ควำมเร็วลมด้ำนหลงัอำคำรจะมคีวำมเรว็ลมที่สูงขึน้เน่ืองจำกมตี ำแหน่งช่องเปิดที่ตรงกบัคอร์ทยำร์ด ท ำให้
อำกำศสำมำรถที่จะไหลเวยีนเขำ้ในอำคำรได้ดขีึ้น โดยมคี่ำควำมเร็วลมเฉลี่ยในชัน้ที่ 3 ของเคสที่ 2 ควำมเร็วลมเฉลี่ยเพิม่ขึ้น 10 
เปอรเ์ซน็ต ์เคสที ่3 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 15 เปอรเ์ซน็ต ์และเคสที ่4 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่เพิม่ขึน้ 14 เปอรเ์ซน็ต ์โดยคอรท์ยำรด์ทัง้ 
3 ขนำดมคีวำมแตกของควำมเรว็ลมเฉลีย่ภำยในชัน้ทีไ่มแ่ตกต่ำงกนัมำกแต่สำมำรถทีจ่ะเพิม่ควำมเรว็ลมเฉลีย่ภำยในอำคำรได้ โดยกำร
จ ำลองน้ีมขีอ้จ ำกดั ทีไ่มไ่ดค้ ำนึงถงึอุณหภูมขิองพืน้ผวิ ทีจ่ะเกดิขึน้บนสว่นหลงัคำของอำคำร ซึง่อำจะท ำใหเ้กดิผลของ stade effect ท ำ
ใหไ้มส่ำมำรถแสดงผลของลมทีเ่กดิจำกคอรท์ยำรด์ได ้

 
รปูท่ี 9 แสดงกำรเปรยีบเทยีบควำมเรว็ลมในแต่ละจุด ของชัน้ 2 

 
รปูท่ี 10 แสดงกำรเปรยีบเทยีบควำมเรว็ลมในแต่ละจุด ของชัน้ 3 
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5. สรปุผล และข้อเสนอแนะ 
ตกึแถวในประเทศไทยต่ำงมปัีญหำในกำรใชล้มธรรมชำตเิพื่อกำรระบำยอำกำศ กำรศกึษำน้ีจงึเป็นกำรน ำคอรท์ยำร์ดเขำ้มำ

เป็นส่วนหน่ึงกบัอำคำรตกึแถวเพื่อศกึษำขนำดของคอรท์ยำรด์ที่สำมำรถช่วยเพิม่ควำมเรว็ลมภำยในอำคำรได้ โดยท ำกำรศกึษำขนำด
คอรท์ยำรด์ทีแ่ตกต่ำงกนั 3 ขนำด ไดแ้ก่ 1.00 x 2.70 เมตร, 1.50 x 2.70 เมตร และ 2.00 x 2.70 เมตร  โดยผลควำมเรว็ลมทีไ่ดจ้ะน ำมำ
เทยีบกบัอำคำรตึกแถวทัว่ไป ผ่ำนกำรจ ำลองควำมเร็วลมที่ได้จำกโปรแกรม PHOENICS V.2021 โดยมกีำรก ำหนดกำรทดลองใน
โปรแกรมภำยใตส้ภำพอำกำศของเดอืนมนีำคม อำคำรตกึแถวทีท่ดสอบมอีำคำรขำ้งเคยีงโดยรอบ และมทีศิทีล่มเขำ้อยูต่ำมทศิตะวนัตก 
(ดำ้นหลงัของอำคำร) ซึง่จำกกำรเปรยีบเทยีบอำคำร base case ถงึเคสที ่4 คน้พบวำ่ หลงัจำกกำรเพิม่คอรท์ยำรด์ในขนำดต่ำงๆ พืน้ที่
ภำยในอำคำรตึกแถว ด้ำนหลงั ในชัน้ที่ 2 มคีวำมเร็วลมที่มำกขึ้นจำกอำคำร base case 0.05 – 0.15 เมตร/วินำที และจำกกำร
เปรยีบเทยีบควำมเรว็ลมเฉลีย่ของอำคำร ชัน้ที ่2 พบว่ำอำคำร base case - เคสที ่4 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่ 0.06, 0.12, 0.15 และ 
0.15 เมตร/วนิำทตีำมล ำดบั ซึง่มคีวำมเรว็ลมทีไ่มถ่งึเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ในชัน้ที ่3 มคีวำมเรว็ลมทีม่ำกขึน้จำกอำคำร base case 0.03 – 0.18 
เมตร/วนิำท ีและจำกกำรเปรยีบเทยีบควำมเรว็ลมเฉลีย่ของชัน้ที ่3 พบว่ำอำคำร base case - เคสที ่4 มคีวำมเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่ 0.03, 
0.12, 0.12 และ 0.14 เมตร/วนิำทตีำมล ำดบั ซึง่มคีวำมเรว็ลมทีไ่มถ่งึเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ โดยสรุปแมค้อรท์ยำรด์จะสำมำรถเพิม่ควำมเรว็ลม
ในอำคำรตกึแถวใหส้งูขึน้ ไดแ้ต่กย็งัมคีวำมเรว็ลมเฉลีย่ของทัง้อำคำรทีไ่มส่ำมำรถท ำใหค้วำมเรว็ลมเหมำะสมต่อกำรรบัรูข้องมนุษย ์

ดงันัน้ กำรศกึษำคอรท์ยำรด์ทีส่ำมำรถน ำไปใชใ้นอำคำรประเภทตกึแถวนัน้  จงึควรมกีำรศกึษำเพิม่เตมิ เพรำะ ควำมเรว็ลมที่
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยในอำคำรตกึแถวทีม่คีอรท์ยำรด์เป็นองคป์ระกอบ ไมส่ำมำรถทีจ่ะผำ่นเกณฑค์วำมเรว็ลมทีเ่หมำะสมต่อกำรรบัรูข้อง
มนุษยไ์ด ้เน่ืองจำกขนำดของอำคำรตกึแถวทีแ่ตกต่ำงจำกต่ำงประเทศ และมลีกัษณะกำรใชง้ำนทีแ่ตกต่ำงกนั กำรศกึษำในอนำคตควร
จะมกีำรศกึษำขนำดช่องเปิดทีส่อดคลอ้งกบัขนำดของคอรท์ยำรด์ เพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิใหภ้ำยในหอ้งมกีำรระบำยอำกำศธรรมชำตทิีด่ขี ึน้ใน
สภำวะทีอ่ำคำรตกึแถวมคีวำมจ ำกดัทำงด้ำนขนำดของอำคำร เพื่อน ำเสนออกีหน่ึงแนวทำงที่จะสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำกำรระบำย
อำกำศในตกึแถว และเป็นแนวทำงในกำรน ำคอรท์ยำรด์ไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบในกำรระบำยอำกำศของอำคำรตกึแถวในอนำคต 
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บทคดัย่อ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรงัหรือโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) เป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตอันดบัหน่ึง มีอัตรำกำร

เสยีชวีติเพิม่ขึน้ทุกปี และมแีนวโน้มทีจ่ะมผีูป่้วยเป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัเพิม่ขึน้ในอนำคต โรคไมต่ดิต่อเรือ้รงับำงชนิดสำมำรถวนิิจฉยัพบ
ได้ในระยะเริม่ต้น แต่ส่วนมำกจะพบเมื่อโรคร้ำยได้ลุกลำมไปแล้ว ซึ่งท ำใหผู้ป่้วยต้องทนทุกขท์รมำนจำกอำกำรที่เกดิขึน้ทัง้จำกกำร
ลุกลำมของโรคและจำกกำรรกัษำ กำรดแูลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) เป็นกำรดแูลเพือ่ใหผู้ป่้วยและครอบครวัมคีุณภำพชีวติ
ทีด่ขี ึน้ไม่แย่ลง โดยผ่ำนกระบวนกำรป้องกนัและลดควำมทุกข ์กำรวจิยัเชงิบรรยำยน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไ ม่
ตดิต่อเรือ้รงัทีไ่ดร้บักำรดแูลแบบประคบัประคอง โดยวเิครำะหข์อ้มลูสถติผิูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัจำกสถำบนัมะเรง็แหง่ชำต ิกองควบคุม
โรค และวเิครำะหข์อ้มลูจำกกลุ่มตวัอย่ำงศูนยด์แูลผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 4 ศูนย ์โดยแบ่งประเภทศูนยเ์ป็น 2 รูปแบบคอืรปูแบบศู นย์
ในโรงพยำบำลและรปูแบบศูนยแ์ยกออกจำกโรงพยำบำล ผลวจิยัพบวำ่ พืน้ทีร่องรบัผูป่้วยรปูแบบศนูยใ์นโรงพยำบำลพืน้ทีด่นิทัง้หมด 5-
1-64 ไร่ มขีนำดพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 8,656 ตำรำงเมตร รองรบัผูป่้วยได ้35 เตยีง คดิเป็นอตัรำสว่นพืน้ทีต่่อผูป่้วยเป็น 
247.31 ตำรำงเมตรต่อรำย โดยมผีูป่้วยทีเ่ขำ้ใชบ้รกิำรศูนย ์50-70 รำยต่อวนั และรปูแบบศูนยแ์ยกออกจำกโรงพยำบำลพืน้ทีด่นิทัง้หมด 
14-2-93 ไร่ มขีนำดพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 23,572 ตำรำงเมตร รองรบัผูป่้วยได ้35 เตยีง คดิเป็นอตัรำสว่นพืน้ทีต่่อผูป่้วย
เป็น 673.48 ตำรำงเมตรต่อรำย โดยมผีูป่้วยทีเ่ขำ้ใชบ้รกิำรศูนย ์55-75 รำยต่อวนั จงึสรุปไดว้ำ่ พืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงันัน้ 
มจี ำนวนเตยีงไมเ่พยีงพอต่อจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรศนูยท์ัง้ในรปูแบบของศนูยใ์นโรงพยำบำลและศนูยแ์ยกออกจำกโรงพยำบำล 

ค าส าคญั: ผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั, การดแูลแบบประคบัประคอง, พื้นทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั, ศูนยด์แูลผูป่้วยระยะทา้ย, ศูนย์
ดแูลในชว่งกลางวนั 

Abstract 
NCDs (Non-Communicable Diseases) are the leading cause of death. The mortality rate is increasing every year. And 

tend to have more patients with NCDs in the future. Some NCDs can be diagnosed early. But most will be found when the 
disease has already spread. This causes patients to suffer from the symptoms that arise both from the progression of the 
disease and treatment. Palliative care is caring for patients and their families to have a better quality of life without worsening 
through the process of prevention and reduction of suffering. This study aimed to describe the support area of NCDs patients 
receiving palliative care by analyzing statistical data from the National Cancer Institute and also analyzed from the sample of 4 
NCDs care centers. The centers were categorized into 2 types: the center in the hospital and the center separated from the 
hospital. The results showed that type of center in the hospital with a land size of 5-1-64 rai has an area of 8,656 square meters 
for NCDs patients and can accommodate 35 beds. Representing the ratio of area per patient as 247.31 square meters per 
person. There are 50-70 patients who visit the center per day.  And the type of center separated from the hospital with a land 
size of 14-2-93 rai has an area of 23,572 square meters for NCDs patients and can accommodate 35 beds. Representing the 
ratio of area per patient as 673.48 square meters per person. There are 55-75 patients who visit the center per day.  It can be 
concluded the supporting NCDs patients area are not enough beds for the number of people who visit the center. Both in the 
form of a center in a hospital and a center separated from the hospital. 

Keywords: NCDs patients, Palliative care, Supporting NCDs patients’ areas, Hospice care, Day care 
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1. บทน า 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงัหรือโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) ซึ่งประกอบไปด้วย โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหวัใจ โรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหติ และโรคทำงเดนิหำยใจ จำกสถติสิถำบนัมะเรง็แหง่ชำติ และกรมควบคุมโรค  ส ำหรบัประเทศ
ไทย โรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัเป็นสำเหตุของกำรเสยีชวีติอนัดบัหนึ่ง มอีตัรำกำรเสยีชวีติเพิม่ขึน้ทุกปีจำก 38 ลำ้นคนเป็น 41 ลำ้นคน คดิเป็น
รอ้ยละ 68 เป็นรอ้ยละ 71 ของสำเหตุกำรเสยีชวีติทัง้หมดของประชำกรโลก และมแีนวโน้มทีจ่ะมผีูป่้วยเป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัเพิม่ขึน้ ใน
อนำคต โดยมอีำยุกำรตำยเฉลีย่ที ่30-70 ปี นับเป็นกำรเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร โดยโรคหลอดเลอืดสมองเป็นโรคทีม่อีตัรำกำรเสยีชวีติ
ก่อนวยัอนัควรสูงที่สุด (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ, 2562) โรคไม่ติดต่อเรื้อรงับำงชนิดสำมำรถวนิิจฉัยพบได้ในระยะเริม่ต้น  
แต่สว่นมำกจะพบเมือ่โรครำ้ยไดลุ้กลำมไปแลว้ ซึง่ท ำใหผู้ป่้วยตอ้งทนทุกขท์รมำนจำกอำกำรทีเ่กดิขึน้ทัง้จำกกำรลุกลำมของโรคและจำก
กำรรกัษำ ดงันัน้บุคลำกรดำ้นสุขภำพจงึตอ้งมคีวำมเขำ้ใจสภำวะของผูป่้วย รวมทัง้ศกึษำและวำงแผนกำรดูแลผูป่้วย เพื่อทีจ่ะส่งเสรมิ
คุณภำพชวีติ ลดควำมทุกขท์รมำนทัง้ทำงกำย จติใจ สงัคม และจติวญิญำณของผูป่้วยและครอบครวั ซึง่กำรดแูลทีเ่หมำะสมส ำหรบัผูป่้วย
โรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัคอืกำรดแูลแบบประคบัประคอง 

องค์กำรอนำมยัโลก (WHO, 2002) ได้ใหค้วำมหมำยกำรดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) ว่ำเป็นกำรดูแลเพื่อให้
ผูป่้วยและครอบครวัมคีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ไมแ่ยล่ง หรอืคงคุณภำพชวีติทีเ่หมำะสม โดยผำ่นกระบวนกำรป้องกนัและลดควำมทุกขท์รมำน 
ดว้ยกำรคน้หำอำกำรเจบ็ป่วย ประเมนิและใหก้ำรรกัษำภำวะเจบ็ปวดของผูป่้วยทัง้ทำงดำ้นร่ำงกำย  จติใจ สงัคมและจติวญิญำณ ตัง้แต่
เริม่ต้น เป็นกำรดูแลแบบองค์รวมของสหสำขำวชิำชีพ ใหก้ำรดูแลต่อเน่ืองจนกว่ำผูป่้วยจะเสยีชวีติ และดูแลประคบัประคองญำตแิละ
ครอบครวั โดยตอ้งมกีำรจดักำรอำกำรปวด และอำกำรอื่น ๆ อยำ่งเหมำะสม 

ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะส ำรวจควำมเพยีงพอของพื้นที่รองรบัผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัที่ได้รบักำรดูแลแบบประคบัประคอง โดย
ส ำรวจจำกกำรเทยีบอตัรำสว่นผูป่้วยต่อพืน้ทีท่ีต่อ้งกำรจำกขอ้มลูของกลุม่ตวัอยำ่งศนูยด์แูลผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 4 ศนูย ์โดยแบง่เป็น
กลุม่ตวัอยำ่งศูนยด์แูลผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัรปูแบบศนูยใ์นโรงพยำบำล ประกอบดว้ย ศูนยบ์รริกัษ์ โรงพยำบำลศริริำช และหออภบิำล
คุณภำพชีวิต โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณธัญบุรี และกลุ่มตัวอย่ำงรูปแบบศูนย์แยกออกจำกโรงพยำบำล ประกอบด้วย  
กำรุณรกัษ์ฮอสพซี โรงพยำบำลศรนีครนิทร์ และศูนย์ธรรมรกัษ์ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิเพื่อน ำผลกำรวจิยัมำเป็น
แนวทำงพฒันำพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงัใหม้คีวำมเพยีงพอ และมปีระสทิธภิำพตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูป่้วยและครอบครวั
ใหค้รอบคลุมทุกมติ ิทัง้ทำงดำ้นรำ่งกำย จติใจ สงัคม และจติวญิญำณ 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพือ่ศกึษำควำมเพยีงพอของพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัทีไ่ดร้บักำรดแูลแบบประคบัประคอง 
2.2 เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งพืน้ทีท่ีต่อ้งกำรต่อจ ำนวนผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

จำกกำรสบืค้นขอ้มูลทำงอนิเตอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่ำงศูนย์ดูแลผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั 4 ศูนย์ประกอบดว้ย ศูนย์บรริกัษ์ 
โรงพยำบำลศริริำช หออภบิำลคุณภำพชีวติ โรงพยำบำลมหำวชริำลงกรณธญับุร ีกำรุณรกัษ์ฮอสพซี โรงพยำบำลศรนีครนิทร ์และศูนย์
ธรรมรกัษ์ โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

4. สมมติุฐานผลการศึกษา 

พืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัทีไ่ดร้บักำรดแูลแบบประคบัประคองนัน้ เมือ่เทยีบกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้ใชบ้รกิำรศูนยแ์ลว้ ยงัมี
ไมเ่พยีงพอต่อควำมตอ้งกำร 

 

 

 

 



การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายอากาศธรรมชาตใินตกึแถวดว้ยการออกแบบคอรท์ยารด์   
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5. ทบทวนวรรณกรรม 

5.1 ค านิยาม 

5.1.1 ทีพ่กัเพือ่ผูป่้วยระยะทา้ย (Hospice Care)  

หมำยถงึ สถำนทีท่ีใ่หบ้รกิำรดแูลผูป่้วยระยะทำ้ย กำรบรกิำรน้ีสำมำรถจดัขึน้ไดท้ัง้ในสถำนพยำบำล หรอืทีอ่ยู่อำศยัของผูป่้วย 
โดยมจีุดมุง่หมำยในกำรดแูลเพือ่บรรเทำอำกำรเจบ็ป่วยทุกขท์รมำนจำกโรค รวมถงึกำรสรำ้งคุณภำพชวีติ ทำงร่ำงกำย จติใจ สงัคมและ
จติวญิญำณใหท้ัง้ผูป่้วยและครอบครวัของผูป่้วย 

5.1.2 การดแูลแบบประคบัประคอง (Palliative Care)  

หมำยถงึ แนวทำงในกำรรกัษำทีเ่น้นใหผู้ป่้วยระยะทำ้ยเกดิควำมสุขสบำย พฒันำคุณภำพชวีติ รกัษำตำมอำกำรทีเ่กดิขึน้เพื่อ
ลดควำมเจบ็ปวดโดยไมเ่หน่ียวรัง้ชวีติ มุง่หวงัใหผู้ป่้วยพบควำมสขุสงบ ไดท้ ำในสิง่ทีค่ำ้งคำ ตลอดจนคงศกัดิศ์รขีองผูป่้วยในยำมเสยีชวีติ 

5.2 สาเหตท่ีุท าให้ความต้องการท่ีพกัเพ่ือผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัสงูขึน้ 

5.2.1 สาเหตุของการตายเกดิจากโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัมากขึ้น ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์กระทรวงสำธำรณสุข ไดส้รุป 5 อนัดบักำร
เสยีชวีติของผูส้งูอำยุชำวไทย จะเหน็ไดว้่ำลว้นแต่เป็นกำรเสยีชวีติดว้ยโรงเรือ้รงัทัง้สิน้ อนัไดแ้ก่ มะเรง็และเน้ืองอก  โรคระบบไหลเวยีน
โลหติ โรคของระบบสบืพนัธแ์ละทำงเดนิปัสสำวะ โรคของต่อมไรท้อ่ และโรคระบบยอ่ยอำหำร 

 
แผนภมิูท่ี 1 แสดง 5 อนัดบัของกำรเสยีชวีติของผูส้งูอำยุในปี 2557 ทีม่ำ: ส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร ์กระทรวงสำธำรณสขุ 

5.2.2 ความสามารถของการดแูลผูป่้วยในครอบครวัไมเ่พยีงพอ เนื่องมำจำกสำเหตุต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ปัญหำกำรขำดแคลนคนรบัจำ้งดูแล และค่ำจำ้งคนดูแลมรีำคำสงู เน่ืองจำกผูส้งูอำยุในภำวะพึง่พงิมจี ำนวนเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ 
สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรผูด้แูลเพิม่ขึน้ตำมไปดว้ย จำกภำพจะเป็นกำรพยำกรณ์จ ำนวนของผูส้งูอำยุทีม่ภีำวะพึง่พงิ ซึง่แบ่งเป็นผูส้งูอำยุติด
บำ้น คอืเริม่เดนิไมส่ะดวก ไมเ่ทีย่ว ไมท่ ำงำน อยู่ทีบ่ำ้นเป็นสว่นมำกแต่ยงัคงสำมำรถดแูลกจิวตัรประจ ำวนัของตนเองดว้ย และผูส้งูอำยุ
ตดิเตยีงคอืเริม่ไม่สำมำรถท ำกจิวตัรประจ ำวนัไดด้ว้ยตนเอง ใชเ้วลำส่วนใหญ่นอนอยู่กบัเตยีง และแสดงจ ำนวนผูดู้แลทีจ่ะเป็นจะตอ้งม ี
โดยใชอ้ตัรำสว่นผูส้งูอำยุตดิบำ้น : ผูด้แูล = 2:1 และหำกเป็นผูส้งูอำยุตดิเตยีงจะมอีตัรำสว่น ผูส้งูอำยุ : ผูด้แูล = 1:1 จะเหน็จ ำนวนผูด้แูล
ทีจ่ ำเป็นตอ้งมใีนอนำคตจะตอ้งมทีกัษะในกำรดแูลผูป่้วยตดิเตยีงทีย่ำก สง่ผลต่อรำคำผูด้แูล ซึง่ในปัจจุบนับำงครอบครวัทีม่ลีกูอำยุ 50-60 
ปี ตอ้งเป็นผูด้แูลพอ่แมอ่ำยุ 70-90 ปี ขณะเดยีวกนัลกูทีอ่ำยุ 50-60 ปีกม็ปัีจจยัเสีย่งทำงสขุภำพคอ่นขำ้งมำกมแีนวโน้มป่วยเป็นโรคเรือ้รงั
เองเชน่กนั 
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แผนภมิูท่ี 2 แสดงกำรเปรยีบเทยีบควำมตอ้งกำรผูด้แูลผูส้งูอำยุต่อจ ำนวนผูส้งูอำยุทีต่ดิบำ้นและตดิเตยีง 

2. ขำดระบบกำรสนับสนุนส ำหรบัครอบครวัและแหล่งประโยชน์ในพืน้ทีเ่พื่อดูแลผูสู้งอำยุทีพ่ึง่พงิทีบ่ำ้น เพรำะกำรดูแลเป็น
หน้ำทีข่องครอบครวัเป็นหลกั ขณะทีข่นำดของครอบครวัเลก็ลงหรอืมผีูส้งูอำยุอยู่ดว้ยกนัตำมล ำพงัจงึไม่พรอ้มทีจ่ะดแูลต่อทีบ่ำ้น สถำน
บรกิำรของรฐัในปัจจุบนัมเีฉพำะในโรงพยำบำลซึ่งเหมำะกบักำรดูแลรกัษำควำมเจบ็ป่วยเฉียบพลนัเท่ำนัน้และมไีม่เพยีงพอต่อควำม
ตอ้งกำร 

3. กำรรกัษำพยำบำลเน้นใหร้อดชวีติโดยใช้เทคโนโลยมีำกขึน้แต่เพิม่ควำมซบัซ้อนในกำรดูแลต่อเน่ืองและขำดแคลนกำร
เตรยีมควำมพรอ้มเพือ่กำรดูแลโดยครอบครวัเมื่อผูป่้วยกลบับำ้น ผูป่้วยสญูเสยีศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษยก์บักำรทุกขท์รมำนดว้ยโรค 
อยำกกลบัไปสิน้ชวีติอย่ำงสงบทีบ่ำ้นแต่ไมม่รีะบบช่วยเหลอืดแูลเมือ่เกดิอำกำรทุรนทุรำยจงึวนเวยีนกลบัมำสูโ่รงพยำบำล ซึง่ไมม่ทีกัษะ
และพืน้ทีเ่พื่อกำรดูแลผูป่้วยระยะทำ้ย เกดิควำมกดดนัและไม่เขำ้ใจกนัภำยในครอบครวัและกบัสถำนบรกิำร (Mahidol Hospice Care, 
2558) 

5.2.3 การรกัษาโรคเรื้อรงัมคีา่ใชจ้า่ยสงู เมือ่คนไทยอำยุมำกขึน้ คนไทยจะมคีวำมเสีย่งในกำรเป็นโรคเรือ้รงั 3 โรคหลกั คอื 1. กลุม่โรคไม่
ตดิต่อเรือ้รงั ไดแ้ก่ โรคกลุม่หลอดเลอืดหวัใจ หลอดเลอืดสมอง โรคไตเรือ้รงั โรคเบำหวำน ควำมดนัโลหติสงู มะเรง็ 2. โรคสมองเสือ่ม ซึง่
มำกบัคนอำยุยนื 3. โรคซมึเศรำ้ ซึ่งตำมมำกบัภำวะสมองเสื่อมและโรคเรือ้รงั และน ำไปสู่ภำวะซมึเศรำ้  2 โรคทีค่่ำรกัษำพยำบำลแพง
ทีสุ่ด คอื โรคหวัใจ และโรคมะเรง็ เน่ืองจำกตอ้งรกัษำทีป่ลำยเหตุเพรำะยงัไม่สำมำรถหำวธิรีกัษำไดห้ำยขำด ท ำใหโ้รคเหล่ำน้ีเป็นกลุ่ม
โรคทีก่นิเงนิมำกทีสุ่ด ในประเทศสหรฐัอเมรกิำมกีำรส ำรวจพบวำ่ ค่ำใชจ้ำ่ยในดำ้นกำรรกัษำพยำบำลรอ้ยละ 60 เป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรดแูล
ผูท้ีเ่จบ็ป่วยเรือ้รงั เมื่อเปรยีบเทยีบค่ำใชจ้่ำยในกำรดูแลสุขภำพทัว่ไปพบว่ำ ในผูท้ี่ ไม่เป็นโรคจะเสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำ $925 ในผูท้ี่
ป่วยเป็นโรคเรือ้รงั 1 โรค ค่ำใชจ้่ำยจะเพิม่เป็น $2,300 หำกเป็นโรคเรือ้รงัหลำยโรคค่ำใชจ้่ำยจะเพิม่สงูเป็น $7,000 (สำสตัย,์ 2552) อกี
ทัง้ค่ำใชจ้่ำยในปีสุดทำ้ยก่อนเสยีชวีติยงัสงูมำกดว้ย ประมำณ 10,000-230,000 บำท และ 1 ใน 3 ของผูป่้วยจ ำนวนน้ีเกอืบจะลม้ละลำย
เพรำะตอ้งเอำเงนิมำรกัษำโรคระยะสดุทำ้ย 

5.3 จ านวนสถานพยาบาลไทยท่ีรบัดแูลผูป่้วยระยะท้าย 

จำกกฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะของสถำนพยำบำลและลกัษณะกำรใหบ้รกิำรของ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2558 ใหค้ ำจ ำกดัควำม
ของ “โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย” หมำยควำมวำ่ โรงพยำบำลทีจ่ดัใหม้กีำรประกอบวชิำชพีตำมลกัษณะเฉพำะประเภทผูป่้วย ซึง่
ด ำเนินกำรโดยผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม เช่น โรงพยำบำลผูป่้วยเรือ้รงั โรงพยำบำลผูป่้วยจติเวช โรงพยำบำลผูส้งูอำยุ โรงพยำบำลแม่
และเด็ก และโรงพยำบำลบ ำบดัยำเสพติด เป็นต้น จะเห็นว่ำ ตำมนิยำมของกฎกระทรวงน้ี จะเรียกสถำนดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยว่ำ 
โรงพยำบำลผูป่้วยเรื้อรงั จำกขอ้มูลทะเบยีนสถำนพยำบำลประเภทที่รบัผูป่้วยไวค้ำ้งคนื (โรงพยำบำล) ทุกจงัหวดัโดยกรมสนับสนุน
บรกิำรสุขภำพ (ขอ้มูล ณ วนัที ่30 เดอืน กนัยำยน พ.ศ. 2557) พบว่ำมโีรงพยำบำลที่ จดทะเบยีนเขำ้เป็นโรงพยำบำลผูป่้วยเรื้อรงัอยู่
เพยีง 15 แห่ง ดงัรำยชื่อต่อไปน้ี สถำนพยำบำล เดอะซเีนียร์ สำขำรชัดำภเิษก รองรบัผูป่้วยได้ 59 เตยีง สถำนพยำบำลเดอะซเีนียร์ 
สำขำลำดพรำ้ว 9 รองรบัผูป่้วยได ้26 เตยีง สถำนพยำบำลผูป่้วยเรือ้รงัเดอะซเีนียร์ 3 รองรบัผูป่้วยได ้30 เตยีง สถำนพยำบำลผูป่้วย
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เรือ้รงัสุทธสิำร รองรบัผูป่้วยได ้25 เตยีง สถำนพยำบำลผูป่้วยเรือ้รงักลว้ยน้้ำไท 2 รองรบัผูป่้วยได ้80 เตยีง สถำนพยำบำลผูป่้วยเรือ้รงั
กว๋องสิวมูลนิธิ รองรบัผู้ป่วยได้ 50 เตียง สถำนพยำบำลผู้ป่วยเรื้อรงัวชิยัยุทธ รองรบัผู้ป่วยได้ 60 เตียง 19 สถำนพยำบำลนวศร ี
เนอสซิง่โฮม รองรบัผูป่้วยได ้50 เตยีง สถำนพยำบำลภสัรพบิำลเนอสซิง่โฮม รองรบัผูป่้วยได ้29 เตยีง สถำนพยำบำลศุขเวชเนอสซิง่
โฮม (รำม 21) รองรบัผูป่้วยได ้40 เตยีง สถำนพยำบำลผูป่้วยเรือ้รงั บ ีบ ีเอช รองรบัผูป่้วยได ้8 เตยีง โกลเดน้เยยีสส์ถำนพยำบำลผูป่้วย
เรื้อรงั รองรบัผูป่้วยได้ 60 เตยีง ศำลำยำเนอร์สซิง่โฮมสถำนพยำบำลผูป่้วยเรื้อรงั รองรบัผูป่้วยได ้60 เตยีง สถำนพยำบำลชวีำศรม 
รองรบัผูป่้วยได ้59 เตยีง สถำนพยำบำลผูป่้วยเรือ้รงัเวลเนสแครร์องรบัผูป่้วยได ้5 เตยีง จะเหน็ว่ำโรงพยำบำลผู้ป่วยเรือ้รงัสว่นใหญ่จะ
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร และยงัมไีมเ่พยีงพอต่อจ ำนวนของผูป่้วยเรือ้รงัทีเ่พิม่มำกขึน้ 

6. ผลการวิจยั 

6.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างศนูยด์แูลผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัรปูแบบศนูยใ์นโรงพยาบาล 

6.1.1 ศนูยบ์รริกัษ์ โรงพยาบาลศริริาช 

 
รปูท่ี 1 แสดงศนูยบ์รริกัษ์ โรงพยำบำลศริริำช 

เป็นหน่วยงำนที่จ ัดตัง้ขึ้นเพื่อให้กำรดูแลชีวิตของผู้ป่วย ตำมหลักกำรดูแลแบบประคับประคอง โดยเป็นรูปแบบของ
สถำนพยำบำลกึง่โรงพยำบำล ตัง้อยู่ทีโ่รงพยำบำลศริริำช แขวงศริริำช เขตบำงกอกน้อย จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ขนำดพืน้ที ่3-0-19 ไร่ 
สำมำรถรองรบัผูป่้วยทีไ่ด ้25 เตยีง มสีถติจิ ำนวนผูป่้วยในศนูย ์จ ำนวนเฉลีย่ 30-40 รำยต่อวนั ฟังกช์นักำรใชง้ำนภำยในประกอบไปดว้ย
โถงตอ้นรบั หอ้งตรวจ หอ้งพกัแพทย ์และหอผูป่้วย โดยคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล มนีโยบำยกำรดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 
ซึง่เป็นกำรดแูลแบบองคร์วม ทีค่รอบคลุมทุกภำควชิำและหน่วยงำน ในทุกขัน้ตอนของกำรดแูลรกัษำผูป่้วยดว้ยโรคทีคุ่กคำมต่อชวีติและ
คุณภำพชวีติอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงกำรดูแลครอบครวัของผูป่้วยด้วย  ซึ่งต้องท ำควบคู่ไปกบักำรรกัษำผูป่้วยแบบ
จ ำเพำะ (specific treatment)  มใิช่เป็นกำรรกัษำเมื่อผูป่้วยถงึระยะทำ้ยหรอืใกลเ้สยีชวีติ ( terminal care หรอื end of life care) เท่ำนัน้ 
โดยมอบใหเ้ป็นหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของแพทย์  พยำบำล  และบุคลำกรวชิำชพีที่เกี่ยวขอ้งทุกคน  ซึ่งต้องประสำนบรกิำรระหว่ำง
ทมีสหวชิำชพีและจุดบรกิำรใหส้มัพนัธ์เชื่อมโยงกนัอย่ำงเป็นระบบ มกีำรตดิตำมผลดำ้นควำมต่อเน่ืองในกำรดูแลรกัษำ (Continuity of 
care) โดยเน้นผูป่้วยเป็นศูนย์กลำง และสนับสนุนใหอ้ำสำสมคัรจำกบุคคลภำยนอกและบุคลำกรภำยในคณะฯ มสี่วนร่วมในกำรดูแล
ผูป่้วย 

6.1.2 หออภบิาลคุณภาพชวีติ โรงพยาบาลมหาวชริาลงกรณธญับุร ี

เป็นหอผูป่้วยเฉพำะทีด่ ำเนินกำรดแูลผูป่้วยมะเรง็ระยะทำ้ยแบบประคบัประคอง โดยเป็นรปูแบบของกำรดแูลทีบ่ำ้น ตัง้อยู่ทีโ่รงพยำบำล
มหำวชริำลงกรณธญับุร ีอ ำเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธำนี ขนำดพืน้ที ่2-1-45 ไร่ สำมำรถรองรบัผูป่้วยได ้10 เตยีง มสีถติจิ ำนวนผูป่้วยใน
ศูนย ์จ ำนวนเฉลีย่ 20-30 รำยต่อวนั ฟังก์ชนักำรใชง้ำนภำยในประกอบไปดว้ยโถงตอ้นรบั หอ้งตรวจ หอ้งพกัแพทย ์หอ้งเตรยีมควำม
พรอ้มญำต ิ และหอผูป่้วยชัว่ครำวตำม Care map 14 วนั เนื่องจำกพืน้ทีด่แูลผูป่้วยมะเรง็ระยะทำ้ยมไีมเ่พยีงพอ หออภบิำลคุณภำพชวีติ
จงึเป็นศูนยเ์ตรยีมผูป่้วยและครอบครวัใหม้คีวำมพรอ้มเพือ่ใหส้ำมำรถกลบัไปอยู่ทีบ่ำ้นในช่วงวำระสุดทำ้ยของชวีติได ้โดยมกีำรประเมนิ
เมือ่แรกรบัตำมแบบประเมนิผูป่้วยตำมโปรแกรมกำรดแูล (care map) 14 วนั และจะสง่ต่อผูป่้วยกลบัไปอยูท่ีบ่ำ้นในชว่งวำระสดุทำ้ยของ
ชวีติ โดยจุดเด่นของหออภบิำลคุณภำพชวีติ โรงพยำบำลมหำวชริำลงกรณธญับุร ีคอืมกีจิกรรมกำรบ ำบดัดว้ยสตัวเ์ลีย้ง (pet therapy)  มี
ทมีอำสำสมคัรทีผ่ำ่นกำรอบรมมำชว่ยดแูลผูป่้วยในกจิกรรมต่ำง ๆ เชน่ ตดัผม สระผมอ่ำนหนังสอื เลน่ดนตรใีหผู้ป่้วยฟัง ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่
กบัควำมตอ้งกำรของผูป่้วย มโีครงกำร Last wish มทีมีเจำ้หน้ำทีไ่ปเยีย่มผูป่้วยทีบ่ำ้นทุกวนัศุกรใ์นรำยทีบ่ำ้นหำ่งจำกโรงพยำบำลไมเ่กนิ 
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50 กโิลเมตร และภำยหลงัทีผู่ป่้วยเสยีชวีติทมีเจำ้หน้ำทีจ่ะตดิตำมประเมนิผลเพือ่ใหก้ำรดแูลและช่วยเหลอืผูด้แูลอย่ำงต่อเน่ืองอย่ำงน้อย 
6 เดอืน “จุดแขง็ของรปูแบบน้ีพบวำ่ผูป่้วยไดร้บักำรจดักำรควบคุมอำกำรและมคีุณภำพกำรตำยทีด่ขี ึน้ จ ำนวนวนันอนโรงพยำบำลลดลง 
กำรเขำ้รกัษำในไอซยีลูดลง กำรท ำหตัถกำรรุนแรงในระยะทำ้ยของชวีติลดลง และคำ่ใชจ้ำ่ยในปีสดุทำ้ยของชวีติลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
กำรดูแลทีไ่ดร้บัตำมปกต ิอย่ำงไรกด็ขีอ้จ ำกดัของสถำนพยำบำลกึ่งบำ้น คอื จ ำนวนเตยีงทีม่จี ำกดั ท ำใหผู้ป่้วยและครอบครวัจะพกัได้
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวเ้ทำ่นัน้” (หออภบิำลคุณภำพชวีติ โรงพยำบำลมหำวชริำลงกรณธญับุร,ี 2557) 

 
รปูท่ี 2 แสดงหออภบิำลคุณภำพชวีติ โรงพยำบำลมหำวชริำลงกรณธญับุร ี

6.2 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างศนูยด์แูลผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัรปูแบบศนูยแ์ยกออกจากโรงพยาบาล 

6.2.1 การุณรกัษ์ฮอสพซี โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์

เป็นศูนยบ์รบิำลคุณภำพชวีติผูป่้วยระยะทำ้ย โดยเป็นรปูแบบของสถำนพยำบำลกึง่โรงพยำบำล ภำยใตส้งักดัโรงพยำบำลศรี
นครนิทร ์ตัง้อยู่ทีบ่ำ้นดอนบม ต ำบลเมอืงเก่ำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ขนำดพืน้ที ่4-3-93 ไร่ สำมำรถรองรบัผูป่้วยได ้20 เตยีง มี
สถติจิ ำนวนผูป่้วยในศูนย์จ ำนวนเฉลีย่ 25-35 รำยต่อวนั โดยแบ่งกำรบรกิำรภำยในศูนย์เป็น 2 ส่วน คอืส่วนของกำรบรกิำรดูแลผูป่้วย
ระยะทำ้ย (Hospice Zone) และสว่นของศูนยด์แูลในชว่งกลำงวนั (Day care) ฟังกช์นักำรใชง้ำนภำยในประกอบไปดว้ยโถงตอ้นรบั หอ้ง
ตรวจ หอ้งยำ หอ้งกจิกรรม หอ้งพกัแพทย ์สวน และหอ้งผูป่้วย เป็นศูนยบ์รบิำลคุณภำพชวีติส ำหรบัผูป่้วยประคบัประคองทีเ่ขำ้สู่ระยะ
ทำ้ยหรอืใกลเ้สยีชวีติเพือ่ใหไ้ดร้บักำรดแูลอย่ำงองคร์วม มุง่เน้นกำรมคีุณภำพชวีติทีด่ใีนบรบิทสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นวถิธีรรมชำตใิกลเ้คยีงกบั
บ้ำนและมคีรอบครวัร่วมดูแลได้ตลอด 24 ชัว่โมงจนกระทัง่วำระสุดท้ำย กำรุณรกัษ์ฮอสพีซยงัเป็นสถำนที่เตรียมควำมพร้อมของ
ครอบครวัหรอืผูดู้แลในระยะเปลีย่นผ่ำนกำรดูแลจำกโรงพยำบำลสู่บำ้นในอนำคต กำรุณรกัษ์ฮอสพซีมแีผนในกำรเปิดศูนยด์ูแลในช่วง
กลำงวัน (Day care) และศูนย์ฝึกอบรมบุคลำกรสำธำรณสุข จิตอำสำ พร้อมทัง้ท ำกิจกรรมสร้ำงสังคมในด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย
ประคบัประคองในชุมชนดว้ย โดยศูนยฯ์ มสีำธำรณูปโภคใหบ้รกิำร ไดแ้ก่ หอผูป่้วยในจ ำนวน 20 เตยีง เป็นเตยีงรวม 4 เตยีง และเตยีง
เดีย่ว 16 เตยีง พรอ้มหอ้งกำยภำพบ ำบดัท ำกจิกรรม และอำคำรฝึกอบรม โดยมเีกณฑผ์ูป่้วยทีใ่หก้ำรดแูลคอื ผูป่้วยประคบัประคองทีเ่ขำ้
สูร่ะยะทำ้ย ผูป่้วยทีม่เีป้ำหมำยกำรดแูลชดัเจน คอืตอ้งกำรใหสุ้ขสบำยโดยหลกีเลีย่งกำรพยุงชพี ผูป่้วยทีต่อ้งบรหิำรยำควบคุมอำกำร ให้
สำรน ้ำทำงใตผ้วิหนัง ผูป่้วยทีต่อ้งใหย้ำปฏชิวีนะแบบรบัประทำนหรอืทำงหลอดเลอืดแบบคงท ีและผูป่้วยทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรฝึกดแูลในระยะ
เปลีย่นผำ่นจำกโรงพยำบำลสูบ่ำ้น 

 
รปูท่ี 3 แสดงกำรุณรกัษ์ฮอสพซี โรงพยำบำลศรนีครนิทร ์
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6.2.2 ศนูยธ์รรมรกัษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

เป็นศูนยด์แูลผูป่้วยสงูอำยุและผูป่้วยตดิเตยีง ระยะยำว โดยเป็นรปูแบบของสถำนพยำบำลกึง่บำ้น ตัง้อยู่ทีซ่อยคลองหลวง 25 
อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี ขนำดพืน้ที่ 9-3-0 ไร่ สำมำรถรองรบัผูป่้วยได ้20 เตยีง และรองรบัญำตผิูป่้วยได ้20 เตยีง มสีถติิ
จ ำนวนผูป่้วยในศูนยจ์ ำนวนเฉลีย่ 30-40 รำยต่อวนั โดยแบ่งกำรบรกิำรภำยในศูนยเ์ป็น 2 ส่วน คอืส่วนของกำรบรกิำรดูแลผูป่้วยระยะ
ท้ำย (Hospice Zone) และส่วนของกำรบริกำรดูแลผู้ป่วยระยะยำว (Nursing Home) ฟังก์ชนักำรใช้งำนภำยในประกอบไปด้วยโถง
ต้อนรบั หอ้งตรวจ หอ้งยำ หอ้งกิจกรรม หอ้งพกัแพทย์ สวน หอ้งผูป่้วย และหอ้งญำตขิองผูป่้วย โดยมหีลกัเกณฑ์เขำ้รบับรกิำรเป็น
ผูสู้งอำยุ ผู้ป่วยพกัฟ้ืน หรอืผู้ป่วยติดเตียง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่กระจำย และต้องมญีำติหรอืบุคคลที่สำมำรถดูแล
ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ระหว่ำงรบับรกิำร โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรเป็นรำยวนัหอ้ง 4 เตยีง 2,000 บำท และรำยเดอืน หอ้ง 4 เตยีง หอ้ง 2 เตยีง 
หอ้งเตยีงเดีย่ว รำคำ 20,000 บำท 40,000 บำท และ 60,000 บำท ตำมล ำดบั (รำคำนี้ยงัไม่รวมบรกิำรอื่น ๆ เช่นค่ำรถพยำบำลฉุกเฉิน 
คำ่พยำบำลพเิศษ คำ่ออกซเิจน) สถำนทีแ่หง่น้ีจะไมใ่หก้ำรดแูลเพือ่ยือ้ชวีติ ไมว่ำ่จะเป็นอุปกรณ์ เทคนิค หรอืวธิกีำรทีจ่ะยือ้ชวีติ เชน่ กำร
ปัม๊หวัใจ กำรช็อตไฟฟ้ำ ใช้เครื่องช่วยหำยใจ จะต้องได้รบักำรจดักำรให้เรยีบร้อยก่อนย้ำยมำที่ศูนย์ฯ บริกำรของศูนย์ฯจะเน้นให้
ควำมส ำคญัอยำ่งเขม้ขน้เรือ่งของกำรดแูลอำกำรใหด้ ีมกีำรจดักำรเรือ่งยำอยำ่งเตม็ที ่ตำมแนวทำงกำรดแูลแบบประคบัประคอง  

 
รปูท่ี 4 แสดงศนูยธ์รรมรกัษ์ โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

6.3 จากข้อมลูทัง้หมดของศนูยต์วัอย่างทัง้ 4 ศนูย ์  

6.3.1 กลุม่ตวัอยา่งศนูยด์แูลผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงัรปูแบบศนูยใ์นโรงพยาบาล  

ไดแ้ก่ 1. ศูนยบ์รริกัษ์ โรงพยำบำลศริริำช มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 3-0-19 ไร่ สำมำรถรองรบัผูป่้วยได ้25 เตยีง มสีถติจิ ำนวนผูป่้วยใน
ศูนย์จ ำนวนเฉลี่ย 30-40 รำยต่อวนั 2. หออภบิำลคุณภำพชวีติ โรงพยำบำลมหำวชริำลงกรณธญับุร ีขนำดพื้นที ่2 -1-45 ไร่ สำมำรถ
รองรบัผูป่้วยได ้10 เตยีง มสีถติจิ ำนวนผูป่้วยในศนูยจ์ ำนวนเฉลีย่ 20-30 รำยต่อวนั รวมทัง้ 2 ศนูย ์มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5-1-64 ไร ่หรอื 2,164 
ตำรำงวำ หรอื 8,656 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรบัผูป่้วยไดท้ัง้หมด 35 เตยีง แต่จำกสถติจิ ำนวนผูป่้วยทัง้ 2 ศนูยท์ัง้หมดเฉลีย่ 50-70 รำย
ต่อวนั ซึง่ปัจจุบนัมสีำมำรถรองรบัไดเ้พยีง 35 เตยีงเทำ่นัน้  

6.3.2 กลุม่ตวัอยา่งศนูยด์แูลผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงัประเภทศนูยแ์ยกออกจากโรงพยาบาล  

ไดแ้ก่ 1. กำรุณรกัษ์ฮอสพซี โรงพยำบำลศรนีครนิทร ์เน้ือที ่4-3-93 ไร่ สำมำรถรองรบัผูป่้วยได ้20 เตยีง มสีถติจิ ำนวนผูป่้วย
ในศูนยจ์ ำนวนเฉลีย่ 25-35 รำยต่อวนั 2. ศูนยธ์รรมรกัษ์ โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิเนื้อที ่9-3-0 ไร ่สำมำรถรองรบัผูป่้วย
ได ้20 เตยีง มสีถติจิ ำนวนผูป่้วยในศูนยจ์ ำนวนเฉลีย่ 30-40 รำยต่อวนั รวมทัง้ 2 ศูนย ์มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 14-2-93 ไร่ หรอื 5,893 ตำรำงวำ 
หรอื 23,572 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรบัผูป่้วยไดท้ัง้หมด 35 เตยีง แต่จำกสถติจิ ำนวนผูป่้วยทัง้ 2 ศูนยท์ัง้หมดเฉลีย่ 55-75 รำยต่อวนั 
ซึง่ปัจจุบนัสำมำรถรองรบัไดเ้พยีง 35 เตยีงเท่ำนัน้ จำกกำรศกึษำขำ้งตน้ ผลกำรวจิยัสรุปไดว้ำ่ เน่ืองจำกอตัรำผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้ อรงั
นัน้มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ในอนำคต และพบว่ำมคีวำมตอ้งกำรทีพ่กัเพื่อผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัมำกขึน้ และเน่ืองจำกจ ำนวน
ของผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัทีเ่ขำ้ใชบ้รกิำรในศนูยบ์รกิำรต่อวนันัน้มมีำกกวำ่จ ำนวนเตยีงทีส่ำมำรถรองรบัผูป่้วยได ้ท ำใหส้ำมำรถสรุปได้
วำ่ พืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงันัน้ ยงัมจี ำนวนเตยีงไมเ่พยีงพอต่อจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร ทัง้ในรปูแบบของศูนยใ์นโรงพยำบำลและ
ศนูยแ์ยกออกจำกโรงพยำบำล  
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7. ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 

ในกำรศกึษำครัง้น้ี เป็นกำรศกึษำพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทีไ่ดร้บักำรดูแลแบบประคบัประคองจำกกลุ่มตวัอย่ำงศูนย์ดูแล
ผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 4 ศนูยเ์บือ้งตน้เท่ำนัน้ ซึง่มกีำรแบง่ประเภทศูนยเ์ป็น 2 รปูแบบคอืรปูแบบศนูยใ์นโรงพยำบำลและรปูแบบศนูย์
แยกออกจำกโรงพยำบำล ผลวจิยัพบว่ำ พืน้ทีร่องรบัผูป่้วยรูปแบบศูนย์ในโรงพยำบำลพืน้ทีด่นิทัง้หมด 5-1-64 ไร่ มขีนำดพืน้ทีร่องรบั
ผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 8,656 ตำรำงเมตร รองรบัผูป่้วยได ้35 เตยีง คดิเป็นอตัรำส่วนพืน้ทีต่่อผูป่้วยเป็น 247.31 ตำรำงเมตรต่อรำย 
โดยมผีูป่้วยทีเ่ขำ้ใชบ้รกิำรศูนย ์50-70 รำยต่อวนั และรูปแบบศูนยแ์ยกออกจำกโรงพยำบำลพืน้ทีด่นิทัง้หมด 14-2-93 ไร่ มขีนำดพืน้ที่
รองรบัผูป่้วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 23,572 ตำรำงเมตร รองรบัผูป่้วยได ้35 เตยีง คดิเป็นอตัรำสว่นพืน้ทีต่่อผูป่้วยเป็น 673.48 ตำรำงเมตร
ต่อรำย โดยมผีูป่้วยทีเ่ขำ้ใชบ้รกิำรศนูย ์55-75 รำยต่อวนั อกีทัง้กำรวจิยัเชงิบรรยำยน้ี เป็นเพยีงกำรเปรยีบเทยีบพืน้ทีเ่ชงิปรมิำณเทำ่นัน้ 
มไิดเ้ปรยีบเทยีบพืน้ทีใ่นเชงิคุณภำพและกำรใชง้ำนแต่อย่ำงใด ในกำรพฒันำพืน้ทีร่องรบัผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัในอนำคตจ ำเป็นตอ้ง
พจิำรณำในรำยละเอยีดหรอืโครงกำรอื่น ๆ ต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 ปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสก์ลายเป็นประเดน็ส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อดา้นสุขภาวะทีด่ดีา้นสิง่แวดลอ้มของชุมชนเมอืง เช่น การ
รัว่ไหลของสารอนัตรายสูส่ ิง่แวดลอ้มจากซากอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน ซากคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ช้
แลว้ โดยในการศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตักิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัครวัเรอืนในพืน้ที่
ศกึษาชุมชนเสนานิเวศน์ 1 เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ผา่นประยุกตใ์ชท้ฤษฎ ีKAP และกระบวนการวเิคราะหช์ุมชนแบบมสีว่นรว่ม 
(PRA) ดว้ยวธิกีารสนทนากลุ่ม การประเมนิโดยแบบสอบถามออนไลน์ และจากเวทชีุมชนผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดยมตีวัแทน
ครวัเรอืนจ านวน 50 คนที่สมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยการใช้งานของอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์10 ปี แต่กลุ่มสว่นอยา่งสว่นใหญ่ยงัขาดความรูใ้นการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่หมาะสมและยงัเขา้ใจผดิวา่ขยะอนัตราย
ทุกประเภทเป็นขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ และไมท่ราบวา่ขยะอเิลก็ทรอนิกสส์ามารถน ามารไีซเคลิผา่นการคดัแยกและการกูว้สัดุทีม่คี่ากลบัคนื 
นอกจากน้ี ตวัแทนชุมชนส่วนใหญ่ทราบว่าประเทศไทยมยีุทธศาสตร์การจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เชงิ
บรูณาการ พ.ศ. 2557-2564 แต่เหน็วา่การบงัคบัใชย้งัไมเ่กดิประสทิธผิล การประเมนิทกัษะปฏบิตักิารจดัการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส์
จากกจิกรรมพบว่า ตวัแทนชุมชนรอ้ยละ 90 สามารถเรยีนรูแ้ละสามารถคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากขยะทัว่ไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมี
ความสนใจทีจ่ะสรา้งการแผนด าเนินการรวบรวมขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่น าไปสูก่ารขายซากขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีแ่ยกประเภทโดยชุมชนสู่
โรงงานรไีซเคลิซึง่จะท าใหชุ้มชนมรีายไดม้ากขึน้เพิม่จากรายไดจ้ากธนาคารขยะรไีซเคลิทีชุ่มชนด าเนินการอยูแ่ลว้ 

ค าส าคญั: การประเมนิ, การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส,์ ความรู,้ ทศันคต,ิ การปฏบิตั ิ

Abstract 
 Electronic waste or e-waste problem has become a significant issue affecting environmental well-being of urban 
communities, for example, the leakage of hazardous substances in to environment from e-waste, particularly home appliance, 
computer and cell-phone wastes. The objective of this study aimed to evaluate knowledge (K), attitude (A) and practice (P) on 
e-waste management at the household level using Senanives 1 Community, Lat Phrao District, Bangkok as the study area. 
The study was conducted through the application of KAP theory and Participatory Rural Appraisal (PRA) process with focus 
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group, online assessment questionnaire and community forum engaging training workshop. In this regard, 50 household 
representatives were voluntarily participated the activity. The study results found that the behavior of the samples was claimed 
to use electronics products for 10 years, however majority of sampled households still lacked knowledge of appropriate e-waste 
management, and misunderstood, in that all hazardous wastes were e-waste. Also, they didn’t actually know that valuable 
materials from e-waste can be recycled through segregating and dismantling practices. In addition, most of representative were 
familiar about the integrated strategy on the management of end-of-life waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
B.E.2557-2564, albeit lack of effectiveness of the strategy. According to e-waste segregation skill assessment from the activity, 
the study found 90% of participants had good learning skills and abilities in correctly separating e-waste from general waste. 
The community also interested in developing the implementation plan for collecting, sorting and selling mandated e-waste 
residues to recycling factories. And expectedly, the community would get more profits from this project aside from a recyclable 
waste bank that already operated by community itself. 

Keywords: Assessment, e-waste management, knowledge, attitude, practice 

 

1. บทน า 
หน่ึงในปัญหาดา้นสุขภาวะทางสิง่แวดลอ้มทีด่ขีองชุมชนเมอืงคอืปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสล์น้เมอืง โดยทัว่โลกพบว่า มสีดัส่วน

เพิม่มากขึน้ 4-5% ต่อปี (Ghosh et al., 2016) ในประเทศไทยประมาณวา่ ในปี 2564 มขียะอเิลก็ทรอนิกส ์(e-waste) ถงึ 380,000 ตนัต่อปี 
ซึง่มากกว่าขยะชุมชนถงึสามเท่า และมเีพยีงรอ้ยละ 17.4 เท่านัน้ ทีม่กีารจดัการอย่างถูกตอ้งเหมาะสม (ส านักงานบรหิารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน), 2565) ปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนิกส์ที่เพิม่ขึน้มสีาเหตุขบัเคลื่อนโดยปัจจยัหลายประการ เช่น การเพิม่ขึ้นของ
จ านวนประชากร (Tan et  al.,  2016; Ramzan et al., 2019)  และการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ป็นทีนิ่ยมจ าพวกอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น รวมถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืทีม่กีารเปลีย่นรุ่นใหม่   
มาตลอดเวลา ขอ้มลูจากกรมควบคุมมลพษิ (2564) บ่งชีใ้หเ้หน็ล าดบัของสดัสว่นประเภทขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย  6 อนัดบัแรก 
ได้แก่ โทรทศัน์ เครื่องปรบัอากาศ ตู้เยน็ เครื่องซกัผา้ คอมพวิเตอร์ เครื่องเล่นซดีแีละวซีดี ีและโทรศพัท์มอืถอื โดยในการจดัการขยะ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องควรเริม่จากการรวบรวมคดัแยกประเภท (Collection) การน าไปแยกชิ้นส่วน (Dismantling) เพื่อกู้คนืวสัดุ การ
น าเขา้สู่กระบวนการรไีซเคลิ (Recycling) จนถงึขัน้สุดทา้ยคอืการก าจดัอย่างถูกตอ้ง (Disposal) ทัง้น้ี ชุมชนสามารถเขา้มามสี่วนร่วมใน
กระบวนการจดัการตัง้แต่แหล่งก าเนิดขยะอเิลก็ทรอนิกส ์คอื ทกัษะการคดัแยกขยะ และการเรยีนรูท้ าความเขา้ใจ ตลอดจนทศันคตติ่อ
กระบวนการ 3 R – Reduce, Reuse และ Recycle ของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกโดยยอ่วา่ e-waste ในงานวจิยัน้ี 

ชุมชนเสนานิเวศน์ 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนในพืน้ที่บรกิารวชิาการและวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม ซึง่จากการบรกิารวชิาการในพืน้ทีชุ่มชนมาตลอด 1 ปี พบว่า คนในชุมชนยงัขาดความเขา้ใจในการจดัการกบั e-waste ซึง่
เป็นขยะอนัตรายประเภทหน่ึง ซึ่งการจดัการที่ไม่ถูกต้องอาจท าใหส้ารเคมอีนัตรายจาก e-waste เช่น ตะกัว่ แคดเมยีม ปรอท ฯลฯ 
รัว่ไหลลงสูส่ ิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะการรัว่ไหลลงสูแ่หล่งน ้าใกลเ้คยีง เช่น คลองเสอืน้อย และคลองลาดพรา้ว เป็นตน้ ดงันัน้ ในการวจิยัน้ี
จึงมคีวามมุ่งหมายในการประเมนิความรู้ (Knowledge: K) ทศันคติ (Attitude: A) และการปฏิบตัิ (Practice: P) หรือ KAP ของการ
จดัการ e waste ของกลุ่มตวัอยา่งครวัเรอืนในชุมชนทีศ่กึษาเพือ่น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละเสนอรปูแบบการจดัการ e-waste ทีเ่หมาะสม
ของชุมชนในอนาคต 

การศึกษาประยุกต์ทฤษฎี KAP ของ Schwartz (1976) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่นิยมอย่างแพร่หลายในงานวิจัยเพื่อหา
มาตรการที่ประยุกต์ใชใ้นการจดัการ e-waste ทีเ่หมาะสมกบัพื้นทีแ่ละชุมชนในอนาคต (Tukiman et al., 2021) ซึ่งโมเดล KAP เป็น
เครื่องมอืเชงิปรมิาณเพื่อประเมนิจากขอ้มูลที่เป็นทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ และวธิกีารประเมนิน้ีจะสามารถช่วยผู้วจิยัค้นพบ
จุดอ่อนของระบบการจดัการ e-waste ของชุมชนเพื่อสร้างมาตรการที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยทางทฤษฎีได้ให้
ความหมายของค าวา่ ความรู ้(K) ของปัจเจกบุคคลของการจดัการ e-waste ในการศกึษาน้ีคอืเป็นการระบุวา่ ผูท้ีไ่ดร้บัการประเมนิแต่ละ
คนมคีวามเขา้ใจและรูเ้รื่องต่าง  เกีย่วกบั e-waste ทัง้ในดา้นประเภท ผลกระทบ และการจดัการทีเ่หมาะสมหรอืไม่ โดยความรูร้วมไป
ถึงการพรรณนาที่แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการแสดงออกของคนอื่น   ในชุมชนในการจัดการ e-waste ในปัจจุบนัด้วย 
(Kamweru, 2019; Tukiman et al., 2021) ส่วนทศันคต ิ(A) เป็นหน่ึงในเกณฑ์การวดัระดบัการจดัการ e-waste เช่นกนั โดยทศันคติ
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แสดงถงึการทีปั่จเจกบุคคลตอบสนองต่อความรูท้ีบุ่คคลไดร้บัและผลจากการไดร้บัความรูน้ัน้เป็นอย่างไร จากการศกึษาของ Kamweru 
(2019) สนับสนุนทฤษฎดีงักล่าวดว้ยวา่ถา้ทศันคตทิีไ่มพ่งึประสงคข์องชุมชนสง่ผลต่อการขาดความรบัผดิชอบและความสามารถในการ
เป็นจติอาสาในการจดัการ e waste ทีม่กัจะถูกก าจดัโดยการกองทิง้ไวใ้นพืน้ทีร่กรา้งของชุมชน และประการสุดทา้ย คอื การปฏบิตั ิ(P) 
ไดแ้ก่ การตอบสนองต่อค าถามปลายเปิดทีว่า่ ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัมกีารเกบ็รวบรวมและคดัแยก e-waste อย่างสม ่าเสมอในพืน้ทีชุ่มชนที่
ศกึษาเพือ่การรบัและขนสง่ไปรไีซเคลิต่อไป ซึง่ระดบัของการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและสม ่าเสมอนัน้สง่ผลต่อระดบัของความตระหนกัในการ
จดัการ e-waste ในทีสุ่ด (Kamweru, 2019) ในการประเมนิ KAP การวจิยัไดค้น้หาและประเมนิปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการ e-waste ใน
พืน้ทีศ่กึษาซึง่จะสามารถหามาตรการทีเ่หมาะสมส าหรบัเขตทีร่บัผดิชอบพืน้ทีชุ่มชนน้ีในการพฒันาแผนงานการอบรมใหค้วามรู ้สรา้ง
ความตระหนกัในการจดัการ e-waste อยา่งเหมาะสมเพือ่สรา้งสขุภาวะทีด่ทีางสิง่แวดลอ้มของเมอืง 

2. วิธีการด าเนินการวิจยั 
2.1 พืน้ท่ีศึกษา 
พืน้ทีศ่กึษาของการวจิยัคอื ชุมชนเสนานิเวศน์ 1 เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

 
รปูท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษา 

2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศกึษาเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรครวัเรอืนในชุมชนเสนานิเวศน์ 1 ซึ่งเป็นชุมชนทีค่ดัเลอืกมาเป็นพื้นทีศ่กึษาจาก

เกณฑ์ความเขม้แขง็ชุมชนโดยคดัเลอืกร่วมกบัตวัแทนเขตลาดพร้าวและมหาวทิยาลยั โดยชุมชนแห่งน้ีมจี านวนประชากรประมาณ 
1,838 หลงัคาเรอืน แต่อย่างไรกด็ใีนช่วงการด าเนินการวจิยัเป็นช่วงสถานการณ์โควดิ จงึจ ากดัตวัแทนครวัเรอืนที่มาเขา้ร่วมเวทชีุมชน
จ านวนเพยีง 50 ครวัเรอืนแบบเฉพาะเจาะจงและมารว่มดว้ยความสมคัรใจ 

2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืหลกัทีใ่ชใ้นการวจิยัเพือ่การประเมนิความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตักิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัครวัเรอืน

ของชุมชน เน้นการพฒันารูปแบบการประเมนิแบบมสี่วนร่วมจากการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารผสมผสานกบัการประยุกตใ์ชท้ฤษฎ ีKAP 
และวธิกีารวเิคราะหช์ุมชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal, PRA) โดยการจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งทกัษะการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นชุมชนเสนานิเวศน์ 1 มกีารเตรยีมการเป็นเวลา 1 อาทติยใ์นการประสานงานระหวา่งทมีงานและชุมชน และ
ด าเนินการอบรมฯ เป็นเวลา 2 วนั ระหวา่งวนัที ่วนัที ่16 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 – 18.30 น. โดยมหีวัขอ้การอบรมสลบักบั
การสาธติเชงิปฏบิตักิารและนนัทนาการตามประเดน็ดา้นล่าง พรอ้มการแบง่กลุ่มยอ่ยเป็น 6 กลุม่เพือ่อภปิรายและน าเสนอ 
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1) การฝึกปฏบิตัเิรือ่งความหมาย และประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มน าเสนอกลุม่ 
2) การฝึกปฏบิตั ิเรือ่ง การลดปรมิาณและการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยใชห้ลกั 3R พรอ้มน าเสนอกลุม่ 
3) กจิกรรมรว่มกนั “Clean & Green” บรเิวณโดยรอบสถานทีจ่ดักจิกรรม 
4) การฝึกปฏบิตั ิเรือ่ง การแยกชิน้สว่นขยะอเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มน าเสนอกลุม่ 
5) นันทนาการเกี่ยวกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ โดยนักศกึษาชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาการจดัการสิง่แวดลอ้ม

และความปลอดภยั 
6) การเปิดเวทรี่วมกบัชุมชนเพื่อเตมิความรูแ้ละเสวนาร่วมกบัชุมชนในประเดน็เกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกสด์า้นต่าง   ไดแ้ก่ 

อนัตรายสารเคม ีผลกระทบต่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
7) สรุปการถอดบทเรยีนรว่มกนั 

2.3.1 ประยุกตใ์ชท้ฤษฎ ีKAP 
การศกึษาประยุกต์ใชท้ฤษฎ ีKAP มาพฒันาตวัแบบทีใ่ชใ้นการประเมนิความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตั ิโดยตัง้สมมตฐิานว่า 

ระดบัความรู ้และ ทศันคตเิชงิบวกในการจดัการ e-waste สง่ผลต่อการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการจดัการ e-waste ของชุมชนทีศ่กึษา 

 
รปูท่ี 2 สมมตฐิานในการวจิยั 

2.3.2 วธิกีารวเิคราะหช์ุมชนแบบมสีว่นรว่ม (PRA) 
การศกึษาประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม (PRA) ในการประเมนิระดบั K, A และ P และการวเิคราะหข์อ้มูล

รว่มกบัทมีวจิยัผา่นกระบวนการเสวนากลุม่ ทัง้น้ีผูศ้กึษาจะมบีทบาทเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในกระบวนการเสวนา (Chambers, 1994) 
โดยกระบวนการเสวนา มขี ัน้ตอนการด าเนินการดงัน้ี 

(1) การบรรยายดว้ยสือ่การสอนต่าง ๆ เพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งทศันคต ิ
การบรรยายด้วยสื่อการสอนต่าง   แก่ตัวแทนครัวเรือนผู้ร่วมกิจกรรม เช่น พาวเวอร์พอยต์ และวีดีทัศน์ ซึ่งเน้ือหา

ประกอบดว้ย ความหมายประเภทแหลง่ทีม่าของ e-waste ผลกระทบจากสารเคมอีนัตรายจากการจดัการ e-waste ทีไ่มถู่กตอ้งเหมาะสม 
ตลอดจนกระบวนการจดัการ e-waste ทีถู่กตอ้ง โดยเน้นหลกัการ 3 R และรูปแบบ e-waste recycling ทัง้ของในและต่างประเทศ ผล
การศกึษาบรบิทชุมชน ทีไ่ดศ้กึษาในระยะที ่1 แนวทางการลดผลกระทบทีเ่กดิจาก e-waste ในชุมชน และการเรยีนรูก้ารคดัแยกและเกบ็
รวบรวม e-waste ก่อนขนสง่ไปยงัศนูยห์รอืโรงงานรไีซเคลิ 

(2) การบรรยายรว่มกบัสาธติ 
การบรรยายรว่มกบัสาธติการแยกวสัดุมคีา่ (Dismantling) จากซากคอมพวิเตอรแ์ละมอืถอื เชน่ ทองแดง สงักะส ีและทอง เป็นตน้ 

(3) จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการ e-waste (e-waste management workshop) เป็นเวลา 2 วนั 
จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการe-waste ภายใต้กระบวนการศกึษาวเิคราะห์ชุมชนอย่างมสี่วนร่วม (PRA) ด้วย

กระบวนการสนทนากลุม่และเวทชีุมชน การสมัภาษณ์ และworkshop 

(4) การประเมนิ KAP 
การประเมนิผ่านการท าแบบประเมนิออนไลน์ภายหลงัการจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการ e-waste จากตวัแทน

ครวัเรอืนผูม้าเขา้รว่มกจิกรรมเป็นเวลา 1 เดอืน เกณฑก์ารประเมนิดา้นความรูเ้ป็นการทดสอบความรูใ้นรปูแบบเชค็ลสิต ์ทัง้หมด 10 ขอ้ 
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โดยค าถามเป็นประเด็นความรู้เกี่ยวกับประเภทของ e-waste ผลกระทบ หลกัการ 3 R และรูปแบบ e-waste recycling ตลอดจน
เครื่องมอืในการจดัการในรูปแบบต่าง   เช่น เครื่องมอืทางกฎหมาย เป็นต้น ส่วนการประเมนิดา้นทศันคตแิละการปฏบิตั ิเป็นการ
ประเมนิมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Scale) ซึง่ใชเ้กณฑ ์5 ระดบั 

2.4 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมนิออนไลน์ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 15 ท่านร่วมพจิารณาความตรงเชงิเน้ือหาโดยการหาค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ดงัสมการที ่1 
IOC    =      ∑R/N                                                             (1) 

เมือ่  R = ผลรวมคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ 
N = จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

หลงัจากนัน้จงึสร้างแบบประเมนิออนไลน์ที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลจรงิ และก่อนน าแบบประเมนิออนไลน์ไปใช้ใน
กจิกรรม ผูว้จิยัน าแบบประเมนิไปทดสอบหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม น าแบบประเมนิทีม่คีวามเชือ่มัน่ต ่ากวา่มาตรฐานไปปรบัปรุง
แล้วน าไปทดสอบหาความเชื่อมัน่ (Reliability test) อีกครัง้เพื่อหาคุณภาพเครื่องมอื โดยใช้สูตรการทดสอบวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1951) โดย แบบประเมนิมคี่า IOC เท่ากบั 0.80 โดยค่า IOC ทีเ่หมาะสม
ควรมากกวา่ 0.50 ดงันัน้ จงึสรุปไดว้า่เครือ่งมอืทีใ่ชม้คีวามน่าเชือ่ถอืเหมาะสมทีจ่ะน าไปเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูจรงิได้ 

3. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 
3.1 ข้อมลูกลุ่มตวัอย่างตวัแทนครวัเรือนอาสาสมคัร 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูร้่วมด าเนินการวจิยักลุ่มตวัอย่างตวัแทนครวัเรอืนชุมชนเสนานิเวศน์ 1 จ านวน 50 คน ที่
อาสามาร่วมกจิกรรมในการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัแทนครวัเรอืนรอ้ยละ 80 เป็นผูส้งูอายุในบา้นทีค่อยช่วยเหลอืจดัการขยะครวัเรอืนขณะที่
ลกูหลานออกไปท างานตามกจิวตัรประจ าวนั โดยกลุ่มตวัอย่างในชุมชนส่วนใหญ่มรีายไดป้านกลางถงึสงู เฉลีย่ 20,000 – 30,000 บาท
ต่อเดอืน รอ้ยละ 30 เป็นขา้ราชการบ านาญ และรอ้ยละ 50 มแีมบ่า้นทีค่อยช่วยในการจดัการขยะ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการศกึษาตัง้แต่
มธัยมศกึษาตอนปลายถึงปรญิญาโท ร้อยละ 100 มสีถานภาพสมรส โดยตวัแทนครวัเรอืนของชุมชนที่ศกึษาเป็นชุมชนที่ทมีวจิยัได้
บรกิารวชิาการดา้นการจดัตัง้ธนาคารขยะเมือ่ปีทีผ่า่นมา โดยมกีารจดัท าธนาคารขยะทุกเดอืนผา่นการบรกิารวชิาการของทมีวจิยั ซึง่ท า
ใหท้มีวจิยัเหน็วา่ นอกจากการจดัการขยะครวัเรอืนดว้ยการคดัแยกขยะรไีซเคลิและน ามาขายกบัธนาคารขยะชุมชนแลว้ ยงัมปีระเดน็ e 
– waste ทีชุ่มชนยงัสบัสนและสว่นใหญ่ไมท่ราบวา่ขยะประเภทนี้กน็ ามารไีซเคลิไดเ้ชน่กนัจงึเป็นทีม่าของการวจิยันี้ 

3.2 ผลการวิเคราะหด้์วย PRA 
การศกึษาประยุกตใ์ช ้PRA ในการส ารวจและประเมนิการจดัการ e-waste ของชุมชนในเบือ้งตน้ โดยทมีวจิยัแบง่กลุม่ตวัแทน

ชุมชนออกเป็นกลุม่ยอ่ย   และจดัท า workshop การส ารวจประเภทและอายุการใชง้านของ e-waste ในครวัเรอืนดงัรปูที ่3 

    
รปูท่ี 3 กระบวนการ PRA เพือ่ส ารวจและประเมนิการจดัการ e-waste ในระดบัครวัเรอืนของชุมชนทีศ่กึษา 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบซากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าเก่าทีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีห่ลากหลายทีย่งัเกบ็ไวใ้น
ครวัเรอืนโดยยงักองรวมทิง้ไวไ้มจ่ดัการใด  แยกเป็นประเภทหลกั   ของซากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่บในครวัเรอืนในชุมชนทีศ่กึษา 
ไดแ้ก่ โทรศพัทม์อืถอืเก่า (54%) โทรทศัน์เก่า (15%) วทิยุเก่า (10%) เครื่องฉายดวีดีเีก่าตกรุน่ (9%) และคอมพวิเตอรเ์ก่า (7%) สว่นที่
เหลอืคอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าเก่าอื่น   เชน่ หมอ้หุงขา้ว เครื่องซกัผา้ แอรเ์ก่า ตูเ้ยน็เก่า ทัง้น้ีผลการศกึษาต่างจากการส ารวจสดัสว่น e-waste 
ของกรมควบคุมมลพษิ (2564) เน่ืองจากขอ้มลูของกรมควบคุมมลพษิเป็นขอ้มลูโดยรวมทัง้ประเทศและเกบ็ขอ้มลูจากโรงงานรไีซเคลิ
และรา้นรบัซือ้ของเก่า โดยทีซ่ากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเหลา่น้ียงัมสีดัสว่นน้อยกวา่ 5 ประเภทแรกเนื่องจากไดท้ าการขายใหผู้ร้บัซือ้ของเก่าบา้ง
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หรอืบรจิาคใหก้บัมลูนิธไิปบา้งแลว้ โดยไมท่ราบวา่ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์หล่าน้ีสามารถน ามารไีซเคลิผา่นการคดัแยกและการกูว้สัดุทีม่คี่า
กลบัคนื โดยค่าเฉลีย่อายุการใชง้านของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าเท่ากบั 10 ปี นอกจากน้ี เป็นทีน่่าสนใจอย่างยิง่จาก
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ในกจิกรรมการถาม-ตอบปัญหา e-waste ของชุมชนพบวา่ กลุ่มสว่นอยา่งสว่นใหญ่ยงัเขา้ใจผดิวา่
ขยะอนัตรายทุกประเภทเป็นขยะอเิลก็ทรอนิกส ์โดยเฉพาะถ่านไฟฉาย ซึง่เป็นขยะอนัตรายแต่ไมใ่ชข่ยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีจ่ะน ามารไีซเคลิ 
ซึง่ควรแยกทิ้งในถงัขยะอนัตราย การศกึษายงัพบว่า การทีซ่ากโทรศพัทม์อืถอืมปีรมิาณมากเป็นอนัดบั 1 เพราะว่าชุมชนน้ีครวัเรอืน
คอ่นขา้งมฐีานะ ครวัเรอืนผูอ้ยูอ่าศยัเฉลีย่ 5 คนขึน้ไป เป็นครอบครวัใหญ่ มกี าลงัการซือ้โทรศพัทร์ุน่ใหม ่  ทีเ่ปลีย่นรุน่ใหมม่าตลอด ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Islam et al. (2020) และ Uhunamure et al. (2021) ดงันัน้ จากผลการวเิคราะห์ด้วย PRA จงึเสนอแนะว่า
ควรมกีลยุทธท์ีผู่ป้ระกอบการรบักลบัคนืซากผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มใ่ชแ้ลว้กลบัคนืไปกูค้นืวสัดุแบบครบวงจร 

3.3 ผลการประเมิน KAP ในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มตวัอย่าง 
3.3.1 ผลการประเมนิความรู ้(K) ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

ภายหลงัการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการ e-waste ของทมีวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกคน (100%) เขา้ใจประเภทของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกคนตอบถูกเกี่ยวกบัสารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้าง และทราบถึงสารอนัตรายในขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 85.2 ทราบวา่ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมส่ามารถน าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์ารไีซเคลิได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์รอ้ยละ 96.3 
ตอบถูกวา่คนในชุมชนสามารถน าขยะอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น น ามอืถอื แบตเตอรีม่อืถอื พาวเวอรแ์บงก ์สายชารจ์ และหฟัูงทีเ่สยีแลว้ไปทิง้
ในถงัรบั e-waste ไดต้ามหา้ง    สรรพสนิคา้และสถานทีร่าชการบางแหง่ รอ้ยละ 85.2 ทราบวา่ประเทศไทยมยีุทธศาสตรก์ารจดัการซาก
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบรูณาการ พ.ศ. 2557-2564 (กรมควบคุมมลพษิ, 2558) ซึง่สามารถเป็นเครื่องมอืส าคญั
ในการจดัการ e-waste แต่เพยีงร้อยละ 44.44 ทราบว่า การจดัการซากผลติภณัฑ์ขยะอเิล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้พระราชบญัญตัิการ
จดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2564 นอกจากน้ีในความรูด้า้นการจดัการ e-waste อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมพบว่า ร้อยละ 88.9 สามารถล าดบัขัน้ตอนการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ได้ถูกต้อง โดยขัน้ตอนเริ่มจาก เก็บ
รวบรวม (Collection) แยกสว่นประกอบ (Dismantling) รไีซเคลิ (Recycling) และก าจดั (Disposal) รอ้ยละ 92.6 ทราบวา่การจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถท าไดท้ีต่น้ทางผา่นกระบวนการ 3R - Reduce, Reuse, Recycle และสามารถระบุรปูแบบตวัอยา่งของ 3R ในการ
จดัการ e-waste ตัง้แต่ตน้ทางในชุมชน 

3.3.2 ผลการประเมนิทศันคต ิ(A) ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
รอ้ยละ 100 ของกลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยวา่ปัญหาการจดัการ e-waste ในระดบัครวัเรอืนของชุมชนยงัเป็นปัญหาทีค่ณะกรรมการ

หมู่บา้นควรมแีผนในการจดัการขยะประเภทน้ีโดยเฉพาะการก าหนดจุดรวบรวมและแยกประเภทในบรเิวณสโมสรของหมู่บา้น รอ้ยละ 
92 เหน็ดว้ยวา่ ปัจจุบนัชุมชนควรหนัมารณรงคก์ารจดัการ e-waste และเหน็ดว้ยอกีวา่คณะกรรมการหมูบ่า้นควรมีการประสานงานกบั
โรงงานรไีซเคลิเพือ่มารบัซือ้ซาก e-waste ทีท่างชุมชนน ามารวมกนัและแยกตามประเภทแลว้ ในทศันคตเิกีย่วกบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน
การจัดการ e-waste ให้เกิดประสิทธิภาพในระดับเมือง (โดยผู้ตอบเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ได้แก่ เขตหรือหน่วยงานรัฐ (65%) 
บรษิทัผูผ้ลติผลติภณัฑ์ (50%) ผู้บรโิภคหรอืชุมชนเอง (77.7%) องค์กรอื่น   (10%) ร้อยละ 50 เหน็ด้วยว่าชุมชนเพยีงล าพงัคงไม่
สามารถจดัการ e-waste ใหเ้กดิประสทิธภิาพได ้

ในประเดน็ทศันคตเิกีย่วกบัการรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(E- waste recycling) จากการศกึษาพบวา่ ถงึแมป้ระเทศไทยจะมี
โรงงานรไีซเคลิ ขยะประเภทน้ีกจ็รงิแต่โรงงานทีส่ามารถแยกและกูค้นืวสัดุจนกลบัไปเป็นธาตุเดมิ เช่น โลหะทีม่คีา่ และน าไปพฒันาเป็น
ผลติภณัฑใ์หม่นัน้ มไีม่มากนักและส่วนใหญ่เป็นบรษิทัสาขาจากบรษิทัแม่ในต่างประเทศ และการรบัซากขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องแต่ ละ
โรงงานหรอืสถานรบัซือ้ของเก่าจ ากดัประเภทการรบัซือ้ หรอืแต่ละทีป่ระกาศรบัซือ้เพยีงบางประเภท เชน่ เฉพาะแอรเ์ก่า ซึง่ถา้ใหม้าขน
ทีชุ่มชนตอ้งน ามารวมกนัเกนิ 20 เครือ่ง ขึน้ไป เป็นตน้ ในสว่นประเดน็ของอุปกรณ์ซากขยะอเิลก็ทรอนิกสข์นาดเลก็สว่นใหญ่ชุมชนเหน็
วา่ ถา้มถีงัส าหรบัรบั e-waste ของชุมชนกจ็ะน ามารวมไว ้แลว้น าไปขายใหผู้ร้บัซือ้ทีม่ารบัถงึทีก่จ็ะสะดวกแก่ชุมชนมาก 

ตารางท่ี 1   ทศันคตเิกีย่วกบักระบวนการเกบ็รวบรวม e-waste ทีส่ะดวกส าหรบัชุมชน 
ทศันคตเิกีย่วกบักระบวนการเกบ็รวบรวม e-waste จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ รอ้ยละ 
น ามารวมไวท้ีจุ่ดรวบรวมของชุมชนแลว้รวมกนัไปขาย 30 60 
สามารถแยกวสัดุทีม่คีา่เองได ้แลว้น าวสัดุทีม่คีา่ไปขายเอง จะไดร้าคามากกวา่ 5 10 
โทรใหร้า้นรบัของเก่ามารบัทีบ่า้น 10 20 
ไปวางทิง้ทีจุ่ดรบัตามหา้งสรรพสนิคา้หรอืเขตดว้ยตวัเอง 5 10 



การประเมนิความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตักิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัครวัเรอืน กรณศีกึษา: ชุมชนเสนานิเวศน์ 1 กรงุเทพมหานคร   
ดวงพร กาซาสบ,ิ พรเทพ ชมชืน่, ทรงศกัดิ ์วชิุมา, วรีะพงค ์รกุขพนัธ,์ สมัพนัธ ์แหล่งป้าหมนุ,  
สุกญัญา เจยีมวรนนัทกุ์ล, วรรณษิา วงคร์อด, วาสนา บุญหมืน่ และสมชาย ทองค า 
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3.3.3 ผลการประเมนิการปฏบิตักิาร (P) การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
หลงัจากอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการ e-waste 1 เดอืน พบวา่กลุ่มตวัอย่างครวัเรอืนรอ้ยละ 100 ไดม้กีารปรบัพฤตกิรรมใน

การจดัการขยะ e-waste ในรปูแบบ 3 R ไดแ้ก่ 
1) Reuse คอื ยงัคงเน้นการบรจิาค e-waste ชิน้ใหญ่ใหว้ดัหรอืมลูนิธ ิ
2) Recycle คอื น ามารวมไวท้ีจุ่ดรวบรวมของชุมชน ช่วยกนัคดัแยกประเภท และใหโ้รงงานรไีซเคลิหรอืสถานรบัซื้อของเก่า

มารบัโดยจดักจิกรรมทุกวนัพธุและเสารข์องทุกเดอืนพรอ้มกบักจิกรรมธนาคารขยะชุมชน 
3) Reduce คอื ลดการซือ้โทรศพัทร์ุน่ใหม ่เป็นตน้ 

ทมีวจิยัไดป้ระเมนิทกัษะปฏบิตักิารจดัการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส์ภายหลงัจากกจิกรรมพบว่า ตวัแทนชุมชนรอ้ยละ 90 
สามารถเรยีนรูแ้ละสามารถคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากขยะทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ทีมวิจยัได้เปรียบเทียบข้อมูลรายได้จากธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนซึงด าเนินการโดยทีมบริการวิชาการของคณะ
วทิยาศาสตรม์าก่อนการวจิยันี้ 1 ปี พบวา่ ภายหลงัจากการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการ e-waste สง่ผลใหชุ้มชนมรีายไดจ้ากธนาคาร
ขยะเพิม่ขึน้จากเดมิโดยปรมิาณขยะทีน่ ามาขายปลายเดอืนทีท่กีารอบรมเชงิปฏบิตักิารมรีายไดอ้ยู่ที่   3,500 บาท ซึง่เพิม่จากค่าเฉลีย่
รายไดจ้ากธนาคารขยะเดมิระหวา่งเดอืนกนัยายน 2564 – กุมภาพนัธ ์2565 เฉลีย่เดอืนละ 2,748.17 บาท 

3.3.4 ผลการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตักิารการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
จากสมมตฐิานทีว่า่ ระดบัความรู ้และ ทศันคตเิชงิบวกในการจดัการ e-waste สง่ผลต่อการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการจดัการ e 

waste ของชุมชนทีศ่กึษาโดยมสีมมตฐิานยอ่ย ดงัน้ี 
H1: ระดบัความรูใ้นการจดัการ e-waste สง่ผลต่อการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการจดัการ e-waste ของชุมชนทีศ่กึษา 
H2: ทศันคตเิชงิบวกในการจดัการ e-waste สง่ผลต่อการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการจดัการ e-waste ของชุมชนทีศ่กึษา 

ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ (Correlation) ระหว่างระดบัความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ e-waste และผลการปฏบิตักิารจดัการ e-
waste ของกลุ่มตวัอยา่งชุมชนหลงัจากไดร้บัความรูต้ามแนวคดิ 3R ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ทัง้สองตวัแปรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
ในระดบัสงู (r=0.720, p<0.05) ดงันัน้ ระดบัความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ e-waste ทีม่ากขึน้ของแต่ละบุคคลจะท าใหก้ารปฏบิตักิารจดัการ 
e-waste ของชุมชนมคีวามเหมาะสมมากขึน้ ซึง่แสดงถงึการยอมรบัสมมตฐิาน H1 และผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตเิชงิ
บวกเกีย่วกบัการจดัการ e-waste และผลการปฏบิตักิารจดัการ e-waste ของกลุ่มตวัอย่างชุมชน ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ทัง้สอง
ตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัสูงเช่นกนั (r=0.686, p<0.05). ดงันัน้ ทศันคตเิชงิบวกเกี่ยวกบัการจดัการ e-waste ของแต่ละ
บุคคลจะสง่ผลต่อการปฏบิตักิารจดัการ e-waste ของชุมชนทีม่คีวามเหมาะสมมากขึน้เชน่กนั ซึง่แสดงถงึการยอมรบัสมมตฐิาน H2 

4. สรปุผลการวิจยั 
ผลติภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์กลายเป็นส่วนส าคญัในชวีติประจ าวนัของชุมชนเมอืง โดยในปัจจุบนัทุกคนใน

ชุมชนทีศ่กึษาใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าว อาท ิโทรศพัทม์อืถอื สายชารจ์ สายไฟ คอมพวิเตอร ์ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ แอร ์ฯลฯ เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายในชวีติ ดงันัน้ ปรมิาณ e-waste จากชุมชนจงึมแีนวโน้มมากขึน้ในอนาคตดว้ย อย่างไรกด็ี จากการศกึษาสรุปไดว้่า ก่อน
และหลงัการอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัการ e-waste โดยทมีวจิยัตามแนวทาง PRA และ KPA กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความรูใ้นการจดัการ e-
waste เพิม่ขึน้อย่างมรีะดบันยัส าคญั ยกเวน้ในประเดน็ของความรูด้า้นเครือ่งมอืกฎหมาย สว่นทศันคตเิชงิบวกในการจดัการ e-waste มี
ผลไปในทางเดยีวกนั และการทีผ่ลจากการทดสอบสมมตฐิานยนืยนัวา่ ตวัแปรระดบัความรูแ้ละทศันคตเิชิงบวกสง่ผลต่อการปฏบิตัดิา้น
การจดัการ e-waste ระดบัครวัเรอืนของชุมชนทีศ่กึษานัน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการจดัแผนการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้บั
ชุมชนอื่น   ในเขตเมอืงเช่นกนั นอกจากน้ีผลการวจิยัในประเดน็ผูม้สีว่นช่วยในการจดัการ e-waste ทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัครวัเรอืน
อาจไมส่ามารถด าเนินการโดยชุมชนเพยีงอยา่งเดยีวแต่ยงัคงตอ้งอาศยันโยบายและมาตรการรฐัในการสง่เสรมิสนบัสนุนโครงการรณรงค์
รบั e-waste จากชุมชนไปรไีซเคลิ และการรบัคนืไปรไีซเคลิโดยบรษิทัเจา้ของผลติภณัฑ ์ร่วมกบัการใชเ้ครื่องมอืเชงิกลยุทธข์องรฐัและ
กฎหมายควบคูก่นั 
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บทคดัย่อ 
ดนตรสีามารถใชส้ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้โดยเฉพาะดนตรคีลาสสคิ งานวจิยัน้ีเสนอผลกระทบจากการฟังดนตรคีลาสสคิ

ต่อความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้นความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น และความคดิรเิริม่เมือ่ฟังดนตรคีลาสสคิในสภาพหอ้งทีม่เีวลากอ้งกงัวาน
ของเสยีงทีแ่ตกต่างกนั วธิกีารศกึษาดว้ยการทดลองโดยใหผู้ร้ว่มทดลองจ านวน 60 คนท าแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคต์ามวธิขีอง
กิลฟอร์ด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มท าแบบทดสอบภายในห้องเสยีงก้องมากและมดีนตรคีลาสสคิฟังจ านวน 20 คน กลุ่มท า
แบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงกอ้งน้อยและมดีนตรคีลาสสคิฟังจ านวน 20 คน และกลุ่มท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงกอ้งน้อยและไมม่ี
ดนตรคีลาสสคิฟังจ านวน 20 คน ผลการทดลองพบวา่กลุ่มทีท่ าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงกอ้งมากและมดีนตรคีลาสสคิฟังมคี่าเฉลีย่
คะแนนความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิรเิริม่อยูท่ี ่2.70 ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ดา้นความคดิรเิริม่มากกวา่กลุม่ท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีง
กอ้งน้อยและมดีนตรคีลาสสคิฟัง และกลุ่มท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงก้องน้อยและไม่มดีนตรฟัีงอยู่ที ่2.15 และ 1.95 ตามล าดบั 
งานวจิยัจงึเสนอแนะว่าเมื่อมกีารใชง้านภายในพืน้ทีใ่นลกัษณะการพดู ควรก าหนดใหภ้ายในพืน้ทีม่เีวลากอ้งกงัวานเสยีงน้อย เช่น ใช้
ผา้มา่นซบัเสยีง หรอืตดิตัง้ผนังเลื่อนไดท้ีปิ่ดผวิดว้ยวสัดุซบัเสยีงซึง่ใชเ้มือ่ตอ้งการใหเ้สยีงกอ้งน้อยตัง้แต่ระหว่าง 0 วนิาท ีไปจนถงึ 1.0 
วนิาท ีและสามารถเลื่อนเกบ็ผนังซบัเสยีงเมื่อต้องการใหเ้สยีงก้องมาก เช่นเมื่อมกีารใชง้านภายในพืน้ทีใ่นลกัษณะทีต่้องการส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิยดืหยุน่ โดยควรมเีวลากอ้งกงัวานเสยีงตัง้แต่ 1.0 วนิาท ีไปจนถงึ 2.6 วนิาท ี

ค าส าคญั: เวลากอ้งกงัวานของเสยีง, ดนตรคีลาสสคิ, ความคดิสรา้งสรรค ์

Abstract 
Music has been found to encourage creativity, especially classical music. This research investigates how reverberation 

time can affect creativity in term of fluency, flexibility, and originality when listening to classical music. The study method 
consisted of a creativity test experiment via Guilford’s alternatives uses test. The experiment was conducted with 60 participants 
divided into 3 groups: 20 participants were in high reverberation time room and listening to classical music while testing, 20 
participants were in low reverberation time room and listening to classical music while testing, and 20 participants were in low 
reverberation time room and not listening to classical music while testing. The results show that high reverberation time room 
encourages participants creativity scores, where flexibility has Mean of 2.70. In low reverberation time room, the flexibility has 
Mean of 2.15 while participants listened to classical music and Mean of 1.95 while participants did not listen to classical music. 
The research therefore suggested that room should be considered in 2 cases: If room is use for speech, curtains or double-
layered wall with acoustic finishing should be used to set reverberation time between 0 seconds and 1.0 seconds. If room is 
used to encourage creativity, room should be set to be echoed to encourage creativity in flexibility, with reverberation time 
between 1.0 seconds and 2.6 seconds. 

Keywords: Reverberation Time, Classical Music, Creativity 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัความคดิสรา้งสรรคถ์อืเป็นทกัษะส าคญัในการสรรสรา้งแนวความคดิหรอืความคดิใหม ่รวมถงึการคดิเพือ่แกปั้ญหา

หรอืน าเสนอความคดิใหม่ๆ ซึ่งมปีระโยชน์ในวงกวา้ง (Guilford, 1967) ผลของความคดิสรา้งสรรค์ท าใหส้งัคมเกดิความเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่ขี ึน้ กา้วหน้าขึน้ ความคิดสรา้งสรรคจ์งึถูกระบุไวใ้นทกัษะทีจ่ าเป็นของคนในศตวรรษที ่21 ในการออกแบบสถาปัตยกรรมใด
สถาปัตยกรรมหน่ึงจ าเป็นต้องใช้ความคดิสรา้งสรรค์ในการออกแบบ เพื่อก าหนดแนวความคดิการออกแบบสถาปัตยกรรม หรอืการ
แก้ปัญหาผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรม ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนส าคัญในการน าเสนอแนวทางการออกแบบต่างๆได้
หลากหลายซึง่อาจมคีวามแปลกใหม่จากรูปแบบเดมิทีเ่คยมี ความคดิสรา้งสรรคน้ี์ ประกอบไปดว้ย ความคดิคล่อง (Fluency) ความคดิ
ยดืหยุ่น (Flexibility) และความคดิรเิริม่ (Originality) ความคดิสร้างสรรค์เป็นทกัษะที่สามารถพฒันาได้ด้วยเสยีงดนตร ีโดยที่ดนตรี
คลาสสคิจดัเป็นชนิดดนตรทีีไ่ดร้บัความนิยมในการน ามาพฒันาระดบัความคดิสรา้งสรรคม์ากทีส่ดุ 

เสยีงดนตรจีดัเป็นเสยีงชนิดหน่ึง การทีเ่สยีงใดเสยีงหน่ึงจะถูกส่งสารไปยงัผูร้บัสารไดม้ปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดจะขึน้อยู่
กบัในพืน้ทีน่ัน้มเีวลาก้องกงัวานของเสยีง (Reverberation  time หรอื RT60) ทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีค่วรจะเป็นหรอืไม่ ซึง่พืน้ทีก่ารใชง้านแต่ละ
รปูแบบกจ็ะมเีกณฑข์องคา่เสยีงสะทอ้นกลบัแตกต่างกนั เช่น หอ้งเรยีนควรมคี่าการสะทอ้นกลบัเสยีงราว 0.6 – 0.8 วนิาท ีเพือ่ใหเ้สยีงพดู
ชดัเจนซึง่ผูร้บัสารเขา้ใจเน้ือหาของเสยีงเหลา่นัน้ หรอื หอ้งโถงของโบสถศ์าสนาครสิตท์ีม่กีารขบัรอ้ง ควรมคี่าการสะทอ้นกลบัเสยีงราว 1.4 
– 1.6 วนิาท ีเพื่อใหเ้สยีงดนตรกี้องกงัวาลและสรา้งความรูส้กึศรทัธาใหก้บัผูท้ีใ่ชง้านภายในพืน้ที่ (Egan, 2007) ซึ่งเวลาก้องกงัวานของ
เสยีงทีม่เีกณฑก์อ้งน้อย คอืตัง้แต่ 0 วนิาท ีไปจนถงึ 1.0 วนิาท ีและเวลากอ้งกงัวานของเสยีงทีม่เีกณฑก์อ้งมาก คอืตัง้แต่ 1.0 วนิาทขีึน้ไป 
ไปจนถงึ 2.6 วนิาท ีหรอืมากกว่า หากเกนิ 2.6 วนิาท ีเสยีงภายในพืน้ทีอ่าจกลายเป็นมลพษิทางเสยีง เช่น ไม่สามารถรบัรูเ้สยีงภายใน
พื้นที่ได้ชดัเจน ดงันัน้ การรบัรู้ทางเสยีงที่ขึ้นอยู่กบัเวลาก้องกงัวานของเสยีง จงึเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการรบัรู้ทางเสยีงมากที่สุด การ
สะทอ้นของเสยีงขึน้อยูก่บัลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีน่ัน้ ทัง้พืน้ทีผ่วิ ปรมิาตรของพืน้ที ่รวมถงึวสัดุภายในพืน้ที ่เช่น พืน้ทีท่ีม่พีืน้ทีผ่วิ
มากจะท าใหเ้กดิการสะทอ้นของเสยีงมากกวา่หอ้งทีม่พีืน้ทีผ่วิน้อยกวา่ หรอืพืน้ทีท่ีก่รุพืน้ดว้ยพรมจะมเีวลากอ้งกงัวานของเสยีงทีน้่อยกวา่
พืน้ที่ที่กรุพื้นด้วยไม ้เน่ืองจากวสัดุพรมมคี่า SAC (Sound Absorption Coefficient) ที่เขา้ใกล้ 1 มากกว่าวสัดุไม ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความถี่ 
(Hz) ของคลื่นเสยีงนัน้ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การก าหนดค่าการสะทอ้นเสยีงทีเ่หมาะสมจะท าใหผู้ฟั้งดนตรรีบัเน้ือหาของดนตรไีดอ้ย่างเตม็ที ่
ซึง่เมือ่ไดร้บัสารจากดนตรอียา่งเหมาะสมจะชว่ยสง่เสรมิใหก้ารพฒันาระดบัความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีกายภาพพืน้ท่ีท่ีส่งผลต่อเวลาก้องกงัวานของเสียง 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อเวลาก้องกงัวานของเสยีง (RT60) มทีัง้องค์ประกอบภายในห้อง ปรมิาตรห้อง และวสัดุภายในห้อง โดย
สามารถค านวณไดต้ามสมการที ่1 และมรีายละเอยีดดงัน้ี 
RT60 = 0.161V/A                     (1) 
V = ปรมิาตรของหอ้ง (ลกูบาศกเ์มตร) 
A = ผลรวมคา่การดดูซบัเสยีง (ตารางเมตร)  

ฝ้าเพดาน เป็นองคป์ระกอบภายในหอ้งทีเ่กีย่วกบัเวลากอ้งกงัวานของเสยีง โดยลกัษณะของเพดานสง่ผลต่อการสะทอ้นของ
เสยีงภายในหอ้ง ซึง่การปรบัฝ้าเพดานใหช้่วยลดเสยีงกอ้ง มวีธิใีนการทาหลากหลายวธิ ีอาท ิฝ้าเพดานแบบ Vertical Baffle ใตเ้พดาน
หรอืเหนือเพดาน เพดานลกัษณะ Confer หรอืเปลีย่นวสัดุเป็นประเภทดดูซบัเสยีง 

พืน้หอ้ง เสยีงเดนิทางกระทบพืน้หอ้งเช่นเดยีวกบัเพดาน แต่วธิกีารแก้ไขจะแตกต่างจากฝ้าเพดาน สาหรบัการปรบัพืน้หอ้ง
มุง่เน้นไปทีก่ารเปลีย่นวสัดุปพูืน้ โดยพืน้หอ้งควรใชพ้รมเป็นวสัดุปพูืน้เพื่อป้องกนัปัญหาเสยีงสะทอ้น เน่ืองจากพรมมคีุณสมบตัดิูดซบั
เสยีงไดด้ ีชว่ยป้องกนัเสยีงสะทอ้น นอกจากการดดูซบัเสยีงแลว้ พรมยงัชว่ยเรือ่งการลดการกระแทก (Impact Noises) อกีดว้ย 

ผนงัหอ้ง สาหรบัผนังภายในทีเ่ป็นระนาบยาว วธิกีารแกไ้ขปัญหาเสยีงกอ้งสาหรบัหอ้งทีม่ผีนงัภายในเป็นระนาบยาว สามารถ
ปรบัแกไ้ดห้ลายวธิ ีอาท ิการปรบัเลน่ระดบัของผนงัเพือ่ใหเ้สยีงไมส่ะทอ้นทัง้หมด การกรุผนงัดว้ยวสัดุซบัเสยีง และการใชผ้า้มา่นเพือ่ให้
ดดูซบัเสยีงบางสว่นไวก้บัผา้มา่น เป็นตน้ 

เพิม่เฟอร์นิเจอร์ทีม่คีุณสมบตัใินการช่วยดูดซบัเสยีงเพิม่เฟอร์นิเจอร์ทีม่คีุณสมบตัใินการช่วยดูดซบัเสยีง อาท ิเลอืกใชข้อง
ตกแต่งทีบุ่โฟม บุผา้นวม รวมไปถงึการตดิผา้ม่าน การปพูืน้ดว้ยพรม กส็ามารถช่วยดูดซบัเสยีงได ้ทาใหห้อ้งประชุมเกดิเสยีงสะทอ้น
น้อยลง และไมก่อ้งเหมอืนเดมิ 



ผลของความกอ้งของเสยีงต่อความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิจากการฟังดนตรคีลาสสคิ   
เตม็ภมู ิศรรีงั และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
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วสัดุ เป็นส่วนส าคญัในการควบคุมเวลาก้องกงัวานของเสยีง วสัดุเป็นส่วนตกแต่งภายในหอ้งซึ่งเป็นพื้นผวิที่คลื่นเสยีงตก
กระทบโดยตรง ทัง้พืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน เฟอรนิ์เจอร ์ซึง่เสยีงบางสว่นจะไดร้บัการดดูซบัไวแ้ละบางสว่นทีถู่กสะทอ้นออกมา หากเป็นหอ้ง
ทีไ่มม่เีฟอรนิ์เจอร ์เสยีงสะทอ้นในหอ้งจะมากกวา่หอ้งทีม่เีฟอรนิ์เจอร ์เน่ืองจากไมม่วีตัถุช่วยดดูซบัเสยีง ท าใหเ้สยีงสะทอ้นผนังกลบัไป
กลบัมา วสัดุที่มลีกัษณะเรยีบจะมคีุณสมบตัิการดูดซบัเสยีงไม่ด ีเช่น โต๊ะผวิเรยีบจะท าใหก้ารสะท้อนเสยีงเกิดขึ้นมากกว่าวสัดุที่มี
คุณสมบตักิารดูดซบัเสยีงด ีเชน่ เกา้อีก้รุดว้ยผา้ ดงันัน้หลกัการทีส่ามารถลดการสะทอ้นของเสยีงไดด้ ีคอื การเพิม่วสัดุทีม่พีืน้ผวิขรุขระ 
เชน่ เฟอรนิ์เจอรท์ีบุ่ผา้นวม การตดิตัง้ผา้มา่น หรอื การปพูืน้พรม รวมถงึการตดิตัง้แผน่ดดูซบัเสยีงเพิม่เตมิบรเิวณผนงัและฝ้า 

2.2 เสียงดนตรีท่ีส่งผลต่อระดบัความคิดสร้างสรรค ์
เสยีงดนตร ีเป็นศลิปะทีไ่ดถู้กน ามาใชใ้นหลายรปูแบบตัง้แต่อดตี ตัง้แต่การเล่นดนตรเีพือ่การสงัสรรค ์การใชด้นตรเีพือ่บ าบดั

ผูป่้วยทีม่คีวามเครยีด การใชด้นตร ีไปจนถงึการใชด้นตรเีพือ่การพฒันาระดบัความคดิสรา้งสรรคใ์นมนุษย์ เช่น การใชด้นตรเีพือ่พฒันา
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานพฒันาซอล์ฟแวร์คอมพวิเตอร์ ซึ่งวดัผลลพัธ์ในเรื่องคุณภาพของงาน โดยที่คุณภาพของงาน
สามารถวดัผลไดด้ว้ยความเป็นความคดิสรา้งสรรค์ (Teresa Lesisuk, 2005) โดย หรอืงานวจิยัเรื่องการตอบสนองดา้นอารมณ์ทีส่่งผล
ต่อระดับความคิดสร้างสรรค์จากการฟังดนตรี (Wu-Jing He, 2017) ซึ่งเด็กนักเรียนจ านวน 584 รายฟังดนตรีคลาสสิคและท า
แบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรค์ โดยใชแ้บบทดสอบ TCT-DP เป็นแบบทดสอบ โดยผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนจาก
แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของกลุ่มทีฟั่งดนตรคีลาสสคิมคี่าเฉลี่ย  22.30 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มที่ไม่ฟังดนตร ีโดยมี
คา่เฉลีย่ 19.00   

2.3 การวดัระดบัความคิดสร้างสรรค ์
การวดัระดบัความคดิสรา้งสรรคส์ามารถวดัไดจ้ากจาทฤษฎโีครงสรา้งทางสตปัิญญาของกลิฟอรด์ (Guilford) ทีเ่รยีกว่าลกัษณะ

การคดิอเนกนัยหรอืการคดิแบบกระจาย จาก 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคล่องในการคดิ (Fluency) ความยดืหยุ่นในการคดิ (Flexibility) 
ความคดิรเิริม่ (Originality) ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) ซึง่สรุปไดว้า่การจะคดิคน้ความคดิทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคไ์ดน้ัน้ มกัจะตอ้ง
มจี านวนความคดิที่มาก กล่าวคอืความสมัพนัธ์ของจ านวนความคดิและจ านวนความคดิที่มคีวามคดิสร้างสรรค์เป็นไปในทศิทางบวก 
(Pauling, 1977) เน่ืองจากจ านวนความคิดแรกๆ ที่คดิได้มกัไม่ใช่ความคิดที่ดทีี่สุดเพราะเป็นความคดิที่คนทัว่ไปมกัจะคดิขึ้นได้ ซึ่ง
ความคดิทีม่คีวามสรา้งสรรคม์ากขึน้มกัเป็นความคดิทีต่่อยอดมาจากความคดิก่อนหน้านัน้อกีทีห่น่ึง (Van der Lugt, 2001; Goldschmidt 
and Tatsa, 2005) นอกจากน้ียงัครอบคลุมถึงความสมัพนัธ์ของจ านวนความคดิและความคดิที่มคีวามคดิรเิริ่มเป็นไปในทศิทางบวก
เช่นเดยีวกนั (Kudrowitz and Wallace, 2012) ซึง่แบบทดสอบของกลิฟอรด์ (Guilford) เป็นแบบทดสอบแรกทีน่ าเสนอความเป็นไปไดใ้น
การทดสอบความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยกระดาษ ดนิสอ ซึง่ภายหลงัไดถู้กน ามาใชใ้นการวดัระดบัความคดิสรา้งสรรค ์(Stemberg, 1999) 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
งานวจิยัครัง้น้ีมกีารใชด้นตรคีลาสสคิและการก าหนดเวลากอ้งกงัวานของเสยีง เพือ่ทดสอบการรบัรูท้างเสยีงทีส่่งผลต่อระดบั

ความคดิสรา้งสรรค ์จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าดนตรคีลาสสคิเป็นดนตรทีีม่แีนวโน้มในการพฒันาระดบัความคดิสรา้งสรรคม์าก
ทีสุ่ด การจะรบัรูเ้สยีงดนตรใีหไ้ดป้ระสทิธภิาพมากทีสุ่ด จ าเป็นตอ้งมกีารควบคุมเวลากอ้งกงัวานของเสยีงใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม ซึง่
ควบคุมดว้ยการก าหนดกายภาพของพืน้ที ่ทัง้ปรมิาตร วสัดุ และเฟอรนิ์เจอรภ์ายในพืน้ที ่ในงานวจิยันี้ไดเ้ลอืกพืน้ทีใ่นการวดัคา่สะทอ้น
กลบัของเสยีงและท าการทดสอบวดัระดบัความคดิสรา้งสรรค ์คอื พืน้ทีท่ างานร่วมกนัชัน้ที ่3 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงั
เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังรูปที่ 1 และพื้นที่ท างานร่วมกันชัน้ที่ 4  ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ดงัรปูที ่2 
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รปูท่ี 1 พืน้ทีท่ างานรว่มกนัชัน้ที ่3 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
รปูท่ี 2 พืน้ทีท่ างานรว่มกนัชัน้ที ่4 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยใชอุ้ปกรณ์วดัเวลากอ้งกงัวานของเสยีง Phonic Audio Analyzer (PAA3X) ดงัรปูที ่3 รว่มกบัการใชโ้ปรแกรม iAudioTool ดงัรปูที ่4  

 
รปูท่ี 3 อุปกรณ์วดัเวลากอ้งกงัวานของเสยีง Phonic Audio Analyzer (PAA3X) 

 
รปูท่ี 4 ผลการวดัเวลากอ้งกงัวานของเสยีงภายในพืน้ทีท่ างานรว่มกนัชัน้ที ่4 จากโปรแกรม iAudioTool 



ผลของความกอ้งของเสยีงต่อความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิจากการฟังดนตรคีลาสสคิ   
เตม็ภมู ิศรรีงั และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
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ภายในพืน้ทีท่ างานรว่มกนัชัน้ที ่3 มขีนาดความกวา้ง 16.5 เมตร ความลกึ 13.7 เมตร ความสงูระดบัพืน้ถงึทอ้งคาน 3.0 เมตร 
มลีกัษณะหอ้งเป็นพืน้ทีผ่วิเรยีบ ไดแ้ก่ พืน้คอนกรตีขดัมนั ผนังก่ออฐิฉาบปูนเรยีบ ไม่มพีืน้ผวิเป็นลกัษณะรูพรุน ตดิตัง้กระจกบรเิวณ
ผนงัหอ้ง และไมม่มีา่นชว่ยซบัเสยีง ท าใหภ้ายในหอ้งท างานรว่มกนัชัน้ 3 มเีวลากอ้งกงัวานของเสยีงอยูใ่นเกณฑก์อ้งมาก เฉลีย่ที ่2.427 
วนิาทเีนื่องจากวสัดุผวิเรยีบและกระจกชว่ยใหเ้กดิการสะทอ้นเสยีง  

ภายในพืน้ทีท่ างานรว่มกนัชัน้ที ่4 มขีนาดความกวา้ง 16.5 เมตร ความลกึ 15.6 เมตร ความสงูระดบัพืน้ทีฝ้่า 3.0 เมตร และมี
ลกัษณะหอ้งเป็นพืน้ทีผ่วิเรยีบในบางส่วน เช่น พืน้คอนกรตีขดัมนั และมผีนังบางส่วนทีปิ่ดผวิดว้ยวสัดุทีช่่วยซบัเสยีงได ้รวมถงึมกีาร
ตดิตัง้ฝ้าซบัเสยีง และมกีารตดิตัง้มา่นภายในพืน้ที ่ซึง่ท าหน้าทีแ่บ่งสว่นการใชง้านและช่วยซบัเสยีง ท าใหภ้ายในหอ้งท างานร่วมกนัชัน้ 
4 มเีวลากอ้งกงัวานของเสยีงอยูใ่นเกณฑก์อ้งน้อย เฉลีย่ที ่1.026 

ในการวดัเวลากอ้งกงัวานเสยีงจะใชว้ธิตีัง้อุปกรณ์วดัเสยีงไวบ้รเิวณต าแหน่งทีจ่ะมผีูใ้ชง้านพืน้ที ่โดยตัง้ความสงูอุปกรณ์จาก
พืน้ทีร่ะดบั 1.00 – 1.20 เมตร ต่อมาจงึใชก้ารสรา้งเสยีงดงัดว้ยการเจาะลกูป่องบรเิวณระหวา่งล าโพงทีใ่หแ้หล่งก าเนิดเสยีงภายในหอ้ง
และอุปกรณ์วดัเสียงเพื่อจ าลองเสียง ต่อมาจึงเทียบเวลาก้องกังวานเสียงที่วดัได้ของทัง้อุปกรณ์วดัเสียง Phonic และโปรแกรม 
iAudioTool โดยท าเสยีงดงัทัง้หมด 3 ครัง้ หรอืมากกว่า เพื่อหาเวลากอ้งกงัวานเสยีงทีใ่กลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ดของทัง้สองอุปกรณ์ โดยได้
ผลลพัธด์งัตารางที ่1 ในการทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ใชแ้บบทดสอบวดัระดบัความคดิสรา้งสรรค์ Guilford’s Alternatives Uses Task 
(GAUT) เน่ืองจากทดสอบน้ีมคีวามเหมาะสมกบัรปูแบบในการทดลองในงานวจิยัน้ี และสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดง้า่ย สามารถใชว้ดั
ระดบัความคดิสรา้งสรรค ์อนัน าไปสูผ่ลลพัธแ์ละบรรลุจุดประสงคข์องการท าวจิยั โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1) ความคดิคล่อง(Fluency) จะพจิารณาจากจ านวนของค าตอบทีเ่ป็นไปไดต้ามเงือ่นไขทัง้หมด โดยใหค้ะแนนค าตอบทีเ่ป็นไป
ไดค้ าตอบละ 1 คะแนน แบบไมค่ านึงถงึค าตอบทีซ่ ้ากนักบัคนอื่นภายในกลุม่ แต่หา้มซ ้ากบัของตวัเอง 

2) ความคดิยดืหยุ่น(Flexibility) จะพจิารณาจากจ านวนกลุ่มของค าตอบ โดยน าค าตอบที่ใหค้ะแนนความคดิคล่องไปแล้ว 
น ามาจดักลุ่มของค าตอบทีอ่ยู่ในทศิทางเดยีวกนั ประเภทเดยีวกนั หรอืความหมายเดยีวกนั จะถูกจดัใหอ้ยู่กลุ่มเดยีวกนั โดยใหค้ะแนน
กลุม่ละ 1 คะแนน 

3) ความคดิรเิริม่(Originality) จะพจิารณาจากความถี่ของค าตอบของผูร้่วมทดลองทัง้หมดทีม่คีวามแตกต่างจากคนอื่นภายใน
กลุ่ม โดยทีค่ าตอบใดทีผู่ร้ว่มทดลองภายในกลุม่ตอบซ ้ากนัมากจะไดค้ะแนนน้อยจนถงึไมไ่ดค้ะแนนเลย แต่ถา้มกีารตอบซ ้าน้อย หรอืไม่
มกีารซ ้ากบัคนอื่นภายในกลุม่เลยจะไดค้ะแนนทีม่าก ตามตารางที ่2 

ตารางท่ี 1 เวลาก้องกังวานของเสยีงภายในพื้นที่ท างานร่วมกันชัน้ที่ 3  และชัน้ที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ความถี ่
พืน้ทีท่ างานรว่มกนัชัน้ที ่3 พืน้ทีท่ างานรว่มกนัชัน้ที ่4 

0 – 10 เดซเิบล 10 – 30 เดซเิบล 0 – 10 เดซเิบล 10 – 30 เดซเิบล 
ความถีเ่ฉลีย่ 1.979 วนิาท ี 2.427 วนิาท ี 0.508 วนิาท ี 1.026 วนิาท ี
31 เฮริตซ ์ 5.597 วนิาท ี 5.381 วนิาท ี 0.971 วนิาท ี 2.008 วนิาท ี
63 เฮริตซ ์ 5.170 วนิาท ี 4.486 วนิาท ี 1.697 วนิาท ี 1.574 วนิาท ี
125 เฮริตซ ์ 3.227 วนิาท ี 3.631 วนิาท ี 1.640 วนิาท ี 1.377 วนิาท ี
250 เฮริตซ ์ 2.452 วนิาท ี 2.258 วนิาท ี 1.039 วนิาท ี 1.142 วนิาท ี
500 เฮริตซ ์ 2.119 วนิาท ี 2.225 วนิาท ี 0.799 วนิาท ี 1.006 วนิาท ี
1000 เฮริตซ ์ 2.537 วนิาท ี 2.697 วนิาท ี 0.562 วนิาท ี 0.768 วนิาท ี
2000 เฮริตซ ์ 2.419 วนิาท ี 2.655 วนิาท ี 0.509 วนิาท ี 0.789 วนิาท ี
4000 เฮริตซ ์ 2.148 วนิาท ี 2.260 วนิาท ี 0.450 วนิาท ี 0.655 วนิาท ี
8000 เฮริตซ ์ 1.085 วนิาท ี 1.236 วนิาท ี 0.352 วนิาท ี 0.506 วนิาท ี
16000 เฮริตซ ์ 0.855 วนิาท ี 0.956 วนิาท ี 0.318 วนิาท ี 0.435 วนิาท ี

 

 

 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

596 

ตารางท่ี 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคดิรเิริม่ 
จ านวนค าตอบซ ้ากนั คะแนน 
12 หรอืมากกวา่ 0 
ระหวา่ง 6-12 1 
ระหวา่ง 3-6 2 
ระหวา่ง 1-2 3 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
งานวจิยัน้ี เป็นการทดสอบอทิธพิลของเวลาก้องกงัวานของเสยีงทีม่ตี่อดนตรคีลาสสคิและระดบัความคดิสรา้งสรรค์ โดยใช้

กลุ่มประชากรตวัอย่างในการทดลอง คอืนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 60 คน เพือ่วดัระดบัความคดิสรา้งสรรคข์องผูร้ว่มทดลองในสภาพแวดลอ้มจ าลองทีก่ าหนด ไดแ้ก่ (1) 
กลุ่มทีฟั่งดนตรคีลาสสคิขณะท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงกอ้งมาก (2) กลุ่มทีฟั่งดนตรคีลาสสคิขณะท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีง
กอ้งน้อย (3) กลุม่ทีไ่มฟั่งดนตรคีลาสสคิขณะท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงกอ้งน้อย โดยใช้แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์Guilford’s 
Alternatives Uses Task (GAUT) โดยแต่ละกลุม่ทดสอบไดค้ะแนนในแต่ละดา้นขององคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรคด์งัตารางที ่3 ต่อมา
ไดน้ าคะแนนเฉลีย่ของแต่ละกลุม่ทดสอบมาวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ไดผ้ลลพัธด์งัตารางที ่4 
ตารางท่ี 3 คะแนนในแต่ละดา้นขององคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรค ์
องคป์ระกอบ
ความคดิสรา้งสรรค ์

กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่3 
คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสุด คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสุด คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสุด 

ความคดิคล่อง 32 8 35 15 32 9 
ความคดิยดืหยุน่ 4 1 3 1 3 1 
ความคดิรเิริม่ 52 11 56 16 61 10 

ตารางท่ี 4 คา่เฉลีย่คะแนนความคดิสรา้งสรรคจ์ากกลุม่ทดสอบ 
องคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรค ์ กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่3 P-Value 
ความคดิคล่อง 17.90 19.45 16.15 0.36 
ความคดิยดืหยุน่ 2.70 2.15 1.95 *0.01 
ความคดิรเิริม่ 25.55 28.75 23.10 0.40 

*p<0.05 

จากค่าเฉลีย่คะแนนความคดิสรา้งสรรค์ของนักศกึษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทัง้ 3 กลุ่มการทดลองทีท่ าแบบทดสอบความคดิ
สรา้งสรรค์ภายในหอ้งทีม่เีวลาก้องกงัวานของเสยีงแตกต่างกนัทัง้ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) กลุ่มทีฟั่งดนตรคีลาสสคิขณะท าแบบทดสอบ
ภายในหอ้งเสยีงกอ้งมาก (2) กลุ่มทีฟั่งดนตรคีลาสสคิขณะท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงกอ้งน้อย (3) กลุ่มทีไ่มฟั่งดนตรคีลาสสคิขณะ
ท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงกอ้งน้อย พบวา่ค่าเฉลีย่คะแนนความคดิสรา้งสรรคม์คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิางสถติ ิ
(p<0.05) เฉพาะในดา้นความคดิยดืหยุ่น โดยทีก่ลุ่มที ่1 ทีฟั่งดนตรคีลาสสคิขณะท าแบบทดสอบภายในหอ้งเสยีงก้องมากไดค้ะแนน
เฉลีย่มากทีสุ่ด (Mean=2.7) ขณะทีค่า่เฉลีย่คะแนนความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิคล่องและความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิรเิริม่ของ
ทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติทิางสถติ ิ(p>0.05) โดยทีก่ลุม่ที ่3 มคีา่เฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 3 ดา้นน้อย
ทีสุ่ด ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัหลายงานก่อนหน้าน้ีทีพ่บว่าคนทีก่ารฟังดนตรขีณะท างานหรอืท าแบบทดสอบวดัระดบัความคดิ
สรา้งสรรค์มแีนวโน้มส่งเสรมิประสทิธภิาพการท างานหรอืความคดิสร้างสรรค์มากกว่าคนทีไ่ม่ฟังดนตร ีและสอดคลอ้งกบัเกณฑ์การ
ก าหนดเวลากอ้งกงัวานของเสยีงเมือ่มเีสยีงดนตรเีขา้มาเกีย่วขอ้งทีส่รุปวา่หอ้งควรมเีวลากอ้งกงัวานของเสยีงมาก เพือ่ใหร้ะดบัเสยีงคง
เหลอือยูใ่นพืน้ทีอ่ยา่งเหมาะสม ซึง่ชว่ยสง่เสรมิระดบัความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะดา้นความคดิยดืหยุน่อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 ศึกษาอิทธิพลของเวลาก้องกงัวานของเสียงท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคเ์ม่ือฟังดนตรีคลาสสิค 

จากการวเิคราะห์ขา้งต้นนัน้ การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ Guilford’s Alternatives 
Uses Task (GAUT) ของกลุ่มทดสอบทัง้ 3 กลุ่ม พบวา่ ภายในหอ้งทีม่ ีเวลากอ้งกงัวานของเสยีงมากมผีลต่อความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้น
ความคดิรเิริม่ไดเ้มือ่ฟังดนตรคีลาสสคิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ไมม่ผีลต่อความคดิคล่องและความคดิรเิริม่ หรอืกล่าวไดว้า่เวลากอ้ง
กงัวานของเสยีงไมไ่ดส้ง่ผลต่อจ านวนความคดิและความเป็นเอกลกัษณ์ของความคดิทีไ่มซ่ ้าใคร แต่สง่ผลประเภทของความคดิทีไ่ด ้

5.2 เสนอแนวทางการออกแบบพืน้ท่ีท างานร่วมกนัเพ่ือสนับสนุนความคิดสร้างสรรค ์
จากสรุปผลแสดงใหเ้หน็วา่หอ้งทีม่เีวลากอ้งกงัวานของเสยีงมากสามารถสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้นความคดิยดืหยุน่ได ้

ทัง้น้ี ควรมกีารค านึงถงึปรมิาตรหอ้ง วสัดุ และเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้ง เพื่อใหภ้ายในหอ้งมเีวลาก้องกงัวานเสยีงที่เหมาะสม ซึ่งเป็น
รูปแบบหอ้งทีเ่หมาะสมส าหรบัน าไปออกแบบพืน้ทีท่ างานร่วมกนัเพื่อฟังดนตรคีลาสสคิเพื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ดา้นความคดิ
ยดืหยุ่น แต่เป็นรูปแบบห้องที่ไม่เหมาะสมส าหรบัประเภทหอ้งเรยีน เน่ืองจากเวลาก้องกงัวานเสยีงมากท าใหเ้สยีงของผูพู้ดเกดิการ
สะท้อนมากเกนิไป ท าใหผู้้ฟังไม่สามารถรบัรู้เสยีงจากผู้พูดได้ดเีท่าที่ควร  ดงันัน้ ควรมกีารติดตัง้ผ้าม่านภายในห้อง เน่ืองจากเป็น
อุปกรณ์ทีม่ที ัว่ไป และสามารถชว่ยดดูซบัเสยีงสะทอ้นภายในหอ้งไดเ้ป็นอย่างด ีเมือ่มกีารใชง้านประเภทการเรยีนภายในหอ้ง หรอืเมือ่มี
ผูบ้รรยาย สามารถใชผ้า้ม่านเพื่อช่วยดูดซบัเสยีงสะทอ้นภายในหอ้งได ้เพื่อใหภ้ายในหอ้งมเีวลากอ้งกงัวานของเสยีงอยู่ในเกณฑก์อ้ง
น้อย ซึง่เหมาะสมกบัการใชง้านประเภทการพดู และเมือ่มกีารใชง้านประเภทดนตรภีายในหอ้ง สามารถจดัเกบ็ไมใ่ชง้านผา้มา่น เพือ่ลด
การดูดซบัเสยีงสะทอ้น เพื่อใหภ้ายในหอ้งมเีวลาก้องกงัวานของเสยีงอยู่ในเกณฑก์้องมาก ซึ่งเหมาะสมกบัการใชง้านประเภทการใช้
เสยีงดนตร ีเพื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้นความคิดยดืหยุ่นได ้นอกจากน้ี สามารถพจิารณาการตดิตัง้วสัดุปิดผวิภายในหอ้งให้
สามารถปรบัเปลีย่นตามการใชง้านได ้เชน่ ผนงั 2 ชัน้โดยทีม่ผีนังทีก่รุดว้ยแผน่ซบัเสยีงทีส่ามารถเลื่อนฉากกัน้มาปิดแผน่ซบัเสยีงไดอ้กี
ทหีนึ่ง เมื่อภายในหอ้งมกีารใชง้านประเภทการพดู สามารถเลื่อนเกบ็ฉากกัน้เพื่อให้ภายในหอ้งมเีวลากอ้งกงัวานของเสยีงอยู่ในเกณฑ์
ก้องน้อย ซึ่งอยู่ระหว่าง 0 วนิาท ีไปจนถึง 1.0 วนิาที และเมื่อภายในหอ้งมกีารใชง้านประเภทดนตรีเพื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ 
สามารถเลือ่นฉากกัน้มาปิดแผน่ซบัเสยีง เพือ่ใหภ้ายในหอ้งเกดิการสะทอ้นเสยีงมากขึน้ เพือ่ใหภ้ายในหอ้งมเีวลากอ้งกงัวานของเสยีงอยู่
ในเกณฑ์ก้องมาก ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.0 วนิาท ีไปจนถึง 2.6 วนิาท ีร่วมกบัการใช้ดนตรคีลาสสคิเพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ด้าน
ความคดิยดืหยุน่ 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเสนอผลการศกึษาการประยุกต์ใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้ง เพื่อเป็นทางเลอืกในการก่อสรา้งรูปแบบผสม โดยมุ่ง
ศกึษาโครงการบา้นแฝด ซึง่ระบบการก่อสรา้งบา้นแฝดในปัจจุบนัยงัคงมขีอ้จ ากดัในหลายๆดา้น จงึเกดิแนวคดิในการใชร้ะบบแผน่ผนัง
ฉนวนโครงสร้าง (Structural Insulated Panels: SIP) เพื่อพฒันาศกัยภาพของการใช้ระบบการก่อสร้างแบบผสม และสร้างภาวะน่า
สบายในการอยู่อาศยัระยะยาว งานวจิยัน้ีมุ่งศกึษาแนวทางการพฒันาความเป็นไปได้ในการใช้แผ่น SIP เป็นระบบผนังทางเลอืกใน
โครงการบ้านแฝด โดยค านึงถึงระยะเวลาการก่อสร้าง ต้นทุนค่าก่อสร้าง และคุณภาพในการก่อสร้าง ผลการศกึษาพบว่า แผ่น SIP 
เหมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นแผ่นผนังทางเลอืกในการก่อสรา้งในรูปแบบผสม ระยะเวลาในการก่อสรา้งจะขึน้อยู่กบัระบบการก่อสรา้งหลกัของ
โครงการ ตน้ทุนในการก่อสรา้งจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากตน้ทุนวสัดุสงูขึน้ แต่ดว้ยแผน่ SIP มนี ้าหนกัเบาจงึสามารถลดตน้ทุนคา่ขนสง่ และคา่
ก่อสร้างฐานราก ลงได้ คุณภาพในการก่อสร้างและการใช้งานมผีลดขีึ้น เน่ืองจากแผ่น SIP สามารถป้องกนัความร้อนได้ดกีว่าผนัง
คอนกรตีส าเรจ็รปูประมาณ 4 เท่า เมือ่น าไปตดิตัง้ในพืน้ทีผ่นังสว่นทีร่บัแสงแดด จงึสามารถลดความรอ้นภายในอาคาร สรา้งสภาวะน่า
สบายใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั และสามารถลดคา่ไฟฟ้าในระยะยาวลงได ้รวมทัง้สามารถตดิตัง้และรือ้ถอนไดอ้ยา่งสะดวก ดงันัน้ การใชแ้ผน่ SIP 
ในระบบก่อสรา้งแบบผสมจงึท าใหส้ามารถปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

ค าส าค:ั  แผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้ง, ความคุม้คา่, ระยะเวลาการก่อสรา้ง, ตน้ทุนในการก่อสรา้ง, คุณภาพในการก่อสรา้ง 

Abstract 
 This research presents the results of a study on the application of structural insulating wall panels as an alternative 
to mixed construction by focusing on the study of the semi-detached house project. The current construction systems for semi-
detached houses still have limitations in many aspects. Therefore, this research focused on the use of structural insulated 
panels (SIP) to develop a mixed construction system that can provide long-term comfortable living conditions. This research 
aims to study the product development feasibility of using SIP panels as an alternative wall system for semi-detached house 
projects by focusing on the time, quality, and cost of construction. The results showed that the SIP panels were suitable to use 
as alternative wall panels in the mixed construction system. The construction time depends on the main construction system 
of the project. The construction cost tends to increase due to the higher material cost, but with the lightweight of SIP panels, 
the costs of transportation and foundation construction can be reduced. The quality of construction and building use is also 
improved. This is because the SIP panel can insulate heat approximately 4 times better than the precast concrete wall when 
installed on the sunlight exposure walls. It can reduce the heat in the building, decrease long-term electricity costs and provide 
comfortable conditions for residents as well as convenient installation and disassembling. Therefore, the use of SIP panels in 
the mixed construction system makes it possible to adjust the living space area according to the needs of the user. 

Keywords: Structural Insulated Panels (SIP), Value, Construction Time, Construction cost, Construction Quality 
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1. บทน า 
เมือ่ศกึษาแนวโน้มทางการตลาดอสงัหารมิทรพัย ์พบวา่ หลงัสถานการณ์ Covid-19 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัขนาดของทีอ่ยู่

อาศยั เน่ืองจากตอ้งการพืน้ทีก่ารใชส้อยทีต่อ้งใหญ่เพยีงพอกบักจิวตัรประจ าวนั ซึง่บา้นแฝดสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการดงักล่าว 
และเป็นทีนิ่ยมของผูบ้รโิภคในตลาด (เนื่องจากสามารถเขา้ถงึทีอ่ยูอ่าศยัฟังกช์ัน่บา้นเดีย่วได ้ในงบประมาณทีน้่อยกวา่) ดงันัน้จงึเกดิการ
พฒันาบา้นแฝดมากขึน้ และพบวา่บา้นแฝดยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก สะทอ้นจากสว่นแบง่ทางการตลาดของบา้นแฝดทีอ่ยูใ่นระดบัต ่า
เพยีง 5%-8% ของตลาดแนวราบ (Krungthai Compass, 2563) น ามาซึ่งความต้องการในการพฒันาศกัยภาพของระบบก่อสร้างให้
รวดเรว็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภค จากการศกึษาขอ้มลูการบรหิารจดัการโครงการก่อสรา้งพบปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ค่าแรงปรบัตวัสงูขึน้ และมแีนวโน้มสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้เพือ่แกปั้ญหาในระยะยาวจงึควรมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยใน
การก่อสร้างเช่น ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนส าเรจ็รูป (Pre Fabrication) โดยระบบการก่อสร้างลกัษณะน้ีสามารถลดระยะเวลาในการ
ก่อสรา้ง รวมถงึสามารถควบคุมตน้ทุนและคุณภาพในการก่อสรา้งไดจ้ากโรงงาน จงึสามารถลดจ านวนแรงงานในสถานทีก่่อสรา้งลงได้  
โดยระบบที่มกีารเลอืกใช้งานมากที่สุดในระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนส าเร็จรูป (Pre Fabrication) คอืระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเร็จรูป 
(Precast Construction) (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) แต่ยงัคงมขี้อจ ากดัในหลายๆ ด้าน (เน่ืองด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast 
Construction)  ผลติจากคอนกรตีเสรมิเหลก็ ท าใหม้นี ้าหนักมากกว่าระบบผนังก่ออฐิหลายเท่า ส่งผลถึงขนาดของฐานรากที่ต้องรบั
น ้าหนักมากขึน้ อกีทัง้เรื่องความทบึของผนังคอนกรตีทีม่ากกวา่ผนังก่ออฐิฉาบปนู จงึท าใหผ้นังคอนกรตีส าเรจ็รปูน าความรอ้นมากกว่า 
และสง่ผลใหอ้ากาศภายในมอุีณหภูมสิงู เมือ่ไดร้บัความรอ้นจากแสงอาทติย ์และจ าเป็นตอ้งปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญก่อนทีจ่ะท าการเจาะ ทุบ 
หรอืต่อเตมิ อกีทัง้ยงัมปัีญหาเรื่องรอยต่อของชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปทีต่่อกนัดว้ยซลิโิคน ทีอ่าจเสือ่มอายุไดเ้รว็กวา่คอนกรตีจงึท าให้
เกดิปัญหาน ้ารัว่ซมึตามรอยต่อได ้(สบืตระกูล สมบตัทิพิย์, 2554) ดงันัน้เพื่อพฒันาศกัยภาพในระบบการก่อสรา้งใหสู้งขึน้ จงึเกดิเป็น
แนวคดิในการใช้วสัดุทางเลอืกเขา้มาผสม โดยระบบผนังทางเลอืกเสรมิที่มศีกัยภาพและจะใช้ในการวจิยัคอื ระบบแผ่นผนังฉนวน
โครงสร้าง (Structural Insulation Panels: SIPs) ซึ่งเป็นวสัดุใหม่ในกลุ่มชิ้นส่วนส าเรจ็รูป (Pre-Fabrication) และยงัเป็นที่รูจ้กัน้อยใน
วงการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจในการศกึษาการประยุกต์ใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งส าหรบัโครงการบา้นแฝดเพื่อความ
ยดืหยุ่นในการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย โดยงานวจิยัชิ้นน้ีจงึมุ่งศกึษาแนวทางการใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งเป็นแผ่นผนังทางเลอืกแบบ
ยดืหยุ่น ในโครงการบา้นแฝด โดยเน้นวเิคราะหผ์ลการศกึษาผ่านดา้นระยะเวลา ตน้ทุนการก่อสรา้ง และคุณภาพการก่อสรา้งเป็นหลกั 
โดยเน้นศกึษาความเหมาะสมในการเลอืกใชช้ิน้ส่วนแผน่ผนังฉนวนโครงสรา้งในการก่อสรา้งรปูแบบผสม เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่าในการ
ใชง้านมากทีสุ่ด และเพือ่เสนอเป็นแนวทางเลอืกแบบยดืหยุ่นส าหรบักลุ่มผูพ้ฒันา หรอืผูท้ีส่นใจ ใหส้ามารถเขา้ใจและเลอืกใชแ้ผ่นผนัง
ฉนวนโครงสรา้งไดถู้กตอ้งตามความเหมาะสมในการใชง้านของแต่ละพืน้ทีภ่ายในบา้น 

2. ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ระบบแผน่ผนังฉนวนโครงสร้าง (Structural Insulation Panels: SIPs) 
แผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้ง(Structural Insulated Panels : Sips) เป็นวสัดุประกบทีเ่กดิจากการน าวสัดุทีไ่มเ่หมอืนกนัมารวมกนั 

โดยยดึวสัดุหนึ่งไวก้บัอกีวสัดุหน่ึง มลีกัษณะเป็นชัน้ๆ ประกอบดว้ยแผน่วสัดุแขง็ประกบดา้นขา้ง 2 ดา้นและวสัดุแกนกลางเป็นโฟม เมือ่
ยดึตดิกนัแน่นแลว้จะท าหน้าทีร่บัแรงเสมอืนเป็นแผ่นวสัดุชิ้นเดยีวกนั โดยวสัดุแกนกลางจะท าหน้าทีเ่ป็นเอว (Web) รบัแรงเคน้เฉือน 
และแผน่ประกบท าหน้าทีเ่ป็นปีก (Flanges) รบัแรงเคน้ดงึและแรงเคน้อดั โดยวสัดุแกนกลางแผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งทีเ่หมาะส าหรบัใช้
ในการตดิตัง้อาคารประเภททีอ่ยู่อาศยัมทีัง้หมด 2 ประเภท ไดแ้ก่โฟมเหลอืง PIR และโฟม EPS โดยคุณสมบตัขิองแผน่โฟมเหลอืง PIR 
คอืสามารถทนความรอ้นไดส้งูถงึ 400°C ทนไฟ ไมล่ามไฟและตดิไฟค่อนขา้งยาก หากเกดิอคัคภียัแกนโฟมเหลอืง PIR จะเกดิควนัใน
ปรมิาณต ่า จงึช่วยลดอตัราในการสดูสารทีเ่ป็นอนัตรายได ้อกีทัง้ยงัสามารถกนัความรอ้น และกนัเสยีงไดด้ ีจงึเหมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นวสัดุ
แกนผนงัภายนอกมากทีส่ดุ สว่นคุณสมบตัขิองวสัดุแกนโฟม EPS คอืสามารถกนัความชืน้ กนัความรอ้น และสามารถเกบ็รกัษาอุณหภูมิ
ความเยน็ไวไ้ด้ด ีแต่ไม่เท่าแผ่นวสัดุแกนโฟม PIR แต่ดว้ยคุณสมบตักิารใช้งานเบื่องต้นจงึเหมาะสมที่จะใชเ้ป็นวสัดุแกนผนังภายใน 
(Fatek group, 2558) 

โดยแผ่นวสัดุประกบที่เหมาะส าหรบัใช้ในอาคารประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 
(Wiremesh) พรอ้มฉาบปนูหนา 3 ซม. และแผ่นยปิซมับอรด์ โดยคุณสมบตัขิองแผ่นไฟเบอรซ์เีมนต์ คอืมคีวามทนทานต่อน ้า ความชืน้ 
ไฟ และปลวกไดด้ ีอกีทัง้ยงัสามารถหาไดง้า่ยในประเทศไทย (SCG, 2563) สว่นคุณสมบตัขิองตะแกรงเหลก็ไวรเ์มชพรอ้มฉาบปนูหนา 
3 ซม. (Wire mesh) คอืเป็นวสัดุทีม่ผีวิสมัผสัเป็นคอนกรตี ซึ่งมคีวามแขง็แรง ทนทานมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัแผ่นประกบอื่นๆ (Fatek 
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group, 2558) และคุณสมบตัิของแผ่นยิปซัมบอร์ด (Gypsum boad) ชนิดยิปซัมมลัติวอลล์ (Gypsum Multi Wall Boad) เป็นวสัดุที่
ประเทศไทยน ามาใชเ้ป็นผนังภายในอาคารที่ตอ้งการความแขง็แรงของผนังมากเป็นพเิศษ และมคี่าการกนัเสยีงสงูถงึ 38-50 เดซเิบล 
(USG Boral, 2564) 

ดัง้นัน้ แผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งจงึเป็นระบบทีม่นี ้าหนักเบา แขง็แรง สามารถป้องกนัเสยีง และป้องกนัความรอ้นไดส้งูกว่า
ผนังชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รูปประมาณ 4 เท่า ซึง่สง่ผลดตี่อสภาวะน่าสบายของผูใ้ชง้านเละสามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าใหก้บั
อาคารได ้หากไดร้บัการออกแบบทีเ่หมาะสม โดยรูปแบบการก่อสรา้งแผน่ผนังฉนวนโครงสรา้งสามารถตดิตัง้ไดโ้ดยมผีลผลติประมาณ 
18.68 ตร.ม./วนั/คน และใชแ้รงงานจ านวน 3-5 คน/หนึ่งชุดการตดิตัง้ เนื่องจากวสัดุแผน่ผนังฉนวนโครงสรา้งเป็นวสัดุทีม่นี ้าหนกัเบา จงึ
สามารถลดตน้ทุนค่าขนสง่และอุปกรณ์ในการตดิตัง้ลงได ้รวมถงึสามารถสรา้งความสะดวกรวดเรว็ในการตดิตัง้ และการเคลื่อนยา้ยแผน่
ผนงัฉนวนโครงสรา้งอกีดว้ย โดยในดา้นคุณภาพการตดิตัง้และการเกบ็งานสามารถท าไดง้า่ยกว่าระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู และยงั
ไมพ่บปัญหาน ้ารัว่ซมึ (จรญัพฒัน์ ภวูนนัท,์ 2550; ชลติา พนาราม, 2558) 

2.2 ระบบการก่อสร้างบา้นแฝดในประเทศไทย 
2.2.1 ระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ (Conventional Construction) 

ระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดมิ เป็นลกัษณะการก่อสร้างอาคารแบบมเีสาคานเป็นโครงสร้างหลกัและก่อผนังด้วยอิฐ โดย
กระบวนการก่อสรา้งเริม่จากการลงเสาเขม็ท าฐานราก ผกูเหลก็เสน้และตัง้ไมป้ระกอบแบบเพือ่ท าโครงเสาคาน ตามดว้ยหลอ่คอนกรตีลง
ในแบบ หลงัจากนัน้รอจนคอนกรตีเซท็ตวัจงึแกะแบบออก แลว้เริม่บม่เพือ่ใหค้อนกรตีแขง็แรงมากขึน้ วธิกีารบม่คอนกรตีน้ีสว่นใหญ่แลว้
มกัใชว้ธิพีรมน ้าใหชุ้มอย่างน้อย 7 วนั หรอืใชน้ ้ายาบ่มคอนกรตีทาทีผ่วิคอนกรตี ท าการบ่มจนคอนกรตีไดท้ี ่จงึเริม่ก่อผนังอฐิฉาบปูน 
โดยใชอ้ฐิมอญ อฐิบลอ็ก หรอื อฐิมวลเบา โดยวธิกีารก่อสรา้งแบบดัง้เดมินิยมใชใ้นการก่อสรา้งบา้นพกัอาศยั และอาคารประเภทต่างๆใน
ประเทศไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ดงันัน้ระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมินี้จงึเป็นทีรู่จ้กั และมชีา่งทีช่ านาญการในการก่อสรา้งประเภทน้ี
เป็นจ านวนมาก 

2.2.2 ระบบการก่อสรา้งชิ้นสว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast Construction) 
ระบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รูป เป็นลกัษณะการก่อสรา้งทีไ่ดจ้ากการหล่อ หรอืเทในแบบหล่อทีม่ขีนาดต่างๆ ใน

โรงงานหรอืในบรเิวณก่อสร้างให้เสรจ็เรยีบร้อยก่อน แล้วน าไปติดตัง้ประกอบกนัที่หน่วยงานก่อสร้างโดยใช้อุปกรณ์ยกที่ เหมาะสม 
(SCG,2559) โดยชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูสามารถแบง่ประเภทยอ่ยดงัน้ี 
1) ระบบการก่อสรา้งเสา-คาน (Skeleton Frame or Column and Beam) คอืระบบการก่อสรา้งทีแ่ยกส่วนประกอบของโครงสรา้งเฟรม
ออกเป็นสว่นประกอบส าเรจ็รปู เชน่ เสา คาน แผน่พืน้ เป็นตน้ (สบืตระกลู สมบตัทิพิย,์ 2554) 
2) ระบบชิน้สว่นแผน่คอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast panel system) คอืระบบการก่อสรา้งทีม่ที ัง้แผน่พืน้ส าเรจ็รปูและแผน่ผนงัส าเรจ็รปู ซึง่
จะท าหน้าทีเ่ป็นโครงสรา้งในตวัดว้ย ท าใหก้ารตดิตัง้รวดเรว็มาก นิยมใชใ้นอาคารประเภท ทีพ่กัอาศยั ส านักงาน โรงงาน โรงแรม และ
อื่นๆ ทีม่กีารถ่ายแรงเป็นระบบ ไมต่อ้งการชว่งระยะโครงสรา้งทีย่าวนกั(สบืตระกลู สมบตัทิพิย์, 2554) 

3. วิธีการวิจยั 
การวจิยัชิน้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุง่ศกึษาความเหมาะสมในการใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้ง 

เพื่อเป็นแผ่นผนังทางเลอืกแบบยดืหยุ่น ในการก่อสร้างแบบผสม (Mix System) ในโครงการบา้นแฝด (Twin House) ในประเทศไทย 
โดยงานวจิยันี้แบง่การศกึษาออกเป็น 2 สว่น คอื 

3.1 ศึกษาข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)  
จากการลงพื้นทีส่ ารวจ สงัเกต และเก็บขอ้มูลเชงิกายภาพอาคารผ่านโครงการกรณีศกึษา และเก็บขอ้มูลเบื้องต้นผ่านการ

สมัภาษณ์ทัง้กลุ่มผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ กลุ่มสถาปนิก และกลุ่มวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กรณีศกึษาทัง้หมด 2 โครงการ จ านวน 7 คน เพือ่เป็นขอ้มลูถงึปัจจยัในการเลอืกระบบการก่อสรา้งบา้นแฝดในประเทศไทย โดยมุง่ไปที่
ดา้นระยะเวลาการก่อสรา้ง ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง และคุณภาพในการก่อสรา้งเป็นหลกั อกีทัง้มกีารลงพืน้ทีส่มัภาษณ์กลุม่ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่อาศยั
จรงิในโครงการบา้นแฝด จ านวน 15 คน และนิตบิุคคลโครงการบา้นแฝดจ านวน 2 โครงการ เพือ่เป็นขอ้มลูถงึปัจจยัในการปรบัปรุงบา้น
แฝดของผูบ้รโิภค เพื่อน าขอ้มลูมาศกึษาแนวโน้มความเป็นไปไดใ้นการใชแ้ผน่ผนังฉนวนโครงสรา้งเพื่อเป็นแผ่นผนังทางเลอืก ในการ
ก่อสรา้งแบบผสมในโครงการบา้นแฝด 
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3.2 ศึกษาข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data)  
เกีย่วกบัรายละเอยีดในการก่อสรา้งบา้นดว้ยระบบแผน่ผนังฉนวนโครงสรา้ง รายละเอยีดในการก่อสรา้งบา้นดว้ยระบบชิน้สว่น

คอนกรตีส าเรจ็รูป และรายละเอยีดในการก่อสร้างบ้านด้วยระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดมิ จากการค้นควา้ขอ้มูลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
บทความ ทฤษฎ ีเอกสารทางวชิาการ และเอกสารองคก์ร เพือ่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูเชงิเทคนิค ขอ้ด ีและขอ้จ ากดัใน
การก่อสร้างของแต่ละระบบการก่อสร้าง แล้วท าการวเิคราะห์ข้อมูลพร้อมน ามาเปรยีบเทยีบกบัการศึกษารูปแบบการก่อสร้างของ
กรณีศกึษาทัง้ 2 กรณี เพื่อพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้ง เพื่อเป็นแผ่นผนังทางเลอืกในการก่อสรา้งแบบ
ผสมในโครงการบา้นแฝด โดยค านึงถงึดา้นระยะเวลาการก่อสรา้ง ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง และคุณภาพในการก่อสรา้งเป็นหลกั 

โดยโครงการกรณีศกึษาทัง้ 2 กรณี มหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกมาจากระบบการก่อสรา้งบา้นแฝดในประเทศไทย ซึง่บา้นแฝด
ในประเทศไทยนิยมใช้ระบบการก่อสร้างทัง้หมด 2 ประเภทได้แก่ ระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดิม (Conventional Construction) ใน
กรณีศกึษา A (รปูที ่1) และระบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast Construction) ในโครงการกรณีศกึษา B (รปูที ่2) 

 
รปูท่ี 1 รปูแบบอาคารกรณีศกึษา A 

 
รปูท่ี 2 รปูแบบอาคารกรณีศกึษา B 

3.1 ขอบเขตของงานวิจยั 
1) ศกึษาแผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งทีผ่ลติขึน้ในประเทศไทย เฉพาะสว่นงานผนงัเทา่นัน้ ไมร่วมสว่นงานตกเเต่ง 
2) ศกึษาระบบการก่อสรา้งทีนิ่ยมใชใ้นการก่อสรา้งอาคารบา้นแฝด 2 ชัน้ในประเทศไทยเท่านัน้ โดยศกึษาในเชงิเทคนิคและ

คุณลกัษณะทางกายภาพของระบบการก่อสร้างแต่ละระบบเท่านัน้ โดยในด้านระยะเวลาการก่อสร้างศกึษาเฉพาะส่วนงานก่อสร้าง
โครงสรา้งตวัอาคารเท่านัน้ ไม่รวมส่วนงานตกแต่ง และในดา้นตน้ทุนค่าก่อสรา้งศกึษาเฉพาะตน้ทุนทางตรง (Direct cost) ในส่วนงาน
โครงสรา้งตวัอาคารเทา่นัน้ ไมร่วมงานสว่นโครงสรา้งฐานรากและหลงัคา และดา้นคุณภาพในการก่อสรา้งจะศกึษาพจิารณาจุดบกพรอ่งที่
เกดิจากการตดิตัง้สว่นผนงัและการเกบ็รอยต่อผนงัเทา่นัน้ ไมร่วมจุดบกพรอ่งทีเ่ป็นผลมาจากงานสว่นอื่น 
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4. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาโครงการกรณีศึกษาทัง้ 2 โครงการพบว่า ทัง้ 2 โครงการมกีารเลอืกใช้ระบบการก่อสร้างอาคารบ้านแฝดที่

แตกต่างกนั ซึ่งมปัีจจยัความแตกต่างมาจากความช านาญงาน ประสบการณ์ และคู่คา้ในการเจรจาของแต่ละบรษิทั โดยค านึงถงึการ
ควบคุมดา้นระยะเวลาในการก่อสรา้ง ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง และคุณภาพในการก่อสรา้ง 

4.1 ระบบการก่อสร้างของโครงการกรณีศึกษา 
4.1.1 กรณีศกึษา A 

จากการศึกษาระบบการก่อสร้างบ้านแฝด 2 ชัน้ในกรณีศึกษา A พบว่ามีการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดิม 
(Conventional Construction) ซึ่งสามารถแบ่งระบบการก่อสร้างออกเป็น 5 ระบบ ประกอบไปด้วยระบบพื้น 3 ระบบ ระบบบนัได 1 
ระบบ และระบบผนงั 1 ระบบ โดยใชแ้รงงานในการก่อสรา้งทัง้หมด 30 คน/หลงั 

โดยระบบโครงสรา้งพืน้สว่นใหญ่ เป็นระบบแผน่พืน้ส าเรจ็รปู (Pre-cast Plank) คดิเป็นรอ้ยละ 67.78 ของระบบพืน้ทัง้หมด ใช้
ในบรเิวณพืน้ชัน้ 1 และชัน้ 2 รองลงมาเป็นพืน้หล่อในที ่(วางบนดนิ) คดิเป็นรอ้ยละ 25.20 ของระบบพืน้ทัง้หมด ใชใ้นบรเิวณพืน้ลาน
จอดรถ และพืน้ลานซกัลา้ง และพืน้หล่อในที ่(วางบนคาน) คดิเป็นรอ้ยละ 7 ของระบบพืน้ทัง้หมด ใชใ้นบรเิวณพืน้หอ้งน ้าชัน้ 1 และพืน้
หอ้งน ้าชัน้ 2 สว่นบนัไดใชร้ะบบบนัไดคอนกรตีเสรมิเหลก็ คดิเป็นรอ้ยละ 100 และสว่นโครงสรา้งผนงัทัง้หมดใชร้ะบบผนงัก่ออฐิมวลเบา
ฉาบปนู คดิเป็นรอ้ยละ 100 

4.1.2 กรณีศกึษา B 
จากการศึกษาระบบการก่อสร้างบ้านแฝด 2 ชัน้ในกรณีศึกษา B พบว่ามกีารเลือกใช้ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีต

ส าเรจ็รปู (Precast Construction) ซึง่สามารถแบ่งระบบการก่อสรา้งออกเป็น 6 ระบบ ประกอบไปดว้ยระบบพืน้ 3 ระบบ ระบบบนัได 1 
ระบบ และระบบผนงั 2 ระบบ โดยใชแ้รงงานในการก่อสรา้งทัง้หมด 10-15 คน/หลงั 

โดยระบบโครงสรา้งพืน้สว่นใหญ่ เป็นระบบพืน้คอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast Slab) คดิเป็นรอ้ยละ 38.75 ของระบบพืน้ทัง้หมด 
ใชใ้นบรเิวณพืน้หอ้งน ้าชัน้ 1 พืน้หอ้งน ้าชัน้ 2 และพืน้ชัน้ 2 รองลงมาเป็นแผน่พืน้ส าเรจ็รปู (Pre-cast Plank) คดิเป็นรอ้ยละ 35.60 ของ
ระบบพืน้ทัง้หมด ใชใ้นบรเิวณพืน้ชัน้ 1 และพืน้หล่อในที ่(วางบนดนิ) คดิเป็นรอ้ยละ 25.65 ของระบบพืน้ทัง้หมดตามล าดบั ใชใ้นบรเิวณ
พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ลานซกัล้าง ส่วนบนัไดใชร้ะบบบนัไดคอนกรตีส าเรจ็รูป คดิเป็นร้อยละ  100 และส่วนโครงสรา้งผนังส่วนใหญ่ใช้
ระบบผนังคอนกรตีส าเรจ็รูป (Pre-cast Concrete Construction) คดิเป็นรอ้ยละ 96.80 ของระบบผนังทัง้หมด และผนังก่ออฐิมอญฉาบ
ปนู คดิเป็นรอ้ยละ 3.20 ของระบบผนงัทัง้หมด โดยใชใ้นสว่นบรเิวณชอ่งชารป์ 

4.2 ระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการกรณีศึกษา 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เป็นการประมาณการจากขอ้มลูการก่อสรา้งจรงิในแต่ละโครงการ โดยเน้นวเิคราะหร์ะยะเวลาเฉพาะ

ส่วนงานโครงสร้างอาคาร พบว่าระยะเวลาในการก่อสรา้งของกรณีศกึษา A ซึ่งเป็นระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิใชร้ะยะเวลาในการ
ก่อสรา้งส่วนงานโครงสรา้งอาคารและงานสถาปัตยกรรมอาคารทัง้หมด 180 วนั แบ่งเป็นงานส่วนโครงสรา้งอาคารทัง้หมด 82 วนั คดิ
เป็น 45.55 ของระยะเวลาในการก่อสรา้งทัง้หมด โดยมรีายละเอยีดดงัรปูที ่3 

 
รปูท่ี 3 ระยะเวลาในการก่อสรา้งของกรณีศกึษา A 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

604 

และระยะเวลาในการก่อสรา้งของกรณีศกึษา B ซึง่เป็นระบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้ง
สว่นงานโครงสรา้งอาคารและงานสถาปัตยกรรมอาคารทัง้หมด 116 วนั แบง่เป็นงานสว่นโครงสรา้งอาคารทัง้หมด 41 วนั คดิเป็น 35.44 
ของระยะเวลาในการก่อสรา้งทัง้หมด โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่4 

 
รปูท่ี 4 ระยะเวลาในการก่อสรา้งของกรณีศกึษา B 

4.3 ต้นทุนก่อสร้างของโครงการกรณีศึกษา 
ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง เป็นการประมาณการจากขอ้มลูจรงิในแต่ละโครงการ โดยเน้นวเิคราะหต์น้ทุนค่าก่อสรา้งสว่นงานโครงสรา้ง

ตวัอาคาร ไมร่วมสว่นโครงสรา้งฐานรากและหลงัคา โดยกรณีศกึษา A (ใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ) และกรณีศกึษา B (ใชร้ะบบการ
ก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป) มตี้นทุนค่าก่อสร้างเฉพาะส่วนโครงสร้างตวัอาคาร 440,076.13 บาท และ 672,156.51 บาท
ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งของโครงการกรณีศกึษา (Total cost of case study project) 
ระบบการก่อสรา้ง โครงการท่ี A 

ระบบการก่อสรา้ง
แบบดัง้เดิม 

โครงการ B 
ระบบการก่อสรา้งช้ินส่วน

คอนกรีตส าเรจ็รปู 
ต้นทุนค่าก่อสรา้งส่วนโครงสร้างอาคารและงาน
สถาปัตยกรรมอาคาร 

888,251.57 บาท 
 

1,446,213.22บาท 
 

ต้นทุนเฉพาะส่วนงานโครงสรา้งตวัอาคาร 
-ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งสว่นโครงสรา้งเสา-คาน 
-ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งสว่นโครงสรา้งพืน้ 
-ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งสว่นโครงสรา้งบนัได 
-ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งสว่นโครงสรา้งงานผนงั 

440,076.13 บาท 
167,210.71 บาท 
73,778.91  บาท 
17,057.51 บาท 
182,029 บาท 

672,156.51 บาท 
67,256.8 บาท 
139,070.71 บาท 
17,576 บาท 
448,253 บาท 

4.4 คณุภาพการก่อสร้างของโครงการกรณีศึกษา 
ดา้นคุณภาพในการก่อสรา้งจะศกึษาพจิารณาจุดบกพร่องทีเ่กดิจากการตดิตัง้สว่นผนัง และการเกบ็รอยต่อไมร่วมงานตกแต่ง 

ผา่นการสมัภาษณ์วศิวกรผูค้วบคุมโครงการ โดยกรณีศกึษา A ซึง่เป็นระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิพบว่า จุดบกพร่องทีเ่กดิขึน้ในการ
ก่อสรา้งส่วนใหญ่ เป็นเรื่องรอยรา้วบรเิวณรอยต่อของผนังกบัหน้าต่าง เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมอิากาศในประเทศไทย 
โดยมวีธิแีกปั้ญหาโดยการใชว้สัดุยดืหยุ่นในการอุดประสานระหวา่งรอยต่อของผนังและหน้าต่าง พรอ้มตดิซพัเฟรมหน้าต่าง และท าการ
ระบายความรอ้นภายในหอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

และกรณีศกึษา B ซึง่เป็นระบบการก่อสรา้งชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รปูพบว่า จุดบกพร่องทีเ่กดิขึน้ในการก่อสรา้งส่วนใหญ่ จะ
เป็นเรื่องมาตรฐานการผลติชิน้สว่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปจากโรงงาน โดยส่วนใหญ่แผน่ผนังทีส่ง่มามกัจะมปัีญหาทีไ่มส่ามารถน าไปใช้
งานโดยตรงได ้เช่นชิน้สว่นทีม่าจากโรงงานมคีวามโก่ง และความหนาแต่ละแผน่ไมเ่ทา่กนั จงึตอ้งแก้ปัญหาหน้างาน โดยการเจยีหวัออก 
(การเจยีความหนา หรอืส่วนทีโ่ก่งเกนิมาตรฐานของแผ่นผนังออก) และประเดน็จุดบกพร่องล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ เรื่องรอยรา้วบรเิวณ
รอยต่อแผน่ผนังชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รูป โดยมวีธิแีกไ้ขปัญหาโดยการใช ้non-shrink grout หรอื PU Foam ในการอุดรอยรา้วและท า
ใหแ้ผน่คอนกรตีดเูป็นเนื้อเดยีวกนัมากทีส่ดุ 
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4.5 แนวโน้มในการปรบัปรงุบา้นแฝดของผูบ้ริโภค 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะเริม่มคีวามคดิในการปรบัปรุงบา้นแฝดตัง้แต่การตดัสนิใจซือ้บา้นในครัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมา

จะเริม่มคีวามคดิในการปรบัปรุงบา้นหลงัจากอยู่อาศยัมาไดไ้ม่เกนิ 1 ปี และ 3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ  20 และเริม่มคีวามคดิในการปรบัปรุง
บา้นหลงัจากอยูอ่าศยัมาไดไ้มเ่กนิ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13 และเริม่มคีวามคดิในการปรบัปรุงบา้นหลงัจากอยูอ่าศยัมาไดไ้มเ่กนิ 10 ปี คิด
เป็นรอ้ยละ 7 ของผูบ้รโิภคทัง้หมดตามล าดบั 

โดยคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มการปรบัปรุง ดดัแปลงพื้นที่บ้านแฝดในรูปแบบการต่อเติมพื้นที่ เช่น การต่อเติมซุ้มกนัสาด
ดา้นหน้าและดา้นขา้งอาคาร  หอ้งอเนกประสงคด์า้นขา้งอาคาร และหอ้งครวัดา้นหลงัอาคาร รองลงมาเป็นการปรบัปรุง และดัดแปลง
พื้นที่บ้านแฝดด้วยการทุบเชื่อมต่อพื้นที่ โดยใช้วธิกีารทุบเชื่อมพื้นที่ห้องนอน ทุบเชื่อมพื้นที่บ้านแฝด 2 หลงัติดกนั และทุบสร้า ง
หอ้งนอนผูสู้งอายุบรเิวณชัน้ 1 และสุดทา้ยผูบ้รโิภคมกีารปรบัปรุง ดดัแปลงบ้านดว้ยวธิกีารตกแต่ง เช่น การตกแต่งปรบัปรุงหน้าตา
ภายในและภายนอกของอาคารบา้นแฝด และการปรบัปรุงพืน้ทีส่วน 

5. สรปุผลการวิจยั 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลให้กรณีศกึษา A และกรณีศึกษา B เลอืกระบบการก่อสร้างที่แตกต่างกนั มปัีจจยัความ

แตกต่างมาจากความช านาญงาน และประสบการณ์ในการควบคุมการก่อสรา้งของแต่ละบรษิทั รวมถงึคู่คา้ในการเจรจาต่อรองราคาค่า
วสัดุทีแ่ตกต่างกนั แต่ทัง้ 2 โครงการกม็ุ่งทีจ่ะเลอืกระบบการก่อสรา้งทีต่อบโจทยใ์นเรื่องระยะเวลาการก่อสรา้ง ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง และ
คุณภาพในการก่อสรา้งทีท่างบรษิทัถนัด ซึง่จากการศกึษาทัง้ 2 โครงการพบวา่ในแงข่องระยะเวลาการก่อสรา้ง กรณีศกึษา B (ใชร้ะบบ
การก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป) สามารถประหยดัระยะเวลาการก่อสร้างได้มากกว่ากรณีศกึษา A (ใช้ระบบการก่อสร้างแบบ
ดัง้เดมิ) ถึง 64 วนั ด้านต้นทุนค่าก่อสร้างกรณีศึกษา A (ใช้ระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดมิ) สามารถประหยดัต้นทุนค่าก่อสร้างส่วน
โครงสรา้งตวัอาคารไดม้ากกวา่กรณีศกึษา B (ใชร้ะบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู) ถงึ 232,080.38 บาท และดา้นคุณภาพใน
การก่อสร้างกรณีศกึษา A (ใช้ระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดมิ) มจีุดบกพร่องที่เกดิจากการตดิตัง้และการเก็บรอยต่อโดยรวมน้อยกว่า
กรณีศกึษา B (ใชร้ะบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู)  ซึง่จากการวเิคราะหพ์บวา่การเลอืกระบบการก่อสรา้งบา้นมคีวามสมัพนัธ์
กบัความตอ้งการในการควบคุมระยะเวลาการก่อสรา้ง ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง และคุณภาพในการก่อสรา้ง ของบรษิทัผูผ้ลติ แต่โดยภาพรวม
ไมค่อ่ยค านึงถงึความตอ้งการ และแนวโน้มในการปรบัปรุงบา้นของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูอ้ยูอ่าศยัจรงิในระยะยาว ดงัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบก่อสรา้งในโครงการบา้นแฝดกบัแนวโน้มในการปรบัปรุงบา้นของผูบ้รโิภค 

แนวโน้มในการปรบัปรงุบา้นแฝด 
ของผูบ้ริโภค 

โครงการท่ี A 
ระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดิม 

โครงการ B 
ระบบการก่อสรา้ง 

ช้ินส่วนคอนกรีตส าเรจ็รปู 

สามารถ 
ดดัแปลงได ้

ไมส่ามารถ
ดดัแปลงได ้

สามารถ 
ดดัแปลงได ้

ไมส่ามารถ
ดดัแปลงได ้

ต่อเติม     
1.ซุม้กนัสาดดา้นหน้าและดา้นขา้งอาคาร     
2.หอ้งอเนกประสงคด์า้นขา้งอาคาร     
3.หอ้งครวัดา้นหลงัอาคาร     

ทุบ / ดดัแปลงเช่ือมพืน้ท่ี     
1.ทุบเชือ่มพืน้ทีห่อ้งนอน     
2.ทุบเชือ่มพืน้ทีบ่า้นแฝด 2 หลงัตดิกนั     
3.ทุบสรา้งหอ้งนอนผูส้งูอายุบรเิวณชัน้ 1     
ตกแต่ง     
1.ปรบัปรุงหน้าตาภายในและภายนอก     
2.ปรบัปรุงพืน้ทีส่วน     
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5.1 แนวทางในการใช้แผน่ผนังฉนวนโครงสร้างเป็นผนังทางเลือกแบบผสมในโครงการบา้นแฝดผา่นกรณีศึกษา 
จากขอ้มลูขา้งตน้ทีไ่ดว้เิคราะหม์าทัง้หมด จงึขอเสนอแนวทางการใชแ้ผน่ผนังฉนวนโครงสรา้งเป็นผนงัทางเลอืกแบบผสมผา่น

กรณีศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 แนวทางการใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งในกรณีศกึษา A และกรณีศกึษา B 
กรณีศกึษา A เดมิใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ซึง่สามารถทุบ ต่อเตมิ และตกแต่งไดต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภค แต่ใช้

ระยะเวลาการก่อสรา้ง และจ านวนแรงงานค่อนขา้งเยอะ ซึง่ในปัจจุบนัเกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงปรบัตวัสงูขึน้อย่าง
เหน็ไดช้ดั จงึน าเสนอการใช้แผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งเป็นผนังทางเลอืกในการก่อสร้าง จงึไดม้กีารปรบัใช้แผ่นผนังฉนวนโครงสร้าง
ทัง้หมด 4 ส่วน คอืผนังห้องครวัชัน้ 1 ผนังภายในชัน้ 2  ผนังห้องน ้าชัน้ 2 และผนังภายนอกชัน้ 2 ฝัง่ทศิตะวนัออก ทศิใต้และทศิ
ตะวนัตก เน่ืองจากผนังสว่นน้ีเป็นสว่นทีไ่ดร้บัแสงแดดตลอดทัง้วนั ท าใหอุ้ณหภูมภิายในค่อนขา้งทีจ่ะสงู ดงันัน้สว่นผนังภายนอกชัน้ 2 
จงึเลอืกใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งชนิดวสัดุแกน PIR Foam และใชแ้ผ่นประกบเป็นตะแกรงเหลก็ไวร์เมชพรอ้มฉาบปูนหนา 3 ซม. 
(Wire mesh) (ดงัผนงัสชีมพใูนรปูที ่5) สว่นผนงัภายในชัน้ 2 มกีารใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งชนิดแกน EPS Foam และใชว้สัดุประกบ
เป็นวสัดุยปิซมับอรด์ (Gypsum board) (ดงัผนังสฟ้ีาในรูปที ่5) และสุดทา้ยผนังหอ้งครวัชัน้ 1 และผนังหอ้งน ้าชัน้ 2 เลอืกใชแ้ผ่นผนัง
ฉนวนโครงสรา้งชนิดแกน PIR Foam และแผน่ประกบแผน่ไฟเบอรซ์เีมนต ์(Fiber Cement Board) (ดงัผนงัสเีหลอืงในรปูที ่5) 

 
รปูท่ี 5 แนวทางการใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งผา่นกรณีศกึษา A 

กรณีศกึษา B เดมิใชร้ะบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รูป ซึง่ใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้ง และจ านวนแรงงานค่อนขา้ง
น้อย แต่ตน้ทุนค่าก่อสรา้งคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ  และไมส่ามารถทุบ เจาะหรอืดดัแปลงเชือ่มพืน้ทีไ่ดต้าม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค อกีทัง้ดว้ยขอ้จ ากดัของแผน่คอนกรตีส าเรจ็รปู ทีม่คีวามหนาแน่นสงูจงึท าใหเ้กดิการน าความรอ้นคอ่นขา้งสงู 
ซึง่ท าใหอุ้ณหภูมภิายในค่อนขา้งสูงเชน่กนั ดงันัน้จงึน าเสนอการใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งเป็นผนังทางเลอืกในการก่อสรา้ง โดยมกีาร
ปรบัใชแ้ผน่ผนังฉนวนโครงสรา้งทัง้หมด  3 สว่น คอืผนงัภายในชัน้ 2  ผนงัหอ้งน ้าชัน้ 2 และผนังภายนอกชัน้ 2 ฝัง่ทศิตะวนัออก ทศิใต้
และทศิตะวนัตก เนื่องจากผนงัสว่นน้ีเป็นสว่นทีไ่ดร้บัแสงแดดตลอดทัง้วนั ท าใหอุ้ณหภูมภิายในค่อนขา้งทีจ่ะสงู ดงันัน้สว่นผนังภายนอก
ชัน้ 2 จงึเลอืกใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งชนิดวสัดุแกน PIR Foam และใชแ้ผ่นประกบเป็นตะแกรงเหลก็ไวรเ์มชพรอ้มฉาบปูนหนา 3 
ซม. (Wire mesh)  (ดงัผนังสชีมพใูนรปูที ่6) และสว่นผนงัภายในชัน้ 2 มกีารใชแ้ผน่ผนังฉนวนโครงสรา้งชนิดแกน EPS Foam และใชว้สัดุ
ประกบเป็นวสัดุยปิซมับอรด์ (Gypsum board) (ดงัผนงัสฟ้ีาในรปูที ่6) และสดุทา้ยผนงัหอ้งน ้าชัน้ 2 เลอืกใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งชนิด
แกน PIR Foam และแผ่นประกบแผ่นไฟเบอร์ซเีมนต์ (Fiber Cement Board) (ดงัผนังสเีหลอืงในรูปที ่6) โดยรูปแบบโครงสรา้งเดมิของ
กรณีศกึษา B ใชร้ะบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ซึง่ผนังท าหน้าทีเ่ป็นทัง้ผนังและโครงสรา้งรบัน ้าหนกัในตวัเดยีวกนั ดงันัน้ใน
การปรบัใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งในแต่ละส่วนจงึตอ้งมกีารใชโ้ครงสรา้งเสา-คานส าเรจ็รปูเขา้มาช่วยในการรบั และถ่ายเทน ้าหนักลงสู่
ผนงัคอนกรตีส าเรจ็รปูชัน้ 1 และถ่ายเทลงสูฐ่านราก และลงสูด่นิตามล าดบั (ดงัโครงสรา้งเสา-คานสนี ้าเงนิในรปูที ่6) 

 
รปูท่ี 6 แนวทางการใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งผา่นกรณีศกึษา B 



การประยุกตใ์ชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งส าหรบัโครงการบา้นแฝดเพือ่ความยดืหยุน่ในการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย   
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โดยในแง่ของระยะเวลาการก่อสรา้ง ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง และคุณภาพในการก่อสรา้ง เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างระบบโครงสรา้ง
เดมิของกรณีศกึษา และการน าแผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งเขา้ไปใชเ้ป็นผนงัทางเลอืกผา่นกรณีศกึษาแลว้ พบวา่ 

1)  ดา้นระยะเวลาการก่อสรา้ง 
ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง เดมิกรณีศึกษา A ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเฉพาะส่วนโครงสร้างตวัอาคาร 82 วนั โดยใช้

ระยะเวลาการก่อสรา้งเฉพาะส่วนโครงสรา้งผนัง 29 วนั ซึง่หากน าแผ่น SIP เขา้มาเป็นผนังทางเลอืกดงัทีไ่ดอ้อกแบบไวข้า้งตน้ จะใช้
ระยะเวลาในการตดิตัง้แผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งเพยีง 5 วนั ซงึสามารถตดิตัง้ควบคู่ไปพรอ้มกบัการก่ออฐิฉาบปูนในผนังส่วนอื่นได้ 
ดงันัน้จงึสามารถลดระยะเวลาในการก่อสรา้งผนงัจากระบบเดมิไดถ้งึ 15 วนั ซึง่จะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งสว่นผนงัสทุธเิพยีง 14 วนั 
กรณีศกึษา B ใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งเฉพาะส่วนโครงสรา้งตวัอาคาร 41 วนั โดยใชร้ะยะเวลาการตดิตัง้เฉพาะส่วนโครงสรา้งผนัง
ส าเรจ็รูป 8 วนั ซึ่งหากน าแผ่น SIP เขา้มาเป็นผนังทางเลอืก และใชโ้ครงสรา้งส่วนทีจ่ะตดิตัง้แผ่น SIP เป็นเสา-คานส าเรจ็รูปดงัทีไ่ด้
ออกแบบไวข้า้งตน้ จะใชร้ะยะเวลาในการตดิตัง้เฉพาะสว่นโครงสรา้งผนังส าเรจ็รปูเดมิ และโครงสรา้งเสา-คานส าเรจ็รปู 8 วนั จากนัน้จงึ
คอ่ยตดิตัง้แผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งตาม 5 วนั ซึง่จะใชร้ะยะเวลาในการตดิตัง้สว่นผนงัสทุธ ิ13 วนั 

2)  ดา้นตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 
ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง เดมิกรณีศกึษา A มตีน้ทุนค่าก่อสรา้งเฉพาะสว่นโครงสรา้งตวัอาคาร 440,076.13 บาท โดยมตีน้ทุนเฉพาะ

ส่วนโครงสรา้งผนัง 182,029 บาท ซึง่หากน าแผ่น SIP เขา้มาเป็นผนังทางเลอืกดงัทีไ่ดอ้อกแบบไวข้า้งต้น จะมตี้นทุนค่าก่อสรา้งส่วน
โครงสรา้งผนงัรวม 195,500.80 บาท ซึง่มตีน้ทุนสว่นผนงัสงูขึน้ 13,472 บาท 
กรณีศกึษา B มตีน้ทุนคา่ก่อสรา้งเฉพาะสว่นโครงสรา้งตวัอาคาร 672,156.51 บาท โดยมตีน้ทุนเฉพาะสว่นโครงสรา้งผนงั 448,253 บาท 
ซึ่งหากน าแผ่น SIP และเสา-คานส าเร็จรูปเขา้มาเป็นโครงสร้างผนังทางเลอืกดงัที่ได้ออกแบบไวข้า้งต้น จะมตี้นทุนค่าก่อสร้างส่วน
โครงสรา้งผนงัรวม 467,587.58 บาท ซึง่มตีน้ทุนสว่นผนงัสงูขึน้ 19,334.58 บาท 

3)  ดา้นคุณภาพในการก่อสรา้ง 
ทัง้กรณีศกึษา A และกรณีศกึษา B มกีารออกแบบใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งเป็นผนังภายนอกในทศิตะวนัออก ทศิใต ้และ

ทศิตะวนัตก ซึง่สามารถป้องกนัความรอ้นจากภายนอกเขา้สู่ตวัอาคารไดถ้งึ 4 เท่าหากเปรยีบเทยีบกบัการใชช้ิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รูป 
ซึง่สามารถปรบัสภาพอุณหภูมภิายในอาคารใหเ้หมาะส าหรบัการอยู่อาศยัท าให้เกดิภาวะน่าสบายในการอยู่อาศยัระยะยาวได ้อกีทัง้ยงั
สามารถลดคา่ใชจ้่ายไฟฟ้าในระยะยาวได ้และสว่นผนังภายในชัน้ 2 และผนังหอ้งน ้าชัน้ 2 ทีม่กีารออกแบบใชแ้ผน่ผนังฉนวนโครงสรา้ง 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัในระยะยาวทีอ่าจมกีารทุบ ดดัแปลงเชื่อมพื้นทีใ่นอนาคต ซึ่งแผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งมี
ลกัษณะการตดิตัง้ทีง่า่ย ดัง้นัน้ไมว่า่จะกัน้หอ้ง หรอืเชือ่มพืน้ทีห่อ้ง กส็ามารถท าไดโ้ดยทีไ่มก่ระทบกบัโครงสรา้ง 

โดยสรุป การใชแ้ผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งเขา้มาเป็นผนังทางเลอืกในระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ จะสามารถลดระยะเวลา
การก่อสรา้งแต่ตน้ทุนค่าก่อสรา้งเพิม่ขึน้ และคุณภาพในการก่อสรา้งเพิม่ขึน้เช่นกนั แต่หากน าแผ่นผนังฉนวนโครงสรา้งเขา้ไปใชเ้ป็น
ผนังทางเลอืกในระบบการก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ระยะเวลาการก่อสรา้งโดยรวมจะเพิม่ขึน้ ตน้ทุนค่าก่อสรา้งจะเพิม่ขึน้ และ
คุณภาพในการก่อสรา้งจะเพิม่ขึน้ ดงันัน้แผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้งจงึเหมาะสมทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นผนงัทางเลอืกในการพฒันาศกัยภาพดา้น
การอยู่อาศยัของผูใ้ชง้านโครงการบา้นแฝดในระยะยาว แต่ในดา้นการก่อสรา้งการใชแ้ผน่ผนงัฉนวนโครงสรา้ง อาจมตีน้ทุนค่าก่อสรา้งที่
สูงแต่หากมองควบคู่กบัการไดป้ระโยชน์ของผูใ้ชง้านในการอยู่อาศยัในระยะยาวที่มากกว่า และหากกลุ่มผูใ้ชง้านยอมจ่าย ก็คุ้มที่จะ
ลงทุนในคา่ก่อสรา้งทีเ่พิม่ขึน้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 
คณะผูว้จิยัขอขอบคุณบรษิทัซึง่เป็นเจา้ของโครงการกรณีศกึษาทัง้ 2 โครงการ ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์ทางดา้นบุคคลากรผูใ้ห้

ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการ การตอบแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ รวมทัง้การอนุญาตใหเ้ขา้ศกึษาดงูานก่อสรา้งในโครงการกรณีศกึษา 
เพือ่น าไปใชใ้นการด าเนินงานวจิยัน้ี จนส าเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยด ี
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บทคดัย่อ 
 โครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอายุ (Retirement Community) เป็นโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีต่อบโจทยก์ลุม่ผูส้งูอายุภาวะไม่
พึง่พงิ ทีส่ามารถดูแลและช่วยเหลอืตนเองได ้(Independent Living/ Active Aging) เป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบั
ผูส้งูอายุ ทีย่งัอยูใ่นระยะเริม่ตน้ในประเทศไทย จุดเดน่ของโครงการลกัษณะนี้คอืเป็นทีอ่ยูอ่าศยัในลกัษณะอาคารชุดพกัอาศยั ทีม่าพร้อม
กบัการบรกิารทีส่่งเสรมิผูส้งูอายุใหย้งัมคีวามแขง็แรง มคีวามกระฉับกระเฉง พึง่พาช่วยเหลอืตนเองได ้และมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคม โดย
พืน้ทีส่ว่นกลางและสิง่อ านวยความสะดวกในโครงการทีอ่ยูอ่าศยั ถอืเป็นอกีหน่ึงจุดขายของโครงการอสงัหารมิทรพัย ์และยงัเป็นปัจจยัที่
กลุ่มคนที่ก าลงัวางแผนย้ายที่อยู่อาศยัใหม่ในวยัเกษียณให้ความส าคญั ดงันัน้ การพฒันารายละเอียด  (Programming) ของพื้นที่
สว่นกลาง ใหส้รา้งแรงกระตุน้ใหเ้ขา้ใชง้าน และสามารถตอบกบัความตอ้งการของผูส้งูอายุจงึเป็นสิง่ส าคญั เนื่องจากพืน้ทีส่ว่นกลาง เป็น
พื้นที่ส่งเสรมิการท ากิจกรรมต่างๆ  ส่งเสรมิสภาพจติใจและร่างกาย รวมถึงส่งเสรมิคุณภาพชวีติที่ด ีงานวจิยัหวัขอ้เรื่องการศึกษา
องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลาง ในโครงการที่อยู่อาศยัในชุมเกษียณอายุ (Retirement Community) มีวตัถุประสงค์คือ 1) ศึกษา
รายละเอียด (Programming)  องค์ประกอบ ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ในโครงการที่อยู่อาศยัในชุมชน
เกษียณอายุ ที่มอียู่ในปัจจุบนั : กรณีศึกษา กรุงเทพและปริมณฑล 3 โครงการ โดยการศึกษาเอกสารโครงการและการส ารวจ 2) 
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบพืน้ทีส่ว่นกลาง ในมติกิารบรหิารจดัการ โดยการสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ เกี่ยวกบัวธิกีารท างานและการจดัการ
กจิกรรมเพือ่ผูส้งูอายุ 3.เสนอรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง ในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมเกษยีณอายุ (Retirement Community) 

ค าส าคญั: โครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอายุ, พืน้ทีส่ว่นกลาง, รายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง, ผูส้งูอายุภาวะไมพ่ึง่พงิ 

Abstract 
 Retirement Community, the residential project that responds to the independent and active seniors, is one of the 
early-staged senior real estate businesses in Thailand. The highlight of this project type is a residential condominium, that 
comes with services that encourage the seniors to remain strong, active, self-help, and keep social interaction. The common 
area and facilities in the residential project is another selling point of a real estate project and also an important factor for those 
who plan to relocate to a new residence in retirement, consider to making purchase decisions. Therefore, it is important to 
develop the programming of the common areas to create an incentive to function and respond to seniors’ needs, as the 
common areas are spaces that encourage seniors' activities, affect the mental state and body including promote good quality 
of life. This research studied programming common areas in retirement community through a case study in Bangkok 
Metropolitan Area projects. The objectives of this research were 1) Study programming, compositions, physical attribute, and 
functions of common areas in currently retirement community projects: 3 cases study, by studying project documents and 
surveys. 2) Analyse the compositions of common areas management, by interviewing the case study’s juristic, about working 
process and seniors’ activities management. 3) Propose programming of the common areas in retirement community. 

Keywords: Retirement Community, Common Areas, Programming of Common Area, Independent Seniors 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ในปัจจุบนั (2564) ประเทศไทยไดเ้ขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุแลว้ และเมือ่จ านวนผูส้งูอายุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง ประกอบกบัการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และโครงสร้างครอบครวัมขีนาดเล็กลง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศยัที่และความ
ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัของผูส้งูอายุ โดยผูส้งูอายุทีย่งัสามารถชว่ยเหลอืและดแูลตนเองได ้(Independent Living/ Active Aging)  มแีนวโน้ม
ทีจ่ะเลอืกทีอ่ยู่อาศยัใหมท่ีม่กีารใหบ้รกิารและสนบัสนุนผูส้งูอายุ (เช่น บา้นพกัคนชรา สถานพยาบาล ฯลฯ) เน่ืองจากมกีารวางแผนเพือ่
รองรบัอนาคตเมือ่ดแูลตนเองไดน้้อยลง ตอ้งการทีจ่ะรบัผดิชอบชวีติตนเอง และตอ้งการอยูใ่นสงัคมทีม่ผีูค้นในวยัใกลเ้คยีงกนั จงึเริม่เกดิ
การพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนเกษยีณอายุ (Retirement Community) ทีต่อบโจทยก์บักลุ่มผูส้งูอายุภาวะไม่พึง่พงิ ทีส่ามารถ
ดแูลและชว่ยเหลอืตนเองได ้(Independent Living/ Active Aging) ขึน้ในประเทศไทย จุดเดน่ของโครงการลกัษณะนี้คอืเป็นทีอ่ยูอ่าศยัใน
ลกัษณะอาคารชุดพกัอาศยั ทีม่าพรอ้มกบัการบรกิารที่ส่งเสรมิผูสู้งอายุใหย้งัมคีวามแขง็แรง มคีวามกระฉับกระเฉง พึง่พาช่วยเหลอื
ตนเองได ้และมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคม โดยพืน้ทีส่่วนกลางและสิง่อ านวยความสะดวกในโครงการทีอ่ยู่อาศยั ถอืเป็นอกีหน่ึงจุดขายของ
โครงการอสงัหารมิทรพัย ์และยงัเป็นปัจจยัทีก่ลุ่มคนทีก่ าลงัวางแผนยา้ยทีอ่ยู่อาศยัใหมใ่นวยัเกษยีณใหค้วามส าคญั ดงันั ้น การพฒันา
รายละเอยีด (Programming) ของพืน้ทีส่่วนกลาง ใหส้รา้งแรงกระตุน้ใหเ้ขา้ใชง้าน และสามารถตอบกบัความต้องการของผูส้งูอายุ จงึ
เป็นสิง่ส าคญั เน่ืองจากพืน้ทีส่ว่นกลาง เป็นพืน้ทีส่ง่เสรมิการท ากจิกรรมต่างๆ  สง่เสรมิสภาพจติใจและร่างกาย รวมถงึสง่เสรมิคุณภาพ
ชวีติทีด่ ี

ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาเพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้พ้ฒันาโครงการและผูอ้อกแบบสามารถน าไปพฒันารายละเอยีดพืน้ทีส่่วนกลางใน
โครงการเกดิการพฒันาพืน้ทีส่่วนกลางในโครงการ ทีช่่วยส่งเสรมิความกระฉบักระเฉงและคุณภาพชวีติทีด่ใีนผูส้งูอายุมากยิง่ขึน้ ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) ศกึษาองค์ประกอบ ลกัษณะทางกายภาพ และการใชง้านพืน้ทีส่่วนกลาง ในโครงการทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนเกษยีณอายุ Retirement 
Community) ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
2) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบพืน้ทีส่ว่นกลาง เชงิการบรหิารจดัการพืน้ทีส่ว่นกลาง ในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมเกษยีณอายุ (Retirement Community) 
3) สรุปองคป์ระกอบของพืน้ทีส่ว่นกลาง เชงิกายภาพและบรหิารจดัการ ในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมเกษยีณอายุ (Retirement Community) 

1.3 ขอบเขตงานวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษารายละเอยีดของพืน้ทีส่่วนกลาง ลกัษณะทางกายภาพ สดัส่วนพืน้ที ่และกจิกรรมการใชง้านในพืน้ที่

สว่นกลาง ในโครงการทีอ่ยู่อาศยัทีม่เีป้าหมายเป็นผูส้งูอายุทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ ในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ซึง่เป็นโครงการทีม่ ี
ลกัษณะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัรปูแบบแนวตัง้ โดยจะตอ้งมกีารออกแบบส าหรบัผูส้งูอายุตัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบ และมพีืน้ทีส่ว่นกลางส าหรบั
ผูส้งูอายุโดยเฉพาะ โดยท าการศกึษาผา่นเอกสารโครงการ การส ารวจพืน้ที ่และศกึษาวธิกีารบรหิารจดัการพืน้ที ่รวมถงึการจดักจิกรรม
เพือ่ผูส้งูอายุ โดยการสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ 

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูส้งูอาย ุ
1.1.1 ชุมชนผูส้งูอายุทีม่รีะบบการดแูลอยา่งต่อเนือ่ง (Continuing Care Retirement Communities: CCRC) 

ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2560) กล่าวว่า ชุมชนผู้สูงอายุที่มีระบบการดูแลอย่างต่อเน่ือง (Continuing Care Retirement 
Communities : CCRC) เป็นการผสมผสานระหว่างที่พกัอาศยัที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถมรีูปแบบการด ารงชีวติที่อิสระ แต่
ขณะเดยีวกนักใ็หห้ลกัประกนัในการดแูลรกัษาสขุภาพอนามยัระยะยาวดว้ย เป็นชุมชนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ส้งูอายุมกีจิกรรมทางสงัคม และ
มกีารใหบ้รกิารทีผู่ส้งูอายุ สามารถจ่ายค่าบรกิารต่างๆ ได ้โดยแบ่งกลุ่มผูส้งูอายุทีอ่ยู่อาศยั ตามภาวะการพึง่พงิเป็น 2 กลุ่ม (ไตรรตัน์ 
จารุทศัน์ และสมฤทยั บุญสธุากุล, 2560) ไดแ้ก่ (1) กลุ่มที ่1 ผูส้งูอายุอยูอ่ยา่งอสิระ ภาวะไมพ่ึง่พงิ (Independent Living/Active Aging) 
หมายถงึ กลุ่มผูส้งูอายุทีส่ามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดป้กต ิสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและดูแลตนเองได ้ไดแ้ก่ ศูนยผ์ูส้งูอายุ (Day 
Care) และชุมชนเกษยีณอายุ (Retirement Community) (2) กลุ่มที ่2 ผูส้งูอายุอยูอ่ย่างพึง่พงิ (Assisted Living) หมายถงึ กลุม่ผูส้งูอายุ
ทีไ่ม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัตามปกตไิด ้ตอ้งมผีูดู้แลและ/หรอืมอุีปกรณ์ช่วยเหลอื ไดแ้ก่ สถานบรบิาลผูส้งูอายุ (Nursing Home) 
สถานดแูลผูส้งูอายุโรคสมองเสือ่ม (Dementia and Alzheimer’s Care) และสถานดแูลผูส้งูอายุในชว่งสุดทา้ยของชวีติ (Hospice Care) 



การศกึษารายละเอยีดของพืน้ทีส่ว่นกลาง ในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอายุ 
(Retirement Community) กรณศีกึษา: กรงุเทพและปรมิณฑล   
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รปูท่ี 1 รปูแบบทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ผูส้งูอายุ ทีม่า ผูว้จิยั 

1.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายุ 
ศจ ีวสิารทศจ ี(2554) สรุปหลกัในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุไวด้งัน้ี (1) สร้างความ

ปลอดภยั และลดขอ้จ ากดัในการใชง้านของผูส้งูอายุ โดยออกแบบทีค่ านึงถงึความปลอดภยั เช่น มทีางลาด ราวจบั เป็นตน้ (2) เขา้ถงึ
งา่ย อยูใ่นบรเิวณทีจ่ดจ าไดง้า่ย รวมถงึมสีิง่อ านวยความสะดวกทีส่นบัสนุนการเขา้ถงึพืน้ที ่และเชือ่มโยงไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ไดส้ะดวก (3) 
สรา้งแรงกระตุน้ในการใชง้าน ดว้ยการออกแบบพืน้ทีใ่หม้คีวามน่าสนใจ เช่น การจดัภูมทิศัน์ การจดัวางผงับรเิวณ การเลอืกใชส้ ีและ
รูปแบบอาคาร ควรออกแบบใหใ้ชง้านพืน้ทีไ่ดง้่ายและสะดวก (4) ออกแบบใหเ้หมาะสมต่อความต้องการ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้น
รา่งกาย และวถิชีวีติ 

1.1.3 กจิกรรมผูส้งูอาย ุ
ศจี วสิารทศจี (2554) และปริญ มทีรพัย์ (2560) กล่าวถึงกิจกรรมส าหรบัผู้สูงอายุ ซึ่งควรมคีวามปลอดภยัสอดคล้องต่อ

ศกัยภาพทางร่างกาย รวมถงึช่วยส่งเสรมิการสรา้งสุขภาพร่างกาย จติใจ และสงัคมทีด่ ีและจากการเปลีย่นแปลงของยุคสมยั รวมถงึการ
คดิคน้เทคโนโลยใีหม่ๆ  ท าใหผู้ส้งูอายุยุคใหมม่แีนวโน้มทีจ่ะเลอืกท ากจิกรรมไดห้ลากหลายมากขึน้ และมแีนวโน้มทีจ่ะท างานต่อไปแมเ้ลย
ชว่งวยัเกษยีณแลว้ 

กรายระว ีเตยีตระกูล (2559) แบ่งกจิกรรมในพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการทีอ่ยู่อาศยัเพื่อผูส้งูอายุ ไดด้งัน้ี (1) กจิกรรมสง่เสรมิ
สภาพรา่งกาย (2) กจิกรรมดา้นสนัทนาการและการบนัเทงิ (3) กจิกรรมดา้นสง่เสรมิสภาพสมอง (4) กจิกรรมสง่เสรมิสภาพจติใจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัท ารายละเอียดพืน้ท่ีส่วนกลาง 
วิมลสิทธิ ์หรยางกูร (2558) กล่าวว่า รายละเอียดโครงการสมบูรณ์ประกอบด้วยเน้ือหาส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ( 1) 

วตัถุประสงค์ (Objectives) เป็นส่วนเน้ือหาที่ท าให้ทราบว่าการจดัท ารายละเอียดโครงการที่ได้น าเสนอมาน้ี เป็นโครงการอะไร มี
เป้าหมายอะไร ซึ่งมคีวามต้องการประการใด (2) สภาพแวดลอ้ม (Environments) สภาพแวดลอ้มของท าเลทีต่ัง้ (Location) และของ
ทีต่ัง้ (Site) เป็นสิง่ทีป่รากฏอยูแ่ลว้ และสิง่ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต เป็นตวัแปรบรบิท (Context variables) ซึง่ผูอ้อกแบบจะตอ้งน าไป
พจิารณาในการออกแบบ (3) กจิกรรม (Activities) การใชส้อยต่างๆ พรอ้มขนาดของพืน้ที ่รวมถงึการจดัความสมัพนัธท์างดา้นการใช้
สอยของพืน้ทีต่่างๆ ซึง่ย่อมหมายถงึความสมัพนัธ์ของกจิกรรมต่างๆ พรอ้มความตอ้งการปัจจยัทีส่นับสนุนกจิกรรมในแต่ละพืน้ที ่(4) 
อาคาร (Buildings) เน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งกบัรายละเอียดด้านกายภาพของอาคาร (5) ทรพัยากร (Resources) ทรพัยากรเกี่ยวขอ้งกบั
รายละเอยีดทางดา้นงบประมาณของโครงการเป้นส าคญั ครอบคลุมถงึแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลกระทบส าคญัต่อขนาดและคุณภาพของ
โครงการทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยคุณภาพน้ี เป็นคุณภาพของอาคารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทางด้านการใชส้อย และทาง
สนุทรยีภาพ 

ผู้วจิยัได้น าแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัการออกแบบสภาพแวดล้อม และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประกอบกบัโครงสร้างเน้ือหา
รายละเอยีดโครงการสมบรูณ์ 5 ประการ มาประยุกตเ์ป็นโครงสรา้งเน้ือหาในการสรุปองคป์ระกอบของพืน้ทีส่ว่นกลาง เพือ่ใหค้รอบคลุม
ทัง้เน้ือหาเชงิกายภาพและเชงิบรหิารจดัการ 
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3. ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู 
1) ศกึษาทฤษฎแีละขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแนวคดิกจิกรรมผูสู้งอายุ แนวคดิเกี่ยวกบัการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมเพื่อผูสู้งอายุ 

โครงสรา้งเน้ือหารายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง 
2) เกบ็ขอ้มลูกรณีศกึษา ดว้ยการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการ และการลงพืน้ทีส่ ารวจ 
3) เกบ็ขอ้มลูการบรหิารจดัการพืน้ทีส่ว่นกลาง จากผูด้แูลโครงการ ดว้ยแบบสมัภาษณ์ 
4) จดักลุม่ขอ้มลู และรายงานผลการศกึษารายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง โครงการกรณีศกึษา 
5) สรุปผลการวิจัย เพื่อน าเสนอรายละเอียดพื้นที่ส่วนกลาง ในโครงการที่อยู่อาศัยในชุมเกษียณอายุ (Retirement 

Community): ดา้นกายภาพพืน้ที ่และดา้นการบรหิารจดัการ 

3.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 
3.2.1 การศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการ 

ใชใ้นการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ และรายการพืน้ทีส่ว่นกลางของโครงการกรณีศกึษา จ านวน 3 โครงการ เป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิโดย
กรณีศกึษาแบง่ออกไดด้งัน้ี 1) โครงการทีม่รีะดบัการดแูลผูส้งูอายุระยะสัน้ (Independent Living) 2) โครงการทีม่รีะดบัการดแูลผูส้งูอายุ
ระยะปานกลาง (Independent Living - Assisted Living) 3) โครงการที่มีระดับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Independent Living - 
Assisted Living – Nursing Care) 

3.2.2 การลงพืน้ทีส่ ารวจกรณีศกึษา 
ใช้ในการศกึษาองค์ประกอบพื้นที่ส่วนกลางด้านกายภาพ โดยใช้แบบส ารวจ ที่ออกแบบโดยอ้างองิจากคุณลกัษณะพื้นที่

สว่นกลางเพือ่ผูส้งูอายุ แบง่ประเภทพืน้ทีส่ว่นกลางดงัน้ี 1) พืน้ทีก่จิกรรม (Active Facility) 2) พืน้ทีพ่กัผอ่น (Passive Facility) 3) พืน้ที่
ทางการแพทย ์(Medical Facility) 4) พืน้ทีบ่รกิาร (Service) 

3.2.3 การสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ 
ใชใ้นการศกึษาองคป์ระกอบพืน้สว่นกลางดา้นการบรหิารจดัการพืน้ที ่โดยสมัภาษณ์เกีย่วกบั 1.ขอ้มลูพืน้ฐานและแนวคดิของ

โครงการ 2.วธิกีารท างานและผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการพืน้ทีส่่วนกลาง 3.ปัจจยัในการก าหนดหรอืคดัเลอืกกจิกรรมเพื่อ
ผูส้งูอายุทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ทีก่จิกรรม 

3.3 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
3.3.1 กลุม่ประชากรกรณีศกึษาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอายุ ในกรุงเทพและปรมิณฑล  

มลีกัษณะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัแนวตัง้  จ านวน 3 โครงการ และแบ่งตามระดบัการดแูลผูส้งูอายุไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1) โครงการ 
นายา เรสสเิดนซ์ : โครงการทีม่รีะดบัการดแูลผูส้งูอายุระยะสัน้ 2) โครงการ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย : โครงการทีม่รีะดบัการดแูล
ผูส้งูอายุระยะปานกลาง 3) โครงการ จณิณ์ เวลบอีิง้ เคาน์ตี ้: โครงการทีม่รีะดบัการดแูลผูส้งูอายุระยะยาว 

 
รปูท่ี 2 โครงการ นายา เรสซเิดนซ ์: โครงการทีม่รีะดบัการดแูลผูส้งูอายุระยะสัน้. ทีม่า: condotiddoi.com 
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รปูท่ี 3 โครงการ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย : โครงการทีม่รีะดบัการดแูลผูส้งูอายุระยะปานกลาง. ทีม่า: housingvm.nha.co.th 

 
รปูท่ี 4 โครงการ จณิณ์ เวลบอีิง้ เคาน์ตี ้: โครงการทีม่รีะดบัการดแูลผูส้งูอายุระยะยาว. ทีม่า: www.jinwellbeing.com 

3.3.2 กลุม่ประชากรผูด้แูลโครงการ  
โดยเป็นผูท้ีอ่ยู่ในระดบัหวัหน้าฝ่าย หรอืระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป ในโครงการกรณีศกึษา จ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ 1) หวัหน้าผูบ้รหิาร

อาคารโครงการ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย 2) ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ และเจา้หน้าทีบ่รหิารงานขาย โครงการ จณิณ์ เวลบอีิง้ เคาน์ตี ้
3) ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ โครงการ นายา เรสสเิดนซ ์

4. ผลการวิจยั 

4.1 องคป์ระกอบพืน้ท่ีส่วนกลางด้านกายภาพ และการใช้งานของพืน้ท่ีส่วนกลางภายในโครงการกรณีศึกษา 
ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาโครงการอยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอายุ ในกรุงเทพและปรมิณฑล จ านวน 3 โครงการ จากเกณฑใ์นการ

คดัเลอืกในขอ้ที ่3.3 โดยองคป์ระกอบทีศ่กึษา คอื ขอ้มลูพืน้ฐานโครงการ ท าเลทีต่ัง้และบรบิท แนวคดิการออกแบบพืน้ทีส่่วนกลาง การ
จดัวางต าแหน่งพืน้ทีส่ว่นกลาง ประเภทและสดัสว่นของพืน้ทีส่ว่นกลาง ดงัน้ี 

4.1.1 ผลการศกึษาดา้นท าเลทีต่ัง้ จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการ 
พบวา่โครงการกรณีศกึษาทัง้หมดตัง้อยูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณชานเมอืง ในจงัหวดัปรมิณฑล และอยูใ่นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั บรบิทโดยรอบ

มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น รา้นสะดวกซื้อ หา้งสรรพสนิคา้ โรงพยาบาล ปัม๊น ้ามนั อยู่ใกลโ้ครงการ (ในระยะขบัรถ 10 นาท)ี ท าเล
ทีต่ัง้โครงการมกัเป็นบรเิวณที่มบีรรยากาศเงยีบสงบ เหมาะแก่การพกัผ่อนและอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ และส่งผลใหโ้ครงการสามารถ
พฒันาขนาดและรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลางไดห้ลากหลาย 

4.1.2 แนวคดิการออกแบบพืน้ทีส่ว่นกลาง จากการสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ 
พบวา่แนวคดิหลกัในการออกแบบพืน้ทีส่่วนกลาง โดยภาพรวมจะเน้นแนวคดิการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติรต่อผูส้งูอายุ 

(Senior Friendly Environment) เช่น พืน้ทีท่ีม่คีวามปลอดภยั พืน้ไมล่ื่น ไมเ่ปียก มแีสงสวา่งเพยีงพอในพืน้ที ่และมบีรรยากาศสงบ รม่รืน่ ฯลฯ 
และใชห้ลกัการออกแบบเพือ่คนทัง้มวล (Universal Design) ในการออกแบบพืน้ที ่เช่น การก าหนดใหม้ลีฟิต ์ทางลาด ราวจบั เพือ่ช่วย
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ลดขอ้จ ากดัและอ านวยความสะดวกใหผู้้สงูอายุในการเขา้ถงึพืน้ทีส่่วนกลางไดง้า่ย รวมถงึมเีจา้หน้าทีแ่ละรถกอลฟ์รบั-ส่งทีช่่วยอ านวย
ความสะดวกในโครงการ และมกีารก าหนดกจิกรรมใหเ้ขา้ร่วม ดงึดดูใหม้กีารใชง้านในพืน้ที ่เพือ่กระตุน้ใหผู้ส้งูอายุออกจากพืน้ทีส่ว่นที่
อยูอ่าศยั ออกมาท ากจิกรรม เพือ่ลดความเหงา ความเครยีด เพิม่โอกาสเขา้สงัคม ซึง่สง่ผลใหผู้ส้งูอายุยงัสามารถคงความกระฉบักระเฉง
และพึง่พาตนเองได ้(Active Aging) 

4.1.3 การจดัวางต าแหน่งพืน้ทีส่ว่นกลาง จากการส ารวจพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ 
พบวา่การจดัวางต าแหน่งจะสมัพนัธก์บัการวางผงัโครงการ โดยรูปแบบคอืมลีกัษณะการวางผงัโครงการเป็นกลุ่มอาคาร วาง

ตามแนวรปูรา่งทีด่นิ เกดิพืน้ทีว่า่งตรงกลางและระหวา่งอาคาร ซึง่มกัก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่ว่นกลางภายนอกอาคาร เชน่ พืน้ทีส่วน พืน้ที่
นัง่พกัผอ่น ลานออกก าลงักายกลางแจง้ และพืน้ทีท่างเดนิ ซึง่เชื่อมเขา้สู่พืน้ทีส่่วนกลางภายในอาคาร ทีบ่รเิวณชัน้ 1-2 ดว้ยลฟิต์ ทาง
ลาด และบนัไดทีอ่อกแบบมาใหเ้หมาะกบัการใชง้านของผูส้งูอายุ และแต่ละพืน้ทีอ่ยู่ใกลก้นัในระยะทีส่ามารถเดนิได ้(30 -50 เมตร) จงึ
สรุปได้ว่า การจดัวางต าแหน่งพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่อยู่อาศยัเพื่อผู้สูงอายุ มกัจดัว างต าแหน่งพื้นที่ส่วนกลางไว้ที่ชัน้ 1-2 มี
เสน้ทางสญัจรและสิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถเชื่อมต่อพืน้ทีต่่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพือ่เพิม่โอกาสในการใชง้าน เน่ืองจากเป็นสว่นหน่ึง
ของเสน้ทางทีผู่ส้งูอายุตอ้งสญัจรผา่นไปมาเสมอ 

4.1.4 ประเภทและสดัสว่นพืน้ทีส่ว่นกลาง จากการส ารวจพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ 
จากการส ารวจพบว่า พืน้ที่ส่วนกลางที่ทุกโครงการก าหนดใหม้สีดัส่วนมากทีสุ่ด คอื พื้นที่พกัผ่อน  (Passive Facility) โดย

พื้นที่ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในประเภทน้ี ได้แก่ พื้นที่สวน โดยจากการสมัภาษณ์ผู้ดูแลโครงการ พบว่าเกิดจากการแนวคดิโครงการที่
ตอ้งการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ ดงึดูดใหผู้ส้งูอายุออกมาท ากจิกรรมในบรรยากาศทีส่งบ ร่มรื่น และ
ไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิและพืน้ทีส่ว่นกลางทีม่สีดัสว่นรองลงมา คอื พืน้ทีก่จิกรรม โดยพืน้ทีท่ีม่ใีนทุกโครงการ ได้แก่ ลานออกก าลงั
กายกลางแจ้ง ซึ่งมกีารติดตัง้อุปกรณ์ออกก าลงักายที่ช่วยใหบ้รหิารทัง้ร่างกายและสมอง หรอือุปกรณ์เพื่อการกายภาพ , พื้นที่ทาง
การแพทย์ทีม่ใีนทุกโครงการ ไดแ้ก่ หอ้งพยาบาล ซึ่งมเีจา้หน้าที ่หรอืพยาบาลวชิาชพีประจ าการอยู่ สามารถท าการตรวจอาการและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Primary Care) และใหค้วามช่วยเหลอืในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Care) ในโครงการทีม่กีารดูแลระยะยาวมี
โรงพยาบาลขนาดเลก็ เพือ่รองรบัผูป่้วยในกรณีฉุกเฉิน และมแีผนกภายในเกีย่วกบัเวชศาสตรฟ้ื์นฟู เพือ่ใหส้ามารถดแูลผูส้งูอายุในช่วง
ทีเ่ขา้สูภ่าวะพึง่พงิได ้สว่นพืน้ทีบ่รกิารมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละโครงการ แต่พืน้ทีท่ีม่เีหมอืนกนั คอื พืน้ทีต่อ้นรบั (ลอ็บบี)้ 

ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบประเภทและสดัสว่นพืน้ทีส่ว่นกลางของโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอายุ (Retirement Community) 
 

ประเภทพืน้ที ่ โครงการทีม่กีารดแูลระยะสัน้ 
โครงการทีม่กีารดแูล 
ระยะปานกลาง 

โครงการทีม่กีารดแูล 
ระยะยาว 

สดั
สว่

นพ
ืน้ท

ีส่ว่
นก

ลา
ง 

พืน้ทีก่จิกรรม 
34% 27% 43% 
ลานออกก าลงักาย (3.02%) 
สระวา่ยน ้า (20.38%) 

ลานออกก าลงักาย (9.22%) 
พืน้ทีอ่เนกประสงค ์(3.65%) 

ลานออกก าลงักาย (5.4%) 
อาคารคลบัเฮา้ส ์(15.95%) 

พืน้ทีพ่กัผอ่น 
34% 68% 34% 
พืน้ทีส่วน (31%) พืน้ทีส่วน (42%) พืน้ทีส่วน (23%) 

พืน้ทีท่างการแพทย ์
1% 2% 17% 
หอ้งพยาบาล (0.7%) หอ้งพยาบาล (1.4%) หอ้งพยาบาล (0.18%) 

โรงพยาบาลขนาดเลก็ (17%) 

พืน้ทีบ่รกิาร 
31% 3% 5% 
ลอ็บบี ้(3.65%) 
อาคารสปอรต์คลบั (25%) 

ลอ็บบี ้(3.65%) 
ส านกังานเจา้หน้าที ่(0.66%) 

ลอ็บบี ้(2.12%) 
รา้นอาหาร (1.58%) 

(รายการพืน้ทีส่ว่นกลาง: บรรทดับน = พืน้ทีท่ีม่ใีนทุกโครงการ / บรรทดัล่าง = พืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแต่ละประเภท) 
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ตารางท่ี 2 กจิกรรมในพืน้ทีส่ว่นกลางของโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเกษยีณอายุ (Retirement Community) 
 

ความถีข่อง
กจิกรรม 

โครงการทีม่กีารดแูลระยะสัน้ 
โครงการทีม่กีารดแูล 
ระยะปานกลาง 

โครงการทีม่กีารดแูล 
ระยะยาว 

ประเภท กจิกรรม ประเภท กจิกรรม ประเภท กจิกรรม 

กจิ
กร
รม
ใน
พืน้

ทีส่
ว่น

กล
าง

 

ทุกวนั 

สง่เสรมิรา่งกาย การเดนิ สง่เสรมิรา่งกาย 
การเดนิ  , Group 
Exercise 

สง่เสรมิรา่งกาย 
การเดนิ , Group 
Exercise 

สนัทนาการ
และการบนัเทงิ 

พบปะ พดูคุย 
สนัทนาการและการ
บนัเทงิ 

พบปะ พดูคุย 
สนัทนาการและ
การบนัเทงิ 

พบปะ พดูคุย 

- - สง่เสรมิจติใจ ตกับาตร - - 

รายสปัดาห ์/  
รายเดอืน 

สง่เสรมิรา่งกาย Group Exercise สง่เสรมิรา่งกาย Group Exercise สง่เสรมิรา่งกาย Group Exercise 

สง่เสรมิสมอง 
Group Activity, 
ศลิปะบ าบดั 

สง่เสรมิสมอง 
Group Activity, ศลิปะ
บ าบดั 

สง่เสรมิสมอง 
Group Activity, 
ศลิปะบ าบดั 

ตามโอกาส / 
เทศกาล 

- - สง่เสรมิรา่งกาย ตรวจสขุภาพประจ าปี - - 

สนัทนาการ
และการบนัเทงิ 

บอรด์เกมส ์
สนัทนาการและการ
บนัเทงิ 

คาราโอเกะ, เลน่ดนตรี
, เตน้ร า 

สนัทนาการและ
การบนัเทงิ 

คาราโอเกะ,  
บอรด์เกมส,์  
ชมภาพยนตรเ์ลน่
ดนตร,ี เตน้ร า 

- - สง่เสรมิสมอง 

Workshop,  
การประชุม, 
ใชค้อมพวิเตอร,์  
อา่นหนงัสอื 

สง่เสรมิสมอง 
Workshop, ท างาน
ผา่นคอมพวิเตอร ์

สง่เสรมิจติใจ 
กจิกรรมตาม
เทศกาล, 
ดนตรบี าบดั, 

สง่เสรมิจติใจ กจิกรรมตามเทศกาล สง่เสรมิจติใจ 
กจิกรรมตาม
เทศกาล, 
ดนตรบี าบดั 

4.1.4 การใชง้านพืน้ทีส่ว่นกลาง จากการส ารวจพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการ 
จากการส ารวจพื้นที่และการสมัภาษณ์ผูดู้แลโครงการ พบว่า กจิกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางที่เกดิขึน้ได้บ่อยที่สุด คอื 

กจิกรรมส่งเสรมิสภาพร่างกาย ไดแ้ก่ การเดนิ เน่ืองจากเป็นกจิกรรมทีส่ามารถท าไดง้่าย ผูสู้งอายุสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง และ
กจิกรรมสนัทนาการและการบนัเทงิ ไดแ้ก่ การพบปะพดูคุยกบัเพื่อนบา้นในวยัเดยีวกนั นอกจากน้ีกจิกรรมทีเ่กดิขึน้รายยสปัดาห ์และ
รายเดอืน มกัเป็นกจิกรรมที่ทางโครงการเป็นผูจ้ดั หรอืจดัหาผู้เชี่ยวชาญเขา้มาจดักจิกรรมหมุนเวยีนไปใหผู้สู้งอายุ โดยกจิกรรมที่
เกดิขึน้มกัเป็นกจิกรรมส่งเสรมิสภาพร่างกาย ไดแ้ก่ การออกก าลงักายเป็นกลุ่ม (Group Exercise) และกจิกรรมส่งเสรมิสภาพสมอง 
ไดแ้ก่ การท ากจิกรรมเป็นกลุม่ (เชน่ การท าอาหารและรบัประทานอาหารรว่มกนั เวริก์ชอ็ปงานศลิปะ งานฝีมอื เป็นตน้) ซึง่นอกจากจะ
ชว่ยสง่เสรมิความแขง็แรงและชะลอความเสือ่มของรา่งกายและสมอง ยงัไดป้ระโยชน์จากการท ากจิกรรมเป็นกลุม่ เพิม่โอกาสใหผู้ส้งูอายุ
ในการเขา้สงัคม ซึง่ช่วยคลายเหงา ลดความเบื่อหน่ายและความเครยีด ส่วนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ตามโอกาส ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมดา้น
สนัทนาการและการบนัเทงิ เกดิจากความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัและเลอืกปฏบิตักิจิกรรม ซึง่ความหลากหลายของกจิกรรมขึน้อยู่กบั
ความหลากหลายของพืน้ทีส่ว่นกลางทีจ่ดัไวใ้ห ้หรอืขึน้อยูก่บัการมพีืน้ทีอ่เนกประสงค(์Multipurpose Area) ทีส่ามารถรองรบัการใชง้าน
และกจิกรรมไดห้ลากหลายรปูแบบ 

4.2 องคป์ระกอบพืน้ท่ีส่วนกลางด้านการบริหารจดัการพืน้ท่ี 
จากการส ารวจพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์ผูด้แูลโครงการพบวา่ การบรหิารจดัการพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการทีอ่ยู่อาศยัในชุมชน

เกษยีณอายุเป็นการท างานของ 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ 1) ฝ่ายอาคารสถานที ่2) ฝ่ายกจิกรรมและการบรกิาร ท างานประสานกนั โดยฝ่ายอาคา
สถานที่มกัประกอบไปด้วย ผูจ้ดัการฝ่ายอาคาร เจ้าหน้าที่อาคาร (ช่างซ่อมบ ารุง คนสวน แม่บ้าน ฯลฯ) และเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยั ท าหน้าทีใ่นการดูแลคุณภาพของพืน้ทีส่่วนกลางใหอ้ยู่สภาพเรยีบรอ้ย สามารถใชก้ารไดด้ ีรวมถงึงานซ่อมบ ารุง สอดส่อง
รกัษาความปลอดภยั และอ านวยความสะดวกดา้นสถานทีใ่หแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัและฝ่ายกจิกรรมในการจดักจิกรรมต่างๆ 
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ฝ่ายกจิกรรมและการบรกิาร ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ของโครงการ (เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทมีบรหิารอาคาร) ผู้ดูแล
ผูสู้งอายุ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพ (เช่น นักกายภาพบ าบดั นักกจิกรรมบ าบดั เทรนเนอร์ออกก าลงักาย) หรอืบุคลากรทางการแพทย์ 
(พยาบาลวชิาชพี แพทย)์ โดยเจา้หน้าทีโ่ครงการมกัท าหน้าทีใ่นการคดัเลอืกและก าหนดตารางกจิกรรมในโครงการใหม้คีวามต่อเน่ือง  
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมสนัทนาการต่างๆ รวมถึงประชาสมัพนัธ์ชกัชวนผู้สูงอายุให้เขา้ร่วมกิจกรรม 
ในขณะทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นสุขภาพและผูดู้แล ท าหน้าทีใ่นการมสี่วนร่วมหรอืเป็นผูน้ าการท ากจิกรรมต่างๆ  ตามความเชีย่วชาญของตน 
และบุคคลากรทางการแพทย์จะประจ าอยู่ในพืน้ทีท่างการแพทย์ของโครงการ ท าหน้าทีใ่นการปฐมพยาบาลหรอืตรวจอาการเบื้องต้น
ใหแ้ก่ผูส้งูอายุ 

และทัง้สองฝ่ายท าหน้าทีป่ระสานกนัในกรณีฉุกเฉิน ภายใต้แผนการรบัมอือุบตัเิหตุฉุกเฉิน (Emergency Policy) ในกรณีที่
ผูส้งูอายุเกดิอุบตัเิหตุหรอืมภีาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉิน โดยฝ่ายอาคารสถานทีม่หีน้าทีอ่ านวยความสะดวกใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายสุขภาพไปถงึตวั
ผูสู้งอายุไดภ้ายใน 3-4 นาท ีและไดร้บัการช่วยชวีติ ปฐมพยาบาล หรอืตรวจอาการเบื้องต้น ก่อนทีจ่ะวางแผนส่งต่อเพื่อรบัการดูแล
รกัษาในขัน้ตอนต่อไปในโรงพยาบาล หรอืสถานบรบิาลผูส้งูอายุต่อไป 

4.3 สรปุองคป์ระกอบของพื้นท่ีส่วนกลาง เชิงกายภาพและบริหารจดัการ ในโครงการท่ีอยู่อาศยัในชุมเกษียณอายุ (Retirement 
Community) 

จากการศึกษาองค์ประกอบด้านกายภาพ การใช้งาน และด้านการบรหิารจดัการพื้นที่ พบว่ามรีายละเอียดของพื้นที่และ
ประเดน็ทีส่ าคญัในการพฒันาพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมเกษยีณอายุ (Retirement Community) ดงัตารางที ่3 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัน้ีไดศ้กึษาแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และการก าหนดรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง

ที่เหมาะสมกบัผู้สูงอายุที่มศีกัยภาพ ผ่านการศึกษาโครงการกรณีศึกษาที่มอียุ่ ในปัจจุบนั พบว่า การมพีื้นที่ส่วนกลางช่วยส่งเสรมิ
ศกัยภาพและความกระฉับกระเฉงในผูส้งูอายุ โดยองคป์ระกอบพืน้ฐาน 3 อย่าง ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัสภาพร่างกายของผูส้งูอายุ
(องคป์ระกอบดา้นกายภาพ) การท ากจิกรรม และการดแูลสขุภาพทัง้รา่งกายและจติใจ (องคป์ระกอบดา้นการบรกิาร) ทัง้ 3 องคป์ระกอบ
น้ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้เน่ืองจากมสี่วนในการพฒันาดา้นร่างกาย จติใจ และการเขา้สงัคมในผูส้งูอายุ พืน้ทีส่่วนกลางประเภท
พืน้ทีพ่กัผอ่น (สวน พืน้ทีส่เีขยีว) พืน้ทีก่จิกรรม (ลานออกก าลงักายกลางแจง้) และพืน้ทีท่างการแพทย ์(หอ้งพยาบาล พรอ้มผูเ้ชีย่วชาญ
ประจ าพื้นที่) จงึเป็นพื้นทีท่ี่ผูพ้ฒันาโครงการใหค้วามส าคญั แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นโปรแกรมพืน้ฐานทีค่วรมใีนทุกโครงการ และพฒันา
รายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลางภายใตแ้นวคดิทีต่อ้งการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุเป็นหลกั แต่รายละเอยีดของพืน้ที่ขึน้อยู่
กบัวตัถุประสงคโ์ครงการและความเชีย่วชาญของผูป้ระกอบการในการดูแลผูส้งูอายุ ส่วนพืน้ทีบ่รกิารและสิง่อ านวยความสะดวก (เช่น 
รา้นคา้ รา้นสะดวกซือ้ ซูเปอรม์ารเ์กต็) ถอืเป็นพืน้ทีร่องรบั ซึง่การก าหนดใหม้พีืน้ทีบ่รกิารเหล่าน้ี รวมถงึพืน้ทีก่จิกรรมเพือ่ความบนัเทงิ
ดา้นต่างๆ ใหห้ลากหลายจะส่งผลดตี่อโครงการ ก่อใหเ้กดิความสะดวกสบายและตอบรบักบัชวีติประจ าวนั เพื่อช่วยส่งเสรมิความเป็น
ชุมชนของการอยู่อาศยัและใชช้วีติในวยัเกษยีณทีค่รบครนัมากขึน้ โดยการวจิยัน้ีมขีอ้จ ากดัในการศกึษาทีก่ลุ่มตวัอย่างมจี านวนน้อย 
เนื่องจากโครงการในลกัษณะชุมชนเกษยีณอายุ(ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัในแนวตัง้)ในประเทศไทยยงัอยู่ในระยะเริม่ตน้ และในการวจิยันี้ไมไ่ดม้ี
การศกึษาความพงึพอใจและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเพือ่พฒันารายละเอยีดใหต้อบ
โจทยผ์ูใ้ชง้านไดม้ากขึน้ในอนาคต 

ตารางท่ี 3 รายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง ในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมเกษยีณอายุ (Retirement Community) 

1. ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ
ทีส่ง่ผลต่อการก าหนดรายละเอยีด
พืน้ทีส่ว่นกลาง 

วตัถุประสงคโ์ครงการทีม่เีป้าหมายเป็นกลุ่มผูส้งูอายุภาวะไมพ่ึง่พงิ ทีมุ่ง่เน้นการสรา้งสงัคมแบบผูส้งูอายุ
ทีม่ศีกัยภาพ(Active Aging) ท าใหก้ าหนดรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลางสว่นใหญ่เป็นพืน้ทีพ่กัผอ่นและพืน้ที่
กจิกรรม และมพีืน้ทีท่างการแพทยเ์ป็นส่วนรองรบั เพื่อสรา้งความมัน่คงทางใจใหแ้ก่ผูอ้ยู่อาศยั ส่วนใน
โครงการทีต่อ้งการดูแลผูสู้งอายุครอบคลุมถงึภาวะพึง่พงิ(ดูแลระยะยาว) จะก าหนดพืน้ทีส่่วนกลางและ
บรกิารทางการแพทยใ์นโครงการใหม้รีะดบัความเชีย่วชาญมากกวา่โครงการทีม่กีารดแูลระยะสัน้ 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรบิท
ของโครงการ ทีส่ง่ผลต่อพืน้ที่
สว่นกลาง 

ท าเลทีต่ ัง้โครงการมกัเป็นบรเิวณทีม่บีรรยากาศเงยีบสงบ เหมาะแก่การพกัผอ่นและอยูอ่าศยัของผูส้งูอายุ 
และสง่ผลใหโ้ครงการสามารถพฒันาขนาดและรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง และสง่ผลต่อการก าหนดพืน้ที่
บรกิาร (เชน่ รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นสะดวกซือ้) ในโครงการ 
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ตารางท่ี 3 รายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นกลาง ในโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในชุมเกษยีณอายุ (Retirement Community) (ต่อ) 

3. ดา้นกจิกรรมภายในพืน้ที่
สว่นกลาง 

กิจกรรมเป็นองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่อยู่อาศัยในชุมเกษียณอายุ (Retirement 
Community) โดยการก าหนดใหม้กีจิกรรมทีห่ลากหลายเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องในพืน้ทีส่ว่นกลาง จะเป็นตวั
ดงึดูดให้ผูสู้งอายุออกจากพื้นที่อยู่อาศยัมาใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง โดยเน้นไปที่กิจกรรมที่ช่วยส่งเสรมิ
สุขภาพทัง้รา่งกายและสมอง และการท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม ซึง่จะชว่ยเพิม่โอกาสในการเคลื่อนไหวรา่งกาย 
ไดท้ ากจิกรรมลดความเบื่อหน่าย และเพิม่โอกาสในการเขา้สงัคมกบัผูอ้ื่น ส่งผลต่อการยดืภาวะพึง่พา
ตนเองใหย้าวนานขึน้ และรกัษความกระฉบักระเฉงในผูส้งูอายุ 

4. ดา้นอาคาร 

มกีารค านึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมติรต่อผู้สูงอายุ (Senior Friendly Environment) และใช้
หลักการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design) ในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อช่วยลด
ข้อจ ากดัและอ านวยความสะดวกให้ให้การเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางด้วยตนเองได้ง่าย  โดยการวางผงั
โครงการและต าแหน่งของพื้นที่ส่วนกลางให้เชื่อมต่อกนั เขา้ถึงได้ง่ายด้วยการเดนิ มสีิง่อ านวยความ
สะดวกในการเขา้ถงึ เลอืกใช้วสัดุและเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกบัร่างกายของผูสู้งอายุ มพีื้นที่สเีขยีวที่
บรรยากาศรม่รืน่ และทีส่ าคญัคอืพืน้ทีม่คีวามปลอดภยั ไมล่ื่น ไมเ่ปียก 

5. ทรพัยากรบุคคล 

ในทีน่ี้หมายถงึเจา้หน้าทีท่ ัง้ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละฝ่ายกจิกรรมและการบรกิาร 
การมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอ านวยความสะดวก ดูแลสถานที่ จดัหากิจกรรม และดูแลด้านสุขภาพใน
โครงการท าให้ผูสู้งอายุมคีวามมัน่คงทางใจ ไม่รูส้กึว่าอยู่อย่างโดดเดีย่ว ไม่มคีนดูแล และช่วยส่งเสรมิ
ความมัน่ใจในการด าเนินชวีติประจ าวนั 
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บทคดัย่อ 
 การพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 งานวจิยัน้ีจงึมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษากลยุทธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบัหน้าทีข่องผูพ้ฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ของโครงการที่เปิดขายแล้วและโครงการที่รอเปิดตวั โดยท าการ
สมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างผู้ใหข้อ้มูลซึ่งเป็นผูบ้รหิารหรอืบุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของผูพ้ฒันา
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 5 ราย จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหา ผลการวจิยั
พบว่ากลยุทธ์ระดบัองค์กร ผูพ้ฒันาโครงการส่วนใหญ่เลอืกใช้กลยุทธ์การเตบิโต เน่ืองจากเลง็เหน็โอกาสในการเตบิโตภายใต้ภาวะ
วกิฤต ิส าหรบักลยุทธร์ะดบัธุรกจิ ผูพ้ฒันาโครงการสว่นใหญ่เลอืกใชก้ลยุทธก์ารเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัด้านราคา
ได ้รว่มกบัการใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างโดยการเพิม่คุณลกัษณะเด่นใหก้บัทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัแบรนด ์รวมถงึมี
การใชก้ลยุทธค์วามรว่มมอื เพือ่สรา้งความแขง็แกร่งทางธุรกจิ สว่นกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่ผูพ้ฒันาโครงการสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัทัง้กล
ยุทธก์ารตลาด กลยุทธก์ารเงนิ และกลยุทธก์ารด าเนินงาน เน่ืองจากทุกกลยุทธม์สีว่นในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการด าเนินธุรกจิและ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัผูพ้ฒันาโครงการ 

ค ำส ำคญั: กรุงเทพมหำนคร, กลยุทธก์ำรแขง่ขนั, สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19, อำคำรชุดพกัอำศยั 

Abstract 
 The development of residential condominium projects has been greatly affected by the COVID-19 pandemic. The 
objective of this research is to study corporate strategy, business strategy, and functional strategy of condominium developers 
in the Bangkok area during the COVID-19 pandemic situation both of projects that are already for sale and projects that are 
waiting to be launched. The data were conducted by using a structured interview with five key informants who are executives 
or personnel involved in formulating competitive strategies of condominium projects developers in the Bangkok area. Then, 
data were analyzed by content analysis. The results showed that, for corporate strategy, most project developers used a 
growth strategy because they saw an opportunity for growth under a crisis. For business strategy, most project developers 
use a cost leadership strategy to be able to compete in price together with the use of differentiation strategies by adding 
distinctive features to the dwellings to add brand value including the use of cooperation strategies to strengthen the business. 
Functional strategy, most project developers focus on both marketing strategies, financial strategies, and operational strategy 
because every strategy plays a part in enhancing business efficiency and build competitiveness for project developers. 

Keywords: Bangkok, competitive strategies, the COVID-19 pandemic, condominium 
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1. บทน า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกและการด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิ เป็นผลใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 กบัสถานการณ์โรคระบาดอื่นที่เคยเกิดขึ้น พบว่ามคีวามแตกต่างกนัใน 3 มติิ ได้แก่ มติิของความครอบคลุม 
(coverage) เพราะทุกประเทศทัว่โลกลว้นไดร้บัผลกระทบอยา่งหนัก มติขิองความหลากหลาย (dimensions) เพราะสง่ผลกระทบทัง้ดา้น
เศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นวถิกีารด าเนินชวีติทีต่อ้งเปลีย่นไปจากเดมิอย่างมาก ท าใหป้ระชาชนตอ้งปรบัตวัและเรยีนรูท้ีจ่ะด าเนิน
ชวีติดว้ยรูปแบบใหม่ และมติขิองความยดืเยือ้ (prolongment) เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยาวนานกวา่โรคระบาด
ใหญ่ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี อกีทัง้ยงัเกดิขึน้หลายระลอก ซึง่องคก์รอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ประกาศวา่การแพร่
ระบาดของโรคสว่นใหญ่จะมรีะยะแพรร่ะบาดหนกัเพยีง 3 – 9 เดอืน เทา่นัน้ (ปัญจพฒัน์ ประสทิธิเ์ดชสกุล, 2563) 

การลุกลามอย่างอย่างต่อเน่ืองของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 ประกอบกบัการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
สถานการณ์จะสิน้สุดลงเมื่อใด ส่งผลกระทบใหผู้บ้รโิภคเกดิความไม่มัน่ใจต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
ระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย นอกจากความไม่มัน่ใจต่อสถานการณ์ของผูบ้รโิภคแลว้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยงั
สง่ผลกระทบใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงกั ท าใหเ้กดิการลดการจา้งงานหรอืลดค่าจา้งลง สง่ผลใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคเปราะบาง
มากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ชาวต่างชาตซิึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัอกีกลุ่มหน่ึงของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดยเฉพาะผูซ้ื้อจากจนีได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการปิดพืน้ทีห่รอืปิดประเทศ (lockdown) ท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางเขา้มาเลอืกซื้อและโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัใน
ประเทศไทยได ้

การพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเป็นอกีภาคสว่นหน่ึงทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโค
วดิ-19 เนื่องจากผูบ้รโิภคสนใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบา้นเดี่ยวมากขึน้ อนัเป็นผลมาจากความหวาดกลวัต่อสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 ท าใหเ้กิดพฤตกิรรมการใช้ชวีติในรูปแบบใหม่ ผู้ประกอบการจงึต้องมกีารปรบักลยุทธ์ให้ทนัต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่
เปลีย่นแปลงไป รวมถงึกระตุ้นการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ดงัจะเหน็ไดจ้ากรายงานของศูนย์ขอ้มูลอสงัหารมิทรพัย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์และบรษิทั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั ทีไ่ดป้รบัลดตวัเลขการเตบิโตของภาคอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 
2564 โดยคาดการณ์วา่จ านวนหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงรอ้ยละ 12.8 ยอดขายลดลงรอ้ยละ 4.3 ทัง้น้ี เป็นผลมาจากยอดขายของอาคาร
ชุดพกัอาศยัทีล่ดลง (ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์ 2564) สอดคลอ้งกบับรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั (อา้งถงึใน ศูนย์
ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย์, 2564) ทีไ่ดก้ล่าวถงึสถานการณ์ตลาดอาคารชุดพกัอาศยัว่าไดร้บัผลกระทบมาตัง้แต่ก่อนเกดิสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 เนื่องจากสภาพตลาดมอุีปทานสว่นเกนิจ านวนมาก ประกอบกบัสถาบนัการเงนิปฏบิตัติามเกณฑอ์ตัราสว่นการ
ปล่อยสนิเชื่อต่อมลูค่าหลกัประกนั (Loan to Value Ratio: LTV) สง่ผลใหเ้งนิกูต้่อมลูค่าของอาคารชุดพกัอาศยัอยู่ในสดัสว่นไมเ่กนิรอ้ย
ละ 80 ท าใหก้ลุ่มผูท้ี่ซื้อเพื่อการลงทุนหรอืการเกง็ก าไรท าไดย้ากขึน้ เพราะต้องวางเงนิดาวน์ก่อน แต่ในสภาวะทีผู่ป้ระกอบการต้อง
เผชญิกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูพ้ฒันาโครงการจ าเป็นต้องเลื่อนการเปิดตวัโครงการใหมอ่อกไปอย่างไม่มกี าหนด 
ส่งผลใหก้ารพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีไ่ม่ด าเนินการโครงการตามแผนนับตัง้แต่ปี 2561 ถงึสิน้ไตรมาสแรกของปี 2564 มี
จ านวนทัง้สิน้ 12,700 ยูนิต จ าแนกเป็นโครงการทีม่แีผนจะเปิดตวั แต่ยงัไม่มคีวามเคลื่อนไหวใด ๆ จ านวน 4,300 ยูนิต โครงการที่
เปิดตวัแล้ว แต่ได้ระงบัการก่อสร้างไว้ จ านวน 2,500 ยูนิต และโครงการที่ถูกประกาศยกเลกิ จ านวน 5,900 ยูนิต แสดงให้เหน็ว่า
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้มจี านวนจ ากดัอย่างมาก นอกจากน้ี ยงัพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ได้
ส่งผลกระทบต่อราคาขายอาคารชุดพกัอาศยัในทุกกลุ่มระดบัราคามกีารปรบัลดลงเฉลีย่มาอยู่ที ่101,900 บาทต่อตารางเมตร และใน
ท าเลศูนย์กลางทางธุรกจิ (Central Business District: CBD) ราคาขายอาคารชุดพกัอาศยัเฉลีย่อยู่ที ่218,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่ง
เป็นราคาทีล่ดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 จนถงึปัจจุบนั และยงัเป็นตลาดของผูซ้ือ้เพือ่อยู่อาศยั
และผูซ้ือ้ทีล่งทุนถอืครองอสงัหารมิทรพัยใ์นระยะยาวมากกวา่การเกง็ก าไรในระยะสัน้ 

ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ไดเ้สนอผลการส ารวจความต้องการที่อยู่อาศยัหลงัการแพร่ ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งพบว่าความ
ตอ้งการซือ้อาคารชุดพกัอาศยัจะเป็นความตอ้งการซือ้จรงิมากขึน้ และเป็นการซือ้เพือ่เกง็ก าไรลดลง แนวโน้มความตอ้งการซือ้ในระยะ 
3 ปีขา้งหน้า พบวา่รอ้ยละ 49 ไมส่นใจซือ้อาคารชุดพกัอาศยั (ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์ 2563) นอกจากน้ี กรุงไทยคอมแพส กล่าววา่
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิโดยการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัจะกระท าผา่นช่องทางออนไลน์มากขึน้ สะทอ้นจากจ านวนผูเ้ขา้
ชมเวบ็ไซต์ของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่สูงขึน้ร้อยละ 40 ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูบ้รโิภคอาจใหค้วามส าคญักบั
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ขนาดของทีอ่ยู่อาศยัมากขึน้ เพือ่รองรบักบักจิวตัรประจ าวนัจากการใชเ้วลาอยู่ในทีอ่ยูอ่าศยัมากขึน้ โดยเฉพาะการท างานทีบ่า้น (work 
from home) และผูบ้รโิภคอาจตอ้งการพืน้ทีส่ว่นกลางแบบมพีืน้ทีส่ว่นตวัเพื่อตอบโจทยค์วามกงัวลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของ
ผูบ้รโิภคเอง (กรุงไทยคอมแพส, 2563) 

เมือ่เปรยีบเทยีบแผนการเปิดโครงการใหมใ่นปี 2563 ของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควดิ-19 (ไตรมาสที ่1/2563) กบัช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 แลว้ (ไตรมาสที ่
2/2563) พบว่าแผนการเปิดโครงการใหม่เกอืบ 1 ใน 3 ถูกชะลอออกไปจากเป้าหมายเดมิทีก่ าหนดไวท้ี ่195,500 ลา้นบาท ลงมาอยู่ที ่
137,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดบัที่ต ่ากว่าปี 2562 ถึงร้อยละ 35 โดยโครงการส่วนใหญ่ที่ถูกเลื่อนการพฒันาโครงการออกไป คือ 
โครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดยมมีลูคา่เหลอืเพยีง 21,000 ลา้นบาท ลดลงจากแผนเดมิถงึรอ้ยละ 63 (กรุงไทยคอมแพส, 2563) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท าการศกึษากลยุทธก์ารแขง่ขนัของผูป้ระกอบการโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคาร
ชุดพกัอาศยัในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัและผูท้ี่สนใจลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัได้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่น ามาใช้การกระตุ้นการตัดสินใจซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครของผูบ้รโิภค และน าผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบการพฒันาหรอืปรบัปรุงกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัการพฒันาโครงการ
อาคารชุดพกัอาศยัทัง้กรณีโครงการทีเ่ปิดขายแลว้และกรณีโครงการทีร่อเปิดตวั เพือ่ใหก้ารใชก้ลยุทธด์งักล่าวมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ปัจจยัภายในองคก์ร 
 ผูว้จิยัเลอืกใช ้McKinsey 7S framework เป็นเครื่องมอืในการศกึษากลยุทธร์ะดบัองคก์ร (corporate strategy) เน่ืองจากเป็น
แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมีศักยภาพการท างานเพิ่มมากขึ้น  โดย McKinsey 7S 
framework ประกอบดว้ย (1) กลยุทธ์ (strategy) เป็นการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โดยในการวิจยัครัง้น้ีมุ่งศึกษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
ผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมกีารก าหนดกลยุทธท์ีช่ดัเจนหรอืไม่ และกลยุทธด์งักล่าวสามารถ
ขบัเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้หรือไม่ อย่างไร (2) โครงสร้าง (structure) เป็นโครงสร้างการจดัล าดบัชัน้และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งอ านาจหน้าทีข่องบุคลากรในองคก์ร โดยในการวจิยัน้ีมุ่งศกึษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 
ผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมลีกัษณะเป็นอย่างไร (3) ระบบ (systems) เป็นกระบวนการและ
ล าดบัขัน้ตอนการท างานที่เป็นระบบสอดคล้องกัน โดยในการวจิยัน้ีมุ่งศึกษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 
ผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมกีารก าหนดระบบการท างานอย่างไรและมคีวามสอดคลอ้งกบักล
ยุทธแ์ละโครงสรา้งองคก์รหรอืไม่ (4) พนักงาน (staff) เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรให้
เขา้กบังาน การก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิาร และการพฒันาบุคลากร โดยในการวจิยัน้ีมุ่งศกึษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมวีธิกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรใหเ้ขา้กบั
งาน การก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิาร และการพฒันาบุคลากรอยา่งไร (5) ทกัษะ (skills) เป็นทกัษะ ความโดดเดน่ ความเชีย่วชาญ 
ที่เป็นลกัษณะเด่นขององค์กร โดยในการวจิยัน้ีมุ่งศกึษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 ผูป้ระกอบการโครงการ
อาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมทีกัษะ ความโดดเดน่ ความเชีย่วชาญทีเ่ป็นลกัษณะเด่นขององคก์รคอือะไร และมบีุคลากร
ทีม่ทีกัษะทีจ่ าเป็นเพยีงพอหรอืไม่ (6) รูปแบบ (style) เป็นรูปแบบการบรหิารจดัการของผูน้ าองคก์รและความเป็นผูน้ าองคก์ร โดยใน
การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดพักอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมรีูปแบบการบรหิารจดัการของผูน้ าองคก์รเป็นอย่างไรและผูบ้รหิารองคก์รมภีาวะความเป็นผูน้ าหรอืไม ่อย่างไร  และ 
(7) ค่านิยมร่วมกนั (shared values) เป็นค่านิยมร่วมในองค์กร วฒันธรรมองค์กร โดยในการวจิยัน้ีมุ่งศกึษาว่าในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมคี่านิยมองคก์รหรอืวฒันธรรมองคก์รที่
สรา้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัภายในองคก์รอยา่งไร (จริวฒัน์ อคัรบวร และรตันศกัดิ ์เจรญิทรพัย,์ 2552)  

2.2 ปัจจยัภายนอกองคก์ร  
ผูว้จิยัเลอืกใช ้PEST analysis เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกทีส่่งผลต่อการด าเนินธุรกจิ ซึ่งประกอบด้วย 4 

ปัจจยั ดงัน้ี (1) ปัจจยัดา้นการเมอืง (political factors) เป็นสิง่แวดลอ้มภายนอกเกีย่วกบัการเมอืงและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศทีม่ผีล
ต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทัง้การเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่  ระบบการเมืองการปกครอง 
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เสถยีรภาพทางการเมอืง นโยบายของภาครฐั เชน่ นโยบายสง่เสรมิการลงทุน นโยบายภาษ ีเป็นตน้ ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ เช่น 
การก าหนดเขตการคา้เสร ีเป็นตน้ (วุธพงศ ์ลาภเจรญิ, 2563) โดยในการวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาวา่ปัจจยัดา้นการเมอืงปัจจยัใดบา้งทีส่ง่ผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 และสง่ผลกระทบอยา่งไร  

(2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ (economic factors) เป็นเครื่องชี้แนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิในอนาคต ทัง้แนวโน้มระยะยาวและ
ระยะสัน้ ทัง้เศรษฐกจิของประเทศและเศรษฐกจิโลก ประกอบดว้ย การขยายตวัทางเศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้ ภาวะเงนิเฟ้อ อตัราการ
ว่างงาน อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และการกระจายรายได้ รวมถึงการวเิคราะห์นโยบายภาครฐั เช่น นโยบ ายการเงนิ 
นโยบายการคลงั และนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ (สถาบนัพฒันาตลาดทุนไทย , 2546, อา้งถงึใน วุธพงศ ์ลาภเจรญิ, 2563) โดยใน
การวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกจิปัจจยัใดบา้งทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกั
อาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และสง่ผลกระทบอยา่งไร  

(3) ปัจจยัดา้นสงัคม (social factors) เป็นสิง่แวดลอ้มภายนอกเกีย่วกบัสงัคม วฒันธรรม วถิชีวีติความเป็นอยู่ และพฤตกิรรม
ของคนในประเทศที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ  ได้แก่ โครงสร้างของประชากร วฒันธรรม ค่านิยม ทศันคติ ธรรมเนียม ประเพณี 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค รูปแบบการใชช้วีติของคนในสงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานภายในประเทศ การตดิตามแนวโน้มของสภาพแวดลอ้มดา้น
สงัคมและวฒันธรรม (social or cultural trends) โดยในการวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาว่าปัจจยัดา้นสงัคมปัจจยัใดบ้างทีส่่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 
และสง่ผลกระทบอยา่งไร 

(4) ปัจจยัด้านเทคโนโลยี (technological factors) เป็นสิง่แวดล้อมภายนอกเกี่ยวกบัเทคโนโลยทีี่มผีลต่อการด าเนินธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ีการเขา้ถงึเทคโนโลยขีองคนในประเทศ จ านวนบุคลากรดา้นเทคโนโลย ีโดยในการวจิยัครัง้น้ี
มุง่ศกึษาวา่ปัจจยัดา้นเทคโนโลยปัีจจยัใดบา้งทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และสง่ผลกระทบอยา่งไร 

2.3 สภาวะการแข่งขนั 
ในการพฒันากลยุทธ์ในการแข่งขนั องค์กรต้องพิจารณาปัจจยัที่เป็นแรงผลกัดนั  5 ประการที่ส่งผลให้กลยุทธ์ที่องค์กร

ออกแบบขึน้มานัน้ไมส่ามารถบรรลุผลไดต้ามทีต่อ้งการ (Porter, 2008) ประกอบดว้ย  
(1) ภยัคุกคามจากสนิค้าทดแทน (threat of substitute products or services) เป็นภยัคุกคามต่อสนิค้าที่มอียู่ในท้องตลาด 

เนื่องจากมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัผลติภณัฑ ์ท าใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ โดยปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน 
ไดแ้ก่ ราคาของสนิคา้ทดแทน ความง่ายในการเปลีย่นมาใชส้นิคา้ทดแทน ตน้ทุนในการเปลีย่นมาใชส้นิคา้ทดแทน คุณภาพของสนิคา้
ทดแทน จ านวนทางเลือกของลูกค้า และแนวโน้มผู้บริโภค โดยในการวิจัยครัง้น้ีมุ่งศึกษาว่าภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนของ
ผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 คอือะไร  

(2) อุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหม่ (threat of new entrants) อุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตสงูยอ่มมคีู่แขง่ขนัรายใหมใ่หค้วามสนใจใน
การเขา้อุตสาหกรรม คู่แขง่ขนัรายใหมจ่ะเขา้มาแย่งชงิสว่นแบ่งตลาด (market share) และจะสง่ผลต่อโอกาสในการท าก าไรของกจิการ 
ดงันัน้ อุตสาหกรรมทีม่คีูแ่ขง่ขนัรายใหมเ่ขา้มาไดง้า่ยยอ่มไมเ่ป็นทีน่่าสนใจหรอืดงึดดู โดยในการวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาวา่อุปสรรคของผูเ้ขา้
มาใหมใ่นธุรกจิพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 คอือะไร  

(3) อุปสรรคจากอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (ผูบ้รโิภค) (the bargaining power of buyers) พลงัอ านาจของผูซ้ื้อมผีลต่อการ
แขง่ขนัในอุตสาหกรรม เพราะผูซ้ือ้จะสง่ผลต่อราคาสนิคา้และบรกิาร และการท าก าไรของกจิการในทีสุ่ด โดยในการวจิยัครัง้น้ี มุง่ศกึษา
ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูซ้ื้อ (ผูบ้รโิภค) มอี านาจต่อรองกบัผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานครในระดบัใด  

(4) อุปสรรคจากอ านาจการต่อรองของผูข้าย (the bargaining power of suppliers) การผลติในอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้
วตัถุดบิ แรงงาน ส่วนประกอบ และปัจจยัการผลติอื่น ๆ ความสมัพนัธด์งักล่าวน้ีน าไปสู่ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้ ผูข้าย และองคก์รที่
ตอ้งการวตัถุดบิในการผลติผลติภณัฑ ์เนื่องจากผูข้ายปัจจยัการผลติสง่ผลต่อคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ปรมิาณของสนิคา้ และราคา
ขายสนิคา้ โดยผูข้ายปัจจยัการผลติจะมอีทิธพิลต่อการผลติในอุตสาหกรรม เชน่ถา้วตัถุดบิมรีาคาสงู ท าใหต้น้ทุนขององคก์รสงูขึน้ ย่อม
กระทบต่อก าไรของกจิการในทีสุ่ด เป็นต้น โดยในการวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 ผูข้ายมี
อ านาจต่อรองกบัผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในระดบัใด 
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(5) อุปสรรคจากคู่แขง่ขนัทีม่อียู่เดมิในตลาด (rivalry among existing firms) การแขง่ขนัทีรุ่นแรงอาจท าใหโ้อกาสในการขาย
ลดลงหรอือาจน าไปสูส่งครามราคาได ้ซึง่ไมเ่ป็นผลดตี่อการท าก าไรของธุรกจิ โดยปัจจยัทีจ่ะก าหนดระดบัของภยัจากคูแ่ขง่เดมิในตลาด 
เช่น จ านวนคู่แข่งในตลาด หากมคีู่แข่งขนัจ านวนมากการแข่งขนักจ็ะยิง่ทวคีวามรุนแรง โอกาสทีจ่ะขายไดแ้ละการท าก าไรกย็ากขึน้ 
หรอืบางกรณีแมจ้ะมคีูแ่ขง่น้อยรายแต่มสีว่นแบง่ตลาดเทา่กนัการแขง่ขนักอ็าจรุนแรงไดเ้ชน่กนั หากในตลาดมคีูแ่ขง่รายใหญ่ทีค่รองสว่น
แบ่งตลาดอยู่แลว้ โอกาสทีจ่ะแย่งชงิสว่นแบ่งมากจ็ะค่อนขา้งยาก และหากตลาดทีจ่ะเขา้ไปยงัมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัไดใ้นอนาคต การ
แขง่ขนัอาจจะไมรุ่นแรงนกั เพราะผูป้ระกอบการแต่ละรายยงัมชี่องทางในการท าก าไรได ้เป็นตน้ โดยในการวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาวา่ในชว่ง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สภาวะการแขง่ขนัของโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

2.4 กลยทุธ ์
กลยุทธ ์หมายถงึ แผนแม่บทหรอืแผนปฏบิตักิารหลกัส าคญัขององค์กร (comprehensive action plan) ซึง่ใชเ้ป็นตวัก าหนด

ทศิทางการด าเนินงานในระยะยาว รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางในการใชท้รพัยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขันที่ย ัง่ยืน (sustainable competitive advantage) กลยุทธ์มุ่งเน้นการน ามาใช้ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขัน ( competitive 
environment) โดยแสดงถึงการคาดการณ์ที่ดทีี่สุด (best guess) ในสิง่ที่ต้องการกระท าเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าจะเกดิผลส าเรจ็ใน
อนาคตขณะที่เผชญิกบัคู่แข่งขนัหรอืในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Schermerhorn, 2002) เป็นความคดิ (ideas) แผนงาน 
(plans) และการกระท า (actions) ต่าง ๆ ที่น ามาใช้เพื่อให้เกดิความส าเรจ็และสร้างความเป็นต่อหรอืความได้เปรยีบในการแข่งขนั 
(competitive advantage) ซึง่มาจากความสามารถทีจ่ะด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ไดม้ปีระสทิธภิาพเหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั (Pitts & Lei, 2000) 

กลยุทธธ์ุรกจิโดยทัว่ไปแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื  
(1) กลยุทธร์ะดบับรษิทั (corporate strategy) เป็นแผนกลยุทธท์ีแ่สดงใหเ้หน็ทศิทางการด าเนินงานขององคก์รโดยรวมทีฝ่่าย

บรหิารระดบัสงู (top management) มตี่อหน่วยธุรกจิต่าง ๆ (Strategic Business Unit: SBU) รวมทัง้สายผลติภณัฑ ์(product lines) วา่
มทีศันคตทิีจ่ะด าเนินงานต่อไปอย่างไร ซึง่โดยทัว่ไปม ี3 ทาง คอื หน่วยธุรกจิใดควรรกัษาสภาพเดมิ (stability) หน่วยธุรกจิใดควรเพิม่
การลงทุนเพือ่การเจรญิเตบิโต (growth) และหน่วยธุรกจิใดควรตดัทอนออกไป (retrenchment) เป็นตน้  

(2) กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (business strategy) เป็นกลยุทธท์ีจ่ดัท าขึน้เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหก้บัหน่วยธุรกจิ 
ซึง่เป็นกลยุทธท์ีเ่กดิขึน้ในระดบัหน่วยธุรกจิหรอืระดบัผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบักลาง (middle management) 
เป็นกลยุทธท์ีมุ่ง่เน้นปรบัปรุงฐานะการแขง่ขนัของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัในอุตสาหกรรมหรอืสว่นตลาด (market segment) ที่
ก าลงัเผชญิอยูก่บัคูแ่ขง่ขนัในปัจจุบนั กลยุทธใ์นระดบัธุรกจิทีนิ่ยมน ามาใช ้คอื กลยุทธก์ารแขง่ขนั (competitive strategy) กลยุทธค์วาม
ร่วมมอื (cooperative strategy) กลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิเป็นการก าหนดกลยุทธใ์นระดบัทีย่่อยลงไป มุง่ปรบัปรุงฐานะการแขง่ขนัของ
องค์กรกบัคู่แข่ง และระบุถงึวธิกีารทีอ่งคก์รจะใชใ้นการแข่งขนั มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้ โดยอาจรวมกลุ่ม
ผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัไวด้ว้ยกนัภายในหน่วยธุรกจิเชงิกลยุทธ ์(Strategic Business Unit: SBU) เดยีวกนั กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของ SBU 
น้ีจะมุง่การเพิม่ก าไร (improving profitability) และขยายการเตบิโต (growth) ใหม้ากขึน้ บางครัง้จงึเรยีกกลยุทธใ์นระดบัน้ีวา่กลยุทธก์าร
แขง่ขนั (competitive strategy)  

(3) กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(functional strategy) หรอืกลยุทธป์ฏบิตักิาร (operational strategy) เป็นกลยุทธใ์นระดบัแผนกหรอื
ฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์ร โดยมจีุดมุง่เน้นทีก่ารปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตักิารทัง้ในดา้นกจิกรรมและกระบวนการด าเนินงาน เพือ่ให้
การใชท้รพัยากรทีจ่ดัสรรใหเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธท์ัง้ระดบับรษิทัและระดบัธุรกจิ 

กลยุทธ์ในแต่ละระดบัจะต้องมคีวามสอดคล้องกนัตามล าดบัขัน้ของกลยุทธ์ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยระดบัของกลยุทธส์ามารถเรยีงตามล าดบัขัน้จากภาพรวมขององคก์รไปสู่หน่วยย่อยขององคก์ร คอื กลยุทธ์
ระดบัองค์กร (corporate strategy) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (business strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ 
(functional strategy) ตามล าดบั ดงันัน้ ความรบัผดิชอบในการจดัการเชงิกลยุทธ์จงึไม่ได้จ ากดัให้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ บริหาร
ระดบัสูงเท่านัน้ แต่จะมกีารด าเนินงานครอบคลุมไปทัว่ทัง้องค์กร เพื่อใหอ้งค์ประกอบทุกส่วนขององค์กรสามารถด าเนินงานอย่าง
สง่เสรมิและสอดคลอ้งกนั โดยมวีสิยัทศัน์ขององคก์รเป็นจุดมุง่หมายร่วมกนั (ชชูยั ศรช านิ และ วรางคณา ผลประเสรฐิ , ม.ป.ป.) โดยใน
การวิจัยครัง้ น้ีมุ่งศึกษาว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เลอืกใชก้ลยุทธ์ใดทัง้กลยุทธร์ะดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่และกลยุทธ์ทีเ่ลอืกใชใ้นช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 แตกต่างจากช่วงทีไ่มม่สีถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 หรอืไม ่อยา่งไร 
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2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ภุชงค ์สถริพพิฒัน์กุล (2564) ท าการศกึษากลยุทธก์ารปรบัตวัต่อผลกระทบจากโควดิ-19 ของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2563 พบว่าบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมกีารเลอืกใชก้ลยุทธก์ารปรบัตวั 5 ดา้น ไดแ้ก่ กลยุทธด์า้นการวางแผน กลยุทธด์า้นการตลาด กลยุทธด์้าน
การเงนิ กลยุทธ์ดา้นการท างานองค์กร และกลยุทธ์ด้านการป้องกนัโควดิ-19 ทัง้น้ี มกีารเลอืกใชก้ลยุทธ์ดา้นการตลาด และดา้นการ
วางแผน มากกวา่รอ้ยละ 50 ของการเลอืกใชก้ลยุทธก์ารปรบัตวั โดยบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยทัง้ 3 ขนาด จะมกีารเลอืกใชห้มวดกลยุทธ์การปรบัตวัในล าดบัต้นทีค่ลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก่ หมวดส่วนประสมทางการตลาด
และหมวดการวางแผนการลงทุน ในขณะที่ล าดบัรองลงมาจะมคีวามแตกต่างกนั ได้แก่ บรษิทัขนาดใหญ่จะเน้นหมวดการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและจุดขาย สว่นบรษิทัขนาดกลางจะเน้นหมวดการจดัการสภาพคล่อง ในขณะทีบ่รษิทัขนาดเลก็จะเน้นหมวดการจดัการ
โควดิ-19 มากกวา่ขนาดอื่น ๆ  

อัศวิทย์ อินทร์น้อย (2562) ท าการศึกษาการพฒันารูปแบบภาวะผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ที่ผ่านพ้นวิกฤต
เศรษฐกจิปี 2540 พบว่ารูปแบบภาวะผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีผ่่านพน้วกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 ม ี12 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 
(1) ดา้นการรกัษาผลก าไร (2) ดา้นการหยุดพกัชัว่คราว (3) ดา้นการหยุดเพื่อรอดูทศิทาง (4) ดา้นการท าบรษิทัใหม้ัน่คง (5) ดา้นการ
ควบรวมและการเขา้ซือ้กจิการ (6) ดา้นการไมล่งทุน (7) ดา้นการขายทิง้และถอนการลงทุน (8) ดา้นการมตีน้ทุนทางการเงนิต ่า (9) ดา้น
การบรหิารเชงิรุก (10) ดา้นสรา้งนวตักรรม (11) ดา้นภาวะความเป็นผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย ์และ (12) ดา้นการรบัรูโ้อกาสทาง
ธุรกจิของผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญักบัความพรอ้มของทรพัยากรทีเ่ป็นทีด่นิและทมีงาน กลยุทธท์ี่
โดดเด่นในช่วงภาวะวกิฤต คอื กลยุทธก์ารคงสภาพเดมิและกลยุทธก์ารหดตวั แต่หลงัผา่นวกิฤตการณ์ทางการเงนิ ผูป้ระกอบการมกัใช้
กลยุทธก์ารท าใหม้ัน่คง ทัง้การควบรวมกจิการและการเขา้ซือ้กจิการ และกลยุทธล์ดการลงทุน เพือ่ใหอ้งคก์ร Fully Turnaround 

ฐานปัทม ์วงศ์อสิระนุกูล (2561) ท าการศกึษาแนวทางการเลอืกใชก้ลยุทธเ์พื่อการแขง่ขนัส าหรบับรษิทัรบัสรา้งบา้นทีอ่ยู่ใน
สมาคมธุรกจิรบัสรา้งบา้น พบวา่ กลยุทธก์ารแขง่ขนัทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์สว่นใหญ่เลอืกใช ้คอื กลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุนและกลยุทธก์ารสรา้ง
ความแตกต่างโดยใชก้ลยุทธ์การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์อาท ิการออกแบบใหม่ทุกหลงั การเน้นสไตลก์ารออกแบบเฉพาะ เป็นต้น และ
ดา้นกระบวนการ อาท ิการสรา้งบา้นโดยทมีงานของบรษิทัเองทัง้หมด เป็นตน้ 

3. วิธีการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นผูบ้รหิารหรอืบุคลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดกลยุทธก์ารแข่งขนั
ขอผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 ราย ทัง้น้ี การพจิารณาจ านวนผูใ้หข้อ้มลู ผูว้จิยัพจิารณาจาก (1) 
ความอิม่ตวัของขอ้มูล (data saturation) คอื ขอ้มูลที่ได้มคีวามซ ้าซ้อน (redundancy) ของขอ้มูล ท าใหไ้ม่พบแนวคดิหรอืขอ้ค้นพบอื่น
เพิม่เตมิ และเพยีงพอทีจ่ะน าไปสรา้งขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้และ (2) ความพอเพยีงของขอ้มลู (data sufficiency) คอื 
ผูใ้หข้อ้มลูมจี านวนมากเพยีงพอส าหรบัการหาขอ้สรุปทีน่่าสนใจ (ประไพพมิพ ์สุธวีสนินนท ์และประสพชยั พสุนนท,์ 2559)  ซึง่ไม่ควรมี
ขนาดใหญ่เกินไป เน่ืองจากจะท าให้ยากต่อการวเิคราะห์ข้อมูล (Onwuegbuzie & Leech, 2007) แต่ก็ไม่ควรมขีนาดเล็กเกินไปจนไม่
สามารถไปถึงจุดที่ขอ้มูลอิม่ตวั (Flick, 1998) โดย Nastasi and Schensul (2005) กล่าวว่าผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัเชงิคุณภาพควรมี
จ านวนประมาณ 5 - 30 บุคคล ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ห้
ขอ้มลูซึง่มคีุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนดไว ้โดยขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (open-ended question) แบ่งออกเป็น 5 สว่น ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู สว่นที ่2 ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และสภาวะการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 สว่นที ่3 กลยุทธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบั
หน้าทีข่องผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 จากนัน้ท า
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา ซึง่ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุปดว้ยการจ าแนกชนิดขอ้มลู คอื จ าแนกประเด็น
การวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ซึง่ไดจ้ากการจดบนัทกึและการบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์ ประกอบกบัการตคีวามขอ้มลู
มคีวามซบัซ้อนที่ต้องท าการวเิคราะห์ผ่านอากปักริยิาของผูใ้หข้อ้มูล เพื่อสรา้งขอ้สรุปเชงินามธรรม อนัจะน าไปสู่การตอบค าถามตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัทีก่ าหนดไว ้
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4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 

Product Manager Business Strategist 

ประสบการณ์ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (ปี) 

15 23 18 11 5 

ระดบัราคาของ
อาคารชุดพกัอาศยั 

40,000 – 270,000 
บาทต่อตารางเมตร 

เริม่ตน้ที ่160,000 
บาทต่อตารางเมตร 

63,000 – 133,000 
บาทต่อตารางเมตร 

เริม่ตน้ที ่48,000 
บาทต่อตารางเมตร 

เริม่ตน้ที ่52,000 
บาทต่อตารางเมตร 

จากตารางที ่1 พบวา่ผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 5 ราย เป็นผูบ้รหิารหรอืบุคลากรทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดกลยุทธก์ารแขง่ขนัของ
ผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ  
มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี ซึง่เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนดไว ้จงึเป็นผูใ้หข้อ้มลูทีส่ามารถใหข้อ้มลูไดเ้ป็น
อยา่งด ี(Information-Rich Cases) 

4.2 ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และสภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดพักอาศัยในพื้นท่ี
กรงุเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัภายในของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ค าถาม 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
องคก์รของทา่น 
มกีารก าหนดกลยทุธ์
ทีช่ดัเจนหรอืไม ่

- ก าหนดกลยทุธ์
อยา่งชดัเจน 
- ก าหนดกลยทุธต์าม
ประเภทโครงการและ
พืน้ทีพ่ฒันาโครงการ 

- ก าหนดกลยทุธ์
อยา่งชดัเจน 
- ก าหนดกลยทุธ ์
ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรการของภาครฐั 
- ปรบักลยทุธต์าม
สถานการณ์ 

- ก าหนดกลยทุธ์
อยา่งชดัเจน 
- ก าหนดกลยทุธต์าม
แบรนดท์ีม่คีวาม
หลากหลาย 

- ก าหนดกลยทุธ์
อยา่งชดัเจน 

- ก าหนดกลยทุธ์
อยา่งชดัเจน 

องคก์รของทา่น 
มกีารจดัโครงสรา้ง
องคก์รอยา่งไร 

- จดัโครงสรา้งองคก์ร
ตามประเภทโครงการ 
- โยกยา้ยบุคลากรไป
ช่วยโครงการ
แนวราบมากขึน้ 

- โยกยา้ยบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

- ปรบัโครงสรา้ง
องคก์รใหก้ระชบัมาก
ขึน้ 

- โยกยา้ยบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

- ปรบัโครงสรา้ง
องคก์รใหก้ระชบัมาก
ขึน้ 
- โยกยา้ยบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

องคก์รของทา่น 
มกีารก าหนดระบบ
การท างานอยา่งไร 

- ปรบัระบบ 
การท างานให้
สอดคลอ้งกบั 
กลยทุธ ์

- ปรบัระบบ 
การท างานให้
สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ เช่น 
การท างานจาก 
ทีบ่า้น เป็นตน้ 

- เน้นการท างาน 
ทีเ่ป็นระบบ 
มากขึน้ 

- เน้นการท างาน 
ทีเ่ป็นระบบ 
มากขึน้ 

- เน้นการท างาน 
ทีเ่ป็นระบบ 
มากขึน้ 

องคก์รของทา่น 
มกีารบรหิารบุคลากร
อยา่งไร 

- จดัหาบุคลากรทีม่ี
คุณสมบตัติรงตาม
ต าแหน่งงาน 

- จดัหาบุคลากรทีม่ี
ทกัษะสงู 

- การบรหิารจดัการ
คนเก่งในองคก์ร 

- การพฒันาบุคลากร
อยา่งต่อเนื่อง 
- ค่าตอบแทนสงูกวา่
คูแ่ขง่ขนั 

- การบรหิารจดัการ
คนเก่งในองคก์ร 
- น าเทคโนโลย ี
มาใชใ้นการท างาน
แทนคน 
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ตารางท่ี 2 ปัจจยัภายในของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ค าถาม 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
องคก์รของทา่น 
มทีกัษะ/ความ
เชีย่วชาญทีเ่ป็น
ลกัษณะเดน่อยา่งไร 

- การสรา้งบา้นจาก
ความตอ้งการ 
ทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค 

- นวตักรรม 
- ความหรหูรา 

- ดไีซน์  
- ฟังกช์นัสว่นกลาง  
- เทคโนโลย ี

- การวจิยัและพฒันา
เพือ่พฒันา business 
model 

- การบรหิารจดัการ
ภายในองคก์ร 
- การสรา้งความ
แตกต่างในตวัสนิคา้ 

องคก์รของทา่น 
มรีปูแบบการบรหิาร
จดัการ 
เป็นอยา่งไร 

- ใชท้มีงานจากหลาย
ฝ่ายรว่มกนัท า
โครงการ 
- ลดกระบวนการ
ท างานทีซ่ ้าซอ้น 

- การบรหิารแบบ 
smart office 

- ลดกระบวนการ
ท างานทีซ่ ้าซอ้น 

- ลดกระบวนการ
ท างานทีซ่ ้าซอ้น 

- ลดกระบวนการ
ท างานทีซ่ ้าซอ้น 

องคก์รของทา่นมี
ค่านิยมองคก์รหรอื
วฒันธรรมอยา่งไร 

- ยดึหลกัธรรมา 
ภบิาลในการบรหิาร
องคก์ร 

- ยดึหลกัธรรมา 
ภบิาลในการบรหิาร
องคก์ร 

- การสรา้งความรูส้กึ
เป็นเจา้ของรว่ม 
- ยดึหลกัธรรมา 
ภบิาลในการบรหิาร
องคก์ร 

- การสรา้งความรูส้กึ
เป็นเจา้ของรว่ม 
- ยดึหลกัธรรมา 
ภบิาลในการบรหิาร
องคก์ร 

- ยดึหลกัธรรมา 
ภบิาลในการบรหิาร
องคก์ร 

ปัจจยัภายในทีม่ี
ความส าคญั 
มากทีส่ดุคอือะไร 

- ความปลอดภยัของ
บุคลากร 

- ความรบัผดิชอบใน
หน้าทีข่องพนกังาน 

- ทกุปัจจยั - ทกุปัจจยั - ทกุปัจจยั 

จากตารางที ่2 สามารถแสดงปัจจยัภายในของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไดด้งัน้ี 

(1) กลยุทธ ์(strategy) พบวา่ผูป้ระกอบการมกีารก าหนดกลยุทธอ์งคก์รอย่างชดัเจน เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ไดอ้ย่างเขา้ใจง่ายและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยการก าหนดกลยุทธ์ตามประเภทโครงการ (แนวราบ/แนวสงู) การก าหนดกลยุทธ์
ตามแบรนดท์ีม่คีวามหลากหลาย การก าหนดกลยุทธต์ามพืน้ทีพ่ฒันาโครงการ การก าหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรการของภาครฐั 
เช่น การท างานจากทีบ่า้น (work from home) เป็นตน้ และท าการปรบักลยุทธต์ามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ 
C กลา่ววา่ “บรษิทัมกีารแบง่หน่วยธุรกจิออกตามแบรนดท์ีม่คีวามหลากหลาย จงึเน้นการก าหนดกลยุทธต์ามแบรนด์” 

(2) โครงสร้าง (structure) พบว่าผูป้ระกอบการมกีารปรบัโครงสร้างองค์กรใหก้ระชบั เพื่อการท างานที่รวดเร็วมากยิง่ขึ้น 
รวมถงึมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รตามประเภทโครงการ เพือ่ความชดัเจนในโครงสรา้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนมกีารโยกยา้ย
ต าแหน่งงานใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ดา้นคุณสมบตัขิองบุคลากรและอตัราก าลงั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน “ดงัเช่นผูใ้ห้
สมัภาษณ์ A กล่าววา่ “เน้นการจดัโครงสรา้งองคก์รตามประเภทโครงการ โดยในชว่งโควดิ โครงการแนวราบมอีตัราการเตบิโตมากกวา่ 
จงึมกีารโยกยา้ยบุคลากรมาเสรมิทพัโครงการแนวราบมากขึน้” 

(3) ระบบ (systems) พบวา่ผูป้ระกอบการเน้นการท างานอย่างเป็นระบบและปรบัระบบการท างานใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธท์ี่
เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปรบัระบบการท างานใหร้องรบัการท างานจากทีบ่า้น เป็นตน้ ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ A กลา่ว
วา่ “มกีารระบบการท างานใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์พือ่สนบัสนุนการด าเนินธุรกจิใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว”้ 

(4) พนักงาน (staff) พบว่าผูป้ระกอบการจะจดัหาบุคลากรทีม่คีุณสมบตัติรงตามต าแหน่งงานหรอืมทีกัษะสงูใหม้อีตัราก าลงั
เพยีงพอกบัปรมิาณงาน รวมถงึพฒันาทกัษะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เน้นการบรหิารจดัการคนเก่งในองคก์ร ( talent management) 
นอกจากน้ี ยงัมกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการท างานแทนคนมากขึน้ และเน้นการใหค้่าตอบแทนบุคลากรทีส่งูกวา่คู่แขง่ขนั ดงัเช่นผูใ้ห้
สมัภาษณ์ E กล่าวว่า “เน้นการบรหิารจดัการคนเก่งในองค์กรเพิม่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน และน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการท างาน
แทนคนมากขึน้เพือ่แกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากร” 

(5) ทกัษะ (skills) พบว่าผูป้ระกอบการมทีกัษะและความเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทัง้การออกแบบโครงการทีน่ าเสนอ
คุณค่าสงูสดุแก่ลกูคา้ การสรา้งความแตกต่างในตวัสนิคา้ การเน้นความหรหูรา การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่
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พฒันา business model และความสามารถในการบรหิารจดัการภายในองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ B กล่าวว่า 
“บรษิทัมทีกัษะในการออกแบบโครงการทีม่คีวามหรูหราและมกีารใชน้วตักรรมเขา้ไปในโครงการ ซึง่ท าใหโ้ครงการของบรษิทัมคีวาม
โดดเดน่และความแตกต่าง” 

(6) รูปแบบ (style) พบว่าผู้ประกอบการเน้นการลดกระบวนการท างานที่ซ ้าซ้อนและเน้นการท างานเป็นทีมมากขึ้น  ทัง้น้ี 
ผูป้ระกอบการบางรายมกีารบรหิารแบบ smart office ดงัเชน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ B กลา่ววา่ “บรษิทับรหิารแบบ smart office คอื ใหบุ้คลากรท างาน
อยา่งอสิระ ไมต่อ้งถูกควบคุมจากผูบ้รหิารระดบักลาง ท างานรว่มกนัผา่นระบบสารสนเทศขององคก์รแบบทุกที ่(work from anywhere)” 

(7) ค่านิยมร่วมกนั (shared values) พบว่าผูป้ระกอบการมุ่งสรา้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของบุคลากรในองค์กร โดย
การสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มใหเ้กดิขึน้กบับุคลากรและยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์ร ดงัเชน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ C กลา่ววา่ 
“บรษิทัเน้นการสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มใหเ้กดิขึน้กบับุคลากร เพือ่ใหเ้กดิความมุง่มัน่ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายขององคก์รรว่มกนั” 

ทัง้น้ี ผูป้ระกอกบการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายในทุกปัจจยัในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 เน่ืองจากทุก
ปัจจยัลว้นมสีว่นชว่ยสนบัสนุนใหก้ารบรหิารองคก์รมศีกัยภาพในการด าเนินงานเพิม่มากขึน้ 

จากตารางที ่3 สามารถแสดงปัจจยัภายนอกของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพักอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไดด้งัน้ี 

(1) ปัจจยัดา้นการเมอืง (political factors) พบว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ปัจจยัทีส่่งผลผูป้ระกอบการ
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร คอื มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการปิดประเทศ เน่ืองจากท า
ใหส้ง่ผลกระทบต่อกลุ่มลุกคา้ชาวต่างชาต ิซึง่เป็นตลาดเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพและก าลงัซือ้ของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั รวมถึงความ
ล่าชา้ของการประกาศใชก้ฎหมายผงัเมอืงฉบบัปรบัปรุงใหมท่ี ่และการด าเนินนโยบายการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ เช่น กรุงเทพมหานคร เป็น
ตน้ ยงัไม่สนับสนุนการพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัอย่างแทจ้รงิ ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ A กล่าวว่า “ความล่าชา้ของการประกาศใช้
กฎหมายผงัเมอืงฉบบัปรบัปรุงใหม ่เน่ืองจากสง่ผลกระทบต่อความไมแ่น่นอนของทศิทางในการพฒันาโครงการ” 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัภายนอกของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
ปัจจยัดา้นการเมอืง 
เป็นอยา่งไรและ
สง่ผลกระทบอยา่งไร 

- ความล่าชา้ของ
การประกาศใช้
กฎหมายผงัเมอืง
ฉบบัปรบัปรงุใหม ่

- การด าเนิน
นโยบายการเมอืง
ระดบัทอ้งถิน่ 

- มาตรการควบคุม
การแพรร่ะบาดของ
โรค 

- การปิดประเทศ - การปิดประเทศ 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ
เป็นอยา่งไรและสง่ 
ผลกระทบอยา่งไร 

- เศรษฐกจิตกต ่า 
- มาตรการ LTV 
- มาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิ 
- ความเปราะบาง
ดา้นก าลงัซือ้ของ
ลกูคา้ 

- เศรษฐกจิตกต ่า 
- ก าลงัซือ้ของ
ผูบ้รโิภคลดลง 

- เศรษฐกจิตกต ่า 
- ก าลงัซือ้ของ
ผูบ้รโิภคลดลง 

- เศรษฐกจิตกต ่า - เศรษฐกจิตกต ่า 
- ก าลงัซือ้ของ
ผูบ้รโิภคลดลง 

ปัจจยัดา้นสงัคมเป็น
อยา่งไรและ 
สง่ผลกระทบอยา่งไร 

- การเปลีย่นแปลง
รปูแบบการใชช้วีติ
ของคนในสงัคม 

- การเปลีย่นแปลง
รปูแบบการใชช้วีติ
ของคนในสงัคม 

- การเปลีย่นแปลง
รปูแบบการใชช้วีติ
ของคนในสงัคม 

- การเปลีย่นแปลง
รปูแบบการใชช้วีติ
ของคนในสงัคม 

- การเปลีย่นแปลง
รปูแบบการใชช้วีติ
ของคนในสงัคม 

ปัจจยัดา้น
เทคโนโลยเีป็น
อยา่งไรและสง่ 
ผลกระทบอยา่งไร 

- การน าเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช ้
ในการท างาน 
- นวตักรรมทีอ่ยู่
อาศยั 

- การน าเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช ้
ในการท างาน 
 

- การน าเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช ้
ในการท างาน 

- การน าเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช ้
ในการท างาน 

- การน าเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช ้
ในการท างาน 
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ตารางท่ี 3 ปัจจยัภายนอกของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
ปัจจยัภายนอก 
ทีส่ง่ผลกระทบ 
มากทีสุ่ดคอือะไร 

- ปัจจยัดา้น
เศรษฐกจิ 

- ปัจจยัดา้น
เศรษฐกจิ 

- ปัจจยัดา้น
เศรษฐกจิ 

- ปัจจยัดา้น
เศรษฐกจิ 

- ปัจจยัดา้น
เศรษฐกจิ 

(2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ (economic factors) พบว่าภาวะเศรษฐกจิตกต ่าอย่างมาก ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ D กล่าวว่า “ภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่าอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคและความไมม่ัน่ใจของ
ผูบ้รโิภคต่อสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความระมดัระวงั” 

(3) ปัจจยัดา้นสงัคม (social factors) พบว่าคนในสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการใชช้วีติ ท าใหค้วามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยั
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ C กล่าวว่า “รปูแบบการใชช้วีติของคนในสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไป เช่น ตอ้งการพืน้ที่
ใชส้อยเพิม่ขึน้ ตอ้งการพืน้ทีส่ว่นตวัมากขึน้ ตอ้งการใหพ้ืน้ทีใ่ชส้อยสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย เป็นตน้” 

(4) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(technological factors) พบวา่ผูป้ระกอบการมกีารน าเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการท างานมากขึน้ 
และมกีารน านวตักรรมทีอ่ยู่อาศยัมาใชเ้พื่อสรา้งจุดขายใหก้บัโครงการ ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ A กลา่ววา่ “การน าเทคโนโลยสีมยัใหมม่า
ใชใ้นการท างานมากขึน้ โดยเฉพาะการสรา้งจุดขายใหก้บัโครงการดว้ยนวตักรรมทีอ่ยูอ่าศยั” 

ทัง้น้ี ปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบมากทีสุ่ดต่อผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 คอื ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ เน่ืองจากเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อก าลงัซื้อของผูบ้รโิภค รวมถงึ
กระทบต่อรายไดแ้ละสภาพคลอ่งของผูป้ระกอบการ 

ตารางท่ี 4 สภาวะการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
สภาวะการแขง่ขนั
เป็นอยา่งไร 

- การแขง่ขนัลดลง 
- แยง่ลกูคา้กลุ่มที่
พรอ้มซือ้ 

- การแขง่ขนัรุนแรง
มากขึน้ แต่ไมไ่ด้
สะทอ้นออกมา 
ในดา้นการตลาด 
- การเกดิสงคราม
ราคา 

- การแขง่ขนัรุนแรง
มากขึน้ 

- การแขง่ขนัรุนแรง
มากขึน้  

- การแขง่ขนัรุนแรง
มากขึน้  
- การเกดิสงครามราคา  

อุปสรรคของผูเ้ขา้
มาใหมค่อือะไร 

- ตอ้งใชเ้งนิลงทุน
จ านวนมาก 
- ตอ้งใชเ้วลา 
ในการสรา้งการ
ยอมรบั 

- ผูป้ระกอบธุรกจิ
ประเภทอื่น 

- ตอ้งใชเ้งนิลงทุน
จ านวนมาก 

- ตอ้งใชเ้งนิลงทุน
จ านวนมาก 
- ไมม่ชีือ่เสยีงและ
ความน่าเชือ่ถอืต่อ
ผูบ้รโิภค 

- ตอ้งใชเ้งนิลงทุน
จ านวนมาก 

ผูซ้ือ้ (ผูบ้รโิภค) มี
อ านาจต่อรอง 
ในระดบัใด 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบัสงู 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบัสงู 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบัสงู 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบัสงู 

- อ านาจการต่อรองอยู่
ในระดบัสงู 

ผูข้ายมอี านาจ
ต่อรองในระดบัใด 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบัน้อย 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบัน้อย 

- อ านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง 

- อ านาจการต่อรองอยู่
ในระดบัน้อย 

สนิคา้ทดแทน 
คอือะไร 

- ทีอ่ยูอ่าศยั
แนวราบ 

- อาคารชุด 
พกัอาศยัใหเ้ชา่ 

- ทีอ่ยูอ่าศยั
แนวราบ 

- ทีอ่ยูอ่าศยั
แนวราบ 

- ทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ 
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จากตารางที ่4 สามารถแสดงสภาวะการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในชว่ง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไดด้งัน้ี 

(1) อุปสรรคจากคู่แข่งขนัที่มอียู่เดิมในตลาด พบว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมคีวามรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการท า
สงครามราคา (war price) เพือ่แยง่ชงิลกูคา้ในตลาด ในขณะทีม่ผีูป้ระกอบการบางรายมคีวามคดิเหน็วา่การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมลดลง 
ดงัเช่นผู้ให้สมัภาษณ์ A กล่าวว่า “การเปิดโครงการใหม่ลดลง การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโครงการอาคารชุดพกัอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 เป็นการแขง่ขนักนัของโครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีเ่ป็นอุปทานคง
คา้งในตลาด เป็นการแขง่ขนัเพือ่แยง่ชงิกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามตัง้ใจจะซือ้และมกี าลงัซือ้” 

(2) อุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหม ่(threat of new entrants) พบวา่ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 มผีูป้ระกอบการ
รายใหมเ่ขา้สูอุ่ตสาหกรรมบา้งเลก็น้อย แต่ไมถ่อืเป็นภยัคุกคามต่อผูป้ระกอบการรายเดมิในตลาด เนื่องจากโครงการอาคารชุดพกัอาศยั
ต้องใช้เงินลงทุนในการพฒันาโครงการจ านวนมาก ประกอบกับความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผู้ประกอบการมคีวามส าคญัต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั ดงัเช่นผู้ให้สมัภาษณ์ A กล่าวว่า “ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ผู้เขา้มาใหม่ใน
อุตสาหกรรมมกัเป็นผูป้ระกอบธุรกจิประเภทอื่นทีเ่หน็ว่าธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ใหผ้ลตอบแทนสูง ต่อมาเมื่อเกดิสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 การด าเนินธุรกจิมคีวามเสีย่งสงู ผูป้ระกอบการกลุม่นี้จงึถอนตวักลบัไปสูธุ่รกจิหลกัทีเ่ป็นธุรกจิเดมิทีเ่คยท ามาก่อน” 

(3) อุปสรรคจากอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (ผูบ้รโิภค) (the bargaining power of buyers) พบว่าผูซ้ื้อ (ผูบ้รโิภค) มอี านาจ
การต่อรองอยู่ในระดบัสงู ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ D กล่าววา่ “เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูบ้รโิภคมคีวาม
ต้องการรูปแบบที่อยู่อาศยัแนวสูงลดลง ท าใหลู้กค้าในตลาดที่อยู่อาศยัแนวสูงลดลง ในขณะที่อุปทานอาคารชุดพกัอาศยัในตลาดมี
จ านวนมาก อีกทัง้ผู้ประกอบการยงัใช้กลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค ท าให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืก
จ านวนมาก” 

(4) อุปสรรคจากอ านาจการต่อรองของผู้ขาย (the bargaining power of suppliers) พบว่าผู้ขายมอี านาจการต่อรองอยู่ใน
ระดบัน้อยถงึปานกลาง ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ D กล่าวว่า “แมว้่าผูผู้ป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัจะมอี านาจต่อรองกบัคู่คา้ 
ไม่ว่าจะเป็นผูจ้ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์หรอืผูร้บัเหมาก่อสรา้ง แต่ในการบรหิารงานก่อสรา้งโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ยงัใหค้วามส าคญั
กบัเวลา (time) ต้นทุน (cost) และคุณภาพ (quality) ซึ่งจ าเป็นต้องจดัหาผูจ้ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทีม่ตี้นทุนสนิคา้ต ่าและสามารถจดัส่ง
วสัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณลกัษณะตามทีต่อ้งการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึตอ้งอาศยัทกัษะและความช านาญของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง” 

(5) ภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน (threat of substitute products or services) พบว่าสนิค้าทดแทนทีถ่ือเป็นภยัคุกคามของ
โครงการอาคารชุดพกัอาศยั คอื ทีอ่ยู่อาศยัแนวราบและอาคารชุดพกัอาศยัใหเ้ช่า ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ B กล่าวว่า “สนิคา้ทดแทนจะ
เป็นอาคารชุดพกัอาศยัใหเ้ชา่” 

4.3 กลยทุธข์องผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ตารางท่ี 5 กลยุทธข์องผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
กลยุทธร์ะดบัองคก์ร
ทีเ่ลอืกใชค้อืกลยุทธ์
ใด 

- กลยุทธก์ารเตบิโต 
- กลยุทธก์ระจาย
การลงทุน 

- กลยุทธ ์
การเตบิโต 
- กลยุทธก์ารคงตวั 
- กลยุทธก์ระจาย
การลงทุน 

- กลยุทธก์ารเตบิโต 
- กลยุทธก์ารคงตวั 
- กลยุทธก์ระจาย
การลงทุน 

- กลยุทธ ์
การเตบิโต 
- กลยุทธก์ารคงตวั 
- กลยุทธก์ระจาย
การลงทุน 

- กลยุทธก์ารเตบิโต 
- กลยุทธก์ระจาย
การลงทุน 

กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ 
ทีเ่ลอืกใชค้อืกลยุทธ์
ใด 

- กลยุทธก์ารเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน 
- กลยุทธก์ารสรา้ง
ความแตกต่าง 
- กลยุทธค์วาม
รว่มมอื 

- กลยุทธก์ารตลาด 
แบบเฉพาะกลุ่ม 
- กลยุทธ ์
ความรว่มมอื 

- กลยุทธก์ารเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน 
- กลยุทธก์ารสรา้ง
ความแตกต่าง 
- กลยุทธ ์
ความรว่มมอื 

- กลยุทธก์ารเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน 
- กลยุทธก์ารสรา้ง
ความแตกต่าง 
- กลยุทธ ์
ความรว่มมอื 

- กลยุทธก์ารเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน 
- กลยุทธก์ารสรา้ง
ความแตกต่าง 
- กลยุทธ ์
ความรว่มมอื 
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ตารางท่ี 5 กลยุทธข์องผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่
ทีเ่ลอืกใชค้อืกลยุทธ์
ใด 

- กลยุทธส์ว่นประสม
ทางการตลาด  
- กลยุทธก์ารจดัหา
ทีด่นิ 
- กลยุทธก์าร
ออกแบบโครงการ 

- กลยุทธม์ุง่เน้น 
ทีล่กูคา้  
- กลยุทธก์ารระดม
ทุน  
- กลยุทธก์าร
ด าเนินงาน 

- กลยุทธส์ว่นประสม
ทางการตลาด  
- กลยุทธก์ารจดัหา
ทีด่นิ 
- กลยุทธก์าร
ออกแบบโครงการ 

- กลยุทธส์ว่นประสม
ทางการตลาด  
- กลยุทธก์ารจดัหา
ทีด่นิ 
- กลยุทธก์าร
ออกแบบโครงการ 

- กลยุทธส์ว่นประสม
ทางการตลาด  
- กลยุทธก์ารจดัหา
ทีด่นิ 
- กลยุทธก์าร
ออกแบบโครงการ 

กลยุทธท์ีส่ าคญัทีสุ่ด
คอือะไร 

- ทุกกลยุทธร์ว่มกนั - ทุกกลยุทธร์ว่มกนั - ทุกกลยุทธร์ว่มกนั - ทุกกลยุทธร์ว่มกนั - ทุกกลยุทธร์ว่มกนั 

จากตารางที่ 5 สามารถแสดงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดพกัอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไดด้งัน้ี 

(1) กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (corporate strategy) พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เน้นกลยุทธก์ารเตบิโต เน่ืองจากเลง็เหน็โอกาส
ในการเตบิโตภายใตภ้าวะวกิฤต ินอกจากน้ี ยงัมกีารใชก้ลยุทธค์งตวัส าหรบับางโครงการ ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ B กล่าววา่ “ชะลอการ
พฒันาโครงการใหมบ่างโครงการไวก้่อน เพือ่ลงทุนพฒันาในชว่งจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม และมกีารใช้กลยุทธก์ระจายการลงทุนไปยงัธุรกจิ
อื่น เชน่ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ชา่ ธุรกจิครปิโทเคอรเ์รนซ ี(cryptocurrency) เป็นตน้ เพือ่กระจายความเสีย่ง” 

(2) กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (business strategy) พบว่าผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เลอืกใชก้ลยุทธก์ารเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า เพือ่ให้
สามารถแข่งขนัด้านราคาได้ ควบคู่กบัการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยการเพิม่คุณลกัษณะเด่นใหก้บัที่อยู่อาศยัเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ใหก้บัแบรนด์ โดยเฉพาะโครงการระดบับน ในขณะทีโ่ครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มจี านวนยูนิตมาก จงึเน้นตลาดไม่
เฉพาะเจาะจง (mass market) มากกว่า นอกจากน้ี ผู้ประกอบการบางรายมกีารใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม ดงัเช่นผู้ให้
สมัภาษณ์ B กล่าววา่ “เลอืกเจาะกลุม่ตลาดเฉพาะตามทีต่อ้งการ” ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มกีารใชก้ลยุทธค์วามร่วมมอื โดยเฉพาะ
การรว่มทุนกบับรษิทัต่างชาต ิเพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ทางธุรกจิ  

(3) กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(functional strategy) พบวา่ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัทัง้กลยุทธก์ารตลาด กลยุทธก์ารเงนิ และกล
ยุทธ์การด าเนินงาน เน่ืองจากทุกกลยุทธ์มสี่วนในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการด าเนินธุรกจิและสรา้งความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บัผูพ้ฒันาโครงการ ซึง่สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

(3.1) กลยุทธ์การตลาด พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ดงัเช่นผู้ให้สมัภาษณ์ A กล่าวว่า “เน้นการเพิม่พื้นที่ใช้สอย การจดัวางพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตวั การ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยใหส้ามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย การขยายพื้นที่จดัเก็บพสัดุของนิตบิุคคล เป็นต้น” มกีารลดราคา
เพื่อใหส้นิคา้สามารถแขง่ขนัได ้โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 เน้นการใชช้่องทางออนไลน์ 
ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ A กล่าวว่า “มกีารเน้นใช้ Line Official Account ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารที่ครบถ้วนไปยงัผูบ้รโิภคเพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจเขา้เยีย่มชมโครงการ” มกีารน าเสนอรายการสง่เสรมิการขายเพือ่กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ดงัเช่นผูใ้ห้
สมัภาษณ์ E กลา่ววา่ “ใชก้ารลดราคา การลดคา่สว่นกลาง การแถมไอแพด การแถมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า การผอ่นบา้นแทนลกูคา้ การเชา่อยู่
ก่อน (rent to buy) เป็นตน้” ในส่วนของกระบวนการ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่จะท าการประชุมทมีงานเพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างาน
ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์และความตอ้งการของลกูคา้ ส าหรบัดา้นบุคลากร เน้นการพฒันาทกัษะอยา่งต่อเน่ืองและการ
ท างานเป็นทมี นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ยงัมุง่น าเสนอคุณคา่ทีล่กูคา้จะไดร้บัผา่นการเพิม่พืน้ทีส่ว่นกลาง นวตักรรมทีอ่ยู่อาศัย 
เป็นตน้ ในขณะทีม่ผีูป้ระกอบการบางรายแสดงความคดิเหน็ว่ากลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดอาจไม่สามารถปรบัเปลีย่นไดม้ากนัก 
ดงัเชน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ A กลา่ววา่ “ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบโครงการได ้เนื่องจากก่อสรา้งไปแลว้ ไมส่ามารถลดราคาได ้เนื่องจากมี
ขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนทีส่งู เป็นตน้ แต่จะเน้นไปที่กลยุทธม์ุง่เน้นทีล่กูคา้ โดยการเน้นการน าเสนอคุณค่าของสนิคา้และแบรนดเ์ป็นจุดขาย
ในการกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้” 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

630 

(3.2) กลยุทธก์ารเงนิ พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มคีวามแขง็แกร่งทางการเงนิและมกีารบรหิารจดัการดา้นการเงนิอย่างมี
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัมคีวามน่าเชื่อถอืต่อสถาบนัการเงนิ รวมถงึยงัเป็นทีส่นใจของนักลงทุนชาวต่างชาตทิีจ่ะเขา้ร่วมทุน จงึท าใหไ้ม่
ประสบปัญหาด้านเงนิทุน แต่มคีวามจ าเป็นต้องเร่งระบายอุปทานคงค้าง เพื่อให้เกิดกระแสเงนิสดหมุนเวยีนและเพิม่สภาพคล่อง 
นอกจากนี้ มผีูป้ระกอบการบางรายทีม่กีารใชก้ลยุทธก์ารระดมเงนิทุน ดงัเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ B กล่าววา่ “เน้นการระดมทุนเพือ่ใชใ้นการ
เปิดโครงการใหม ่ๆ ใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได”้ 

(3.3) กลยุทธ์การด าเนินงาน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการจดัหาที่ดินศกัยภาพในราคาที่เหมาะสม ดงัเช่นผู้ให้
สมัภาษณ์ A กล่าวว่า “เน้นการเลอืกทีด่นิทีม่ศีกัยภาพเป็นอนัดบัแรก รวมถงึขยายการลงทุนไปในพืน้ทีต่่างจงัหวดัมากขึน้ ” เน้นการ
ออกแบบทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคและเพิม่มลูคา่ใหก้บัแบรนด ์และเน้นการก่อสรา้งทีม่คีุณภาพ 

ทัง้น้ี พบว่าผูป้ระกอบการต่างใหค้วามส าคญักบักลยุทธท์ุกระดบัเท่ากนั เน่ืองจากความส าเรจ็ในการเลอืกใชก้ลยุทธ ์จ าเป็น 
ต้องมคีวามสอดคล้องกนัตามล าดบัขัน้ของกลยุทธ์ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถขบัเคลื่อนการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

5. อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
 ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภุชงค ์สถริพพิฒัน์กุล (2564) ทีพ่บวา่กลยุทธด์า้นการตลาด กลยุทธด์า้นการเงนิ กลยุทธ์
ดา้นการท างานองคก์ร เป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธก์ารปรบัตวัต่อผลกระทบจากโควดิ-19 ของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี เป็นเพราะกลยุทธ์ดงักล่าวเป็นกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร ซึง่ต้องด าเนินการใหส้อดคลอ้งกนัเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้นอกจากน้ี ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐานปัทม ์วงศ์อสิระนุกูล (2561) ทีพ่บว่ากลยุทธ์การแขง่ขนัทีบ่รษิทัรบั
สร้างบ้านที่อยู่ในสมาคมธุรกจิรบัสร้างบ้าน คอื กลยุทธ์ผูน้ าด้านต้นทุนและกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ทัง้น้ี เป็นเพราะกลยุทธ์
ดงักล่าวช่วยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการได ้ทัง้ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาและความสามารถในการ
เพิม่คุณลกัษณะเด่นใหก้บัทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัแบรนด ์ 

 อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัมคีวามขดัแยง้กบังานวจิยัของอศัวทิย ์อนิทรน้์อย (2562) ทีพ่บวา่รปูแบบภาวะผูป้ระกอบการธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยท์ีผ่า่นพน้วกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 จะมกีารการหยุดพกัชัว่คราวเพื่อรอดทูศิทาง รวมถงึการไม่ลงทุนเพิม่ โดยกลยุทธท์ี่
โดดเด่นในช่วงภาวะวกิฤต คอื กลยุทธ์การคงสภาพเดมิและกลยุทธ์การหดตวั ในขณะที่ผลการวจิยัพบว่าผู้ ประกอบการส่วนใหญ่
เลอืกใชก้ลยุทธก์ารเตบิโต เน่ืองจากเลง็เหน็โอกาสในการเตบิโตภายใตภ้าวะวกิฤติ ทัง้น้ี เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 ส่งผลใหรู้ปแบบการใชช้วีติของคนในสงัคมและความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัเปลีย่นแปลงไป แต่ภายใตส้ถานการณ์วกิฤตยิงัมปัีจจยั
สนับสนุนต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้ประกอบการเล็งเหน็โอกาสในการเติบโตได้ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐั การผ่อนคลาย
มาตรการ LTV การลดคา่ธรรมเนียมการโอนหรอืจ านองอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
กลยุทธใ์นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไม่มคีวามแตกต่างจากช่วงทีไ่ม่มสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดพักอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตอ้งมกีารปรบักลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ โดยกลยุทธร์ะดบัองคก์ร ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เลอืกใชก้ล
ยุทธก์ารเตบิโต เน่ืองจากเลง็เหน็โอกาสในการเตบิโตภายใตภ้าวะวกิฤต ิส าหรบักลยุทธร์ะดบัธุรกจิ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เลอืกใชก้ล
ยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต ่า เพื่อให้สามารถแข่งขนัด้านราคาได้ ร่วมกับการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยการเพิ่ ม
คุณลกัษณะเด่นใหก้บัทีอ่ยู่อาศยัเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัแบรนด์ รวมถงึมกีารใชก้ลยุทธ์ความร่วมมอื  เพื่อสร้างความแขง็แกร่งทาง
ธุรกจิ สว่นกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัทัง้กลยุทธก์ารตลาด กลยุทธก์ารเงนิ และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 
เนื่องจากทุกกลยุทธม์สีว่นในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการด าเนินธุรกจิและสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการ 

อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งท าการปรบักลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งทนัทว่งท ีเพือ่ใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกจิต่อไปได ้รวมถงึตอ้งใหค้วามส าคญักบักลยุทธใ์นทุกระดบั โดยกลยุทธ์ในแต่ละระดบัจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนัตามล าดบัขัน้ของ
กลยุทธ ์เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถขบัเคลือ่นการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควรสง่เสรมิ
ใหค้วามรบัผดิชอบในการจดัการเชงิกลยุทธม์กีารด าเนินงานครอบคลุมไปทัว่ทัง้องคก์ร เพือ่ใหอ้งคป์ระกอบทุกสว่นขององคก์รสามารถ
ด าเนินงานอยา่งสง่เสรมิและสอดคลอ้งกนั อนัจะน าไปสูก่ารบรรลุวสิยัทศัน์ขององคก์รทีเ่ป็นจุดมุง่หมายรว่มกนั 



กำรศกึษำกลยุทธก์ำรแขง่ขนัของผูป้ระกอบกำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอำคำรชุดพกัอำศยั 
ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครในชว่งสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19    
หทยัพชัร ์จริธนพนิท ์และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์  
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บทคดัย่อ 
 การใชน้ ้ามนัสกดัจากกญัชาเพื่อใชใ้นทางการแพทยไ์ดร้บัความนิยมมากขึน้ท าใหร้ฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้
โทษ (่บบัที่ 7) พ .ศ. 2562 โดยมสีาระส าคญัทีจ่ะเปิดโอกาสใหบุ้คคลสามารถใชย้าเสพตดิประเภทที ่5 ในทางการแพทยไ์ด ้การศกึษาน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาและความเป็นไปไดข้องการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์ 
สเตย์ในประเทศไทย โดยท าการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 05 คน เพื่อศกึษาการใช้
ผลติภณัฑก์ญัชา ปัจจยัการท่องเทีย่วในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ -11 รวมถงึขอ้มลูพฤตกิรรมการท่องเทีย่วแบบฟารม์สเตยแ์ละ
ขอ้มูลความคดิเหน็เกี่ยวกบัการใช้กญัชา ผลการศกึษาพบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรูด้้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกบักญัชา มี
ทศันคติต่อการใช้กญัชาอยู่ในระดบัปานกลาง หมายถึง ทศันคติที่สามารถใช้ รบัประทานได้แต่ควรมกีารให้ขอ้มูลความรู้ที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัการใชก้ญัชาทางการแพทย์ทีจ่ะน าไปใชก้บัพืน้ทีศู่นยก์ารเรยีนรูใ้นโครงการฟารม์สเตย์ 2) ประชาชนสว่นมากทราบวา่กญัชาใน
ไทยเปิดเสรทีางกฎหมาย เลอืกรบัประทานอาหารทีม่กีญัชาเป็นส่วนผสม และมคีวามสนใจโครงการทีส่ามารถเขา้ถงึการปลูกกญัชาใน
ระดบัมาก หากควบคู่ไปกบัการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรยีนรู้วถิีเกษตรกรรมโดยเน้นการมสี่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการ
ด าเนินกจิกรรมใหเ้กดิการเรยีนรูด้้านการเกษตรจะสามารถท าใหป้ระชาชนหนัมาสนใจกญัชาได้มากขึน้ อกีทัง้ยงัท าใหเ้กดิประโยชน์
ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อชุมชนและเกษตรกร ดงันัน้รูปแบบของโครงการจงึควรเป็นฟารม์สเตยท์ีใ่กลช้ดิกบัการเกษตร เรยีนรูก้ารเกษตรไป
พรอ้มการใชช้วีติทีส่มัผสักบัธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ 

ค ำส ำคญั :ผลติภณัฑก์ญัชำ, ฟำรม์สเตย,์ กญัชำใชใ้นกำรแพทย,์ โควดิ -91 , ยำเสพตดิประเภทที5่ 

Abstract 
 The growing popularity of cannabis oil for medicinal purposes led the government to enact the Narcotic Drugs Act 
(No.7) B.E. A type 5 drug can use in medicine. This study aimed to examine attitudes about cannabis product use and the 
Possibility of using cannabis products in farm stay projects in Thailand. The study and collect data from an online questionnaire 
with a sample of 50 people to study the use of cannabis products, factors in tourism in the epidemic situation of COVID-19, 
including farm stay travel behavior data, and opinion data on cannabis use. The study results found that 1) Most people had a 
basic knowledge of cannabis legality and moderate attitudes towards marijuana use, meaning that it could consume. Rather, 
there should be accurate information on medical marijuana use in the learning center areas of the farm stay program. 2) Most 
people know that marijuana in Thailand is legally liberal, choosing to eat cannabis-containing foods. And they are interested in 
projects that have access to cannabis cultivation at a high level. Suppose it couple with tourism that focuses on learning 
agricultural methods, emphasizing the participation of tourists in activities to create agriculture learning. In that case, it can 
make people more interested in cannabis. It also brings benefits to generating income for the community and farmers. Therefore, 
the model of the project should be a farm stay that is close to agriculture and learning agriculture while living in close contact 
with nature. 

Keywords :cannabis products, farm stay, cannabis for medical use, covid-19, class 5 drugs 
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1. บทน า 

ในปี พ.ศ. 2477 ประเทศไทยไดอ้อกพระราชบญัญตักิญัชา่บบัแรก ซึ่งหา้มผูใ้ดปลูก น าเขา้ ซื้อขาย หรอืครอบครองกญัชา
โดยเดด็ขาด ไมเ่ช่นนัน้จะไดร้บัโทษทัง้จ าและปรบัอย่างรุนแรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 รฐับาลไทยไดอ้อกพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ โดย
กญัชาถูกจดัเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษประเภทที่ 5 ซึ่งมโีทษทางอาญากบัผูเ้สพและผูค้รอบครอง และไม่มกีารอนุญาตใหน้ ามาใช้ในทาง
การแพทย์แต่อย่างใด ต่อมามกีระแสตื่นตวัในการใช้น ้ามนัสกดัจากกญัชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น จนท าให้รฐับาลได้ออก
พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ (่บบัที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยมสีาระส าคญัที่จะเปิดโอกาสใหบุ้คคลสามารถใช้ยาเสพตดิประเภทที่ 5 
ในทางการแพทยไ์ด ้ทัง้น้ีภายใตก้ารควบคุมทีเ่คร่งครดัของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.( การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ
ยาเสพตดิ่บบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูป่้วยทีม่คีวามจ าเป็นหรอืขอ้บง่ชีใ้นการทีจ่ะตอ้งใชย้าหรอืสารสกดัจากกญัชา และเป็นประโยชน์
ส าหรบันกัวจิยัทีจ่ะสามารถน ากญัชามาปลกู พฒันาสายพนัธุใ์หม้คีวามเหมาะสมต่อไป (กระทรวงสาธารณสขุ, 2565) 

กญัชาสามารถน าไปประกอบอาหาร ท ายาสมุนไพรไดแ้ต่ต้องมาจากส่วนประกอบของกญัชาที่ไม่ใช่ยาเสพตดิ เช่น เสน้ใย 
เปลอืก กิง่ กา้น ราก และใบกญัชาทีไ่ม่มยีอดหรอืช่อดอกจากสถานทีป่ลกูหรอืผลติในประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
เท่านัน้ ซึง่ประชาชนทัว่ไปสามารถรวมกลุม่เป็นชุมชนวสิาหกจิเพือ่สงัคมหรอืสหกรณ์การเกษตร โดยรว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐัเพือ่ขอ
อนุญาตปลูกกญัชาและหากต้องการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ต้องแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแผนขออนุญาตแปรรูป ในกรณีการผลติ 
จ าหน่าย หรอืมไีวใ้นครอบครองกญัชาเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นทีก่องควบคุมวตัถุเสพตดิ อย. เขตต่างจงัหวดัยื่นที่ สสจ. ณ ท้องที่ที่
สถานทีน่ัน้ตัง้อยูแ่ละกรณี การน าเขา้ หรอืสง่ออกกญัชา ใหย้ื่นทีก่องควบคุมวตัถุเสพตดิ อย. เทา่นัน้ ในปัจจุบนักญัชาสามารถน ามาแปร
รูปเป็นผลติภณัฑ์กญัชาได้หลากหลายประเภท เช่น ยาหรอืสมุนไพรทางการแพทย์ เครื่องแต่งกาย รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สขุภาพ (กระทรวงสาธารณสขุ, 2565; ประชาชาตธิุรกจิ, 2564) 

หน่ึงในโครงการทีน่ าเรือ่งของกญัชามาใชค้อืโครงการประเภททีพ่กัคา้งแรมประเภทฟารม์สเตยโ์ดยทีม่กีารน ามาใชใ้นสว่นของ
ภาคการเกษตรกรรม โดยหน่ึงในจงัหวดัทีม่กีารใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาอย่างกวา้งขวางคอื จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดั
ทีม่ทีีพ่กัประเภทฟารม์สเตยค์อ่นขา้งมากและผูค้นในจงัหวดัเชยีงใหมม่อีงคค์วามรูใ้นเรือ่งของกญัชาในสว่นของการแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
ต่างๆ ในจงัหวดัเชยีงใหมม่มีหาวทิยาวยัแมโ่จเ้ป็นฐานเรยีนรูแ้ปลงกญัชาเพือ่รกัษาโรค ใหญ่ทีส่ดุในอาเซยีนทีส่ามารถเป็นตวัอยา่งในการ
ปลกูกญัชาและคาดวา่เป็นตวัแปรทีส่ าคญัทีท่ าใหป้ระชากรทัว่ไปในจงัหวดัเชยีงใหมม่ทีศันคตทิีด่ตี่อกญัชา (มหาวทิยาลยัแมโ่จ,้ 2565) 

ผูว้จิยัจงึคาดว่าสามารถน าผลการศกึษาน าไปใช้ในการพฒันาโครงการฟาร์มสเตย์ทีม่เีกษตรกรรมเป็นกญัชา ที่สามารถ ใช้
ผลติภณัฑ์กญัชาในโครงการได้ รวมถึงเพื่อศกึษาการใช้ผลติภณัฑ์กญัชาในโครงการประเภทฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย เพื่อศึกษา
ทศันคตเิกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาและความเป็นไปไดข้องการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตยใ์นประเทศไทย 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตยใ์นประเทศไทย 
2) เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตย์ในประเทศไทย 

2.1 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1) ฟารม์สเตยก์ญัชา หมายถงึ การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีม่กีญัชาเป็นเกษตรกรรมและมชีุมชนวสิาหกจิทีม่พีืน้ทีป่ลกูกญัชาเพือ่
เรียนรู้รูปแบบการปลูกตลอดจนเทคนิคการปลูกเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ธนานนท์ 
ธรรมวรรณา, 2560) 

2) ผลติภณัฑก์ญัชา หมายถงึ กญัชาทีส่ามารถน าไปประกอบอาหาร ท ายาสมุนไพรได ้แต่ตอ้งมาจากสว่นประกอบของกญัชาที่
ไมใ่ชย่าเสพตดิ เชน่ พวกเสน้ใย เปลอืก กิง่ กา้น ราก และใบกญัชาทีไ่มม่ยีอดหรอืชอ่ดอก และสถานทีป่ลกูหรอืผลติในประเทศตอ้งไดร้บั
อนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเทา่นัน้ (กระทรวงสาธารณสขุ, 2565) 

3) ชุมชนวสิาหกจิ หมายถงึ กจิการของชุมชนเกีย่วกบัการผลติสนิคา้การใหบ้รกิาร หรอืการอื่นๆทีด่ าเนินการโดยคณะบุคคลที่
มคีวามผูกพนักนั มวีถิชีวีติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกจิการ เพื่อสรา้งรายไดแ้ละเพื่อการพึง่พาตนเองของครอบครวั ชุมชนและ
ระหวา่งชุมชน (กระทรวงสาธารณสขุ, 2565) 
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2.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) ทราบถงึทศันคตเิกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตย์ในประเทศไทย 
2) ทราบถงึความเป็นไปไดข้องการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตย์ในประเทศไทย เพือ่เป็นตวัอย่างส าหรบัโครงการ
ประเภทฟารม์สเตยท์ีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชนและธุรกจิประเภทน้ีในประเทศไทย 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตยใ์นประเทศไทย ผูว้จิยัไดว้างกรอบ
ประเดน็ศกึษาต่างๆ ใหไ้ดม้าตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยไดท้ าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานใน
การศกึษาโดยน าเสนอในหวัขอ้ดงัน้ี 

3.1 การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
3.2 ฟารม์สเตย ์
3.3 ผลติภณัฑก์ญัชา 

3.1 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

การท่องเทีย่วเชงิเกษตร หมายถงึ การทอ่งเทีย่วทีมุ่ง่เน้นทางดา้นการเรยีนรูว้ถิเีกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมสีว่น
รว่มของนกัท่องเทีย่วในการด าเนินกจิกรรมใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นการเกษตรและความเป็นอยูข่องชุมชน วฒันธรรมประเพณี และเป็นการ
น าเอาทรพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิการเรยีนรูม้าท าใหเ้กดิประโยชน์ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อชุมชนและตวัเกษตรกร การท่องเทีย่วเชงิเกษตร จะ
เป็นการอนุรกัษ์ควบคู่ไปกบัการท่องเทีย่วเพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิง่แวดลอ้ม การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร
เป็นการเดนิทางท่องเทีย่วไปยงัพืน้ที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสตัวแ์ละสตัว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความ
สวยงามและเพลดิเพลนิในสวนเกษตร ไดค้วามรูไ้ดป้ระสบการณ์ใหม ่(ขวญัชนก พุทธจนัทร,์ 2564) 

3.2 ฟารม์สเตย ์

ฟารม์สเตย์ (farm stay( คอื ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารท่องเทีย่วเชิงเกษตร ทีจ่ะท าใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณ์ สมัผสัในสิง่ทีไ่ม่เคยท า
มาก่อนผา่นการใชช้วีติและลงมอืท า ทอ่งเทีย่วแบบมสีว่นรว่ม เรยีนรูว้ถิชีวีติเชงิเกษตรกรรมและวฒันธรรมชุมชน นอกจากจะสรา้งรายได้
แลว้ยงัไดส้มัผสัชวีติใกลช้ดิธรรมชาต ิท าใหเ้ขา้ใจเกษตรกรและเขา้ใจวถิชีวีิตทีแ่ตกต่าง เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ใหมจ่ากการ
ทอ่งเทีย่ว มุง่เน้นการเผยแพรว่ฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าอาชพีและขยายออกไปถงึธรรมชาตถิิน่ทีอ่ยู่ 

ฟาร์มสเตย์นัน้เติบโตมาจากทางฝัง่ยุโรปตัง้แต่ประมาณปี ค.ศ. 1980 โดยเ่พาะในประเทศอิตาล ีประเทศซึ่งเป็นที่รู้จกัในนามการ
ท่องเทีย่วทีเ่รยีกว่า Agriturismo หมายถงึรปูแบบการท่องเทีย่วพกัผ่อนในฟารม์รสีอรท์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎเกณฑข์องชาวอติาล ีค าว่า 
Agriturismo ปัจจุบนัฟาร์มสเตย์ก าลงัเตบิโตและมชีื่อเสยีงในหลายๆ ภูมภิาคของโลก โดยเ่พาะอย่างยิง่ทวปีออสเตรเลยี เอเชยี และ
อเมรกิาเหนือ เหตุผลทีท่ าใหก้ารท่องเทีย่วแบบฟารมสเตยม์ชีื่อเสยีงมากขึน้ประกอบดว้ยชาวไร่ชาวนาจ านวนมากปรารถนาการเพิม่ผล
ก าไรและผูบ้รโิภค โดยทีจ่ะเชือ่มโยงผา่นมรดกทางวฒันธรรมในชนบทและแหลง่อาหาร (ธนานนท ์ธรรมวรรณา, 2560) 

3.3 ผลิตภณัฑก์ญัชา 

ผลติภณัฑ์กญัชาที่น ามาใช้อย่างแพร่หลายส่วนมากมกัจะน ามาใช้ในทางการแพทย์ (1( ซึ่งการใช้สารสกดัจากกญัชาในทาง
การแพทยก์เ็หมอืนกบัการใชย้าชนิดอื่นๆ ทีม่รีูปแบบยาหรอืผลติภณัฑห์ลากหลายประเภทใหเ้ลอืกใชไ้มว่า่จะเป็นการสดูไอระเหยเขา้สู่
ทางเดนิหายใจ การใหย้าโดยการรบัประทาน หรอืผา่นผวิหนงั เป็นตน้ เพือ่สนองวตัถุประสงคข์องการรกัษาและความตอ้งการของผูป่้วย
ทีแ่ตกต่างกนั โดยจ าเป็นตอ้งเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัโรค และอาการของผูป่้วยแต่ละราย 

3.3.9 รปูแบบผลติภณัฑก์ญัชำ 

1) น ้ามนักญัชา เป็นสารสกดัจากช่อดอกกญัชาประกอบดว้ยสารแคนนาบนิอยดแ์ละเทอรปี์นทีม่คีวามเขม้ขน้ ใชต้วัท าละลาย
เป็นน ้ามนัมลีกัษณะเหนียวหนืด สเีขม้ โดยน ้ามนัทีนิ่ยมใช ้เชน่ น ้ามนัมะกอก น ้ามนัทานตะวนั น ้ามนัถัว่ลสิง เป็นตน้ 

2) ไอระเหย การใหย้ากญัชาโดยการสดูพ่นไอระเหยตอ้งใชเ้ครื่องพน่หรอืเครื่องมอืสดูไอระเหยทางการแพทย ์ผูป่้วยจะสดูดม
สารแคนนาบนิอยดจ์ากช่อดอกกญัชา ดดูซมึเขา้สูก่ระแสเลอืดผา่นทางปอด ซึง่วธิน้ีีไดร้บัการพสิจูน์แลว้วา่เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการ
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ใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์แตกต่างจากการสบูกญัชาเพือ่นนัทนาการทีเ่ป็นการเผาไหมก้ญัชาโดยตรง ในไอระเหยจะมทีัง้สารแคนนา
บนิอยด ์(Cannabinoids) และเทอรปี์น (Terpenes) ซึง่ออกฤทธิไ์ดค้่อนขา้งรวดเรว็ท าใหก้ารปรบัขนาดยาท าไดง้า่ยขึน้ สามารถรบัยาใน
ปรมิาณทีเ่หมาะสมโดยไมเ่กดิอาการขา้งเคยีงมากนกัชว่ยบรรเทาอาการไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3) สเปรย ์ส าหรบัพน่ยาเขา้ไปบรเิวณใตล้ิน้เหมอืนกบัการใชน้ ้ามนั ทีไ่ดม้าตรฐานทางเภสชักรรม ผลติจากกญัชาสองสายพนัธุ ์
มทีัง้สาร THC และ CBD ในสดัสว่นทีแ่น่นอน ละลายในแอลกอฮอลก์่อนบรรจุในขวด 

4) แคปซูล ส าหรบัใชร้บัประทาน ประกอบดว้ยสารแคนนาบนิอยดเ์ดีย่ว (THC หรอื CBD) ในปรมิาณความเขม้ขน้ทีแ่น่นอน 
ละลายในน ้ามนับรรจุในแคปซลู เมือ่กลนืแลว้กจ็ะแตกตวั ตวัยาจะถูกปล่อยออกมาและถูกดดูซมึในกระเพาะอาหารและล าไส ้

0) ชาหรอืสารละลาย ผูป่้วยทีบ่รโิภคกญัชาทางการแพทยใ์นรปูแบบชา (ชอ่ดอกกญัชาแช่ในน ้ารอ้น( สารแคนนาบนิอยดจ์ะถูก
ดดูซมึในกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ วธิกีารชงแบบชาน้ีจะไดค้วามเขม้ขน้ของสารแคนนาบนิอยดท์ีแ่ตกต่างขึน้อยู่ทีห่ลายปัจจยั เช่น 
เวลาการตม้ อุณหภมูนิ ้า ปรมิาณชอ่ดอกกญัชาทีไ่ดคุ้ณภาพและระยะเวลาในการเกบ็รกัษาชอ่ดอก 

6) อาหาร ใชต้น้กญัชาน ามาเป็นสว่นประกอบอาหาร เชน่ในรปูของคุกกี ้แต่การบรโิภคในรปูของอาหารน้ีจะยากต่อการควบคุม
ปรมิาณองคป์ระกอบสารแคนนาบนิอยดท์ีแ่น่นอน ท าใหไ้ม่สามารถก าหนดปรมิาณสารส าคญัไดร้บัอย่างคงทีไ่ด ้และอาจท าใหไ้ดร้บัยา
เกนิขนาดไดง้า่ย 

7) การให้ยาทางผวิหนัง (Transdermal) และผ่านผวิหนัง (Dermal) ใช้ในรูปแบบของครีมส าหรบัทาบนผวิ หรือแผ่นแปะ
ผวิหนัง ผู้ป่วยจะได้รบัปรมิาณยาที่เ่พาะเจาะจงในเวลาที่ก าหนด ปัจจุบนัมกีารพฒันายาในรูปแบบน้ีเพื่อรกัษาโรคหรอือาการทาง
ผวิหนังบางประเภท และอาการปวดกลา้มเนื้อเ่พาะจุดหรอืปวดขอ้ (กระทรวงสาธารณสขุ, 2564) 

จากการศกึษาเรื่องผลติภณัฑก์ญัชา ผลติภณัฑ์กญัชาสามารถน ามาแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบและเป็นประโยชน์ทัง้ทาง
การแพทย์และบรโิภค ทัง้น้ีจะเหน็ไดว้่าการน าสารสกดักญัชาเพื่อน ามาแปรรูปไดอ้ย่างถูกวธิจีะสามารถใชผ้ลติภณัฑ์กญัชาไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4. ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวิจัยครัง้น้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมีขอบเขต
การศกึษาในเรื่องของผลติภณัฑก์ญัชาและการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตยใ์นประเทศไทย ส าหรบับทน้ีผูว้จิยัจะ
น าเสนอถงึระเบยีบการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และ
การวเิคราะหข์อ้มลู มรีายละเอยีดดงัน้ี 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

เนื่องจากการศกึษาในเรื่องของผลติภณัฑก์ญัชาและการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตยใ์นประเทศไทยเป็น
เรือ่งทีย่งัไมแ่พรห่ลายมากนัก จงึมจี านวนประชากรแบบจ ากดั (Finite Population) การก าหนดกลุม่ตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทัง้หมด
จึงใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling ) และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) จ านวน 50 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนท างาน ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว หรือ เคยไป
ทอ่งเทีย่วในโครงการประเภทฟารม์สเตย ์หรอื มปีระสบการณ์ในการอุปโภคบรโิภคผลติภณัฑก์ญัชามาก่อน 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัการท่องเที่ยวในยุคโควดิ-11 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์และความคดิเหน็เกี่ยวกบักญัชา มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

วธิกีารรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัยา่ง โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

1) ผูว้จิยัจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์Google form  
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2) ผูว้จิยัสง่แบบสอบถามผา่นชอ่งทางสือ่ออนไลน์4.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลปัจจยัการท่องเทีย่วในยุคโควดิ -11 ขอ้มูล
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วแบบฟารม์สเตยแ์ละขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบักญัชา โดยผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิ
สถิตเิบื้องต้นจากการใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) โดยมกีารน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตารางและค่าร้อยละ ซึ่งเป็น
ตารางจ าแนกความถี่ทางเดยีว ร่วมกบั การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิเน้ือหา (Content analysis) ซึ่งเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพจาก
การศกึษาและทบทวนวรรณกรรมในเรือ่งการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ฟารม์สเตย ์และผลติภณัฑก์ญัชา 

5. ผลการศึกษา 

5.1 ทศันคติเก่ียวกบัการใช้กญัชา 

ความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการใชก้ญัชาในการรกัษาโรคของประชาชน ผลการศกึษาพบว่า ความรูโ้ดยรวมระดบัปานกลาง 
ดา้นความรูท้างพฤกษศาสตรข์องกญัชาระดบัปานกลาง ดา้นการใชก้ญัชาในทางการแพทยร์ะดบัปานกลาง ดา้นผลขา้งเคยีงจากการใช้
กญัชาระดบัปานกลาง และดา้นความรูด้า้นกฎหมายเบือ้งตน้เกีย่วกบักญัชาระดบัปานกลาง ดา้นทศันคตติ่อการใชก้ญัชาในการรกัษาโรค
โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง ขอ้ที่มทีศันคตอิยู่ระดบัสูงสุด 3 ล าดบัแรกคอืควรมกีารส่งเสรมิความรู้เกี่ยวกบักญัชาใหก้บักลุ่มตวัอย่าง 
รองลงมาคอืปัจจุบนัสือ่โฆษณาเรื่องกญัชายงัมคีวามคลาดเคลื่อนท าใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง และกญัชาสามารถรกัษาโรคได้
ด ีตามล าดบั จากผลการวจิยัความรูเ้กี่ยวกบัการใชก้ญัชาทางการแพทย์ยงัอยู่ในระดบัทีต่้องไดร้บัการใหข้อ้มลูความรูท้ีถู่กตอ้งและท า
ความเขา้ใจดา้นทศันคตสิ าหรบัการใชก้ญัชาทางการแพทยแ์ละยงัเป็นขอ้มลูใหก้ับเจา้หน้าทีด่า้นสาธารณสุขในการใหค้วามรูเ้รื่องกญัชา
ทางการแพทย ์(ปรดีาภรณ์ สายจนัเกตุ และคณะ, 2065( 

จากการศกึษาเรื่องความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการใชก้ญัชาในการรกัษาโรคของประชาชนพบวา่ ปัจจุบนัเริม่มกีารน ากญัชามา
ใชใ้นทางการแพทย ์ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรูใ้นดา้นของกฎหมายเบื้องตน้เกีย่วกบักญัชาและมทีศันคตติ่อการใชก้ญัชาอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซึ่งในส่วนของความรู้เกี่ยวกบัการใช้กญัชาทางการแพทย์นัน้ยงัคงต้องมกีารใหข้อ้มูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกบักญัชาทาง
การแพทย ์   

5.2 ความเป็นไปได้ในการใช้ผลิตภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตยใ์นประเทศไทยจากผลแบบสอบถาม 
0.2.1 ขอ้มลูทัว่ไป  
0.2.2 พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วแบบฟารม์สเตย ์
0.2.3 ความคดิเหน็เกีย่วกบักญัชา 

5.2.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาตวัอย่างคือ ประชาชนทัว่ไป จ านวน 50 คน มลีกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างดงัน้ี (สามารถ
พจิารณาเพิม่เตมิไดจ้ากตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 อตัรารอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (n=50) 
ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญงิ 
   รวม 

 
18 
32 
50 

 
36 
64 
100 

อาย ุ
   ต ่ากวา่ 18 ปี 
   18 – 24 ปี 
   25 – 31 ปี 
   32 – 38 ปี 
   มากกวา่ 38 ปี 
   รวม 

 
5 
46 
2 
5 
2 
50 

 
5 
12 
4 
5 
4 

100 
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ตารางท่ี 1 อตัรารอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (n=50) (ต่อ( 
ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
รายรบัต่อเดือน 
   ต ่ากวา่ 18,000 บาท 
   18,001 – 25,000 บาท 
   26,000 – 33,000 บาท 
   มากกวา่ 33,001 บาท 
   รวม 

 
42 
0 
1 
2 
50 

 
84 
15 
2 
4 

100 

5.2.2 พฤตกิรรมกำรทอ่งเทีย่วแบบฟำรม์สเตย ์

1) กำรทอ่งเทีย่วแบบฟำรม์สเตย ์ 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่รูจ้กัการทอ่งเทีย่วแบบฟารม์สเตย ์คดิเป็นรอ้ยละ 04 และไมรู่จ้กั คดิเป็นรอ้ยละ 46   

เหตุผลทีส่นใจ/ไมส่นใจเทีย่วฟารม์สเตย ์เหตุผลทีก่ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่สนใจเทีย่วฟารม์สเตย ์คอื 

ไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 79.5 เป็นการท่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่และมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 และ 
29.5 ตามล าดบั ส่วนเหตุผลทีก่ลุ่มตวัอย่างไม่สนใจเทีย่วฟารม์สเตยค์อื คาดว่าห่างไกลแหล่งท่องเทีย่วมากเกนิไป คดิเป็นรอ้ยละ 52.6 
และเป็นการทอ่งเทีย่วทีไ่มเ่หมาะกบัไลฟ์สไตลต์นเอง คดิเป็นรอ้ยละ 31.6 

เหตุผลทีส่นใจ/ไมส่นใจการพกัผอ่นแบบรสีอรท์ในฟารม์สเตย์ เหตุผลทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สนใจการพกัผอ่นแบบรสีอรท์ใน
ฟารม์สเตยค์อื มคีวามเป็นส่วนตวัมากกว่าทีพ่กัแบบฟารม์สเตย ์คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 และมสีิง่อ านวยความสะดวกแบบรสีอรท์ คดิเป็น
รอ้ยละ 55.1 สว่นเหตุผลทีก่ลุม่ตวัอย่างไมส่นใจการพกัผอ่นแบบรสีอรท์ในฟารม์สเตย์ คอื กงัวลในเรือ่งของราคาทีไ่มคุ่ม้ค่าเมือ่เป็นทีพ่กั
แบบรสีอรท์ คดิเป็นรอ้ยละ 63.6 และไมไ่ดส้มัผสัวถิชีวีติแบบต่างจงัหวดัอยา่งแทจ้รงิ คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 

การเลอืกท ากจิกรรมทีไ่ดส้มัผสัการเกษตร กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เลอืกท ากจิกรรมทีไ่ดส้มัผสักบัการเกษตร คดิเป็นรอ้ยละ 66 
และไมเ่ลอืกท ากจิกรรมทไีดส้มัผสัการเกษตร คดิเป็นรอ้ยละ 30 

ตารางท่ี 2 อตัรารอ้ยละของพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วแบบฟารม์สเตย ์(n=50( 
ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
การท่องเท่ียวแบบฟารม์สเตย ์
   รูจ้กั 
   ไมรู่จ้กั 
   รวม 

 
27 
23 
50 

 
54 
46 
100 

ความสนใจฟารม์สเตย ์
   สนใจมากทีส่ดุ 
   สนใจมาก 
   สนใจปานกลาง 
   สนใจน้อย 
   รวม 

 
16 
18 
11 
5 
50 

 
32 
36 
22 
10 
100 

เหตผุลท่ีสนใจเท่ียวฟารม์สเตย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้( 
   เป็นการทอ่งเทีย่วทีเ่คยไป 
   มกีจิกรรมทีน่่าสนใจ 
   ไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาต ิ
   เป็นการทอ่งเทีย่วทีแ่ปลกใหม ่
   รวม 

 
3 
13 
35 
20 
44 

 
6.8 
29.5 
79.5 
45.5 
100 
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ตารางท่ี 2 อตัรารอ้ยละของพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วแบบฟารม์สเตย ์(n=50( (ต่อ( 
ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
เหตผุลท่ีไม่สนใจเท่ียวฟารม์สเตย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้( 
   เป็นการทอ่งเทีย่วทีไ่มเ่คยไป 
   กจิกรรมไมน่่าสนใจ 
   คาดวา่หา่งไกลแหลง่ทอ่งเทีย่วมากเกนิไป 
   เป็นการทอ่งเทีย่วทีไ่มเ่หมาะกบัไลฟ์สไตลต์นเอง 
   รวม 

 
5 
4 
10 
6 
11 

 
26.3 
21.1 
02.6 
31.6 
155 

ความสนใจในรปูแบบท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก 
   สนใจมากทีส่ดุ 
   สนใจมาก 
   สนใจปานกลาง  
   สนใจน้อย 
   รวม 

 
13 
20 
8 
4 
50 

 
26 
05 
16 
8 
155 

เหตผุลท่ีสนใจการพกัผอ่นแบบรีสอรท์ในฟารม์สเตย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้( 
   ทีพ่กัมคีวามปลอดภยั 
   มสีิง่อ านวยความสะดวกแบบรสีอรท์ 
   มคีวามเป็นสว่นตวัมากกวา่ทีพ่กัแบบฟารม์สเตย ์
   รวม 

 
14 
27 
21 
41 

 
28.6 
00.1 
01.2 
100 

เหตผุลท่ีไม่สนใจการพกัผอ่นแบบรีสอรท์ในฟารม์สเตย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้( 
   ไมไ่ดส้มัผสัวถิชีวีติแบบต่างจงัหวดัอยา่งแทจ้รงิ 
   กงัวลในเรือ่งของราคาทีไ่มคุ่ม้คา่เมือ่เป็นทีพ่กัแบบรสีอรท์ 
   ไมส่นใจพกัแบบรสีอรท์เมือ่ทอ่งเทีย่วต่างจงัหวดั 
   รวม 

 
3 
7 
2 
11 

 
27.3 
63.6 
18.2 
100 

รปูแบบการท่องเท่ียวต่างจงัหวดั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้( 
   เหน็ววิธรรมชาต ิหา่งไกลผูค้น 
   พกัผอ่นเ่ยๆ แลว้ทอ่งเทีย่วในจงัหวดันัน้ๆ 
   ไดท้ ากจิกรรมในทีพ่กัหรอืตวัทีพ่กัทีจ่ดักจิกรรมไว ้
   เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง 
   รวม 

 
45 
32 
13 
12 
05 

 
85 
64 
26 
24 
155 

การเลือกท ากิจกรรมท่ีได้สมัผสัการเกษตร 
   เลอืก 
   ไมเ่ลอืก 
   ชอบ (อยากลองดสูกัครัง้( 
   แลว้แต่กจิกรรมนัน้ๆ วา่ถูกใจตนเองหรอืไม่ 
   รวม  

 
33 
15 
1 
1 
50 

 
66 
30 
2 
2 

100 

เหตุผลทีส่นใจ/ไมส่นใจการพกัผอ่นแบบรสีอรท์ในฟารม์สเตย ์ มคีวามเป็นสว่นตวัมากกวา่ทีพ่กัแบบฟารม์สเตย ์คดิเป็นรอ้ยละ 59.2  

การเลอืกท ากจิกรรมทีไ่ดส้มัผสัการเกษตร กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เลอืกท ากจิกรรมทีไ่ดส้มัผสักบัการเกษตร คดิเป็นรอ้ยละ 66 
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5.2.3 ควำมคดิเหน็เกีย่วกบักญัชำ 

1) กญัชาในไทยเปิดเสรทีางกฎหมาย กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ทราบวา่กญัชาในไทยเปิดเสรทีางกฎหมาย คดิเป็นรอ้ยละ 96 และ
ไมท่ราบ คดิเป็นรอ้ยละ 4 

2) การเลอืกรบัประทานอาหารทีม่กีญัชาเป็นส่วนผสม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกรบัประทานอาหารทีม่กีญัชาเป็นส่วนผสม 
คดิเป็นร้อยละ 34 โดยเหตุผลที่เลอืกรบัประทานคอื ต้องการลิ้มลองอาหารที่มสี่วนผสมของกญัชา คดิเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคอื 
ทราบว่ากญัชามีสรรพคุณทางการแพทย์ และมีความแปลกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.1 และ 44.1 ตามล าดบั ส่วนเหตุผลที่ไม่เลือก
รบัประทานอาหารที่มกีญัชาเป็นส่วนผสมคอื ไม่ต้องการลิ้มลองอาหารที่มสี่วนผสมของกญัชาและไม่มัน่ใจสารที่มใีนกญัชาเมื่อเป็น
สว่นผสมของอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 59.1 และ 50 ตามล าดบั 

3) ความสนใจเรื่องกญัชาเมื่อทีพ่กัมฟีาร์มกญัชาถูกกฎหมาย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามสนใจเรื่องของกญัชาเมื่อทีพ่กัมี
ฟารม์กญัชาถูกกฎหมายในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 50 และสนใจมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ26 

4) ระดบัความสนใจของโครงการที่สามารถเขา้ถึงการปลูกกญัชา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามสนใจในระดบัมาก คดิเป็น   
รอ้ยละ 34 รองลงมาคอื ในระดบัมากทีส่ดุและระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 26 

ตารางท่ี 3 อตัรารอ้ยละของความคดิเหน็เกีย่วกบักญัชา (n=50( 
ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
ท่านทราบว่ากญัชาในไทยเปิดเสรีทางกฎหมาย 
   ทราบ 
   ไมท่ราบ 
   รวม 

 
48 
2 
50 

 
96 
4 

100 
การเลือกรบัประทานอาหารท่ีมีกญัชาเป็นส่วนผสม  
   รบัประทาน 
   ไมร่บัประทาน 
   รวม 

 
34 
16 
50 

 
68 
32 
100 

เหตผุลท่ีท่านเลือกรบัประทาน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้( 
   ตอ้งการลิม้ลองอาหารทีม่สีว่นผสมของกญัชา 
   มคีวามแปลกใหม ่
   ทราบวา่กญัชามสีรรพคุณทางการแพทย ์
   เคยรบัประทานมาก่อน 
   รวม 

 
25 
15 
16 
4 
34 

 
73.5 
44.1 
47.1 
11.8 
100 

เหตผุลท่ีท่านไม่เลือกรบัประทาน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้( 
   ไมต่อ้งการลิม้ลองอาหารทีม่สีว่นผสมของกญัชา 
   ไมม่ัน่ใจสารทีม่ใีนกญัชาเมือ่เป็นสว่นผสมของอาหาร 
   ภาพลกัษณ์ของกญัชา 
   ไมเ่คยรบัประทานมาก่อน 
   รวม 

 
13 
11 
4 
7 
22 

 
01.1 
05 
18.2 
31.8 
155 

ความสนใจเรื่องกญัชาเมื่อท่ีพกัมีฟารม์กญัชาถกูกฎหมาย 
   สนใจมากทีส่ดุ 
   สนใจมาก 

 
13 
20 

 
26 
05 

   สนใจปานกลาง 
   สนใจน้อย 
   รวม 

8 
4 
50 

16 
8 
155 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

640 

ตารางท่ี 3 อตัรารอ้ยละของความคดิเหน็เกีย่วกบักญัชา (n=50( (ต่อ( 
ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
ระดบัความสนใจของโครงการท่ีสามารถเข้าถึงการปลูกกญัชา 
   มากทีส่ดุ 
   มาก 
   ปานกลาง 
   น้อย 
   รวม 

 
13 
17 
13 
6 
50 

 
26 
34 
26 
12 
100 

6. สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูห้ญงิ มอีายุอยู่ในช่วง 18-24 ปี และมรีายไดต้ ่ากวา่ 18,555 บาทต่อเดอืน และ
จากการศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วแบบฟาร์มสเตย์ พบว่า การท่องเทีย่วแบบฟารม์สเตย ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รูจ้กัการท่องเทีย่ว
แบบฟารม์สเตย ์โดยเหตุผลทีก่ลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่สนใจเทีย่วฟารม์สเตยค์อืไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาต ิในทางตรงกนัขา้มเหตุผลทีไ่มส่นใจ
เที่ยวฟาร์มสเตย์ เน่ืองจากคาดว่าห่างไกลแหล่งท่องเที่ยวมากเกินไป ส าหรบัเหตุผลที่สนใจการพกัผ่อนแบบรสีอร์ทในฟาร์มสเตย์ 
เนื่องจากความเป็นสว่นตวัมมีากกวา่ทีพ่กัแบบฟารม์สเตย ์ส าหรบัเหตุผลทีไ่มส่นใจการพกัผอ่นแบบรสีอรท์ในฟารม์สเตยเ์พราะกงัวลใน
เรื่องของราคาทีไ่มคุ่้มค่าเมื่อเป็นทีพ่กัแบบรสีอรท์ โดยรูปแบบการท่องเทีย่วต่างจงัหวดัทีผู่ต้อบแบบสอบถามสนใจมากทีสุ่ดคอื เหน็ววิ
ธรรมชาต ิหา่งไกลผูค้น และไดเ้ลอืกท ากจิกรรมทีไ่ดส้มัผสัการเกษตร 

ส าหรบัความคดิเหน็เกีย่วกบักญัชา กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ทราบวา่กญัชาในไทยเปิดเสรทีางกฎหมาย เลอืกรบัประทานอาหาร
ทีม่กีญัชาเป็นสว่นผสม โดยเหตุผลทีเ่ลอืกรบัประทานคอื ตอ้งการลิม้ลองอาหารทีม่สีว่นผสมของกญัชา ส าหรบัความสนใจเรือ่งกญัชาเมือ่
ทีพ่กัมฟีารม์กญัชาถูกกฎหมาย กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มคีวามสนใจมาก และสนใจโครงการทีส่ามารถเขา้ถงึการปลกูกญัชาเชน่กนั 

ในเรื่องทศันคตทิีม่ตี่อกญัชาและความเป็นไปไดใ้นการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาในโครงการประเภทฟารม์สเตย์พบว่าส่วนใหญ่ให้
ความสนใจกบัการใชผ้ลติภณัฑก์ญัชาและทศัคตเิชงิบวกมากกว่าเชงิลบอกีทัง้ยงัมคีวามสนใจมากขึน้เมื่อโครงการประเภทฟาร์มสเตย์
สามารถเขา้ถงึการปลกูกญัชาได ้

7. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาพบวา่ โครงการฟารม์สเตยท์ีม่กีญัชาเป็นเกษตรกรรมในโครงการ เป็นหนึ่งโครงการทีต่อ้งท าตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครดัและประชาชนทัว่ไปไมส่ามารถท ากจิกรรมไดห้ลากหลายเท่ากบัเกษตรกรรมอื่นๆอย่างเช่น ผกั ผลไม้ เป็นตน้ แต่จะเหน็ไดว้่า
กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน นักศกึษา และวยัท างานตอนตน้ สนใจการท่องเทีย่วในลกัษณะแบบฟารม์ส
เตย ์มคีวามสนใจพกัผอ่นในรสีอรท์แบบฟารม์สเตย ์ตอ้งการใกลช้ดิธรรมชาต ิตอ้งการท ากจิกรรมเชงิเกษตร และสนใจทีจ่ะลิม้ลองอาหาร
ทีม่สีว่นผสมของกญัชาในโครงการ  

ดงันัน้ ถงึแมว้า่ โครงการฟารม์สเตยท์ีม่กีญัชาเป็นเกษตรกรรมในโครงการจะมขีอ้จ ากดัในหลายดา้น แต่หากน ากญัชามาใชใ้น
โครงการอย่างเหมาะสมทัง้เรื่องอาหารทีม่กีญัชาเป็นสว่นผสม และกจิกรรมเชงิเกษตร รวมถงึผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะวา่ ควรน าเสนอกญัชา
ออกมาในรปูแบบทางการแพทยเ์พิม่เตมิเพือ่ดงึจุดเดน่ใหแ้ก่โครงการในรปูแบบสขุภาพทีด่ไีดม้ากขึน้ดว้ย 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีศกึษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาธุรกจิโรงแรมเพือ่การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็โดยขอ้มลูจาก 

CSSE Covid-19 Data(2565)  เผยว่า การระบาดของโควิด-19 ได้คร่าชีวิตคนไปแล้ว 6.12 ล้านคน เป็นผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับ
ผลกระทบในปีทีผ่่านมา  แต่ผลกระทบน้ี ท าใหผู้ค้นใส่ใจสุขภาพมากขึน้ และจากรายงานของGlobal Wellness Institute(2564) พบว่า
ธุรกจิทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ มอีตัราการ เตบิโตถงึ 20.9% และจงัหวดัภเูกต็ไดร้บัการจดัอนัดบั Reader's Choice 2022 ของ Destin Asain 
ใหเ้ป็นหน่ึงในเกาะทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการท่องเทีย่ว  ดว้ยเหตุผลน้ีท าใหผู้ว้จิยัสนใจการศกึษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาธุรกจิโรงแรม
และการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพในจงัหวดัโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนธุรกจิ เพือ่การออกแบบวางผงัโครงการ และ
เพือ่วเิคราะหผ์ลตอบแทนทางการเงนิ  จากการศกึษาพบวา่สามารถแบ่งสดัสว่นไดด้งัน้ีโซนหอ้งพกั32%โซนเวลเนส12%และอื่นๆ 56% 
ทัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการพรอ้มบทสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเพือ่แสดงความคดิเหน็
ต่อแผนการลงทุนและแนวทางการออกแบบเพือ่น ามาสรุปผลความ เป็นไปไดข้องโครงการ โดยใชผ้ลวเิคราะหท์างการเงนิ รวมไปถงึการ
วเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ภาพรวมมูลค่าโครงการ อยู่ที่ประมาณ 1,846 ล้าน บาท อตัราผลตอบแทนภายใน IRR อยู่ที่ 21.70%  มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธ ิNPV อยู่ที ่171.47 ลา้นบาท ระยะเวลาคนืทุนประมาณ 5 ปี ซึง่ปัจจยัที ่มผีลต่อการตดัสนิใจของกลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ รูปแบบ
โครงการทีแ่ปลกใหม่ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ รวมไปถงึท าเลทีต่ัง้ ดงันัน้รูปแบบของ โครงการ จงึต้องใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพ ท าเลทีต่ั ง้
พรอ้มไปกบัการออกแบบทีม่คีวามแปลกใหม ่อยา่งลงตวั 

ค ำส ำคญั : ธุรกจิโรงแรม,กำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพ,แปลกใหม ่

Abstract 
          A feasibility study was done for developing a health tourism hotel business in Phuket. Data was gathered from The 
Center for Systems Science and Engineering (CSSE 2565), indicating that the Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic 
impacted the hotel industry in Phuket in addition to significantly altering individual consumer awareness of health and well-
being. The Global Wellness Institute reports a 20.9% recent growth in the wellness tourism industry, with Phuket as a leading 
wellness international tourism city. Therefore, a feasibility study was done for developing a health tourism hotel business in 
Phuket. Data was gathered by literature review and analysis of business planning, project layout design, and financial returns. 
Results were that financial returns should be divided according to hotel rooms (32%), wellness centers and spa (12%), and 
other sources (56%). Project development legal limitations and perspectives of Phuket hotel entrepreneurs were also considered. 
Overall project value was about 1,846 million baht, with the internal rate of return (IRR) of 21.70% and net present value (NPV) 
of 171.47 million baht for a payback period of about five years. Principal influential factors on consumer decision-making included 
a primary focus on health and wellness services as well as uniquely designed accommodations for each project zone. 

Keywords: Hotel business, Health and wellness tourism, Novelty tourism. 
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1. บทน า 

โควดิ-19 เป็นส่วนหน่ึงที่กระตุ้นใหโ้ลกยุคโลกาภวิตัน์ในปัจจุบนัน้ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดรวด มรีายงานขอ้มูลจาก JHU 
CSSE COVID-19 Data (2565)  ระบุวา่การระบาดของโควดิ-19 ไดค้ร่าชวีติคนไปแลว้ 6.12 ลา้นคน และจาก CSSE GIS and Data ได้
สรุปวา่ มผีูต้ดิเชือ้แลว้กวา่ ผูต้ดิเชือ้ 505 ลา้นคน  (นบัเป็นการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของมวลมนุษยชาต ิแต่การเปลีย่นแปลงในครัง้น้ีเป็นผล
ท าใหว้ถิชีวิติของผูค้นเปลีย่น ไปด้วยเช่นกนั โควดิ-19 กระตุ้นใหผู้ค้นหนัมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึน้ การระบาดของโรคท าใหค้น
สนใจป้องกนัตวัเองไมใ่หป่้วยมากขึน้ ไมใ่ชแ่คผู่ส้งูวยัเทา่นัน้ แต่รวมถงึคนรุน่ใหมด่ว้ยท าใหปั้จจุบนันี้ เกดิกระแสการทอ่งเทีย่วแบบใหม่ๆ  
ขึน้มามากมาย โดยเฉพาะกลุ่ม ธุรกจิท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Wellness Tourism) และถา้ส ารวจในตลาด การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ขอ้มลู
จาก Global Wellness Institution พบว่าในปี ค.ศ.2017 ตลาดสนิคา้และบรกิารเพื่อสุขภาพทัว่โลกมมีูลค่า 4.2 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
ขณะทีปี่ ค.ศ.2019 เตบิโตเป็น 4.8 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยโตเฉลีย่ 6-7% ต่อปี ตดิต่อกนัทุกปี นับเป็นโอกาสส าคญัในการเตบิโต
ของธุรกจิท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ทัว่โลกและประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่รา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วมหาศาลและถ้าพดูถงึ
เมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของไทยคงหนีไม่พน้จงัหวดัภูเกต็ และล่าสุด ภูเกต็ไดร้บัการจดัอนัดบั Reader's Choice 2022 ของ DestinAsain 
ใหเ้ป็นหนึ่งในเกาะทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการท่องเทีย่ว อกีทัง้จงัหวดัภเูกต็ เป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วจากทัว่
โลกโดยขอ้มลูจากส านักงานจงัหวดัภูเกต็ระบุบว่าในปี2562  ภูเกต็มจี านวนนักท่องเทีย่ว 13.8 ลา้นคน เป็นนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ10.8 
ลา้นคนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 443,000 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากชาวต่างชาต ิ393,000 ลา้นบาท นับเป็นมูลค่ามหาศาลทีส่ามารถ
เป็นตวักระตุน้และผลกัดนัเศรษฐกจิของไทยในการศกึษาน้ีผูจ้ดัท าจงึเหน็โอกาสส าคญัและเหน็ชอ่งทางธุรกจิ  

2. วตัถปุระสงค ์

1) การศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิโรงแรมเพื่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกจิ
ออกแบบวางผงัโครงการ 
2) เพือ่วเิคราะหผ์ลตอบแทนทางการเงนิ เพือ่ต่อยอดและพฒันา ธุรกจิโรงแรมเพือ่การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ในรปูแบบใหม ่ๆ มารองรบั
นกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะกลบัมา หลงัการระบาดของโควดิ-19 

3. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาแนวคดิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพเพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการศกึษาขัน้ต่อๆ ไป และเป็น
การศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีผ่า่นมาเพือ่น าไปพฒันารปูแบบของธุรกจิ โรงแรมเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพใหด้ยีิง่ขึน้ เพือ่ใหผู้บ้รโิภค
ได้พบและรู้จกัประสบการณ์ใหม่ๆ ของการท่องเที่ยวแบบ การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ในยุคปกติใหม่ (New Nomal) จากรายงานการ
ทอ่งเทีย่วของ  

เกยีรตภิูม ,ิ และพมิพรรณ สุจำรนิพงศ์ (2549) กล่าวว่า“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ด้านกายภาพด้าน วฒันธรรมด้าน
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดา้นสถานภาพและการท่องเทีย่วคอืมนุษยเ์ดนิทางออกจากทีพ่กัไปยงัสถานทีใ่นระยะเวลาสัน้และมกีารท า
กจิกรรมต่างๆในระหวา่งพกัอาศยัชัว่คราวในสถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่พกัผอ่นหย่อนใจและเดนิทางไปเยีย่มญาตมิติรประชุมสมัมนาหรอืเพือ่ 
การศาสนาการศกึษาเล่นกฬีาและรกัษาสุขภาพซึง่การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ” จงึสามารถอธบิายไดว้่าการจดัรายการท่องเทีย่วพกัผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาตเิพื่อเรียนรูว้ธิใีชพ้ลงังานจากธรรมชาตมิาบ าบดัรกัษาและสรา้งเสรมิสุขภาพกายและสุขภาพจติใหส้ดชื่นผ่องใสเป็น
การเพิม่พนูพละก าลงัใหส้มบรูณ์แขง็แรงปรบัสภาพจติใจและร่างกายใหส้มดุล นักวชิาการไดเ้สนอค านิยามของการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
(Wellness tourism) ไวห้ลากหลายมมุมอง อาทเิชน่ 

Goodrich (1994) กลา่วไวว้า่ การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพเป็นความพยายามของสถานทีท่่องเทีย่วหรอืแหล่งท่อง เทีย่วปลายทาง 
ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวโดยการส่งเสรมิบรกิารด้านการดูแลสุขภาพและผูใ้หบ้รกิาร  (Facilitist) ที่นอกเหนือจากสิง่อ านวย ความสะดวก
ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทัว่ไป ในขณะที ่Muellerand Kaufmann (2001) นิยามวา่การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพเป็นผลรวมของความ สมัพนัธแ์ละ
ปรากฏการณ์ทัง้หมดทีเ่กดิจากการเดนิทางและทีพ่กั (Journey and Residence) ของนกัทอ่งเทีย่วผูซ้ึง่มวีตัถุประสงคห์ลกั เพือ่รกัษาหรอื
สง่เสรมิสุขภาพของตน นอกจากน้ีจาก Romanova, Vetitnev and Dimanche (2015) กไ็ดก้ล่าวถงึ การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในสาระ ที่
คล้ายกนัว่า เป็นการท่องเที่ยวโดยคนที่มสีุขภาพดีซึ่งมแีรงจูงใจหลกัคือ การรกัษาหรือส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เช่นเดียวกบัที่ 
Keadplang (2019) นิยามว่า เป็นการท่องเทีย่วเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะในการส่งเสรมิความเป็นดอียู่ดี (Wellbeing) และการมสีุขภาพด ี

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
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ทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจติ สว่นสถาบนัทรพัยส์นิทางปัญญาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2560) ระบุวา่ เป็นการท่องเทีย่วทีมุ่ง่เน้น
การฟ้ืนฟูร่างกาย หรอืป้องกนัจากการเจบ็ป่วย การปรบัปรุงสุขภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรง สง่เสรมิคุณภาพชวีติ เพือ่การมชีวีติความเป็นอยู่
ที่ดยีิง่ขึ้น ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบั ราณี อสิชิยักุล (2560) ที่ได้อธบิายไวว้่าการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพนัน้เป็นไปเพื่อการส่งเสรมิ
บ ารุงรกัษาสุขภาพกายและสุขภาพจติ การบ าบดัรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์
และสงัสรรค์ทางสงัคมเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพทีด่กีบัผูอ้ื่นในระหว่างการท่องเทีย่ว ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ทศันคติ  
และคา่นิยมในการสง่เสรมิและรกัษาฟ้ืนฟูสขุภาพ ใหส้มบรูณ์ดว้ยตวัเองมากยิง่ขึน้  

จากการทบทวนเอกสารขา้งตน้ผูว้จิยัจงึสรุปว่า การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (wellness tourism) คอื การเดนิทางท่องเทีย่วในที่
ท่องเทีย่วต่าง ๆ โดยนักท่องเทีย่วมจีุดประสงค์หลกั เพื่อการฟ้ืนฟู ส่งเสรมิ และบ ารุงรกัษาสุขภาพร่างกาย ใหด้ยีิง่ขึน้ ผ่านกจิกรร ม
ท่องเที่ยวทีส่่งเสรมิใหม้ ีสุขภาพกายทีด่ขี ึน้ รวมถงึไดร้บัความผ่อนคลายและน ามาซึง่สุขภาพจติทีด่ขี ึน้ แต่สุดทา้ยแลว้ยงัมโีอกาสทาง
ธุรกจิมากมายทีเ่กดิขึน้กบัการ ทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพอกีมากมายไมว่า่จะเป็นเรือ่ง โมเดลธุรกจิทีแ่ปลกใหม ่และการออกแบบทีแ่ตกต่างไป
จากเดมิ ทีน่กัทอ่งเทีย่วเชงิ สุขภาพก าลงัมองหา 

4. วิธีการศึกษา 

การวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  โดยเริม่ตัง้ตน้ดว้ยการเลอืกทีด่นิ โดยท าการออกแบบอาคาร ภายใตก้รอบของกฎหมาย
ผงัเมอืง ปี 2558 และ พรบ. ควบคุมอาคารฉบบัที ่20 ปี  2532 ตามดว้ยหลกัวชิาการดา้นสถาปัตยกรรม และอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นการ
ออกแบบและการวจิยัออกมาสมบรูณ์ทีสุ่ดเพือ่ตอบสนองกบัความตอ้งการ การศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิโรงแรมเพือ่การท่องเทีย่ว
เชงิสุขภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็  โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูร่วมกบัเกบ็ขอ้มลูจากผูท้ีม่คีวามรูจ้รงิในพืน้จงัหวดัภู เกต็ โดยการสมัภาษณ์ 
ขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็  ซึง่มผีูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้หมด จ านวน 5 คน เป็นผูป้ระกอบการ
ดา้นธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในจงัหวดัภเูกต็ 

 
รปูท่ี 1 คอื กรอบแนวคดิแสดงใหเ้หน็ถงึขึน้ตอนของการศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิโรงแรมเพื่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในพืน้ที่
จงัหวดัภเูกต็ โดยเรยีงเป็นล าดบั ดงัน้ี  

1) การคดัเลอืกทีด่นิและ ท าการออกแบบอาคาร ภายใตก้รอบของกฎหมายผงัเมอืง ปี 2558 และพรบ ควบคุมอาคารฉบบัที ่20 ปี 2532 

2) การศกึษาความเป็นไปไดข้อง ธุรกจิโรงแรมเพื่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ โดยรวบรวมขอ้มลู จากการสมัภาษณ์ 
โดยการสอบถามขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ซึง่ม ีผูป้ระกอบการดา้นธุรกจิการทอ่งเที่ยวเชงิ
สขุภาพในจงัหวดัภเูกต็ ทัง้หมด 5 คน และ ศกึษาความเป็นไปไดข้อง แผนทางธุรกจิใหม ่ๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพเพือ่
น ามาออกแบบและพฒันาโครงการใหด้ยีิง่ขึน้ 

3) ประเมนิความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ และการลงทุน เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และ ลดความเสีย่งใหก้ารลงทุน 
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5. ผลการศึกษา 

ผลการศกึษารปูแบบของ ธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุม่ผูป้ระกอบการดา้นธุรกจิ การทอ่งเทีย่ว
เชงิสุขภาพในจงัหวดัภเูกต็ ทัง้หมด 5 คน พบวา่ความตอ้งการของรปูแบบของธุรกจิ การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ในจงัหวดัภูเกต็ คอื ความ
แปลกใหม ่และแตกต่างไปจากการทีม่าฟ้ืนฟูดแูลรา่งกายและการมาพกัผอ่นแบบเดมิ ๆ อกีทัง้ยงัตอ้งมพีืน้ทีเ่พือ่ไวถ้่ายรปูท าลงสือ่สงัคม
ต่าง ๆ เพือ่เป็นการโฆษณา และท าใหเ้ป็นกระแสขึน้มาได้ รวมทัง้การท ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่น เชน่ การพดูคุย พบปะสงัสรรค์ และพบวา่
ผูก้ลุ่มผูป้ระกอบการดา้นธุรกจิ การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ในจงัหวดัภูเกต็ มองหา พืน้ที ่ทีม่ที าเลทีด่ ีเดนิทางสะดวก  และสามาถเขา้ถงึ
ไดง้า่ย  โดยมผีูป้ระกอบการรายหนึ่งไดแ้นะน าวา่ การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ในอนาคตควรอยู่ในพืน้ที ่ทีส่ะดวกแก่การเดนิทาง และควรมี
กจิกรรมแปลกใหมใ่หท้ าแบบหลากหลายและแปลกใหม่ ไมใ่ช่เป็นแค่ ธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพแบบเดมิทีเ่ขา้ไปแลว้รูส้กึเงยีบสงบ
อย่างเดยีว เพราะอาจจะท าใหรู้ปแบบของโครงการไม่น่าสนใจแบบในอดตี ผูว้จิยัจงึน าขอ้มูลที่ได้มาเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล
ออกมาใหม ่เป็นโมเดลของธุรกจิใหม ่ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

โดยสามารถสรุปออกมาเป็นโมเดลของธุรกจิ หรอื business model และ โปรแกรม ไดด้งัรปูที ่2 

ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหโ์มเดลธุรกจิครบทัง้ 9 องคป์ระกอบทัง้หมดของรปูแบบโมเดลธุรกจิ จงึไดผ้ลออกมาเป็นโมเดลธุรกจิที่
ตอ้งการจะจบักลุ่ม ลกูคา้กลุ่ม high society and celebrity ทีม่พีฤตกิรรม Pay Hard , Party Hard and Therapy Hard และทีม่กี าลงัจ่าย
ตวัหวัทีสู่ง ซึง่ คุณค่าของสนิคา้และบรกิารทีลู่กคา้จะไดค้อืความเหนือระดบัของบรกิาร การมาฟ้ืนฟูร่างกาย  และความตื่นเต้น อกีทัง้  
สามารถมาเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์กบัสงัคมกลุ่มรวย ณ ทีแ่ห่งน้ี ซึ่ง กจิกรรมหลกั  ส าคญัคอื การบรกิาร นวดสปา ท าทรทีเมน้ สถาน
บนัเทงิ หอ้งพกัสุดหรู และ หอ้งอาหารระดบั มชิลนิสตาร์  โดยธุรกจิการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพแห่งน้ี ใชช้่องทางการตดิต่อกบัลูกค้าที่
หลากหลายและเขา้ถงึงา่ย เชน่ เบอรโ์ทร ไลน์แอด หรอื facebook page 

 
รปูท่ี 2  business model  

ธุรกิจมรีายได้หลกัมาจาก การขาย Wellness Package and Retreat , Membership และ  Exclusive Club  ซึ่งรูปแบบของ
โครงการจะเป็นการออกแบบธุรกจิในรปูใหม ่ๆ ทีส่ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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รปูท่ี 3 โปรแกรม และแพคเกจ ของ ธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพแหง่น้ี ประกอบดว้ย โปรแกรมจะมทีัง้ ระยะสัน้ถงึระยะยาว  
ตัง้แต่ 1 วนั – 10 วนั ซึง่ประกอบไปดว้ย โปรแกรมและสปา ฟ้ืนฟูรา่งกายมากมาย อาท ิเชน่ 

Refresh Booster ทีเ่ป็นโปรแกรม การฉีดวติามนิหรอืการท า IV Drip เพื่อฟ้ืนฟูร่างกายโดยเฉพาะ ซึง่ช่วยฟ้ืนฟูใหผ้วิพรรณดู
อ่อนเยาว ์อกีทัง้ยงัช่วยบ ารุงสุขภาพ และ สมอง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ การท างานของกลา้มเน้ือ เน่ืองจากท างานหนักหรอืเพิง่หายจาก
การเจบ็ป่วยมา เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานจนไม่มเีวลาพกัผ่อน ไม่มเีวลาดูแลตวัเอง หรอืผูท้ีอ่ายุเยอะ สุขภาพไม่ค่อยแขง็แรง อ่อนลา้ 
อ่อนเพลยีงา่ย สตูรน้ีจะชว่ยฟ้ืนคนืสขุภาพทีด่ ีใหค้วามรูส้กึสดชืน่ รา่งกายกลบัมากระปรีก้ระเปรา่อกีครัง้  

Party On The Yacht โปรแกรม และสปาบนเรอื จากศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัและแผนดัง้เดมิบนหลกัการวม วทิยาศาสตร์
สมยัใหม่ ทดสอบการเคลื่อนไหวของร่างกายและผ่อนคลาย ลิม้ลองอาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ เพื่อการปรบัปรุงฟ้ืนฟูสุ ขภาพร่างกาย
จติใจ และอารมณ์ของคุณใหด้ขีึน้ในระยะยาว 

Facial and Body Solution การนวดด้วยเครื่องอลัตร้าซาวน์ (Ultrasonic Massage) การนวดผวิ ด้วยคลื่นอลัตร้าซาวน์ 
(Ultrasound) โดยทายาสลายไขมนัไวต้ามรา่งกายสว่นทีต่อ้งการลดและใชเ้ครื่องนวดไปตามบรเิวณนัน้เพือ่ใหย้าซมึลงไปใตผ้วิหนงัไดล้กึ
ขึน้และชว่ยสลายเซลลไูลท ์ขึน้อยูก่บัน ้าหนกัและเซลลไูลทท์ีต่อ้งการลด  

Exclusive Program โปรแกรมการดแูลร่างกายแบบครบวงจร พรอ้มปรกึษาตดิตามผลจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเวลเนสโดยเฉพาะ 
และ ท าสปาทีห่ลากหลายและทนัสมยัคุณจะไดร้บัประสบการณ์ใหม ่พรอ้มแนวทางในการดแูลสขุภาพทีถู่กตอ้งเพือ่ใหคุ้ณดแูลตวัเองไดด้ี
อยา่งสม ่าเสมอ ใน Exclusive Program คุณจะไดส้ทิธพิเิศษในการดแูลแบบเฉพาะรายบุคคล และสามารถท าไดทุ้กโปรแกรมทีม่บีรกิาร 
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5.1 แนวทางในการออกแบบ ธรุกิจการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ (Wellness tourism) ในจงัหวดัภเูกต็ 

จากวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา ความเป็นไปไดข้อง พืน้ทีภ่ายในโครงการ บนทีด่นิขนาด 7,863 ตารางวา 

 
รปูท่ี 4 จากการทีไ่ดว้เิคราะหแ์ละออกแบบพืน้ทีส่ามารถอธบิาย ผงัโครงการ Pru Exclusive Wellness ไดด้งัน้ี 

จากพื้นที่และศกัยภาพ เหน็ได้ว่าโซนด้านหน้าสุดที่ติดถนนจะเป็นพื้นที่ที่สามารถเขา้ถึงได้ง่ายที่สุด ใช้ออกแบบที่มคีวาม
แตกต่าง มลีูกเล่นการใชก้ าแพงสงูขนาดใหญ่ ใหไ้ม่สามารถมองเหน็จากดา้นนอกได ้เพื่อเพิม่ความตื่นเตน้  โดยแต่ละส่วน ประกอบไป
พืน้ทีข่อง ทีจ่อดรถ 3,853 ตร.ม. , โซนตอ้นรบั ขนาด 1,000 ตร.ม., พืน้ที ่พนกังาน ขนาด 400 ตร.ม. เขา้มาดา้นในจะพบพืน้ที ่สว่นตรง
กลาง ซึง่ประกอบดว้ย Courtyard The exclusive Club ขนาด 2,000 ตร.ม., Anti-aging Therapy 780 ตร.ม. Therapy Space 3,590 ตร.
ม. ซึง่สว่นกลางโครงการมอีอกแบบใหม้คีวามสงบ ขึน้ตามล าดบั เพราะพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นพืน้ทีส่ าหรบั โซนสขุภาพ มกีารใช ้การตกแต่ง
สวนแบบญีปุ่่ น เขา้มาชว่ยใหบ้รรยากาศดสูงบขึน้  เขา้มาดา้นในจากพืน้ทีส่ว่นตรงกลาง เป็นพืน้ที ่ของโซน หอ้งพกั หรอื Retreat มพีืน้ที่
ขนาด 10,000 ตร.ม. พืน้ทีโ่ซนทีพ่กัของตวัโครงการ เน้นการออกแบบ สไตล์ทนัสมยั ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัทัง้หมด 56 หอ้ง Standard  
Villa 30 หอ้ง Pool Access Villa 18 หอ้ง และหอ้ง  Exclusive Pool Villa 8 หอ้ง โดยสว่นกลางของโซนหอ้งพกัจะม ีสระแดง Red Pool 
หรอื สระแดง เป็นพืน้ที ่พกัผ่อน ของผูท้ีม่าเขา้พกัและไวพ้บปะสงัสรรค ์และสามารถเป็นจุดขายเพื่อใหผู้เ้ขา้พกัไดถ้่ายรูปเพื่อล งในสื่อ
สงัคมออนไลน์ โซนสุดทา้ยดา้นในสุด ตดิกบัหาดในยาง ยาวถงึ 150 เมตร ประกอบไปดว้ย สระว่ายน ้าและพืน้ทีค่ลบับรเิวณชายหาด 
พืน้ทีข่นาด 3,700 ตร.ม. และ หอ้งอาหาร 2,410 ตร.ม.ซึง่บรเิวณดา้นทีต่ดิหาด ไดม้กีารออกแบบสามารถมองเหน็ววิทะเลฝัง่ทศิตะวนัตก
ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่จะเป็นอกีหน่ึงจุดขายของโครงการทีม่คีวามพเิศษและแตกต่างไปจากทีอ่ื่น ๆ 

5.2 แนวทางในการออกแบบตามการศึกษาข้อจ ากดัทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

พืน้ทีข่องทีด่นิอยูใ่นเขตผงัเมอืงทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีหลอืง ทีด่นิสามารถสรา้งโรงแรมและทีพ่กัตากอากาศ รวมถงึสถานบรกิารได ้และ
สามารถสรุป ศกัยภาพและขอ้จ ากดัของทีด่นิได ้ดงัน้ี 

1) ถนน ทางเขา้ออกสะดวกสบาย น ้า และ ไฟฟ้า เขา้ถงึ สะดวกต่อการเดนิทาง 

2) ทีด่นิ ตดิหน้า หาดในยาง ยาว 150 เมตร สามารถใชศ้กัยภาพของหาดทรายและทีด่นิดา้นทีต่ดิหาดทราย ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

3) ทีด่นิ ตดิกบัหาดในยาง ซึง่เป็นหาดยาว เชือ่มต่อกบัโรงแรมหรแูละสถานทีท่อ่งเทีย่วในหาดมากมาย 

4) ทีด่นิ มตีน้ไมใ้หญ่ทีม่อีายุหลายปี เชน่ ตน้สน รมิหาด สามารถเสรมิทศันียภาพไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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5) ขอ้จ ากดั ความสงูอาคาร เพราะตดิกบัทะเล อาจจะตอ้งมกีารระวงัเรือ่งของความสงูอาคารในการออกแบบ 

 
รปูท่ี 5 แสดงใหเ้หน็ ขอ้กฎหมาย และ ขอ้จ ากดัของทีด่นิ 

5.3 ผลการวิเคราะหก์ารเงินของ ธรุกิจการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ (Wellness tourism) ในจงัหวดัภเูกต็  

โครงการที่ใชต้้นทุนในการก่อสรา้ง 1,848 ลา้นบาท โดยสามารถแบ่งเป็นสดัส่วนได ้ดงัน้ี ค่าก่อสรา้ง 223 ลา้นบาท ค่าทีด่นิ 
629 ลา้นบาท คา่สว่นกลางและสวน 28 ลา้นบาท คา่ตกแต่งภายใน 225 ลา้นบาท     

 
รปูท่ี 6 ตารางสมมตฐิานเพือ่แสดงตน้ทุนของโครงการ 
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ค่าใชจ้่ายภายในโครงการประมาณ 502 ลา้นบาทต่อปี โดยสามารถแบ่งเป็นสดัส่วนได ้ดงัน้ี ค่าใชจ้่ายรายเดอืนประมาณ (ค่า
เงนิเดอืนพนักงาน) 36 ลา้นบาทต่อปี ค่าใชจ้่ายแปรผนัไปตามรายได้ 437 ลา้นบาทต่อปี รายไดข้องโครงการอยู่ที ่1,330 ลา้นบาทต่อปี 
โดยสามารถแบง่เป็นสดัสว่นได ้ดงัน้ี  Exclusive Wellness package 874 ลา้นบาทต่อปี Exclusive Member 97.5 ลา้นบาทต่อปี, จดังาน
ตามเทศกาล (Event) 9.5 ลา้นบาทต่อปี และ ค่าขายอาหารและน ้า 349 ลา้นบาทต่อปี  ดงันัน้โครงการอตัราผลตอบแทนภายใน IRR อยู่
ที ่26.44%  มลูค่า ปัจจุบนัสุทธ ิมลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) อยู่ที ่417.06 M.BTH  อตัราคดิลดอยู่ที ่19% ระยะเวลาคนืทุนประมาณ 5 ปี 
ซึง่โครงการมรีายไดจ้ากหลายทางเป็นผลท าใหโ้ครงการคนืทุนไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 

โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายส่วน ดงัน้ี ค่าทีด่นิ 629 ลา้นบาท , ค่าก่อสรา้ง 223 ลา้นบาท ,  ค่าตกแต่ง 253 ลา้นบาท , 
คา่ อุปกรณ์  545 ลา้นบาท , ค่าจดัภูมทิศัน์ 10.7 ลา้นบาท และ ค่า ใชจ้่ายทางออ้ม เช่น ค่าออกแบบ และ ค่าจา้ง ผูคุ้มงาน PM/CM อกี 
186 ลา้นบาท  

 
รปูท่ี 7  ตารางสมมตฐิานเพือ่แสดงรายจา่ยของโครงการ 

6. สรปุและอภิปรายผล 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ในจงัหวดัภูเก็ต รวมทัง้หมด 5 คน ได้ผลสรุปว่า 
ผูบ้รโิภคและผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ เป็นคนทีม่กี าลงัซือ้สงู สามารถยอมจา่ยเงนิเพือ่การดแูลรกัษาตวัเองได ้และ คนหนัในใสใ่จเรือ่งสุขภาพ
มากยิง่ขึน้  โดยส่วนใหญ่ไม่ไดต้ัง้งบประมาณของการใชบ้รกิารดา้นธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพไวแ้ต่อยู่ทีค่วามพงึพอใจของการใช้
บรกิารในแต่ละครัง้ และ ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี ยงัมคีวามตอ้งการทีจ่ะเหน็รปูแบบของธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพรปูแบบใหม ่ๆ ทีแ่ตกต่าง
ไปจากเดมิ จงึสามารถวเิคราะหไ์ดว้่าธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในประเทศไทยทีอ่ยู่ในปัจจุบนัน้ี มีการออกแบบลกัษณะแบบเดมิ ๆ 
ท าใหผู้บ้รโิภคและผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ อาจจะไมรู่ส้กึตื่นเตน้ และ อยากเหน็อะไรใหม ่ๆ  
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รปูท่ี 8  ตารางสมมตฐิานเพือ่แสดงรายรบัของโครงการ 

 
รปูท่ี 9  ตารางสมมตฐิานเพือ่แสดงกระแสเงนิสดและปีคุม้ทุนของโครงการ 

7. ข้อเสนอแนะ  

การการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ พบวา่ธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ในประเทศไทยนัน้ มกีารเตบิโต
ไดด้ ีแต่กย็งัมผีูบ้รโิภคและผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มหน่ึง คอื กลุ่ม High Society ทีม่กี าลงัจ่ายสูงและ ใชบ้รกิาร ธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
เป็นประจ า แต่ ธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ แบบเดมิ อาจจะไม่ค่อยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค  ซึง่ผูว้จิยัมองเหน็โอกาส
และช่องทางส าคญัทีจ่ะสามารถต่อยอดการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ใหเ้ตบิโตและพฒันาไปในรูปใหม่ ๆ ไดโ้ดยทีไ่ม่ตอ้งไปยดึตดิกบัธุรกจิ
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ แบบเดมิ เพือ่เพิม่ศกัยภาพและอตัราการแขง่ขนัในธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เพือ่ใหป้ระเทศไทยไดพ้ฒันา
และกา้วเป็นแนวหน้าในดา้นธุรกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา ประชากรไทยมแีนวโน้มโครงสรา้งขนาดครอบครวัเลก็ลง เน่ืองจากกลุ่มคนโสด หรอืกลุ่มคนมคีู่แต่ไร้

บุตรมจี านวนเพิม่ขึน้ ประกอบกบัในชว่ง 3 ปีทีโ่ลกเผชญิกบัการระบาดของ COVID-19 การปฏสิมัพนัธถ์ูกจ ากดั ผูค้นเกดิความเหงา และ
น าไปสู่ความเครยีด หลายคนจงึเลอืกเลี้ยงสตัว์เลี้ยงเพื่อเตมิเต็ม และบรรเทาความรู้สกึเหล่านัน้ สตัว์เลี้ยงจงึได้รบัการดูแลเอาใจใ ส่
เหมอืนสมาชกิคนหน่ึงในครอบครวั และผูเ้ลี้ยงก็ต้องการใหส้ิง่ทีด่ทีี่สุดใหก้บัสัตว์เลี้ยงของตน ดงันัน้ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัสตัว์เลี้ยงจงึ
เตบิโตมากขึน้ อย่างไรก็ตามพบว่าธุรกจิเหล่าน้ี ยงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร หลายครัง้ที่พบว่าสถานที่บรกิารไม่
เหมาะสม รวมถึงที่ตัง้ของสถานที่ใหบ้รกิารแต่ละประเภทมกัแยกกนัอยู่กระจดักระจาย ท าใหม้คีวามเสีย่งเมื่อต้องพาสตัว์เลี้ยงไปรบั
บรกิารตามทีต่่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดงันัน้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มน้ี การศกึษาครัง้น้ีจงึมี
วตัถุประสงค์เพื่อระบุปัญหา และความกงัวลในการเลี้ยงสตัวเ์ลี้ยงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และหาแนวทางการออกแบบพืน้ที่ที่
เหมาะสม เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาคอมมนิูตี้มอลล์ทีต่อบสนองความตอ้งการของคนรกัสตัวเ์ลีย้งในปัจจุบนั โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงกบัผูเ้ลีย้งสตัวจ์ านวน 113 คน ใหต้อบแบบสอบถามออนไลน์ จากการศกึษาพบวา่ กลุม่ผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามกงัวลดา้นความ
ปลอดภยัของสตัว์เลี้ยงมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 74 และต้องการพื้นที่โรงพยาบาลสตัว์ บรกิารอาบน ้า-ตดัขน ร้านขายอุปกรณ์ ลาน
กจิกรรม พืน้ทีก่จิกรรมส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง และคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง คดิเป็นรอ้ยละ 75, 69, 69, 54, 47 และ 46 ของผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมด ตามล าดบั 

ค ำส ำคญั: กำรระบำดของ COVID-19, กำรเลี้ยงสตัว,์ คนรกัสตัวเ์ลี้ยง, คอมมนิูตี้มอลล,์ ธุรกจิสตัวเ์ลี้ยง 

Abstract 
In the last 20 years, the Thai population has tended to have small family sizes—the number of single and Childless 

couples has increased. In addition, during the three years the world faced the COVID-19 pandemic, interactions were limited, 
people became lonely, and stress increased. Therefore, many people choose to have pets to fulfil and soothe those feelings. 
Pets are given more attention and are treated like family members. As a result, pet-related enterprises are becoming increasingly 
popular. However, these enterprises are insufficient to satisfy users' demands and many places are inappropriate. Besides, 
locations are often scattered, making there a risk when taking pets for service during the COVID-19 pandemic. Therefore, in 
order to meet the needs of this group of customers. This study aimed to identify problems and concerns in pet care during the 
COVID-19 situation and find appropriate design guidelines to develop community malls that meet the needs of pet lovers. An 
online questionnaire was completed by 113 pet owners using a purposive sample strategy. According to the study, 74 percent 
of users were most concerned about the safety of their pets. Customers desired animal hospital space, grooming services, pet 
stores, pet lawns, pet activity areas, and pet cafés, in proportions of 75, 69, 69, 54, 47, and 46 percent, respectively. 

Keywords: Community Mall, COVID-19 Pandemic, Pet Care, Pet Enterprise, Pet Lover 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
ในปัจจุบนัสตัวเ์ลีย้งนับว่าเป็นส่วนหน่ึงทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อการด ารงชวีติของมนุษยเ์พิม่มากขึน้ เน่ืองจากการด ารงชวีติของ

มนุษยใ์นปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยการแขง่ขนั และแรงกดดนัไมว่า่จะตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ COVID-19 หรอืความเครยีดในดา้นต่าง ๆ และ
โครงสรา้งของครอบครวัในประเทศไทยไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิจากปัจจยัในดา้นต่าง  ๆ เช่น ครอบครวัทีใ่หญ่มขีนาดเลก็ลง คู่
แต่งงานแต่ไมม่บีุตร กลุ่มผูส้งูอายุและคนโสดมจี านวนมากขึน้ ดงันัน้สตัวเ์ลีย้งจงึเตมิเตม็ความเป็นครอบครวัทีส่มบรูณ์ใหก้บัคนยุคน้ี 

จากเหตุผลดงักล่าวจงึท าใหม้ธีุรกจิที่ตอบสนองความต้องการของคนรกัสตัว์เลี้ยงเกดิขึน้อย่างมากมายท าใหแ้นวโน้มการ
เตบิโตของตลาดสตัวเ์ลีย้งเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 10 ต่อปี และเป็นทีต่อ้งการทัง้ทางดา้นสนิคา้ และบรกิาร และในสว่นของธุรกจิรา้นบรกิาร
สตัวเ์ลีย้ง เช่น อาบน ้า-ตดัขนสตัว ์นวด-สปาสตัว ์โรงแรมสตัว ์เป็นตน้ ถอืวา่เป็นธุรกจิทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคีวามตอ้งการ หากอยู่ในท าเลทีด่มี ี
ลูกคา้ประจ า และไดร้บัการบรกิารทีป่ระทบัใจ แมจ้ะประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกจิ แต่ผลติภณัฑ์ และบรกิารทีเ่กีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งยงัคง
เตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

อย่างไรกต็ามเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหเ้กดิปัญหาในการใชช้วีติของมนุษยอ์ย่างมาก ไม่เวน้แมก้ระทัง่การดูแล
สตัวเ์ลีย้ง การลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งพึง่พามาตรการการลดการเดนิทาง และลดการปฏสิมัพนัธ์
ของผูค้น ในขณะทีค่วามตอ้งการของตลาดบรกิารดูแลสตัวเ์ลีย้งเพิม่สงูขึ้น พฤตกิรรมทีส่วนทางกนัอย่างชดัเจนน้ี ก่อใหเ้กดิปัญหาต่อผู้
เลี้ยง บางครัง้เจา้ของสตัวเ์ลี้ยงตอ้งการพาสตัวเ์ลีย้งไปใชบ้รกิารทีห่ลากหลาย แต่บรกิารเหล่านัน้มกัตัง้อยู่อย่างกระจดักระจาย และมี
พืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสม อกีทัง้ในปัจจุบนัยงัไมม่สีถานทีใ่หบ้รกิารส าหรบัสตัวเ์ลีย้งครบวงจรแพร่หลายมากนัก ธุรกจิน้ีจงึมคีวามน่าสนใจเป็น
อย่างมาก ซึง่การแกไ้ขจุดบกพร่องของโครงการส าหรบับรกิารสตัวเ์ลีย้งในยุค New normal ผูพ้ฒันาจ าเป็นตอ้งทราบปัญหา และความ
ต้องการที่แท้จรงิของกลุ่มลูกค้าใหช้ดัเจน จงึจะสามารถพฒันาโครงการส าหรบัตลาดน้ีได ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถึงความส าคญัของ
การศกึษาปัญหา และความกงัวลในการเลีย้งสตัวเ์ลีย้งในชว่งสถานการณ์ COVID-19 และความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิส าหรบัการเขา้รบับรกิาร
ของผูเ้ลีย้งสตัวเ์ลีย้ง เพือ่น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกจิศูนยร์วมบรกิารสตัวเ์ลีย้งครบวงจรทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อยา่งครบถว้น 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาปัญหา และความกงัวลในการเลีย้งสตัวใ์นชว่งสถานการณ์ COVID-19 
2) เพือ่ศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีศ่นูยด์แูลสตัวเ์ลีย้งส าหรบัเป็นแนวทางการออกแบบศนูยร์วมบรกิารสตัวเ์ลีย้งครบวงจร 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาดเลีย้งสตัวใ์นปัจจบุนั 
ในปัจจุบนัโครงสรา้งของครอบครวัไดม้กีารเปลีย่นไปจากเดมิ โดยครอบครวัทีใ่หญ่มขีนาดเลก็ลง บางคู่แต่งงานแต่ไม่มบีุตร 

รวมถงึผูส้งูอายุ และคนโสด สตัวเ์ลีย้งจงึมาเตมิเตม็ชวีติของผูค้นมากขึน้ แต่ในปัจจุบนัผูค้นสว่นใหญ่ไมไ่ดเ้ลีย้งสตัวแ์บบ Pet Lover ทีแ่ค่
รกัหรอือยากมสีตัวเ์ลีย้ง จงึเกดิเป็นปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ "Pet Humanization" หมายถงึ พฤตกิรรมการเลีย้งของเจา้ของทีเ่ลีย้งดูสตัว์
เลี้ยงของตวัเองเสมอืนลูก หรอืเป็นหน่ึงในสมาชกิของครอบครวั หรอืที่เรยีกว่า “Pet Parents” พรอ้มทุ่มเท ทัง้เงนิ และการเลี้ยงดู จน
แทบไมต่่างจากมนุษย ์(PPTV ONLINE, 2564) ท าใหม้ลูค่าตลาดรวมของธุรกจิสตัวเ์ลีย้งโตกวา่ 3 หมืน่ลา้นบาทและยงัเฟ่ืองฟูไดอ้กีเป็น
ทศวรรษโดยแบ่งเป็นธุรกจิอาหารสตัวม์สีดัส่วนใหญ่สุดคดิเป็นรอ้ยละ 45 ตามมาดว้ยธุรกจิดูแลสุขภาพสตัว์รอ้ยละ 32 และธุรกจิสนิคา้
อื่น ๆ รอ้ยละ 23 (มนตช์ยั วงษ์กติตไิกรวลั, 2562) 

2.1.1 กำรเตบิโตของประชำกรสตัวเ์ลี้ยงในประเทศไทย 
นอกจากธุรกจิสตัวเ์ลีย้งทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง จ านวนสตัวเ์ลี้ยงในประเทศไทยกม็ปีรมิาณทีม่ากขึน้เช่นเดยีวกนั โดยในจาก

ขอ้มลูของโรงพยาบาลสตัวท์องหล่อพบวา่ในประเทศไทยมสีตัวเ์ลีย้งมากถงึ 13.7 ลา้นตวั เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีม่สีตัวเ์ลีย้งที ่13.2 ลา้น
ตวั คดิเป็นสุนัขรอ้ยละ 61 แมวร้อยละ 24 และสตัวเ์ลี้ยงอื่น ๆ อกีร้อยละ 15 ถงึแมป้รมิาณของสตัว์เลี้ยงจะมากขึน้ แต่สิง่ที่ส าคญัคอื 
ความรบัผดิชอบของผูเ้ลีย้งทีจ่ะไม่ปล่อยสตัวอ์อกมาสรา้งปัญหากบัสงัคม และทอดทิง้พวกเขาเมื่อหมดรกั เพราะเมื่อสตัวโ์ตขึน้เริม่ไม่
น่ารกั ซนเกนิงาม หรอืทอดทิง้เพราะสตัวเ์ลี้ยงเป็นเหมอืนพยานรกัทีคู่่รกัซือ้มาเลีย้งร่วมกนั และเมือ่เกดิแยกทางกนัจะมคีวามรูส้กึทีไ่ม่
อยากจะเลีย้งอกีต่อไป (Marketeer Online, 2562)  
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2.1.2 ปัจจยัทีส่ง่ผลใหต้ลำดสตัวเ์ลี้ยงเตบิโต 
1) Aging Population กลุม่คนโสด และคนสงูวยัมจี านวนมากขึน้ สตัวเ์ลีย้งจงึมาเตมิเตม็ในสว่นทีห่ายไป กลุ่มคนเหล่าน้ีรกัสตัว์

เลีย้งเสมอืนลกูหรอืคนรกั และพรอ้มทีจ่ะมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหแ้ก่สตัวเ์ลีย้ง 
2) Dual Income, No Kids (D.I.N.K) คนแต่งงานแลว้ไม่มบีุตร หรอืมแีค่คนเดยีว การอยู่เป็นคู่ในเพศเดยีวกนั ท าใหส้ตัวเ์ลีย้ง

เป็นมากกวา่แคส่ตัวเ์ลีย้ง แต่กลายเป็นสว่นหน่ึงของค าวา่ครอบครวั 
3) Pet Humanization กลุม่คนรกัสตัวนิ์ยมเลีย้งสตัวเ์สมอืนลกู หรอืเป็นหน่ึงในสมาชกิของครอบครวั 
4) Pet Health Care improved ววิฒันาการทางการแพทย์ที่ดขีึ้น เน่ืองจากกระแสความนิยมในธุรกจิสตัว์เลี้ยงประกอบกบั 

เจ้าของสตัว์เลี้ยงทุ่มเทดูแลสตัว์เลี้ยงให้มคีุณภาพชวีติที่ดทีี่สุด ท าให้ธุรกิจคลนิิกสตัว์เลี้ยงเตบิโตขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบนัมี
โรงพยาบาลสตัว์ทัว่ประเทศกว่า 3 พนัแห่ง แบ่งเป็นคลินิกขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 80 คลินิกที่สามารถผ่าตัดได้ร้อยละ 15 และ
โรงพยาบาลทีม่แีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญและเครือ่งมอืทีพ่รอ้มอกีรอ้ยละ 5 

5) Friendly Pet Community มสีถานทีแ่ละทีพ่กัอาศยัส าหรบัสตัวเ์ลีย้งเพิม่ขึน้ เชน่ โรงแรมสตัวเ์ลีย้ง ทีบ่รกิารรบัฝากสตัวเ์ลีย้ง 
คาเฟ่ และอื่น ๆ 

จากปัจจยัดงักล่าวคาดการณ์วา่สนิคา้ และการบรกิารทีเ่กีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งจะเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 10 ต่อปี ต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่ 10 
ปี โดยไม่ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตทางเศรษฐกจิหรอืสถานการณ์การเมอืงอย่างเช่นธุรกจิอื่น ๆ เพราะเจา้ของอยากใหส้ตัวเ์ลีย้งมคีุณภาพ
ชวีติทีด่มีไีลฟ์สไตล์ทีค่ลา้ยกบัตวัเอง เช่น พาไปนัง่เล่นตามคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยง ไปออกก าลงักายทีส่ระว่ายน ้า ท าสปา แต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้และ
เครือ่งประดบัสวยงาม กระทัง่มพีธิกีารฌาปนกจิ สง่ผลใหธุ้รกจิสตัวเ์ลีย้งมโีอกาสต่อยอดไดอ้กีไกล (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 2563) 

2.1.3 ธุรกจิสตัวเ์ลี้ยงทีก่ ำลงัเตบิโต 
เทรนด ์Pet Humanization มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในชว่ง 3 ปีทีโ่ลกเผชญิกบัการระบาดของ COVID-19 ผูค้นใช้

เวลาสว่นใหญ่อยูท่ีบ่า้นกนัมากขึน้ จากการวจิยัผูบ้รโิภคของ Brandwatch พบวา่มกีารพดูถงึเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งในปี 2021 ลดลงเลก็น้อย
จากปีก่อนหน้า แต่กย็งัสงูกวา่ปีก่อนเกดิโรคระบาดอยา่งมาก (EverydayMarketing, 2565) จงึแสดงใหเ้หน็แนวโน้มของการเลีย้งสตัวต์วั
ใหมท่ีค่าดวา่จะด าเนินต่อไปในอนาคต ซึง่เป็นผลดกีบัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัตลาดสตัวเ์ลีย้งจ านวนมาก ไมว่า่จะทัง้ตลาดสง่ออกและตลาด
ภายในประเทศไทย นอกจากน้ีบางธุรกจิอาจจะยงัมน้ีอยหรอืไมม่อียูใ่นประเทศไทย จงึเหน็โอกาสทีผู่ป้ระกอบการจะศกึษาธุรกจิทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ในต่างประเทศมาประยุกตแ์ละต่อยอดธุรกจิในประเทศไทยได ้ ตวัอยา่งเชน่ 

1) ธุรกจิอาหารสตัวเ์ลี้ยง และกลุ่มอาหารเสรมิ จากขอ้มูลของ Euromonitor คาดว่า ในปี 2021 มลูค่าตลาดอาหารสตัวเ์ลี้ยง
ของโลก จะอยู่ที ่110,268 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และจะเพิม่ขึน้เป็น 156,960 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2026 หรอืมอีตัราเตบิโตเฉลีย่อยู่ที่
รอ้ยละ 7.3 ต่อปี สว่นมลูค่าตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งของไทย ในปี 2021 คาดวา่จะอยู่ที ่40,638 ลา้นบาท และจะเพิม่ขึน้เป็น 60,495 ลา้น
บาท ในปี 2026 หรอืมอีตัราเตบิโตเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 8.3 ต่อปี (PPTV Online, 2564) 

2) ธุรกจิใหบ้รกิารดูแลสตัวเ์ลี้ยง ไดแ้ก่ การฝึกสตัวเ์ลี้ยง บรกิารอาบน ้า-ตดัขน สปาสตัวเ์ลี้ยง บรกิารเกี่ยวกบัสตัวเ์ลี้ยงผ่าน
แอพพลเิคชัน่รวมถงึการใหบ้รกิารโรงแรมหรอืทีพ่กัส าหรบัสตัวเ์ลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์ COVID-19 ไดส้รา้งกลุ่มลูกคา้
ใหมข่ึน้มาอยา่งเชน่ กลุม่เสีย่งตดิเชือ้ทีต่อ้งไปกกัตวั หรอืไปรกัษาตวัจากโควดิ ซึง่เป็นโอกาสทีจ่ะท าใหธุ้รกจิเตบิโตจากเดมิ 

3) ธุรกจิอุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอรส์ าหรบัสตัวเ์ลีย้ง เช่น ปลอกคอ ภาชนะอาหาร บา้นสตัว ์ของเล่น กรง แผ่นรองซบัส าหรบั
สตัวเ์ลีย้ง และทรายแมว เป็นตน้ 

4) ธุรกจิคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ตอบโจทยท์ัง้กลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวแ์ละกลุ่มคนรกัสตัวไ์ดเ้ป็นอย่างด ีโดยผูเ้ลีย้งกส็ามารถรบัประทานอาหาร
ไปพรอ้มกบัสตัวเ์ลีย้ง นอกจากน้ี ส าหรบักลุ่มคนรกัสตัวแ์ต่อาจจะไมส่ามารถเลีย้งสตัวเ์องกส็ามารถมานัง่เลน่ได้ 

5) ธุรกจิประกนัสตัวเ์ลี้ยง ธุรกจิประกนัภยัไดเ้ขา้มามบีทบาทในการรบัประกนัอุบตัเิหตุและเจบ็ป่วยของสตัว์เลี้ยงเพื่อสรา้ ง
ความอุ่นใจและสามารถควบคุมคา่ใชจ้า่ยดา้นสุขภาพของผูเ้ลีย้ง 

6) ธุรกจิจดันิทรรศการ และการแสดงสนิค้าเพื่อคนรกัสตัว์ คาดว่าหลงัจากสถานการณ์ COVID-19 บรรเทาลง การจดังาน
ลกัษณะน้ีจะกลบัมาคกึคกัขึน้ โดยในช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 มกีารจดังานใหญ่ ๆ เกี่ยวกบัสตัวเ์ลี้ยงเกดิขึน้ทุกเดอืนตลอดปี 
และกระจายไปในหวัเมอืงใหญ่ในภมูภิาค 
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รปูท่ี 1 (ซา้ย) การสตัวเ์ลีย้งตวัใหมต่ัง้แต่ปี 2016 – 2021 (ขวา) สถติขิองการเลีย้งสตัวต์วัใหมใ่นปี 2016 - 2022 
ทีม่า : Everyday Marketing 

2.2 คอมมนิูต้ีมอลล ์
2.2.1 นิยำมของคอมมนิูตี้มอลล ์

ศนูยก์ารคา้ชุมชน (Community Mall) คอื รปูแบบธุรกจิของศนูยก์ารคา้ขนาดเลก็ แฝงตวัอยูต่าม ชุมชน เน้นการเขา้ถงึไดง้า่ย และ
ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคในปัจจุบนั เพือ่ใหม้สีนิคา้ และบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการพรอ้มความสะดวกสบาย และประหยดัเวลา
ของคนในชุมชนทีอ่ยู่หา่งจากศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ คอมมนิูตีม้อลลใ์นเมอืงไทย ม ี6 รปูแบบดว้ยกนั คอื ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Neighborhood 
Shopping Center) ศูนย์สะดวกซื้อ (Convenience Center) ร้านค้าปลีก (Stand-Alone Retail Store) ศูนย์รวมสนิค้าเฉพาะอย่าง (Power 
Center) ศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Center) และศนูยบ์นัเทงิ (Urban Entertainment Center) (Thaifranchisecenter, 2556) 

2.2.2 กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรท ำคอมมนิูตี้มอลล ์
การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการท าคอมมนิูตีม้อลลก์่อนลงมอืท ามคีวามส าคญัอยา่งมาก หากไมศ่กึษาก่อนอาจจะประสบปัญหา

ที่ต้องแก้ไขภายหลงัอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดนปัจจยัที่ส าคญัในการสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ คอื (1) ท าเลที่ตัง้ พื้นที่ครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภค 
(Coverage Area) หมายถงึ บรเิวณทีเ่ป็นแหลง่อาศยัทีอ่ยู่ในรศัม ี3-5 กโิลเมตร ของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของผูเ้ชา่พืน้ทีข่อง
โครงการ รวมถึงมกีารวเิคราะห์ศกัยภาพ ก าลงัซื้อ ท าเลที่ตัง้ การจราจร แนวโน้มในอนาคต และอุปสรรคในด่านต่าง ๆ (2) ด้านขอ้
กฎหมายต่าง ๆ ควรมกีารตรวจสอบอยา่งแมน่ย า และมัน่ใจวา่สามารถสรา้งอยา่งแน่นอน (Thai Real Estate Association, 2560) 

2.2.3 กำรจดัวำงผงัคอมมนิูตี้มอลล ์
The Urban Land Institute (ULI) ไดใ้หค้ าแนะน าในการวางผงัอาคารส าหรบัศนูยก์ารคา้ไว ้5 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
1) แบบ Linear ลกัษณะการจดัวางอาคารเป็นตวั I การวางรูปแบบน้ีเหมาะกบัศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็ก เน่ืองจากคน

สามารถสญัจรรอบตวัอาคารไดอ้ยา่งสะดวก 
2) แบบ L-Shaped ลกัษณะการจดัวางอาคารเป็นตวั L ท าใหโ้ครงการมหีน้าทีเ่ปิดกวา้งขึน้ และดมูมีติทิีน่่าสนใจ 
3) แบบ U-Shaped ลกัษณะการจดัวางอาคารเป็นตวั U ท าใหม้พีื้นที่อาคารเพิม่ขึน้ โดยนิยมวางผูเ้ช่าหลกัไวท้ี่ปลายตวั U 

เพือ่ใหเ้กดิการไหลเวยีนของลกูคา้ 
4) แบบ O-Shaped ลกัษณะการจดัวางอาคารเป็นตวั I สองอาคารคู่ขนานกนัแลว้เชือ่มต่อปลายอาคารดว้ยอาคารปิดหวัทา้ยมี

ลกัษณะคลา้ยตวั O โดยนิยมวางผูเ้ชา่หลกัไวท้ีห่วัและทา้ยของตวั O เพือ่ใหเ้กดิการไหลเวยีนของลกูคา้ 
5) แบบ Cluster ลกัษณะการจดัวางกลุม่อาคารขนาดเลก็ และใหญ่สลบักนั สรา้งอาคารขนาดเลก็หลายอาคารจดัเป็นกลุ่มแทน 

การจดัผงัลกัษณะนี้อาจใหผู้เ้ชา่หลกับางรายเชา่เหมาอาคารบางอาคารทัง้หลงัไดส้ะดวกขึน้ (The Thai Real Estate Association, 2560) 
ดงันัน้การค านึงถงึการศกึษาความเป็นไปได ้และการจดัผงัของโครงการคอมมนิูตีม้อลลจ์งึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปัจจยัใน
หลาย ๆ ดา้นมผีลต่อความเป็นไปไดข้องโครงการ เช่น ท าเลทีต่ัง้ของโครงการ วธิกีารเดนิทาง ศกึษาย่าน และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
รวมไปถงึในดา้นสถาปัตยกรรม การจดัวางผงัอาคารใหน่้าสนใน ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และปัจจยัทีส่่งผลในดา้นอื่น ๆ ซึ่ง
ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาก่อนลงมอืท า ถา้หากไมไ่ดศ้กึษา และวางแผนมาก่อน อาจจะท าใหโ้ครงการไมป่ระสบความส าเรจ็ได้  
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าการสุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ 
http://doc.google.com และแบ่งปันลงิก์แบบสอบถามออนไลน์เฉพาะในกลุ่ม Facebook หมวดสตัวท์ัว่ไปและสตัวเ์ลีย้งทีส่อดคลอ้งกบั
กลุม่ ตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษาเทา่นัน้ และไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลู ในช่วงวนัที ่15-21 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  โดยมขีอบเขตดา้นตวัแปรคอื 
ปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลเกี่ยวกบัสตัวเ์ลีย้ง ความต้องการของเจา้ของ และสตัวเ์ลี้ยง เมื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห ์ขอ้มลู
ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิอา้งองิ 

3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 113 คน คดิเป็นหญงิรอ้ยละ 64.6 ชายรอ้ยละ 28.3 และLBGTQ+รอ้ยละ 7.1 ชว่งอายุสว่นใหญ่ 21-25 ปี 
รอ้ยละ 78.8 รองลงมา 26-30 ปี รอ้ยละ10.5 ทีอ่ยู่อาศยัส่วนใหญ่อยู่ทีก่รุงเทพมหานครรอ้ยละ 39.8 ปรมิณฑลรอ้ยละ 36.3 และอื่น ๆ 
รอ้ยละ 23.9 อาชพีสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 55.8 พนกังานบรษิทัรอ้ยละ 24.8 ประกอบธุรกจิสว่นตวัรอ้ยละ 11.5 และอื่น ๆ 
รอ้ยละ 7.9 รายไดส้่วนใหญ่อยุ่ในช่วง 0-15,000 บาท/เดอืน รอ้ยละ 44.2 รองลงมา 15,001-30,000 บาท/เดอืน รอ้ยละ 32.7 และอื่น ๆ 
รอ้ยละ 23.1 (รปูที ่2 และ รปูที ่3) 

 
รปูท่ี 2 (ซา้ย) แผนภมูแิสดงสดัสว่นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม (ขวา) แผนภมูแิสดงสดัสว่นชว่งอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
รปูท่ี 3 (ซา้ย) แผนภมูแิสดงสดัสว่นอาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม (ขวา) แผนภมูแิสดงสดัสว่นรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ปัญหาและความกงัวลใจของเจ้าของสตัวเ์ลีย้งอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ COVID-19 
จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่าผูท้ีเ่ลีย้งสตัวเ์ลีย้งส่วนใหญ่ประสบปัญหาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) สถานทีร่กัษา หรอืสถานทีใ่หบ้รกิาร

อยู่ห่างไกลกนั 2) ไม่มเีวลาดูแลสตัว์เลี้ยง 3) สถานที่เลี้ยงไม่เหมาะสม 4) ไม่มปีระสบการณ์ในการเลี้ยงสตัว์มากพอ 5) ไม่มสีถานที่
รกัษา/ใหบ้รกิารเลย และอื่น ๆ ตามล าดบั , ความกงัวลในการเลีย้งสตัวเ์ลีย้งในชว่งสถานการณ์ COVID-19 ไดแ้ก่ 1) ตอ้งพาสตัวเ์ลีย้งไป
ท ากจิกรรมในหลาย ๆ ทีจ่งึเกดิความเสีย่ง 2) กลวัสตัวเ์ลีย้งตดิเชือ้จากคนในบา้น 3) ตอ้งเดนิทางไกล 4) มสีถานทีร่กัษา/ใหบ้รกิารปิด 
ไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้และอื่น ๆ ตามล าดบั (ตารางที ่1 และตารางที ่2) ดงันัน้การทีร่วมบรกิารส าหรบัสตัวเ์ลีย้งไวใ้นทีเ่ดยีว จะชว่ยลด
ปัญหา และลดความกงัวลดา้นความเสีย่งของการตดิเชือ้ อกีทัง้เพิม่ความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้รกิารอกีดว้ย 

65%
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7%

เพศของผูต้อบแบบสอบถาม

เพศหญิง
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100,000 บาท/เดือน ขึน้ไป
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ตารางท่ี 1 ปัญหาสว่นใหญ่ในการเลีย้งสตัวเ์ลีย้ง 
ปัญหาทีพ่บ  รอ้ยละ 
สถานทีร่กัษา/ใหบ้รกิารแต่ละทีอ่ยูห่า่งไกลกนั  31.25 
ไมม่เีวลาดแูลสตัวเ์ลีย้ง  28.41 
สถานทีเ่ลีย้งไมเ่หมาะสม  26.14 
ไมม่ปีระสบการณ์ในการเลีย้งสตัวม์ากพอ  9.66 
ไมม่สีถานทีร่กัษา/ใหบ้รกิารเลย  4.53 
อื่น ๆ  0.01 

ตารางท่ี 2 ความกงัวลในการเลีย้งสตัวเ์ลีย้งในชว่งสถานการณ์ COVID-19 
ความกงัวลทีพ่บ  รอ้ยละ 
ต้องพาสตัว์เลี้ยงไปท ากิจกรรมในหลาย  ๆ ที่จึงเกิดความ
เสีย่ง 

 27.53 

กลวัสตัวเ์ลีย้งตดิเชือ้จากคนในบา้น  24.63 
ตอ้งเดนิทางไกล  23.91 
มสีถานทีร่กัษา/ใหบ้รกิารปิด ไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้  23.91 
อื่น ๆ  0.02 

4.2 พฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ช้บริการ 

ตารางท่ี 3 ความตอ้งของพืน้ทีใ่หบ้รกิารส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร  รอ้ยละ 
โรงพยาบาลสตัว ์  16.57 
บรกิารอาบน ้า-ตดัขน  13.37 
รา้นขายอุปกรณ์ และของใชส้ตัวเ์ลีย้ง  15.69 
ลานกจิกรรม  10.46 
โรงเรยีนฝึกสตัวเ์ลีย้ง  9.26 
รา้นอาหาร-คาเฟ่  7.89 
หา้งส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง  7.37 
โรงแรมสตัวเ์ลีย้ง  7.20 
ฟิตเนสส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง  6.17 
อื่น ๆ  6.02 

ตารางท่ี 4 ปัจจยัทางดา้นทีต่ัง้ของศนูยร์วมบรกิารส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง 
ปัจจยัทีพ่บ  รอ้ยละ 
มทีีจ่อดรถ  22.27 
เดนิทางสะดวก  22.27 
ใกลแ้หลง่ทีอ่ยูอ่าศยั  20.45 
ปัจจยัทีพ่บ  รอ้ยละ 
มคีวามเป็นธรรมชาต ิ  9.90 
ตัง้อยูท่ีป่รมิณฑล  8.70 
ตัง้อยูท่ีก่รุงเทพฯชัน้ใน  5.48 
ตัง้อยูท่ีก่รุงเทพฯชัน้นอก  5.48 
ตัง้อยูท่ีก่รุงเทพฯชัน้กลาง  4.55 
อื่น ๆ  0.90 
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จากการสุม่ตวัอยา่งผูท้ีเ่ลีย้งสตัวเ์ลีย้งพบวา่หากมสีถานทีท่ีร่วมบรกิารส าหรบัสตัวเ์ลีย้งครบวงจร ควรมพีืน้ทีใ่หบ้รกิาร ไดแ้ก่ 1) 
โรงพยาบาลสตัว์ 2) บรกิารอาบน ้า-ตดัขน 3) รา้นขายอุปกรณ์และของใชส้ตัวเ์ลี้ยง 4) ลานกจิกรรม 5) โรงเรยีนฝึกสตัวเ์ลี้ยง (6) รา้น 
อาหาร-คาเฟ่ 7) หา้งส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง 8) โรงแรมสตัวเ์ลีย้ง 9) ฟิตเนสส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง และอื่น ๆ ตามล าดบั (ตารางที ่3) 

จากตารางที ่4 พบวา่ผูเ้ลีย้งสตัวเ์ลีย้งสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นทีต่ัง้ ไดแ้ก่  1) มทีีจ่อดรถ  2) เดนิทางสะดวก 3) ใกลแ้หล่ง
ทีอ่ยูอ่าศยั 4) มคีวามเป็นธรรมชาต ิรม่รืน่ 5) ตัง้อยูใ่นเขตปรมิณฑล และอื่น ๆ ตามล าดบั 

5. การอภิปรายและสรปุผล 
การศกึษาแนวทางการพฒันาศูนยร์วมบรกิารส าหรบัสตัวเ์ลีย้งครบวงจร เป็นการศกึษาเพือ่หาแนวทางการออกแบบศูนยร์วม

บรกิารส าหรบัสตัวเ์ลี้ยงครบวงจรในปัจจุบนั โดยศกึษาจากพฤตกิรรม  และความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตี่อศูนย์รวมบรกิารส าหรบั
สตัวเ์ลีย้งครบวงจร ซึง่ในปัจจุบนัศูนยร์วมบรกิารส าหรบัสตัวเ์ลีย้งครบวงจรในประเทศไทยยงัไมแ่พร่หลายมากนักหรอือาจจะมบีรกิารที่
ไมค่รบครนั และตัง้อยูก่นัอยา่งกระจดักระจาย ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งเดนิทางไปในหลาย ๆ ที ่อกีทัง้ในปัจจุบนัทีต่อ้งเผชญิกบัสถานการณ์ 
COVID-19  ผูใ้ชบ้รกิารจงึค านึงถงึความปลอดภยั และการเดนิทางมากยิง่ขึน้ โดยปัจจยัส าคญัในการสรา้งคอมมนิูตีม้อลล ์คอื 1) สถาน 
ทีร่กัษา/ใหบ้รกิารแต่ละทีอ่ยู่หา่งไกลกนั 2) ไมม่สีถานทีร่กัษา/ใหบ้รกิารเลย, ควรมพีืน้ทีใ่หบ้รกิาร ไดแ้ก่ 1) โรงพยาบาลสตัว ์2) บรกิาร
อาบน ้า-ตดัขน 3) รา้นขายอุปกรณ์และของใชส้ตัวเ์ลีย้ง 4) ลานกจิกรรม 5) โรงเรยีนฝึกสตัวเ์ลีย้ง 6) รา้นอาหาร-คาเฟ่ 7) หา้งส าหรบัสตัว์
เลี้ยง 8) โรงแรมสตัวเ์ลี้ยง 9) ฟิตเนสส าหรบัสตัวเ์ลี้ยง และอื่น ๆ ตามล าดบั, ปัจจยัส าคญัทางดา้นทีต่ัง้ คอื 1) มทีีจ่อดรถ 2) เดนิ ทาง
สะดวก 3) ใกลแ้หล่งทีอ่ยู่อาศยั 4) มคีวามเป็นธรรมชาต ิร่มรื่น 5) ตัง้อยู่ในเขตปรมิณฑล จากการสุ่มตวัอย่างผูท้ีเ่ลีย้งสตัวเ์ลีย้งจงึเหน็
ดว้ยกบัการทีจ่ะน าธุรกจิทีเ่กีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งมารวมไวด้ว้ยกนั เพือ่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะไดเ้ดนิทางมาใชบ้รกิาร จบ ครบ ในทีเ่ดยีว 
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บทคดัย่อ 
 โรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทยถอืเป็นรูปแบบการศกึษาหนึ่งทีม่บีทบาทมาขึน้ในสงัคมไทยและมผีูส้นใจลงทุนธุรกจิน้ีเป็น
จ านวนมาก ขอ้มลูจากสมาคมโรงเรยีนนานาชาตแิหง่ประเทศไทยระบุวา่โรงเรยีนนานาชาตมิอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ 12% (ยอ้นหลงั 8 ปี) 
ในปี 2560 มจี านวนโรงเรยีนนานาชาตเิพิม่ขึน้ถงึ 18-20% นับเป็นการขยายตวัแบบกา้วกระโดด มตีวัเลขตลาดรวมของธุรกจิ 60 ,500 
ลา้นบาท/ปี โดยประเทศไทยมโีรงเรียนนานาชาตทิัง้หมด 175 โดยสดัสว่น 2 ใน 3 เป็นโรงเรยีนนานาชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร โดย
บทความน้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกจิโรงเรยีนนานาชาติ และ ศกึษาพฤตกิรรมการแข่งขนัของธุรกจิ
โรงเรยีนนานาชาต ิโดยมขีอบเขตการศกึษาคอืขยายความ ดา้นการตลาด ดา้นกายภาพ และดา้นการเงนิ โดยผลการศกึษาปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนนานาชาตขิองผูป้กครอง ขอ้จ ากดัทางกฎหมายในการพฒันาโครงการ แนวทางการออกแบบที่
เหมาะสมกบัสภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และขอ้จ ากดัดา้นการลงทุนและผลตอบแทนทางการเงนิ โดยผลการศกึษาพบวา่ Net Present 
Value (NPV) มลูค่ารวม 107.55 ลา้นบาทอตัราผลตอบแทนภายใน Internal Rate of Return: (IRR) อยู่ที ่20.99% โดยคดิ ตน้ทุนทาง
การเงนิเฉลีย่ของเงนิทุน (WACC) 19.00% และ ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) อยู่ที ่6 ปี โดยโครงการไดจ้ดัสรรพืน้ทีด่นิ 23,580 
ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม 20,778 ตารางเมตร ผู้วจิยัหวงัว่าผลการศึกษา จะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียน
นานาชาต ิใชเ้ป็นแนวทางการบรหิาร เพื่อปรบัปรุงและพฒันาในการก าหนดวางแผนกลยุทธ์ และการตลาดได้อย่างเหมาะสมโดยน า
ผลการวจิยัมาวเิคราะหแ์ละสรา้งโอกาสในการแขง่ขนัในธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตทิีเ่ป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั
ในตลาดโรงเรยีนนานาชาต ิ

ค าส าค ั: :ธรรกจิโรงเรยีนนานาชาต,ิ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจ 

Abstract 
 The significant community role and investment interest in international schools in Thailand were studied. In 2017, 
International Schools Association of Thailand data indicated an average growth rate of 18-20% over the previous eight years 
in number of international schools. Of a total business market figure of 60,500 million baht annually, Thailand has 175 
international schools, of which two-thirds are in Bangkok. This research aims to evaluate the feasibility of international school 
business investment, develop techniques to expand marketing, physical and financial aspects by discerning influential factors 
in parental decision-making, as well as explore legal limitations on program development and design guidelines appropriate for 
student learning, in addition to investment and financial rewards. Results were that net present value (NPV) was 107.55-million-
baht, internal rate of return (IRR) 2 0 . 9 9% with weighted average cost of capital (WACC) of 19.00%; Payback return will be 
within six years, with 23,580 square meters (sq.m.) of land allocated for a total construction area of 20,778 sq.m. These findings 
may provide guidelines to help international school business operators develop and improve strategic planning and appropriate 
market international schools, creating competitive opportunities based on influential factors to attain competitive market 
advantages.  

Keywords: International school business, Decision-making factors, Education. 
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1. บทน า 

โรงเรยีนนานาชาตเิป็นบรกิารทางการศกึษาหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมมากถอืไดว้า่เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีผู่ป้กครองใหค้วามสนใจ
มากยิ่งขึ้น เน่ืองมาจากความเชื่อมัน่ในระบบการศึกษามาตรฐานทางการศึกษาและค่านิยม เหตุที่ผู้ปกครองเริม่ให้ความสนใจกบั
การศกึษาในโรงเรยีนนานาชาตมิากขึน้เน่ืองมาจากหวงัวา่จะไดป้ระโยชน์จากภาษาอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากภาษาไทยทีเ่ป็นภาษาแมท่ีไ่ด้
เรียนรู้อยู่แล้ว และเล็งเห็นความส าคัญของภาษาต่างประเทศอีกทัง้ยังเป็นการเรียนรู้สงัคมที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม  
(Supanakarn & Sophonthammaparn, B.E.2554: 423) 

ขอ้ดขีองการมโีรงเรยีนนานาชาติในประเทศไทยอีกประการคอืสามารถสร้างรายได้เขา้ประเทศและสกดัการไหลออกของ
เงนิตราต่างประเทศ โดยมนีโยบายส่งเสรมิการศกึษานานาชาตใินประเทศไทย วางมาตรฐานการศกึษานานาชาตใินประเทศไทย และ
พยายามสรา้งใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศกึษาดว้ย ซึ่งการวางแผนดงักลา่วไมเ่พยีงแต่จะท าใหผู้ป้กครองหนัมาใหค้วามส าคญักบั
การส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรยีนนานาชาติในประเทศมากขึ้นเท่านัน้แต่ยงัช่วยดงึดูดนักเรยีนจากต่างประเทศใหเ้ขา้มาศกึษา
โรงเรยีนนานาชาตใินไทยและสามารถสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยคา่ใช้จา่ยในการศกึษาของประเทศไทยอยุใ่นระดบั
ทีต่ ่ากวา่หลายประเทศ โรงเรยีนนานาชาตมิอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ 12% (ยอ้นหลงั 8 ปี) ในปี 2560 มจี านวนโรงเรยีนนานาชาตเิพิม่ขึน้ถงึ 
18-20% ข้อมูลจากส านักพฒันาและส่งเสรมิธุรกิจบริการ กลุ่มงานพฒันาและส่งเสรมิธุรกิจบริการ 3 (มกราคม 2561) นับเป็นการ
ขยายตวัแบบกา้วกระโดด มตีวัเลขตลาดรวมของธุรกจิ 60,500 ลา้นบาท/ปี แบง่เป็นมลูคา่ตลาดทางตรง 26,000 ลา้นบาท/ปี มลูค่าตลาด
ทางออ้ม 28,000 ลา้นบาท/ปี และคร ู7,200 คน โดยประเทศไทยมโีรงเรยีนนานาชาตทิัง้หมด 175 โรงเรยีน และเป็นสมาชกิของสมาคม
โรงเรยีนนานาชาตแิหง่ประเทศไทยทัง้หมด 127 โรงเรยีน โดยสดัสว่น 2 ใน 3 เป็นโรงเรยีนนานาชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร  (กรุงเทพ
ธุรกจิ, 2562) 

จากความส าคญัที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโรงเรียนนาชาติมบีทบาทมากในปัจจุบนั โรงเรียนนานาชาติเป็นทางเลือกให้กับ
ผูป้กครองในการเลอืกสถานศกึษารวมถงึบุตรหลานของชาวต่างชาตใินไทย ดงันัน้โรงเรยีนนานาชาตจิงึมกีารขยายตวัเพือ่รองรบัความ
ตอ้งการดงักล่าวและเหน็ไดว้่ามจี านวนโรงเรยีนนานาชาตเิพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และแนวโน้มของความนิยมในไทยจะส่งบุตรหลานเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนนานาชาติเพิม่เช่นกนั จงึเป็นที่น่าสนใจว่าธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตโิครงสร้างตลาดรวมทัง้มพีฤตกิรรมการแข่งขนั
อย่างไร รวมถงึท าการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกจิโรงเรยีนนานาชาต ิและ ศกึษาพฤตกิรรมการแขง่ขนัของธุรกจิโรงเรยีน
นานาชาต ิ

1.1 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกจิโรงเรยีนนานาชาต ิและ ศกึษาพฤตกิรรมการแขง่ขนัของธุรกจิโรงเรยีนนานาชาต ิ

1.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
การศึกษาถึงภาพรวมและลกัษณะของธุรกิจ พฤติกรรมการแข่งขนั และปัจจยัที่มีอิทธิพลในการตดัสนิใจเลือกโรงเรียน

นานาชาตจิะเป็นประโยชน์ชว่ยใหผู้ส้นใจเกีย่วกบัธุรกจินี้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณา อกีทัง้ยงัทราบถงึโครงสรา้งตลาด
เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิ ไดท้ราบถงึพฤตกิรรมทางการตลาดว่าธุรกจินี้ใชพ้ฤตกิรรมทางดา้นใดในการแขง่ขนั 
นอกจากน้ียงัท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนนานาชาตเิพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาและวางแผนในการ
ด าเนินธุรกจิทีเ่หมาะสมได ้

2. แนวคิดวิเคราะหโ์ครงสร้างและพฤติกรรมทางการตลาด 
แนวคิดวเิคราะห์พฤติกรรมตลาดโครงสร้างตลาดธุรกิจโรงเรยีนนานาชาติ และปัจจยัที่มอีิทธพิลในการตดัสนิใจ (Market 

Structure, Conduct Analysis and Factors affecting decision-making) มผีูร้เิริม่แนวคดิน้ีคอื Chamberlin ซึ่งเป็นคนเสนอความคดิใน
รปูแบบการวเิคราะหโ์ครงสรา้งตามตลาดมาใช ้หลงัจากนัน้กม็นีักเศรษฐศาสตรท์่านอื่นๆ ไดพ้ฒันาแนวคดินี้อย่างต่อเน่ือง (Suwanduk, 
2552) เชน่ Robert Triffin Richard E. Low และ Joe S. Brain โดยการวเิคราะหม์กีารพจิารณาประเดน็แต่ละดา้น ดงัน้ี 

 
 
 
 
 



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนโรงเรยีนนานาชาต ิ
นิสติา วสิุงเร และธรรม ์เดน่ดวง 
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1) โครงสรา้งตลาด (Market Structure) 

โครงสรา้งตลาด หมายถึง ลกัษณะการกระจายของการผลติและจ านวนของหน่วยผลติในตลาด เช่นส่วนแบ่งตลาดในแต่ละ
หน่วยผลติลกัษณะการกระจุกตวัของหน่วยผลติใหญ่หรอืการกดีกนัการเขา้สูอุ่ตสาหกรรมของผูเ้ขา้แขง่ขนัใหม่ 

2) พฤตกิรรมตลาด (Market Conduct) 

พฤตกิรรมตลาด คอืรูปแบบของพฤติกรรมการด าเนินนโยบายทางธุรกจิของหน่วยธุรกจิซึ่งมกีารเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะ
ของโครงสรา้งตลาดของธุรกจิ จ าแนกได ้2 ประเภทใหญ่ๆคอื พฤตกิรรมดา้นราคา และ พฤตกิรรมทีไ่มเ่กีย่วของกบัราคา 

ตามแนวคดิการวเิคราะหโ์ครสรา้งตลาดและพฤตกิรรมตลาดจะมรีูปแบบความสมัพนัธก์นัระหว่างพฤตกิรรมตลาดโครงสรา้งตลาด คอื 
โครงสรา้งตลาดจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทางการตลาด แต่ในขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมตลาดกอ็าจจะมอีทิธพิลยอ้นกลบัมายงัโครงสรา้ง
ตลาดไดด้ว้ยเชน่กนั 

โดยทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (The Service Marketing Mix) ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า
ธุรกิจให้บริการจะใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7P’s เพื่อสนองความพึงพอใจแก่
กลุม่เป้าหมาย มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) ดา้นผลติภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึง่สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้อื สิง่ทีผู่ข้ายต้องมอบใหแ้ก่ลูกคา้
และลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลติภณัฑแ์บง่เป็น 2 ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้ง
ได ้และ ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(Kotler, 1997) 

2) ดา้นราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่า (Value) ของบรกิารกบัราคา 
(Price) ของบรกิารนัน้ ถา้คุณคา่สงูกวา่ราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ การก าหนดราคาการใหบ้รกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการ
ใหบ้รกิารชดัเจน และงา่ยต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั (Kotler, 1997) 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดลอ้มในการน าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ 
ซึง่มผีลต่อการรบัรูข้องลกูคา้ในคุณคา่และคุณประโยชน์ของบรกิารทีน่ าเสนอ ซึง่จะตอ้งพจิารณาในดา้นท าเลทีต่ัง้  

(Location) และชอ่งทางในการน าเสนอบรกิาร (Channels) (Kotler, 1997) 

4) ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการตดิต่อสือ่สารใหผู้ใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงค์
ทีแ่จ้งข่าวสารหรอืชกัจูงใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรม การใช้บรกิารและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
แนวความคดิของชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2552 : 63–81) ทีก่ล่าววา่ การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ท าไดใ้นหลากหลายรปูแบบ ไม่
ว่าจะเป็น การโฆษณา การประชาสมัพนัธก์ารใหข้า่ว การลด แลก แจก แถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่าง  ๆ ซึง่การบรกิารทีต่อ้งการ
เจาะลูกคา้ระดบัสงูตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธช์่วยสรา้งภาพลกัษณ์ ส่วนการบรกิารทีต่อ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่าง ซึง่
เน้นราคาคอ่นขา้งต ่า ตอ้งอาศยั การการลดแลก แจก แถม เป็นตน้  

5) ดา้นบุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหส้ามารถสร้าง
ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สมัพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าที่ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารต่างๆ ขององค์กร 
เจา้หน้าทีต่อ้งมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีส่ามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถ
สรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร (Kotler, 1997) 

6) ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ทัง้ทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
ไมว่่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็หรอืผลประโยชน์อื่นๆ ทีล่กูคา้ควร
ไดร้บั (Kotler, 1997) 

7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินดา้นการบรกิาร ทีน่ าเสนอใหก้บั
ผูใ้ชบ้รกิารเพือ่มอบการใหบ้รกิารอยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ (Kotler, 1997) 
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2.1 ข้อมลูทัว่ไปของโรงเรียนนานาชาติ 

รปูท่ี 1 กราฟราคาคา่เทอมโรงเรยีนนานาชาตใินกรุงเทพมหานคร 35 แหง่จากกราฟสามารถแบง่ได ้3 กลุม่เป็น 10 โรงเรยีนทีม่คีา่เทอมต่อปี 

รวมเฉลีย่ไมเ่กนิ 100,000 บาท จ านวน16 โรงเรยีนไมเ่กนิ 200,000 บาท และจ านวน 9 โรงเรยีนไมเ่กนิ 250,000บาท เป็นตน้ 

โรงเรยีนนานาชาตใินไทยเริม่มคีวามส าคญัมาเป็นเวลาเกอืบ 50 ปีแลว้ แมว้า่ในระยะแรกจะมเีพยีงไม่กีแ่หง่และเป็นการสอน
จากมชิชนันารเีทา่นัน้ รวมถงึการจดัตัง้โรงเรยีนจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาเป็นรายๆจากกระทรวงศกึษาธกิารและตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากรฐัมนตรีท าให้มคีวามยุ่งยากและใช้เวลานาน โรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมตัิให้จดัตัง้คือ โรงเรียน
สถานศกึษานานาชาต ิ(International School Bangkok) ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2500 โดยใชร้ะบบการศกึษา
แบบประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่ระดบัอนุบาลถงึมธัยมปลายโดยรบัเฉพาะนกัเรยีนทีเ่กดิในต่างประเทศและมสีญัชาตติ่างประเทศและได้
ตดิตามผูป้กครองเขา้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว และไม่รบันักเรยีนสญัชาตไิทย แต่เน่ืองจากเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีาร
ขยายตัวเป็นอย่างมากส่งผลให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ท าให้มี
ชาวต่างชาตเิขา้มาพ านกัในประเทศไทยรวมถงึเดก็ๆทีต่อ้งการศกึษาต่อเน่ือง สง่ผลใหม้กีารขยายจ านวนโรงเรยีนนานาชาตเิพิม่ขึน้อกี 7 
โรงเรยีน และภายหลงัไดม้กีารก าหนดนโยบายอนุญาตใหม้กีารขยายการจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตไิดเ้สร ีและสามารถรบันกัเรยีนสญัชาติ
ไทยเขา้เรยีนในโรงเรียนนานาชาติได้ ท าให้โรงเรยีนนานาชาติเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองได้เพิม่ขึ้นเป็น 207 โรงเรียน (สถิติส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน, 2562) 

2.2 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมและการตดัสินใจ  
การตดัสนิใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลอืกที่จะกระท าสิง่ใดสิง่หน่ึงจากทางเลอืกต่างๆที่มอียู่ ซึ่ง

ผูบ้รโิภคมกัจะต้องตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอ โดยทีเ่ขาจะเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มลูและขอ้จ ากดั
ของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการทีส่ าคญัและอยูภ่ายในจติใจของผูบ้รโิภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

ขัน้ตอนการตดัสนิใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคโดยมลี าดบักระบวนการ 5 
ขัน้ตอน ดงักระบวนการตดัสนิใจซือ้ 5 ขัน้ตอนของบรโิภค ดงัน้ี (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2541:145) 

 



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนโรงเรยีนนานาชาต ิ
นิสติา วสิุงเร และธรรม ์เดน่ดวง 
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2.3 ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการท่ีเสนอขาย (Product Differentiated) 

จากการศกึษาพบว่ามคีวามแตกต่างกนัในส่วนของรายละเอยีดทีม่ผีลต่อความรูสกึและการตดัสินใจของผูป้กครอง สามารถ
แบง่เป็นประเดน็ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) หลกัสตูรและการเรยีนการสอน  

ในแต่ละโรงเรยีนจะเลอืกใช้หลกัสูตรที่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความถนัดและปรชัญาการศกึษาของแต่ละโรงเรยีน โดยในละ
หลกัสตูรมคีวามแตกต่างกนัในดา้นความเขม้ขน้ทางวชิาการและการสอบวดัในแบบต่างๆทีโ่รงเรยีนไดม้กีารเตรยีมไวใ้หน้กัเรยีนเลอืกได้
ตามความตอ้งการ 

2) สิง่อ านวยความสะดวก  

ความแตกต่างทางดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในโรงเรยีนมคีวามส าคญัมากเน่ืองจากสามารถสมัผสัและรบัรูไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
ซึง่โรงเรยีนนานาชาตเิองกใ็หค้วามส าคญักบัส่วนน้ีค่อนขา้งมากในแต่ละโรงเรยีนจะมคีวามพรอ้มในสิง่อ านวยความสะดวกต่างกนัตาม
ความสามารถทางทุนทรพัย์ แต่ทุกโรงเรียนพยายามสร้างและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทนัสมยัมาใช้ภายในโรงเรียน เช่น 
คอมพวิเตอร ์ระบบ AI อาคารเรยีน หอ้งประชุมและหอ้งปฏบิตักิารต่างๆทีท่นัสมยั ในบางโรงเรยีนไดม้กีารสรา้งอาคารเรยีนเลยีนแบบ
โรงเรยีนในต่างประเทศ เพือ่สรา้งบรรยากาศในการเรยีนใหม้คีวามเป็นนานาชาตแิละแตกต่างจากโรงเรยีนนานาชาตทิัว่ไป 

3) สถานทีต่ัง้และบรรยากาศ  

โดยทัว่ไปโรงเรยีนนานาชาตจิะตัง้อยู่ในบรเิวณทีม่กีารคมนาคมสะดวก เช่นใจกลางเมอืง และชานเมอืงทีอ่ยู่ใกลท้างด่วนรวมถงึ
การจราจรที่ไม่ตดิขดัมากนักเพื่อความสะดวกของนักเรยีนและผูป้กครอง นอกจากน้ีบรรยากาศภายในโรงเรยีนยงัมคีวามแตกต่างกนั 
เน่ืองจากในบางโรงเรยีนมบีรรยากาศในการเรยีนรูท้ีม่รีะเบยีบวนิยัและเครง่ครดัหรอืบางโรงเรยีนเป็นบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองและมอีสิระ 

4) ภาพลกัษณ์และการรบัรองมาตรฐาน  

ภาพลกัษณ์ของแต่ละโรงเรยีนแตกต่างกนัขึน้อยู่กับระยะเวลาเช่น บางโรงเรยีนอาจจะสรา้งภาพลกัษณ์จากชื่อเสยีงทีส่ะสมมา
นานหรอืเป็นโรงเรยีนทีม่ใีนต่างประเทศไดร้บัการยอมรบัทัว่โลกเช่นโรงเรยีนทีม่ชีือ่เดยีวกบัโรงเรยีนในต่างประเทศซึง่อาจจะแตกต่างกับ
โรงเรยีนนานาชาตทิีจ่ดัตัง้ขึน้เองในประเทศไทย และการรบัรองมาตรฐานก็จะขึน้อยู่กบัองคก์รทีใ่หก้ารรบัรองมาตรฐานวา่โรงเรยีนจะขอ
รบัรองจากองคก์รใด 

Wilkinson (2013) ไดอ้ธบิายถงึแนวคดิเกีย่ว กบัการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์โดยอา้งองิ ถงึแนวคดิแรงผลกัดนัทัง้ 5 
(5-Force Model) ของ Michael E. Porter ไดอ้ย่างน่าสนใจว่า ความแตกต่างทีเ่หนือกว่าของสนิคา้(Product Differentiation) น้ีถือเป็น
วธิกีารทีส่ามารถสกดักัน้คู่แขง่ขนัรายใหม่ใหเ้ขา้สู่ตลาดไดเ้ป็นอย่างด ีเน่ืองจากความแตกต่างดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑน์ัน้ ย่อมท าให้
ผู้บริโภครบัรู้ว่าสนิค้า หรือผลิตภณัฑ์อื่นยากจะมาทดแทนผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการรายเดิมได้ ยิ่งเมื่อต้องเทยีบกบัสนิค้าของ
ผูป้ระกอบการรายเดมิทีม่กีารสรา้งตราสนิคา้ (Brand) จนเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายดว้ยแลว้ การเขา้มาท าตลาดใหมข่องคู่แขง่ยิง่มคีวาม
ยากล าบากและตอ้งอาศยังบประมาณมากขึน้ 

กลยุทธค์วามแตกต่าง หมายถงึ การพฒันาใหผ้ลติภณัฑ์ใหเ้กดิความแตกต่างดา้นต่างๆ เน้นการสรา้งลกัษณะ วธิกีารจ าหน่าย 
โดยจะส่งผลใหเ้กดิความรู้สกึที่ดขีองผูบ้รโิภค เกดิความภกัดขีองลูกค้าตามมา ท าใหย้อดขายเพิม่ขึน้กบัสนิค้า และสามารถสร้างขอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง Differentiation Strategy เป็นทางเลอืกหน่ึงของ Generic Strategy จงึถอืเป็นทางเลอืกกลยุทธ์
ในระดบัการแข่งขนั (Competitive Strategy) ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ดว้ยการสรา้งความ
แตกต่างจากคูแ่ขง่นัน้ สามารถสรา้งความแตกต่างได ้4 อยา่ง(ณธาร สตวิรรธน์, 2559) คอื  

1) ความแตกต่างในดา้นผลติภณัฑ์ – Product Differentiation หมายถงึ การพฒันาผลติภณัฑท์ีอ่งคก์รน าเสนอสู่ตลาด ไม่ว่า
ผลติภณัฑน์ัน้จะอยูใ่นรปูแบบสนิคา้ (Tangible Goods) เช่นบรษิทัผูผ้ลติรถยนตไ์ดพ้ยายามสรา้งนวตักรรมใหม ่ๆเพือ่ใหร้ถยนตข์องตน
นัน้มคีวามแตกต่างเหนือคู่แข่งในตลาด หรอืผลติภณัฑ์ทอียู่ในรูปแบบของบรกิาร (Services) เช่น บรษิทัประกนัชวีติได้คดิค้นแผน
คุม้ครองในรปูแบบใหม ่ๆ ทีคู่แ่ขง่ไมม่ไีวน้ าเสนอลกูคา้ 
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2) ความแตกต่างในด้านบรกิาร – Service Differentiation เป็นการน าเสนอบรกิารเสรมิเพิม่คุณค่าที่แตกต่างจากคู่แข่งมา
น าเสนอเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัการน าเสนอบรกิารทีแ่ตกต่างนัน้ เป็นกลยุทธท์ีเ่กอืบทุกองคก์รน ามาใชใ้นหลายทศวรรษที่
ผ่านมาตัง้แต่องคก์รเจา้ของสนิคา้ทีเ่ป็นผูผ้ลติกม็กีารสรา้งความแตกต่างในดา้นการบรกิารเพื่อดงึดูดองคก์รทีเ่ป็นตวักลาง ในช่องท าง
กระจายสนิคา้ (Intermediaries) จนถงึองคก์รทีเ่ป็นผูค้า้ปลกีทีพ่ยายามน าเสนอบรกิารเสรมิเพิม่คุณค่าใหก้บัลกูคา้ทีเ่ป็นผูอุ้ปโภคบรโิภค
สนิคา้ (Consumers) 

3) ความแตกต่างในด้านบุคลากร – People Differentiation เป็นการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการคดัสรรและ
พฒันาบุคลากรใหแ้ตกต่างจากคู่แขง่ในหลาย ๆ ดา้น ตัง้แต่บุคลกิภาพ การศกึษา ความรูค้วามช านาญทา ’เทคนิครวมถงึความแตกต่าง
ในดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกต่อลกูคา้ ซึง่ในปัจจุบนัถอืเป็นทางเลอืกกลยุทธท์ีส่ าคญัในการดงึดดูลกูคา้ไวก้บัองคก์ร 

4) ความแตกต่างในดา้นภาพลกัษณ์ – Image Differentiation เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รใหโ้ดดเดน่กวา่ 

คู่แขง่ ซึ่งถอืเป็นกลยุทธท์ีม่บีทบาทส าคญัมากขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัจจุบนัซึ่งเป็นยุคการตลาด 3.0 หรอืยุ8การตลาดแบบ
สรา้งสรรคส์งัคมและจติวญิญาณ (Creative Society and Human Spirit) เป็นยุคทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัว่าใครเป็นผูผ้ลติสนิคา้นัน้ ๆ 
มากกวา่คุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของตวัสนิคา้ซึง่หาความแตกต่างไดย้ากในยุคน้ี การสือ่สารภาพลกัษณ์นัน้เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของ
นักการตลาด ในขณะทีก่ารสรา้ง รกัษา และปกป้องภาพลกัษณ์ขององค์กรและผลติภณัฑน์ัน้เ ป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกคนในทุกระดบั
ขององคก์ร 

สรุปไดว้า่ ปัจจยัในการสรา้งความแตกต่างเป็นวธิกีารเพิม่ยอดขายใหก้บัสนิคา้ โดยการพฒันาใหผ้ลติภณัฑใ์หเ้กดิความแตกต่าง
ทางดา้นต่างๆ คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิาร ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ การสรา้งความแตกต่างเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กดิความภกัดี
ของลกูคา้ การท างานของผลติภณัฑเ์กดิจากนกัการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งพยายามสรา้งความแตกต่างใหก้บัลกูคา้ 

3. กระบวนการวิจยั/ออกแบบ 

กระบวนการวจิยัและการออกแบบไดเ้ริม่จากการก าหนดกรอบแนวคดิ และก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยพจิารณาจาก
ขอ้มลูต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

1) คน้หาขอ้มูลจากบทความ บทวเิคราะหต์่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงเรยีนนานาชาต ิและโรงเรยีนอนุบาลนานาชาตใินประเทศ
ไทยเพือ่น ามาประกอบการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีด่ทีีส่ดุในการท าวจิยั 

2) เริม่ท าการวเิคราะหแ์ละออกแบบใหต้รงกบัการคน้หาขอ้มลูเพือ่การออกแบบและตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนนานาชาติ 

จากการวเิคราะหพ์บว่าการตดัสนิใจของผูป้กครองส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและการบรกิารทาง
การศกึษาเป็นสิง่ส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ซึง่ในหลายๆ โรงเรยีนมกีารแขง่ขนักนัอยา่งมากเพือ่ใหม้ี
สิง่อ านวยความสะดวกทีเ่พยีบพรอ้มและทนัสมยั และยงัรวมถงึในดา้นของบุคลากรและเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในดา้น
การศกึษาทัง้เฉพาะทางและไม่เฉพาะทาง และเน่ืองจากในปัจจุบนัมโีรงเรยีนนานาชาตเิปิดใหม่เป็นจ านวนมาก ท าใหโ้รงเรยีนทีอ่ยู่ใน
ตลาดอยูแ่ลว้และยงัไมเ่ขา้ตลาดตอ้งด าเนินกลยุทธท์างการตลาดเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูป้กครอง 

4.2 ผลการศึกษาในเชิงออกแบบ 

ผลการศกึษาจากการออกแบบอาคาร และ การวางผงัอาคารแสดงใหเ้หน็ไดว้า่มกีารวางผงัเป็นแนวยาวตามรปูแปลงทีด่นิ โดย
มลี าดบัการเขา้ถึง ดงัน้ี ลานจอดรถ พืน้ที่ 4,330 ตารางเมตร สามารถจอดรถได้ 95 คนั สนามเดก็เล่นด้านหน้าโรงเรยีน พื้นที่ 970 
ตาราง เมตร อาคารเรยีน พืน้ที ่20,378 ตารางเมตร สนามเดก็เล่นในอาคาร พืน้ที ่1,000 ตารางเมตร สนามหญ้า พืน้ที ่4,100 ตาราง
เมตร และ Back of the house พืน้ที ่900 ตารางเมตร (จากรปูภาพที ่2) 
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รปูท่ี 2 รปูภาพรวมอาคารโรงเรยีนจากการออกแบบ 

ในการวางผงัอาคาร และ โซนน่ิง ไดม้กีารออกแบบเพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้คีวามปลอดภยั สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไมม่ขีอ้จ ากดัอยู่
ภายในบรเิวณโรงเรยีน และ เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่ โดยมกีารวางโซนน่ิงเริม่จากการเขา้ถึง บรเิวณด้านหน้าโครงกา รจะเป็นพื้นที่ที่
ผูป้กครองสามารถเขา้ถงึเพื่อรบั – ส่งนักเรยีน จงึเป็นโซนทีม่กีารเขา้ถงึไดม้ากทีสุ่ด ถดัมาเป็นโซน Arrival Hall ซึ่งเป็นโซนทีม่ ีOffice 
และ Cafe เพื่อเป็นจุดทีผู่ป้กครองสามารถใชง้านเพื่อรอและตดิต่อกบัทางโรงเรยีน การเขา้ภายในเขตอาคารเรยีนจะมกีารใช ้Keycard 
ก่อนเขา้เพือ่ความปลอดภยัของนกัเรยีน โดยเมือ่เขา้มายงัภายในอาคารเรยีนแลว้จะมกีารวางอาคารเรยีนอยู่รอบๆเพือ่ท าพืน้ทีต่รงกลาง
ใหเ้ป็นสนามเดก็เลน่และพืน้ทีเ่รยีนรูส้ าหรบัเดก็ๆไดอ้ย่างเตม็ที ่และโซนดา้นในสดุของโรงเรยีนเป็นสนามหญา้ขนาดใหญ่และพืน้ที ่Back 
of the house (จากรปูภาพที ่3) 

 
รปูท่ี 3 รปูภาพรายละเอยีดพืน้ทีต่่างๆของโครงการ 

จากผลการศกึษาดา้นการลงทุน คา่ก่อสรา้งทัง้หมด 1,633 ลา้นบาท สมมตฐิานรายไดอ้ยูท่ี ่680 ลา้นบาทต่อปี และผลตอบแทน
ทางการเงนิโดยผลการศกึษาพบว่า Net Present Value (NPV) มลูค่ารวม 107.55 ลา้นบาทอตัราผลตอบแทนภายใน Internal Rate of 
Return: [IRR] อยู่ที ่20.99% โดยคดิ ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของเงนิทุน WACC 19.00% และ ระยะเวลาคนืทุนอยู่ที ่Payback Period 
อยูท่ี ่6 ปี โดยโครงการไดจ้ดัสรรพืน้ทีด่นิ 23,580 ตารางเมตร คดิเป็นพืน้ทีก่่อสรา้งรวม 20,778 ตารางเมตร (จากตารางที ่3) 
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ตารางท่ี 1 ตน้ทุน (Cost)  
ตน้ทุน (Cost) QTY. (Sq.m.) BHT / Unit Total (M.BHT) 
ตน้ทุนคา่ทีด่นิ (Land Cost) 23,580 30,000 707 
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง (Construction Cost) 26,956 - 779 
ตน้ทุนทางตรง (Direction Cost) - - 1,586 
ตน้ทุนทางออ้ม (Indirection Cost) - - 47 

ตารางท่ี 2 รายรบัของโครงการ (Revenue) 
รายรบั (Revenue)  Unit Total (M.BHT) 
คา่เทอม (Tutation Fee)  Term 556 
คา่ธรรมเนียม (Fees)  Year 138 

ตารางท่ี 3 กระแสเงนิสด (Cashflow) 
มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value) : [NPV] (M.BHT)   107.55 
อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) : [IRR] (%)   20.99% 
ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) (Year)   Year 6 
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของเงนิทุน WACC (%)   19% 

ในการวเิคราะหด์า้นพฤตกิรรมการแขง่ขนัของธุรกจิในโรงเรยีนนานาชาตโิดยจะพจิารณาจากพฤตกิรรมทางการตลาดในดา้น
ผลิตภณัฑ์หรือการบริการ ซึ่งเป็นสิง่ที่ผู้ปกครองมกัจะตัดสนิใจเลือกสิง่ที่ดีที่สุดและท าให้ตดัสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยโรงเรีย น
นานาชาตไิม่นิยมแขง่ขนักนัในแง่ของราคา เน่ืองจากแต่ละโรงเรยีนจะใชก้ารก าหนดราคาหรอืค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมต่างๆจาก
คา่ใชจ้า่ยจรงิ ซึง่จะสอดคลอ้งกบัคุณภาพบุคลากร สิง่อ านวยความสะดวก และสถานที ่ท าใหผู้ป้กครองสามารถเลอืกโรงเรยีนไดใ้นหลาย
ระดบัราคา 

5. สรปุ 
จากกระบวนการวจิยัและการออกแบบบทวเิคราะหต์่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนนานาชาต ิและโรงเรยีนอนุบาลนานาชาตใิน

ประเทศไทย เพือ่คน้หาขอ้มลูจากบทความ บทวเิคราะหต์่างๆเพือ่น ามาประกอบการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีด่ทีีส่ดุใน
การท าวจิยัและการออกแบบเพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

จากการศกึษาขอ้มลูและภาพรวมของธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตริวมถงึการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการแขง่ขนัและปัจจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนนานาชาตสิามารถสรุปไดว้า่ จากการศกึษาพฤตกิรรมการแขง่ขนัในธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตพิบว่า โรงเรยีน
นานาชาตไิมนิ่ยมใชก้ารแขง่ขนัในดา้นราคา เน่ืองจากมกีารก าหนดค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเรยีมจากคา่ใชจ้่ายจรงิ ซึง่จะสอดคลอ้งกบัสิง่
อ านวยความสะดวกภายในโรงเรยีนที่เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจในการเลอืกโรงเรียน โดยแบ่งเป็นด้านสิง่อ านวยความสะดวก 
บุคลากร การสง่เสรมิการตลาด และในดา้นการโฆษณา ซึง่เป็นสิง่ทีผู่ป้กครองใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ 

ในด้านความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิและนานาชาตพิบว่าประเทศไทยมปัีจจยัอุปทานที่พรอ้มรองรบัและจ าเป็นต่อ
โรงเรยีนนานาชาตอเป็นอย่างมากแต่มคีวามเสยีเปรยีบจากการน าเขา้บุคลากรมาจากต่างประเทศ ส่วนปัจจยัในดา้นอุปสงค์นัน้มทีัง้
นกัเรยีนไทยและนักเรยีนชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและความตอ้งการของตลาดมคีวามเฉพาะเจาะจงช่วยใหเ้กดิการพฒันาธุรกจิ
นานาชาตไิดเ้ป็นอย่างดี และการศกึษาโครงสรา้งตลาดและพฤตกิรรมการแขง่ขนัของธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตแิต่ไม่ไดศ้ึกษาถงึผลการ
ด าเนินงานของธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตดิงันัน้จงึควรมกีารศกึษาถงึผลการด าเนินงานควบคู่ไปดว้ย เน่ืองจากทัง้สามสว่นมอีทิธพิลซึง่กนั
และกนัจงึท าใหก้ารศกึษาธุรกจินานาชาตจิะมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ในการศกึษาตลาดธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตพิบวา่ การเขา้สูต่ลาด
ธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตขิองธุรกจิรายใหมต่อ้งมกีารสรา้งความโดดเด่นหรอืจุดขายทีช่ดัเจนเพือ่ดงึดดูความสนใจของผูป้กครอง เพือ่ทีจ่ะ
งา่ยต่อการเขา้สู่ตลาดมากขึน้ นอกจากน้ีถ้าเป็นธุรกจิรายใหม่ทีม่ ีช่ ื่อเสยีงอยู่แลว้ในต่างประเทศจะยิง่ท าใหส้ามารถเขา้ตลาดไดง้่ายและ
รวดเรว็เน่ืองจากมชีื่อเสยีงมาจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ใหก้บัผูป้กครองได้ และยงัรวมถึงกา รรองรบัมาตรฐาน
การศกึษาท าใหง้า่ยต่อการบรหิารจดัการและมมีาตรฐานเทยีบเทา่ต่างประเทศ  
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัธุรกิจเกี่ยวกบัรถยนต์ในประเทศไทยขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางโรคระบาดโควดิ - 19 โดยเฉพาะกลุ่มตลาด
รถยนต์หรูมแีนวโน้มขยายตวัในปี 2565 จดทะเบยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 YOY เป็นผลใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
โครงการทีผ่สมผสานระหวา่งบา้นจดัสรรและพืน้ทีส่ าหรบัจอดรถยนตห์รู เป็นแนวคดิในการพฒันาการอสงัหารมิทรพัยร์ปูแบบใหม ่ทีใ่ห้
ความส าคญักับพื้นที่จอดรถยนต์ ที่ผู้บริโภคมองรถยนต์เป็นงานศิลปะ และของสะสมที่ต้องการจดัแสดงภายในบ้าน  ปัจจุบนัจาก
การศกึษาพบว่า ประเทศไทย ตดิ 1 ใน 5 อนัดบัโลกทีม่นีักสะสมรถยนต์คลาสสคิและรถยนต์หรู ซึ่งสามารถวดัไดจ้ากการเตบิโตของ
ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัรถยนต์ ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็การใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีจ่อดรถยนต ์ควรอยูใ่นพืน้ทีป่ลอดภยั สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม โดย
ผลการศกึษาและวจิยัทางกายภาพพบวา่ในปัจจุบนั ความตอ้งการของผูซ้ือ้ในการเลอืกซือ้บา้น พืน้ทีจ่อดรถยนตถ์อืวา่เป็นปัจจยัส าคญัใน
การเลอืกซือ้ ประกอบไปดว้ย พืน้ทีจ่อดรถยนตท์ีเ่พยีงพอต่อการจอด สภาพแวดลอ้มบรเิวณพืน้ทีจ่อดรถยนต์และสามารถใชง้านพืน้ทีใ่น
การท ากจิกรรมได ้บ้านภายในโครงการประกอบไปดว้ยพืน้ที่จอดรถยนต์คดิเป็น 40% ของพื้นทีใ่ช้สอยภายในบ้าน พืน้ที่ท างานและ
พกัผ่อนทีส่ามารถเหน็พืน้ทีจ่อดรถยนตต์ลอดเวลา ผูว้จิยัไดศ้กึษาศกัยภาพของทีด่นิ ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย วางผงั ออกแบบอาคารอยู่
อาศยัและสว่นกลาง ทีค่ านึงถงึสภาพแวดลอ้ม และสรุปผลความเป็นไปไดข้องการพฒันาโครงการ โดยใชบ้ทวเิคราะหท์างการเงนิ ผูว้จิยั
ไดท้ าการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คนและท าการวเิคราะหผ์ลดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหาพบวา่ ความเป็นไปไดข้องโครงการทีใ่ชเ้ป็น
กรณีศกึษา ไดค้่า IRR 10% NPV มลูค่าสุทธทิัง้หมด 1,400 ลา้นบาท โดยปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของกลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ ท าเล
ทีต่ัง้ และ สิง่อ านวยความสะดวก  

ค ำส ำคญั: โรคระบำดโควดิ – 19, กลุม่ตลำดรถยนตห์ร,ู บำ้นจดัสรรและพืน้ทีส่ ำหรบัจอดรถยนตห์รู, นกัสะสมรถยนตค์ลำสสคิและรถยนตห์รู
, สนำมทดสอบรถยนต ์

Abstract 
 Currently, the automobile business in Thailand has gained popularity and continues to expand in the pandemic. In 
2022, the new registration of luxury cars increased 14  YOY As a result, the researchers were interested in studying the 
feasibility of a real estate project that combines housing development and a luxury car garage. which is a new real estate 
development concept that focuses on luxury car garage consumers who view cars as artwork and collections to be displayed 
at home Currently, Thailand is one of the top 5 in the world with many collectors of classic  and luxury cars. which can be 
measured from the growth of automobile businesses The researchers saw the importance of garages. It must be safe area 
beautiful and it can create discussions The results of physical studies and research found that at present , buyers' needs in 
purchasing a home parking space is considered an important factor in purchasing. It consists of sufficient parking space for 
parking. The environment of the parking area and the ability to use the area for activities . Houses within the project should 
consist of a car park area accounting for 40% of the total. The garage is always been visible form all living spaces and 
working areas.  The researchers studied the potential of the land, legal on project planning design of residential and 
communal buildings considering the surrounding environment energy-saving homes and summarized the results of the 
feasibility study of the project development using a financial analysis with the interviews with three experts, analyzed the 
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results by content analysis and found that the feasibility of the project used as a case study received, IRR 10%, NPV 1,400 
million baht. The main factors influencing the decision of the customers are location and facilities. 

Keywords: COVID-19, Luxury car segment, Housing and Garage, Collectors of classic and luxury cars, Car testing ground 
 

1. บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์คือหน่ึงในอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีความส าคัญอย่างมากในภาคธุรกิจของโลก ความต้องการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบนัมเีพิม่มากขึน้จากเดมิ ยกตวัอย่างเช่น รถยนต์มกีารแบ่งระดบัชัน้มากขึน้ที่มากขึน้และลกึลงไปถึง
รายละเอยีด ตัง้แต่น ้าหนักไปจนถงึความปลอดภยัและความทนทาน ยิง่ไปกวา่นัน้ ผูผ้ลติยานยนตแ์ละผูจ้ดัสง่วตัถุดบิยงัตอ้งตอบสนอง
ต่อความตอ้งการทีม่ากขึน้เหล่านัน้ ภายใตอุ้ปกรณ์อ านวยการผลติทีม่อียู่ใหม้คีวามปลอดภยัขึน้และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในสถานที่
ท างาน (Plymovent, 2564) 

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์หรูน้อยกว่ารถยนต์ทัว่ไป การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ส่งผลให้
ภาพรวมยอดขายรถยนตท์ัว่โลกหดตวัอยา่งรุนแรง แต่จากขอ้มลูพบวา่ยอดขายรถยนตห์รใูนทุกภมูภิาคกลบัไดร้บัผลกระทบทีน้่อยทีสุ่ด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่พบวา่ยอดขายรถยนตห์รยูงัคงสามารถเตบิโตไดส้วนทางกบัรถยนตป์ระเภทอื่นๆ ตลาด
รถยนต์หรใูนไทยไดร้บัปัจจยัหนุนจากก าลงัซือ้ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนหน่ึงมาจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของตลาดรถยนต์
หร ูคอืผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ละก าลงัซือ้สงูทีไ่ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิน้อยกวา่ สอดคลอ้งกบัขอ้มลูปรมิาณเงนิฝากในระบบในปี 2654 
ทีเ่พิม่ขึน้ 9.9%YOY ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้จากบญัชทีีม่เีงนิฝากมากกว่า 10ลา้นบาทเป็นหลกั สะทอ้นถงึศกัยภาพและก าลงัซือ้กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายรถยนต์หรูในไทยทีป่รบัตวัสูงขึน้ โดยเรายงัเหน็แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของปรมิาณเงนิฝากในลกัษณะดงักล่าวต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั (Marketeer, 2656) 

การทีบ่า้นหลงัหน่ึงมกีารต่อเตมิโรงจอดรถใหเ้ป็นการาจนัน้ นอกจากจะเป็นการเพิม่พืน้ทีก่ารใชง้านแลว้ เมือ่มองในมมุของนกั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยย์งัเป็นการเพิม่มลูคา่ของตวับา้นดว้ย แต่สิง่ทีค่วรใหค้วามส าคญัก่อนการเปลีย่นทีจ่อดรถธรรมดาในบา้นใหเ้ป็นโรง
จอดรถ (Garage) นัน้ คอื การวางแผนทีด่ทีีค่รอบคลุมถงึความตอ้งการ ทัง้ในเรือ่งของประโยชน์ใชส้อย ความสวยงาม และงบประมาณ
ไปพรอ้มๆ กนัในเมอืงไทยไมว่า่จะเป็นซเูปอรค์าร ์หรอื อโีคค่าร ์โรงจอดรถแทบไมต่่างกนั การมกีาราจไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวัแต่เป็นเรือ่งของ
การท าความฝันใหเ้ป็นจรงิ การมกีจิกรรม งานอดเิรก หรอืพืน้ทีส่ าหรบัเพือ่นๆ ในวนัหยุด คอื ไลฟ์สไตลอ์ย่างหนึ่งและการาจ คอื พืน้ที่
ส าหรบัไลฟ์สไตลเ์หลา่นัน้ (Garage life, 2563) 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

บรกิารรบัฝากรถยนตใ์นรปูแบบโรมแรมส าหรบัรถยนตห์รู (car hotel) คอืทีม่าของแนวคดิทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะดแูลรถของทุกคนอยา่ง
ดทีีสุ่ด จากคนกลุ่มหน่ึง กลุ่มคนทีเ่ป็นทัง้นักสะสมรถยนต์รูปแบบต่างๆ เป็นนักแขง่ทีเ่ชีย่วชาญในส่วนประกอบต่างๆ ของตวัรถ และ
เป็นกลุ่มคนทีร่กัรถสุดหวัใจจนยกใหร้ถของเขาเป็นฮโีร่ มาถงึเรื่องการออกแบบทีท่างคุณโอ้ต สถาปนิกหนุ่ม ผูซ้ึง่มคีวามช านาญ และ
ประสบการณ์ในการออกแบบสถานทีส่ าหรบัจอดรถโดยเฉพาะ เล่าถงึรายละเอยีดในการออกแบบทีน่ี่วา่ ทมีของเขามโีอกาสเดนิทางไป
ทัว่โลก มโีอกาสได้เหน็ และไปเยี่ยมชมอู่ รวมถึงศูนย์รถยนต์ระดบัโลกมามาก อีกทัง้ยงัเป็นหนอนหนังสอืการออกแบบตวัยง เสพ
เรือ่งราวเหล่าน้ีตลอดเวลา เลง็เหน็วา่ในบา้นเรายงัไมม่สีถาปัตยกรรมเกีย่วกบัการจอดรถทีไ่ดคุ้ณภาพ ทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่เอือ้ต่อการจอด
รถในทุกๆ ประเภท จงึเกดิเป็นไอเดยีในการพฒันาส่วนน้ีขึน้มารองรบัความต้องการของลูกคา้ในบา้นเรา ส่วนการแบ่งสดัส่วนพืน้ที่
ภายในออกเป็นสามส่วน สว่นแรกอยู่ดา้นบนสุดถูกดไีซน์ใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัปิดการขาย และเป็นออฟฟิศนัง่คุยงาน เมือ่มลีกูคา้เขา้มา
เยีย่มชมโครงการ ลกูคา้สามารถมองลงไปเหน็พืน้ทีจ่อดรถ รวมถงึหน้าจอแสดงภาพจากกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งทีส่ามารถมองเหน็ทุก
จุดภายในพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ซึง่ตวักลอ้งวงจรปิดนี้เองทีลู่กคา้จะสามารถเขา้ไปดูภาพไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จากรหสัทีท่างทมีไดใ้หไ้ว ้พืน้ที่
สว่นทีส่องอยู่ดา้นล่าง ซึง่จะถูกแบ่งออกเป็นสองโซน คอื โซนหอ้งวไีอพ ีมเีครื่องปรบัอากาศคอยควบคุมอุณหภูมติลอดเวลา สามารถ
จอดรถได ้6 คนั สว่นโซนภายในโรงจอด สามารถจอดไดอ้กีประมาณ 15 คนั พรอ้มตดิพดัลมระบายอากาศขนาดใหญ่เพือ่รกัษาอุณหภมูิ
ใหร้ถยนต ์(Garage life, 2564)  
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วธิกีารดแูลรกัษารถยนต์ใหด้ดูดีูเหมอืนใหมอ่ยู่เสมอ เพือ่เป็นการยดือายุการใชง้านของรถยนตใ์หใ้หมเ่สมอืนออกจากโชวร์ูม
เสมอ เริม่จากการใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีจ่อดรถยนต์นับว่าเป็นสิง่ส าคญัมาก เช่น พืน้ทีจ่อดรถยนต์ในร่มหรอืในบรเิวณพืน้ทีปิ่ด เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดล้อม แดด ลม ฝน และ ภยัอนัตรายจากสตัว์หรอืสิง่มชีวีติขนาดเลก็จ าพวกแมลงเป็นต้น ถ้ าเราจอด
รถยนต์ในพืน้ทีก่ลางแจง้ ไม่มสีิง่ปกคลุม รถยนต์กจ็ะมสีภาพทีเ่สื่อมโทรมเรว็กว่าก าหนด เช่น สภาพสภีายนอกรถยนต์ทีห่มองไม่เงา
งามเหมอืนเท่าทีค่วรจะเป็น ดงันัน้สิง่ส าคญัทีส่ดุคอื สภาพแวดลอ้มส าหรบัพืน้ทีจ่อดรถ สภาพอากาศและอุณหภูมติ่างๆ ควรอยูใ่นพืน้ที่
รม่สามารถบงัแดดลมฝนได ้และมอีากาศทีถ่่ายเทหมนุเวยีนตลอดเวลาไดย้ิง่ด ี(Carcoon, 2562) 

2.1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีจอดรถในปัจจบุนั (Garage) 

โรงจอดรถหรอืพืน้ทีจ่อดรถ สามารถแบ่งพืน้ทีเ่พื่อเพิม่พืน้ทีใ่ช้สอย เช่น การท าเป็นพืน้ทีน่ัง่เล่น การท าเป็นพื้นที่เก็บของ
สะสมงานอดเิรกต่างๆ สามารถจดัพืน้ทีไ่ดห้ลากหลายฟังกช์นัการใชง้านตามไลฟ์สไตลก์ารใชง้านใชพ้ืน้ทีข่องแต่ละคน อกีทัง้ยงัสามารถ
ยดือายุการใชง้านหรอืลดการเสือ่มโทรมทีช่า้ลง ท าใหร้ถยนตอ์ยูใ่นสภาพทีน่่าใชง้านตลอดเวลา 

2.2 ปัจจยัการเกิดโครงการจดัสรรและพืน้ท่ีส าหรบัจอดรถยนตห์ร ู

ในปัจจุบนัการจดทะเบยีนรถยนต์หรูได้เพิม่สูงขึน้ (Marketeer, 2022) ตามมาพรอ้มกบัธุรกจิเกี่ยวกบัรถยนต์ที่เกดิขึน้ใหม่
มากมาย รวมไปถงึตวัโครงการจดัสรรและพืน้ทีส่ าหรบัจอดรถยนตห์รู ทีม่าตอบสนองพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูท้ีช่ ื่นชอบและ
หลงใหลยานยนต์ โครงการจดัสรรและพืน้ทีส่ าหรบัจอดรถยนต์หรูเป็นโครงการจดัสรรรูปแบบใหม่ในอสงัหารมิทรพัย์ ทีจ่ะเน้นและให้
ความส าคญักบัพืน้ทีจ่อดรถยนต ์ทุกๆ หลงัภายในโครงการจะสามารถจอดรถยนตจ์ดัแสดงภายในบา้นเป็นจ านวนมากกวา่ 12 คนั ซึง่
บา้นในโครงการจดัสรรทัว่ไปจะไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัทีจ่อดรถยนตแ์ต่จะเน้นไปทางฟังกช์ัน่ต่างๆ เชน่ จ านวนหอ้งนอน จ านวนหอ้งน ้า 
เป็นตน้ 

2.3 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการจดัสรรและพืน้ท่ีส าหรบัจอดรถยนตห์ร ู

การจดัสรรทีด่นิ คอื การจ าหน่ายทีด่นิไดแ้บ่งเป็นแปลงย่อยรวมกนัตัง้แต่สิบแปลงขึน้ไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากทีด่นิแปลง
เดยีวกนัหรอืแบ่งจากทีด่นิหลาบแปลงทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั โดยไดร้บัทรพัยส์นิหรอื ประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และใหห้มายความรวมถงึ
การด าเนินการดงักล่าวทีไ่ดม้กีารแบ่ง ทีด่นิเป็นแปลงย่อยไวไ้มถ่งึสบิแปลง และต่อมาไดแ้บ่งทีด่นิแปลงเดมิเพิม่เตมิภายในสามปี เมื่อ
รวมกนัแลว้มจี านวนตัง้แต่สบิแปลงขึน้ไปดว้ย – ในการจ าหน่ายทีด่นิทีแ่บ่งเป็นแปลงย่อยรวมกนัตัง้แต่สบิแปลงขึน้ไปไม่วา่จะเป็นการ 
ด าเนินการเพือ่จ าหน่ายในลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั เพือ่ประกอบการพาณิชยเ์พือ่ประกอบการ อุตสาหกรรม หรอืเพือ่เกษตรกรรม กจ็ะอยู่ใน
ลกัษณะเป็นการจดัสรรทีด่นิตามความหมายน้ี เชน่เดยีวกนั (พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543) 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

การเลอืกท าเลทีต่ัง้ต้องค านึงที่สภาพแวดล้อม กฎหมายผงัเมอืง ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการจดัสรรและพื้นที่ส าหรบัจอด
รถยนต์หรู ท าเลที่ตัง้โครงการจ าเป็นต้องอยู่ในผงัสเีขยีว ก4 เพื่อที่จะสร้างส่วนกลางที่เป็นสนามแข่งรถได้ตามกฎหมาย  (สรุปข้อ
ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) 

ปัจจยัในกำรเลอืกซื้อโครงกำรจดัสรรและพืน้ทีส่ ำหรบัจอดรถยนตห์รู 

จากการคดักรองและพจิารณาขอ้มลูมาจากแบบสอบถามออนไลน์และการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นรถยนต ์และนกัสะสม
รถยนต ์จ านวน1 คน เป็นการสนทนากนัผา่นบนแพลตฟอรม์ออนไลน์ สรุปไดว้า่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจน่าจะมที าเลทีต่ัง้โครงการ 
ประโยชน์ใชส้อยภายในโครงการและภายในบา้น และคุณภาพของโครงการ 

3. ขัน้ตอนการวิจยัและผลการวิจยั 

3.1 ขอบเขตการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  โดยเริม่ตัง้ตน้ดว้ยการเลอืกทีด่นิ โดยท าการออกแบบอาคาร ภายใตก้รอบของกฎหมาย
ผงัเมอืง พ.ศ. 2556 และ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ตามดว้ยหลกัวชิาการดา้นสถาปัตยกรรม และอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อประเมนิ
ความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ และการลงทุน ตามรปูที ่1 



ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรพฒันำโครงกำรจดัสรร ส ำหรบักลุ่มคนทีช่ืน่ชอบในยำนยนต์ 
ธนกฤต กติตชิรนิ 
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รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการวจิยัปัจจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาโครงการจดัสรรส าหรบักลุ่มคนทีช่ืน่ชอบในยานยนต์ 

จากรปูที1่ แสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการศกึษาหาปัจจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาโครงการจดัสรรรปูแบบใหมท่ีจ่ะเป็นโครงการจดัสรร
และพืน้ทีส่ าหรบัจอดรถยนตห์ร ูเรยีงล าดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

3.2 การศึกษาความต้องการของผูซ้ื้อ 

3.2.1 ขอ้มลูจำกผูใ้หข้อ้มลู 2 กลุม่    

ผูว้จิยัไดท้ าการท าแบบสอบถามไปตามกลุ่มโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 2 กลุ่ม แบ่งเป็นบนแพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดยีออนไลน์  เฟ
ซบุ๊กและอนิสตาแกรม  และไดม้กีารสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นยานยนต ์และนกัสะสมรถยนตค์ลาสสคิและรถยนตห์รใูนประเทศไทย  

ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ไดเ้ก็บจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ ขอ้มูลจากกลุ่ม
(club x supercar)มผีูต้ดิตามบนเฟซบุ๊กทัง้หมด 4,000 คน มผีูท้ าแบบสอบถามทัง้หมดประมาณ 10 คน จากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 
และ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านยานยนต์ นักแข่งระดบัประเทศและนักสะสมรถยนต์หรูและรถยนต์คลาสสคิใน
ประเทศไทย 

3.2.2 ผลกำรศกึษำวจิยัควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อ   

ผู้วจิยัได้ท าการสรุปข้อมูลที่เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาโครงการจดัสรร โดยวเิคราะห์และรวมรวมข้อมูลจากการท า
แบบสอบถามจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 10 คน และ สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นยานยนต์ นักแขง่ระดบัประเทศและนัก
สะสมรถยนตห์รแูละรถยนตค์ลาสสคิในประเทศไทย สรุปขอ้มลูไดเ้ป็นปัจจยัดงัน้ี 

3.2.2.1 ปัจจยัดำ้นประโยชน์ใชส้อยภำยในโครงกำรและภำยในบำ้น 

จากการท าแบบสอบถามจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม  10 คน เลอืกทีจ่ะมสีิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการและภายใน
บา้นทีค่รบครนัและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ใหค้วามเหน็ในทางตรงกนัวา่ สิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการและภายในบา้นเป็น
สิง่ส าคญั ในการเลอืกซือ้บา้นเพือ่ส าหรบัจอดรถยนต์ 

3.2.2.2 ปัจจยัดำ้นท ำเลทีต่ัง้ของโครงกำร 

จากการท าแบบสอบถามจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 10 คน เลอืกที่จะอยู่ในพืน้ที่บรเิวณกรุงเทพมหานครมากกว่าพื้นที่
ต่างจงัหวดัเพราะ เดินทางสะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึงและใกล้ศูนย์บริการส าหรบัซ่อมบ ารุงดูแลมากกว่า และการสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญ ใหค้วามเหน็ทีเ่หมอืนกนัวา่ ควรตัง้อยู่ในพืน้ทีบ่รเิวณกรุงเทพมหานคร จากประสบการณ์ทีผู่เ้ชีย่วชาญกล่าววา่ ศูนยบ์รกิาร
รถยนตห์รแูละศนูยซ์่อมบ ารุงและดแูลรถยนตเ์ป็นสว่นใหญ่อยูใ่นบรเิวณพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จงึเดนิทางไดส้ะดวกมากกวา่การตัง้พืน้ที่
โครงการในพืน้ทีต่่างจงัหวดั 

3.2.2.3 ปัจจยัดำ้นคุณภำพของโครงกำร 

จากการท าแบบสอบถามจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 10 คน ใหค้ะแนนความส าคญัของคุณภาพของโครงการในเรื่องการ
รกัษาความปลอดภยัมาเป็นอันดบัหน่ึง และการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความปลอดภยัเป็นสิง่ส าคญัเช่นกัน 
เพราะวา่ มลูค่าและทรพัยส์นินัน้มมีลูค่าทีส่งูมาก ดงันัน้ตวัโครงการจะตอ้งมกีารรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีเพือ่ป้องกนัอุบตัแิละลดความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิเหตุรา้ยขึน้ 
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3.3 การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการเงิน 

3.3.1 กำรก ำหนดรปูแบบโครงกำรส ำหรบักรณีศกึษำ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ ผู้วจิยัสามารถรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆ ส าหรบัพืน้ทีจ่อดรถยนต์หรู
และตวัทีพ่กัอาศยัเขา้ดว้ยกนั บา้นในโครงการจดัสรรและพืน้ทีส่ าหรบัจอดรถยนตห์ร ูลกัษณะตวัอาคาร จะเป็นบา้นเดีย่วสงู 3 ชัน้ โดย
จะแบ่งเป็นสดัส่วน การใหพ้ืน้ทีส่ าหรบัจอดรถยนตห์รเูมือ่เทยีบเป็นสดัสว่นจากพืน้ทีท่ ัง้หมดจะไดอ้ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 30 จากพืน้ทีใ่ช้
สอยในบา้นทัง้หมดโดยจากการรวบรวมขอ้มูลและศกึษากลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างใชพ้ื้นทีห่อ้งนัง่เล่นหรอืหอ้งอเนกประสงค์
มากกวา่หอ้งนอน การออกแบบจงึมสีดัสว่นหอ้งนอนทีน้่อยกวา่โครงการจดัสรรอื่นๆ เน้นใหค้วามส าคญัไปกบัพืน้ทีห่อ้งนัง่เล่นและพืน้ที่
ส าหรบัจอดรถยนต ์

ตารางท่ี 1 แบบบา้นที ่1 มพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในบา้นอยูท่ี ่740 ตารางเมตร 
ประเภทการใช้สอยพืน้ท่ี ชัน้ท่ีอยู ่ พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 
พืน้ส าหรบัจอดรถยนตห์ร ู 1 210 
หอ้งนัง่เลน่ 1 43 
หอ้งครวัและหอ้งรบัประทานอาหาร 1 52 
หอ้งนัง่เลน่2 2 42 
หอ้งนอน 3 80 
หอ้งท างาน 
อื่นๆ (พืน้ทีจ่อดรถนอกบา้น,หอ้งแมบ่า้น,หอ้งน ้า,ทางเดนิ,หอ้งเกบ็ของ) 

3 
 

34 
279 

จากขอ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการออกแบบพื้นทีส่่วนกลาง และพืน้ทีท่ ากรรมต่างๆ ตามผลการศกึษาและวจิยัความ
ตอ้งการของผูซ้ือ้และศกึษาขอ้มลูพฤตกิรรมไลฟ์สไตลก์ารใชช้วีติประจ าวนั พบวา่บา้นไมจ่ าเป็นตอ้งมหีอ้งนอนขนาดใหญ่ แต่จ าเป็นตอ้งมี
พืน้ทีส่ว่นกลางพืน้ทีท่ ากจิกรรมทีส่ามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัคนในครอบครวัได ้จงึก าหนดแบบบา้นได ้2 แบบในโครงการกรณีศกึษา 
โดยมสีดัสว่นของพืน้ทีใ่ชส้อย ดงัแสดงในตารางที ่1 และ 2 และก าหนดพืน้ทีส่ว่นกลางของโครงการกรณีศกึษา ดงัแสดงในรปูที ่2 

ตารางท่ี 2 แบบบา้นที ่2 มพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในบา้นอยูท่ี ่810 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนตไ์ดม้ากกวา่แบบบา้นที1่ ประมาณ 5 คนั 
ประเภทการใช้สอยพืน้ท่ี ชัน้ท่ีอยู ่ พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 
พืน้ส าหรบัจอดรถยนตห์ร ู 1 220 
หอ้งนัง่เลน่ 1 35 
หอ้งครวัและหอ้งรบัประทานอาหาร 1 69 
หอ้งนัง่เลน่2 
ระเบยีง 

2 
2 

65 
46 

หอ้งนอน1 
หอ้งนอน2 

3 
3 

102 
26 

หอ้งท างาน 
อื่นๆ (พืน้ทีจ่อดรถนอกบา้น,หอ้งแมบ่า้น,หอ้งน ้า,ทางเดนิ,หอ้งเกบ็ของ) 

3 
 

12 
235 

3.3.2 ภำพรวมโครงกำรกรณศีกึษำ 

Concept โครงการกรณีศกึษาน้ีคอื เมอืงแหง่คนรกัและชืน่ชอบในวงการยานยนต ์ ประกอบไปดว้ย ทีอ่ยูอ่าศยัและแหลง่รวม
ความบนัเทงิต่างๆ ดงัรปูแสดงที ่2 
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รปูท่ี 2 ภาพรวมโครงการจดัสรรและพืน้ทีส่ าหรบัจอดรถยนตห์ร ู

พืน้ทีบ่รเิวณหมายเลข 1 และ 2 คอืโครงการทีอ่ยูอ่าศยั โดยไดท้ าการแบง่ทีด่นิทัง้ 2 โครงการจดัสรรออกมาจากตวัทีเ่นื้อทีด่นิ
หลกัของโครงการทัง้หมด North laduree โครงการหมู่บา้นจดัสรรที1่ มขีนาดเน้ือทีด่นิทัง้หมด 94 ไร่ มจี านวนบา้นในโครงการทัง้หมด 
89 หลงั แบบบ้านในโครงการหมู่บ้านจดัสรรที่1 มทีัง้หมด 2 แบบ ตามตารางที่ 1 และ 2 ที่กล่าวขา้งต้น  South laduree โครงการ
หมูบ่า้นจดัสรรที2่ มขีนาดเนื้อทีด่นิทัง้หมด 96 ไร ่มจี านวนบา้นในโครงการทัง้หมด 112 หลงั แบบบา้นในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรที2่ มี
ทัง้หมด 2 แบบ ตามตารางที ่1 และ 2 ทีก่ลา่วขา้งตน้ ทัง้ 2 โครงการจะใชนิ้ตบิุคคลเดยีวกนัในการบรหิารจดัการอาคารต่างๆ 

พืน้ทีบ่รเิวณหมายเลข 3 คอืพืน้ทีโ่ครงการศนูยก์ารคา้ทีป่ระกอบไปดว้ยพืน้ทีเ่ช่าและรา้นขายของทีเ่กีย่วกบัยานยนตเ์ป็นสว่น
ใหญ่ พืน้ทีท่ าความสะอาดรถยนต ์และ พืน้ทีปั่ม๊นน ้ามนั การบรหิารจดัการพืน้ทีส่ว่นน่ีจะแยกสว่นกนักบัโครงการทีอ่ยูอ่าศยั  

พืน้ทีบ่รเิวณหมายเลข 4 และ 5 เป็นพืน้ทีส่ว่นการใหบ้รกิารซ่อมดแูลรกัษารถยนต ์และ พืน้ทีโ่ซนความปลอดภยั ประกอบไป
ดว้ยระบบความรกัษาปลอดภยัต่างๆ เช่น รถดบัเพลงิ รถพยาบาล ใชใ้นกรณีเกดิอุบตัเิหตุ ค่าบ ารุงรกัษาต่างๆ ในสว่นน้ีมาจากการเกบ็
คา่สว่นกลางของทีอ่ยูอ่าศยัของโครงการจดัสรรที1่ และโครงการจดัสรรที2่ 

พื้นที่บริเวณหมายเลข 6 จะอยู่บริเวณด้านในของสนามทดสอบ อยู่ติดกบัพื้นที่ทะเลสาบ พื้นที่น้ีเป็นส่วนหน่ึงในพื้นที่
สว่นกลางโครงการทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีก่จิกรรมทางน ้าน้ีเกดิขึน้ความตอ้งการทีร่องรบัความชื่นชอบยานยนตเ์ชน่ เจท็ สก ีหรอืกจิกรรมทาง
น ้าอื่นๆ ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งเป็นรถยนต์หรหูรอืจกัรยานยนต ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป การดูแลค่าบ ารุงรกัษาต่างๆ ในพืน้ทีส่่วนน้ีมาจาก
การเกบ็คา่สว่นกลางของทีอ่ยูอ่าศยัของโครงการจดัสรรที1่ และโครงการจดัสรรที2่ 

พื้นที่บรเิวณหมายเลข 7 เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ เป็นพื้นที่สเีขยีวขนาดใหญ่ มขีนาดพื้นที่ดนิประมาณ 10 ไร่ ภายในพื้นที่
สวนสาธารณะ ประกอบไปดว้ย พื้นทีเ่ลนส าหรบัการปัน่จกัรยาน พื้นที่เลนวิง่ส าหรบัการออกก าลงักาย และพืน้ทีพ่กัผ่อนต่างๆ ภายใน
สวนสาธารณะ การดแูลบรหิารจดัการต่างๆ เชน่ คา่บ ารุงรกัษา การดแูลความสวยงาม เป็นการบรหิารชุดเดยีวกบัพืน้ทีโ่ครงการศนูยก์ารคา้ 

พืน้ทีบ่รเิวณหมายเลข 8 ตัง้อยู่บรเิวณสนามทดสอบทีเ่ป็นเสน้สแีดงบรเิวณดา้นในโครงการ เป็นพืน้ทีเ่ซอรว์สิดูแลและซ่อม
บ ารุงส าหรบัรถยนตท์ีว่ ิง่ทดสอบในสนาม การดแูลและบรกิารจดัการ คา่บ ารุงรกัษา ความปลอดภยั มาจากการเกบ็คา่สว่นกลางของทีอ่ยู่
อาศยัของโครงการจดัสรรที1่ และโครงการจดัสรรที2่3.3.3 ผลกำรศกึษำเกีย่วกบัควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงนิ 

3.3.3 ผลกำรศกึษำเกีย่วกบัควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงนิ 

จากผลการศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิของโครงการจดัสรรส าหรบักลุ่มคนทีช่ื่นชอบในยานยนต์โดยการใชก้รณีศกึษา 
ผูว้จิยัน าทีด่นิ พืน้ทีเ่ขตลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร ผงัสเีขยีว ก4 มาจดัวางผงัโครงการตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกรณีศกึษา
ความตอ้งการของผูซ้ือ้และท าการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิ โดยใชอ้ตัราคดิลด (Discounted Rate) รอ้ยละ 7 ผลการวเิคราะห์
สรุปไดว้่า มลูค่าโครงการอยู่ทีป่ระมาณ 12,500 ลา้นบาท โดยจะแบ่งเป็นตน้ทุนค่าก่อสรา้งใน ตารางที1่ ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง มคี่าใชจ้่าย
ทัง้โครงการอยูท่ีป่ระมาณ 1,307 ลา้นบาท และรายไดห้ลกัโครงการอยูท่ี ่1,400 ลา้นบาท รายละเอยีดดงัตารางที ่3-5 
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ตารางท่ี 3 ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งโครงการกรณีศกึษา 
ประเภทค่าใช้จ่าย  ราคา (บาท) 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการและการขาย 
เงนิเดอืนคา่พนกังาน 
คา่คอมมสิชัน่ 

10% (จากรายไดโ้ครงการ) 
34 คน 

1,250,000,000 
6,324,000 
1,128,000 

คา่ใชจ้า่ยสว่นอื่นๆ ของโครงการ 2% (จากคา่ด าเนินงาน) 25,000,000 

ตารางท่ี 4 คา่ใชจ้า่ยในโครงการกรณีศกึษา 
ประเภทการก่อสร้าง พืน้ท่ี (ตารางเมตร) ราคา (บาท) 
คา่ทีด่นิโครงการ 
บา้นในโครงการจดัสรร 
ถนนในตวัโครงการทัง้หมด 

871,593 
153,780 
70,254 

2,560,740,234 
8,344,929,744 

56,203,200 
สนามทดสอบรถยนต ์ 195,636 1,565,088,000 
พืน้ทีส่เีขยีว 
อาคารต่างๆ ภายในโครงการ 

25,281 
6,242 

27,937,200 
22,981,000 

ตารางท่ี 5 รายไดห้ลกัโครงการกรณีศกึษา 

ประเภทการก่อสร้าง  ราคา (บาท) 
บา้นในโครงการจดัสรร 
คา่เชา่พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ 
คา่สว่นกลาง 80 บาท/ตารางวา 

201 หลงั 13,837,923,960 
104,250,000 
36,907,200 

4. สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูการศกึษาความตอ้งการของผูซ้ือ้ จากการท าแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญบน
แพลตฟอรม์ออนไลน์ ปัจจยัทีจ่ะมผีลต่อการตดัสนิใจประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 1.ปัจจยัดา้นประโยชน์ใชส้อยภายในโครงการ
และภายในบา้น 2.ปัจจยัดา้นท าเลทีต่ัง้ของโครงการ และ 3.ปัจจยัดา้นคุณภาพของโครงการ โครงการจดัสรรและพืน้ทีส่ าหรบัรถยนตห์รู
เป็นโครงการทีต่อบสนองพฤตกิรรมของผูท้ีช่ ื่นชอบในยานยนตแ์ละครอบครองรถยนตห์รแูละคลาสสคิมากมายในประเทศไทย ทีม่อีตัรา
เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง สามารถวดัได้จากการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัยานยนต์ ทัง้รถยนต์และจกัรยานยนต์ โดยตวัโครงการ
กรณีศกึษาทที ามอีตัราผลตอบแทน IRR 10% Discount Rate 7% มูลค่าโครงการปัจจุบนัสุทธอิยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท Break 
Event Point อยู่ที ่186 หลงั ภายในโครงการจะมธีุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานยนต ์ตวัอย่างเช่น ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัประดบัยนต ์ธุรกจิดแูล
และซ่อมแซมรถยนต ์เป็นตน้ สรุปไดว้า่โครงการจดัสรรส าหรบัผูท้ีช่ ืน่ชอบในยานยนตม์คีวามเป็นไปไดท้างการเงนิ  

การศึกษาความเป็นไปได้ บ้านในโครงการจดัสรรและพื้นที่ส าหรบัจอดรถยนต์หรู มกีารพฒันาให้มคีวามสอดคล้องกับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีค่รอบครองรถยนตต์ลาสสคิและรถยนตห์รมูากมายในประเทศไทย เพราะวา่ประเทศไทยถอืวา่ตดิอนัดบั 1 ใน 
5 ของโลกที่มนีักสะสมรถยนต์คลาสสคิและรถยนต์หรูมากที่สุดอนัดบัต้นๆ ของโลก ดงันัน้ ยานพาหนะทุกชนิดในปัจจุบนันัน้ เช่น 
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เรอืหรอืเครื่องบนิต่างๆ ลว้นเป็นผลงานศลิปะชนิดหน่ึงทีม่นุษยส์รา้งขึน้ มคีวามงามและเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง
กนัออกไปอย่างชดัเจน ในปัจจุบนัคนเริม่ใหค้วามส าคญักบัศลิปะมากขึน้ ศลิปะบางชิน้อาจไมม่มีลูค่ามากแต่อาจมคีุณค่าทางดา้นจติใจ
หรอืบางสิง่บางอยา่งควรรกัษาและดแูลเพือ่ศลิปะเหลา่น้ีมอีายุยนืนานน่าชืน่ชมใหค้นรุน่หลงัต่อไป 

5. ข้อจ ากดัของการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ โดยเน้นการศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิเป็นหลกั นักพฒันาทีส่นใจพฒันาโครงการ
ประเภทดงักล่าวควรท าการศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องของความเป็นไปไดด้า้นอื่นๆ เช่น ความเป็นไปไดท้างดา้นกฎหมาย การศกึษาผงัสแีละ
กฎหมายเกีย่วกบัการท าสนามทดสอบหรอืนามแขง่ใหช้ดัเจน รวมไปถงึการบรหิารจดัการทรพัยส์นิในธุรกจิต่างๆ และความเป็นไปไดท้าง
การตลาด เชน่ การวเิคราะหค์ูแ่ขง่และการวเิคราะหก์ลุม่ลกูคา้วา่ กลุม่ลกูคา้ทีต่อ้งการซือ้ ปัจจยัอื่นทีน่อกเหนือจากงานวจิยัน้ีเป็นตน้   
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งานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดท้ าการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกบั(Club x supercar)กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ค เน่ืองจากกลุ่มคนทีอ่ยู่ในกลุ่มน้ีมบีทบาทส าคญัในการเป็นกลุ่มลูกคา้ตวัอย่าง ซึ่งรบัรูถ้งึรายละเอยีดขอ้มูล
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรถยนต์คลาสสคิและรถยนต์หรู การใหค้วามส าคญักบัพื้นทีจ่อดรถยนต์และพืน้ทีท่ ากจิกรรม เป็นต้น ซึ่งตรง
กบัสิง่ทีผู่ว้จิยัต้องการศกึษา จงึเป็นกลุ่มบุคคลทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการใหข้อ้มูล ดงันัน้ ผูท้ีจ่ะน าผลวจิยัไปใชต้้องค านึงถงึขอ้จ า กดัที่
เกี่ยวกบัขอ้มูลดงักล่าว 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัความสนใจในการเลอืกพกัอาศยัในคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่มากขึน้ ดว้ยปัจจยัหลายอย่างไดแ้ก่ 
จ านวนประชากรที่ต้องการย้ายเขา้มาพกัอาศยัจากแหล่งงานและสิง่อ านวยความสะดวก ราคาของที่อยู่อาศยัแนวราบที่มมีูลค่าสูง 
รวมถงึราคาทีด่นิทีเ่พิม่สงูขึน้ทุกปีโดยเฉพาะในบรเิวณใจกลางเมอืงหรอืย่านธุรกจิส าคญั ซึง่ยา่นบางกะปิเป็นอกีหนึ่งย่านทีก่ าลงัพฒันา 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความตอ้งการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวนัออก ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-มนี
บุร(ีสุวนิทวงศ์) และปัจจยัการเลอืกซื้อ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการคอนโดมเินียม เพื่อน าไปสู่รูปแบบ
โครงการทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามสนใจมากขึน้ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ผนัผวนใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ปัญหามลพษิและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึปัญหาทางเศรษฐกจิ ทีส่ง่ผลต่อผูบ้รโิภค เป็น
ตน้ วธิกีารด าเนินการวจิยัประกอบไปดว้ยการศกึษาความตอ้งการและปัจจยัในการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสสีม้
ตะวนัออก ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-มนีบุร ี(สุวนิทวงศ)์ จากแบบสอบถามจ านวน 126 ชุด ในช่วงเดอืนตุลาคม ปี 2564 ผลการศกึษาพบว่า
ปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุในการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมไดแ้ก่ ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั ความสะดวกในการเดนิทาง ท าเลทีต่ัง้ และ
สิง่อ านวยความสะดวก ตามล าดบั นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามได้ใหค้วามส าคญัในดา้นอื่นๆ เช่น การออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยของ
ห้องพกั รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น โดยสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางการพฒันาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งส าหรบัโครงการ
คอนโดมเินียมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

ค ำส ำคญั : รถไฟฟ้ำสำยสสีม้ตะวนัออก ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-มนีบุร(ีสุวนิทวงศ์), คอนโดมเินียมตำมแนวรถไฟฟ้ำ, ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำร
เลอืกซื้อ, ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรคอนโดมเินียม, คอนโดมเินียมในชว่งกำรแพรร่ะบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ 

Abstract 
 Nowadays, there is an increasing number of people interested in living in condominiums in Bangkok. Significant 
factors include the growth of population numbers from an expanding number of office buildings and facilities, the high price of 
housing estates, and the increasing price of land, especially in the downtown and central business districts (CBD). Accordingly, 
the Bangkapi area is one of the interesting locations as it is being developed continuously. Therefore, the objectives of this 
research are as follows: (1) to examine the buying demands of condominiums around the MRT orange line (east) "Thailand 
Cultural Center – Min Buri" area, (2) to analyze the factors that influence consumer condominium purchasing decisions, and 
(3) to provide the feasibility of developing the condominiums to meet the customer’s demand. In addition, the condominium 
can respond to Thailand's current situation, including the COVID-19 pandemic, environmental issues, as well as economic 
crisis. The methods of the projects include conducting research related to buying demands and factors influencing purchasing 
decisions of condominiums around the MRT orange line (east) "Thailand Cultural Center–Min Buri" area by conducting a 
questionnaire a survey of consumer’s demand. The results demonstrate that the most influential factors in purchasing decisions 
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are living security and privacy of the condominium, convenient transportation, location, and facilities, respectively. Furthermore, 
respondents also prioritize other factors, such as the unit plan's design and function and the condominium's common area. 
The results can be applied in a condominium development to improve all the related factors to meet consumer demands better 
and provide the best possible benefits to enhance the quality of living. 

Keywords: The MRT orange line (east) "Thailand Cultural Center – Min Buri", Condominium near BTS and MRT, Influential 
factors of condominium purchasing decisions, Feasibility of condominium development, Condominium and COVID-19 pandemic 
 

1. บทน า 

ในปัจจุบนั กรุงเทพมหานครถอืเป็นจงัหวดัทีผู่ค้นมคีวามตอ้งการทีจ่ะยา้ยเขา้มาเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเตม็ไปดว้ยแหล่ง
งาน รวมถึงสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วยเหตุน้ีจงึท าใหค้วามต้องการในด้านที่พกัอาศยัมเีพิม่มากขึ้น สงัเกตได้จากขอ้มูลการ
เพิม่ขึน้ของตวัเลขประชากรจากกองยุทศาสตรบ์รหิารจดัการ, จ านวนการยา้ยเขา้ทะเบยีนบา้น พ.ศ.2554-2563 ทัง้ทีม่าจากต่างจงัหวดั 
เดนิทางเขา้มาในกรุงเทพมหานครซึง่อยูท่ีป่ระมาณ 300,000 คนต่อปี (กองยุทธศาสตรบ์รหิารจดัการ, 2562c) ซึง่เป็นสาเหตุใหแ้นวโน้ม
ราคาของทีด่นิใน กรุงเทพมหานครมมีูลค่าเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองในทุกปี โดยเพิม่ขึน้จาก 1 เป็น 72.6 หรอืเพิม่ขึน้ 72.6 เท่าตวั ใน
ระยะเวลา 36ปี ราคาทีด่นิเพิม่ขึน้ปีละ 12.64% ทัง้จากความต้องการทีสู่ง ทีด่นิทีม่จี านวนจ ากดั และมแีนวโน้มทีล่ดลงอย่างต่อเน่ือง 
เหน็ไดจ้ากจ านวนอาคาร สิง่ปลูกสรา้งต่างๆทีเ่กดิขึน้ใหม่ และอตัราการเกดิของอสงัหารมิทรพัยร์ูปแบบต่างๆในปี 2564 เช่น จ านวน
หน่วยของทีอ่ยู่อาศยัจะขยายตวัเพิม่ขึน้ 11.9% และมลูค่าเพิม่ขึน้ 3.9% โดยคาดการณ์ว่าทีอ่ยู่อาศยัประเภทโครงการบา้นจดัสรร จะ
เพิม่ขึน้ 4.1% และอาคารชุดจะเพิม่ขึน้ 25.1% ท าใหม้ลูค่าทีอ่ยู่อาศยัแนวราบเพิม่สงูขึน้และจบัต้องไดย้ากส าหรบัผูพ้กัอาศยัส่วนมาก 
เพราะฉะนัน้ทีอ่ยู่อาศยัแนวสงู อยา่งอาคารชุดคอนโดมเินียมจงึไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก ดว้ยราคาทีจ่บัตอ้งไดม้ากกวา่ ท าเลทีต่ัง้ 
ความสะดวกสบายของผูอ้ยูอ่าศยั และปัจจยัอื่นๆ (โสภณ พรโชคชยั, 2564)   

อย่างไรก็ตาม มแีนวโน้มของประชากรที่ต้องการย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณรอบๆใจกลางเมือง และย่ านธุรกิจ เช่น ย่าน
รามค าแหง ย่านบางกะปิ ย่านมนีบุร ีและอื่นๆ ตามแนวรถไฟฟ้า ทางพเิศษหรอืถนนสายหลกัที่เชื่อมต่อสู่ตวัเมอืง เพื่อเป็นการลด
คา่ใชจ้่ายของทีอ่ยู่อาศยั และยงัคงความสะดวกในการเดนิทาง เนื่องจากทีด่นิในบรเิวณใจกลางเมอืงและยา่นธุรกจิส าคญัมมีลูค่าสงูเป็น
อย่างมาก พบว่าย่านบางกะปิเป็นย่านทีน่่าจบัตามอง จากการศกึษา พบว่าจ านวนของประชากรในย่านบางกะปิ มคีวามหนาแน่นเป็น
ล าดบัที่ 13 จากจ านวนเขตทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร หรือคิดเป็น 146,108 คน (สถิติกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ , 2562a) 
นอกจากน้ีในย่านบางกะปิยงัมแีผนพฒันา เช่น รถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวนัออก ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-มนีบุร ี(สุวนิทวงศ์) และ แผนพฒันา
พืน้ทีต่น้แบบยา่นพาณิชยกรรมและยา่นทีอ่ยูอ่าศยัในกรุงเทพชัน้กลางบรเิวณล าสาล ีเขตบางกะปิ 

ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าการศกึษาเรื่องปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกพกัอาศยั และความเป็นไปได้ในคอนโดมเีนียมตามแนว
รถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวนัออก ช่วงศูนย์วฒันธรรม-มนีบุร ี(สุวนิทวงศ์) สามารถน าไปสู่การพฒันารูปแบบโครงการคอนโดมเินียมที่จะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท้ีส่นใจทีม่ากยิง่ขึน้ 

2. วตัถปุระสงค ์
การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความต้องการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวนัออก ช่วงศูนย์

วฒันธรรม-มนีบุร(ีสวุนิทวงศ)์ และปัจจยัการเลอืกซือ้ รวมถงึการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการคอนโดมเินียม เพือ่น าไปสู่
รปูแบบโครงการทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามสนใจมากขึน้ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ผนั
ผวนในปัจจุบนั ได้แก่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา ปัญหามลพษิและสิง่แวดล้อม รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อ
ผูบ้รโิภค 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 จ านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ และย้ายเข้ามาในกรงุเทพมหานคร 
จากการศกึษาจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรปี 2564 มจี านวน 5,641,298 คน, ประมาณการของปี 

2565 มจี านวน 5,628,462 คน และประมาณการของปี มจี านวน 5,614,329 คน (กองยุทธศาสตรบ์รหิารจดัการ, 2562a) และมกีารยา้ย
ถิน่ฐานจากต่างจงัหวดัเขา้มาในกรุงเทพมหานครมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการยา้ยทีอ่ยู่อาศยัหรอืการหาแหล่งงาน มจี านวนการจดทะเบยีน
บ้าน เขา้มายงักรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ โดยปี 2561 มจี านวน 320,472 คน, ปี 2562 มจี านวน 381,337 คน และปี 2563 มจี านวน 
317,235 (กองยุทธศาสตรบ์รหิารจดัการ, 2562c) 

3.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรงุเทพมหานคร 
จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียมในกรุงเทพมหานคร (เจรญิจติต์ ผจงวริยิาทร , 2559) พบว่าปัจจยั

ดา้นความเหมาะสมของราคาและท าเลทีต่ัง้ มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม เมือ่คอนโดมเินียมมรีาคาทีเ่หมาะกบั
กบัท าเลทีต่ัง้ของโครงการ และมรีาคาทีเ่หมาะสมกบัขนาดของหอ้งพกั รวมไปถงึพืน้ทีใ่ชส้อย ท าเลทีต่ัง้ของโครงการ ใกลส้ถานศกึษา 
สถานทีท่ างาน ค่อนขา้งมาก สภาพแวดลอ้มโดยรอบของทีต่ัง้โครงการปลอดภยัและมคีวามเหมาะสม ท าเลทีต่ัง้ของโครงการ เดนิทาง
สะดวก ใกลก้บัระบบขนสง่มวลชนคอ่นขา้งมาก คา่ใชจ้่ายสว่นกลางมคีวามเหมาะสม และขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยในหอ้งพกัมคีวามเหมาะสม 
เพยีงพอต่อการใชง้านและการพกัอาศยั ปัจจยัดงักล่าวยอ่มสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานคร 

3.3 ภาพรวมและศกัยภาพของย่านบางกะปิ 
3.3.1 กำรคมนำคมขนสง่ 

จากการศกึษาเจาะลกึท าเลยา่นบางกะปิ(เดอะ บางกอก เรซเิดนซ์, 2565) พบวา่การเขา้มาของโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้สาย
ศูนย์วฒันธรรม-มนีบุร ี(สุวนิทวงศ์) ระยะทางประมาณ 22.57 ที่ก าลงัก่อสร้างที่คาดว่าจะเปิดให้บรกิารในปี 2566 ที่ท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของท าเลบางกะปิอย่างสิน้เชงิ จะเหน็ไดจ้ากการทีม่โีครงการคอนโดมเินียมใหม่ๆ ดเีวลอปเปอร ์หลายเจา้ต่างเขา้มาจบั
จองพืน้ทีเ่รยีบเสน้ทางรถไฟฟ้าสายสสีม้ เพือ่พฒันาเป็นคอนโดมเินียมตลอดเสน้ทาง โดยรถไฟฟ้าสายสสีม้จะมสีถานีถงึ 10 สถานี และ
สถานียกระดบัอกี 7 สถานี เพิม่ความสะดวกสบายเตม็อตัราใหป้ระชาชน หากมกีารเปิดใชร้ถไฟฟ้าจรงิๆ คาดวา่จะชว่ยแกปั้ญหารถตดิ
บนถนนรามค าแหง ระบบการคมนาคมของบางกะปิกย็งัมอีกีหลากหลายนอกจากระบบขนสง่ทีก่ลา่วไปขา้งตน้ 

3.3.2 ศนูยก์ลำงกรุงเทพฝัง่ตะวนัออก 
จากการศกึษาเจาะลกึท าเลยา่นบางกะปิ(เดอะ บางกอก เรซเิดนซ,์ 2564) พบวา่ปัจจุบนัยา่นบางกะปิคอ่นขา้งมคีวามเจรญิขึน้

จากเมื่อหลายๆปีมาก เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจากย่าน CBD อย่างสุขุมวทิมากนัก มพีื้นที่ติดต่อกบัชุมชนรอบด้านที่ส าคญัๆ  จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลใหท้ าเลย่านบางกะปิเป็นท าเลที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุนไม่ใช่น้อย ราคาที่ดนิในย่าน ‘บางกะปิ’ มกีาร
ขยายตวัสูงถึง 5-10% หลงัจากมกีารพฒันาโครงการรถไฟฟ้าสายสสี้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-มนีบุร ี(สุวนิทวงศ์) และสายสเีหลอืง 
ลาดพร้าว-ส าโรง ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทัง้น้ีจะเหน็การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ในย่านบางกะปิเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะคอนโดมเินียม ซึง่มกัจะอยู่ตามแนวถนนเสน้ส าคญัและตดิรถไฟฟ้า Rental Yield ต่อปีสงูถงึ 5-6 และในอนาคตอนัใกลน้ี้เมือ่
รถไฟฟ้าก่อสรา้งเสรจ็ ราคากจ็ะยิง่ดดีสงูขึน้อกี 

3.4 อตัราการเติบโตและความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณย่านบางกะปิ 
ปัจจัยสนับสนุนท าเลย่านบางกะปิ -รามค าแหง ให้มีความโดดเด่นในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา มาจากรัฐบาลเห็นชอบให้

ด าเนินงานก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ช่วงศนูยว์ฒันธรรมฯมนีบุรใีนช่วงกลางปี2559 ซึง่เสน้ทางดงักลา่วจะเชื่อมกบัสายสนี ้าเงนิ
เส้นทางหลักที่วิ่งเข้าเมือง และเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว -ส าโรง) ในจุดตัดสถานีแยกล าสาลี ส่งผล
ผูป้ระกอบการหลายรายหนัมาซือ้ทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการคอนโดมเินียม และเริม่เปิดขายคกึคกัมากขึน้ตัง้แต่ปี 2560 ซึง่ปีเดยีวมหีอ้ง
ชุดใหม่ใหม่ทะลกั 3,658หน่วยขณะทีค่รึง่ปีแรก 2562 มซีพัพลายใหม่เกดิขึน้แลว้ ประมาณ 2,236 หน่วย คาดสิน้ปี จะมคีอนโดฯเปิด
ขายใหมส่งูรวมทัง้สิน้ 6 พนัหน่วย โดยนบัเป็นปรบัตวัทีส่งูขึน้มากจากปีก่อนหน้า (ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์, 2562) 

4. วิธีการศึกษา 
การศกึษาในครัง้น้ีใชเ้ครือ่งมอืในการวจิยัโดยการรวบรวมจากการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิทบทวนวรรณกรรม และท าการคน้ควา้

รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง สื่อ สิง่พมิพ์ ขอ้มูลเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง และเอกสารงานวจิยั บทความต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง เรื่องความ
ตอ้งการและปัจจยัในการเลอืกซือ้คอนโดมเินียม รวมถงึความเป็นไปไดข้องโครงการคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นประโยชน์
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สามารถน ามาวเิคราะหแ์ละอา้งองิในงานวจิยัได ้และศกึษาขอ้มลูปฐมภูมจิากการท าแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู โดย
แบง่เป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูการพกัอาศยั และความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั  

ขัน้ตอนการวจิยัตามล าดบั ไดแ้ก่ 

1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบไปดว้ย 

จ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ และยา้ยเขา้มาในกรุงเทพมหานคร, ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเีนียมในกรุงเทพมหานคร, 
ภาพรวมและศกัยภาพของยา่นบางกะปิ และอตัราการเตบิโตและความเป็นไปไดข้องโครงการคอนโดมเินียมบรเิวณยา่นบางกะปิ 

2. จดัท าแบบสอบถามในรปูแบบทีก่ลา่วไปขา้งตน้เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู เพือ่น ามาอา้งองิและวเิคราะห ์น าปรบัใชก้บังานวจิยั 
เพื่ออา้งองิและพฒันาโครงการในอนาคต โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google form จ านวน 126 ชุด เกบ็ขอ้มลูเมื่อ เดอืน
ตุลาคม ปี 2564 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา และพนักงานบรษิทั ในช่วงอายุ 20-40 ปี ที่พกัอาศยัในคอนโดมเินียมหรอื
ตอ้งการยา้ยทีพ่กัอาศยัมาอยูท่ีค่อนโดมเินียม โดยก าหนดพืน้ทีเ่ป็นกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

5. ผลการศึกษา 

จากผลการศกึษาจากแบบสอบถามทีไ่ดร้บัจ านวน 126 ชุด แบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบไปดว้ย 

5.1 ความต้องการและข้อมลูในการพกัอาศยัในคอนโดมิเนียม 

5.1.1. ขอ้มลูทัว่ไป ประกอบไปดว้ย เพศ อำยุ อำชพี และรำยได ้

5.1.1.1 เพศ ประกอบไปดว้ย เพศชายจ านวน 35 คน คดิเป็น 27.8% เพศหญงิจ านวน 90 คนคดิเป็น 71.4% และ Nonbinary 
จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% 

 
รปูท่ี 1 แผนภมูแิสดงขอ้มลูทัว่ไป : เพศ   ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.1.2 อำยุ ประกอบไปดว้ย อายุ20-30ปี จ านวน 81 คน คดิเป็น 64.3% อายุ 31-40ปี จ านวน 9 คน คดิเป็น 7.1% อายุ 41-
50ปี จ านวน 15 คน คดิเป็น 11.9% อายุ51-60ปี จ านวน 20 คน คดิเป็น 15.9% อายุ 60ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8%  

 
รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงขอ้มลูทัว่ไป : อายุ   ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564.  
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5.1.1.3 อำชพี ประกอบไปดว้ย นักศกึษา จ านวน 75 คน คดิเป็น 59.5% ธุรกจิสวนตวั จ านวน 3 คน คดิเป็น 2.4 % พนักงาน
บรษิทั จ านวน 35 คน คดิเป็น 27.8% ขา้ราชการ จ านวน 2 คน คดิเป็น 1.6% บุคลากรทางการแพทย ์จ านวน 2 คน คดิเป็น 1.6% อาชพี
อสิระ จ านวน 7 คน คดิเป็น 5.6% พนักงานองค์กรของรฐั จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% ขา้ราชการบ านาญพเิศษ จ านวน 1 คน คดิเป็น 
0.8% 

 
รปูท่ี 3 แผนภมูแิสดงขอ้มลูทัว่ไป : อาชพี ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.1.4 รำยได้ ประกอบไปด้วย รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท/เดอืน จ านวน 64 คน คดิเป็น 50.8% รายได้ 15,001-30,000 
บาท/เดอืน จ านวน 24 คน คดิเป็น 19% รายได ้30,001-45,000 บาท/เดอืน จ านวน 10 คน คดิเป็น 7.9% รายได ้45,001-60,000 บาท/
เดอืน จ านวน 9 คน คดิเป็น 7.1% รายได ้60,001-75,000 บาท/เดอืน จ านวน 2 คน คดิเป็น 1.65 รายได ้75,001-90,000 บาท/เดอืน 
จ านวน 4 คน คิดเป็น 3.2% รายได้ 90,001-100,000 บาท/เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็น 4% รายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดือน 
จ านวน 7 คน คดิเป็น 5.6% และยงัไมม่รีายได ้จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% โดยอา้งองิจากรูปแบบแผนภูม ิรูปที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
พกัอาศยั : แผนภมูแิสดงขอ้มลูทัว่ไป : รายได ้ตามล าดบั 

 
รปูท่ี 4 แผนภมูแิสดงขอ้มลูทัว่ไป : รายได ้  ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.2 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรพกัอำศยั ประกอบไปดว้ย รูปแบบของทีพ่กัอาศยัทีผู่ต้อบแบบสอบถามอาศยัในปัจจุบนั ปัญหาสว่นใหญ่ทีพ่บ
จากทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนั ความตอ้งการทีจ่ะยา้ยทีพ่กัอาศยั จากทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนัไปอยู่คอนโดมเินียม ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการ
เลอืกคอนโดมเินียม และปัจจยัในการเลอืกหอ้งพกัในคอนโดมเินียม 

5.1.2.1 รูปแบบของทีพ่กัอำศยัในปัจจุบนั ประกอบไปด้วย บา้นเดี่ยว จ านวน 62 คน คดิเป็น 49.2% โครงการบา้นจดัสรร 
จ านวน 15คน คดิเป็น 11.9% ทาวน์เฮค้า/ทาวน์โฮม จ านวน 19 คน คดิเป็น 15.1% คอนโดมเินียม จ านวน 13 คน คดิเป็น 10.3% 
หอพกั/อพาร์ทเมน้ จ านวน 43 คน คดิเป็น 34.1% เช่าทีด่นิ จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% บา้นแฝด จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% โดย
อา้งองิจากรปูแบบแผนภมู ิรปูที ่5 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัอาศยั : รปูแบบของทีพ่กัอาศยัทีท่า่นอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั ตามล าดบั 
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รปูท่ี 5 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัอาศยั : รปูแบบของทีพ่กัอาศยัทีท่า่นอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั   ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.2.2 จ ำนวนของผูต้อบแบบสอบถำมทีพ่บปัญหำจำกทีอ่ยู่อำศยัในปัจจุบนั ประกอบด้วยผูท้ี่พบปัญหาจากทีอ่ยู่อาศยัใน
ปัจจุบนั จ านวน 83 คน คดิเป็น 65.9% และผูท้ีไ่มพ่บปัญหาจากทีอ่ยูอ่าศยัปัจจุบนั จ านวน 43 คน คดิเป็น 34.1% 

 
รปูท่ี 6 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัอาศยั : จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทีพ่บปัญหาจากทีอ่ยูอ่าศยัในปัจจุบนั   ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.3 ปัญหำทีพ่บเจอจำกทีอ่ยู่อำศยัในปัจจุบนั ประกอบไปดว้ย พืน้ทีใ่ชส้อยไม่เพยีงพอต่อการใชง้าน จ านวน 51 คน คดิเป็น 40.5% 
สิง่อ านวยความสะดวกมน้ีอยเกนิไป จ านวน 39 คน คดิเป็น 31% ยากต่อการดแูลหรอืท าความสะอาด จ านวน 19 คน คดิเป็น 15.1% 
ไม่สามารถปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยไดต้ามความตอ้งการ จ านวน 55 คน คดิเป็น 43.7% ความไมส่ะดวกในการเดนิทางจ านวน 21 คน 
คดิเป็น 16.7% มรีะยะทางไกลจากสถานทีต่่างๆ จ านวน 27 คน คดิเป็น 21.4 % ไม่มปัีญหา จ านวน 3 คน คดิเป็น 2.4% เพื่อนบา้น
จอดรถบนพื้นทีส่่วนกลาง จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% สตัว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านก่อใหเ้กดิความร าคาญ จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% 
หอ้งครวัเลก็เกนิไป จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% มปีลวกกดักนิส่วนต่างๆของบา้น จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% ปัญหาเรื่องเพื่อนบา้น 
จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% ที่จอดรถยนต์แคบไป จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% มจีิ้งจกและแมลงสาบ จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% 
หอ้งน ้าเลก็ จ านวน 1 คน คดิเป็น 0.8% และสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวย โดยอา้งองิจากรปูแบบแผนภมู ิรปูที ่7 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกั
อาศยั : ปัญหาสว่นใหญ่ทีพ่บจากทีอ่ยูอ่าศยัในปัจจุบนั ตามล าดบั 
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รปูท่ี 7 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัอาศยั : ปัญหาสว่นใหญ่ทีพ่บจากทีอ่ยูอ่าศยัในปัจจุบนั ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.4 ควำมตอ้งกำรยำ้ยจำกทีพ่กัอำศยัในปัจจุบนัไปอยู่คอนโดมเินียม ประกอบดว้ย ยงัไมม่คีวามตอ้งการยา้ย จ านวน 91 คน คดิเป็น 
72.2% มคีวามตอ้งการยา้ย จ านวน 32 คน คดิเป็น 25.4% และอื่น ๆ จ านวน 3 คน คดิเป็น 2.4% 

 
รปูท่ี 8 แผนภมูขิอ้มลูเกีย่วกบัการพกัอาศยั : ความตอ้งการทีจ่ะยา้ยทีพ่กัอาศยั  ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.5 ปัจจยัส ำคญัทีส่ง่ผลต่อกำรเลอืกคอนโดมเินียม เรยีงตามล าดบัความส าคญั ประกอบไปดว้ย ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั 
ความสะดวกในการเดนิทาง ท าเลทีต่ัง้ ใกลก้บัแหลง่อ านวยความสะดวก ใกลก้บัแหล่งสถานศกึษา/สถานทีท่ างาน ท าเลทีต่ัง้ สิง่อ านวย
ความสะดวก และขนาดของหอ้งพกั โดยอ้างองิจากรูปแบบแผนภูม ิรูปที ่9 ขอ้มูลเกี่ยวกบัการพกัอาศยั: ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการ
เลอืกคอนโดมเินียม ตามล าดบั 

 
รปูท่ี 9 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัอาศยั : ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกคอนโดมเินียม   ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564.  
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5.1.6 ปัจจยัในกำรเลอืกหอ้งพกัในคอนโดมเินียม เรยีงตามล าดบัความส าคญัประกอบไปดว้ย การออกแบบและการจดัการพืน้ทีใ่ชส้อย 
ขนาดของหอ้งพกั มพีืน้ทีอ่เนกประสงคร์องรบัการใชง้าน ขนาดของพืน้ทีข่องหอ้งนัง่เล่นหรอืหอ้งนอน ต าแหน่งของหอ้งพกั และความ
สูงของฝ้าเพดาน โดยอ้างอิงจากรูปแบบแผนภูม ิรูปที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกบัการพกัอาศยั: ปัจจยัในการเลอืกห้องพกัคอนโดมเินียม 
ตามล าดบั 

 
รปูท่ี 10 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพกัอาศยั : ปัจจยัในการเลอืกหอ้งพกัคอนโดมเินียม  ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.7 ควำมต้องกำรของผู้พกัอำศยัภำยในคอนโดมเินียม  ประกอบไปด้วย ความกังวลในการพกัอาศัยในคอนโดมิเนียมในช่วง
สถานการณ์ Covid-19 และเรือ่งทีอ่ยากใหท้างคอนโดมเินียมปรบัปรุงเพิม่เตมิ  

5.1.7.1 ควำมกงัวลในกำรพกัอำศยัในคอนโดมเินียมในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 ประกอบไปดว้ย ดา้นสุขภาพร่างกายและ
จติใจจ านวน 66 คน การใชส้ถานทีห่รอืสิง่อ านวยความสะดวกรว่มกบัผูอ้ื่นจ านวน 63 คน เกดิความกงัวลเน่ืองจากผูพ้กัอาศยัหนาแน่น
เกนิไปจ านวน 59 คนการเดนิทางออกจากที่พกัอาศยั จ านวน 55 คน ความปลอดภยัของชวีติและทรพัย์สนิ 44 คน และหาสถานที่
อ านวยความสะดวกไดย้ากจ านวน 23 คน โดยอา้งองิจากรปูแบบแผนภมู ิขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค : ความกงัวลในการ
พกัอาศยัในคอนโดมเินียม ตามล าดบั 

 
รปูท่ี 11 ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค : ความกงัวลในการพกัอาศยัในคอนโดมเินียม   ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

5.1.7.2 เรือ่งทีอ่ยำกให้ทำงคอนโดมเินียมปรบัปรุงเพิม่เติม ประกอบด้วย การใช้พื้นที่ส่วนกลางแบบไม่ต้องกังวลเรื่อง
โรคตดิต่อจ านวน 83 คน ลดการใชก้ารสมัผสัและเปลีย่นเป็นระบบอตัโนมตัจิ านวน 79 คน ต้องการพืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ 63 คน พืน้ที่
รองรบัพสัดุจ านวน 62 คน รองรบัสตัวเ์ลีย้งและการเปลีย่นแปลงอื่นๆจ านวน 48 คน พืน้ทีส่ าหรบันัง่รบัประทานอาหารจ านวน 23 คน ที่
จอดรถจ านวน 1 คน และการกกัตวัหรอืการเผา้ระหวงักลุ่มเสีย่งจ านวน 1 คน โดยอ้างองิจากรูปแบบแผนภูม ิรูปที่12 ขอ้มลูเกีย่วกบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค: เรือ่งทีอ่ยากใหค้อนโดปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิ  
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รปูท่ี 12 ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค: เรือ่งทีอ่ยากใหค้อนโดปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิ   ทีม่า: ผูแ้ต่ง, 2564. 

6. สรปุผลการศึกษา 

จากผลการศกึษาขอ้มลูทัว่ไปพบวา่ อายุ และรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากอยูท่ี ่20-30 ปี และสว่นใหญ่มรีายไดไ้ม่
เกิน 30,000 บาท/เดือน ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเรื่องของราคาของห้องพกั ส่งผลต่อการตัง้ราคาขาย ความ
เหมาะสมของราคา ภาพรวมของโครงการ และการพฒันารูปแบบต่างๆในโครงการคอนโดมเินียม เช่น การออกแบบและการจดัการ
พืน้ทีใ่ชส้อย พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก เป็นตน้ 

จากผลการศกึษาความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัภายในคอนโดมเินียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามกงัวลเป็นอย่างมากในเรื่องของ สุขภาพร่างกายจติใจมากทีสุ่ด และเรื่องของการใชส้ถานที ่หรอืสิง่อ านวยความ
สะดวกร่วมกบัผูอ้ื่น ตามล าดบั โดยทางผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการใหท้างคอนโดมเินียมปรบัปรุงในเรื่องของ การใชส้ว่นกลางทีไ่มต่อ้ง
กงัวลเกีย่วกบัโรคตดิต่อ และลดการใชก้ารสมัผสัและเปลีย่นเป็นระบบอตัโนมตั ิและอื่นๆ 

จากผลการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกคอนโดมเินียม พบวา่ 25% ของจ านวนผูต้อบแบบสอบมคีวามตอ้งการทีจ่ะยา้ยจาก
ทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนัไปยงัคอนโดมเินียม โดยปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลในการเลอืกคอนโดมเินียม ไดแ้ก่ ปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุคอืเรือ่งของความ
เป็นสว่นตวัและความปลอดภยัมากทีส่ดุ ความสะดวกในการเดนิทาง ท าเลทีต่ัง้ สิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการ ตามล าดบั สว่น
ปัจจยัในการเลอืกหอ้งพกัคอืเรือ่งของการออกแบบและการจดัการพืน้ทีใ่ชส้อยของหอ้งพกั 

7. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการศกึษาเรื่องความตอ้งการและปัจจยัทมีผีลต่อการเลอืกซือ้และความเป็นไปไดข้องโครงการคอนโดมเินียม
ตามแนวรถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวนัออก ช่วงศูนย์วฒันธรรม-มนีบุร(ีสุวนิทวงศ์) พบว่าปัจจยัทีม่คีวามส าคญัเป็นล าดบัต้นๆคอืเรื่องของ
ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั ท าเลทีต่ัง้ ราคาขายต่อตารางเมตร และยงัมผีูต้อบแบบสอบถามมคีวามกงัวลเป็นอยา่งมากในเรือ่ง
ของ สุขภาพร่างกายจิตใจมากที่สุด และเรื่องของการใช้สถานที่ หรือสิง่อ านวยความสะดวกร่วมกบัผู้อื่น เพราะเน่ืองด้วยภายใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาที ่ดงันัน้ผูป้ระกอบการโครงการคอนโดมเินียม จงึตอ้งตะหนักในเรื่องของความปลอดภยั
และความเป็นส่วนตวั ดงันัน้การออกแบบและพฒันาโครงการคอนโดมเินียมจ าเป็นตอ้งเตรยีมพืน้ทีแ่ละใส่ใจในเรื่องของการออกแบบ 
ค านึงถงึการใชพ้ืน้ทีใ่ชส้อยอย่างเหมาะสมภายในโครงการคอนโดมเินียม การรบัอาหารจากบรกิารรบัสง่อาหาร สิง่อ านวยความสะดวก 
รองรบัจ านวนทีจ่อดรถหอ้งละ 2 คนั และบรกิารทีส่ามารถใชง้านไดใ้นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา อกีทัง้ยงัตอ้งค านึงถงึ
เรือ่งราคาขายเฉลีย่ของโครงการ ไมใ่หม้รีาคาเฉลีย่ทีส่งูหรอืต ่าจนเกนิไป เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนั โลกของเรามสีดัสว่นของผูส้งูอายุเพิม่สงูขึน้เฉลีย่ 8.76 เปอรเ์ซน็ตต์่อปี ซึง่ประเทศญีปุ่่ นมสีดัสว่นประชากรสงูอายุต่อ
ประชากรทัง้หมดมากทีส่ดุในโลก ถงึรอ้ยละ 20 ผูส้งูอายุชาวญีปุ่่ นทีเ่กษยีณสว่นใหญ่ใชเ้วลาไปกบัการทอ่งเทีย่วและเป็นกลุ่มทีม่รีายไดท้ี่
ม ัน่คงจากเงนิบ านาญของรฐับาล เฉลีย่อยู่ทีปี่ละ 3 แสนบาทต่อคน คดิเป็น 65,000 บาทต่อเดอืน ปัจจุบนักลุ่มผูส้งูอายุชาวญี่ปุ่ นเขา้มา
พ านักระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่มปีระมาณ 3,000 คน ท าใหค้วามต้องการของโครงการประเภทที่พ านักระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุ 
(Retirement Home) ในจงัหวดัเชยีงใหมเ่พิม่สงูขึน้เน่ืองจากรฐับาลญีปุ่่ นสนบัสนุน เพราะคา่ครองชพีทีถู่กและสภาพอากาศไมเ่ป็นพษิต่อ
ร่างกายผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกนัโครงการประเภทดงักล่าวในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ บทความฉบบัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัในการเลอืกทีพ่กัทีพ่ านักระยะยาวของผูส้งูอายุชาวญีปุ่่ นในจงัหวดัเชยีงใหม ่และน าไปเป็นแนวทางส าหรบั
ผูป้ระกอบการในการพฒันาโครงการในอนาคต วธิกีารศกึษา คอื 1) ศกึษาความต้องการของผูส้งูอายุชาวญีปุ่่ นในจงัหวดัเชยีงใหม่ผ่าน
ชุดแบบสอบถามเชงิลกึ, 2) เสนอแนวทางการพฒันาโครงการประเภททีพ่ านักระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุชาวญี่ปุ่ นส าหรบัผูป้ระกอบการ , 
และ 3) คดัเลอืกกรณีศกึษา เพื่อน ามาวเิคราะหร์่วมกบัปัจจยัทีไ่ดเ้พือ่ใหผู้ป้ระการเหน็ภาพชดัเจนยิง่ขึน้ ผลการศกึษาพบว่า 1) ปัจจยัที่
ผู้สูงอายุเลือกที่พัก คือ สภาพอากาศ , การแพทย์, การเข้าถึง, สถานที่ท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวเชิงสุภาพ และค่าครองชีพ , 2) 
ผูป้ระกอบการควรก าหนดพืน้ทีส่่วนกลางส าหรบัผูส้งูอายุทีส่อดคลอ้งและเพยีงพอต่อความตอ้งการ , และ 3) โครงการทีส่อดคลอ้ง และ
ตรงกบัความตอ้งการและปัจจยัในการเลอืกมากทีส่ดุ 

ค ำส ำคญั: ปัจจยักำรเลอืกทีพ่กั, พ ำนกัระยะยำว, ผูส้งูอำยุ, ชำวญีปุ่่ น, ทีพ่กัอำศยัของผูส้งูอำยุ  

Abstract 
 Currently, the proportion of elderly people in our world is increasing by an average of 8.76 percent per year. Japan 
has 20 percent of the world's aging population. Retired Japanese seniors spend most of their time traveling and earning a 
stable income from government pension, averaging 300,000 baht per year per person or 65,000 baht per month. Currently, 
about 3,000 Japanese elderly people come. Long term stay in Chiang Mai This makes the need for long-term housing projects 
for the elderly. The number of nursing homes in Chiang Mai has increased due to support from the Japanese government. 
because the cost of living is cheap and the air is not toxic to the elderly body At the same time, such projects in Chiang Mai 
are not enough to meet demand. This article aims to examine factors in choosing long-term accommodation for Japanese 
seniors in Chiang Mai. and used as a guideline for entrepreneurs to develop projects in the future Methods of this study were 
1) to study the needs of the Japanese elderly in Chiang Mai using an in-depth questionnaire; 2) to propose guidelines for the 
development of a long-term housing project. for Japanese seniors, for entrepreneurs; and 3) selected case studies. To be 
analyzed together with the factors received to make the audience see a clearer picture. The results of the study found that 1) 
the factors in which the elderly chose accommodation were weather conditions, medical conditions, access to tourist 
attractions/polite tourism. 2) Entrepreneurs should define common areas for the elderly that are consistent and sufficient to 
meet their needs, and 3) related projects. and match the needs and factors in choosing the most. 

Keywords:  Accommodation selection factors, long stay, Elderly people, Japanese people, Residential for the elderly 
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1. บทน า 
การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Long Stay Tourism) ตามความหมายที่ให้ไว้โดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (2554) 

หมายถงึ การพ านักระยะยาวในต่างประเทศ มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการพกัผ่อน เน้นการใช้ชวีติประจ าวนัเป็นกจิกรรมหลกัและการ
ทอ่งเทีย่วเป็นกจิกรรมเสรมิ นักท่องเทีย่วต่างชาตใินลกัษณะการพ านกัระยะยาว แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คอื 1) กลุม่ทีเ่ขา้มาพ านกัระยะ
ยาวโดยเฉพาะในฤดูหนาวและผูม้ารบัการรกัษาสุขภาพเป็นครัง้คราว 2) กลุ่มนักท่องเทีย่ววยัหลงัเกษยีณอายุ 50 ปี ขึน้ไป ในทีน้ี่เน้น
กลุ่มสุขภาพดแีละช่วยเหลอืตนเองได้ 3) กลุ่มนักเรยีน นักศกึษาทีเ่ขา้มาศกึษาในประเทศ 4) กลุ่มนักกฬีาที่เขา้มาเกบ็ตวัในประเทศ 
(เฉลมิพล แจม่จนัทร ์และอรไท โสภารตัน, 2555) 

ในปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกก าลงัเผชญิกบัสงัคมผูสู้งอายุที่มี ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมมีากกว่า 7% ของจ านวนประชากร
ทัง้หมด (United Nations, 2020) มอีตัราเพิม่สงูขึน้ตัง้แต่ปี 2015-2020 เฉลีย่ 8.76 ต่อปีดงั รปูที1่ เป็นประเดน็ทางสงัคมและเศรษฐกจิซึง่
เป็นทีส่นใจในหลายประเทศ จ านวนผูส้งูอายุทีเ่พิม่สดัส่วนขึน้มากมสีาเหตุส าคญัมาจากคุณภาพทางการแพทยท์ีพ่ฒันาขึน้จนส่งผลให้
อายุขยัเฉลีย่ของประชากรยนืยาวขึน้ (The world bank, 2021) 

 
รปูท่ี 1 อตัราประชากรผูส้งูอายุปี 2015-2020 (หน่วย รอ้ยละ) 
ทีม่า: The world bank (population ages 65 and above 2021)       

ปรากฏการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ในเกอืบทุกประเทศทัว่โลกและเป็นทีจ่บัตามอง อาจส่งผลถงึเศรษฐกจิ ไลฟ์สไตลแ์ละสงัคม
อย่างมากสิง่ทีจ่ะตามมากค็อืโอกาสในการสรา้งธุรกจิอย่างมากมาย โดยเฉพาะ  “ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์” ทีท่ าเกีย่วกบัทีพ่ านักระยะ
ยาวส าหรบัต่างชาตวิยัเกษยีณ 

ประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีม่อีตัราเพิม่ของผูส้งูอายุเยอะทีส่ดุในโลกเป็นอนัดบั 1 เฉลีย่ปีละ 28.39% (The world bank, 2021) ตลอด
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รูปแบบสงัคมของชาวญี่ปุ่ นกลายเป็นสงัคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่จะเกิดปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขอาจไม่ทัว่ถงึ คุณหมอ บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลไม่เพยีงพอ อตัรากลุ่มนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย
เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มวยัเกษยีณ ซึง่เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสนใจการพ านักระยะยาวในไทยมากทีสุ่ดเป็นกลุ่มทกัท่องเทีย่วพ านัก
ระยะยาวทีม่สีดัสว่นมากทีส่ดุซึง่สรา้งรายไดถ้งึ 2 พนัลา้นบาทต่อปี (lanna health hub, 2019) มกี าลงัในการใชจ้า่ยสงูอยูท่ีป่ระมาณ 65,000 
บาท/เดอืน (Propholic  Editorial Team, 2019) และประเทศไทยเป็นพืน้ทีห่ลกัแห่งหนึ่งทีผู่ส้งูอายุญี่ปุ่ นมคีวามสนใจ ดว้ยเหตุผลส าคญั 
คอื ค่าครองชพีทีต่ ่ากว่าและสภาพอากาศทีด่ตี่อสุขภาพของวยัเกษยีณมากกวา่ ในปัจจุบนัพบว่ารสีอรท์ของคนวยัเกษยีณ ทีต่อ้งการมา
ท่องเที่ยวพ านักระยะยาวหลายๆ แห่งในย่านท่องเที่ยวที่รองรบันักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี พบปัญหาด้านการอยู่อาศยั อาทเิช่น ปัญหาความ
ปลอดภยั สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโทรทศัน์ไมด่ ีความกงัวลเรื่องโครงสรา้งอาคาร ไมม่คีรวัในการท าอาหาร พืน้ทีใ่ชส้อยภายในทีพ่กัไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการ ตอ้งการระบบขนสง่สาธารณะ ฯลฯ เป็นตน้ 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึปัญหาของทีพ่ านกัระยะยาวทีส่ว่นใหญ่ทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยทีไ่มต่อบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ เพือ่
สามารถพฒันาโครงการทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ จงึศกึษาคน้ควา้ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกทีพ่กัอาศยัของผูส้งูอายุชาว
ญีปุ่่ นในดา้นต่างๆเพือ่น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการและสรา้งโอกาสทางธุรกจิทีจ่ะสามารถน าไปลงทุนท าโครงการรสีอรท์ของคน
วยัเกษยีณไดใ้นอนาคต 

https://lannahealth/
https://propholic.com/author/propholicedit/
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2. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาความตอ้งการของผูส้งูอายุชาวญีปุ่่ นผา่นแบบสอบถามเชงิลกึ จ านวน 28 คน 
2) เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาโครงการประเภททีพ่ านกัระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุชาวญีปุ่่ นส าหรบัผูป้ระกอบการ  
3) เพื่อศกึษาปัจจยัความตอ้งการของผูส้งูอายุชาวญี่ปุ่ น น ามาวเิคราะหด์า้นอุปทานทีพ่ านักระยะยาวเพือ่เสนอแนะการพฒันาโครงการ
ใหก้บัผูป้ระกอบการ 

3. แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 ปัจจยัในการเลือกท่ีพ านักระยะยาว 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการสนิใจของคนญี่ปุ่ นในการมาพ านักระยะยาวในประเทศไทยพบว่า มอียู่ด้วยกนั 5 ปัจจยั (Marketwise 

market research consultants, 2009) 
1) สภาพอากาศ เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่ นเมื่อถงึฤดูหนาวอากาศหนาวจดัมากจนคนสงูอายุไม่สามารถออกไปท ากจิกรรมนอก

บา้นไดซ้ึง่ส่งผลต่อสุขภาพของผูส้งูอายุจงึตอ้งการสภาพอากาศทีเ่ยน็สบายในช่วงฤดูหนาวทีเ่หมาะสมต่อสุขภาพร่างกายของผูส้งูอายุ
และในชว่งฤดรูอ้นกร็อ้นจดัจนท าใหเ้หน่ือยงา่ย จงึมองหาพืน้ทีท่ีต่อบโจทยต์่อสภาพรา่งกายของผูส้งูอายุมากทีส่ดุ 

2) การแพทย์ ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่หลากหลายพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยววัยเกษียณน้ีในทุก ๆ ด้าน  ซึ่ง
สถานพยาบาลต่าง ๆ มคีุณภาพตามที่หน่วยงานราชการรบัรองและมกีารต้อนรบันักท่องเทีย่วต่างชาตอิย่างดีมบีรกิารทางสุขภาพที่
หลากหลายครบวงจร ความน่าเชื่อถอื/การไดร้บัการรบัรองมาตรฐานของโรงพยาบาล ความช านาญในการรกัษา/ความเชีย่วชาญเฉพาะ
ทางของโรงพยาบาล 

3) การเขา้ถงึ การเดนิทางเขา้ถงึทีง่า่ยและสะดวกเป็นปัจจยัส าคญัส าทีท่ าใหล้กูคา้ชาวต่างชาตติดัสนิใจเลอืกเขา้พ านกั  
4) สถานทีท่อ่งเทีย่ว/การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ในประเทศไทยมสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายเพือ่รองรบัชาวต่างชาต ิมเีอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมและอากาศทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปีท าใหเ้ป็นทีน่่าสนใจของต่างชาตวิยัเกษยีณ การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพมหีลากหลายรปูแบบมี
ความน่าสนใจซึง่เป็นกจิกรรมทีผู่ส้งูอายุใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการน าสมุนไพรพืน้บา้นมาใช้ 

5) ค่าครองชพี ผูสู้งอายุชาวญี่ปุ่ นเจอปัญหาค่าครองชพีในประเทศตวัเองทีส่งูขึน้และรฐับาลวางแผนจะปรบัภาษขีายเพิม่ขึน้
และปรบัลดเงนิวยัเกษยีณและสวสัดกิารลดลงจงึมองหาประเทศทีค่า่ครองชพีต ่าและสามารถใชช้วีติบัน่ปลายไดด้ว้ยเงนิวยัเกษยีณ 

3.2 ความต้องการของคนญ่ีปุ่ น           
ชาวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่ทีเ่ลอืกเขา้มาพ านักระยะยาวในไทยเป็นคนวยัเกษยีณ อายุประมาณ 50 ปีขึน้ไป กลุ่มผูสู้งอายุทีแ่ขง็แรง 

ตอ้งการมาพกัผ่อนและใชช้วีติอย่างสงบและเรยีบง่าย ใหค้วามสนใจจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นพเิศษ ดว้ยเหตุผลส าคญั คอื ค่าครองชพีทีต่ ่า
กว่าและสภาพอากาศที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าและได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลญี่ปุ่ นให้เข้ามาท่องเที่ยวพ านักระยะยาวในจงัหวดั
เชยีงใหม ่โดยคนญีปุ่่ นใหค้วามส าคญัดา้นต่างๆ อาทเิชน่ 

1) การเขา้ถงึ ท าเลใกลชุ้มชน การเดนิทางทีส่ะดวกสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มขีนสง่สาธารณะผา่น 
2) สิง่อ านวยความสะดวก อยูใ่กลเ้มอืง หา้งสรรพสนิคา้ โรงพยาบาล มอีนิเทอรเ์น็ตและสญัญาณโทรทศัน์เขา้ถงึ มลีา่มแปลภาษา 
3) ความปลอดภยั มคีวามปลอดภยัภายในโครงการและความเป็นมติรของคนในชุมชน ดา้นความปลอดภยัของโครงสรา้งของทีพ่กัอาศยั 
4) การออกแบบ มมีาตรฐานการออกแบบทีเ่ป็นมติรส าหรบัผูส้งูอายุ นวตักรรมใหม่ๆ  ทีน่ ามาซึง่ความสะดวก ปลอดภยั และ

การมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมสีวนและพืน้ทีส่เีขยีวส าหรบัการพกัผอ่น เน้นการใชส้ ีEarth Tone เพือ่ใหค้วามรู้สกึผ่อนคลาย และอบอุ่น 

3.3 แนวคิดการพฒันาโครงการและการออกแบบโครงการหลงัวยัเกษียณ 
แนวทางในการออกแบบทีอ่ยู่อาศยัเพื่อใหผู้ส้งูอายุโดยสรา้งใหเ้กดิ สภาพแวดลอ้ม  ทีเ่อือ้อ านวยเขา้ถงึไดง้่ายและเป็นมติรต่อ

วยั กจ็ะยิง่เอื้อต่อการอยู่อาศยัมากยิง่ขึน้ โดยหลกัคดิ ในการออกแบบเบือ้งตน้นัน้ จะอา้งองิจากเกณฑก์ารออกแบบ ตามที่ ไดใ้หห้ลกั
ส าคญัๆ 4 ประการ (นวลน้อย บุญวงศแ์ละ นทัทนีเนียมทรพัย,์ 2545) 

1) การใชง้านร่วมกนั หมายรวมถงึ การออกแบบทีท่ าใหทุ้กคนในบา้นไม่ว่าจะต่างกนัทีอ่ายุ  ความสามารถ กายภาพใดๆ ก็
สามารถใชง้านไดเ้สมอภาค และเทา่เทยีมกนั รวมทัง้สามารถปรบัเปลีย่น การใชง้านหรอืความยดืหยุน่ในการใชง้าน ไดส้ะดวก  

2) ความเขา้ใจในการใช้งาน จะต้องมกีารใช้งานง่าย เขา้ใจง่าย โดยไม่ต้องค านึงถึงประสบการณ์ความรู้ภาษา หรอืความ
ช านาญ อนัตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูทีช่ดัเจน ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัการรบัรูท้างร่างกายมากเกนิไป ใชแ้รงน้อย เหมาะส าหรบัผูส้งูอายุทีม่ ี
ก าลงัวงัชา ถดถอยลง  
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3) ความปลอดภยั หมายถงึ ระบบป้องกนัอนัตราย มรีะบบป้องกนัความผดิพลาดในการใชง้าน ลดอนัตราย โดยตอ้งมขีนาด
และพืน้ทีใ่ชง้านทีเ่หมาะสมกบัการเขา้ถงึและใชส้อย โดยปราศจากขอ้จ ากดัทางรา่งกายหรอืการเคลือ่นไหว  

4) ความเหมาะสมดา้นการลงทุน การออกแบบทีด่จีะตอ้งมรีาคาทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน ไมแ่พง และไมถู่กจนเกนิไป หากท า
การออกแบบแลว้ตอ้งลงทุนสงูกจ็ะไมม่ผีูล้งทุน แต่หากการออกแบบนัน้ๆ มคีวามเหมาะสม ในการใชง้าน ความสวยงาม ใชง้านงา่ย และ
มคีวามปลอดภยัแลว้ยงัมคีวามเหมาะสมในการลงทุนอกีดว้ยกจ็ะท าใหเ้กดิการ แพรห่ลายของแนวคดิการออกแบบนัน้ๆ ออกไป 

แนวคดิในการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมและพืน้ทีใ่ชส้อยส าหรบัผูส้งูอายุ ใหส้อดรบักบัพฤตกิรรมของผูส้งูวยั โดยมกีารจดัสรรให้
เป็น  สว่นของหอ้งพกัและพืน้ทีส่ว่นกลางเพือ่ใชท้ ากจิกรรมรว่มกนั ใหทุ้กวนัของการพกัอาศยั รูส้กึเหมอืนเป็นชุมชนของการอยูอ่าศยัทีม่ ี
ความสุข ซึง่ภายในอาจะประกอบไปดว้ย หอ้งออกก าลงัเพือ่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกาย พืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรมสนัทนาการ ยมินาสตกิเพือ่
การฟ้ืนฟูรา่งกาย การออกก าลงักาย กจิกรรมทางวฒันธรรม โดยตอ้งค านึงถงึการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยภายใตเ้งือ่นไขความปลอดภยัใน
การด ารงชวีติตามแนวคดิหลกัในการออกแบบทีเ่หมาะกบัผูอ้ยูอ่าศยัทุกวยั (Universal Design)  

1) การออกแบบใหม้สีิง่กดีขวางบนพืน้ใหน้้อยทีส่ดุ  
2) การตดิตัง้ราวจบัเพือ่ความปลอดภยัในการเคลือ่นไหวของผูส้งูวยั  
3) การออกแบบประตทูางเขา้ใหม้คีวามกวา้งมากกวา่ปกต ิ 
4) การจดัวางระบบไฟสอ่งสวา่งทัง้เวลากลางวนัและกลางคนื  
5) การจดัการอุณหภมูภิายในบา้นใหเ้หมาะสมตลอดวนั 

4. วิธีการศึกษา 
การศกึษาความตอ้งการของชาวญีปุ่่ น ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) การทบทวนวรรณกรรม 2) แบบสอบถามเพือ่ทราบปัจจยัในการ

เลอืกทีพ่ านักระยะยาวของคนญีปุ่่ น โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มผูท้ีส่นใจเขา้พ านักระยะยาว คนญีปุ่่ นทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป การศกึษา
แนวทางในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัของผูส้งูอายุชาวญี่ปุ่ นส าหรบัผูป้ระกอบการ  โดยศกึษาจากเกณฑก์ารออกแบบหลกัส าคญั 4 
ประการ  ศึกษาอุปทานของที่พักอาศัย ด้านราคา ที่ตัง้ ศึกษาหลักในการออกแบบที่เหมาะกับผู้อยู่อาศัยทุกวัย (Universal 
Design) คดัเลอืกกรณีศกึษา เพือ่น ามาวเิคราะหร์่วมกบัปัจจยัทีไ่ด้ โดยศกึษาจากโครงการทีอ่อกแบบทีพ่กัอาศยัเพือ่ผูส้งูอายุวยัเกษยีณ
ในจงัหวดัเชยีงใหม ่เพือ่น าไปสูก่ารเสนอแนะปรบัปรุงทีพ่ านกัระยะยาว 

5. ผลการศึกษา 
จากการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกทีพ่กัอาศยัของผูส้งูอายุชาวญี่ปุ่ นทีม่าท่องเทีย่วพ านักระยะยาว จ.เชยีงใหม่ สามารถ

น ามาเสนอไดด้งัน้ี  

5.1 ศึกษาความต้องการของคนญ่ีปุ่ นและก าหนดปัจจยัในเลือกท่ีพ านักระยะยาว 
5.1.1 ผลจำกแบบสอบถำมเชงิลกึ โดยผำ่น Google from 

โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ผูท้ีส่นใจเขา้พ านกัระยะยาว คนญีปุ่่ นทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวน 28 คน ใหค้วามสนใจ 18 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 รปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 จ านวนคนญีปุ่่ นทีส่นใจเขา้พ านกัระยะยาว 
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จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีส่นใจทัง้หมด 18 คนพบว่าใหค้วามสนใจจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นอนัดบัที ่1 รปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 จงัหวดัทีค่นญีปุ่่ นใหค้วามสนใจ 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีส่นใจทัง้หมด 18 คนพบวา่ความสามารถในการจา่ยต่อเดอืนอยูท่ี ่30,000-50,000 รปูที ่3 
 

 
รปูท่ี 3 ความสามารถในการจา่ยต่อเดอืน 

5.1.2 ควำมตอ้งกำรของคนญีปุ่่ นและก ำหนดปัจจยัในเลอืกทีพ่ ำนกัระยะยำว 
การจากศกึษาดา้นปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการสนิใจของคนญีปุ่่ นในการมาพ านกัระยะยาวในประเทศไทยพบวา่ มอียูด่ว้ยกนั 5 ปัจจยั 
1) สภาพอากาศ จงัหวดัเชยีงใหม่อยู่ทางภาคเหนือตอนบน พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อนปกคลุม ท าใหม้อีากาศ

หนาวเยน็ อุณหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี 25.8 องศาเซลเซยีส (รอ้ยละ 25) 
2) การแพทย ์มโีรงพยาบาลทีห่ลากหลายพรอ้มทีจ่ะรองรบันักท่องเทีย่ววยัเกษยีณนี้ในทุก ๆ ดา้น ซึง่สถานพยาบาลต่าง ๆ ม ี

คุณภาพตามทีห่น่วยงานราชการรบัรอง (รอ้ยละ 22.5) 
3) การเขา้ถงึ ในปัจจุบนัเชยีงใหม่สามารถเขา้ถงึสะดวกมากขึน้ผา่นการนัง่เครื่องบนิ ทุกพืน้เขา้ถงึทีไ่ดง้า่ยมากขึน้ผ่านขนส่ง

สาธารณะทีส่ามารถใชบ้รกิารไดห้ลากหลายรปูแบบการเรยีกใชบ้รกิารหรอืผา่นแอพพลเิคชัน่ (รอ้ยละ 20) 
4) สถานทีท่อ่งเทีย่ว/การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดัทีม่สีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายทีร่องรบัชาวต่างชาตแิละอากาศ

ทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปี มศีกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ มสีถานบรกิารมากถงึ 1,534 แหง่ (รอ้ยละ 17.5) 
5) คา่ครองชพี มคีา่ครองชพีต ่าและไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลญีปุ่่ นสง่เสรมิใหค้นญีปุ่่ นมาพ านกัในเชยีงใหม ่(รอ้ยละ 15) 
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5.2 วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างปัจจยัและกรณีศึกษา 
5.2.1 กรณีศกึษำ: โครงกำรวลิลำ มสีขุ เรสซเิดนทเ์ซส 

 
ทีต่ัง้ : 175 หมู่ 6 ถ.แม่โจ-้พรา้ว ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ 
โครงการประเภท : ขายขาด 
สิง่อ านวยความสะดวก : สระว่ายน ้า ฟิตเนส สวนสาธารณะ 

วลิล่าและคอนโดมเินียมแห่งการพกัผ่อนอย่างมรีะดบั สงบเงยีบ เพื่อจุดประกาย เสรมิดุลยภาพของการใชช้วีติอย่างมคีวามสุข 
ท่ามกลางบรรยากาศแหง่ทะเลสาบ ดอกบวันานาพรรณ ดว้ยววิทวิทศัน์ของธรรมชาตอินัร่มรื่น พรอ้มววิภูเขา ในการออกแบบอนัเรยีบหรู 
โดดเด่น เหมาะส าหรบัการพกัผอ่นของผูส้งูอายุอยา่งแทจ้รงิ ดว้ยทุกคุณภาพการตกแต่งดว้ยมาตรฐานระดบัพรเีมยีม 

5.2.2 กรณีศกึษำ : โครงกำร Jin Wellbeing County 

 
ทีต่ัง้ : ถนน พหลโยธนิ จงัหวดัปทุมธานี 
โครงการประเภท : คอนโดมเินียม 
สิง่อ านวยความสะดวก : สระว่ายน ้า ฟิตเนส สวนและพืน้ทีก่จิกรรม Co-Working Area 

คอนโดมเินียมแห่งการพกัผ่อนอย่างมรีะดบั สงบเงยีบ ถูกออกแบบมาเพือ่รองรบัการอยูอ่าศยัของผูส้งูอายุ และมคีุณหมอคุณ
พยาบาลดูแลตลอด 24 ชม.มีทัง้  Condominium + Wellness Center + Hospital และ Community Mall อยู่ในโครงการเดียวกัน 
กลายเป็นศนูยร์วมการดแูลรกัษาสขุภาพทีค่รบวงจร และยงัเป็นโครงการคอนโดมเินียมแหง่แรกในเครอืของโรงพยาบาลธนบุร ี

โดยน ากรณีศกึษามาวเิคราะหห์าความสอดคลอ้งกบั 5 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจของคนญีปุ่่ นในการมาพ านักระยะยาว 
ปัจจยั 5 ข้อ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
สภาพอากาศ เยน็สบายตลอดปี เฉลีย่ 25  องศา  
การแพทย ์ ทีต่ัง้ของโครงการโดยรอบมโีรงพยาบาลและศนูย์

ส าหรบัผูส้งูอายุ 
 

การเขา้ถงึ การเดนิทางงา่ยสะดวก ซึง่อยูไ่มไ่กลจากตวัเมอืง
และสนามบนิมากนกั มขีนสง่สาธาณะเขา้ถงึ 

 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว/เชงิสขุภาพ  โดยรอบมสีถานทีท่อ้งเทีย่วแต่อาจจะจะไม่
ตอบโจทยส์ าหรบัผูส้งูอายุ 

คา่ครองชพี ส าหรบักลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาตคิา่ครองชพีจงัหวดั
เชยีงใหมส่อดคลอ้งกบัก าลงัจา่ย 

แต่ส าหรบักลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นคนไทยกย็งัถอื
วา่สงูเกนิไปทีจ่ะไปอาศยัในบัน้ปลายชวี9ิ 
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ปัจจยัเพ่ิมเติม สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
สิง่อ านวยความสะดวก  เป็นโครงการส าหรบัผูส้งูอายแุต่ใน

ขณะเดยีวกนัพืน้ทีส่ าหรบัการท ากจิกรรม
ของผูส้งูอายไุมม่ ี

ประเภทโครงการ  ไมต่อบสนองต่อความตอ้งการลกูคา้ เพราะ
ประเภทของการซือ้-ขายซึง่กลุ่มลกูคา้สว่น
สนใจการมาทอ่งเทีย่วพ านกัระยะยาว
มากกวา่การมาอยูอ่าศยัเพราะตอ้งการ
พกัผอ่นและพกัฟ้ืนรา่งกายจากอากาศ
หนาว 

5.3 แนวคิดในการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัของผูส้งูอายชุาวญ่ีปุ่ นส าหรบัผูป้ระกอบการ  
5.3.1 ผลกำรศกึษำแนวคดิในกำรพฒันำโครงกำรทีพ่กัอำศยัของผูส้งูอำยุชำวญีปุ่่ นส ำหรบัผูป้ระกอบกำรผำ่น 5 ปัจจยั 

1) สภาพอากาศ: ดา้นสภาพอากาศควร เลอืกทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เพราะทีต่ัง้ทีต่่างกนัอาจจะท าใหอุ้ณหภมูเิปลีย่นไป
ไดถ้า้ลกูคา้ตอ้งการอากาศเยน็สบายอาจจะดทูีต่ ัง้แถบชานเมอืง 

2) การแพทย:์ ดา้นการแพทยเ์ป็นสิง่ส าคญัควรเลอืกท าเลทีต่ัง้ใกลโ้รงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพทีพ่รอ้มจะรองรบัลกูคา้ชาวต่างชาต ิ
อาท ิรพ.กรุงเทพเชยีงใหม ่

3) การเขา้ถงึ: กลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มชาวต่างชาตอิาจจะต้องเลอืกท าเลที่ไม่ไกลจากสนามบนิมากนักใหง้่ายต่อการเขา้ถงึหรอื
ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งการบรกิารทดแทนหากท าเลทีต่ัง้โครงการห่างออกไปจากสนามบนิ อาท ิมกีารรบัส่ง แต่ตอ้งไม่ห่างจากเมอืง
มากนักเดนิทางสะดวกเพราะจากการศกึษาพฤตกิรรม ลูกค้าต้องการ ขนส่งสาธารณะเขา้ถึงไดง้่าย ใกลส้ิง่อ านวยความสะดวก อาท ิ
หา้งสรรพสนิคา้ 

4) สถานทีท่่องเทีย่ว: กลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มทีย่งัมรี่างกายแขง่แรงมเีป้าหมายรองคอืการไดไ้ปเทีย่วการเลอืกท าเลทีใ่กลส้ถานที่
ทอ่งเทีย่วส าคญัแต่ควรเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว เชงิสขุภาพ วฒันธรรม และธรรมชาต ิใกลร้า้นอาหารพืน้เมอืง 

5) คา่ครองชพี: กลุม่ลกูคา้เป็นผูส้งูอายุรายไดห้ลกัมาจากเงนิเกษยีณอายุซึง่เจอปัญหาคา่ครองชพีในประเทศตวัเองทีส่งูขึน้ ซึง่
การเลอืกสถานทีท่ีค่า่ครองชพีเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้ ท าใหล้กูคา้มศีกัยภาพในการจา่ยทีม่ากขีน้ 

5.3.2 ผลกำรศกึษำแนวคดิในกำรพฒันำโครงกำรทีพ่กัอำศยัของผูส้งูอำยุชำวญีปุ่่ นส ำหรบัผูป้ระกอบกำรผำ่นปัจจยัอืน่ๆ เพิม่เตมิ 
สามารถน ามาแบง่เป็น Programming ของโครงการได ้เป็นโครงการประเภทไหนสดัสว่นเป็นอยา่งไร  

1) สิง่อ านวยความสะดวก: เน่ืองจากเป็นโครงการเพื่อผูส้งูอายุทีม่าท่องเทีย่วพ านักระยะยาว จงึตอ้งมพีืน้ทีก่จิกรรมและพืน้ที่
สว่นกลางส าหรบักลุม่ลกูคา้ เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการและเพือ่ใหผู้ส้งูอายุไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั ไดอ้อกก าลงักายมรีอยยิม้แลว้เสยี
หวัเราะดตี่อสขุภาพจติและสุขภาพกาย 

2) การออกแบบ: เพื่อก าหนดประเภทของโครงการเป็นรูปแบบไหน อาท ิวลิล่า โรงแรม ฯลฯ และแนวทางการออกแบบเมื่อ
ศกึษาจากพฤตกิรรมของลกูคา้แลว้ควรออกแบบใหต้อบสนองต่อการใชช้วีติของกลุ่มลกูคา้มากทีสุ่ด อาท ิการมพีืน้ทีข่องครวั หอ้งน ้าทีม่ ี
พืน้ทีข่องอ่างและก่อสรา้งทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ความปลอดภยัของลกูคา้ 

6. สรปุและอภิปราย 
เมือ่ศกึษาผา่นวตัถุประสงคพ์บวา่ ตลาดของทีพ่ านกัระยะยาวในปัจจุบนัยงัไมเ่ป็นทีพ่งึพอใจของลกูคา้เพราะการออกแบบพืน้ที่

ใชส้อยยงัไมต่รงต่อความตอ้งการและปัจจยัในหลายๆ อย่างยงัไมต่อบสนองต่อการใชช้วีติ  จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งวเิคราะหปั์จจยัต่างๆ เพื่อ
หาที่ตัง้ใหต้รงต่อความต้องการจากการศกึษาปัจจยัขา้งต้น 5 ปัจจยั 1)สภาพอากาศ ส าคญัเป็นอย่างมากต่อร่างกายผูสู้งอา ยุสภาพ
อากาศที่เหมาะสมท าให้ไม่เป็นพษิต่อผู้สูงอายุ 2)การแพทย์ เป็นสิง่ส ำคญัควรเลอืกท ำเลทีต่ัง้ใกล้โรงพยำบำลทีม่ศีกัยภำพส ำหรบั
ผูส้งูอำยุ  3)การเขา้ถงึ กลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มชาวต่างชาตอิาจจะตอ้งเลอืกท าเลทีไ่ม่ไกลจากสนามบนิมากนักใหง้่ายต่อการเขา้ถงึ 4)การ
ท่องเทีย่ว/ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ กลุ่มลกูคา้เป็นกลุ่มทีย่งัมรี่างกายแขง่แรงมเีป้าหมายรองคอืการไดไ้ปเทีย่วการเลอืกท าเลทีใ่กลส้ถานที่
ทอ่งเทีย่วส าคญั 5)คา่ครองชพี กลุม่ลกูคำ้เป็นผูส้งูอายุรายไดห้ลกัมาจากเงนิเกษยีณอายุซึง่เจอปัญหาคา่ครองชพี ซึง่กำรเลอืกสถำนทีท่ี ่
ค่ำครองชพีเหมำะสมกบักลุ่มลูกค้ำ ท ำใหลู้กค้ำมศีกัยภำพในกำรจ่ำยทีม่ำกขึ้น ดงันัน้ หากผู้ประกอบการจะท าการพฒันาโครงการ
ประเภททีพ่ านักระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุ ควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัโดยเรยีงความส าคญัตามล าดบั ซึง่เป็นผลของการศกึษาในครัง้น้ี



ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรเลอืกทีพ่กัอำศยัของผูส้งูอำยุชำวญีปุ่่ นทีม่ำทอ่งเทีย่วพ ำนกัระยะยำว จ.เชยีงใหม ่
ดาปนีย ์สามญั และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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เพื่อเพิม่โอกาสทางการตลาดจ าเป็นตอ้งศกึษาแนวทางในการออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการนอกจากจะตอ้งออกแบบตามมาตรฐาน
ส าหรบัผูส้งูอายุยงัตอ้งค านึกถงึความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ตามวถิชีวีติ และกจิกรรมต่างๆ เพือ่เพิม่ความน่าสนใจใหก้บัโครงการ แมว้า่
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆ ทีพ่บตามล าดบั แต่ในขณะเดยีวกนัผูว้จิยักพ็บวา่สดัสว่นความส าคญัไมม่คีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัยะส าคญั 
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แนวทางการพฒันาท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวแบบ Workation ในประเทศไทย 

GUIDELINES FOR DEVELOPING ACCOMMODATION  
FOR WORKATION TOURISM IN THAILAND 

 

ธติมิา แสงอุ่น1 และอาลติา ฉลาดด2ี 

THITIMA SAENGAUN1 and ALITA CHALADDEE2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 12121 
ehtitima@gmail.com1, alitactu@ap.tu.ac.th.com2 

บทคดัย่อ 
 เนื่องดว้ยเหตุการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีส่ง่ผลกระทบต่อทุกวงการธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิการท่องเทีย่ว
ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของประเทศ ท าใหต้้องประสบกบัภาวะถดถอยซึง่มสีาเหตุส าคญัมาจากนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตซิึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้
หลักไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยหนัมาท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากขึน้ ท าใหธุ้รกจิการท่องเทีย่วประเภทธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัตอ้งปรบัตวัรบันักท่องเทีย่วชาวไทยเป็นกลุ่มลกูคา้หลกั
ตามไปดว้ย นอกจากนี้หลงัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ยงัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการท างานมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิอยา่ง
สิน้เชงิ โดยสามารถท างานออนไลน์ไดไ้ม่ว่าจะอยู่ทีใ่ดกต็าม เป็นผลใหเ้ริม่มนีักท่องเทีย่วจ านวนหน่ึงน างานไปท าตามทีพ่กัในสถานที่
ทอ่งเทีย่วต่าง ๆ เกดิเป็นการทอ่งเทีย่วแนวใหม ่เรยีกวา่ การท่องเทีย่วแบบ “เทีย่วไปท างานไป” หรอื ”Workation” จากการส ารวจความ
ตอ้งการของนักท่องเทีย่วชาวไทยวยัท างานจ านวน 120 คนผ่านแบบสอบถามออนไลน์ พบว่ามจี านวนมากถงึรอ้ยละ 76  ทีส่นใจการ
ทอ่งเทีย่วรปูแบบน้ี ความตอ้งการสว่นใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามคอืตอ้งการทีพ่กั 3-5 คนื โดยในชว่งระหวา่งเวลาดงักล่าวตอ้งการท า
กจิกรรมท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตมิากทีสุ่ด และมกี าลงัจ่ายต่อคนต่อครัง้อยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท น ามาสู่แนวคดิการพฒันาทีพ่กัเพื่อ
การทอ่งเทีย่วแบบ Workation ในประเทศไทยทีม่คีวามเป็นไปได ้และตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ 

ค ำส ำคญั : โควดิ 19, เทีย่วไปท ำงำนไป, ทีพ่กัเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว, โรงแรม, รสีอรต์ 

Abstract 
 The epidemic of the COVID-19 virus affects all businesses in Thailand, especially the tourism business. There was a 
recession because foreign tourists, the main customer group, could not travel to the country. However, it was found that more 
Thai tourists turned to travel in the country. As a result, the hotel and residential tourism business must adapt to accept Thai 
tourists as the main customer group.  In addition, after the outbreak of the COVID-19 virus, work behavior has changed 
completely. People were able to work online no matter where they were. As a result, many tourists began to take their jobs 
while staying in tourist destinations. It resulted in a new tourism trend called "Travel to work" or "Workation." A survey of 120 
working Thai tourists through an online questionnaire found that as many as 76 percent were interested in this tourism. Most 
of the respondents wanted 3-5 nights of accommodation. During this period, tourists want to do natural tourism activities the 
most and can pay per person per time at 5,000 – 10,000 baht.  All the study results lead to guidelines for developing Workation 
tourism accommodation in Thailand that are feasible and responsive to the needs of our customers. 

Keywords: Accommodation for Tourism, COVID 19, Hotel, Resort, Workation 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัการท่องเทีย่วมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมากเน่ืองดว้ยเหตุการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหห้ลาย
ธุรกจิเกดิการถดถอยโดยเฉพาะธุรกจิการท่องเที่ยว (Krungsri, 2564) นักท่องเทีย่วไม่สามารถเดนิทางไปเที่ยวต่างประเทศได้หรอื
แมก้ระทัง่การทอ่งเทีย่วภายในประเทศกต็าม การระบาดของเชือ้ไวรสัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในหลายดา้น การเปลีย่นแปลงดา้นการ
ท างานเปลีย่นมาท างานในรปูแบบออนไลน์อยู่ภายในบา้นเพือ่ลดการพบปะกนัของผูค้นลดการแพรเ่ชือ้ และ เมือ่สถานการณ์มแีนวโน้มที่
ดขีึน้การเริม่ตน้การท่องเทีย่วภายในประเทศเป็นทางเลอืกทีน่ักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมากขึน้ เกดิการจองทีพ่กัระยะยาวในเมอืงรอง
เพือ่ใชส้ าหรบัการทอ่งเทีย่วและท างานไปดว้ย (Workation)  และ ไมก่่อใหเ้กดิการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 

การท่องเทีย่วแบบ Workation สาเหตุหลกัมาจากการท างานออนไลน์ในสถานทีเ่ดมิเป็นเวลานาน ก่อใหเ้กดิอาการเบื่อหน่าย 
และ อยากเปลีย่นสถานทีใ่นการท างานที่ซึ่งสามารถสนับสนุนใหเ้กดิความคดิสร้างสรรค์ในการท างานได ้การจองทีพ่กัระยะยาวตาม
แหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงรองทีไ่ม่มคีวามแออดัไม่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งของการแพร่เชือ้ไวรสั จากเมื่อก่อนการพกั
ระยะยาวเป็นรายได้เพยีงประมาณร้อยละ 10 ของธุรกิจโรงแรมแต่ปัจจุบนักลบักลายเป็นรายได้หลกัถึงร้อยละ 80 ของโครงการ 
(bangkokbiznews, 2564) 

ดงันัน้ ดว้ยโอกาสทางธุรกจิท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ใหม่ จงึไดเ้ลง็เหน็โอกาสความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการทีพ่ ักประเภท    
รสีอรต์พกัระยะยาวเพือ่การท่องเทีย่วแบบ Workation อย่างไรกต็ามเน่ืองจากเป็นโครงการใหมท่ีย่งัไมเ่คยเกดิขึน้มาก่อน จงึจ าเป็นตอ้ง
ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อน าไปสู่การพฒันาการออกแบบโครงการทีม่คีวามเป็นไปได ้การศกึษาน้ีจงึมุง่เน้นการวเิคราะหเ์พื่อศกึษา
ความเป็นไปไดแ้ละแนวทางการพฒันาโครงการรสีอรต์พกัระยะยาวเพือ่การทอ่งเทีย่วแบบ Workation 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1) ศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 และการทอ่งเทีย่วแบบ Workation 
2) ลกัษณะรปูแบบและกจิกรรมส าหรบัโครงการทีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่วแบบ Workation ในประเทศไทย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรสั COVID-19 

พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในช่วงระหวา่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
สรุปได ้คอื (1) ท่องเทีย่วภายในประเทศมากขึน้ (2) เดนิทางไปทอ่งเทีย่วในสถานทีท่ีส่ามารถขบัรถไปได ้(3) เน้นความปลอดภยัในการ
ท่องเที่ยวเป็นส าคญั และ (4) ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ (ศิรริตัน์ โรจนปณิธกุิล และ ศุภศกัดิ ์เงาประเสริฐวงศ์, 2564) 
สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ยงัก่อใหเ้กดิวถิชีวีติในรปูแบบ ปกตใิหม ่หรอื new normal (โจนส ์แลง ลาซาลล์, 2563) 
คนในสงัคมสว่นหนึ่งเปลีย่นรปูแบบการท างานเป็นการท างานทีบ่า้น (work from home) และการใชช้วีติในพืน้ทีส่าธารณะตอ้งมกีารเวน้
ระยะห่างทางสงัคม (social distancing) (ครีเอทีฟทอล์ก, 2563) ส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนใช้ชีวิตอยู่มากที่สุด  
(ภศัศาราลกัษณ์ สุขประเสรฐิ และคณะ, 2564) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควดิ-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ไทยอยา่งรุนแรง เนื่องจากกลุม่เป้าหมายหลกัคอื นักท่องเทีย่วต่างชาต ิในอดตีมจี านวนนักทอ่งเทีย่วต่างชาตเิขา้มาภายในประเทศไทย 
เฉลีย่เดอืนละประมาณ 3 ลา้นคน (กองเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วและกฬีา, 2563) ภายหลงัจากการระบาดของ COVID-19 และรฐับาลไทย
ประกาศควบคุมการเดนิทางเขา้สูป่ระเทศทุกชอ่งทาง จงึท าใหไ้มม่จี านวนนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตเิขา้มาภายในประเทศ เหลอืเพยีงการ
ทอ่งเทีย่วภายในประเทศเทา่นัน้ 

2.1.1 นกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเลอืกกำรทอ่งเทีย่วภำยในประเทศมำกขึน้ 

กลุ่มตวัอย่าง นักท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามเหน็ว่า ตราบใดที่ยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัโรค ดงันัน้ในหลายประเทศกย็งัคงมาตรการ 
จ ากดัการเดนิทางเขา้ประเทศ เพือ่ควบคุมการระบาด ท าใหก้ารเดนิทางไปต่างประเทศท าไดย้าก ดงันัน้ แนวโน้มนักท่องเทีย่วชาวไทยจงึ
เปลีย่นมาเทีย่วภายในประเทศมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสถติจิ านวนนักท่องเทีย่ว ชาวไทยทีม่กีารเดนิทางภายในประเทศ ทีฟ้ื่นตวัขึน้มา
อย่างรวดเรว็ ถงึแมจ้ านวนยงัไมเ่ท่าช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ตาม (Booking.com, 2563) พบวา่คนทีต่อ้งการเดนิทางท่องเทีย่ว
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ในขณะน้ีมกัเลอืกการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น ชายหาด หรอืแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตเิป็นหลกั (ศริริตัน์ โรจนปณิธกุิล และ          
ศุภศกัดิ ์เงาประเสรฐิวงศ,์ 2564) 

 
รปูท่ี 1 จ านวนนกัทอ่งเทีย่วในประเทศไทย ในปี 2563 (ลา้นคน)    ทีม่า: กองเศรษฐกจิกระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา (2563) 

2.1.2 นกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเลอืกทอ่งเทีย่วสถำนทีท่ีซ่ึง่สำมำรถขบัรถไปได ้

โดยหลงัจากเกดิการระบาดของ COVID-19 นักท่องเทีย่วมแีผนการเดนิทางไปเทีย่วในจงัหวดัใกล้เคยีงกรุงเทพฯ สามารถขบั
รถไปไดใ้นระยะเวลาไม่เกนิ  3 ชัว่โมง (Tripadvisor, 2563) พบวา่ แนวโน้มทีน่ักท่องเทีย่วออกเดนิทางส่วนใหญ่มจีุดหมายเป็นสถานที่
ใกลท้ีพ่กัอาศยั (ศริริตัน์ โรจนปณิธกุิล และศุภศกัดิ ์เงาประเสรฐิวงศ,์ 2564) 

2.1.3 นกัทอ่งเทีย่วชำวไทยมกีำรค ำนึงถงึควำมปลอดภยัในกำรทอ่งเทีย่ว 

โดยนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเลอืกทอ่งเทีย่วในพืน้ทีท่ีไ่มม่ยีอดผูต้ดิเชือ้ตดิต่อกนัในระยะเวลาหนึ่ง ซึง่จะเหน็ไดจ้ากเมือ่มขีา่วผูต้ดิ
เชื้อโควดิ-19 ใน จงัหวดัระยอง มรีายงานว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยยกเลกิการจองทีพ่กัในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง และ สถานทีท่่องเที่ยว
โดยรอบเกอืบทัง้หมด (ประชาชาตธิุรกจิ, 2563) ดงันัน้นักท่องเทีย่วชาวไทยยงัมคีวามกงัวลเรื่องความปลอดภยัในการท่องเทีย่วเป็น
อยา่งมาก (ศริริตัน์ โรจนปณิธกุิล และศุภศกัดิ ์เงาประเสรฐิวงศ,์ 2564) 

2.1.4 นกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเลอืกไปทอ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วแนวใหม ่(Unseen) มำกขึน้ 

เนื่องจากนกัทอ่งเทีย่วหลกีเลีย่งสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมที่มคีนเดนิทางไปจ านวนมาก ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งในการตดิ
โรคระบาด เช่น สถานที่ท่องเที่ยวประเภทจบัจ่ายใช้สอย ในขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งทิวทศัน์ ธรรมชาติ กลางแจ้ง 
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยมคีวามตอ้งการไปมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการทอ่งเทีย่วไทย (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2563) 
ทีเ่ตรยีมน าเสนอสถานทีห่รอืแหล่งท่องเทีย่วแนวใหม่ทีน่่าสนใจ เช่น การท่องเทีย่วชุมชน ซึง่เป็นอกีประสบการณ์หน่ึงทีน่่าสนใจและ
สามารถน ามาเป็นจุดขายการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ (ศริริตัน์ โรจนปณิธกุิล และศุภศกัดิ ์เงาประเสรฐิวงศ,์ 2564) 

2.2 แนวทางการปรบัตวัของของธรุกิจโรงแรมในสถานการณ์ COVID-19 

เหตุการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อไวรสั COVID-19 สง่ผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกจิทอ่งเทีย่วท าใหพ้ฤตกิรรมของนักทอ่งเทีย่ว
เปลีย่นไป เมื่อไม่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดก้ารท่องเทีย่วภายในประเทศจงึกลายเป็นตวัเลอืกอนัดบัตน้ ๆ ส่งผลใหธุ้รกจิประเภท
โรงแรมและรสีอรท์ทีไ่ดร้บัผลกระทบหาแนวทางเพือ่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัโดยทีย่งัสามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้

แนวทางการหารายไดเ้พิม่ของธุรกจิประเภททีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่วอย่างโรงแรม และ รสีอรท์ต่างๆ ของประเทศไทย ในชว่งที่
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตซิึง่เป็นฐานลกูคา้หลกัไม่สามารถเดนิทางมาได ้คอื การเน้นรบักลุ่มลูกคา้ชาวไทยมากขึน้ จากก่อนเหตุการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ปัจจุบันสามารถขยับสดัส่วนลูกค้าชาวไทยเพิ่มเป็นร้อยละ  
60-70 ดว้ยการออกโปรโมชัน่ขายหอ้งพกัแบบรายวนั ดงึลกูคา้มาพกัผอ่นในโรงแรมผา่นการตลาดทีเ่ชญิชวนใหเ้กดิการท่องเทีย่วใกลท้ี่
พกัอาศยั หรอื เทีย่วในจงัหวดัตนเอง เชน่ หากคุณอยูก่รุงเทพฯ สามารถเทีย่วรอบกรุงเทพฯ หรอื เขตชานเมอืง ซึง่เป็นการไปทอ่งเทีย่ว
ทีส่ะดวก เดนิทางงา่ย และคา่ใชจ้า่ยไมส่งูจนเกนิไป (central inspirer, 2564) 

นอกจากการจบักลุ่มลูกคา้ภายในประเทศเป็นหลกัแลว้ ธุรกจิที่พกัเพื่อการท่องเทีย่วภายในประเทศยงัปรบัตวัขายหอ้งพกั 
“ระยะยาว” แบบรายเดอืน และ รายปีมากขึน้เพือ่เสรมิสภาพคลอ่ง จากเดมิทีโ่รงแรมหรอืรสีอรต์สว่นใหญ่มกัมรีายไดจ้ากการขายหอ้งพกั
แบบรายเดอืนคดิเป็นสดัสว่นน้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดท้ัง้หมดของโครงการ แต่ในชว่งการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 การพกั
ระยะยาวไดก้ลายมาเป็นรายไดห้ลกัของโรงแรม ซึง่มสีดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 75-80 (bangkokbiznews, 2564) 
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ปัจจุบนัมกีารท่องเทีย่วรูปแบบใหมท่ีก่ าลงัเกดิขึน้จากการปรบัตวัในดา้นการใชช้วีติและการท างานของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ในชว่ง COVID เรยีกวา่ การท่องเทีย่วแบบ “Workation” หรอื "การท างานไปดว้ย ทอ่งเทีย่วไปดว้ย" หมายถงึ รปูแบบการท างานทีเ่ลอืก
ได้ว่าจะท างานจากที่ไหนก็เมื่อไหร่ก็ได้ มอีสิระ ไม่จ ากดัอยู่ภายในส านักงาน (bangkokbiznews, 2563) Workation หรอืการท างาน
ในขณะท่องเทีย่ว ไม่ใช่ค าใหม่ บางท่านอาจไดย้นิกนัอย่างแพร่หลาย และ เกดิขึน้แลว้ในหลายประเทศ อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่ น เป็น
ตน้ (fristchoice, 2564) การท่องเทีย่วรปูแบบน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นอกีหนึ่งทางออกทีส่ าคญั ส าหรบัการปรบัตวัของธุรกจิประเภทโรงแรม
และรสีอรท์ในปัจจุบนัได ้เนื่องจากเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูค้นในปัจจุบนั ซึง่จะกลา่วถงึในสว่นถดัไป 

2.3 แนวคิดการท่องเท่ียวแบบ Workation 

“Workation” เกดิจากค าสองค ารวมกนัคอื Work และ Vacation ก าเนิดขึน้ครัง้แรกชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีส่ านกังาน
หลายแหง่เปลีย่นมาท างานจากทีบ่า้น หรอื Work from home ท าใหช้่องวา่งระหวา่ง “งาน” กบั “ชวีติสว่นตวั” ลดน้อยลงจนหายไป เมือ่บา้น
ไม่ใช่พื้นทีพ่กัผ่อนหลงัเลกิงาน แต่กลายเป็นพืน้ที่ท างานที่สร้างความเครยีดมากกว่าเดมิ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย ท าให้
ประสทิธภิาพการท างานลดลง เพิม่ความตงึเครยีดกบัชวีติมากขึน้ ดงันัน้คนสว่นใหญ่จงึรูส้กึอดึอดัเมือ่บา้นกลายเป็นทีท่ างาน ก่อใหเ้กดิการ
แสวงหาพืน้ทีห่รอืชว่งเวลาชวีติรปูแบบใหม ่ทีจ่ะผอ่นคลายความรูส้กึตงึเครยีดจากการท างานทีบ่า้นอยา่งปกต ิ(cotectic, 2564) 

การทอ่งเทีย่วแบบ Workation เป็นรปูแบบการท่องเทีย่วทีเ่น้นลกูคา้ชาวไทยเป็นหลกั และมกีารพกัแบบระยะยาว ซึง่สง่ผลให้
มอีตัราการจองทีพ่กัทีเ่พิม่ขึน้ สิง่ทีน่่าสนใจของการท่องเทีย่วแบบ Workation ทีแ่ตกต่างจากแนวคดิการปรบัตวัของธุรกจิโรงแรมแบบ
ทัว่ไปคอื การไม่จ ากดัเพยีงการท่องเทีย่วในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง และการท่องเทีย่วแบบ Workation ยงัมจีุดประสงคท์ีช่ดัเจน คอืการเปลีย่น
พืน้ทีท่ างานเป็นหลกั จงึก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ธุรกจิประเภทโรงแรมเน่ืองจากการจองทีพ่กัเพือ่เปลีย่นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
สามารถเพิม่รายไดใ้หแ้ก่โรงแรมแมไ้มส่ามารถรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตไิด ้

รปูแบบการท างานแบบ Workation อาจเป็นการท างานทีห่ลายคนใฝ่ฝัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทีร่กัอสิระ ชอบท่องเทีย่ว เมื่อได้
ทอ่งเทีย่ว และ ยงัสามารถท างานไปดว้ย ดงันัน้การท างานรปูแบบน้ีขึน้อยู่กบัการจดัการชวีติของแต่ละคนดว้ย Workation จงึเหมาะกบัคน
ที่สามารถท างานผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น งานเขยีน, งานออกแบบ, บล็อกเกอร์, ช่างภาพ, งานมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งประชุมผ่าน
ออนไลน์ได้ เป็นต้น และ ต้องเป็นคนที่จดัตารางเวลาชวีติได้อย่างเป็นระเบยีบ แบ่งเวลาท างาน และ เวลาพกัผ่อนออกจากกนัได้อย่าง
ชดัเจน (bangkokbiznews, 2563) นอกจากนี้ยงัมแีนวโน้มว่าการท่องเทีย่วพรอ้มท างานไปดว้ยอาจกลายเป็นการเทีย่วแบบอยู่ถาวรมาก
ขึน้ ดงันัน้เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักท่องเทีย่วทีพ่กัต่าง ๆ อาจใส่เงื่อนไขเสรมิ เช่น ตวัเลอืกใหบ้รกิารทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน 
ประกนั สถานดแูลผูส้งูอายุ และสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัสตัวเ์ลีย้งในระหวา่งเขา้พกัไปในระบบการจองหอ้งพกัดว้ย (cotectic, 2564) 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วเฉพาะชาวไทยจากแบบสอบถาม Online โดยกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเทีย่วชาวไทยจ านวน 125 คน ซึง่เป็นจ านวนทีใ่หร้ะดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 90 ตามสตูรของ Yamane เลอืกจากกลุ่ม
สมาชกิเพจเฟสบุ๊คเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว อายุตัง้แต่ 20-35 ปี เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 75.8 เพศชายรอ้ยละ 24.2 อาชพี นักศกึษา รายได ้
10,000 – 25,000 บาท (รปูที ่2) 

 
รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงขอ้มลูทัว่ไปผูท้ าแบบสอบถาม 
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4. ผลการศึกษา 

4.1 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวจากสถานการณ์ COVID-19 

4.1.1 กจิกรรมทีน่กัทอ่งเทีย่วสนใจท ำเป็นอยำ่งแรกหลงัคลำยลอ็กดำวน์ 

ผลการเกบ็แบบสอบถาม เรื่องกจิกรรมทีต่้องการท าเป็นอบัดบัแรกหลงัคลายลอ็กดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสั COVID-19 จะเหน็ไดว้า่สว่นใหญ่ตอ้งการเดนิทางไปท่องเทีย่วในต่างจงัหวดั รอ้ยละ 54.5 รองลงมาคอื การออกไปทานอาหาร
นอกบา้น รอ้ยละ 19.2 (ภาพที ่3) 

 

รปูท่ี 3 แผนภมูแิสดงกจิกรรมทีต่อ้งการท าหลงัคลายลอ็กดาวน์ COVID-19 

4.1.2 รปูแบบทอ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเทีย่วตอ้งกำรมำกทีสุ่ด 

จากการส ารวจพบว่าคนส่วนใหญ่ตอ้งการเดนิทางไปท่องเทีย่วในต่างหวดั จงึน าไปสู่การเกบ็แบบสอบถามเรื่องแนวทางการ
ทอ่งเทีย่วทีน่ักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่ตอ้งการ คอื การท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย ์(รปูที ่4) โดยนกัท่องเทีย่วจ านวนรอ้ยละ 76 จากทัง้หมดเมือ่
ท าความเขา้ใจรปูแบบการทอ่งเทีย่วแบบ Workation แลว้ พบวา่มคีวามสนใจ (รปูที ่5) และ เหตุผลทีส่นใจการ Workation มากทีส่ดุรอ้ย
ละ 34 คอื ธรรมชาตชิว่ยใหผ้อ่นคลายในการท างาน (รปูที ่6 ) 

 

รปูท่ี 4 แผนภมูแิสดงรปูแบบการทอ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเทีย่วชาวไทยตอ้งการหลงัคลายลอ็กดาวน์ COVID-19 
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เทีย่วต่างจงัหวดั ทานอาหารนอกบา้น เดนิหา้งสรรพสนิคา้
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รปูท่ี 5 แผนภมูแิสดงความสนใจการทอ่งเทีย่วแบบ Workation ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 

 

รปูท่ี 6  แผนภมูแิสดงเหตุผลของความสนใจการทอ่งเทีย่วแบบ Workation ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 

4.2 ลกัษณะรปูแบบ และ กิจกรรมส าหรบัโครงการท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวแบบ Workation ในประเทศไทย 

4.2.1 ประเภททีพ่กัทีก่ลุม่นกัทอ่งเทีย่วสนใจมำกทีส่ดุ 

พบวา่ ประเภททีพ่กัทีก่ลุม่นกัทอ่งเทีย่วสนใจมากทีส่ดุส าหรบัการทอ่งเทีย่วแบบ Workation คอื รสีอรต์ รอ้ยละ 43.2 รองลงมา 
คอื โฮมสเตยร์อ้ยละ 24 และอนัดบัสามคอื โรงแรมรอ้ยละ 20.8  ในขณะทีบ่า้นพกัรบัรอง และทีพ่กัตัง้แคมป์เป็นทีนิ่ยมน้อยทีสุ่ดรอ้ยละ 
4.8 และ 0.8 ตามล าดบั (ตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 ประเภททีพ่กั 
ประเภททีพ่กั Percentage 
บงักะโล 6.4 
รสีอรต์ 43.2 
ทีพ่กัตัง้แคมป์ 0.8 
โฮมสเตย ์ 24 
โรงแรม 
บา้นพกัรบัรอง 

20.8 
4.8 

 

29.2

8.5
3.834

23.6

0.9

เบือ่บรรยากาศการท างานทีบ่า้น มธีุระทีต่อ้งไปท าตามสถานทีน่ัน้ๆ
ท าใหเ้กดิสมาธมิากกวา่การท างานทีบ่า้น ธรรมชาตชิว่ยใหผ้อ่นคลายในการท างาน
การท างานนอกสถานทีท่ าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ ไดเ้ปลีย่นบรรยากาศในการท างาน
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4.2.2 ปัจจยัดำ้นรำคำทีพ่กั 

ราคาทีพ่กัเมือ่ส ารวจจากราคาตลาด พบว่าราคาหอ้งพกัแบบพกัระยะยาวเฉลีย่ประมาณ 1,500 บาท/คนื หรอื 10,500 บาท/
สปัดาห ์ซึ่งอยู่ในระดบัเดยีวกบัราคาทีส่ามารถจ่ายไดข้องกลุ่มนักท่องเทีย่วจากการท าแบบสอบถาม คอื นักท่องเทีย่วรอ้ยละ 40.8 มี
ความสามารถในการจา่ย 5,000 – 10,000 บาทต่อครัง้ (ตารางที ่2) 

ตารางท่ี 2 ก าลงัจา่ยต่อทรปิ 
Price (Baht) Percentage 
1,000 – 3,000 10.4 
3,000 – 5,000 37.6 
5,000 – 10,000 40.8 
10,000 – 50,000 9.6 
50,000 ขึน้ไป 1.6 

4.2.3 ระยะเวลำในกำรเขำ้พกัของนกัทอ่งเทีย่ว 

รปูแบบการพกัแบบระยะยาวโดยปกตมิกัมกีารจองทีพ่กัตัง้แต่ 1 สปัดาห ์หรอืแมก้ระทัง่ยาว 1 เดอืนขึน้ไป ซึง่จากผลการเกบ็
ขอ้มลูพบวา่ นักท่องเทีย่วทีส่นใจการทอ่งเทีย่วแบบ Workation สว่นใหญ่รอ้ยละ 49.6 ตอ้งการพกัราว ๆ 3 - 5 วนั รองลงมาคอื 5-7 วนั
ต่อครัง้ อยู่ทีร่อ้ยละ 33.3 ผูท้ีต่อ้งการพกั 1-2 สปัดาหค์ดิเป็นรอ้ยละ 13 และตอ้งการพกัระยะยาวสองสปัดาหข์ึน้ไปคดิเป็น รอ้ยละ 4.1 
(ตารางที ่3) 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาในการเขา้พกั 
Time (Day) Percentage 
3 - 5 49.6 
5 - 7 33.3 
7 - 14 13 
14 ขึน้ไป 4.1 

5.2.4 กจิกรรมทีน่กัทอ่งเทีย่วตอ้งกำรส ำหรบักำร Workation 

จากการเก็บแบบสอบถามพบว่ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวในความสนใจ และ ต้องการให้มีมากที่สุดในการท่องเที่ยวแบบ 
Workation ไดแ้ก่ กจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ(รปูที ่6) เนื่องจากเป็นรปูแบบการพกัในระยะยาวจงึตอ้งการไดอ้ยูท่า่มกลางธรรมชาติ
ซึง่ช่วยใหเ้กดิความผอ่นคลายในการท างาน รองลงมาเป็นหอ้งส าหรบัท างาน บรกิารท าความสะอาด และ พืน้ทีบ่รกิารซกัผา้ ตามล าดบั 
จงึควรจดัใหม้พีืน้ทีเ่หลา่น้ีในโครงการเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั 

 

รปูท่ี 7 แผนภมูแิสดงกจิกรรมทีน่กัทอ่งเทีย่วตอ้งการ 
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5. สรปุผลการศึกษา 

ธุรกิจการท่องเที่ยว และ โรงแรมมแีนวโน้มการฟ้ืนตวัที่ดขีึ้นในปี 2565-2566 หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
COVID-19 คลีค่ลาย จากการศกึษาและเกบ็แบบสอบถามพบว่า นักท่องเทีย่วสนใจท่องเทีย่วแบบ Workation ในต่างจงัหวดั และ ตอ้งการ
พ านักในทีพ่กัประเภทรสีอร์ต ซึง่ท าใหธุ้รกจิทีพ่กัเพื่อการท่องเทีย่วแบบ Workation ในประเทศไทยมโีอกาสในการพฒันาสงู โดยควรทีจ่ะ
พฒันาทีพ่กัประเภทรสีอร์ตใหส้ามารถรองรบัลูกคา้ไดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพกัแบบระยะสัน้ หรอื ระยะยาว เพื่อใหร้องรบักลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจการทอ่งเทีย่วแบบ Workation โดยความสามารถในการจา่ยส าหรบัลกูคา้เฉลีย่อยูท่ี ่5,000 – 10,000 บาทต่อการเดนิทาง
ท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรบัการเขา้พกัต่อครัง้อยู่ที่ 3 – 5 วนั และต าแหน่งที่ตัง้โครงการต้องสามารถรองรบัการท ากิจกรรม
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตขิองลูกคา้ รวมถงึตอ้งมพีืน้ที่ส าหรบัท างานโดยเฉพาะภายในโครงการทีส่ะดวกสบาย และ หลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
ขอ้มลูความตอ้งการดงักลา่วสามารถน าไปใชเ้พือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและออกแบบโครงการทีม่แีนวคดิใหเ้คยีงกนัต่อไปในอนาคตได ้
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การศึกษาความเป็นไปได้ของการพฒันาโครงการแบบผสมผสานแนวสงู 
บนท่ีดินตลาดคลองสานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

A FEASIBILITY STUDY FOR A HIGH-RISE MIXED-USE PROJECT DEVELOPMENT 
AT KHLONG SAN MARKET ON A PLOT BELONGING  

TO THE STATE RAILWAY OF THAILAND 
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บทคดัย่อ 
 พืน้ทีต่ลาดทา่น ้าคลองสานเป็นตลาดทีม่ชีือ่เสยีงเก่าแก่ของยา่นธนบุร ีตัง้อยูบ่นทีด่นิของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ปัจจุบนัปิด
ใหบ้รกิารเน่ืองจากหมดสญัญาเช่าตัง้แต่เดอืน เมษายน ปี 2564 กลายเป็นทีด่นิศกัยภาพสงูรมิแม่น ้าเจา้พระยา เน่ืองมาจากการพฒันา
และเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนระบบราง การเร่งพฒันาอสงัหารมิทรพัย์บนพื้นที่รมิแม่น ้า การเตบิโตของธุรกจิการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร การรถไฟแห่งประเทศไทยจงึเตรยีมออกประมูลใหเ้อกชนเช่าพฒันาเป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัการ
เตบิโตในพืน้ที ่อยา่งไรกต็ามเนื่องจากทีต่ัง้ของทีด่นิมขีอ้จ ากดัคอืมลีกัษณะยาวและแคบตลอดทีด่นิ ซึง่พฒันาเป็นโครงการแนวสงูไดย้าก 
จงึท าใหท้ีผ่า่นมาแนวคดิในการออกแบบโครงการท าไดไ้มเ่ตม็ศกัยภาพนัก บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหร์ปูแบบประเภทธุรกจิ
ทีเ่หมาะสม และศกึษาแนวทางในการพฒันาโครงการบนพืน้ทีต่ลาดท่าน ้าคลองสานของการรถไฟแห่งประเทศไทย การเกบ็ขอ้มลูผ่าน
การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม การสมัภาษณ์คนในพื้นที่ และการเปรยีบเทยีบกรณีศกึษา แล้วน ามาพฒันาออกแบบ พบว่าการพฒันา
โครงการเป็นแนวสูง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดนิได้เต็มศกัยภาพมากถึงร้อยละ 99 .65 ของอตัราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดนิ ซึ่ง
มากกว่าการพฒันาโครงการที่มคีวามสูงไม่เกนิ 23 เมตร หรอื Low rise มากถึงรอ้ยละ 50.97เพิม่ผลตอบแทนมูลค่าสูงใหก้บัเอกชน
ผูพ้ฒันา และเพิม่มูลค่ารวมของโครงการซึ่งภาครฐัจะได้รบัสทิธิค์วามเป็นเจ้าของ ภายหลงัระยะเวลาร่วมทุนสิ้นสุด จงึเป็นอีกหน่ึง
ทางเลอืกทีน่่าสนใจ  

ค ำส ำคญั: กำรพฒันำทีด่นิ, กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย, โครงกำรแบบผสมผสำนแนวสงู, อสงัหำรมิทรพัยแ์บบผสมผสำน, ตลำดคลองสำน 

Abstract       
 Khlong San Market area is a well-known historic market in the Thonburi district, located on the property of the State 
Railway of Thailand (SRT). Since April 2021, this location has been closed due to lease expiration, reverting the region into a 
high-potential plot along the Chao Phraya River. The SRT plans to accept bids for private commercial land development leases 
to expand and activate the mass transport system, accelerate riverbank real estate development, and boost tourist and service 
industries to provide regional growth yields. Yet the plot’s long, narrow layour makes high-rise building development impossible, 
impeding project design realization, This research examined a suitable business model and studied project development 
principles for the SRT’s Khlong San pier. Data was gathered by non-participant observation, local interviews, and case study 
comparison. In formulating designs, project development was at a high level, fully using up to 99 percent of the total building 
area to land area ratio, exceeding construction projects of up to 23 meters tall, or low rise developments of up to 50.97 percent. 
As a high return on value was added to the developer and increased the total project value for which the government will 
receive ownership rights after the joint venture period ends, other potential interesting options were available.  

Keywords: High Rise Mixed-Use Project, Khlong San Market, Land Development, Mixed-Use, State Railway of Thailand 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ตลาดท่าน ้าคลองสานหรอื “คลองสาน พลาซ่า” เป็นทีด่นิซึง่เป็นทรพัยส์นิของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตัง้อยู่ทีถ่นน
เจรญินคร ดา้นทา้ยตลาดเป็นท่าเรอืคลองสาน เน่ืองจากท าเลและสภาพแวดลอ้มเป็นจุดเชื่อมต่อกบัฝัง่พระนครดว้ยท่าเรอืขา้มฝากที่
ใหบ้รกิารมายาวนาน ปัจจุบนัท่าเรอืสีพ่ระยาฝัง่ตรงขา้มถอืเป็นหนึ่งในพืน้ทีส่ าคญัของฝัง่พระนคร และพืน้ทีร่มิแมน่ ้าบรเิวณทีด่นิยังราย
ลอ้มไปดว้ยโรงแรม 5 ดาวและศูนยก์ารคา้รมิแม่น ้าแห่งแรก (ไอคอนสยาม) รวมถงึมโีครงการคอนโดมเินียมเกดิขึน้หลายแห่ง อนัเป็น
ปัจจยัมาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสทีองทีเ่ขา้มาในพืน้ที ่ท าใหร้าคาทีด่นิในบรเิวณดงักล่าวจงึพุง่สงูขึน้คูข่นานไปกบัความเจรญิในบรบิท
แวดลอ้มโดยรอบ ไมว่า่จะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีอ่ยู่อาศยั หรอืทางดา้นการคมนาคม คณะกรรมการ รฟท. จงึขอปรบัค่าเชา่เพิม่จาก 1.6 
ลา้นบาท เป็น 15 ลา้นบาท สง่ผลใหผู้เ้ช่ารายเดมิไมต่่อสญัญา ต่อมาเมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2564 รฟท.จงึไดม้กีารประกาศแจง้รือ้ถอน
อาคารแผงและสิง่ปลูกสรา้งคลองสาน พลาซ่า เพื่อออกประมลูพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์ดงักล่าว เป็นระยะยาว 30 ปี ในปี 2565  (ประชาชาติ
ธุรกจิ, 2564) สว่นแนวทางการพฒันาในอนาคต รฟท. ไดจ้า้งบรษิทัทีป่รกึษาท าการศกึษาความเหมาะสม ตามผงัการพฒันาของ รฟท. 
ทีอ่อกแบบไวบ้นพืน้ทีก่ว่า 9 ไร่ ประกอบดว้ย โรงแรมระดบั 3 ดาว จ านวนหอ้งพกั 270 หอ้ง เป็นอาคารสูง 8 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร 
เนื่องจากตดิเรือ่งระยะหา่งระหวา่งอาคาร ท าใหส้รา้งอาคารสงูไดไ้มเ่กนิ 23 เมตร หรอื Low rise building นอกจากน้ียงัมอีาคารรา้นคา้ 3 
ชัน้ อาคารรา้นอาหาร 5 ชัน้ ลานกจิกรรม 400 ตารางเมตร และทีจ่อดรถใตด้นิ  ดา้นหน้าตดิทีถ่นนเจรญินครจะพฒันาเป็นอาคารรา้นคา้ 
ถดัเขา้มาเป็นโรงแรม และรา้นอาหาร สว่นพืน้ทีล่านกจิกรรมเปิดโล่งจะอยู่ตดิแม่น ้าเจา้พระยา พืน้ทีท่่าเรอืหากเอกชนจะพฒันาตอ้งขอ
อนุญาตกรมเจา้ท่า ซึ่งโมเดลการออกแบบเบือ้งต้นน้ีเป็นเพยีงแนวทางหน่ึงเพื่อช่วยในการตดัสนิใจของผูล้งทุนเท่านัน้  ส่วนการลงทุน
พฒันาโครงการจรงิๆ ขึน้อยู่กบัเอกชนผูเ้ช่าพืน้ที่ โดยระยะเวลาใหเ้ช่า 30 ปี ไม่รวมช่วงก่อสรา้งอกี 4 ปี ดงันัน้จงึมเีวลาส าหรบัพฒันา
โครงการ 34 ปี มลูค่าการลงทุนตามโมเดลดงักล่าว แยกเป็นค่าก่อสรา้งประมาณ 735 ลา้นบาท ราคาทีด่นิอยู่ที ่420,000 บาทต่อตาราง
วา คาดวา่จะไดผ้ลตอบแทนอยู่ที ่270 ลา้นบาท ค่าเช่ากอ้นแรก 81 ลา้นบาท และค่าเช่ารายปีอกีปีละ 7.6 ลา้นบาท ซึง่ค่าเช่าจะปรบัขึน้
รอ้ยละ 5 ต่อปี (มตชิน, 2564) 

เน่ืองจากทีต่ัง้ของทีด่นิมขีอ้จ ากดัคอืมลีกัษณะยาวและแคบ ตลอดทีด่นิ ซึ่งพฒันาเป็นโครงการแนวสูงไดย้าก จากกฎหมาย
และขอ้บญัญตัเิกีย่วกบัแนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร สรุปไดว้า่อาคารทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 23 เมตร ระบุใหม้ขีอ้ก าหนด และระยะ
รน่ต่างๆ น้อยกวา่ ขณะทีอ่าคารทีม่คีวามสงูเกนิ 23 เมตร ก าหนดใหม้รีะยะรน่รอบอาคาร 6 เมตร และตอ้งมทีีว่า่งความกวา้งไมน้่อยกวา่ 
12.00 เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนถึงบรเิวณที่ี

ี
ตัง้ของอาคาร สามารถให้รถดบัเพลงิเขา้ออกได้สะดวก รวมถึงข้อจ ากดัทาง

กฎหมายทีซ่บัซอ้น ท าใหท้างเลอืกในการพฒันาโมเดลแบบ Low rise ถูกเลอืกมาเป็นแนวคดิเบือ้งตน้ของโครงการ แต่เมือ่ลองพจิารณา
ระยะรน่ทีเ่สยีไปเมือ่เทยีบกบัพืน้ทีก่่อสรา้งทีท่ าได ้กพ็บวา่พืน้ทีก่่อสรา้งท าไดไ้มเ่ตม็ศกัยภาพของทีด่นินกั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 48.68 ของ
อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิเทา่นัน้  

อยา่งไรกต็าม ดว้ยศกัยภาพของทีด่นิทีถ่อืวา่เป็นท าเลทอง ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเจา้พระยา การเพิม่พืน้ทีข่าย หรอืเชา่ของอาคารจาก
เดมิ ย่อมท าใหเ้กดิรายไดม้ลูค่ามหาศาล ดงันัน้จงึท าการศกึษาการพฒันาโครงการบนทีด่นิดงักล่าวบนสมตฐิานของอาคารสงู หรอื high 
rise รวมทัง้ศกึษาประเภทของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ที่มโีอกาสพฒันาของที่ดนิ และการแบ่งสดัส่วนของพื้นที่พาณิชย์ที่เหมาะสมกบั
โครงการ เพือ่เสนออกีหน่ึงทางเลอืกความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการเชงิพาณิชยร์ะยะยาวบนแผนพฒันาพืน้ทีต่ลาดทา่น ้าคลองสาน
ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1) เพือ่ศกึษาประเภทของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีม่โีอกาสพฒันาในพืน้ทีต่ลาดทา่น ้าคลองสานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
2) เพือ่ศกึษาการแบง่สดัสว่นของพืน้ทีพ่าณิชยท์ีเ่หมาะสมกบัโครงการฯ 
3) เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนทีเ่หมาะสมบนพืน้ทีต่ลาดคลองสานซึง่เป็นพืน้ทีเ่ชา่ของการรถไฟฯ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ก าหนดขอบเขตการศกึษาตามทีด่นิทีท่ าการศกึษา มลีกัษณะสทิธติามกฎหมายในทรพัยส์นิเป็นสทิธกิารเชา่ ไดแ้ก่ ตลาดคลอง
สานพลาซ่า ซึง่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากรูปที ่1 ลกัษณะและขนาดของทีด่นิพืน้ทีต่ลาดท่าน ้าคลองสาน มพีืน้ทีป่ระมาณ 
4.6 ไร่ หรอื 7,428 ตรม. เหน็ไดว้า่ทีด่นิตัง้อยู่ในเขตพืน้ที ่“สนี ้าตาล” (บรเิวณ ย.8-18) ซึง่ถูกก าหนดใหใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิ “ประเภททีอ่ยู่
อาศยัหนาแน่นมาก” มขีนาดพืน้ทีเ่ช่าทัง้หมดรวม 5,554 ตารางเมตร จากรปูที ่2 ทีต่ัง้ของทีด่นิอยู่เลขที ่5/1 ถนนเจรญินคร แขวงคลอง
ตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

 
รปูท่ี 1 ลกัษณะและขนาดของทีด่นิ   ทีม่า: ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์จ ากดั (2564) 

 
รปูท่ี 2 ทีต่ ัง้ของทีด่นิ   ทีม่า: Google Earth (2565) 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ท าเลตลาดคลองสาน กบัศกัยภาพและข้อจ ากดัของท่ีดิน 

ท าเลของตลาดคลองสาน เป็นทีด่นิมลีกัษณะดา้นหน้าตดิถนนเจรญินคร กวา้ง 16 เมตร ดา้นหลงัตดิรมิน ้าเจา้พระยา กวา้ง 30 
เมตร ซึง่ผูช้นะประมลูจะไดส้ทิธใินการบรหิารทีด่นิทา่เรอืขา้มฟากคลองสาน-สีพ่ระยาดว้ย โดยตอ้งขออนุญาตกบักรมเจา้ทา่เพิม่เตมิ จาก
รปูที ่3 ทีด่นิเป็นทรงเสน้ก๋วยเตีย๋วแนวลกึเขา้ไป 268 เมตร ทศิเหนือตดิกบั The Jam Factory ทศิใตต้ดิกบัโรงแรมมลิเลนเนียม ฮลิตนั 
หา่งจากไอคอนสยามและ BTS สถานีเจรญินครประมาณ 300 เมตร ซึง่ท าใหท้ าเลทีด่นิเดนิทางไดท้ัง้รถ ราง เรอื และเป็นทีด่นิตดิรมิน ้า
อนัหาไดย้าก รฟท. ทีด่นิอยูใ่นเขตทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นมาก พืน้ทีผ่งัสนี ้าตาล ย.8-18 มอีตัราสว่น FAR 6 : 1 โดยในรา่งกฎหมายผงัเมอืง
ของ กทม. ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4 ทีค่าดว่าจะบงัคบัใชไ้นอกี 2-3 ปี ไดเ้ปลีย่นใหพ้ืน้ทีน้ี่เป็นเขตผงัสแีดง พ.6-2 จากศกึษาแผนผงัและ
ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในร่างกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4) ของ เบญจมนิทร ์ปันสน 



กำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องกำรพฒันำโครงกำรแบบผสมผสำนแนวสงู 
บนทีด่นิตลำดคลองสำนของกำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 
มนญัชยา เตมิเกาะ และอาลติา ฉลาดด ี
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และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ(2563) พบวา่ ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ. 6 ทีก่ าหนดไวเ้ป็นสแีดงมวีตัถุประสงคเ์พือ่ “ใหใ้ชป้ระโยชน์เป็น
ศูนยพ์าณิชยกรรมของเมอืง เพื่อรองรบัการประกอบกจิกรรมทางธุรกจิ การคา้ การบรกิาร และนันทนาการทีเ่ป็นเศรษฐกจิสรา้งสรรค”์ 
โดยถูกจ าแนกย่อยเป็นอกี 2 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณ พ. 6 – 1 ย่านสามย่าน และบรเิวณ พ. 6 – 2  ย่านเจรญินคร จากร่างผงัเมอืงแสดง
ใหเ้หน็ว่า บรเิวณพืน้ที่ตัง้ของทีด่นิมโีอกาสในการพฒันาสูงในอนาคต เทยีบได้กบัย่านสามย่านที่เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมอืงที่มี
โครงการแบบผสมเกดิขึน้อยูม่าก  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากที่ดินมหีน้าแคบ ข้อก าหนดในการขึ้นอาคารสูงจึงมขี้อจ ากดัค่อนข้างมาก นอกจากน้ีข้อบญัญัติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 ยงัก าหนดระยะร่นจากแม่น ้า 3 เมตรหา้มก่อสรา้งอาคาร ระยะ 3 -15 เมตร ใหส้รา้งไดสู้งไม่เกนิ 8 เมตร 
และระยะ 15-45 เมตรใหส้รา้งไดส้งูไมเ่กนิ 16 เมตร เหลา่น้ีจะเป็นขอ้จ ากดัใหก้บัโครงการ (Pattarat, 2564) 

 
รปูท่ี 3 ลกัษณะทางกายภาพและภาพบรเิวณโดยรอบทีด่นิ   ทีม่า: ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์จ ากดั (2564)  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-Use) 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดรายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่น โครงการแบบผสม จากการศกึษาและวเิคราะห ์พบวา่ การพฒันา
โครงการแบบผลมในประเทศไทยเองมแีนวโน้มในการพฒันาของ รายละเอยีดของโครงการทีห่ลากหลายมากขึน้ จากเดมิทีม่อีงคป์ระกอบ
อยู่ 3-4 อย่าง ทีเ่ป็นองคป์ระกอบพืน้ฐาน ในอนาคตมแีนวโน้มการผสมทีม่ากขึน้ แต่ผูพ้ฒันาโครงการยงัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาว่าการผสม
ของรายละเอยีดโครงการประเภทใดบา้งทีจ่ะสามารถมาพฒันาร่วมกนัไดด้ ีเพือ่ตอบรบักบัการใชง้านและแนวโน้มในอนาคตของการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์โครงการแบบผสม ทีช่่วยแกปั้ญหา ราคาทีด่นิ ความคุม้ค่าของการลงทุน ลดการขยายตวัของเมอืง เพื่อท าใหเ้กดิชุมชน
ของการอยู่อาศยัและใชช้วีติทีค่รบครนัภายในทีเ่ดยีว ก่อใหเ้กดิความสะดวกสบายตอบรบักบัผูบ้รโิภคยุคใหมใ่นทุกดา้นเพือ่ใชพ้ืน้ทีใ่ห้เกดิ
ประโยชน์สงูสุด (ปัณฑติา สงัฆก์ารยี ์และพรีดร แกว้ลาย, 2564) ดงันัน้การออกแบบโครงการแบบผสมในอนาคต จะตอ้งใชก้ารวเิคราะห์
พืน้ทีน่ัน้ๆ เพือ่หาองคป์ระกอบการผสมทีเ่หมาะสมกบัคนในพืน้ที ่และค านึงถงึการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหคุ้ม้คา่ 

2.3 สมมติฐานการพฒันาโครงการ Low rise ตามแผนการศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

จากการศกึษาเล่มรายงานของการรถไฟ ที่ท าการศกึษาการพฒันาโครงการ 2 รูปแบบ คอื รูปแบบที ่1: โครงการปรบัปรุง
อาคารพาณิชยเ์ดมิเป็นโรงแรม ระดบั 3 ดาว และพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบเป็นรา้นคา้ และตลาดเพื่อรองรบัผูค้า้ขายในตลาดคลองสานเดมิ 
และรปูแบบที ่2: โครงการรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดแลว้พฒันาเป็นโครงการแบบผสม (Mixed-Use) ประกอบดว้ย โรงแรม 3 ดาว และ
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้) ซึง่จากการวเิคราะหท์ีป่รกึษามคีวามเหน็วา่รปูแบบที ่2 มคีวามเหมาะสมในการพฒันาทีสุ่ด เพราะมมีลูค่า
โครงการคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของสทิธกิารเช่า 30 ปี ต่อมลูคา่ตน้ทุนทีด่นิ สงูกวา่เกณฑข์ัน้ต ่าของ รฟท. ทีก่ าหนดไวท้ี่รอ้ยละ 36 แต่จากที่
กล่าวมาขา้งตน้ในอนาคตผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4) มกีารปรบัเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ที ่ใหส้ามารถใช้
ประโยชน์ไดม้ากขึน้ ดงันัน้การศกึษาการพฒันาโครงการแนวสงูจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีน่่าสนใจ หากแกปั้ญหาเรื่องระยะหา่งระหวา่ง
อาคารดว้ยการออกแบบได ้จะเป็นการใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพมากขึน้ 
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3. ระเบียบวิธีด าเนินการศึกษา 

3.1 ทบทวนแผนการพฒันา 

การศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณตลาดคลองสาน เป็นการศกึษาแนวทางของโครงการทีม่แีผนพฒันา
ตามผงัการพฒันาของ รฟท. จงึตอ้งมกีารทบทวนแผนการพฒันาจากรายงานฉบบัสมบรูณ์ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย เพือ่น าไปสูผ่ล
การศกึษาทีใ่หผ้ลส าเรจ็กบัโครงการในดา้นการเงนิ การลงทุน และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีม่โีอกาสในพืน้ทีโ่ครงการใหด้ยีิง่ขึน้ 

3.2 ศึกษาวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษา 

ผูศ้กึษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์สดัส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการอสงัหารมิทรพัย์แบบผสม โดยได้ท าการศกึษา
โครงการที่ประสบความส าเรจ็และมคีวามใกลเ้คยีงกบัพื้นทีโ่ครงการทัง้หมด 3 แห่ง เพื่อน าขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบและวเิคราะห์ความ
เป็นไปไดท้ีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา 

3.3 การรวบรวมข้อมลู 

ในการรวบรวมขอ้มลูผูศ้กึษาใชก้ารสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม (non-participant observation) เพือ่ส ารวจลกัษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่โครงการและผู้ใช้พื้นที่ในปัจจุบนั และมีการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบุคคลในพื้นที่ ด้วยชุดค าแบบไม่มีโครงสร้าง (non-
structured interview) โดยมุง่เน้นทีก่จิกรรม และชว่งเวลา จนไดร้บัค าตอบทีซ่ ้า ซึง่กลุม่ตวัอยา่งการสมัภาษณ์เป็นผูใ้ชง้านจรงิเป็นประจ า
ทุกวนัในพืน้ที ่ไดแ้ก่ เจา้ของกจิการ เจา้หน้าทีท่่าเรอื และผูใ้ชง้านทัว่ไป เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องธุรกจิทีม่โีอกาส
เตบิโตในพืน้ที ่รวมถงึแนวคดิในการพฒันาและภาพรวมการตลาด 

4. ผลการศึกษา 

4.1 โครงการเชิงพาณิชยท่ี์มีโอกาสเติบโตในพืน้ท่ี 

จากการเก็บขอ้มูลจากการสงัเกตพื้นทีใ่นวนัธรรมดา และวนัหยุดสุดสปัดาห์ เพื่อสงัเกตผูค้นทีม่าใชง้านในพืน้ที่ กจิกรรมที่
เกดิขึน้ และชว่งเวลาทีค่นมาใชบ้รกิาร ในวนัธรรมดาผูค้นทีเ่ขา้มาใชง้านในพืน้ทีจ่ะหนาแน่นในชว่งเชา้และชว่งเยน็ ระหวา่ง 06.00-13.00 
น. และ 16.00-19.00 น. เน่ืองจากคนสว่นใหญ่เป็นคนวยัท างานทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารท่าเรอื ส่วนวนัหยุดผูท้ีเ่ขา้มาในพืน้ทีส่่วนใหญ่จะเป็น
นกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารเรอืขา้มฝาก ขา้มมาทอ่งเทีย่วในฝัง่ธนบุร ีชว่งเวลา 06.00-13.00 น. (ตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งผูค้นและกจิกรรมในแต่ละชว่งเวลา 
หวัขอ้ วนัธรรมดา วนัหยุด 
ผูค้น พนกังานออฟฟิศ 

พนกังานราชการ 
คนทีอ่าศยัในพืน้ที ่

นกัทอ่งเทีย่ว 
คนทีอ่าศยัในพืน้ที ่

กจิกรรม เชา้มกีารเดนิทางโดยนัง่เรอืขา้มไปฝัง่กรุงเทพเพือ่ไป
ท างาน 
มาจบัจา่ยใชส้อยในตลาดตอนเชา้ 
มารบัประทานอาหารในชว่งเทีย่ง 
เยน็มกีารเดนิทางโดยนัง่เรอืกลบัเขา้มาในฝัง่ธนบรุี
เพือ่กลบัทีพ่กั 

ทา่เรอืมกีารเดนิทางขา้มไปมาตลอดทัง้วนั 
มกีารจบัจา่ยใชส้อยตลอดทัง้วนั 
มนีกัทอ่งเทีย่วขา้มมาเทีย่วฝัง่ธนบรุ ี
เยน็มกีารเดนิทางโดยนัง่เรอืกลบัเขา้มาในฝัง่ธนบรุเีพือ่
กลบัทีพ่กั 

ชว่งเวลา 

  

ถนนเจรญินครเป็นถนนบรเิวณหน้าโครงการ มเีขตทาง 30 เมตร รถยนตส์ญัจรตลอดทัง้วนั และตลาดในวนัธรรมดาช่วงเชา้มกีารตัง้
ตลาดขายของในช่วงเชา้มคีนมาใชง้านเป็นจ านวนมาก นอกจากจะมคีนสญัจรขา้มไปท างานเยอะในช่วงเชา้แลว้ ชว่งเวลาเยน็กเ็ชน่เดยีวกนั ยงั
มผีูค้นจ านวนมากสญัจรผา่นในโครงการ แมว้า่จะมกีารทุบท าลายอาคารแลว้สว่นหน่ึงเพือ่รอการสง่มอบคนืทางการรถไฟฯ (รปูที ่4 และรปูที ่5) 
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รปูท่ี 4 บรรยากาศในพืน้ทีช่ว่งเชา้ 

 
รปูท่ี 5 บรรยากาศทา่เรอืและการสญัจรในพืน้ที ่

และจากการสมัภาษณ์บุคคลในพืน้ทีจ่ านวน 3 คน เพื่อสอบถามถงึช่วงเวลาทีม่คีนมาใชบ้รกิารพืน้ทีแ่ละกลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารไดด้งัน้ี  

1) แม่คา้ขายอาหาร สอบถามถงึจ านวนคนทีเ่ขา้มาใชง้านและกลุ่มลูกคา้ไดร้บัค าตอบว่า มคีนเรื่อยๆตลอดทัง้วนัธรรมดาและ
วนัหยุด แต่ชว่งน้ีจะเงยีบไว 1 ทุม่กเ็ริม่เงยีบแลว้ คนทีม่าซือ้สว่นใหญ่จะเป็นคนจากท่าเรอืกบัคนทีท่ างานแถวน้ี  

2) เจา้ของรา้นตดัผม สอบถามถงึช่วงเวลาทีม่คีนเขา้มาใชบ้รกิารมากทีสุ่ดไดร้บัค าตอบว่า คนเยอะทีสุ่ดช่วงเยน็วนัธรรมดา 
วนัหยุดชว่งน้ีคนจะน้อยกวา่วนัธรรมดาสว่นใหญ่จะเป็นลกูคา้ขาประจ าในพืน้ที่ 

3) เจา้หน้าทีท่่าเรอื สอบถามถงึจ านวนคนทีใ่ชบ้รกิารและช่วงเวลาทีม่คีนใชบ้รกิารเยอะทีสุ่ดไดร้ับค าตอบว่า ปกตจิะมคีนใช้
บรกิารประมาณ 5,000 – 6,000 คน/วนั สงูสดุประมาณ 20,000 คน/วนั ปกตคินจะเยอะชว่งเชา้กบัชว่งเยน็ 

จากการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปแนวทางทีเ่หมาะสมของการพฒันาพื้นที่ตลาดท่าน ้าคลองสาน และเปรยีบเทยีบ
รปูแบบการรว่มลงทุนทีเ่หมาะสมของการเป็นไปไดท้างการเงนิ ดงัน้ี 

1) ธุรกจิคา้ปลกี/พืน้ทีเ่ช่า เน่ืองจากการใชง้านเดมิของพืน้ทีเ่ป็นการคา้ขาย จงึตอ้งมสีว่นน้ีเพือ่รองรบัการใชง้านแบบเดมิ และ
เพือ่รองรบัการใชง้านทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตจากการเจรญิเตบิโตของพืน้ที ่

2) ธุรกจิอาคารส านักงาน เน่ืองจากการเขา้มาของรถไฟฟ้าสายสทีองท าใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวมปีระสทิธภิาพในการเดนิทาง เขา้ถงึ
ไดง้่ายขึน้ และจากการสงัเกตคนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นวยัท างานมสีดัส่วนมากทีสุ่ด ธุรกจิอาคารส านักงานจงึเป็นอกี
ธุรกจิทีม่คีวามเป็นไปได ้

3) ธุรกจิโรงแรม 3 ดาวและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์เน่ืองจากในพืน้ทีม่ชีอ่งวา่งการตลาดคอืมโีรงแรมระดบั 3 ดาวแหง่เดยีวทีต่ดิ
รมิแมน่ ้า การพฒันาเป็นโรงแรม 3 ดาวจงึเป็นการดงึดดูผูใ้ชง้านจากคูแ่ขง่ในพืน้ทีท่ีม่แีต่โรงแรม 5 ดาวตดิรมิแมน่ ้า สว่นเซอรว์สิอพารท์
เมน้ทจ์ะเป็นการลดความเสีย่ง กระจายประเภทธุรกจิใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ไม่เป็นการพึง่พาแค่การท่องเทีย่วอย่างเดยีว และ
เพือ่รองรบัการใชง้านจากธุรกจิอาคารส านกังานในโครงการดว้ย 
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4.2 สดัส่วนพืน้ท่ีพาณิชยท่ี์เหมาะสมกบัโครงการ 

จากการศกึษาและเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัสดัส่วนการใช้สอยของอาคารประเภทมกิซ์ยูสในเขตกรุงเทพมหานครที่มขีนาดที่ดนิ
ใกล้เคียงกับโครงการที่ท าการศึกษา 3 แห่ง คือ One City Centre, Singha Complex, One Phayathai โดยใช้การเก็บข้อมูลจาก
การศกึษารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม รูปที ่3 แสดงสดัส่วนการใชง้านอาคารเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการ
ดงัน้ี พืน้ทีข่ายปลกี ควรมสีดัส่วนระหว่างรอ้ยละ 2 ถงึ 5 และแต่ละโครงการจะเน้นไปทีธุ่รกจิหลกัทีแ่ตกต่างกนั โดยมสีดัสว่นของพืน้ที่
ทางเดนิและเซอรว์สิใกลเ้คยีงกนั (รปูที ่6) 

พบว่า ในการพฒันาโครงการบนที่ดนิตลาดคลองสานควรปรบัสดัส่วนใหเ้หมาะสม โดยมพีื้นที่ธุรกจิหลกั รอ้ยละ 50 พื้นที่
ส านักงาน รอ้ยละ 5 พืน้ทีจ่อดรถ รอ้ยละ 23  และพืน้ทีข่ายปลกี รอ้ยละ 3 เน่ืองจากธุรกจิหลกัของโครงการเป็นโรงแรมและยงัมอีาคาร
ส านักงานจงึจ าเป็นจะตอ้งมพีืน้ทีจ่อดรถและพืน้ทีเ่ซอรว์สิเป็นสดัสว่นมาก และมพีืน้ทีข่ายปลกีเลก็น้อยเพือ่รองรบัการใชง้านตอบสนอง
กจิกรรมในพืน้ที ่ (รปูที ่7) 

4.3 แนวทางการพฒันาและออกแบบพืน้ท่ี 

ตลาดท่าน ้าคลองสานมพีื้นที่ 7 ,428 ตรม. ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบพื้นที่การใช้งานออกเป็น 2 อาคาร โดยที่อาคารสูง
ดา้นหน้าจะมกีารใชง้านหลกัในการประกอบธุรกจิอาคารส านักงาน โรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์สว่นอาคารดา้นหลงัจะเป็นส่วนที่
รองรบัการใชง้านแบบเดมิของคนในพืน้ทีค่อื เป็นการประกอบธุรกจิคา้ปลกี/พืน้ทีเ่ชา่ (รปูที ่8) 

 
รปูท่ี 6 สดัสว่นการใชพ้ืน้ทีข่องกรณีศกึษาอาคารประเภทมกิซย์สูทีม่รีปูแบบใกลเ้คยีงกบัโครงการ 

 
รปูท่ี 7 สดัสว่นการใชพ้ืน้ทีท่ีแ่นะน าส าหรบัการพฒันาออกแบบโครงการจากกรณีศกึษาการออกแบบโครงการแบบผสมผสานแนวสงูบน
ทีด่นิตลาดคลองสานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
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บนทีด่นิตลำดคลองสำนของกำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 
มนญัชยา เตมิเกาะ และอาลติา ฉลาดด ี
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รปูท่ี 8 รปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีท่ าการศกึษา 

4.4 เปรียบเทียบการเป็นไปได้ทางการเงิน 

จากแนวทางการออกแบบขา้งตน้ ไดน้ ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการร่วมลงทุนระหว่างรูปแบบของเล่มศกึษาความเป็นไปได้
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและรูปแบบของผู้ศกึษา พบว่ารูปแบบที่เล่มศกึษาของการรถไฟเสนอ ตน้ทุนอยู่ที ่735 ลา้นบาท อตัรา
ผลตอบแทนภายใน รอ้ยละ 14 มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ270 ลา้นบาท และระยะเวลาคนืทุน 9 ปี สว่นรปูแบบของผูศ้กึษา ตน้ทุน 1 ,176 ลา้น
บาท อตัราผลตอบแทนภายใน รอ้ยละ 12.39 มลูคา่ปัจจุบนัสุทธ ิ141.26 ลา้นบาท และระยะเวลาคนืทุน 10 ปี เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกนั
จะเหน็ไดว้่า รปูแบบโครงการทีท่ าการศกึษามกีารลงทุนทีม่ากกว่า และระยะเวลาคนืทุนนานกว่า แต่มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิมากกวา่ถงึ
รอ้ยละ 50.97 เป็นผลใหม้มีลูคา่โครงการสงู (รปูที ่9) 

 
รปูท่ี 9 การเปรยีบเทยีบทางการเงนิระหวา่งการพฒันาโครงการแบบ Low rise และ High rise  
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5. สรปุผลการศึกษา 

จากการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดท่าน ้ าคลองสาน พบว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างาน ดังนัน้ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยท์ีม่โีอกาสในพืน้ทีจ่ากการวเิคราะห ์ม ี3 ประเภท คอื (1) ธุรกจิคา้ปลกี/พืน้ทีเ่ช่า (2) ธุรกจิอาคารส านักงาน (3) ธุรกจิ
โรงแรม 3 ดาวและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์ เน่ืองจากการใชง้านเดมิของพืน้ทีเ่ป็นการคา้ขาย จงึตอ้งมสีว่นน้ีเพือ่รองรบัการใชง้านแบบเดมิ 
และเพื่อรองรบัการใชง้านทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตจากการเจรญิเตบิโตของพืน้ที ่และการเขา้มาของรถไฟฟ้าสายสทีองท าใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวมี
ประสทิธภิาพในการเดนิทาง เขา้ถงึไดง้่ายขึน้ และจากการสงัเกตคนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นวยัท างานมสีดัสว่นมากทีสุ่ด 
สว่นธุรกจิโรงแรมในพืน้ทีม่ชี่องวา่งการตลาดคอืมโีรงแรมระดบั 3 ดาวแหง่เดยีวทีต่ดิรมิแม่น ้า การพฒันาเป็นโรงแรม 3 ดาวจงึเป็นการ
ดงึดูดผูใ้ชง้านจากคู่แขง่ในพืน้ทีท่ีม่แีต่โรงแรม 5 ดาวตดิรมิแม่น ้า ส่วนเซอร์วสิอพารท์เมน้ทจ์ะเป็นการลดความเสีย่ง กระจายประเภท
ธุรกจิใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ไมเ่ป็นการพึง่พาแค่การทอ่งเทีย่วอยา่งเดยีว และเพือ่รองรบัการใชง้านจากธุรกจิอาคารส านักงานใน
โครงการดว้ย  

จากการศกึษาสดัส่วนของพืน้ทีพ่าณิชยท์ีเ่หมาะสมกบัโครงการ ควรมสีดัสว่นพาณิชย์ระหวา่งรอ้ยละ 2 ถงึ 5 ซึง่แนวทางการ
ออกแบบทีน่ าเสนอนี้ ก าหนดใหม้พีืน้ทีพ่าณิชยป์ระเภทพืน้ทีข่ายปลกี รอ้ยละ 3 มธีุรกจิโรงแรม 3 ดาว และเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์รอ้ยละ 
50 พืน้ที่ส านักงาน รอ้ยละ 5 พืน้ทีจ่อดรถ รอ้ยละ 23  และพืน้ที่งานระบบและอื่นๆ อกีรอ้ยละ 19 ของพืน้ทีก่่อสรา้งทัง้หมด 44, 312 
ตารางเมตร คดิเป็นกวา่สองเทา่ของโมเดลแบบ Low rise หรอืรอ้ยละ 99.65 ของ FAR  

ในทางการเงนิ รปูแบบของผูศ้กึษาภาคเอกชนจะลงทุนดว้ยงบประมาณทีส่งูขึน้กวา่รปูแบบทีเ่ลม่ศกึษาของการรถไฟเสนอ 441 
ลา้นบาท รปูแบบของผูศ้กึษา ตน้ทุน 1,176 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนภายใน รอ้ยละ 12.39 มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ141.26 ลา้นบาท และ
ระยะเวลาคนืทุน 10 ปี แต่จะมพีืน้ทีใ่นการประกอบธุรกจิทีม่คีวามหลากหลาย และรายไดท้ีม่ากขึน้  รวมทัง้เมือ่หมดสญัญากรรมสทิธิใ์น
การเชา่ทีด่นิ สิง่ก่อสรา้งในพืน้ทีจ่ะเป็นของการรถไฟ ซึง่สามารถด าเนินการบรหิารและสรา้งรายไดต้่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณการรถไฟแหง่ประเทศไทย รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่หข้อ้มลูในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี รวมถงึ  กรส.การรถไฟฯ 
ทีอ่ านวยความสะดวกทางดา้นขอ้มลู ผูว้จิยัจงึขอขอบคุณมา ณ ทีน้ี่ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาธรุกิจสตดิูโอประมลูสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์ 

DEVELOPMENT OF VIRTUAL AUCTION STUDIO 
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บทคดัย่อ 
 การประมูลเป็นธุรกจิที่มกีารเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ช่องทางออนไลน์เขา้มามบีทบาททัง้ผู้ลงทุนและ
ผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ อา้งองิบทความจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์ล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาน าไปสู่
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยพบวา่มกีารปรบัไปใชธุ้รกจิผา่นทางออนไลน์จะเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหม้ลูค่า e-Commerce 
เตบิโตขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 45% ของผูบ้รโิภคทัว่เอเชยี และเชือ่มัน่วา่ความตอ้งการซือ้สนิคา้ผา่นทางออนไลน์จะยงัคงอยูต่่อไปหลงัการแพร่
ระบาด โดยวตัถุประสงคข์องการวจิยัมทีัง้หมด 4 ขอ้ (1.) ศกึษาและวเิคราะหก์ารตลาดทีเ่กีย่วกบัธุรกิจการประมลู (2.) ศกึษาศกัยภาพ
และขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายของทีด่นิ (3.) วางผงัโครงการและก าหนดพืน้ทีภ่ายในอาคาร  (4.) ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิของ
การพฒันาโครงการ นอกจากนัน้ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์บรษิทัผูเ้ชีย่วชาญ 3 บรษิทัรวมทัง้หมด 10 คน เพือ่รบัฟังขอ้คดิเหน็ความเป็นไปได้
ของโครงการ โดยมูลค่าโครงการอยู่ที่ 772 ลา้นบาท ผลตอบแทนภายใน (IRR) 41% ผลตอบแทนสุทธ ิ(NPV) 30 ลา้นบาท Discount 
Rate 7% และระยะเวลาคนืทุนประมาณ 6 ปี  โดยปัจจยัหลกัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของกลุ่มลกูคา้ ไดแ้ก่ การทีบ่รษิทัมรีปูแบบธุรกจิ
ทีม่คีวามน่าสนใจจงึส าคญัต่อการดงึดูดลูกคา้ จดัหาสนิคา้ทีห่ายากหรอืไม่มใีนประเทศไทยและสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ะตอบโจทย์
ความตอ้งการของลกูคา้ 

ค าส าคญั: การประมลู, ธุรกจิสตดูโิอประมลูสนิคา้, E-Commerce, ชอ่งทางออนไลน์ 

Abstract 
 Auction houses are dynamic businesses, especially when online sales channels play an increasing role with 
consumers and investors. During the Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic, e-commerce industry value grew by an 
average of 45% among Asian consumers, and the demand for online shopping should continue. This research had four 
objectives, to study (1.) auction business marketing; (2.) potential and legal limitations for land use; (3.) plan and design a 
residential building project after determining its interior area; and (4.) project development financial feasibility. Data was gathered 
by in-depth interviews with ten industry specialists. Results were that project value will be 772 million baht, internal rate of 
return (IRR) 41%, net present value (NPV) 30 million baht, discount rate 7% and payback period about six years. The main 
factors influencing consumer decision-making are an attractive company business for customer appeal, providing products 
difficult to find or unobtainable in Thailand, and facilities meeting client needs, in decreasing order of significance. 

Keywords: Auctions, Auction studio business, E-commerce, Online channels. 
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1. บทน า  

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) น าไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการ
ปรบัเปลีย่นไปใช ้e-Commerce มากขึน้ เมือ่ตอ้งเผชญิหน้ากบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการลอ็กดาวน์ และการเวน้
ระยะหา่งทางสงัคม ผูบ้รโิภคถูกบงัคบัใหคุ้น้ชนิและตอ้งปรบัตวักบัการซือ้ของและการประมลูสนิคา้ต่างๆ ผา่นทางออนไลน์แทน ซึง่ท าให้
การซื้อของและการประมูลสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์กลายเป็นกจิวตัรประจ าวนัของผูบ้รโิภค ส่งผลต่อผูป้ระกอบการหรอืนักลงทุน
ดัง้เดิมที่ต้องเร่งปรบัธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยการจดั event ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของผู้ประกอบการเอง รวมถึง
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการลงทุนกบัธุรกจิสตูดโิอประมลูสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เปลีย่นแผนธุรกจิโดยการเช่าสตูดโิอเพื่อการประมูล
สนิคา้ทีห่ลายช่องทางมากขึน้ ทีถ่งึแมจ้ะมวีกิฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) กย็งัสามารถเดนิหน้าธุรกจิต่อไปได้
เนื่องจากธุรกจิอยูใ่นรปูแบบออนไลน์จงึไมก่ระทบกบัมาตราการจากรฐับาลทีอ่อกกฎเพื่อบงัคบัใช ้ และทีส่ าคญัการท าธุรกจิทีอ่ยูใ่นรปูแบ
ออนไลน์สามารถรดตน้ทุนของธุรกจิไดม้ากกวา่ 50% ธุรกจิในรปูแบบน้ีจงึเป็นทีนิ่ยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนดัง้เดมิและนักลงทุน
ทีเ่พิง่เริม่ธุรกจิใหม่ท่ามกลางยุค New Normal ในปัจจุบนั และการประมลูสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เขา้มามบีทบาททัง้ในดา้นของผู้
ลงทุนและกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนัย่างมาก สาเหตุมาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาท าใหเ้กดิมาตรการต่างๆ  ทีท่ าใหแ้นวทางของ
ธุรกิจถูกปรบัเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมอืสื่อสาร รวมถึงระบบ  เครอืข่ายสญัญาณต่างๆ ถูก
พฒันาขึน้ช่วยใหก้ารประมูลสนิค้าสะดวกและรวดเร็วต่อการด าเนินธุรกิจ โดยการใช้อนิเทอร์เน็ตในการท าธุรกจิ ซื้อขายสนิค้าและ 
บรกิาร ซึง่เรยีกในอกีชือ่หน่ึงวา่ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) (เพชรบรูณิน, 2556) 

ในแง่มุมของนักลุงทุนต่างหนัมาลงทุนธุรกจิทีอ่ยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึน้ เน่ืองจากการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสน์ัน้สามารถ
น าไปประยุกต์ ใชเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของธุรกจิ การประยุกตใ์ช้ ทีส่ าคญัของการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การประมลู ดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Auction: E-Auction) ซึ่งการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ สามารถช่วยลดต้นทุนในการซื้อสนิค้า
ใหแ้ก่ลูกคา้ได้ อย่างมาก และธุรกจิในรูปแบบน้ียงัสามารถด าเนินต่อไปไดแ้มใ้นสถานการณ์ทีม่กีารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาที่
อาจจะท าใหธุ้รกจิชะลอเตบิโตได้ โดยปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีผลกัดนัการเติบโตของตลาดการประมูลออนไลน์คือความง่าย
ในการประมูล และมคีวามยดืหยุ่นในแง่ของเวลาและสถานที่ทีอ่ยู่ในรูปแบบ (Hybrid) คอืจะจดัการประมูลผ่านช่องทางออนไลน์เป็น
หลกัแต่ยงัสามารถใหผู้ป้ระมลู (Bidder) สามารถเขา้มาประมลูภายในสตดูโิอของโครงการไดด้ว้ย ซึง่ทัง้สองช่องทางสามารถเขา้ร่วมการ
ประมลูไดอ้ย่างงา่ยดาย โดยการประมลูจะใชเ้วลาประมาณ 21 วนัก่อนเริม่การประมลู 1 ครัง้ เพือ่เตรยีมการโปรโมท โดยทางบรษิทัจะ
ด าเนินการโดยการอปัโหลดรูปภาพและวดิโีอของหุน้และผลติภณัฑข์องตนบนเวบ็ไซต์ ซึ่งลูกคา้หรอืผูป้ระมลูสามารถศกึษาราคาและ
คุณภาพของสนิคา้ก่อนเขา้ร่วมประมลูได้ สิง่น้ีจะช่วยในการตดัสนิใจเริม่ประมลูหรอืตดัสนิใจซื้อสนิคา้ไดง้่ายขึน้ นอกจากน้ียงัช่วยเป็น
การขจดัผลก าไรทีเ่กดิจากตวัแทน นายหน้า หรอืพอ่คา้คนกลาง 

ดว้ยเหตุผลทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิการประมลูสนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน์ และรวมถงึเพือ่ศกึษา
และวเิคราะหก์ารตลาดทีเ่กีย่วกบัธุรกจิการประมลู ซึง่จะน าไปสูก่ารศกึษาดา้นศกัยภาพและขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายของทีด่นิทีเ่หมาะ
กบัธุรกจิทีอ่ยู่ในรปูแบบออนไลน์ เพือ่วเิคราะหแ์ละศึกษาการวางผงัโครงการและก าหนดพืน้ทีภ่ายในอาคาร และรวมถงึการศกึษาความ
เป็นไปไดท้างการเงนิของการพฒันาโครงการ เพือ่การพฒันาธุรกจิการประมลูสนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ
ตอบโจทยท์ัง้ผูล้งทุนและผูบ้รโิภคในแงข่องการลงทุน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การตลาดของธรุกิจประมลูสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์  

เรยีกได้ว่าเป็นธุรกจิอี-คอมเมริ์ซที่มกีารการด าเนินกจิกรรมระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ซึ่งมคีวาม
แตกต่างจากการท าธุรกจิการคา้โดยทัว่ไป เน่ืองจากผูซ้ือ้และผูข้าย ไมจ่ าเป็นตอ้งพบกนัหรอืเหน็หน้ากนักส็ามารถซือ้สนิคา้ได ้ดงันัน้ ผู้
ทีจ่ะเขา้สูธุ่รกจิบนอนิเทอรเ์น็ตจะตอ้งเขา้ใจถงึ ลกัษณะเฉพาะของตลาดอนิเทอรเ์น็ตทีแ่ตกต่างไปจากธุรกจิ อื่น (Wood & Smith, 2005) 
ฉางชโูต (2555) กล่าววา่ บทบาทของการสือ่สารการตลาดในการด าเนิน ธุรกจิอ-ีคอมเมริซ์นัน้มปัีจจยัทีต่อ้งใหค้วามส าคญัทัง้สิน้ 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้น
การใหบ้รกิารแบบเจาะจง (Personalization) และดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวั (Privacy) 
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2.2 แนวคิดคณุภาพเวบ็ไซตธ์รุกิจประมลูสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์  

หอมสุต (2557) ไดเ้สนอแนวคดิ เกีย่วกบัคุณภาพเวบ็ไซตอ์-ีคอมเมริซ์ไวว้่า คุณภาพเวบ็ไซต์ (Website Quality) ประกอบดว้ย 
คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพระบบ (System Quality) และคุณภาพ บรกิาร (Service Quality) ซึ่งคุณภาพบรกิาร
ตามแนวคดิ ของเสาวคนธห์มายรวมถงึ คุณภาพของสนิคา้ (Product Quality) ทีธุ่รกจิอ-ีคอมเมริซ์ใหบ้รกิารซื้อขายบน เวบ็ไซต์ดว้ย และ
ทัง้สามองคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์อ-ีคอมเมริซ์ดงักลา่วลว้นสง่อทิธพิลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อธุรกจิประมลูสนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

3. วิธีการวิจยั 

การวิจยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปฏิบตัิการ  โดยเริ่มตัง้ต้นด้วยการเลือกที่ดินและได้ท าการออกแบบอาคาร ภายใต้กรอบของ
กฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครปี พ .ศ.2556 และ พรบ.ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2563 ตามด้วยหลกัวชิาการด้าน
สถาปัตยกรรมและอสงัหารมิทรพัย ์เพือ่ประเมนิความเป็นไปไดด้า้นการเงนิและการลงทุน 

 
แผนภมิูท่ี 1 วธิกีารวจิยัและศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

วธิกีารวจิยัเริม่จากการส ารวจลกัษณะทางกายภาพ ศกึษาบรบิททางเศรษฐกจิสงัคมประกอบกบัทบทวนเอกสารการศกึษาและ
วเิคราะหโ์ครงการพฒันาธุรกจิสตูดโิอประมูลสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ และท าการศกึษาวเิคราะหด์า้นผงัเมอืงและการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูการตลาดและความตอ้งการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ 

รวมทัง้ศกึษากฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาพืน้ที ่และน าขอ้มลูการศกึษาทัง้หมดมาประกอบการจดัท าแนวคดิการวางผงั
การใช้ประโยชน์ที่ดนิและการออกแบบเบื้องต้นที่เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่ โดยน าเสนอแนวทางพฒันาพื้นที่ในรูปแบบใหม่ที่
แตกต่างจากเอกสารการศกึษาและวเิคราะห์โครงการเพื่อใหก้ารใช้ประโยชน์ที่ดนิมอีตัราส่วนพื้นที่การใช้งานต่อพื้นที่ดนิสูงสุดตาม
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครเพือ่ใหผู้ร้่วมลงทุนไดร้บัประโยชน์จากการการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
ธุรกจิสตดูโิอประมลูสนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน์สงูสดุ   
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3.1 เกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ (Observation site)  

โดยสมัภาษณ์บรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหรอืลกูคา้ทีจ่ะเขา้มาเช่าพืน้ทีส่ตูดโิอเพื่อน าสนิคา้ของทางบรษิทัมาเปิดประมลูใหก้ลบันัก
ประมลูทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหรอืลูกคา้รองของธุรกจิการประมลูสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์  เกีย่วกบัสนิคา้ทีบ่รษิทัจะน าเขา้มาเพื่อประ
ประมูลในสตูดโิอเพื่อเป็นตวัก าหนดการเลอืกทีด่นิ และเป็นการก าหนดการออกแบบสดัส่วนต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งบรษิทัทีเ่ลอืก
สมัภาษณ์คอื Christie’s Auction (Thailand) และ RCB Auctions RIVER City Bangkok (ระดบัรองผูอ้ านวยการบรษิทัและทีเ่กี่ยวขอ้ง
จ านวน 10 คน) ออกมาเป็นสดัสว่นเพือ่น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการดงัน้ี 

 
แผนภมิูท่ี 2 ประเภทสนิคา้ทีต่อ้งอาศยัการประมลูผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

4. ผลการศึกษา 

จากการส ารวจลกัษณะทางกายภาพ ศกึษาบรบิททางเศรษฐกจิสงัคมท าใหไ้ดรู้ปแบบอาคารทีต่อ้งมคีวามปลอดภยัสงูมชี่อง
เปิดของอาคารน้อย โดยจะมสี่วนต้อนรบันักประมูลก่อนทีจ่ะเขา้มาประมลูสนิคา้ภายในสตูดิโอ และจะมสี่วนของส านักงานทีอ่ยู่ตดิกบั
ส่วนตอนรบั เพื่อรองรบัพนักงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในองคก์รของการประมลูสนิคา้ใหใ้ชพ้ืน้ทีส่่วนน้ีในการท างาน ถดัมาจะเป็นส่วนของ
สตูดโิอทีจ่ะใชใ้นการประมลูสนิคา้ทีจ่ะมผีูป้ระมลูและจะมพีืน้ทีส่ าหรบัโชวส์นิคา้และจดัเกบ็สนิคา้ พืน้ทีส่ าหรบัพธิกีรผูด้ าเนินการประมลู 
และพืน้ทีส่ าหรบัพนักงานภายในองคก์ร และทัง้หมดจะถูกถ่ายทอดสดผา่นทางออนไลน์เพือ่ใหส้ามารถประมลูผา่นทุกชอ่งทาง และสว่น
ทีเ่หลอืจะเป็นโกดงัทใีชจ้ดัเกบ็สนิคา้เพือ่รอการจดัประมลู 

 
รปูท่ี 1 ผงัของโครงการ 

วตัถุโบราณ
24%

ภาพวาดและปตมิากรรม
30%

แฟชัน่และแบรนดเ์นม
18%

อาหารและการทอ่งเทีย่ว
12%

สนิคา้ทางการเกษตร
4%

สนิคา้ทุกประเภท
12%
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โดยสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัการเงนิของโครงการจะมนีส่วนของราคาที่ดนิของโครงการประมาณ 500 ลา้นบาทและท าการเช่า
ทีด่นิปีละ 50 ลา้นบาทเพื่อใหเ้หมาะกบัธุรกจิทีอ่ยู่ในรูปแบบออนไลน์ ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทัง้โครงการประมาณ 300 ลา้นบาท รวมตน้ทุน
ทัง้หมดอยู่ที ่800 ลา้นบาท โดยในการประมูลสนิคา้แต่ละครัง้จะตอ้งมรีายจ่ายประมาณ 500,000 บาทต่อครัง้ ซึง่จะรวมอยู่ในรายจ่าย
ประมาณ 100 ลา้นบาทต่อปี และรายไดข้องโครงการจะมสีองทางคอื รายไดจ้ากการเชา่สตดูโิอเพือ่การประมลูสนิคา้ 15,000 ถงึ 20,000 
บาทต่อครัง้ และการคดิเปอรเ์ซน็ตจ์ากราคาทีข่ายได้25% (ขึน้อยูก่บัราคาของสนิคา้) โดยรายไดท้ัง้หมดของโครงการประมาณ 300 ลา้น
บาทต่อปี และการจากศกึษาความเป็นไปไดท้ัง้หมดของธุรกจิจงึไดส้มมตฐิานปีคนืทุนของโครงการประมาณ 5 ปี 

ตารางท่ี 1 ตารางการสรุปใชพ้ืน้ทีข่องอาคาร 

ประเภทของพืน้ท่ี 
เน้ือท่ี 

ขนาดพืน้ท่ี (ตารางเมตร) ร้อยละ 
พืน้ทีต่อ้นรบั 800 6% 
ส านกังาน 760 5.6% 
ลานจอดรถ 2,400 17.7% 
สตูดโิอประเภทที ่1-4 3,440 25.4% 
สตูดโิอประเภทที ่5-8 1,240 9.2% 
รา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 450 4% 
คลงัเกบ็สนิคา้ 1 1,350 10% 
คลงัเกบ็สนิคา้ 2 600 4.5% 
พืน้ทสีเีขยีว 2,500 18.5% 

จากการศึกษา สนิค้าที่ลูกค้าน ามาประมูลภายในโครงการจะเป็นตวัก าหนดย่านหรอืที่ตัง้ของโครงการโดย จะอยู่ในย่าน
กรุงเทพชัน้ใน ซึง่ไมต่อ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยมากนกัเน่ืองจากเป็นธุรกจิทีเ่น้นในเรือ่งของการคา้ผา่นทางออนไลน์ และผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ ความคดิเหน็ของบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหรอืลกูคา้ คอื บรษิทั Christie’s Auction (Thailand) และ RCB Auctions 
RIVER City Bangkok พบวา่ สนิคา้ทุกประเภทตอ้งอาศยัการประมลูผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ที่มโีรคระบาดเชือ้ไวรสัโค
โรนา (COVID-19) ตวัอย่างเช่น สิน้คา้ประเภทภาพวาดและวตัถุโบราณ สิน้คา้แฟชัน่และแบรนดไ์ฮเอนดเ์ป็นตน้ และในเรื่องของดา้น
การเงนิการตลาดของทัง้สองบรษิทัมแีนวโน้มทางธุรกจิทีด่ขี ึน้ประมาณ 10% เน่ืองจากการนิยมประมลูผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์ที่มโีรคระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัเพิม่มากขึน้อยา่งทีก่ลา่วไปขา้งตน้ โดยมลูค่าโครงการอยูท่ี่ 772 
ลา้นบาท ผลตอบแทนภายใน (IRR) 41% ผลตอบแทนสทุธ ิ(NPV) 30 ลา้นบาท Discount Rate 7% และระยะเวลาคนืทุนประมาณ 6 ปี 

ตารางท่ี 2 ตน้ทุนของโครงการ 
ราคา ขนาดพืน้ท่ี ตารางเมตร ราคารวม (บาท) 
ราคาทีด่นิ 22,000.00 S.Q.M 49,500,000 
คา่ก่อสรา้ง 21,151.00 S.Q.M 528,775,000 
คา่บรหิารงานก่อสรา้ง 1.5%-2% 11,720,050 
คา่ใชจ้า่ยระหวา่งการก่อสรา้ง 1.5% 2,916,015 

รวม 723,173,000 
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แผนภมิูท่ี 3 ผลตอบแทนจากการท าธุรกจิสตูดโิอประมลูสนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

5. อภิปรายผลและสรปุผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัทีไ่ดม้าจากการใหส้มัภาษณ์ความ คดิเหน็ของกลุม่เป้าหรอืลกูคา้ คอืบรษิทั Christie’s Auction (Thailand) และ 
RCB Auctions RIVER City Bangkok แสดงทศันะที่ตรงกนัว่าธุรกจิประมลูผ่านช่องทางออนไลน์สามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได้แม้มี
สถานการณ์โรคระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัและอุปสรรคทีส่ าคญัของการด าเนินธุรกจิ หรอืหากมีสถานการณ์
อื่นทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิในดา้นต่างๆ การด าเนินธุรกจิผา่นชอ่งทางออนไลน์จะมคีวามไดเ้ปรยีบเมือ่เทยีบกบัธุรกจิแบบปกต ิและจะ
สามารถขา้มผา่นขอ้ก าจดัและอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไปได ้ 

สว่นขอ้การแสดงความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหรอืลกูคา้เป็นไปในทศิทางเดยีว กนัเกีย่วกบัปัจจยัดา้นการรบัประกนัสนิคา้พบว่า 
เงือ่นไขการรบัประกนัคุณภาพสนิคา้เป็นปัจจยัทีช่ว่ยเพิม่โอกาสในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เน่ืองจากรปูแบบการซือ้ขายสนิคา้ผูบ้รโิภคจะไม่
สามารถจบัต้องสนิคา้จรงิก่อนการซื้อได ้โดยผูป้ระกอบการควรรบัประกนัคุณภาพสนิคา้เฉพาะความเสยีหายที่เกดิขึน้จากการขนส่ง
เทา่นัน้ เน่ืองจากทุกครัง้ทีส่นิคา้มปัีญหาผูบ้รโิภคจะรูส้กึไมพ่งึพอใจและเกดิประสบการณ์เชงิลบ คุณภาพสนิคา้จงึเป็นปัจจยัส าคญัทีช่ว่ย
ใหค้วามรูส้กึเสีย่งในการซือ้ของผูบ้รโิภคลดน้อยลง 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีศกึษาความเป็นไปไดก้ารพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบธุรกจิโรงแรมในภาคใต ้อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี เน่ืองจากมจี านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศมจี านวน 38 ลา้นคน มมีลูค่าในการใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วถงึ  
1.87 ลา้นลา้นบาท ในปี 2562 ม.ค. - ส.ค. (กระทรวงการท่องเทีย่ว, 2561) โดยรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างชาตมิสีดัส่วนสูงสุดอยู่ใน
พื้นที่ภาคใต้ คดิเป็น 76% ของจ านวนรายได้จากนักท่องเที่ยวทัง้หมดในพื้นที่ ด้วยภูมปิระเทศที่มแีหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง และ
ศกัยภาพของการใหบ้รกิารในดา้นโรงแรม ทีพ่กั ทีม่คีวามสะดวกสบายและความหลากหลายรองรบั ผูใ้ชบ้รกิาร ธุรกจิโรงแรมในภาคใต้
ยงัสามารถขยายตวัและเตบิโตได้อย่างต่อเน่ือง โดยมวีตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศกึษาแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมโดยวเิคราะห์ขอ้มูล
การตลาด ระดบัจุลภาค 2) เพื่อศกึษาความเป็นไปไดท้างออกแบบโรงแรมและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และกายภาพ 3) การเงนิ มลูค่า
ปัจจุบนัสุทธ ิNet Present Value (NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน Internal Rate of Return (IRR) ระยะเวลาคนืทุน Payback Period 
(Year) ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของเงนิทุน WACC โดยผลการศกึษาทางการตลาด จะถูกสรุปดว้ย เครื่องมอืส าหรบัการวางแผนกลยุทธ์
เบือ้งตน้ (SWOT Analysis) ผลการศกึษาดา้นการเงนิการลงทุนโครงการประกอบดว้ย มลูคา่ปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) มลูคา่รวม 448.34 ลา้น
บาท อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 24.71% ระยะเวลาคนืทุนในปีทีห่า้ โดยผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลการศกึษาจะเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจโรงแรมต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการออกแบบพฒันาธุรกิจโรงแรม เพื่อการก าหนดวางแผนกลยุทธ์ทางการจดัการบริหารและ
การตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมโดยน าผลการวจิยัมาวเิคราะหแ์ละสรา้งโอกาสในการแขง่ขนัในธุรกจิโรงแรมทีเ่ป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาดโรงแรมและรสีอรท์ของอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ค าส าคญั: ธุรกจิโรงแรม; ผลการด าเนินงาน; อตัราสว่นทางการเงนิ; การทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 

Abstract 
 This research studies real estate development feasibility for the Samui Island Hotel in Surat Thani Province, southern 
Thailand. According to Ministry of Tourism statistics, from January to August 2020, 3.3 million foreign tourists entered the 
Kingdom, spending 1.87 trillion baht. Fully 76% of total tourist revenues are estimated as focusing on the south of Thailand, 
with tourists drawn by attractive landscapes, comfortable and diverse hotel accommodations and services, leading to ongoing 
hotel business expansion potential in the South. This research aims to study 1) hotel business trends by analyzing market data 
at micro levels; 2) hotel design feasibility and legal and physical limitations; and 3) project financial data summarized by 
strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis. Results were that project investment comprised a net 
present value (NPV) of 410.03 million baht, an internal rate of return (IRR) of 1 9 . 8 9% , and a payback period of six years. 
These findings should serve as guidelines for hotel operators to formulate hotel development design approaches to determine 
appropriate strategic management planning and marketing while creating competitive hotel business opportunities and achieving 
competitive advantages in the hotel and resort market of Koh Samui District, Surat Thani Province. 

Keywords: Hotel Business; Performance; Financial Ratio; Tourism in Thailand. 
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1. บทน า 

ประเทศไทยมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีนิ่ยมของนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก ซึง่ท าใหม้ี
นักท่องเทีย่วต่างชาตนิิยมเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก รายงานจากกระทรวงการท่องเทีย่วในปี 2561 
พบวา่จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศมจี านวน 38 ลา้นคน มมีลูคา่ในการใชจ้่ายเพือ่การท่องเทีย่วถงึ 1.87 ลา้น
ลา้นบาท ในปี 2562 ม.ค. - ส.ค. รายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างชาตมิสีดัสว่นสงูสุดอยู่ในพืน้ทีภ่าคใต ้คดิเป็น 76% ของจ านวนรายไดจ้าก
นักท่องเทีย่วทัง้หมดในพืน้ที ่ดว้ยภูมปิระเทศทีม่แีหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง และศกัยภาพของการใหบ้รกิารในดา้นโรงแรม ทีพ่กั ทีม่ ี
ความสะดวกสบายและความหลากหลายรองรบั ผูใ้ชบ้รกิาร ธุรกจิโรงแรมในภาคใตย้งัสามารถขยายตวัและเตบิโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง การ
จดัตัง้ธุรกจิโรงแรม ในภาคใตต้ลอดปี 2561 เพิ่มขึน้ถงึ 44% อย่างไรกต็าม ในปี 2562 (ม.ค.- ส.ค.) มจี านวนการจดัตัง้ธุรกจิลดลงเมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 21% แต่มกีารเพิม่ทุนอย่างต่อเน่ืองในปี 2562 เขา้มาแทน โดยมกีารเพิม่ทุนเพิม่ขึน้ 7.17% เมื่ อ
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั ของปีทีผ่า่นมา แสดงใหเ้หน็ถึงการเตบิโตของธุรกจิโรงแรมในปี 2561 ทัง้น้ี ต่างชาตทิีล่งทุนในธุรกจิโรงแรมสงูสุด
ในภาคใต ้ไดแ้ก่ ฮอ่งกง สงิคโปร ์และไอซแ์ลนด ์

ปี 2563 ธุรกจิท่องเทีย่วและโรงแรมทัว่โลกเผชญิกบัภาวะวกิฤตอย่างทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ท าใหร้ฐับาลในหลายประเทศทัว่โลกออกมาตรการปิดเมอืง (Lockdown) เพื่อควบคุมการเดนิทางระหว่างประเทศ ส่งผลใหจ้ านวน
นกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกหดตวัรุนแรงเป็นประวตักิารณ์  74% จากปี 2562 โดยประเทศไทยอยูท่ี ่-83.2% ธุรกจิโรงแรมปี 2564 มแีนวโน้มซบ
เซาต่อเน่ืองจากปี 2563 แต่จะทยอยฟ้ืนตวัในปี 2565-2566 โดยคาดวา่ตอ้งใชเ้วลาอยา่งน้อย 4 ปี จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตจิงึจะฟ้ืน
ตวักลบัมาเท่ากบัระดบัช่วงก่อน COVID-19 (38-40 ลา้นคน) ขณะทีจ่ านวนนักท่องเทีย่วไทยจะฟ้ืนตวัเรว็กวา่ จากมาตรการกระตุน้การ
ทอ่งเทีย่วในประเทศอยา่งต่อเน่ือง  

สรุปไดว้่า การฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ ของจ านวนนักท่องเทีย่ว ขณะทีผู่ป้ระกอบการโรงแรมรายใหญ่ยงัคงขยายการลงทุนต่อเน่ือง 
แต่อาจลา่ชา้กวา่แผนเดมิ  สง่ผลใหอ้ตัราเขา้พกัทัว่ประเทศมแีนวโน้มอยูใ่นระดบัต ่าเฉลีย่ที ่40% ในปี 2564 ก่อนจะปรบัขึน้เป็น 50-53% 
ในปี 2565 และ 60-63% ในปี 2566 ตามล าดบั นกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิคาดวา่จะทยอยเพิม่ขึน้ ผลจากมาตรการ STV รวมถงึความเป็นไป
ไดท้ีจ่ะมขีอ้ตกลงเชื่อมต่อการเดนิทางโดยไมต่อ้งกกัตวั โดยในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 การผลติวคัซนีและน ามาใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายจะ
หนุนใหน้ักท่องเทีย่วต่างชาตมิจี านวนเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง จากการวจิยัคาดว่าจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตจิะอยู่ที ่4.0 ลา้นคนในปี 2564 
และขยบัเป็น 11.4 และ 26.4 ลา้นคนในปี 2565 และ 2566 ตามล าดบั (จาก 40 ลา้นคนปี 2562) 

2. วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาแนวโน้มของธุรกจิโรงแรม โดยวเิคราะหข์อ้มลูการตลาด ระดบัจุลภาค  
2) เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดท้างออกแบบโรงแรม และขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และกายภาพ  
3) เพื่อศึกษาด้านการเงิน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ Net Present Value (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน Internal Rate of Return (IRR) 
ระยะเวลาคนืทุน Payback Period (Year) ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของเงนิทุน WACC ทีจ่ะใชใ้นการวเิคราะหป์ระเมนิผลความสามารถ
ใน “การท าก าไร” และ “การเตบิโต” ของธุรกจิโรงแรม 

3. ประโยชน์ท่ีได้รบั 

ผลของการวจิยัจะเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกจิโรงแรมต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการบรหิาร เพื่อปรบัปรุงและพฒันาในการ
ก าหนดวางแผนกลยุทธ์ทางการจดัการบรหิาร และการตลาดได้อย่างเหมาะสมโดยน าผลการวจิยัมาวเิคราะหแ์ละสร้างโอกาสในการ
แขง่ขนัในธุรกจิโรงแรมทีเ่ป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาด 
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4. การทบทวนวรรณกรรม 

4.1 ความหมายกลยทุธท์างการตลาด (Marketing Strategy) ไดม้ผีูใ้หค้ าจ ากดัความค าวา่กลยุทธท์างการตลาดไวห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

McCarthy (1995) กลา่ววา่ กลยุทธก์ารตลาด หมายถงึ วธิกีารใชส้ว่นประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมาย จาก
ความหมายน้ีเป็นการใชส้ว่นประสม 4 ประการคอื ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด เพือ่สนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ตลาดเป้าหมายกค็อืกลุ่มของลกูคา้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัซึง่บรษิทัเลอืกเป้าหมาย ตลาดเป้าหมาย
อาจเป็นกลุม่ผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี หรอืหน่วยงานรฐับาลกไ็ด้ 

Kotler and Armstrong (1996) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy หรือ Marketing Strategic Planning) 
หมายถงึ ขัน้ตอนในการก าหนดจุดมุ่งหมายทาง การตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการออกแบบส่วนประสมทางการตลาด เพื่อ
สนองความพงึพอใจของตลาดและบรรลุจุดมุง่หมายขององคก์ร 

Kotler (1997) กล่าวว่ากลยุทธก์ารตลาด หมายถงึวธิกีารขัน้พืน้ฐานซึ่งหน่วยธุรกจิใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 
ประกอบดว้ยการตดัสนิใจในตลาดเป้าหมายการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด และระดบัค่าใชจ้่าย
ทางการตลาด จากความหมายน้ีบอกใหท้ราบถงึส่วนประสมของกลยุทธท์างการตลาดซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนคอื การตดัสนิใจในตลาด
เป้าหมาย ซึง่จะตดัสนิใจเลอืกเป้าหมายไดถู้กตอ้ง จะตอ้งวเิคราะหข์นาดโครงสรา้งและพฤตกิรรมของตลาดเป้าหมายก่อนแลว้มกีารแบ่ง
ส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมายและวเิคราะห์ก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์แล้วจงึก าหนดส่ วนประสมทางการตลาดและค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนัน้ 

ศุภร เสรรีตัน์ (2543) ไดใ้หค้วามหมายวา่ กลยุทธท์างการตลาด (Market Strategy) คอืแผนการปฏบิตังิานทีอ่อกแบบ เพือ่ให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายในระยะยาว กลยุทธท์างการตลาดจะเกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายของธุรกจิโดยทัว่ไป 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่กลยุทธก์ารตลาด หมายถงึ การก าหนดวธิกีารใชเ้ครื่องมอืทางการตลาด ใน
การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด เพือ่สนองตอบความตอ้งการของตลาดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

5. ระเบียบวิธีวิจยั 

การวจิยัเรื่อง การศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิโรงแรมในอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประเทศไทยมวีธิดี าเนินการวจิยั
โดยใชต้วัแปรในการวจิยั จากการไดศ้กึษาคน้ควา้ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมขอ้มลูทาง
การตลาดแนวโน้มธุรกจิ การเงนิ จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์SWOT Analysis และความเป็นไปไดท้างการเงนิผา่นทฤษฎทีางการเงนิ 

5.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั การวจิยัในครัง้น้ีได้ใช้เครื่องมอืในการวจิยัโดยการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบักลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกจิโรงแรมทางดา้นการตลาดและการเงนิ ศกึษาคูแ่ขง่ทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกบัโครงการ 

5.2 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค  

เป็นการวเิคราะหโ์ดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลู (Constant Comparison) จากผลการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ของโรงแรมทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างแยกตามแหล่งท่องเทีย่ว ท าใหเ้หน็ว่าโรงแรมมจีุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ใดบา้งและมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างไรเมื่อแยกตามแหล่งท่องเที่ยว ทัง้น้ีรายงานการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละกจิการ ใช้
วธิกีารระดมความคดิเหน็จากผูท้ี่มปีระสบการณ์สูงในธุรกจิโรงแรมจ านวน 3 ท่านและจดัท าหวัขอ้พื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมจุดแขง็และ
จุดอ่อนในดา้นต่างๆ  

6. ผลการวิจยั 

จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจโรงแรมในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประเทศไทยได้
ผลการวจิยัทีส่ามารถน ามาอภปิรายได ้ดงัน้ี จากการศกึษาแนวโน้มของธุรกจิโรงแรม โดยวเิคราะหข์อ้มลูการตลาดระดบัจุลภาคแนวโน้ม
ธุรกจิโรงแรมในอนาคตพบวา่จะมทีศิทางในการจดัการบรกิารโรงแรมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
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1) ดา้นการลดตน้ทุนของธุรกจิโรงแรม 

จดัท าโครงการเพื่อตดิตามผลโครงการพฒันาประสทิธภิาพการผลติ เพื่อส ารวจศกึษาใหท้ราบว่ากจิการมกีารปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะไดห้รอืไม ่หากท าไมไ่ดต้ดิปัญหาตรงไหน แลว้หามาตรการในการปรบัปรุงใหมจ่ดัท าโครงการความช่วยเหลอืเพือ่ลดตน้ทุน
ดา้นพลงังานใหก้บัธุรกจิโรงแรม 

2) ดา้นการเงนิ 

จดัท าโครงการส ารวจศกึษาปัญหาดา้นการเงนิของธุรกจิโรงแรมและหามาตรการในการแกปั้ญหาใหก้บัธุรกจิอยา่งจรงิจงั 

3) ดา้นการตลาด 

จดัใหม้โีครงการวนิิจฉยัการท่องเทีย่ว เพือ่ส ารวจวา่แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัๆนัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของ
นกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างเพยีงพอหรอืไม ่มจีุดอ่อนดา้นไหนและจดัท าโครงการเพือ่พฒันาแหล่งท่องเทีย่วแต่ละแหลง่อย่างเป็นรปูธรรม โดย
พจิารณาจากความต้องการพืน้ฐาน 8 ประการของนักท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ การเดนิทางไปและกลบั การดู เทีย่ว -เล่น การทานอาหาร การ
พกัผ่อน ซื้อของอุปโภค กจิกรรมเพื่อเตมิเตม็ประสบการณ์ พกัคา้งแรม ผูศ้กึษาไดม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) ของโรงแรม ดงัน้ี  

จุดแขง็: 

1) ภมูทิศัน์ของโรงแรมทีม่กีารปรบัปรุงใหส้วยงามอยูเ่สมอ ท าใหโ้รงแรมมภีมูทิศัน์ทีส่วยงามและสบายตา 
2) เอกลกัษณ์ของโรงแรมทีม่เีฉพาะตวัสง่ผลใหเ้ป็นทีจ่ดจ าของลกูคา้ 
3) สิง่อ านวยความสะดวกของโรงแรมทีม่พีรอ้มต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัทุกชว่งอายุและทุกเพศ 
4) ราคาทีพ่กัทีส่ามารถจบัตอ้งไดแ้ละเขา้ถงึไดง้า่ย มคีวามคุม้คา่ต่อการจา่ย เป็นสิง่กระตุน้ใหไ้ดร้บัความสนใจต่อนกัทอ่งเทีย่ว 
5) ทีต่ัง้ของโรงแรมอยูใ่กลก้บัแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัและขนสง่สาธารณะเพือ่งา่ยต่อการคมนาคมของนกัทอ่งเทีย่ว 

จุดอ่อน:  

1) การแบง่โครงสรา้งองคก์รทีไ่มช่ดัเจนสง่ผลใหเ้กดิการสัง่งานหรอืปฏบิตังิานทีซ่บัซอ้น 
2) การปรบัลดราคาหอ้งพกัเพือ่ท าการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่โดยรอบ อาจสง่ผลต่อความสามารถในการท าก าไรของโรงแรมและอาจ

สง่ผลทางลบถงึภาพลกัษณ์ของโรงแรม 
3) ทกัษะหรอืความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษของพนักงานระดบัปฏบิตักิารที่ใชใ้นการสื่อสารกบันักท่องเที่ยว ยงัไม่

เชีย่วชาญมากนักทอ่งเทีย่ว อาจจะท าใหเ้กดิการสือ่สารทีค่ลาดเคลือ่น 

โอกาส :  

1) การถ่ายท ารายการการท่องเที่ยว การโฆษณาผ่านเวบ็ไซต์หรอืแอพพรเิคชนั ผูเ้ขา้พกัที่โรงแรมส่งผลใหเ้ป็นที่รู้จกัของ
นกัทอ่งเทีย่วมากขึน้ 

2) กระแสการทอ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทยทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
3) นโยบายการทอ่งเทีย่วของภาครฐัทีส่ง่เสรมิการเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศมากยิง่ขึน้สง่ผลใหเ้กดิการเขา้พกัทีเ่พิม่ขึน้ 
4) การยกระดบัมาตรฐานดา้นต่างๆในจงัหวดัเพือ่กระตุน้การเดนิทางทอ่งเทีย่วมากขึน้ สง่ผลดตี่อภาพลกัษณ์ของจงัหวดั 

อุปสรรค:  

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรวัโคโรน่า (ไวรสัโควดิ-19) ส่งผลใหก้ารเดนิทางและการท่องเทีย่วหยุดชะงกัทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ท าใหจ้ านวนการเขา้พกัลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั 

2) ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมโีรงแรมขนาดกลาง ขนาดเล็กและใหญ่เป็นจ านวนมากส่งผลใหเ้กิดการ
แขง่ขนัทีส่งูและเกดิสว่นแบง่ทางการตลาด 

3) สถานการณ์เศรษฐกจิโลกทีส่ง่ผลต่อค่าเงนิบาททีแ่ขง็ตวั สง่ผลใหน้ักท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดนิทางมาท่องเทีย่วลดน้อยลง 
สง่ผลกระทบต่อภาคการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมโรงแรมโดยตรง 

4) สภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวนหรอืภยัธรรมชาตอิาจสง่ผลกระทบต่อการเดนิทางทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว 
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และเพื่อศกึษาความเป็นไปไดท้างออกแบบโรงแรม และขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และกายภาพ จงึวเิคราะหค์ู่แข่งเพื่อตอ้งการ
ทราบถงึ ความโดดเด่นในดา้นไหน มกีารน าเอากลยุทธ,์ วธิบีรหิารจดัการหรอืนวตักรรมใดๆทีส่ามารถน าเขา้มาใชใ้นงาน รปูแบบธุรกจิที่
สามารถศกึษาและเลอืกน าสว่นดทีีน่่าสนใจเหลา่น้ีมาใชไ้ดจ้รงิ ชว่ยเพิม่โอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ทางการตลาด 

ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบโรงแรมคู่แข่งจ านวน 10 แห่งในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางดา้นกายภาพประกอบไปดว้ย
รปูแบบหอ้งพกั ราคาหอ้งและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 

 InterContinental 
Koh Samui Resort 

Four Seasons 
Resort Koh 

Samui 

Silavadee Pool Spa 
Resort 

Amari Koh Samui Villa Labaron 

Room 
Type 

1 Bed Classic   65 Sq.m. 
1 Bed Tropical Pavilion Suite 70 
Sq.m. 
1 Bed Honeymoon Suite 120 Sq.m. 
2 Bed villa 240 Sq.m. 
1 Bed Pool villa 99 Sq.m. 
1 Bed Suite 147 Sq.m. 

1 Bed Duplex     103 Sq.m. 
1 Bed Pool villa  102 Sq.m. 
2 Bed Duplex    118 Sq.m. 
2 Bed Pool villa  118 Sq.m. 
1 Bed Beach villa 125 Sq.m. 
1 Bed Resident villa 102 
Sq.m. 
2 Bed Resident villa 752 
Sq.m. 
3 Bed Resident villa 945 
Sq.m. 
4 Bed Resident villa 1,000 
Sq.m. 

1 Bed Duplex     50 Sq.m. 
1 Bed Tropical Pool villa 140 Sq.m. 
1 Bed Pool villa  150 Sq.m. 
2 Bed Duplex Pool villa  200 Sq.m. 

1 Bed Duplex 37-39 Sq.m. 
1 Bed Deluxe Duplex    49 Sq.m. 
2 Bed Suite  82 Sq.m. 
1 Bed Suite 66 Sq.m. 
1 Bed Deluxe  45 sq.m. 
1 Bed Junior Suite        55 Sq.m. 
2 Bed Suite   95 Sq.m. 
2 Bed Superior             99 sq.m. 

1 Bed Deluxe     36  Sq.m. 
2 Bed villa  68 Sq.m. 

Price 1 Bed Classic: 4,968-11,692 THB 
1 Bed Tropical Suite: 14,020-20,120 
THB 
1 Bed Honeymoon Suite: 16,227-
22,494 THB 
2 Bed villa: 16,559-28,850 THB 
1 Bed Pool villa: 19,650-26,173 
THB 
1 Bed Suite: 20,754-27,360 THB 

1 Bed Duplex : 17,890-
28,248 THB 
1 Bed Pool villa : 22,598-
32,956 THB 
2 Bed Duplex    : 18,832-
28,248 THB 
2 Bed Pool villa  : 27,306-
34,133 THB 
1 Bed Beach villa : 50,846-
68,266 THB 
1 Bed Resident villa : 
92,748-120,643 THB 
2 Bed Resident  villa : 
102.164-127,705 THB 
3 Bed Resident villa : 
120,996-16 1,245 THB 
4 Bed Resident villa : 
168,429-210,565 THB 

1 Bed Duplex : 10,800-11,800 THB 
1 Bed Tropical Pool villa : 17,000-
19,000 THB 
1 Bed Pool villa :24,500-32,300 THB 
2 Bed Duplex Pool villa : 28,300-
46,000 THB 

1 Bed Duplex : 7,709-9,287 THB 
1 Bed Deluxe Duplex :9,746-
13,394 THB 
2 Bed Suite : 10,911-17,255 
THB 
1 Bed Suite : 11,123-13,641 
THB 
1 Bed Deluxe : 11,970-13,300 
THB 
1 Bed Junior Suite : 13,241-
15,995THB 
2 Bed Suite : 12,500-15,172 
THB 
2 Bed Superior : 14,301-15,455 
THB 

1 Bed Deluxe : 3,500 THB 
2 Bed villa : 8,500-9,500 THB 

Facilities swimming pool 
airport shuttle 
nonsmoking room 
Spa and wellness center Includes 
free Wi-Fi. 
next to the beach 
family room Tea/coffee-making 
facilities in every room 
bar 
Excellent breakfast 

Swimming pool 
Airport shuttle 
Nonsmoking room 
Spa and wellness center 
Fitness center 
Room service 
Free parking 
Bar 
Excellent breakfast 
On the beach, private beach 
area 
Online check in 

airport 
nonsmoking room 
Spa and wellness 
center fitness center 
room service 
free parking 
Tea/coffee making 
facilities in every room 
bar 
Excellent breakfast 
private beach area 

2 swimming pools 
airport shuttle 
nonsmoking room 
Spa and wellness center fitness 
center room service 
free parking 
Tea/coffee making facilities in 
every room 
bar 
Excellent breakfast, right on the 
beach 

swimming pool 
airport shuttle 
nonsmoking room 
Includes free Wi-Fi. 
next to the beach 
family room 

Conclude 6 Type 79 keys 
Average Price: 5,300 THB 
Average Area: 123.5 sq.m. 

9 Type 70 keys 
Average Price: 25,000 THB 
Average Area: 373.8 sq.m. 

4 Type 25 keys 
Average Price: 14,000 THB 
Average Area: 135 sq.m. 

8 Type 193 keys 
Average Price: 2,900 THB 
Average Area: 66 sq.m. 

2 Type 55 keys 
Average Price: 6,500 THB 
Average Area: 52 sq.m. 
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ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบโรงแรมคู่แข่งจ านวน 10 แห่งในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางดา้นกายภาพประกอบไปดว้ย
รปูแบบหอ้งพกั ราคาหอ้งและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ (ต่อ) 

 Panorama Samui 
Residences 

Conrad Koh 
Samui 

The Lamai Samui - 
formerly Le Méridien 
Koh Samui Resort & 

Spa 

Avani Plus  
Samui Resort 

SALA Samui 
Choengmon Beach 

Resort 

Room 
Type 

1 Bed Exclusive 167  Sq.m. 
2 Bed  Duplexes Suite 151 Sq.m. 
2 Bed Suite  202 Sq.m.  
2 Bed Delux250 Sq.m.  
3 Bed Superior Suite  256 Sq.m. 
3 Bed Suite   323 Sq.m. 

1 Bed Pool Villa 130 Sq.m.  
1 Bed Pool Villa 434 Sq.m.  
2 Bed Pool Villa 297 Sq.m.  
3 Bed Pool Villa 766 Sq.m.  
3 Bed Pool Villa 297 Sq.m. 

1 Bed Deluxe Suite 45-50  Sq.m.  
1 Bed Pool villa  50 Sq.m. 
1 Bed Pavilion Pool Villa 105 Sq.m. 
1 Bed Ocean Pool Villa 165 Sq.m. 

1 Bed Deluxe 42Sq.m.  
1 Bed Pool villa   68-105 Sq.m. 
2 Bed Pool villa   227 Sq.m. 

1 Bed Deluxe  47  Sq.m. 
1 Bed Pool villa  100-176 
Sq.m.  
2 Bed Deluxe 226 Sq.m.   
2 villa 212 Sq.m.  
2 Bed villa 176 Sq.m. 
1 Bed Presidential Villa 326 
Sq.m. 
1 Bed Oceanfront Pool Suite   
135 Sq.m. 

Price  1 Bed Exclusive: 7,965 THB 
2 Bed Duplexes Suite 1: 8,496 THB 
2 Bed Suite: 9,990 THB 
2 Bed Deluxe: 10,680 THB 
3 Bed Superior Suite: 11,210 THB 
3 Bed Suite: 12,744 THB 

1 Bed Pool Villa : 16,681-
26,950 THB 
1 Bed Pool Villa : 43,789 
2 Bed Pool Villa : 24,096-
42,969 THB 
3 Bed Pool Villa : 55,000 THB 

1 Bed Deluxe Suite : 9,500-10,500 
THB 
1 Bed Pool villa : 13,800 THB 
1 Bed Pavilion Pool Villa : 18,800 THB 
1 Bed Ocean Pool Villa : 24,800 THB 

1 Bed Deluxe  : 4,524 THB 
1 Bed Pool villa : 11,197-17,632 
THB 
2 Bed Pool villa :24,839 THB 

1 Bed Deluxe :4,528 THB  
1 Bed Pool villa : 5,825-8,300 
THB 
2 Bed Deluxe : 12,344 THB 
2 villa : 12,826 THB 
2 Bed villa : 15,134 THB 
1 Bed Presidential Villa : 
24,734 THB 
1 Bed Oceanfront Pool Suite : 
50,000 THB 

Facilities 3 swimming pools 
airport shuttle 
nonsmoking room 
fitness center Includes free Wi-Fi 
Family room 
Tea/coffee making facilities in 
every room 

1 swimming pool 
nonsmoking room 
Includes free Wi-Fi. 
next to the beach 
family room Tea/coffee 
making facilities in every 
room 
bar 
breakfast 

1 swimming pool 
airport shuttle 
non-smoking room 
Spa and wellness center fitness center 
room service 
free parking 
Tea/coffee making facilities in every 
room 
very good breakfast 
next to the beach 
private beach area 

1 swimming pool 
airport shuttle 
nonsmoking room 
Spa and wellness center 
Includes free Wi-Fi. 
next to the beach 
family room Tea/coffee making 
facilities in every room 
bar 
wonderful breakfast 

1 swimming pool 
airport shuttle 
nonsmoking room 
Spa and wellness center good 
fitness center room service 
restaurant/restaurant 
Tea/coffee making facilities in 
every room 
bar 
Excellent breakfast 
next to the beach 

Conclude 6 Type 65 keys 
Average Price : 3,300 THB 
Average Area : 224 sq.m. 

4 Type 65 keys 
Average Price : 17,000 THB 
Average Area : 481 sq.m. 

4 Type 77 keys 
Average Price : 8,300 THB 
Average Area : 90 sq.m. 

3 Type 58 keys 
Average Price : 9,500 THB 
Average Area : 124.6 sq.m. 

7 Type 113 keys 
Average Price : 7,750 THB 
Average Area : 174.5 sq.m. 

ทีม่า: จากการสบืคน้ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์agoda.com 

จากการศกึษาโรงแรมทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกนัจ านวน 10 แห่ง พบว่าทางดา้นกายภาพมคีวามแตกต่างและใกลเ้คยีงกนัเป็น
บา้งจุดไดแ้ก่ พืน้ทีข่องโรงแรมโดยเฉลีย่ 50-120 ไร่ จ านวนหอ้งพกั 40-80 หอ้งโดยมพีืน้ที ่50-400 ตารางเมตร ราคาโดยเฉลีย่ 5,300 - 
25,000 บาท จากการส ารวจพบวา่รปูแบบหอ้งพกัทีข่ายดทีีส่ดุคอื 1Bedroom Pool villa  

ตารางท่ี 2 สรุปรปูแบบหอ้งพกัภายในโครงการ 
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จากวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษาโรงแรมทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกนัจ านวน 10 แห่ง ในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จากตารางที ่1 พบวา่ความเป็นไปไดข้องพืน้ทีภ่ายในโครงการแบง่เป็น 60% เป็นพืน้ทีเ่ชา่หรอืหอ้งพกั 40% เป็นพืน้ทีบ่รกิารและสิง่
อ านวยความสะดวกไดแ้ก่ ล๊อบบี้ออฟฟิศ รา้นอาหาร บาร์ สปา และสระว่ายน ้าขนาดใหญ่ ซึง่จากตารางที ่2 ประกอบไปดว้ย รูปแบบ
หอ้งพกั จ านวนและพืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งกบัราคาหอ้งพกั  

 
รปูท่ี 1 ผงัโครงการโรงแรมและรสีอรท์ (The Bay Samui Hotel Resort & Spa Project) 

4.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของธรุกิจโรงแรม  

4.1 จากการส ารวจคู่แข่งและจากการวเิคราะหค์ู่แข่งพบว่าในบรเิวณ อ าเภอเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มศีกัยภาพทีด่นิ
ประเภทที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายใหใ้ช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อการอยู่อาศยัหรอืประกอบกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเท่านัน้ ดงันัน้บนพืน้ที ่อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงึมโีรงแรมขนาดกลาง ขนาดเลก็และใหญ่เป็น
จ านวนมากสง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัทีส่งูและเกดิสว่นแบ่งทางการตลาด โดยพืน้ทีเ่ฉลีย่ทัง้หมดของโครงการโรงแรมจากการส ารวจพบวา่
อยู่ที่ 50-120 ไร่ โดยราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท (ราคาจะขึ้นอยู่กบัท าเลที่ตัง้ บริเวณโดยรอบหรือสถานที่
ทอ่งเทีย่วโดยใกล)้  

พืน้ทีด่นิขนาด 9,040 ตร.วา (22-0-60 ไร)่ ราคา ตร.ม.ละ 8,125 บาท ราคาขาย 293,800,000 บาท เงนิลงทุนโครงการทัง้หมด
ประมาณ 779.71 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาการก่อสรา้งไม่เกนิ 2ปี ค่าก่อสรา้งอาคารทัง้หมดรวมประมาณ 112.79 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่า
ก่อสรา้ง งานตกแต่งเฟอรนิ์เจอร์ สิง่อ านวยความสะดวก สระวา่ยน ้าและงานระบบ 316.61 ลา้นบาท และค่าด าเนินการต่าง ๆ เช่น คา่ขอ
อนุญาตก่อสรา้ง คา่งานออกแบบสถาปัตย/์วศิวกรรม รวม 42.94 ลา้นบาท 

รายไดโ้ครงการทัง้หมดรวมประมาณ 428.67 ลา้นบาท จากค่าทีพ่กั 354.22 ลา้นบาท และส่วนของรา้นอาหาร บาร ์สปาและ
พืน้ทีเ่ชา่ 74 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกเหนือเงนิลงทุนโครงการ ด้านอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างพนักงานต าแหน่งต่างๆ และค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์รวมประมาณ 145 ลา้นบาทต่อปี 

การวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุน 

1) มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) เทา่กบั 448.34 ลา้นบาท 
2) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยูท่ี ่24.71% 
3) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) อยูร่ะหวา่ง 5 ปี 
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7. สรปุ และอภิปรายผล 

จากการศกึษาและคน้ควา้ผา่นการการวเิคราะหโ์ดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลูของกรณีศกึษาและการทบทวนวรรณกรรมกลยุทธ์
การตลาด หมายถงึการก าหนดวธิกีารใชเ้ครื่องมอืทางการตลาด ในการวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ สรุปไดว้่า การวจิยัในครัง้น้ีไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการวจิยัโดยการส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เกีย่วกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิโรงแรมทางดา้นการตลาดและการเงนิ ศกึษาคู่แขง่ทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกบัโครงการ สามารถวเิคราะห์
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกจิโรงแรมและน ามาประกอบการวเิคราะหใ์นการท าโครงการโรงแรม (The Bay Samui Hotel 
Resort & Spa Project) โดยผลการศกึษาทางการตลาด จะถูกสรุปดว้ย SWOT Analysis ผลการศกึษาดา้นการเงนิการลงทุนโครงการ
ประกอบดว้ย มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) มลูค่ารวม 448.34 ลา้นบาทอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 24.71%ระยะเวลาคนืทุนในปีที่หา้ 
โดยผูว้จิยัคาดหวงัว่าผลการศกึษาจะเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกจิโรงแรมต่างๆ ใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบพฒันาโรงแรม เพื่อการ
ก าหนดวางแผนกลยุทธ์ทางการจดัการบรหิารและการตลาดได้อย่างเหมาะสมโดยน าผลการวจิยัมาวเิคราะห์และสร้างโอกาสในการ
แขง่ขนัในธุรกจิโรงแรมทีเ่ป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาดโรงแรมของอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

 



การศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิโรงแรมในอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประเทศไทย 
ชญานุช อรยิะสนัตกุิล และธรรม ์เดน่ดวง 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

จงัหวดัภูเกต็และเพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัภูเกต็ 
โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิส ารวจดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google from โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในจงัหวดัภูเกต็ จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน และใชส้ถติ ิt-test ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ผลการศกึษาพบวา่ 1) สว่นใหญ่นกัทอ่งเทีย่วเป็นเพศหญงิ มชีว่งอายุ 41-50 ปี มอีาชพี
เป็นพนักงานเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาทต่อเดอืน มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางมาท่องเทีย่วเพื่อการท่องเที่ยว
พกัผอ่นเป็นหลกั และนักท่องเทีย่วมคีวามตอ้งการปัจจยัดา้นสขุภาพอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
และดา้นการประชาสมัพนัธ ์และ 2) ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัภูเกต็ 
ไดแ้ก่ อาชพี สถานภาพ และรายได ้จ านวนการพกัคนื ปัจจยัดา้นสุขภาพ ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 ดงันัน้ผูป้ระกอบการธุรกจิรสีอร์ทควรใหค้วามส าคญัเรื่องของปัจจยัดา้นสุขภาพ ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก
ใหก้บันักท่องเทีย่วควบคู่กบัการสง่เสรมิกจิกรรมสง่เสรมิ บ าบดั รกัษาสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัทอ่งเทีย่วใหม้ากทีส่ดุเพือ่ดงึดดูใหน้กัทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ 

ค ำส ำคญั: ปัจจยั, การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ, การเขา้พกัรสีอรท์, พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว, นกัทอ่งเทีย่ว 

Abstract 
 The purpose of this research were to study the health tourism behaviour and resort stay of Thai tourists in Phuket and 
to study the factors affecting the health tourism behaviour and resort stay of Thai tourists in Phuket. Phuket Province using  
a survey research method using an online questionnaire via Google from. The sample group used in this study was 400 Thai 
tourists who travelled for health tourism in Phuket. The statistics used in the data analysis were percentage. Mean, standard 
deviation, and t-test at a significance level of .05. The results of the study found that 1) Most of the tourists were female, aged 
41-50 years, working as private employees, have average monthly income 10,001-20,000 baht per month, the main purpose 
of traveling for leisure travel and tourists, the need for health factors is at a high level, followed by services. Facilities and public 
relations; and 2) Factors affecting health tourism and resort stay among Thai tourists in Phuket such as occupation, status and 
income, number of overnight stays health factors Service Facilities Significantly at the .0 5  level, therefore, resort operators 
should focus on the health factor. Service in terms of facilities for tourists, coupled with promoting activities to promote, heal, 
maintain health and restore health in order to meet the needs of tourists as much as possible in order to attract more tourists 
to come to the area for health tourism. 

Keywords: Factors, Health tourism, Resort stay, Tourism behavior, Tourists 
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1. บทน า 

การทอ่งเทีย่วนบัเป็นอุตสาหกรรมทีม่บีทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศทัว่โลก รฐับาลจงึใหค้วามส าคญัในการ
เสริมสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพือ่ดงึนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศตน จงึไดบ้รูณาการการทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกจิ ซึง่
หากประเทศใดมโีครงสร้างพื้นฐานที่ด ีมทีรพัยากรธรรมชาตทิี่มคีวามอุดมสมบูรณ์ และมบีุคลากรการท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพจะช่วย
ผลกัดนัใหป้ระเทศนัน้ ๆ ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัและสามารถพฒันาการท่องเทีย่วใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื (กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา, 2558) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่มคีวามเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบจาก
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั และเป็นอุตสาหกรรมทีร่ฐับาลไดก้ าหนดใหเ้ป็นยุทธศาสตรข์องประเทศ เพราะเป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้ง
รายไดแ้ละก่อใหเ้กดิการจา้งงานเป็นจ านวนมาก จงึถอืไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมทีม่บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศและ
น าความเจรญิเติบโตไปสู่ภูมภิาคต่าง ๆ เพื่อรองรบักลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพงึพอใจและความประทบัใจในการเดนิทางมา
ทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่(ณภทัร ทพิยศ์ร ีและคณะ, 2558)  

ประเทศไทยนบัเป็นอกีหน่ึงตลาดทีโ่ดดเด่นดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เน่ืองจากมคีวามไดเ้ปรยีบดว้ยต้นทุนทีด่ที ัง้ในแงข่อง
การบรกิารดา้นสุขภาพ บรกิาร คา่ใชจ้า่ย ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และแหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิและในปี 2558 Global Wellness Institute 
(GWI) ไดจ้ดัอนัดบัใหป้ระเทศไทยมขีนาดตลาดการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพใหญ่เป็นอนัดบัที ่13 ของโลก สามารถสรา้งรายไดไ้ม่ต ่ากว่า 
100,000 ลา้นบาท มชีาวต่างชาตเิดนิทางเขา้มารบับรกิารกวา่ 9.7 ลา้นครัง้ (สถาบนัทรพัยส์นิทางปัญญาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2560) ประเทศไทยจงึมศีกัยภาพและความพรอ้มทางการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ โดยมเีอกลกัษณ์ทีส่ าคญั คอื น าภูมปัิญญาและศาสตรใ์น
การดแูลสขุภาพดัง่เดมิมาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการบรกิารทางสุขภาพสง่ผลใหก้ารบรกิารเชงิสขุภาพของไทยมคีวามหลากหลายโดดเด่นจน
เป็นทีย่อมรบัและรูจ้กัของนกัทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพทัว่โลก เชน่ การดแูลสขุภาพองคร์วม การนวดไทย การฟ้ืนฟูจติใจและร่างกาย เป็นตน้ 
ดงันัน้ จึงท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยมีบริบทเฉพาะที่สามารถรองรบัความต้องการในทุกระดบัตัง้แต่ Hight-end ไปจนถึง
ผูใ้ชบ้รกิารในระดบัทัว่ ๆ ไป (ชยันันต ์ไชยเสน, 2562) เนื่องจากทีพ่กัแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสขุรปูทีน่กัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจนิยมเดนิทาง
มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัภาคใต้ โดยเฉพาะในจงัหวดัภูเก็ต เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก จากความ
สวยงามของแหล่งท่องเทีย่ว ความหลากหลายของวฒันธรรมทีผ่สมผสานสรา้งมนตเ์สน่หด์งึดดูจนท าใหใ้นแต่ละปีมนีักท่องเทีย่วเดนิทาง
มาท่องเทีย่วเป็นจ านวนมากและนักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางมาท่องเทีย่วไดต้ลอดปี การคมนาคมขนสง่สะดวก ธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพมคีวามส าคญัต่อพื้นที่ โดยสร้างรายได้เป็นเงนิตราใหก้บัผูป้ระกอบการและกระจายไปในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมี
รูปแบบที่ชดัเจนที่มีการผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิถีชุมชน ศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เข้าด้วยกัน มจี านวน
ผูร้บับรกิารทีใ่หค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก ซึง่ในปัจจุบนัเน่ืองจากมจี านวนนักท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ (เนตรทราย เพง็ทอง , 2562) โดย
จุดเด่นและความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัภเูกต็ ไดแ้ก่ มบีรรยากาศเหมาะแก่การพกัผอ่นและมแีหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพจงึมแีนวโน้ม
การขยายตวัของการท่องเทีย่วสง่เสรมิสขุภาพจากการขยายการลงทุนของธุรกจิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขรปูทีม่ชีื่อเสียง
และไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก  

  ธุรกจิทีส่ าคญัทีเ่ตบิโตควบคู่ไปกบัการขายตวัของการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ คอื ธุรกจิรสีอรท์ เน่ืองจากมจี านวนนักท่องเทีย่ว
ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ทุกปีจงึสง่ต่อความตอ้งการพกัแรมเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ธุรกจิรสีอรท์จงึมกีารเตบิโตและมกีารแขง่ขนัภายในตลาดที่
สงูขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัของการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ จงึเป็นที่น่าสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัธุรกจิการใหบ้รกิารในดา้นน้ี โดยจาก
การศกึษางานวจิยัทีผ่่านมา ดงัเช่น การศกึษาของ เตอืนใจ ศรชีะฎา (2560) และ เนตรทราย เพง็ทอง (2562) ส่วนใหญ่มุ่งศกึษาเกีย่วกบั
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของนักท่องเทีย่วเท่านัน้ แต่ยงัไม่มกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
และการเขา้พกัรสีอรท์ของนักท่องเทีย่ว ซึง่การท่องเทีย่วในรปูแบบของการเขา้พกัรสีอรท์ถอืเป็นอุตสาหกรรมทีพ่กัแรมซึง่ไดร้บัความนิยม
ในตลาดทอ่งเทีย่วแบบประหยดัทีเ่หมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิในสงัคมยุคปัจจุบนัซึง่หากนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วในจงัหวดั
ภเูกต็เกดิความประทบัใจในบรกิารกย็อ่มมโีอกาสหวนกลบัมาทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและเขา้พกัรสีอรท์ในจงัหวดัภเูกต็อกีครัง้ 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จงึเป็นเหตุจงูใจใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของ
นักท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว พฤตกิรรมและปัจจยัความตอ้งการทางการท่องเทีย่ว ว่ามี
ความเกีย่วขอ้งกบัการเขา้พกัรสีอรท์ในจงัหวดัภูเกต็ของนักท่องเทีย่วและพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพหรือไม ่ทัง้น้ีผูป้ระกอบการ
ธุรกจิรสีอรท์ในจงัหวดัภเูกต็สามารถน าผลการศกึษาน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางพืน้ฐานในการวางแผนปรบัปรุงและพฒันาดา้นการบรกิารเพือ่ให้
ตอบสนองความตอ้งการและชืน่ชอบของนกัทอ่งเทีย่วต่อไป 
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2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัภเูกต็ 
2) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัภเูกต็ 

3. ขอบเขตการวิจยั 

3.1 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในจงัหวดัภูเกต็ ในระหว่างวนัที ่1 
ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
ในจงัหวดัภูเกต็ จ านวน 400 คน ทัง้น้ีเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท าใหก้ารศกึษาครัง้น้ีไม่สามารถเกบ็ตวัอย่าง
จากนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตไิด ้ซึง่นกัทอ่งเทีย่วกลุม่นี้จะเป็นกลุม่หลกัในการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในจงัหวดัภเูกต็ แต่งานวจิยันี้จงึศกึษา
ตวัอยา่งในนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอร์ทของนักท่องเที่ยวในจงัหวดั
ภเูกต็ โดยในการศกึษาครัง้น้ีมตีวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื  

3.2.1 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยัพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและปัจจยัความตอ้งการรปูแบบการทอ่งเทีย่ว  

(1) ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ รายไดต้่อเดอืน ทีม่าของรายได ้และโรคประจ าตวั 
(2) ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารท่องเทีย่ว ความถี่ในการเดนิทางท่องเทีย่ว จ านวนการพกัคนื 

ชว่งโอกาสในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัใคร และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว  
(3) ปัจจยัความต้องการทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านสุขภาพ ด้านการบริการ และด้านการ

ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่อ่งเทีย่ว 

3.2.2 ตวัแปรตำม คอื การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ 

3.3 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี คอื แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในจงัหวดัภเูกต็ 

4. นิยามศพัท ์

การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ หมายถงึ การเดนิทางท่องเทีย่วโดยนักท่องเทีย่วชาวไทย  ทีม่จีุดประสงค์ในการพกัผ่อนหย่อนใจ
เรยีนรูว้ถิชีวีติในแนวธรรมชาตแิละมกีจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ บ าบดั รกัษาสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพผ่านกจิกรรมท่องเทีย่วทีส่่งเสรมิใหม้ี
สขุภาพกายทีด่แีละไดร้บัความผอ่นคลายท าใหม้สีขุภาพจติทีด่ขี ึน้ 

รสีอร์ท หมายถงึ ทีพ่กัอาศยัหรอืสถานทีห่รอืสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยู่ใกลช้ดิธรรมชาต ิซึ่งมนุษย์สรา้งขึน้เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ
เรยีนรูว้ถิชีวีติในแนวธรรมชาตแิละมกีจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ บ าบดั รกัษาสขุภาพ และฟ้ืนฟูสขุภาพ  

พฤติกรรมทางการท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและการเข้าพกัรีสอร์ทของ
นกัท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ ประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคก์ารทอ่งเทีย่ว ความถีใ่นการเดนิทางท่องเทีย่ว จ านวนการพกัคนื ช่วงโอกาส
ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัใคร และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว 

ความตอ้งการทางการท่องเทีย่ว หมายถงึ ความตอ้งการของนักท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอร์ท  
ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ ประกอบไปดว้ย ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นสุขภาพ ดา้นการบรกิาร และดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

5. วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวิจยัครัง้น้ีเป็นการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเข้าพกัของนักท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเก็ต   
เป็นการวจิยัแบบเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถามแบบสอบถามแบบปิด (Close Question) โดยท าการส ารวจ
ออนไลน์ (Online Survey) ให้นักท่องเที่ยวท าแบบสอบถามผ่าน Google from (https://docs.google.com/forms/d/130vb45pDuk 

https://docs.google.com/forms/d/130vb45pDuk%20PDXgw-WQe9AaMPrZTNOphBm40V3rXQYRE/edit?usp=sharing


ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพและกำรเขำ้พกัรสีอรท์ของนกัท่องเทีย่วชำวไทยในจงัหวดัภเูกต็ 
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PDXgw-WQe9AaMPrZTNOphBm40V3rXQYRE/edit?usp=sharing) โดยเกบ็แบบสอบถามกบักลุ่มนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมา
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในจงัหวดัภเูกต็ จ านวน 400 ชุด  

5.1 กลุ่มตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในจงัหวดัภูเกต็ ในระหว่างวนัที่1 
ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิของนักท่องเทีย่ว การศกึษาครัง้น้ีจงึไดก้ าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรค านวณแบบไมท่ราบจ านวนประชากรของ W.G. Cochran (กลัยา วานิชบญัชา, 2557) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% โดยค านวณกลุ่มตวัอยา่งได ้384 คน แต่เพือ่ความแมน่ย าของขอ้มลูในการเกบ็ตวัอยา่ง ผูว้จิยัจงึเกบ็ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

5.2 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการศกึษาเอกสารและงานงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
แลว้สรา้งขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่างเสนออาจารย์ทีป่รกึษาพจิารณาปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบเน้ือหาและภาษา จากนัน้น ามา
ปรบัแกไ้ขและเสนอใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณาตรวจสอบเนื้อหาและภาษาอกีครัง้และน ามาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive samplling) จากการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์   
ซึง่มจี านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2564 ถงึ 31 มนีาคม 2565 

5.4 สถิติและการวิเคราะหข้์อมลู  

การศึกษาครัง้น้ีใช้วธิกีารประมวลผลทางสถิตดิ้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูป ด้วยการวเิคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
คา่เฉลีย่คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชก้ารทดสอบสมมตฐิานโดยการใชส้ถติ ิt-test ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 

6. กรอบแนวคิดการวิจยั 

                                ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบคุคลของนักท่องเท่ียว 
(1) เพศ (2) อายุ (3) อาชพี  
(4) สถานภาพ (5) รายไดต้่อเดอืน  
(6) ทีม่าของรายได ้(7) โรคประจ าตวั 

 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
(1) วตัถุประสงคก์ารทอ่งเทีย่ว  
(2) ความถีใ่นการเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
(3) จ านวนการพกัคนื  
(4) ชว่งโอกาสในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
(5) ทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัใคร 
(6) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว 

 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 
และการเขา้พกัของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ 

 

ปัจจยัความต้องการทางการท่องเท่ียว 
(1) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  
(2) ดา้นสุขภาพ 
(3) ดา้นการบรกิาร 
(4) ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
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7. แนวคิดและการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

7.1 การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

7.1.1 ควำมหมำยของกำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพ 

นักวชิาการไดก้ล่าวถงึความหมายของการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Health Tourism) ไวค้ลา้ยคลงึกนั ดงัเช่น Romanova et al., 
(2015) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นผลรวมของความสมัพนัธ์และปรากฏการณ์ทัง้หมดที่เกิดจากการเดินทางและที่พกั 
(Journey and Residence) ของนักท่องเทีย่วซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่รกัษาหรอืสง่เสรมิสุขภาพของตน ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
อญัชนา สมบตัพิบิลูย ์และชุตริะ ระบอบ (2563) กลา่ววา่ การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพเป็นการเดนิทางไปทอ่งเทีย่วตามสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้
แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมเพือ่พกัผอ่น โดยมกีารจดัสรรเวลาเพือ่ท ากจิกรรมสง่เสรมิบ ารุงรกัษาสุขภาพ
เพื่อใหรู้้สกึผ่อนคลายและส่งผลใหม้สีุขรูปที่ด ีโดยการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพจงึเป็นการท่องเที่ยวทางเลอืก (Alternative Tourism) อกี
รูปแบบหน่ึงของการท่องเทีย่วทีถู่กพฒันาขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) 
และเป็นจุดขายส าคญัของ คอื การส่งเสรมิการบ าบดั การรกัษาสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชงิ
สขุภาพ หมายถงึ การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ หมายถงึ การเดนิทางท่องเทีย่วโดยนักท่องเทีย่วมจีุดประสงคใ์นการพกัผอ่นหย่อนใจเรยีนรู้
วถิชีวีติในแนวธรรมชาตแิละมกีจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ บ าบดั รกัษาสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพผ่านกจิกรรมท่องเทีย่วทีส่่งเสรมิใหม้สีุขภาพ
กายทีด่แีละไดร้บัความผ่อนคลายท าใหม้สีุขภาพจติทีด่ขี ึน้ เช่น การเดนิทางไปพกัผ่อนแหล่งท่องเทีย่วทีอ่ยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิและมี
กจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่สขุภาพต่าง ๆ โดยการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพจะเน้นการเสรมิสรา้งสุขภาพกายและสุขภาพจติใหส้ดชื่นผอ่งใส ปรบั
สภาพจติใจและรา่งกายใหส้มดุล และภายหลงัการทอ่งเทีย่วกส็ามารถน ากลบัไปปรบัประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

7.1.2 ทีพ่กัรสีอรท์ 

รสีอรท์ (Resorts) สถานทีป่ระเภทน้ีตัง้อยู่ในบรเิวณทีใ่กลช้ดิกบัธรรมชาต ิเช่น ชายทะเล หรอืบรเิวณภเูขา ทัง้น้ีเพือ่ใหแ้ขกได้
พกัผอ่นสามารถสมัผสักบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ รสีอรท์ตอ้งจดับรกิารต่าง ๆ เชน่ หอ้งอาหาร การซกัรดี การตดิต่อสือ่สาร หรอืบรกิาร
อื่น ๆ เหมอืนโรงแรมทัว่ไป แต่เน้นบรกิารทางดา้นการกฬีาและนันทนาการแก่แขกใหม้ากกวา่โรงแรมทัว่ไป ดงันัน้รสีอรท์จงึมกัจะมกีาร
จดักจิกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่แขก โดยมวีตัถุประสงคใ์นดา้นการพกัผอ่นและนันทนาการเป็นหลกั ปัจจุบนัรสีอรท์นอกจากมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
การพกัผ่อนหย่อนใจแลว้ การตอบสนองลูกคา้เพื่อการประชุมสมัมนา การจดัน าเทีย่วแบบใหร้างวลั ( Incentive Tour) เพิม่ปรมิาณมาก
ขึน้ (วสนัต ์กานตว์รรตัน์, 2563) ทัง้น้ี ลลติา ยุรยาตร ์(2555) กล่าววา่ รสีอรท์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) รสีอรท์แขกพกั
ไม่ประจ า (Transient Hotels) 2) รสีอร์ทแขกพกัประจ า (Residential Hotel)  และ 3) โรงแรมรสีอรท์ (Resort Hotel) ดงันัน้สรุปไดว้่า รี
สอรท์นิยมสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีพ่กัผอ่นหย่อนใจของนักทอ่งเทีย่วตามบรเิวณทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิเช่น ชายทะเล หรอืภูเขา 
เป็นต้น รสีอร์ท มอียู่หลายระดบัดว้ยกนัตัง้แต่แบบประหยดัไปจนถงึแบบหรูหราซึ่งแบบหรูหรานัน้ส่วนมากจะสามารถรองรบัจ านวน
นักท่องเทีย่วทีม่าเขา้พกัไดเ้ป็นจ านวนมาก เช่น หอ้งประชุมสมัมนาและยงัมหีอ้งครวัและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไวบ้รกิารนักท่องเทีย่วอกีดว้ย 
เพือ่จุดประสงคใ์นการดงึดดูกลุม่ทีม่าพกัเป็นครอบครวัและมเีวลาพกัเป็นหลายสปัดาห ์

7.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

พฤตกิรรมนักท่องเทีย่วเป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเทีย่วไมว่า่การกระท านัน้นักท่องเทีย่วจะรูต้วัหรอืไมรู่ต้วักต็ามและ
บุคคลอื่นจะสงัเกตการกระท านัน้ได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิง่ใดสิง่หน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึงโดยพฤติกรรม
ภายนอกของนักท่องเทีย่ว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤตกิรรมทีผู่อ้ ื่นสงัเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสมัผสั ส่วนพฤตกิรรมภายใน
ของนกัทอ่งเทีย่ว (Tourist’s Covert Behaviour) เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในรา่งกายรวมทัง้ความรูส้กึนึกคดิและอารมณ์ทีถู่ก
ควบคุมอยู่ภายในจะมคีวามสมัพนัธ์กนั โดยพฤตกิรรมภายในจะเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ (วชริา รนิทรศ์ร ีและ
ลกัษม ีงามมศีร,ี 2561) ดงันัน้พฤตกิรรมการท่องเทีย่วจงึเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
ซึง่มาจากความพงึพอใจ ความตอ้งการ ความอยากรู ้อยากเหน็ซึง่จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจ วธิกีารเดนิทาง เป้าหมาย 

7.3 ปัจจยัความต้องการด้านการท่องเท่ียว 

ปัจจยัความตอ้งการดา้นการท่องเทีย่วแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คอื ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดดูในการตอ้งเทีย่ว Romanova et 
al., (2015) กล่าววา่ ปัจจยัผลกัดนัในการท่องเทีย่ว คอื ปัจจยัทีท่ าใหค้นอยากทีจ่ะเดนิทอ่งเทีย่ว เช่น 1) ความตอ้งการทีต่อบสนองความ
ตอ้งการทางรา่งกาย  2) ความตอ้งการในการเดนิทางเพือ่ใหโ้อกาสในการเขา้สงัคม 3) ความตอ้งการทีจ่ะศกึษาเรยีนรูว้ฒันธรรมและการ



ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพและกำรเขำ้พกัรสีอรท์ของนกัท่องเทีย่วชำวไทยในจงัหวดัภเูกต็ 
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ด ารงชวีติที่แตกต่างไปจากที่อยู่อาศยัเดมิ 4) ความต้องการความภาคภูมใิจที่ตนได้เดนิทางท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่าง ๆ 5) ความ
ตอ้งการคน้พบสิง่ใหม ่ๆ สถานทีใ่หม ่ๆ สว่นปัจจยัดงึดดูในการทอ่งเทีย่วเป็นปัจจยัทีจ่ะน าไปสูก่ารก าหนดสถานทีท่ี่นกัทอ่งเทีย่วตอ้งการ
ไปเยอืน เช่น หากปัจจยัผลกัดนัในการเดนิทางท่องเทีย่วคอืตอ้งการไปผ่อนคลายความเครยีดจากการท างานนักท่องเทีย่วอาจเลอืกไป
สถานทีท่ีเ่งยีบ ๆ ไมต่อ้งการพบปะผูค้นแต่หาก ปัจจยัผลกัดนัในการเดนิทางท่องเทีย่วคอืการสรา้งความภาคภมูใิจใหก้บัตนเองการเลือก
สถานที ่ท่องเทีย่วอาจจะเป็นสถานทีซ่ึ่งมชีื่อเสยีงและเป็นทีนิ่ยมทัว่ไป ดงันัน้สรุปไดว้่า ปัจจยัภายในหรอืแรงผลกัดนัคอืความต้องก าร
ทางดา้นจติใจของคนกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการในการท่องเทีย่วในขณะเดยีวกนัปัจจยัภายนอกหรอืแรงดงึคอืตวัแหล่งท่องเทีย่วเองมี
สว่นในการดงึดดูใหเ้ดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วนัน้ ๆ 

7.4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางทอ่งเทีย่วและการเขา้พกัตามแหลง่ทีพ่กัต่าง ๆ ของนักทอ่งเทีย่ว จากการศกึษาพบวา่ สว่นใหญ่
เป็นการวจิยัในลกัษณะทีเ่ป็นกรณีศกึษา เชน่ เป็นการศกึษาเกีย่วกบันกัทอ่งเทีย่วกลุม่ใดกลุม่หน่ึง หรอืศกึษาในกรณีของแหล่งท่องเทีย่ว
แหง่ใดแหง่หนึ่ง และสว่นใหญ่เป็นการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัลกัษณะทางดา้นประชากร ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและปัจจยั
แรงจงูใจในการท่องเทีย่ว เช่น งานวจิยัของ สกุล จรยิาแจ่มสทิธิ ์(2559) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเทีย่ว
เชงิสุขภาพของนักท่องเทีย่ว พบว่า ปัจจยัดา้นการคมนาคม ดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว ดา้นขอ้มูลข่าวสารทีไ่ดร้บัดา้นสาธารณูปโภค เป็น
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกมาท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว และงานวจิยัของ เนตรทราย เพง็ทอง (2562) ทีศ่กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า สถานภาพ อาชีพ รายได้ แตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของนกัท่องเทีย่วแตกต่างกนั ปัจจยัแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว ดา้นกายภาพ ดา้นวฒันธรรม และดา้น
สถานทีแ่ละชือ่เสยีง มผีลต่อพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของนักทอ่งเทีย่ว และปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความ
รวดเรว็ในการตอบสนอง และดา้นสถานทีแ่ละชื่อเสยีง มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของนักท่องเทีย่ว สว่นแรงจูงใจในการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพดา้นกายรูปทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วตดัสนิใจเขา้มาท่องเทีย่วมากทีสุ่ด คอื สถานทีใ่หบ้รกิารเชงิสุขภาพใหค้วามรู้ สกึ
ผอ่นคลายท าใหน้กัทอ่งเทีย่วรูส้กึสบายทัง้รา่งกายและจติใจ ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่ ในการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการทอ่งเทีย่ว
และการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและการเขา้พกัของนักท่องเที่ยวนัน้ ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายได ้เป็นตน้ และปัจจยัแรงจงูใจในการทอ่งเทีย่วนัน้งานวจิยัสว่นใหญ่พบวา่ ปัจจยัแรงจงูใจในการทอ่งเทีย่วเป็นสิง่ส าคญัที่มี
ผลต่อการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว 

8. ผลการศึกษา 

8.1 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการเข้าพกัรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็ มผีลการศกึษา ดงัน้ี
ปัจจยัสว่นบุคคลของนักท่องเทีย่ว พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.25 มชี่วงอายุ 41-50 ปี 
มากที่สุ ด  จ านวน 123 คน คิด เ ป็นร้อยละ 30.75 มีอาชีพ เ ป็นพนักงานเอกชน จ านวน 108 คน คิด เ ป็นร้อยละ  27.00  
มสีถานภาพสมรส จ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 153 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 38.25 รายไดส้่วนใหญ่มาจากเงนิเดอืน จ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.25 และส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจ าตวั จ านวน 144 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.0 

  ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว พบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่วเพื่อการท่อง เทีย่ว/
พกัผ่อน มากที่สุด จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50  มคีวามถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 3 ครัง้ต่อปี จ านวน 197 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 49.25 พกัคา้งคนืในรสีอรท์ จ านวน 1-3 คนื (ขึน้อยู่กบัการเดนิทาง) จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 นิยมเดนิทาง
มาทอ่งเทีย่วในทุกช่วงโอกาสตามสะดวก จ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.75 สว่นใหญ่เดนิทางมาทอ่งเทีย่วกบัครอบครวั จ านวน 235 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.75 นิยมเดนิทางมาท่องเทีย่วโดยรถยนต์สว่นตวั 302 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.63 และมกัมคี่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
มาทอ่งเทีย่วต่อคน (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ประมาณ 4,001-6,000 บาท/ครัง้ จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 

ปัจจยัความต้องการทางการท่องเทีย่วในการเขา้พกัรสีอร์ทของนักท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ โดยการพจิารณาปัจจยั 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพ ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นการประชาสมัพันธ ์พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามตอ้งการปัจจยัทัง้ 

4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ( = 3.77, S.D.= 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ดา้นสุขภาพ มคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.12, S.D.= 0.78)  รองลงมา คอื ดา้นการบรกิาร มคีา่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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( = 4.07, S.D.= 0.85) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( = 3.68, S.D.= 0.65) และด้านการ

ประชาสมัพนัธม์คีา่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.18, S.D.= 0.82) ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ปัจจยัความตอ้งการทางการทอ่งเทีย่วในการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็  
ปัจจยัความต้องการของนักท่องเท่ียว 

 

S.D. ระดบัความส าคญั ล าดบัท่ี 
1. ดา้นสุขภาพ 4.12 0.78 มาก 1 
2. ดา้นการบรกิาร 4.07 0.55 มาก 2 
3. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 3.69 0.62 มาก 3 
4. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.18 0.82 ปานกลาง 4 
ค่าเฉล่ียรวม 3.77 0.69 มาก  

8.2 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการเข้าพกัรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็ มี
ดงัน้ี เมื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วในดา้น เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ รายไดต้่อเดอืน ทีม่าของรายได ้และโรค
ประจ าตวักบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนักท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ พบว่า อาชพี สถานภาพ และ
รายได ้แตกต่างกนั สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ อย่างมนียัส าคญั
ทีร่ะดบั .05 สว่นปัจจยัดา้นเพศ ทีม่าของรายได ้และโรคประจ าตวั ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการ
เขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ 

ผลการศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารทอ่งเทีย่ว ความถีใ่นการเดนิทางทอ่งเทีย่ว จ านวนการ
พกัคนื ช่วงโอกาสในการเดนิทางท่องเทีย่ว ท่านเดนิทางท่องเทีย่วกบัใคร และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมาท่องเทีย่ว กบัพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนักท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ พบวา่ จ านวนการพกัคนื แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรม
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 สว่นปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
การท่องเทีย่ว ความถี่ในการเดนิทางท่องเทีย่ว ช่วงโอกาสในการเดนิทางท่องเทีย่ว ท่านเดนิทางท่องเทีย่วกบัใคร และค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางมาทอ่งเทีย่ว ทีแ่ตกต่างกนั ไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูก็ต 

จากการเปรยีบเทยีบปัจจยัความตอ้งการทางการท่องเทีย่วในการเขา้พกัรสีอรท์ของนักท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเกต็ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นสุขภาพ ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นการประชาสมัพนัธ ์พบวา่ ปัจจยัดา้นสุขภาพ ดา้นการบรกิาร และดา้น
สิ่งอ านวยความสะดวก ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเข้าพักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต  
อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 ส่วนปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอร์ท  
ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบปัจจยัความตอ้งการทางการทอ่งเทีย่วในการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ 
ปัจจยัความต้องการทางการท่องเท่ียว 

 

S.D. t p 
1. ดา้นสุขภาพ 4.12 0.78 -1.43 0.01 
2. ดา้นการบรกิาร 4.07 0.55 -1.57 0.03 
3. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 3.69 0.62 -0.73 0.01 
4. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.18 0.82 -1.81 0.38 

*นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

9. การอภิปรายผล 

9.1 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการเข้าพกัรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็  

ปัจจยัสว่นบุคคลของนกัท่องเทีย่ว พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 60.25 มชีว่งอายุ 41-50 ปี รอ้ยละ 30.75 
ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากเป็นวยัที่ผ่านประสบการณ์การท างานและการใชช้วีติมามากเมื่อมเีวลาว่างจงึต้องการมาท่องเที่ยวเชงิสุขภาพเพื่อ
พกัผ่อนคลายเครยีดจากการท างาน จงึมกัพบนักท่องเทีย่วดงักล่าวมากกว่าวยัอื่นๆ นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานเอกชน 
รอ้ยละ 27.00 มสีถานภาพสมรส รอ้ยละ 54.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 38.25 ซึง่รายไดส้ว่นใหญ่มา
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จากเงนิเดอืนรอ้ยละ 45.25 และส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจ าตวั รอ้ยละ 36.0 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กฤตนีิ พงษ์ธนเลศิ และคณะ 
(2560) ทีพ่บวา่ การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัตามปัจจยัดา้นเพศ อายุ อาชพี และรายได ้โดยจะมรีปูแบบการตดัสนิใจ
ซือ้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Alistair M.Morrison (1989) ทีก่ล่าววา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งความจ าเป็น
ความต้องการการจูงใจและวตัถุประสงค์ในการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคที่จะสร้างความพงึพอใจให้แก่ความจ าเป็นและรูปแบบการ
ด ารงชวีติตามวฒันธรรมแต่ละบุคคล  

  ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว พบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่วเพื่อการท่องเทีย่ว/
พกัผ่อน รอ้ยละ 71.50  โดยมคีวามถี่ในการเดนิทางท่องเทีย่วมากกว่า 3 ครัง้ต่อปี รอ้ยละ 49.25 พกัคา้งคนืในรสีอรท์ จ านวน 1-3 คนื  
(ขึน้อยู่กบัการเดนิทาง) คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 นิยมเดนิทางมาท่องเทีย่วในทุกช่วงโอกาสตามสะดวก รอ้ยละ 40.75 ส่วนใหญ่เดนิทางมา
ท่องเที่ยวกบัครอบครวัร้อยละ 58.75 นิยมเดนิทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตวัร้อยละ 75.63 และมคี่าใช้จ่ายในการเดนิทางมา
ท่องเที่ยวต่อคน (ไม่รวมค่าเดนิทาง) ประมาณ 4,001-6,000 บาท/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 40.50 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ เตอืนใจ  
ศรชีะฎา (2560) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัแรมของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยา พบวา่ นักท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วโดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อการท่องเทีย่วและผกัผ่อน โดยมกัจะพกัแรม 1-3 คนื โดยมกัมาท่องเทีย่วกบั
ครอบครวั และนิยมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วโดยรถยนตส์ว่นตวั 

ปัจจยัความต้องการทางการท่องเที่ยวในการเขา้พกัรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
ต้องการปัจจยัด้านสุขภาพอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านการบริการ ด้านสิง่อ านวยความสะดวก และด้านการประชาสมัพนัธ์   
มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั ทัง้น้ีเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นสุขภาพ ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ช่วยท าให้
นักท่องเทีย่วมคีวามรูส้กึผ่อนคลาย สะดวกสบายทัง้ร่างกายและจติใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ เนตรทราย เพง็ทอง ( 2562) 
ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของนักท่องเที่ยวอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า นักท่องเที่ยวมคีวาม
ตอ้งการทางการทอ่งเทีย่วในดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ดา้นการบรกิาร และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก  

9.2 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการเข้าพกัรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็      

ปัจจยัสว่นบุคคลของนักท่องเทีย่วดา้นอาชพี สถานภาพ และรายได ้แตกต่างกนั สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
และการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของการศกึษาของ บุญสง่ 
นับทอง (2553) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่ของนักท่องเทีย่ว พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก ได้แก่ อาชีพสถานภาพ และรายได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ   
อรุณี ลอมเศรษฐ ี(2554) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัรสีอรท์ในเขตกรุงเทพมหานครของนกัทอ่งเทีย่ว 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัรสีอร์ทของนักท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ อาชพี สถานภาพสมรส และรายได้ 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ แสงเดอืน รตนิธร (2555) ศกึษาปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดดูทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกมาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว คือ อาชีพและรายได้เฉลี่ย  
ต่อเดอืน และสอดคล้องกบัการศึกษาของ ชลดา แสนค าเรอืง และกิตติพนัธ์ คงสวสัดิเ์กียรติ (2556) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่ออุปสงค์ 
การท่องเที่ยว: กรณีศกึษาการท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย พบว่า สถานภาพ อาชพี รายไดท้ี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั  
ในสถานทีท่่องเทีย่วจงัหวดัเลย และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อธชิา อยัยะศริ ิ(2558) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัของนักท่องเทีย่วในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า อาชพี และรายไดต้่อเดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัของนกัทอ่งเทีย่วในอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว พบวา่ จ านวนการพกัคนื แตกต่างกนั สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและการ
เขา้พกัรสีอรท์ของนักทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ เนตรทราย เพง็ทอง (2562) 
ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของนักเท่องเทีย่วอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า จ านวนการพกัคนืของ
นกัทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลสง่ผลต่อการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพของนกัเท่องเทีย่วอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และ สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของ จุฑาภรณ์ ฮารล์ (2557) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของนักท่องเทีย่ว 
พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีม่ตี่อการตดัสนิใจเดนิทางทอ่งเทีย่ว คอื จ านวนการพกัคนืและชว่งเวลาทีใ่ชเ้ดนิทางท่องเทีย่ว
โดยจะเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจในการทอ่งเทีย่วของนักทอ่งเทีย่ว 
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ปัจจยัความตอ้งการทางการทอ่งเทีย่วในการเขา้พกัรสีอรท์ของนักทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ พบวา่ ปัจจยัดา้นสขุภาพ ดา้นการ
บรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของนักท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ 
อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธไ์มม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอรท์ของ
นักท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ ซึ่งผลการศกึษาเป็นไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัการศกึษาของ นาตยา เจรญิผล (2555) ศกึษาปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัรสีอรท์ในเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของนกัทอ่งเทีย่ว ทีพ่บวา่ ปัจจยัทางการท่องเทีย่วที่
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัรสีอรท์ของนักท่องเทีย่ว คอื ปัจจยัดา้นการบรกิารและดา้นสิง่อ านวยความสะดวก เช่นเดยีวกบั  
ผลการศกึษาของ ชศูกัดิ ์ชศูร ี(2555) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัแรมประเภทรสีอรท์ของนักท่องเทีย่วในอ าเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ปัจจยัด้านการบริการ และปัจจยัด้าน  
สิง่อ านวยความสะดวก สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ จุฑาภรณ์ ฮาร์ล (2557) ศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจยัด้านการให้บรกิารด้านสุขภาพเป็นปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเดินทาง
ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของนักท่องเที่ยว อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ เนตรทราย เพง็ทอง (2562) 
ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของนักท่องเทีย่ว อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัดา้นสุขภาพและ
ปัจจยัการบรกิาร สง่ผลต่อการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพของนกัทอ่งเทีย่วเชน่เดยีวกนั 

10. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

10.1 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการเข้าพกัรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็  

ปัจจยัสว่นบุคคลของนกัท่องเทีย่ว พบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุ 41-50 ปี มอีาชพีเป็นพนักงานเอกชน 
มสีถานภาพสมรส มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาทต่อเดอืน รายไดส้ว่นใหญ่มาจากเงนิเดอืน และไมม่โีรคประจ าตวั 

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว พบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่วเพื่อการท่องเทีย่ว/
พกัผ่อนเป็นหลกั มคีวามถี่ในการเดนิทางท่องเทีย่วมากกว่า 3 ครัง้ต่อปี พกัคา้งคนืในรสีอร์ท จ านวน 1-3 คนื (ขึน้อยู่กบัการเดนิทาง) 
โดยมกัเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในทุกชว่งโอกาสตามสะดวก สว่นใหญ่เดนิทางมาทอ่งเทีย่วกบัครอบครวัและเดนิทางโดยรถยนตส์ว่นตวั ซึง่มี
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาทอ่งเทีย่วต่อคน (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ประมาณ 4,001-6,000 บาท/ครัง้ 

ปัจจยัความต้องการทางการท่องเที่ยวในการเขา้พกัรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
ตอ้งการปัจจยัดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นการประชาสมัพนัธ์  

10.2 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการเข้าพกัรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็  

ปัจจยัสว่นบุคคลของนักท่องเทีย่วดา้นอาชพี สถานภาพ และรายได ้แตกต่างกนั สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
และการเขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว พบวา่ จ านวนการพกัคนื แตกต่างกนั สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและการ
เขา้พกัรสีอรท์ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 

ปัจจัยความต้องการทางการท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต พบว่า ปัจจัยด้านสุขภาพ  
ดา้นการบรกิาร ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและการเขา้พกัรสีอร์ทของนักท่องเที่ยวอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 สว่นปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธไ์มม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการเขา้พกัรสีอร์ทในจงัหวดัภเูกต็  

ดงันัน้ ส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิรสีอรท์จงึควรใหค้วามส าคญัเรือ่งของปัจจยัดา้นสขุภาพ ดา้นการบรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวกใหก้บันักท่องเทีย่วควบคู่กบัการสง่เสรมิกจิกรรมสง่เสรมิ บ าบดั รกัษาสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพือ่ใหท้่องเทีย่วไดม้สีุขภาพกาย
ทีด่แีละไดร้บัความผอ่นคลายท าใหม้สีขุภาพจติทีด่ขี ึน้ 
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บทคดัย่อ 
           เมกะเทรนดใ์นปัจจุบนัคนสนใจเรือ่งสุขภาพมากขึน้ ท าใหธุ้รกจิดา้นน้ีเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยสถติผิูอ้อกก าลงักายในโครงการ
พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษตะวนัออก (EEC) ของประเทศไทยคอืวยัท างานและวยัรุ่น และมอีตัราประชากรเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง จาก
สถติพิืน้ที ่EEC 3 จงัหวดั คอื ฉะเชงิเทรา, ชลบุร,ี และระยอง โดย จ.ระยองมสีดัสว่นผูอ้อกก าลงักายและเล่นกฬีามากกวา่จงัหวดัอื่นๆ 
อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่บีรษิทัมากถงึ 2,519 บรษิทั และองค์กรเหล่านัน้มนีโยบาย และสวสัดกิารดา้นสุขภาพและการออก
ก าลงักายแก่พนักงาน ดงันัน้นอกจากสถานทีเ่พื่อออกก าลงักายแลว้ผูว้จิยัจงึเหน็โอกาสว่าสถานทีแ่ห่งน้ีควรส่งเสรมิความสมัพนัธข์อง
พนักงานตามนโยบายบรษิทัด้วย บทความฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคดิการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทศูนย์
สง่เสรมิกฬีาและนันทนาการ โดยมวีธิกีารศกึษาคอื 1) ศกึษาแนวคดิพนัธกจิขององคก์ร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชใ้นการออกแบบ
งานวจิยั และ 2) จดัท าแบบสอบถามเพือ่เกบ็ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารสปอรต์คอมเพลก็ซใ์นพืน้ที ่จ.ระยอง ปี 2564 จ านวน 140 คนดว้ยวธิกีาร
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิจากกลุ่มผู้ใช้บริการสปอร์ตคอมเพล็กซ์ การศึกษาพบว่า 1) แนวคิดการพฒันาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 
ประกอบดว้ย การเลอืกทีต่ัง้, การออกแบบ และสิง่อ านวยความสะดวก, และ 2) แนวคดิความสมัพนัธม์คีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบกฬีา 5 
ประเภท คอื ออกก าลงักายในยมิ วา่ยน ้า แบดมนิตนั กอลฟ์ และฟุตบอล สง่เสรมิความสมัพนัธด์า้น 1) การเคารพซึง่กนัและกนั, 2) นึก
ถงึประโยชน์สว่นรวม, 3) ยอมรบัความแตกต่าง, 4) การแขง่ขนัทีเ่ป็นมติร ซึง่แบดมนิตนัและฟุตบอล สง่เสรมิการท างานเป็นทมี จงึสรุป
ไดว้า่การเล่นกฬีาช่วยสรา้งความสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการท างานเป็นทมี ดงันัน้หากองคก์รตอ้งการทีจ่ะสง่เสรมิความสมัพนัธใ์นลกัษณะ
ใดสามารถเลอืกชนิดกฬีาไดต้ามความเหมาะสม 

ค ำส ำคญั: กำรพฒันำโครงกำร, พนกังำนบรษิทั, สง่เสรมิควำมสมัพนัธ,์ สง่เสรมิกฬีำและนนัทนำกำร, และสปอรต์คอมเพลก็ซ์ 

Abstract 
           Mega Trends has affected people to be more interested in health. Health businesses are growing continuously in 
various ways. The biggest proportion of exercisers in the Eastern Economic Corridor (EEC): Chachoengsao, Chonburi, and 
Rayong, in Thailand are workers and teenagers and their population rate is continuously increasing. Rayong has the biggest 
proportion of people who are interested in exercising and playing sports than other provinces. It also has more than 2,519 
industrial companies and organizations in the area that offer policies including health, activities, and benefits to employees. 
Towards the existing exercise places in Rayong, the researchers have found that there is an opportunity to encourage employee 
relationships related to organization’s policies. This article aims to propose the concept of the sports and recreation center 
which can support employee relationships. There are 2 main approaches methodologies in the research: 1) study the corporate 
mission and literature review to design research, 2) develop questionnaires to collect data on 140 sports complex’s users in 
Rayong Province by Stratified Random Sampling. The result of the research found that 1) the development concept of a sports 
complex consists of site selection, design, and facilities, and 2) There are many types of sports that are consistent with the 
concept of employee relationship. Gym workout, swimming, badminton, golf, and soccer can encourage the employee to 1) 
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respect to each other 2) think about the common interests 3) accept differences and 4) friendly compete, in which badminton 
and soccer can strongly promote a sense of teamwork. Consequently, it can be concluded that playing sports enhances 
employee relationships and promotes teamwork. Therefore, if the organizations need to promote a relationship in their 
organizations in any way, they can design the types of sports which related to their own policies. 

Keywords: Project Development, Company employees, Promote relationship, Promote sports and recreation, and Sports complex. 

 

1. บทน า  

1.1 ท่ีมาและความส าคญั     
ปัจจุบนักีฬามคีวามส าคญัต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยมากขึ้น โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้าคาดว่าธุรกิจกีฬาจะ

ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6-7 ตามแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีระแสตื่นตวัใส่ใจดูแลสุขภาพ (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 
2563) ซึง่พืน้ทีโ่ครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษตะวนัออกหรอื EEC นัน้จะมกีารเพิม่ขึน้ของประชากรในพืน้ที ่เน่ืองจากเกดิการ
ขยายตวัของแหล่งนิคมอุตสาหกรรม (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก, 2564) จ านวนบรษิทัเพิม่ขึ้นจงึ
เกดิจ านวนประชากรในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ซึง่หลายบรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิดา้นกฬีา แต่พืน้ทีท่ีพ่รอ้มรองรบัดา้นการท ากจิกรรมกฬีากลบั
มไีม่เพยีงพอและไม่ตอบโจทยห์รอืสง่เสรมินโยบายเพยีงพอ และจากผลสถติผิูท้ีช่ ื่นชอบการออกก าลงักายจะอยู่ในกลุ่มเยาวชนและวยั
ท างานซึง่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของโครงการคอืจ.ระยอง (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2563) อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ี
บรษิทัมากถงึ 2,519 บรษิทั (ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง, 2565) ระยองนัน้มนีโยบายดา้นการสง่เสรมิการออกก าลงักาย กฬีา
เป็นหน่ึงในกจิกรรมทีม่กีารท าร่วมกนัของคนหลายๆ กลุ่ม ซึง่หน่ึงในนัน้คอืกจิกรรมกฬีาเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธข์องพนักงานบรษิทั
เป็นหน่ึงในนโยบายของบรษิทัซึ่งการท ากจิกรรมร่วมกนันัน้สร้างใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์ร่วมกนัของพนักงานบรษิทัเพื่อสุขภาพของคนใน
องคก์รทีม่อีทิธพิลต่อการท างาน ส่งเสรมิความสามคัคีร่วมกนัในองคก์รใหนึ้กถงึประโยชน์สว่นรวม เคารพกฎและกตกิาร่วมกนั ยอมรบั
ความแตกต่างเปิดรบัสิง่ใหม่ๆ  มคีวามรบัผดิชอบและมุง่เน้นผลลพัธใ์หค้นท างานในประเทศมคีุณภาพชวีติทีด่แีละมคีวามสุข (แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12, 2560- 2564) และจากการศกึษาคน้ควา้ในดา้นความตอ้งการดา้นออกก าลงักายของวยัท างานใน
พืน้ทีจ่งัหวดัระยอง พบวา่มผีูใ้ชบ้รกิารและสนใจดา้นกฬีาเพิม่มากขึน้ทุกปี และแบง่เปอรเ์ซน็ตช์ว่งอายุได ้ดงัรปูที ่1 

 
 

รปูท่ี 1 สดัสว่นผูอ้อกก าลงักายในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 
ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2563). 
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รปูท่ี 2 การเตบิโตทัง้ในเชงิยอดจ าหน่ายและรายไดข้องธรุกจิกฬีา โดยกรมพฒันาธุรกจิกฬีา ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2563). 

การเตบิโตของธุรกจิกฬีาสรา้งรายไดม้ากขึน้ทุกปีและมคีวามตอ้งการสูงขึน้ดงัรูปภาพที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามนิยมอย่าง
ต่อเน่ืองดา้นการออกก าลงักายและเล่นกฬีา พร้อมทัง้นโยบายด้านการส่งเสรมิการท ากจิกรรมร่วมกนัเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์ของ
พนักงาน ส่งผลใหเ้กดิความตอ้งการดา้นพืน้ทีท่ ากจิกรรมกฬีาร่วมกนัเพิม่มากขึน้ ทางผูว้จิยัจงึมองเหน็ถงึส่วนต่างระหว่างอุปสงคแ์ละ
อุปทานของจ านวนพืน้ทีส่่งเสรมิกจิกรรมกฬีาเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธข์องพนักงานบรษิทัในจงัหวดัระยอง ทางผูว้จิยัจงึศกึษาเพื่อหา
แนวทางในการพฒันาโครงการสปอรต์คอมเพลก็ซเ์พือ่สง่เสรมิความสมัพนัธข์องพนกังานวา่สามารถท าไดโ้ดยวธิใีด 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาแนวคดิในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์สปอร์ตคอมเพลก็ซ์เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์ของพนักงานบรษิทั 

กรณีศกึษา: พืน้ทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง  

3. ทบทวนวรรณกรรม 
เพื่อให้กรอบการศึกษาแนวคิดการพัฒนาโครงการสปอร์ตคอมเพล็กซ์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัท  

กรณีศกึษา: พืน้ทีต่ ัง้อยู่ในจงัหวดัระยอง ใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูศ้กึษาจงึไดท้ าการศกึษาบทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาโดยมกีารน าเสนอดงัน้ี ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาโครงการสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 2) 
นโยบายขององคก์รหรอืบรษิทัทีส่ง่เสรมิดา้นกฬีา 3) แนวคดิการสรา้งความสมัพนัธข์องคนในองคก์ร 4) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.1 แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาโครงการสปอรต์คอมเพลก็ซ ์
กีฬาได้รบัความสนใจ Schwark (2007) พบว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวประเทศไทยก าลงัได้รบัความส าคญัเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเทีย่วทีม่กีารเจรญิเตบิโตทีใ่หญ่และเรว็ทีสุ่ด การศกึษางานวจิยัพบว่า ในระยะ 1 - 2 ปีทีผ่่านมา
หน่วยงานภาครฐัไดใ้หค้วามส าคญักบัการท่องเทีย่วเชงิกฬีามากขึน้รวมถงึการส่งเสรมิใหม้กีารจดัการแข่งขนักฬีา  ซึง่ท าให ้Schwark 
เหน็ศกัยภาพในการพฒันาสปอรต์คอมเพลก็ซ์ส่งเสรมิดา้นกฬีา โดยมกีฬีาหลายชนิดรวมไวท้ีเ่ดยีวกนั ก่อนจะสรา้งธุรกจิไดต้อ้งมกีาร
ส ารวจความต้องการของผู้ที่มาใช้บรกิารและผูท้ี่ก าลงัตดัสนิใจเพื่อมาใช้บรกิารเพื่อน ามาก าหนดแผนกลยุทธ์ การออกแบบและวาง
แผนผงัอาคารมาจากการศกึษาปัจจยัการใชบ้รกิารของผูใ้ชง้านสถานออกก าลงักายและคูแ่ขง่ขนัในตลาด โดยมกีารศกึษาเรื่อง การเลอืก
ทีต่ัง้ การก าหนดพืน้ทีแ่ละกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัโครงการดงัน้ี 

1) การเลอืกที่ตัง้ต้องเลอืกจากพื้นที่ที่มกีารเชื่อมโยงไปยงัถนนสายหลกัและการเชื่อมต่อกบัสาธารณะมจี านวนประชากร
เพยีงพอ และการออกแบบตอ้งค านึงถงึขนาดพืน้ที ่แสงสวา่ง และทีจ่อดรถใหเ้หมาะสมกบัชนิดกฬีาและผูใ้ชบ้รกิาร ศนูยค์อมเพลก็ซต์อ้ง
พจิารณาสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่สรมิกฬีาและอ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้รกิาร ตอ้งค านึงถงึสิง่ทีม่ผีลต่อประสบการณ์ทีส่นุกสนาน
ของผูใ้ชบ้รกิาร อาท ิการจดังานการแข่งขนั สิง่ทีจ่ะท าใหส้ปอรต์คอมเพลก็ซ์ประสบความส าเรจ็นัน้มาจากการวางแผนจดัการแข่งขนั 
การศกึษาศนูยก์ฬีาทีป่ระสบความส าเรจ็ในพืน้ที ่(Shade Structures, 2021) การออกแบบควรยดืหยุน่และเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย
ของกจิกรรม 

2) ดา้นเรือ่งของการเงนิ รายไดม้าจากค่าบรกิารการใชง้าน สมาชกิ หรอือื่นๆ เป็นตน้ (Shade Structures, 2021) 
 
 
 



แนวคดิกำรพฒันำโครงกำรสปอรต์คอมเพลก็ซเ์พือ่สง่เสรมิควำมสมัพนัธข์องพนกังำนบรษิทั  
กรณศีกึษำ: พืน้ทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง 
ณชิากร นรสงิห ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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3.2 นโยบายของบริษทัท่ีส่งเสริมด้านกีฬา  
บรษิทัและองค์กรต่างๆ มนีโยบาย และสวสัดกิารไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าบ้าน เบี้ยขยนั ค่าอาหาร โบนัสประจ าปี เครื่องแบบ

พนักงาน ประกนัชวีติหรอืประกนัสุขภาพครอบครวั กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ทุนการศกึษาบุตรพนักงาน สหกรณ์ออมทรพัย์  แลว้ยงัมี
สวสัดกิารในเรือ่งการสง่เสรมิสขุภาพ และการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรี่วมกนัของพนกังาน มกีารตรวจสขุภาพประจ าปี คา่รกัษาพยาบาล 
เงนิสนับสนุนดา้นสง่เสรมิกจิกรรมกฬีา (อนิโดรามา โพลเีอสเตอร ์อนิดสัตรีส้ ์จ ากดั (มหาชน), 2563) สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่
พนักงานในองคก์รทีส่่งเสรมิสุขภาพ และเพื่อใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมสีุขภาพทีด่พีรอ้มส าหรบัการท างาน สนับสนุนชมรมกฬีา 
การแข่งขนักฬีา และฟิตเนส บรษิทัเอสซจีมีอุีดมการณ์ใหพ้ฒันาศกัยภาพของพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง ท างานร่วมกนัเป็นทมี 
ช่วยเหลอืกนั ร่วมมอืและสรา้งเครอืข่ายทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเคารพความคดิเหน็ของกนัและกนัตวัอย่ างนโยบายขององคก์ร 
SCG มีการสนับสนุนให้พนักงานออกก าลังกายและมีการจัดแข่งขันกีฬาภายในองค์เพื่อสานสัมพันธ์กันเพิ่มความปรองดอง  
(ธุรกจิเคมคิอลส ์เอสซจี,ี 2560) ซึง่จากสทิธปิระโยชน์ และสวสัดกิารทีบ่รษิทัมอบใหเ้พือ่ตอ้งการใหพ้นักงานตอบสนองต่อความคาดหวงั
ของบรษิทัในการท างานรว่มกนัไมว่า่จะเป็นเรือ่งการท างานเป็นทมี เคารพกนั และสามคัคกีนั ดงัรปูที ่3 

โดยสรุปองค์กรต่างๆ จะมนีโยบายส่งเสรมิด้านสุขภาพ และกฬีาก็เป็นกจิกรรมส่งเสรมิด้านความสมัพนัธ์ที่ดขีองพนักงาน 
เน่ืองจากถ้ามคีวามสมัพนัธ์ทีด่รี่วมกนัองค์กรก็จะมคีวามสามคัค ีพนักงานสามารถพฒันาตนเองไดด้ยีิง่ขึน้ เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างาน ลดงบประมาณดา้นบุคลากร และรว่มมอืกนัเผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ใหก้ารท างานประสบความส าเรจ็ 

 
รปูท่ี 3 ตวัอยา่งอุดมการณ์ทีบ่รษิทัคาดหวงั ทีม่า: ธุรกจิเคมคิอลส ์เอสซจี ี(2560). 

3.3 แนวคิดการสร้างความสมัพนัธข์องคนในองคก์ร  
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552) ไดอ้ธบิายว่าองคก์รส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อผลก าไรสุทธ ิบุคลากรในองคก์รเป็นตวัแปรส าคญั

ของความขดัแย้งในองค์กร ปัจจยัความร่วมมอืของบุคลากรในองค์กร การท างานร่วมกนั การมสีายสมัพนัธ์ มคีวามผูกพนัธ์  มคีวาม
รบัผดิชอบ และลดความขดัแยง้ภายในองค์กร สิง่เหล่าน้ีเป็นการไดร้บัความร่วมมอืจากบุคลากรในทุกระดบัขัน้ซึ่งเป็นจุดเริม่ต้นแห่ง
ความสามคัคที าใหอ้งค์กรเกดิการสร้างสมัพนัธภาพที่ด ีเกดิแรงขบัเคลื่อนมาจากจติใจของตวัพนักงานเอง ซึ่งท าให้เกดิการท างาน
ร่วมกนัเป็นทมี ค านิยามคอื การจะไปสู่แนวทางหรอืมอีทิธพิลต่อทศิทางในการใช้ความคดิรเิริม่แสดงใหเ้หน็ว่าบางสิง่อาจจะประสบ
ความส าเรจ็ องค์กรต้องใหค้วามส าคญัในส่งเสรมิด้านการสร้างสมัพนัธภาพที่ดตี่อบุคลากรเพื่อความส าเร็จแบบยัง่ยนืขององค์การ 
(ทวิาวฒัน์ ธนาสนะ และธรีะวฒัน์ จนัทกึ, 2559)  

แนวทางการพฒันาความผกูพนัของพนักงานภายในองคก์ร คนหรอืแรงงานเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดในองคก์ร และ
เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รขบัเคลือ่นไปสูค่วามส าเรจ็ โดยการทีจ่ะท าใหพ้นักงานเกดิความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท างานเพือ่ความส าเรจ็
ขององคก์ร คุณลกัษณะดงักล่าวสรา้งไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการ เช่น การก าหนดค่านิยมร่วมกนัของพนักงาน การพฒันาคุณภาพชวีติ 
การส่งเสรมิความสมัพนัธ์ในงาน การดูแล ผลประโยชน์ตอบแทน การพฒันาโอกาสความก้าวหน้า และการพฒันาภาวะผูน้ า เป็นต้น  
(ประไพศร ีธรรมวริยิะวงศ,์ 2562) 

3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ผลการวจิยัของมกุดาวรรณ สมบรูณ์วรรณะ (2558) พบวา่ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย โดย

เรยีงตามล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร, ปัจจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ, 
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ปัจจยัดา้นความสะดวกและความเหมาะสมของคา่สมาชกิ, ปัจจยัดา้นกระบวนการบรกิาร, ปัจจยัดา้นคลาสออกก าลงักายและ ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ์ ในส่วนของปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ 
(ศกึษาเฉพาะ Fitness First, Virgin Active, True Fitness, We Fitness) ทีม่คีวามแตกต่างกนัในเรื่องเพศและ อายุ มรีะดบัการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายทีแ่ตกต่างกนั  

รปูแบบทางการตลาดทีส่ามารถสรา้งความคุม้คา่ใหก้บัสนามกฬีา (สารชั ดงีาม และชยั นิมากร, 2562) ดงัรปูที ่4 

 
รปูท่ี 4 การรณรงคเ์กีย่วกบัการใหบ้รกิารดา้นการออกก าลงักาย   ทีม่า: สารชั ดงีาม และชยั นิมากร (2562). 

จากภาพรวมการศึกษางานวจิยัพบว่าผู้ใช้บริการสถานกีฬามหีลายปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
กายภาพ การบรกิาร หรอืแมแ้ต่อายุกส็ง่ผลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิาร สว่นดา้นรปูแบบการตลาดทีจ่ะสามารถท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตาม
กลุม่เป้าหมายเขา้มาใชบ้รกิารไดน้ัน้กต็อ้งมกีารจดักจิกรรมและวางแผนพืน้ทีใ่หต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเป็นตน้ 
ในการจดักจิกรรมต่างๆ จุฬารตัน์ จบิจนัทร ์(2564) อธบิายลกัษณะการเลน่โดยสามารถสรุปออกมาได ้ดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะการเลน่กฬีากบัการสง่เสรมิความสมัพนัธ ์             
ชนิดกีฬา  ลกัษณะการเล่น การส่งเสริมความสมัพนัธ ์
แบดมนิตนั  กฬีาทีม่กีฎ เล่นไดทุ้กเพศ เลน่เดีย่วหรอืเป็นทมีกไ็ด ้

เลน่โดยการแบง่ทมี 2 ฝัง่ ตอ้งใชไ้หวพรบิในการเลน่ 
ตดัสนิใจรวดเรว็ ถา้เลน่เป็นคูจ่ะมกีารตกลงรว่มมอืกนั 

ผูเ้ลน่ตอ้งเคารพกฎและสทิธขิองผูอ้ื่น มคีวามยุตธิรรม 
ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ลน่คนอื่น เกดิการ
ประสานงานทีด่สีง่เสรมิการท างานเป็นทมี 

วา่ยน ้า  กฬีาทีม่กีฎ เล่นไดทุ้กเพศทุกวยั ลกัษณะการเลน่จะ
เป็นการวา่ยไปอกีฝัง่ของสระ ซึง่สามารถเลน่เดีย่วหรอื
เป็นทมีกไ็ด ้

ผูเ้ลน่ตอ้งเคารพกฎและสทิธขิองผูอ้ื่น เสรมิสรา้งสมาธ ิ
ถา้เลน่เป็นทมีกจ็ะชว่ยสง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นมติร
และการท ากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ไดด้ยีิง่ขึน้ 

กอลฟ์  กฬีาทีม่กีฎ และผูเ้ลน่มกัจะเลน่เดีย่วแขง่กบัคูแ่ขง่ ผูเ้ลน่ตอ้งเคารพกฎและสทิธขิองผูอ้ื่น มคีวามยุตธิรรม 
ไมใ่จรอ้น เสรมิสรา้งสมาธ ิ

ฟุตบอล  กฬีาทีม่กีฎ กตกิา เลน่โดยการแบง่ทมี 2 ฝัง่ ตอ้งใช้
ไหวพรบิในการเลน่ ตดัสนิใจทีร่วดเรว็ 

ผูเ้ลน่ตอ้งเคารพกฎและสทิธขิองผูอ้ื่น มคีวามยุตธิรรม 
มคีวามอดทน ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ลน่คนอื่น 
มนี ้าใจนกักฬีาต่อกนั นึกถงึประโยชน์สว่นรวม 

จากตารางลกัษณะการเล่นกฬีากบัการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ ในตารางที่ 1 สามารถสรุปการส่งเสรมิความสมัพนัธ์จากการ
วเิคราะหล์กัษณะการเลน่ออกมาเป็นตารางที ่2 ดงัน้ี โดย สญัลกัษณ์ O คอื สง่เสรมิความสมัพนัธ,์ X คอื ไมส่ง่เสรมิความสมัพนัธ ์

ตารางท่ี 2 การสง่เสรมิความสมัพนัธก์บัชนิดกฬีาตา่งๆ 

ทัง้น้ีกจิกรรมและการสรา้งความสมัพนัธข์ึน้อยูก่บัประเภทการแขง่ขนั วา่เป็นการแขง่ขนัประเภททมีหรอืเดีย่วเป็นตน้ 

การส่งเสริมความสมัพนัธ ์ ว่ายน ้า แบดมินตนั กอลฟ์ ฟตุบอล 
สง่เสรมิการเคารพซึง่กนัและกนั O O O O 
สง่เสรมิการท างานเป็นทมี X O X O 
นึกถงึประโยชน์สว่นรวม O O O O 
ยอมรบัความแตกต่างเปิดรบัสิง่ใหม่ๆ  O O O O 
สง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นมติร O O O O 



แนวคดิกำรพฒันำโครงกำรสปอรต์คอมเพลก็ซเ์พือ่สง่เสรมิควำมสมัพนัธข์องพนกังำนบรษิทั  
กรณศีกึษำ: พืน้ทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง 
ณชิากร นรสงิห ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
 

741 

4. ระเบียบวิธีวิจยั 
การศกึษาในครัง้น้ีใชเ้ครือ่งมอืในการวจิยัโดยการรวบรวมขอ้มลูทุตยิภมู ิท าการคน้ควา้รวบรวมจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเอกสาร 

สื่อ สิง่พมิพ ์หนังสอืทางวชิาการ ฐานขอ้มูลเวบ็ไซด์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูศ้กึษาจงึไดท้ าการศกึษาบทความ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเ ป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษา และขอ้มลูปฐมภมู ิคอืการท าแบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่บุคคลทีม่าใชบ้รกิารออก
ก าลงักายทีส่ปอรต์คอมเพลก็ซ ์โดยเครือ่งมอืในการจดัเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามจากกลุ่มบุคคลทีใ่ชบ้รกิารออกก าลงักายทีส่ปอรต์
คอมเพลก็ซ ์ขอบเขตการวจิยัในการศกึษาการวจิยัครัง้น้ีมกีารศกึษาจากผูใ้ชบ้รกิารสปอรต์คอมเพลก็ซ ์ผู้วจิยัมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน
ปี 2564 โดยเกบ็ขอ้มลูกบัผูใ้ชบ้รกิารสปอรต์คอมเพลก็ซใ์นพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง การวจิยัเชงิปรมิาณของการศกึษา จ านวน 140 คน ดว้ย
วธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) จากประชากรผูใ้ชบ้รกิารสถานออกก าลงักายในพื้นทีจ่งัหวดัระยอง 
100 คน และการท าแบบสอบถามออนไลน์ผูใ้ชง้านหรอืสนใจสถานบรกิารกฬีา 40 คน แบง่ออกเป็นพนกังานบรษิทั รอ้ยละ 51 และ กลุม่
วยัรุน่ รอ้ยละ 32 ธุรกจิสว่นตวั รอ้ยละ 12.6 และกลุม่อื่นๆรอ้ยละ 4.4 โดยมวีธิกีารศกึษาประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 

1. ทบทวนวรรณกรรม ศกึษาแนวคดิ พนัธกจิขององค์กร และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ 1) แนวคดิและทฤษฎีการพฒันา
โครงการสปอรต์คอมเพลก็ซ ์2) นโยบายขององคก์รหรอืบรษิทัทีส่ง่เสรมิดา้นกฬีา 3) แนวคดิการสรา้งความสมัพนัธข์องคนในองคก์ร 4) 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะเป็นประโยชน์และสามารถน ามาอา้งองิในการวเิคราะหข์อ้มลู 

2. การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการส ารวจและจัดท าแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท า
แบบสอบถาม ขัน้ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้ขัน้ตอนที ่2 ความ
ตอ้งการการใชพ้ืน้ที่ต่างๆ กจิกรรมทีท่ า ความสนใจกฬีา และ VR Sports การเดนิทาง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิารเป็นตน้ เพือ่น ามา
อา้งองิและวเิคราะหป์รบัใชก้บังานวจิยั 

3. อภปิรายและสรุปผลการวจิยั โดยการวเิคราะหก์ารเล่นกฬีาทีส่่งผลต่อการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ของผูใ้ชบ้รกิารและความ
ตอ้งการพืน้ทีก่จิกรรมของกลุม่เป้าหมาย น าขอ้มลูมาใชเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ 

5. ผลการศึกษา 
จากการศกึษาขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์สปอร์ตคอมเพลก็ซ์ และการสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลหรอืคนในองคก์ร สามารถน ามาเสนอแนวคดิไดด้งัน้ี 

5.1 ผลจากการวิเคราะหแ์บบสอบถามกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ช้บริการ 
 จากการส ารวจกลุ่มผูใ้ชง้านสถานกฬีา และออกก าลงักายจ านวน 140 คน โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสปอร์ต-
คอมเพลก็ซใ์นพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที ่3, 4 และ 5 

ตารางท่ี 3 กจิกรรมกฬีาและออกก าลงักายในสถานบรกิารทีม่คีนสนใจมากทีส่ดุ 
กิจกรรมกีฬาและออกก าลงักายท่ีคนสนใจ ร้อยละ 
ออกก าลงักายในยมิ 40.40 
แบดมนิตนั 23.37 
วา่ยน ้า 15.02 
กอลฟ์ 11.09 
ฟุตบอล 8.02 
อื่นๆ 2.10 
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จากการสอบถามความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชง้านสถานกฬีาพบวา่มสีดัสว่นความตอ้งการแต่ละพืน้ทีไ่มเ่ทา่กนั ดงัตารางที ่4  

ตารางท่ี 4 คะแนนความตอ้งการพืน้ทีน่อกเหนือจากพืน้ทีเ่ลน่กฬีา และออกก าลงักาย  
พืน้ท่ีให้บริการ  ร้อยละ พืน้ท่ีในโครงการ 
รา้นอาหาร  42.14 รา้นอาหาร 
พืน้ทีส่ าหรบัผอ่นคลาย Entertainment  25.42 พืน้ทีเ่ลน่กฬีา VR Sports, พืน้ทีส่งัสรรค ์
รา้นคา้ต่างๆ  20.00 รา้นขายอุปกรณ์-เสือ้ผา้กฬีา 
ลานกจิกรรมอเนกประสงค ์  7.28 ลานพืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรมจดัอเีวน้ท ์
สปา นวด   3.04 พืน้ทีส่ าหรบัผอ่นคลาย สปา นวด สครบั 

  อื่นๆ                                                                               2.12            คลนิิกตรวจสขุภาพ  

ตารางท่ี 5 ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการใชบ้รกิารสถานรวมกจิกรรมกฬีาของผูใ้ชบ้รกิารแบบเลอืกไดห้ลายค าตอบ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้บริการ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสะอาดและความปลอดภยั  100 71.42 
ท าเลทีต่ัง้  79 56.42 
การเดนิทางสะดวกเขา้ถงึงา่ย  77 55.00 
สิง่อ านวยความสะดวก  75 53.57 
ความหลากหลายของกฬีาและกจิกรรม  66 47.14 

  รปูแบบอาคาร                                                                    46                                       32.85 

จากการส ารวจกลุ่มผูใ้ชง้านสถานกฬีา และออกก าลงักายจ านวน 140 คน ตามตารางขา้งตน้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมชี่วง
อายุมากทีสุ่ดอยู่ในช่วง 21-25 ปี กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานทีเ่พิง่เริม่มรีายได ้รองลงมาคอื 36-40 ปี, โดยการเดนิทางส่วนมากมาโดยรถ
ส่วนตวั, เหตุผลหลกัในการมาเล่นกฬีา และออกก าลงักายของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพ และท ากจิกรรมร่วมกบัเพื่อนหรอื
ครอบครวั, สว่นใหญ่ผูใ้ชบ้รกิารจะมาใชบ้รกิารในช่วงเวลา 17.01-20.00 น. มากทีสุ่ด โดยเฉลีย่มกีารออกก าลงัประมาณ สปัดาหล์ะ 3-4 
ครัง้, กจิกรรมกฬีาและออกก าลงักายในสถานบรกิารทีม่ ีคนสนใจมากทีสุ่ดตามตารางที ่3 คอื ออกก าลงักายในยมิ แบดมนิตนั ว่ายน ้า 
กอลฟ์ และฟุตบอลตามล าดบั, และปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิารสถานบรกิารกฬีามากทีส่ดุคอื ความสะอาด, ความปลอดภยั และ
บรกิารด ีทัง้น้ีมคีวามตอ้งการดา้นพืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกทีต่อ้งการนอกเหนือจากสถานทีอ่อกก าลงักายทีแ่สดงในตารางที ่4 คอืสิง่
ทีใ่หต้้องการมากทีสุ่ดคอื รา้นอาหาร ,พืน้ที ่ENTERTAIN และรา้นคา้ตามล าดบั และตารางที ่5 ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการใชบ้รกิาร
สถานรวมกจิกรรมกฬีาของผูใ้ชบ้รกิารคอื ความสะอาดและความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร จ านวน 100 คน (รอ้ยละ 71.42) รองลงมา
คอื ท าเลทีต่ัง้ จ านวน 79 คน (รอ้ยละ 56.42) และการเดนิทางสะดวกเขา้ถงึงา่ย จ านวน 77 คน (รอ้ยละ 55) ตามล าดบั 

5.2 เสนอแนวคิดในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยส์ปอรต์คอมเพลก็ซเ์พ่ือส่งเสริมความสมัพนัธข์องพนักงานบริษทั  
 ผลกำรศกึษำทำงกำยภำพ: กำรก ำหนดพืน้ที ่และกจิกรรมในโครงกำร 
จากการศกึษาความเป็นไปไดท้างกายภาพ ก าหนดพืน้ทีใ่นโครงการสปอร์ตคอมเพลก็ซ์เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธข์องพนักงานบรษิทั 
ประกอบไปดว้ยพืน้ทีห่ลกั 2 โซนดงัน้ี 
5.2.1 พืน้ทีส่ว่นกลำงของสปอรต์คอมเพลก็ซ์ ซึง่ประกอบไปดว้ยกจิกรรมดงัน้ี 
 1) พืน้ทีต่อ้นรบับรกิารผูใ้ชบ้รกิาร 
 2) พืน้ทีเ่ชา่รา้นคา้และบรกิารต่างๆ ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องกลุม่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 3) ลานกจิกรรมอเนกประสงค ์เชน่ลานโลง่ไวจ้ดักจิกกรมหรอือเีวน้ทก์ฬีาการแขง่ขนัต่างๆ และพืน้ที ่Entertainment 
 4) พืน้ทีง่านระบบ 
 

5.2.2 พืน้ทีก่จิกรรมกฬีำ 
  1) พืน้ทีอ่อกก าลงักาย (ยมิ), แบดมนิตนั, สระวา่ยน ้า, ฟุตบอล, และสนามไดรฟ์กอลฟ์ 
 โดยพืน้ทีก่จิกรรมกฬีาควรเชื่อมกบัพืน้ทีส่่วนกลางของสปอรต์คอมเพลก็ซ์ร่วมกนัเน่ืองจากความสะดวกในการใชง้านและยงั
เป็นพืน้ทีส่นับสนุนอกีดว้ย โดยการจดัวางพืน้ทีด่งัน้ีสามารถแยกโซนความตอ้งการกฬีาทีต่่างกนัของช่วงอายุผูใ้ชบ้รกิารได ้ทัง้น้ียงัเป็น
การออกแบบเพื่อส่งเสรมิใหก้ลุ่มคนทุกระดบัมคีวามสมัพนัธ์ในการท ากจิกรรมร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นจากการแข่งขนักีฬาร่วมกนัเพื่อ



แนวคดิกำรพฒันำโครงกำรสปอรต์คอมเพลก็ซเ์พือ่สง่เสรมิควำมสมัพนัธข์องพนกังำนบรษิทั  
กรณศีกึษำ: พืน้ทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง 
ณชิากร นรสงิห ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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สง่เสรมิความสมัพนัธ ์กระชบัมติรและเสรมิสรา้งสขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงยิง่ขึน้ ทัง้น้ีดา้นการเงนิควรใหค้วามส าคญักบัการบรหิารพืน้ที่
กจิกรรมกฬีาเป็นหลกัเน่ืองจากโครงการสรา้งพืน้ทีม่าเพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธข์องพนักงานบรษิทัจะท ารายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีก่าร
ท ากจิกรรมกฬีาเป็นหลกั รองลงมาเป็นพืน้ที ่Entertainment และรา้นคา้ต่างๆ ตามล าดบั 

5.3 วิเคราะหก์ารเล่นกีฬาท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมความสมัพนัธข์องผูใ้ช้บริการ 
จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบพืน้ทีต่ ัง้ การจดัโซนกจิกรรม พืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกทีต่อ้งการนอกเหนือจากสถานทีอ่อก

ก าลงักายไวม้คีวามใกลเ้คยีงกบับทความและงานวจิยัทีศ่กึษามาในเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ของมุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ผูว้จิยัไดท้ าแบบสอบถามเพื่อส ารวจการใชง้านและความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่งผลจาก
แบบสอบถามเมือ่เปรยีบเทยีบกนัแลว้มคีวามใกลเ้คยีงกนัเนื่องจากเป็นสถานรวมกฬีาและออกก าลงักายทีม่คีวามหลากหลายเหมอืนกนั 
มีความแตกต่างกันที่ชนิดของกีฬา ,การก าหนดพื้นที่รองรบัคนหลายกลุ่ม และมีเรื่องล าดบัความต้องการกีฬาที่ต่างกัน อ าจจะ
เน่ืองมาจากปีในการวจิยัทีต่่างกนั เช่นจากงานวจิยัทีศ่กึษามาในปี2560 มคีวามตอ้งการว่ายน ้ามากกว่าแบดมนิตนั สว่นของผูว้จิยัไดม้ี
การท าแบบสอบถามในปี 2564 แบดมนิตนัไดร้บัความสนใจมากกวา่กฬีาวา่ยน ้าถงึรอ้ยละ 8.35 จงึมกีารก าหนดพืน้ทีข่นาดกจิกรรมกฬีา
ทีต่่างกนั ทัง้น้ีการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมยงัมกีารส่งเสรมิพืน้ทีท่ีส่ามารถใชง้านร่วมกนัไดม้ากขึน้ไม่ว่าจะเป็นลานกจิกรรมและพืน้ทีอ่ี
เวน้ทเ์พื่อจดัการแขง่ขนัเพื่อความสามคัค ีและสง่เสรมิความสมัพนัธร์่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เช่น กจิกรรมกฬีาฟุตบอล สง่เสริม
สุขภาพของหวัใจ เพิม่กลา้มเน้ือและลดไขมนั ลดความตงึเครยีด ช่วยใหเ้ขา้สงัคมได้มากขึน้เป็นต้น (Lewis, 2020) แนวคดิน้ีจะช่วย
พฒันาความสมัพนัธใ์นองคก์รเพราะมพีืน้ทีก่จิกรรมหลากหลายรูปแบบ และสามารถรองรบัคนหลายกลุ่มในการท ากจิกรรมร่วมกนัได ้
ทัง้ยงัมพีืน้ทีอ่ านวยความสะดวกอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากการออกก าลงักาย มกีารเสนอพืน้ที ่Entertainment เพือ่เพิม่ความสนุกสนานหรอื
เป็นพืน้ทีเ่ปลีย่นบรรยากาศในการท ากจิกรรมมากขึน้ดว้ย  

กฬีาหลายชนิดมสีิง่ทีเ่หมอืนกนัคอืช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงของรา่งกาย และมกีฎ กตกิาในการเล่น เพือ่ท าใหผู้เ้ล่นทุกคน
ท าตามขอ้ตกลง ลดการเกดิการทะเลาะววิาท ใหทุ้กคนมนี ้าใจนกักฬีา สามคัคกีนั สง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นมติร ยอมรบัเคารพกตกิาและ
เคารพผูเ้ล่นดว้ยกนัเพื่อใหส้ามารถท ากจิกรรมร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างด ีนอกจากเรื่องสุขภาพแลว้กฬีาสามารถน ามาปรบัใชไ้ดใ้นทุก
สถานการณ์ไมใ่ชเ่พยีงในพืน้ทีเ่ล่นกฬีาเทา่นัน้ เพราะในการใชช้วีติหรอืการท างานจ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น มปีฏสิมัพนัธ์
รว่มกนัในการท างานและสือ่สาร ตอ้งมกีารตดัสนิใจทีช่าญฉลาดเพือ่น าไปสูก่ารตอบสนองต่อการท างานทีต่ัง้ไว ้

6. สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ศึกษางานวจิยัและผลจากการส ารวจและจดัท าแบบสอบถามสามารถน ามาสรุปได้ว่า บุคลากรใน

องคก์รเป็นตวัแปรส าคญัในการด าเนินธุรกจิ การไดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรในทุกระดบัเป็นจุดเริม่ตน้แหง่ความสามคัคที าใหอ้งคก์ร
เกดิการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ีองคก์รจงึใหค้วามส าคญัในดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ตี่อบุคลากรเพือ่ความส าเรจ็แบบยัง่ยนืขององคก์ร 
การท ากิจกรรมร่วมกนัจึงช่วยส่งเสริมความสมัพนัธ์ในองค์กร ทัง้น้ีผู้วิจยัพบว่าเหตุผลในการมาเล่นกีฬา และออกก าลงักายของ
กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่มาเพือ่สขุภาพ และท ากจิกรรมรว่มกบัเพือ่นหรอืครอบครวั และปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิารสถานบรกิาร
กฬีามากทีสุ่ดคอื ความสะอาด, ความปลอดภยั และการบรกิารทีด่ซีึง่มคีวามใกลเ้คยีงกบัผลการวจิยัของ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ 
(2558) เรือ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายออกมาเชน่เดยีวกนั ทัง้น้ีมีความตอ้งการดา้นพืน้ทีส่ ิง่อ านวย
ความสะดวกทีต่อ้งการนอกเหนือจากสถานทีอ่อกก าลงักายคอื รา้นอาหาร พืน้ที ่ENTERTAIN และรา้นคา้ตามล าดบั 

โดยแนวคดิโครงการ คอื การพฒันาสถานบรกิารกฬีาและออกก าลงักาย มวีตัถุประสงคใ์หเ้ป็นศนูยร์วมกจิกรรมกฬีาแบบครบ
วงจรทีม่คีวามทนัสมยัไดม้าตรฐาน เป็นพืน้ที ่Entertainment และสง่เสรมิความสมัพนัธข์องกลุม่เยาวชนและวยัท างานทีช่ื่นชอบการออก
ก าลงักายที่เขา้มาใช้บรกิารเพื่อท ากจิกรรมเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลาย และท ากจิกรรมร่วมกนัเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์ของบุคลากรใน
องคก์ร ซึง่ทางผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึโอกาสทางธุรกจิจากแนวโน้มการเลน่กฬีาทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องและความตอ้งการขององคก์รต่างๆ ที่
ตอ้งการใหพ้นักงานใชก้ารเล่นกฬีาเพื่อสรา้งความสมัพนัธร์่วมกนั ดงันัน้หากผูป้ระกอบการตอ้งการท าโครงการประเภทน้ีความเป็นไป
ไดใ้นการท าธุรกจิจะต้องดูในเรื่องของคู่คา้ทางธุรกจิ (Partners) นัน้กค็อืบรษิทัหรอืโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบรเิวณพืน้ที ่จ.ระยอง 
และอเีวน้ท ์เอเจนซีเ่พือ่สนบัสนุนธุรกจิรว่มกนั และตอ้งดเูรื่องพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิกจิกรรมเป็นหลกัเพราะพืน้ทีต่อ้งสง่เสรมิความสัมพนัธข์อง
พนักงาน การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพนัธ์และส่งเสรมิการท างานเป็นทมี ดงันัน้หากองค์กรต้องการที่จะส่งเสรมิ
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดสามารถเลอืกชนิดกฬีาไดต้ามความเหมาะสมของนโยบายองคก์รนัน้ๆ  
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ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะรูปแบบการพฒันาโครงการสปอรต์คอมเพลก็ซ์เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธข์องพนักงานบรษิทั โดยการแบ่ง
สดัสว่นพืน้ทีใ่ชส้อยภายในโครงการจากการศกึษาโครงการศนูยร์วมกฬีาในประเทศไทย ผลจากแบบสอบถามของผูใ้ชบ้รกิาร และความ
นิยมหรอืสนใจกฬีาในปี 2564 สามารถสรุปสดัสว่นฟังกช์นัภายในโครงการไดด้งัน้ี 

6.1 พื้นท่ีท ากิจกรรมกีฬา รอ้ยละ 50 ซึง่เป็นส่วนส าคญัทีส่่งเสรมิความแขง็แรงของร่างกาย และส่งเสรมิความสมัพนัธข์อง
พนกังานและผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ ทัง้ยงัเป็นสว่นหลกัในการสรา้งรายไดใ้หก้บัโครงการ สามารถแบง่พืน้ทีอ่อกก าลงักายและกฬีาไดด้งัน้ี 

1) พืน้ทีอ่อกก าลงักาย (ยมิ) รอ้ยละ 35 เป็นพืน้ทีท่ีผู่ใ้ชบ้รกิารใชม้ากทีส่ดุ เพราะมเีครือ่งเลน่ทีห่ลากหลาย 
2) แบดมนิตนัรอ้ยละ 20 เป็นสว่นกฬีาทีค่วรมกีารแบง่พืน้ทีเ่ยอะ เนื่องจากกฬีาแบดมนิตนัสง่เสรมิความสมัพนัธข์ององคก์รทัง้ 

5 ดา้นทีก่ลา่วไวใ้นสว่นของการวเิคราะห ์และยงัเป็นกฬีาทีค่นใหค้วามนิยมและสนใจมากทีส่ดุจากผลส ารวจแบบสอบถาม 
3) ว่ายน ้าร้อยละ 15 พื้นที่ส่วนน้ีได้รบัความนิยมรองลงมาจากกีฬาแบดมนิตัน พื้นที่น้อยกว่าเพราะเป็นกีฬาที่ส่งเสริม

ความสมัพนัธ์เบื้องต้น 4 ด้านซึ่งน้อยกว่าแบดมนิตนั แต่สามารถส่งเสรมิการท างานเป็นทมีและการแข่งขนัทีเ่ป็นมติรไดห้ ากจดัการ
แขง่ขนัเป็นทมี 

4) สนามไดรฟ์กอลฟ์รอ้ยละ 20 เป็นสว่นกฬีาทีใ่ชพ้ืน้ทีข่นาดใหญ่กว่ากฬีาอื่นๆ และยงัเป็นกฬีาทีไ่ดร้บัความนิยมมากขึน้ใน
ปัจจุบนั ไม่เพยีงแต่วยัท างาน กลุ่มวยัรุ่นในปัจจุบนักใ็หค้วามสนใจและหนัมาเล่นกฬีากอลฟ์มากขึน้ ทัง้ยงัสง่เสรมิความสมัพนัธ์  สมาธ ิ
และสง่เสรมิการสือ่สาร เพราะในพืน้ทีก่ฬีามพีืน้ทีส่ าหรบัพดูคุย หรอืจะไดรฟ์กอลฟ์-พดูคุยธุรกจิไปดว้ยกไ็ดเ้น่ืองจากเป็นกฬีาทีเ่ล่นโดย 
ไมไ่ดเ้คลือ่นไหวดว้ยความเรว็เยอะ อยา่งเชน่ กฬีาฟุตบอล และนอกจากพืน้ทีเ่ลน่กอลฟ์แลว้นัน้ สามารถมพีืน้ทีห่อ้งประชุมเพือ่ใชใ้นการ
พดูคุยท าขอ้ตกลงกนัไดอ้กีดว้ยเพือ่เป็นการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ว่มกนั 

5) ฟุตบอลรอ้ยละ 10 เป็นพืน้ทีก่ฬีาทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธข์ององคก์รทัง้ 5 ดา้นทีก่ล่าวไวใ้นสว่นของการวเิคราะห ์มกีารแบ่ง
พืน้ทีใ่นสว่นน้ีน้อยทีส่ดุเน่ืองจาก สนามฟุตบอลสามารถจุคนในการเลน่ต่อ1สนามไดห้ลายคนมากกวา่กฬีาชนิดอื่น 

6.2 พื้นท่ีส าหรบันันทนาการ และ Entertain รอ้ยละ 15 เป็นพืน้ทีท่ีม่าจากความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารและคนในพืน้ทีท่ี่
ตอ้งการแหล่งท ากจิกรรมผอ่นคลาย สนุกสนาน โดยพืน้ทีส่ าหรบันนัทนาการ และEntertain จะมกีจิกรรมเพิม่เตมิจากการออกก าลงัและ
เล่นกฬีา อย่างเช่น โยคะ พลิาทสิ ปืนผาจ าลอง สเกตบอร์ด พื้นที่เล่นกฬีาด้วยระบบเสมอืนจรงิเป็นต้น ตามความสนใจและนิยมใน
ปัจจุบนั ซึง่กจิกรรมเหล่านี้ไดช้่วยส่งเสรมิความสมัพนัธข์องผูใ้ชบ้รกิารจากการท ากจิกรรมร่วมกนัและศูนยร์วมกีฬายงัมพีืน้ทีล่กัษณะน้ี
ไมก่ีแ่หง่ในระยองทีต่อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้

6.3 พืน้ท่ีร้านค้า ร้านอาหาร รอ้ยละ 10 เป็นสว่นสนบัสนุนโครงการเพือ่ผูท้ีม่าใชบ้รกิารการเลน่กฬีา 
6.4 ลานกิจกรรมอเนกประสงค ์รอ้ยละ 5 เป็นพืน้ทีส่ าหรบัจดัอเีวน้ทร์องรบังานแขง่ขนักฬีาทัง้พนกังานและคนในพืน้ที ่
6.5 พืน้ท่ีงานระบบ รอ้ยละ 20 เป็นพืน้ทีห่ลงับา้นส าหรบัท างานของพนกังานในโครงการ และเป็นพืน้ทีส่ าหรบังานระบบต่างๆ 

ทัง้น้ีการก าหนดสดัส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์และความต้องการของผู้ประกอบการ และ
ขอ้เสนอแนะนอกเหนือจากผูป้ระกอบการแลว้ ผูท้ีท่ าการศกึษาหาสดัสว่นพืน้ทีใ่นการใชง้านอาคารในโครงการประเภทเดยีวกนัสามารถ
ใชเ้ป็นแบบในการพฒันาหรอืเปรยีบเทยีบโครงการได ้และสามารถน าผลการวจิยัเรื่องความตอ้งการกฬีาหรอืสว่นสง่เสรมิสขุภาพไปเป็น
แนวทางในการต่อยอดธุรกิจกฬีาดา้นอื่นๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรอ้ยละความตอ้งการกฬีาชนิดต่างๆจากการส ารวจในปี 2564 อตัราการ
เตบิโตของธุรกจิกฬีาและความตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยเป็นขอ้มลูในการท าการตลาดเป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 พืน้ทีแ่หล่งก าเนิดวฒันธรรมมลายใูนสามจงัหวดัภาคใต ้เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามซบัซอ้นทางวฒันธรรม จงึท าใหว้ฒันธรรมมลายใูน
แต่ละมติมิกีารกระจายตามแหล่งก าเนิดดัง้เดมิ ยากต่อการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนัพบว่า ยงัขาดพืน้ทีส่ าหรบัการส่งเสรมิ
และการท ากจิกรรมเชงิวฒันธรรม บทความฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์ (1) ศกึษารูปแบบของวฒันธรรมมลายู (2) ศกึษาโครงการ ทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ และ (3) เสนอแนวทางการก าหนดพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายู โดยมวีธิกีารศกึษาคอื 1) 
ศกึษารูปแบบวฒันธรรมมลายูจากการวเิคราะหบ์ทความ วฒันธรรมและวถิชีวีติแบบมลายูจากต าราประวตัศิาสตรแ์ละวถิชีวีติของชาว
มลายู 2) ศกึษาและเปรยีบเทยีบโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ 3) การเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มเป้าหมายในพืน้ทีแ่ละ
นอกพืน้ที ่จ านวน 105 คน ผลการศกึษาพบว่า (1) วฒันธรรมมลายู สามารถจ าแนกได้ 8 รปูแบบ (2) จากการศกึษาโครงการ ทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ จ านวน 5 แหง่ สามารถเปรยีบเทยีบและสรุปออกมาในรปูแบบของ 1) กจิกรรมทีเ่ป็นจุดเดน่ ไดแ้ก่ Workshop ,ทานอาหาร ,
ซื้อของฝาก และ 2) พื้นที่ใช้สอย ได้แก่ พื้นที่พพิธิภณัฑ์ ,พื้นที่นิทรรศการ ,พื้นที่ Workshop (3) จากการวเิคราะห์ผลจากการศกึษา
กรณีศกึษาและแบบสอบถามพบวา่ สามารถเสนอแนวทางการก าหนดพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรม เพือ่การสง่เสรมิวฒันธรรมมลาย ูโดยแบง่ตาม
รูปธรรมและนามธรรมออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอืทีจ่บัต้องได ้และทีจ่บัต้องไม่ได ้และก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการไดแ้ก่ 1) พืน้ทีจ่ดั
แสดง 2) พืน้ที ่Workshop 3) พืน้ทีส่ าหรบัศกึษาคน้ควา้ 4) พืน้ทีเ่ช่ารา้นคา้ 5) ลานกจิกรรมอเนกประสงคแ์ละ 6) พืน้ทีล่ะหมาด และจาก
การน าแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยจากกรณีศกึษาพบวา่ ยงัขาดพืน้ทีร่องรบักลุ่มนักทอ่งเทีย่วต่างจดัหวดัทีต่อ้งการใชพ้ืน้ที่โครงการ
อย่างครบถว้น ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะคอื นอกจากพืน้ทีส่ง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายแูลว้ ผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจ ควรศกึษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการเพิม่เตมิ เนื่องจากกรณีศกึษาพบวา่ ไมม่พีืน้ทีส่รา้งรายไดท้ีเ่พยีงพอต่อการประสบความส าเรจ็ในดา้นธุรกจิ 

ค ำส ำคญั: วฒันธรรมมลำย,ู สำมจงัหวดัชำยแดนใต,้ พืน้ทีท่ำงสถำปัตยกรรม, กำรรบัรู ้

Abstract 
 The origin of Malay culture in the three southern border provinces has culturally complex. Malay culture is distributed 
according to its origin and it is difficult to access learning resources. At the same time, it was found that there was still a lack 
of space for cultural promotions and activities. This study aims to 1) identify the patterns of Malay culture, 2) learn from the 
successful case studies, and 3) propose the architectural spaces design guidelines to encourage the recognition of Malay 
culture. The methodology of this study was to 1) Investigate Malay cultural trends in articles, as well as Malay culture and way 
of life in textbooks on the Malay people's history and way of life 2) select and learn about the successful case studies, and 3) 
collect the data through questionnaires from 105 samples both inside and outside the areas of the study. The results found that 
1) the Malay culture can be categorized into 8 patterns, (2) A study of five successful projects can be summarized in the form 
of distinctive activities including 1) workshop areas, dining areas, and souvenir shops and 2) the living areas for cultural learning 
are museum area, exhibition area, and workshop space, and 3) from the analysis of case studies and collected data, it is able 
to propose guidelines for designing architectural spaces for the development of Malay culture, which may be split into two 
categories based on dharma and abstract: tangible and intangible and define the living area including 1) exhibition area 2) 
workshop area 3) learning area 4) renting space, 5) multipurpose activity area, and 6) praying area. However, it was also found 
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that there is still a lack of space to accommodate the tourists who want to use the project area completely and not enough 
revenue-generating area to succeed in business. The researcher has suggested that, apart from promoting the recognition of 
Malay culture, the entrepreneur should explore closer to the feasibility of the project. 

Keywords: Malay culture, Three southern provinces, Architectural space, Recognition 

 

1. บทน า 

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธวิาส เป็นพืน้ทีพ่หุสงัคม จากความเป็นมา
ทางประวตัศิาสตร์ ดนิแดนส่วนน้ีคอือาณาจกัรปัตตานีทีส่บืต่อมาจากอาณาจกัรลงักาสุกะ ประชากรส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม ใช้
ภาษามลายูทอ้งถิ่นในชวีติประจ าวนั มคีวามเชื่อทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลกัศาสนาอสิลาม มคีวามส านึกใน
ประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วกบัอารยธรรมปัตตานี และรูส้กึวา่ตนเองเป็นชนพืน้เมอืงในทอ้งถิน่เดมิ  

ส าหรบัวฒันธรรมของชาวมลายูปัตตานีตามความหมายของพฤตกิรรมและสิง่ทีส่รา้งขึน้ดว้ยการเรยีนรูจ้ากกนัและกนั และร่วม
ใชอ้ยู่ในหมู่ชนของตน วฒันธรรมตามความหมายน้ีกค็งมนีัยครอบคลุมถงึจารตีประเพณีทีส่ ัง่สมและสบืสานต่อๆ กนัมาจนกลาย เป็นอตั
ลกัษณ์เฉพาะกลุม่ตลอดจนเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ไดเ้ป็นปกตใินวถิชีวีติของกลุ่มชนน้ี ซึง่มคีวามหลากหลายในแต่ละดา้น  

ปัจจุบนัมุมมองของวฒันธรรมมลายู กลายเป็นมุมมองเชงิอตัลกัษณ์ทีส่ะทอ้นเฉพาะกลุ่มคนมุสลมิ ท าใหก้ลุ่มคนทีไ่ม่ไดเ้ป็น
มุสลมิและกลุ่มคนนอกพืน้ที ่ไมส่ามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึวฒันธรรมมลายอูย่างถูกตอ้ง ถ่องแท ้ขาดช่องทางการเขา้สูแ่หล่งขอ้มลู การ
กระจดักระจายของแหล่งวฒันธรรมแต่ละประเภท ท าใหเ้ขา้ถงึไดย้าก ขาดการรณรงค์ เชญิชวนเพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและ
เป็นการเพิม่มลูค่าใหก้บัวฒันธรรมมลายูทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน แต่อย่างไรตาม ปัจจุบนัยงัคงมกีารสนับสนุนจากทัง้ภาครฐัและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งต่อการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมหรอืการท่องเที่ยวเชงิศรทัธา เพื่อเป็นการเรยีนรู้และเผยแพร่วฒันธรรมออกสู่สงัคม
ภายนอกไดก้วา้งขวางขึน้ โดยมกีลุ่มคนทีใ่หค้วามสนใจจากหลากหลายภมูภิาค ไมเ่ฉพาะกลุ่มคนทีเ่ป็นมสุลมิเทา่นัน้ จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ศกึษาโครงการในลกัษณะทีช่ว่ยสง่เสรมิและสนบัสนุนการใหค้วามรูด้า้นวฒันธรรม  เพือ่น าไปสูก่ารต่อยอดและจดัท าศนูยก์ลางวฒันธรรม
มลายคูรบวงจร เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถรวบรวมวฒันธรรมมลายทูุกแขนงสาขาใหก้บันักท่องเทีย่วชาวไทยทีต่อ้งการศกึษาและท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่าง และใหพ้ืน้ทีแ่ก่คนในทอ้งถิน่ไดแ้สดงออก และเพิม่คุณค่าแก่วฒันธรรมมลายูทีไ่ดม้กีารสบืทอดมาอย่างยาวนาน 
โดยจดัในรปูแบบการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมและการก าหนดพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรม  

2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1) ศกึษารปูแบบของวฒันธรรมมลาย ู
2) ศกึษาโครงการ ทีป่ระสบความส าเรจ็ 
3) เสนอแนวทางการก าหนดพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรม เพือ่สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายู 

3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 แนวคิดในการคดัเลือกพืน้ท่ีเพ่ือจดัตัง้ศนูยร์วมกิจกรรมด้านวฒันธรรมมลาย ู

รฐับาลใหค้วามส าคญักบัพืน้ที ่3 ชายเเดนใตม้าอย่างต่อเน่ือง โดยมนีโยบายและเป้าหมายในพฒันาพืน้ทีท่ีค่รอบคลุมทุกมติิ
เพื่อสรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม และส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนในระดบัฐานราก เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่องเทีย่ว
อย่างยัง่ยนืต่อไป ซึง่การลงนามครัง้น้ี เป็นจุดเริม่ตน้ใหพ้ืน้ทีน้ี่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว และจะขยายไปสู่การเชญิชวนประเทศเพื่อนบ้ านใน
อนาคต โดยเลอืกพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี  เน่ืองจาก 1) เป็นแหล่งก าเนิดวฒันธรรมมลายูดัง้เดมิ 2) มคีวามสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วทีใ่หค้วามสนใจการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และ 3) เป็นพืน้ทีท่ีม่วีฒันธรรมหลายแขนง/สาขา  
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3.2 แนวคิดในการน าคณุค่าทางวฒันธรรมสู่มลูค่าทางเศรษฐกิจ 

ทุนทางวฒันธรรม คอื มรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของชาต ิแบ่งตามรูปธรรมและนามธรรมออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอืทีจ่บั
ต้องได้ (Tangible) และที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่งกรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ได้ก าหนดไว้ม ี6 สาขา ได้แก่ 1) 
ภาษา และวรรณกรรมพื้นบ้าน 2) ศิลปะการแสดง 3) แนวทางปฏบิตัิทางสงัคม พธิีกรรม และงานเทศกาล 4) งานช่างฝีมอืดัง้เดิม  
5) ความรูแ้ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล และ 6) กฬีาภูมปัิญญาไทย นอกเหนือจากมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมทีจ่บั
ตอ้งไมไ่ดแ้ลว้ ประเทศไทยยงัมมีรดกทางศลิปวฒันธรรม ในรปูแบบของโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และงานศลิปกรรมต่างๆ ที่
บรรพบุรุษไดส้รรคส์รา้งสัง่สมไวส้บืทอดมาเป็นมรดกวฒันธรรมใหแ้ก่อนุชนคนรุ่นหลงั ซึง่มรดกวฒันธรรมหลายอย่างของไทยนัน้ยงัได้
ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกและตวัแทนมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ไดข้องมนุษยชาตจิากยูเนสโก นับเป็นต้นทุนทางวฒันธรรมที่มี
มูลค่ามหาศาลทุนทางวฒันธรรมท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจาก วฒันธรรมเป็นต้นน ้ าของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ใน
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์โดยเราสามารถน าทุนวฒันธรรม เช่นเรื่องราว (Story) และเน้ือหา (Content) ของวฒันธรรม มาสรา้งความโดด
เด่นใหก้บัผลติภณัฑข์องตน หรอืใชทุ้นทางวฒันธรรมสรา้งความแตกต่างหรอืจุดขายใหก้บัสนิคา้ เกดิเป็นสนิคา้ วฒันธรรมและท าใหเ้กดิ
มลูคา่เพิม่ขึน้แก่สนิคา้และบรกิาร (กรมสง่เสรมิวฒันธรรม, 2562) 

3.3 แนวคิดล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ (Design Process)  

ล าดบัขัน้ตอนของการออกแบบ (Design Process) เป็นการเรียงล าดบัเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่จะต้องกระท าทัง้หมดที่
เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเริม่ตัง้แต่การด าเนินงานขัน้แรกของงานออกแบบชิ้นนัน้ๆ ไปจนกระทัง่การก่อสร้าง
อาคารนัน้ๆ เป็นผลส าเรจ็ครบถ้วนเรยีบร้อย (สุชน ยิ้มรตันบวร , 2558) การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ จนกระทัง่ด าเนินการ
ออกแบบ โดยพจิารณาปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการออกแบบทีม่สีว่นส าคญั ไดแ้ก่  

1) ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคโ์ครงการและความส าคญัดา้นการลงทุน ความส าคญัของขอ้มลูเบือ้งตน้ และการน าเสนอทางเลอืกที่
หลากหลายจะเป็นตวัชีน้ าแนวทางของโครงการวา่จะไปในทศิทางใด มคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใด ภายใตก้ารค านึงถงึประสทิธภิาพ
ในการจดัองคป์ระกอบทางกายภาพตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ระดบัและภาพลกัษณ์โครงการในตลาด ตลอดจนผลตอบแทนใน
การลงทุนของโครงการ 

2) ปัจจยัดา้นบรบิทของทีต่ัง้โครงการ ความเป็นไปไดใ้นการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยอาคารต่อพืน้ทีแ่ปลงทีด่นิ การค านึงถงึเกณฑ์
ระยะและสดัส่วน การก าหนดสดัส่วนพืน้ทีโ่ล่ง การควบคุมความสูง การก าหนดรูปแบบอาคารและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ตามระบบผงั
เมอืงและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมองประโยชน์ของความคุม้คา่ในการลงทุนเป็นหลกั 

3) ปัจจยัดา้นการสรา้งภาพลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม ทีส่อดรบักบัแนวคดิในการน าคุณคา่ทางวฒันธรรมสูม่ลูคา่ทางเศรษฐกจิ 

3.4 แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมมลายใูนพืน้ท่ีท้องถ่ินสามจงัหวดัชายแดนใต้ 

ในงานสถาปัตยกรรมมลายูในท้องถิ่นสามจงัหวดัภาคใต้ซึ่งเป็นเขตเมอืงปาตานีในอดีตนัน้ก็เช่นเดียวกนั มลีกัษณะการ
ผสมผสานทางศลิปะทีห่ยบิยมื ต่อยอดจากทีอ่ื่นอยา่งมากมาย แต่กย็งัแบง่แยกยอ่ยความแตกต่างตามเขตลกัษณะพืน้ทีท่างภมูวิฒันธรรม
ได ้2 เขต คอื เขตแผ่นดนิชายฝัง่ทะเลและเขตแผ่นดนิตอนในหรอืเขตภูเขาลกัษณะร่วมทางสถาปัตยกรรมในอุษาคเนย ์โดยเฉพาะใน
สถาปัตยกรรมประเภทเรอืนกค็อื การใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกั การใชห้ลงัคาทรงจัว่ การใชผ้นังฝาลูกฟัก และการยกใตถุ้นสงู ส่วนใตถุ้นของ
เรอืนมลายใูนสามจงัหวดัภาคใต ้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากเรอืนในภาคกลางอยูค่อ่นขา้งจะเหน็เดน่ชดักค็อื การวางเสาเรอืนบนฐานเสา ซึง่
จะแตกต่างจากเรอืนในภาคกลางทีจ่ะวางเสาบนงวัหรอืแระ (Najib Bin Ahmad, 2559) 

3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการการออกแบบพืน้ทีแ่ละการถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถิน่หรอืวฒันธรรมเฉพาะภูมภิาค
ผ่านงานสถาปัตยกรรมนัน้ จากผลการศกึษาของณัฐกรณ์ ธนานันต์ และนพดล ตัง้สกุล (2563) พบว่า สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถิน่โดยการประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบสถาปัตยกรรมทอ้งถิน่ และการประยุกตใ์ชใ้นการถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถิน่มากทีสุ่ดคอื การใช้
ลกัษณะบางประการจากการน าภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาปรบัใชก้บัอาคารรว่มสมยั และเชน่เดยีวกบัผลการศกึษาของ ชเนษฎ ์เทพทว ี(2558) 
พบวา่ มกีารรวมกลุ่มของกจิกรรมใหอ้ยู่ในผงับรเิวณทีเ่หมาะสม พืน้ทีบ่รกิารซึง่เชื่อมต่อกบัพืน้ทีห่ลกัดว้ยลานกจิกรรมเพื่อใหเ้กดิความ
ต่อเนื่องของการท ากจิกรรมและผูใ้ชง้าน และรวมถงึการออกแบบทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาพืน้ทีส่าธารณะ
เพื่อส่งเสรมิการท ากจิกรรมและวฒันธรรมในอ าเภอเมอืงสงขลาต่อไป โดยคงรกัษาไวซ้ึ่งลกัษณะเดมิของภูมทิศัน์วฒันธรรมในพื้นที่ 
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ส าหรบัการศกึษาการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูว้ฒันธรรมหกจงัหวดัภาคใตต้อนล่างโดยคุณากร คตีะโสภณ (2560) พบวา่ วฒันธรรมของ
คนในพืน้ทีห่กจงัหวดัภาคใต้ สามารถถ่ายทอดผ่านงานสถาปัตยกรรมภายใน ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของคนทีใ่ชพ้ืน้ทีใ่นโครงการน้ี 
และสามารถตอบสนองการใชง้าน ความตอ้งการของคนทีใ่ชพ้ืน้ทีไ่ด ้และทราบถงึการออกแบบพพิธิภณัฑท์ีท่ าใหผู้ใ้ชโ้ครงการ หรอืผูเ้ขา้
ชมโครงการนี้เขา้ใจในเน้ือหาทีถ่่ายทอด และท าใหเ้กดิการเรยีนรูข้องผูม้าใชบ้รกิาร ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมไดแ้ก่ 
แนวคดิล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ (Design Process) ทีส่ามารถน าไปใชเ้พื่อเป็นการส่งเสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายูในมติติ่างๆได้
อยา่งครบสมบรูณ์ 

4. ระเบียบวิธีการศึกษา 

4.1 การจดัการและการวิเคราะหข้์อมลู 

1) ศกึษารูปแบบวฒันธรรมมลายู โดยการวเิคราะหบ์ทความวฒันธรรมและวถิชีวีติแบบมลายูจากต าราประวตัศิาสตรแ์ละวถิี
ชวีติของชาวมลายู เป็นต าราทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนในสถาบนัปอเนาะ ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาศาสนาอสิลามในรูปแบบดัง้เดมิ (อาล ี
เสอืสมงิ, 2554) เพือ่จ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 

2) ศกึษาโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ โดยมเีกณฑก์ารเลอืกจาก โครงการทีม่ลีกัษณะกายภาพในดา้นวฒันธรรม , โครงการที่
ส่งเสรมิการรบัรู้ทางวฒันธรรมทัง้ด้านประสบการณ์และกิจกรรม ซึ่งได้แก่ 1) Museum of Old Japanese Farm Houses 2) Sannai 
Maruyama Archaeological Site 3) Norsk Folke museum 4) Museum of Islamic art, doha, qatar แล ะ  5) Islamic arts museum 
Malaysia โดยมวีธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบทัง้ 5 โครงการดงักล่าว เพือ่สรุปผลออกมาในรปูแบบของพืน้ทีใ่ชส้อยและกจิกรรมทีเ่ป็นจุดเด่น
ในโครงการในลกัษณะนี้ 

4.2 เครื่องมือและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้น งานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ การท าแบบส ารวจออนไลน์ โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่จ านวน 105 คน โดยแบ่งเป็นประเภทขอ้มลู 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 2) ขอ้มลู
เกีย่วกบั วฒันธรรมมลาย ูและ 3) ความคดิเหน็และความตอ้งการต่อ ศนูยว์ฒันธรรมมลายู 

2) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธบิายและวเิคราะห์
ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม 

5. ผลการศึกษา 

5.1 จากการศึกษาประเภทวฒันธรรมมลายู สามารถจ าแนกออกเป็น 8 มติ ิไดแ้ก่ 1) การแต่งกาย 2) อาหารการกนิ 3) การละเลน่ 4) 
การประดษิฐแ์ละหตัถกรรม 5) ประเพณีเกี่ยวเน่ืองดว้ยศาสนาและคตคิวามเชื่อ 6) การประกอบอาชพี 7) การสรา้งทีพ่กัอาศยั และ 8) 
ภาษาและวรรณกรรม ซึ่งในทุกๆ มติ ิได้มกีารกระจดักระจายตามพื้นที่ทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดดัง้เดมิ ยากต่อการเขา้ถึงพืน้ทีแ่ละลดทอน
โอกาสในการเรียนรู้ รวมทัง้ขาดการเชิญชวนและสร้างความน่าสนใจต่อการศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับวฒันธรรมดงักล่าว ประกอบ
สถานการณ์ปัจจุบนั รฐับาลใหค้วามส าคญักบัพื้นที่ 3 ชายแดนใต้มาอย่างต่อเน่ือง โดยมนีโยบายและเป้าหมายในการพฒันาพื้นที่ที่
ครอบคลุมทุกมติเิพื่อสรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม และส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนในระดบัฐานราก เพื่อนาไปสู่การ
พฒันาทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืต่อไป  
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รปูท่ี 1 แสดงประเภทวฒันธรรมมลาย ู

5.2 จากการศึกษาโครงการท่ีประสบความส าเรจ็ โดยมเีกณฑ์การเลอืกจาก โครงการที่มลีกัษณะกายภาพในด้านวฒันธรรม และ
สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมทัง้ดา้นประสบการณ์และกจิกรรม ซึง่ไดแ้ก่  

1) Museum of Old Japanese Farm Houses เป็นพพิธิภณัฑบ์า้นญีปุ่่ นโบราณ ซึง่รวมบา้นเรอืนยุคเอโดะในโอซากา้ไวด้ว้ยกนั 
ถ่ายทอดในลกัษณะทางกายภาพ เน้นการสรา้งประสบการณ์ดา้นการเรยีนรูว้ฒันธรรมยุคเก่าและสรา้งบรรยายกาสในโครงการ  

2) Sannai Maruyama Archaeological Site เป็นโครงการทีเ่ป็นพืน้ทีท่างโบราณคด ีมกีารรวบรวมวตัถุโบราณเพือ่ใชจ้ดัแสดง
นิทรรศการ และสะทอ้นการรบัรูว้ฒันธรรมผา่นการจ าลองการใชช้วีติแบบวถิชีาวบา้น  

3) Norsk Folke museum เป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ฒันธรรมของชาวนอรเ์วย ์โดยสะทอ้นการรบัรูว้ฒันธรรมผา่นกจิกรรม
ตามแบบฉบบัวถิชีวีติของชาวนอรเ์วย ์และเน้นการสรา้งบรรยากาศในโครงการ  

4) Museum of Islamic art ,doha ,qatar พพิธิภณัฑศ์ลิปะอสิลาม ซึ่งรวบรวมงานศลิปะอสิลามไวทุ้กแขนงโดยการถ่ายทอด
ผา่นการเรยีนรู ้ศกึษาและคน้ควา้ 

5) Islamic arts museum Malaysia เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะอสิลามมาเลเซยี รวบรวมงานศลิปะและขอ้มูลต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
วฒันธรรมของชาวมาเลย ์โดยถ่ายทอดการรบัรูว้ฒันธรรมผา่นการเรยีนรู ้ศกึษาคน้ควา้  

โดยสามารถสรุปผลออกมาในรูปแบบ 1) กจิกรรมที่เป็นจุดเด่นในโครงการลกัษณะน้ีได้แก่ การWorkshop, การรบัประทาน
อาหาร, ซื้อของฝาก ตามล าดบั และ 2) ประเภทพื้นที่ใช้สอยในโครงการได้แก่ พื้นที่พพิธิภณัฑ์, พื้นที่จดันิทรรศการ, พื้นที่ส าหรบั
Workshop ตามล าดบั โดยผูศ้กึษาไดน้ าเอาผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหร์ปูแบบโครงการทีเ่ป็นกรณีศกึษาน้ี น าไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการ
ก าหนดรปูแบบลกัษณะของพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมเพือ่สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายน้ีู 

   
รปูท่ี 2 แสดงผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหโ์ครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ (ซา้ย)ดา้นพืน้ทีใ่ชส้อย (ขวา)ดา้นกจิกรรม 

5.3 ผลจากการเกบ็ข้อมูลการท าแบบส ารวจออนไลน์ โดยเกบ็ขอ้มลูจากลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่
จ านวน 105 คน โดยแบ่งเป็นประเภทขอ้มลู 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 2) ขอ้มูลเกีย่วกบั วฒันธรรมมลายู 
และ 3) ความคดิเหน็และความตอ้งการต่อ ศนูยว์ฒันธรรมมลายู ผลการส ารวจพบวา่ สว่นใหญ่รูจ้กัวฒันธรรมมลายใูนระดบัปานกลาง คดิเป็น
รอ้ยละ 44  โดยมสีนใจในวฒันธรรมมลายูดา้นอาหารการกนิมากทีสุ่ด ผูต้อบแบบส ารวจมคีวามเป็นว่าปัญหาในการเรยีนรูว้ฒันธรรมมลายู
มากทีส่ดุคอื มสีือ่ทีน่ าเสนอขอ้มลูน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 68.6 และรอ้ยละ 99 เหน็ดว้ยกบัการศกึษาวฒันธรรมมลายจูากแหล่งทอ้งถิน่ทีเ่ป็นตน้
ก าเนิด ส าหรบัความคดิเหน็และความตอ้งการต่อโครงการเพือ่สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลาย ูพบวา่ รอ้ยละ 99 สนใจทีจ่ะใชบ้รกิารโครงการ 
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5.4 แนวทางการก าหนดพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการรบัรู้วฒันธรรมมลาย ู

การก าหนด Area requirement ในตวัโครงการเพื่อส่งเสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายูนัน้ มาจากการผนวกระหว่างผลลพัธท์ีไ่ด้
จากการวเิคราะห์รูปแบบโครงการที่ประสบความส าเร็จ รวมกบัขอ้มูลจากการท าแบบส ารวจออนไลน์ เกี่ยวกบัความเหน็และความ
ต้องการต่อโครงการเพื่อส่งเสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายู และการทบทวนวรรณกรรมได้แก่ 1) แนวคดิล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ 
(Design Process) โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่มีผลต่อการออกแบบที่มีส่วนส าคญั ได้แก่ (1) ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์โครงการและ
ความส าคญัดา้นการลงทุน โดยวเิคราะหจ์ากขอ้มูลจากการศกึษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและโครงการประเภทน้ี และท าการ
น าเสนอเป็นทางเลอืกที่หลากหลาย เพื่อเป็นตวัเลอืกแนวทางของโครงการว่าจะไปในทศิทางใด มคีวามเป็นไปได้มากน้อยเพยีงใด 
ภายใตก้ารค านึงถงึประสทิธภิาพในการจดัองคป์ระกอบทางกายภาพตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ระดบัและภาพลกัษณ์โครงการใน
ตลาด ตลอดจนผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ (2) ปัจจยัดา้นบรบิทของทีต่ัง้โครงการ โดยวเิคราะหจ์ากความเป็นไปไดใ้นการ
ก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยอาคารต่อพืน้ทีแ่ปลงทีด่นิ การค านึงถงึเกณฑร์ะยะและสดัสว่น การก าหนดสดัสว่นพืน้ทีโ่ล่ง การควบคุมความสงู การ
ก าหนดรปูแบบอาคารและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ตามระบบผงัเมอืงและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมองประโยชน์ของความคุม้ค่าในการ
ลงทุนเป็นหลกัและ (3) ปัจจยัดา้นการสรา้งภาพลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม ทีส่อดรบักบัแนวคดิในการน าคุณค่าทางวฒันธรรมสูม่ลูค่าทาง
เศรษฐกจิ โดยมกีารก าหนดรปูแบบของกจิกรรมและงานสถาปัตยกรรมภายในโครงการไวเ้บือ้งตน้ ทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมมลายซูึง่จะ
ท าใหเ้กดิมลูคา่ต่อตวัโครงการและวฒันธรรมมลายอูกีดว้ย 

 
รปูท่ี 3 แสดงรปูแบบการก าหนด Area requirement โครงการ  

5.5 การวิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างพืน้ท่ีใช้สอยและการส่งเสริมการรบัรู้วฒันธรรมมลาย ู

จากการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย ผูว้จิยัไดว้เิคราะหค์วามส าคญัต่อการสง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายใูนแต่ละมติผิา่นพืน้ทีใ่ชส้อย ดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูความสอดคบอ้งระหวา่งวฒันธรรมมลายใูนแต่ละประเภทต่อลกัษณะพืน้ทีใ่ชส้อย 
ประเภทวฒันธรรมมลาย ู ลกัษณะพืน้ท่ีใช้สอย 

1. การแต่งกาย รา้นคา้ รา้นจดัจ าหน่าย 
2. อาหารการกนิ รา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 
3. การละเลน่ สนามหรอืลานกจิกรรม 
4. การประดษิฐแ์ละหตัถกรรม พืน้ที ่Workshop งานฝีมอื 
5. ประเพณ ี ลานอเนกประสงค ์
6. การประกอบอาชพี รา้นคา้ รา้นอาหาร และพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน 
7. ทีพ่กัอาศยั(สถาปัตยกรรม) ทีพ่กั เชน่ โรงแรม วลิล่า 
8. ภาษาและวรรณกรรม หอ้งสมดุส าหรบัคน้ควา้ หอ้งจดัแสดงประวตัศิาสตร์ 

1) การแต่งกาย ประกอบดว้ย ประเภทเครื่องแต่งกายรปูแบบต่างๆ ตามเทศกาลและโอกาสในการสวมใส่ จงึตอ้งการพืน้ทีเ่ป็น
หอ้งส าหรบัจดัเกบ็เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย และพืน้ทีส่ าหรบัการจดัแสดงสนิคา้ประเภทเครือ่งแต่งกาย โดยมสีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน
ในลกัษณะของรา้นคา้ 

2) อาหารการกนิ ประกอบดว้ย วฒันธรรมการกนิอาหารของคนมลาย ูอาหารทอ้งถิน่ทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ในแต่ละทอ้งถิน่ ซึง่หากนิ
ไดย้าก กรรมวธิกีารท าและอาหารตามเทศการ เช่น งานเมาลดิ, ช่วงถอืศลีอดประจ าปี, เทศกาลอาหารไก่ฆอและ เป็นต้น จงึต้องการ
พืน้ทีร่า้นอาหารส าหรบั ตอบรบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการในการลิม้ลองอาหารประเภทต่างๆ และพืน้ทีค่รวัส าหรบัการเรยีนรูผ้่าน
การทดลองท าอาหารตามกรรมวธิแีบบดัง้เดมิ จากการสอนของคนในท้องถิน่ จงึต้องการพืน้ทีเ่ปิด สามารถเขา้ถงึได้ง่ายส าหรบัผูท้ี่มี
ความตอ้งการและสนใจ มสีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานในการท าอาหาร  
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3) การละเล่น ประกอบดว้ย วฒันธรรมการละเล่นต่างๆ ในแต่ละช่วงอายุ ในแต่เทศกาล เช่น การแขง่ขนักฬีาปันจกัสลีตั, การ
แขง่ขนัและประกวดเวาบลูนั(เวา่ดวงเดอืน), ศลิปะการแสดงรองแงง็และดเิกร ์ฮลู ูเป็นตน้ จงึตอ้งการพืน้ทีล่กัษณะเปิดโลง่ สามารถรองรบั
ผูค้นไดม้าก และเน้นการใชป้ระโยชน์พืน้ทีเ่พือ่การท ากจิกรรมเป็นหลกั มากกวา่การใชป้ระโยชน์จากสิง่อ านวยความสะดวกภายในอาคาร  

4) การประดษิฐ์และหตัถกรรม ประกอบดว้ย รูปแบบงานหตัถกรรมดา้นมลายูทีม่กีารถ่ายทอดมาอย่างยาวนาน และเทคนิค
ต่างๆในการประดิษฐ์และออกแบบ ที่เป็นงานฝีมือ เช่น ศิลปะลวดลายบนเรือกอและ , สิง่ของเครื่องใช้ที่ท ามาจากหนังและเครื่อง
ทองเหลอืง, การท าเวาบลูนั(วา่วดวงเดอืน), ลวดลายบนผา้จวนตานี เป็นตน้ จงึตอ้งการพืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรู ้และปฏบิตัขิองผูท้ีม่คีวาม
สนใจ มลีกัษณะเป็นพืน้ทีเ่ปิด สามารถเขา้ถงึไดง้่ายส าหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจ มสีดัส่วนพืน้ทีท่ีร่องรบัสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานตาม
ความเหมาะสมของแต่ละประเภทงานหตัถกรรมนัน้ๆ เชน่ พืน้ทีจ่ดัเกบ็อุปกรณ์ในการท างาน, พืน้ทีส่ าหรบัจดัแสดงตวัอย่างงานเพือ่ใชใ้น
การเรยีนการสอน รองรบัเครือ่งมอืการท างานเชน่ โต๊ะส าหรบังานชา่ง, เครือ่งจกัสาน เป็นตน้  

5) ประเพณีเกีย่วเน่ืองดว้ยศาสนาและคตคิวามเชื่อ ซึง่เป็นประเพณีทางวฒันธรรมมลายูทีจ่ดัขึน้ตามแต่ละช่วงเทศกาลต่างๆ 
เช่น การถอืศลิอดในเดอืนรอมฎอน, การเฉลมิฉลองในวนัอดิิ้ลฟิตรี, งานท าบุญอาซูรอ และปีใหม่อสิลาม เป็นต้น จงึต้องการพืน้ทีท่ีใ่ช้
รองรบัการท ากจิกรรมของคนหมูม่าก เน้นการสรา้งบรรยากาศในงานเทศกาล เพือ่สง่เสรมิการรบัรูถ้งึขนบธรรมเนียมทางศาสนา ลกัษณะ
พืน้ทีต่ามประเภทการใชง้าน เชน่ การประกอบศาสนกจิใชเ้ป็นพืน้ทีโ่ถงส าหรบัการละหมาด โดยจะตอ้งหนัหน้าไปทางทศิตะวนัตก, พืน้ที่
โถงหอ้งประชุมหรอืหอ้งอาหารส าหรบังานเลี้ยงรื่นเรงิ โดยมสีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานไดแ้ก่ พืน้ทีร่องรบัผูใ้ชง้านและพืน้ทีส่ าหรบั
จดัเตรยีมอื่นๆ พืน้ทีเ่ปิดโลง่ภายนอกอาคาร ส าหรบักจิกรรมทีต่อ้งใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอื เชน่ พืน้ทีก่่อฟืนเพือ่ใชใ้นการกวนอาซรูอ เป็นตน้  

6) การประกอบอาชพี เช่น การท าเครื่องแต่งกาย, ท าอาหาร, งานประดษิฐง์านหตัถกรรมต่างๆ งานสถาปัตยกรรม เป็นตน้ จงึ
ตอ้งการพืน้ทีท่ีเ่น้นการสรา้งบรรยากาศและสนบัสนุนการท างานของคนมลายใูนทอ้งถิน่เพือ่สง่เสรมิการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีส่บืทอดกนั
มาในดา้นต่างๆ ทีก่ล่าวขา้งตน้ และยงัท าใหเ้กดิการสรา้งรายไดต้่อคนในพืน้ที ่มลีกัษณะเป็นหอ้งเปิดโล่ง สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยส าหรบัผู้
ทีม่คีวามสนใจ, หอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์การท างาน, พืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

7) การสรา้งทีพ่กัอาศยั ประกอบดว้ย องคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยกรรม รปูแบบทางสถาปัตยกรรม เทคนิคการท า และประเภท
ของวสัดุทอ้งถิน่ทีใ่ช ้จงึตอ้งการพืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรูแ้ละคน้ควา้ดา้นงานสถาปัตยกรรม และพืน้ทีส่ าหรบัจดัแสดง ในลกัษณะของหอ้งทบึ
เพือ่ป้องการการรบกวน และเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูง้านสถาปัตยกรรมมลาย ูผา่นการสงัเกต และซมึซบับรรยากาศ เป็นตน้  

8) ภาษาและวรรณกรรม เช่น ภาษามลายทูอ้งถิน่, วรรณกรรมมาเลยท์ีม่คีวามเป็นอตัลกัษณ์มลาย ูเป็นตน้ ซึง่เน้นการเรยีนรู้
ดา้นภาษาทีส่ง่เสรมิต่อการเรยีนรูท้างศาสนาอสิลาม และการซมึซบัวฒันธรรมดา้นการใชภ้าษาและวรรณกรรมทีเ่ก่าแก่และมกีารสบืทอด
กนัมาอย่างยาวนาน จงึตอ้งการพืน้ทีส่ าหรบัรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูทางดา้นภาษาและวรรณกรรมน้ี เพื่อใชเ้ผยแพร่ใหก้บัผูท้ีม่คีวาม
ต้องการและสนใจ มลีกัษณะเป็นห้องเพื่อใช้เน้นในการเก็บรกัษา และมสีิง่อ านวยความสะดวกที่ช่วงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสทิธภิาพ เช่นพื้นที่ท างาน พื้นที่อ่านหนังสอื เป็นต้น จงึต้องการการออกแบบพื้นที่ที่เป็นสดัส่วน ป้องกนัการรบกวนจากสิง่เร้า
ภายนอกอาคาร แต่ยงัคงมสีว่นเปิด เพือ่ใหผ้อ่นคลายกบัธรรมชาตภิายนอกได ้

ไดผ้ลลพัธใ์นการก าหนดรปูแบบของ Activity ในตวัโครงการเพือ่สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลาย ูทีส่อดคลอ้งตามลกัษณะพืน้ที่
ใชง้านและสอดคลอ้งตามแนวคดิในการน าคุณค่าทางวฒันธรรมสูม่ลูค่าทางเศรษฐกจิ เศรษฐกจิ โดยแบ่งตามรปูธรรมและนามธรรมออก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอืทีจ่บัตอ้งได ้(Tangible) ไดแ้ก่ การละเล่น , อาหารการกนิ , การแต่งกาย และงานหตัถกรรม เป็นตน้ และทีจ่บัตอ้ง
ไมไ่ด ้(Intangible) ไดแ้ก่ งานสถาปัตยกรรม , ท าเนียมประเพณี , ภาษาและวรรณกรรมเป็นตน้ ผา่นรปูแบบพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการจาก
การก าหนด Area requirement โดยมพีืน้ทีด่งัตารางที ่2  

1) พืน้ทีจ่ดัแสดง สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมในดา้นหตัถกรรม, ศาสนาและความเชือ่, การแต่งกาย และสถาปัตยกรรม ผา่นการ
เรยีนรู ้สงัเกต และซมึซบับรรยากาศ  

2) พืน้ที ่Workshop ส่งเสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมในดา้นหตัถกรรม, การแต่งกาย และอาหารการกนิ ผา่นการทดลองปฏบิตัติาม
แบบฉบบัดัง้เดมิ และกจิกรรมนนัทนาการทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ 

3) พื้นที่ส าหรบัศกึษาค้นควา้ ส่งเสรมิการรบัรู้วฒันธรรมในด้านภาษาและวรรณกรรม , สถาปัตยกรรม ผ่านการเรยีนรู้จาก
แหลง่ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และรวบรวม และการศกึษาผา่นคนในพืน้ทีท่ีม่อีงคค์วามรูด้ ัง้เดมิอยู่  

4) พื้นที่เช่าร้านค้า ส่งเสริมการรบัรู้วฒันธรรมในด้านการประกอบอาชพี , การแต่งกาย, อาหารการกิน, งานประดษิฐ์และ
หตัถกรรม ผ่านการใชง้านสิง่เหล่าน้ีเช่น การรบัประทานอาหาร, การสวมใส่เครื่องแต่งกาย และการใชส้ิง่ของเครื่องใชต้่างๆ ตามแบบ
ฉบบัมลาย ูและเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัคนมลายใูนทอ้งถิน่  
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5) ลานกจิกรรมอเนกประสงค์ ส่งเสรมิการรบัรู้วฒันธรรมในด้านประเพณี ศาสนาและคตคิวามเชื่อ , การละเล่น ผ่านการท า
กจิกรรมและซมึซบับรรยากาศตามชว่งเทศกาลส าคญัต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ  

6) พืน้ทีล่ะหมาด สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมในดา้นประเพณี ศาสนาและคตคิวามเชื่อ ผา่นกจิกรรมทีเ่ป็นการประกอบศาสนกจิ 
ของผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลาม   

6. สรปุผลการศึกษา 

จากผลการศกึษาทัง้ 3 ส่วน คอื 1) ศกึษารูปแบบวฒันธรรมมลายู 2) ศกึษาโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ และ 3) การเก็บ
ขอ้มลูแบบสอบถาม (ขอ้มลูปฐมภูม)ิ นัน้ สามารถน ามาเสนอแนวทางการก าหนดพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมเพือ่สง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรม
มลาย ูโดยการสรุปและวเิคราะหเ์พือ่ก าหนด Area requirement ของพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการโดยสะทอ้นความส าคญัของวฒันธรรมมลายู
ทุกประเภท ได้แก่ การแต่งกาย อาหารการกิน การละเล่น การประดิษฐ์ และหตัถกรรม ประเพณี การประกอบอาชีพ ที่พกัอาศยั
(สถาปัตยกรรม) ภาษาและวรรณกรรม ผ่านพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายูซึง่ไดแ้ก่ 1) พืน้ทีจ่ดัแสดง 2) 
พืน้ที ่Workshop 3) พืน้ทีส่ าหรบัศกึษาคน้ควา้ 4) พืน้ทีเ่ชา่รา้นคา้ 5) ลานกจิกรรมอเนกประสงคแ์ละ 6) พืน้ทีล่ะหมาด 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลู Area requirement ในโครงการเปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีใ่ชส้อยกบัโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ 
พืน้ท่ีในโครงการ ประเภทวฒันธรรมท่ี 

ส่งเสริมการรบัรู้ 
ลกัษณะการใช้สอย เปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีใช้สอยโครงการท่ี

ประสบความส าเรจ็ 
1.พืน้ทีจ่ดัแสดง 1. การแต่งกาย 

2. การประดษิฐแ์ละหตัถกรรม 
3. การประกอบอาชพี 
4. สถาปัตยกรรม 
5. ภาษาและวรรณกรรม 

ชมงานดา้นวฒันธรรมและซมึ
ซบับรรยากาศ 

พืน้ทีจ่ดัแสดงลกัษณะ Museum 
1. Museum of Old Japanese Farm Houses 
2. Sannai Maruyama Archaeological Site 
3. Norsk Folke museum 
4. Museum of Islamic art 
5. Islamic arts museum Malaysia 

2.พืน้ที ่Workshop 1. อาหารการกนิ 
2. การประดษิฐแ์ละหตัถกรรม 
3. การประกอบอาชพี 
4. ภาษาและวรรณกรรม 

เรยีนรู ้ฝึกฝนและ 
ท าลอดปฎบิตังิานฝีมอื 

พืน้ที ่Workshop 
1. Museum of Old Japanese Farm Houses 
2. Sannai Maruyama Archaeological Site 
3. Norsk Folke museum 
4. Museum of Islamic art 
5. Islamic arts museum Malaysia 

3.พืน้ทีส่ าหรบัศกึษาคน้ควา้ 1. การแต่งกาย 
2. อาหารการกนิ 
3. การละเล่น 
4. การประดษิฐแ์ละหตัถกรรม 
5. ประเพณ ี
6. การประกอบอาชพี 
7. ทีพ่กัอาศยั(สถาปัตยกรรม) 
8. ภาษาและวรรณกรรม 

ใชเ้พือ่การศกึษา  
คน้ควา้และเรยีนรู ้

1. หอ้งสมุดส าหรบัคน้ควา้ (Islamic arts 
museum Malaysia) 
2. หอ้งฟังบรรยาย (Museum of Islamic art) 

4.พืน้ทีเ่ชา่รา้นคา้ 1. การแต่งกาย 
2. อาหารการกนิ 
3. การประดษิฐแ์ละหตัถกรรม 
 

จบัจา่ยใชส้อยสนิคา้และ
บรกิาร 

- รา้นอาหาร 
1. Sannai Maruyama Archaeological Site 
2. Norsk Folke museum 
3. Museum of Islamic art 
4.Islamic arts museum Malaysia 
- รา้นจดัจ าหน่ายสนิคา้ 
1. Norsk Folke museum 
2. museum of Islamic art 
3. Islamic arts museum Malaysia 
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ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลู Area requirement ในโครงการเปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีใ่ชส้อยกบัโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ (ต่อ) 
พืน้ท่ีในโครงการ ประเภทวฒันธรรมท่ี 

ส่งเสริมการรบัรู้ 
ลกัษณะการใช้สอย เปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีใช้สอยโครงการท่ี

ประสบความส าเรจ็ 
5.ลานกจิกรรม
อเนกประสงค ์

1. การละเล่น 
2. ประเพณ ี

ใชพ้ืน้ทีใ่นการจดังานเทศกาล
และกจิกรรมต่างๆ 

- ลานกจิกรรมกลางแจง้ 
(Museum of Old Japanese Farm Houses) 
- พืน้ทีก่ารแสดงพืน้ถิน่ 
(Norsk Folke museum) 
- พืน้ทีส่วนสาธารณะ 
(Museum of Islamic art) 
- พืน้ทีก่จิกรรมส าหรบัเดก็ 
(Islamic arts museum Malaysia) 

6.พืน้ทีล่ะหมาด 1. ประเพณ ี ใชเ้พือ่การประกอบศาสนกจิ
ประจ าวนั 

หอ้งละหมาด 
1. Museum of Islamic art 
2. Islamic arts museum Malaysia 

7. ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการท าแบบส ารวจออนไลน์ และการน าแนวทางการก าหนดพื้นที่ใช้สอยจากโครงการที่ประสบความส าเรจ็พบว่า ยงัขาดพืน้ที่
รองรบักลุ่มนักท่องเที่ยวต่างจงัหวดัที่มคีวามต้องการการพกัแรม และมพีฤตกิรรมการท่องเที่ยวในระยะยาวหรอืมากกว่า 1 วนั และ
จ าเป็นจะต้องค้างคนื  ผู้วจิยัจงึเสนอแนะใหม้กีารสร้างพื้นที่พกัรายวนั เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น
นักท่องเทีย่วต่างจงัหวดั และยงัส่งเสรมิการสรา้งรายไดใ้หก้บัตวัโครงการในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจากการน าแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ช้
สอยจากโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ พบว่า ไม่มพีืน้ทีส่รา้งรายไดท้ีเ่พยีงพอต่อการประสบความส าเรจ็ในดา้นธุรกจิ ดงันัน้นอกจาก
พืน้ทีส่ง่เสรมิการรบัรูว้ฒันธรรมมลายแูลว้ ผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจ ควรศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในดา้นธุรกจิเพิม่เตมิ 

8. รายการอ้างอิง 
กรมสง่เสรมิวฒันธรรม. (2562). วฒันธรรม คุณค่ำสูม่ลูคำ่. สบืคน้เมือ่ 6 พฤศจกิายน 2564, จาก 

http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=3972&filename=index . 
คุณากร คตีะโสภณ. (2560). กำรออกแบบศนูยก์ำรเรยีนรูว้ฒันธรรมหกจงัหวดัภำคใตต้อนลำ่ง. (วทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรมศาสตร 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัจ านวนผูป่้วยทีเ่ผชญิกบัภาวะซมึเศรา้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จนกลายเป็นปัญหาหลกัดา้นสุขภาพจติของประเทศไทย จาก
การศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่การบ าบดัจติใจดว้ยการเขา้ถงึธรรมชาต ิและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม หรอืทีเ่รยีกวา่ธรรมชาตบิ าบดั สามารถ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้ชวีติของผูป่้วยภาวะซมึเศร้าได้ เพยีงแต่สถานบรกิารที่รองรบัผูป่้วยประเภทน้ีในประเทศไทยกลบัมี
สภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ค่อยส่งเสรมิการบ าบดั และไม่เพยีงพอต่อความต้องการ การศกึษาครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการ
ออกแบบศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั โดยเกบ็ขอ้มูลจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎตี่าง ๆ การเปรยีบเทยีบกรณีศกึษา 
และการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการศกึษาพบวา่การออกแบบสถานทีเ่พือ่สง่เสรมิการบ าบดัภาวะซมึเศรา้ ตอ้งมสีภาพแวดลอ้มทัง้
ภายในและภายนอกทีส่ง่ผลกระทบในเชงิจติวทิยาต่ออารมณ์ความรูส้กึ และพฤตกิรรมของผูป่้วยโดยตรง โดยการออกแบบจ าเป็นตอ้งมี
พืน้ทีธ่รรมชาตทิีม่คีวามสงบเป็นส่วนตวั ส่งผลใหผู้ป่้วยรูส้กึได้มาพกัจติใจ พรอ้มบ าบดัจติใจตามกระบวนการทีน่ักจติวทิยาไดป้ระเมนิ
อาการ แนวคดิดงักล่าวสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบศูนยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั และช่วยใหผู้ป่้วยมี
สขุภาพจติทีด่ขี ึน้ ใชช้วีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ค าส าคญั: โรคซมึเศรา้, ศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้, ธรรมชาตบิ าบดั 

Abstract 
 Currently, the number of patients suffering from depression has increased, and it has become a major mental 
health problem in Thailand. Recent studies have shown that mindfulness therapy with access to nature and a healthy 
environment can improve the quality of life for people with depression. However, treatment centers that cater to these types 
of patients in Thailand tend to have environments that do not promote therapy and are insufficient to meet the ir needs. This 
study aims to identify the guidelines for Depression Treatment Center with Naturopathic Treatment. Research methods used 
to collect data were reviewing design concepts and theories, comparing case studies, and interviewing stakeholders. The 
results showed that the design to promote depression treatment requires a good environment that directly affects the 
psychology of the patient's moods and behaviors. It is necessary to have a natural space that is peaceful and private. As a 
result, the patient will feel rested with mental therapy according to the psychologist's assessment process.  This concept can 
be used to Design guidelines for depression treatment center with naturopathic treatment and helping patients to have better 
mental health live life more efficiently 

Keywords: Depression, Depression Treatment Centre, Naturopathic Treatment 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัญหาภาวะซมึเศรา้ เป็นปัญหาดา้นสุขภาพจติทีม่ปีระชากรมากกว่า 264 ลา้นคนทัว่โลกก าลงัเผชญิ กลายเป็นปัญหาหลกั
ดา้นสขุภาพจติของโลกในปัจจุบนั (กรมสุขภาพจติ, 2563) สว่นในประเทศไทยพบวา่มผีูป่้วยโรคซมึเศรา้ถงึ 1.5 ลา้นคน หรอื 2.2% ของ
คนไทยทัง้หมด 69 ลา้นคน และคนไทยฆา่ตวัตายส าเรจ็ถงึ 4,000 คนต่อปี สาเหตุส าคญัของการฆา่ตวัตายมาจากโรคซมึเศรา้ ซึง่วกิฤติ
การแพร่ระบาดของโควดิ-19ทีเ่กดิขึน้ ส่งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ การถูกเลกิจา้ง โรงงานปิด การลดเงนิเดอืน รวมถงึความไม่แน่นอน
ของระยะเวลาการเกดิวกิฤตครัง้น้ีที่นานต่อเน่ือง จนเกดิปัญหาความเครยีดสะสมที่น าไปสู่ปัญหาสุขภาพจติอย่างภาวะซึมเศร้า ที่มี
แนวโน้มของผูป่้วยเพิม่ขึน้ 

จากขอ้มูลของกรมสุขภาพจติพบอตัราการฆ่าตวัตายต่อประชากรแสนคนและอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศไทย 
โดยสงูทีสุ่ดอยู่ในช่วง 2541–2545 เป็นช่วงหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิครัง้ใหญ่ และในช่วงวกิฤตโควดิ-19 สองไตรมาสแรกของปี 2563 อตัรา
การฆ่าตวัตายของคนไทยเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 22 เทยีบกบัปี 2562 ซึง่เพิม่ขึน้ใกลเ้คยีงกบัช่วงวกิฤตปี 2540 และอตัราการฆา่ตวัตายของ
คนไทยปี 2563 เพิม่ขึน้ถงึ 7.3 คนต่อประชากรแสนคน (กรมสขุภาพจติ, 2554) 

ในขณะเดยีวกนัขอ้มูลส ารวจจากส านักงานสถิตแิห่งชาติพบสดัส่วนผู้ป่วยที่มภีาวะซมึเศร้าเพิม่ขึน้ ในปี 2552–2562 โดย
สดัสว่นผูป่้วยดว้ยโรคซมึเศรา้สงูขึน้จาก 27 คนต่อประชากรหมืน่คนในปี 2552 เป็น 34 คนต่อประชากรหมืน่คนในปี 2562 แสดงใหเ้หน็
ว่าผูป่้วยซมึเศรา้ มจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง (ส านักงานสถิตแิห่งชาต,ิ 2562) ยิง่ไปกว่านัน้ในช่วงปี 2560–2563 จากดชันีสบืค้น 
Google (Google Search Index) พบวา่มกีารคน้หาเกีย่วกบั โรคซมึเศรา้ เพิม่ขึน้ถงึสีเ่ทา่ (Google Trends, 2563) 

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ถงึความรุนแรงของการอุบตัขิองโรคซมึเศรา้ ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาจากจติแพทย ์บ าบดัอย่าง
ถูกวธิ ีหรอือาจจะต้องใช้ยาในการรกัษาร่วมด้วย เน่ืองจากเป็นโรคที่มสีาเหตุมาจากความผดิปกติของสมองในส่วนที่มผีลกระทบต่อ
ความคดิ อารมณ์ ความรูส้กึ พฤตกิรรม รวมถงึสุขภาพทางกาย เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม หรอืแมแ้ต่เรื่องความสมัพนัธ ์ท า
ใหส้ภาพจติใจอ่อนลา้ลง หรอืความไมส่มดุลของสารสือ่ประสาท 3 ชนิด คอื ซโีรโตนิน นอรเ์อปิเนฟรนิ และโดปามนี (พญาไท, 2565) ท าให้
ตอ้งมสีถานทีบ่รกิารรองรบัจติใจทีต่อบสนองความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้มของผูป่้วยเพือ่สง่เสรมิการรกัษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

อย่างไรกต็าม ปัญหาด้านการรกัษาโรคซมึเศร้าในปัจจุบนัของประเทศไทย คอื ยงัขาดพื้นที่การรกัษาที่มสีภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการเยยีวยาสภาพจติใจและการบ าบดั ซึง่จากการตัง้ขอ้สงัเกตเบือ้งตน้พบวา่ สถานทีบ่ าบดัของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ในปัจจุบนั
เป็นการรกัษาร่วมกบัสถานบ าบดัยาเสพตดิของหน่วยงานรฐั หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาก าไร ซึง่ยงัไมใ่หค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้ม
ของสถานทีก่บัการบ าบดั ท าใหก้ารรกัษาไม่สง่เสรมิผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ทีเ่ป็นกลุ่มคนวยัเรยีน และวยัท างานทัว่ไปทีม่กี าลงัจ่าย เพื่อ ให้
ตนเองสามารถหลกีหนีจากสภาพแวดล้อมเดมิที่กระตุ้นอาการของโรค ไปสู่พื้นที่สงบ มกีารบ าบดัที่เหมาะสม และบรกิารที่ด ีดงันัน้
การศึกษาน้ีจึงใช้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ธรรมชาติเพื่อบ าบดัผู้ป่วย และแนวทางการออกแบบศูนย์บ าบดัโรค
ซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาติ รวมถงึการใชว้ธิกีารศกึษาจากกรณีศกึษาผ่านการสมัภาษณ์เชงิลึกผูป่้วยภาวะซมึเศรา้จ านวน 4 คน แพทย์
จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 5 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึความตอ้งการรูปแบบของสถานทีบ่ าบดัของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1) เพือ่ศกึษาความตอ้งการรปูแบบของสถานทีบ่ าบดัของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
2) เพือ่เสนอแนะแนวทางในการออกแบบศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั 

2. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดการออกแบบตามวิธีธรรมชาติบ าบดั 

ทฤษฎีการออกแบบโดยอ้างอิงธรรมชาติบ าบดัมีแนวคิดพื้นฐานมากจาก นิยามที่ว่าสิง่มชีวีติทัง้หมดนัน้เป็นผลผลิตของ
ธรรมชาต ิและจะมคีวามเชื่อมโยงเขา้หากนัอย่างเป็นธรรมชาตโิดยไม่ต้องปรุงแต่ง (Edward Osborne Wilson, 2527) ผสมผสานกบั
แนวคดิทางดา้นการออกแบบ จงึเกดิเป็นแนวคดิการออกแบบทีค่ านึงถงึการใชช้วีติของผูค้นทีอ่าศยัใหม้สีุขภาะ (Health) และคุณภาพ
ชวีติทีด่ ี(Well-being) โดยการเชื่อมโยงใหผู้ค้นเป็นสว่นหน่ึงของธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ โดยพบว่าการน าแนวคดิดงักล่าวมาใชก้บัพืน้ที่
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บ าบดัเชงิสุขภาพ จะช่วยใหค้นไขล้ดระยะเวลาพกัฟ้ืนภายหลงัไดถ้งึ 8.5% และช่วยบรรเทาอาการจากการรกัษาถงึ 22% ซึ่งหลกัของ
การออกแบบตามวธิธีรรมชาตบิ าบดั ไดแ้ก่ (1) การสมัผสักบัธรรมชาตโิดยตรง ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น  ตน้ไม ้ล าธาร แสง และ
อากาศบรสิุทธิ ์(2) การสมัผสัทางออ้มกบัธรรมชาต ิผา่นวสัดุ ส ีพืน้ผวิ รปูทรง และลวดลาย และ (3) การตอบสนองเชงิพืน้ทีข่องมนุษย ์
(Oliver heath design, 2564) 

นอกจากน้ี Florence Williams (2560) พบว่ากจิกรรมกลางแจง้มสี่วนช่วยใหฟ้ื้นฟูจากอาการเครยีดของคนทีม่ภีาวะซมึเศรา้ 
Depression  หรอือาการเครยีดหลงัจากเหตุการณ์สะเทอืนใจ Post-traumatic stress disorder (PTSD) ท าให้เปิดใจ ยอมรบัปัญหาที่
เกดิขึน้และรบัฟังค าแนะน า การใชเ้วลาอยู่กบัธรรมชาตทิ าใหล้บความทรงจ าทีเ่ลวรา้ยออกไป ท าใหรู้ส้กึดมีากขึน้ ธรรมชาตจิงึส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของโดยรวมทัง้ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การเข้าไปอยู่ในพื้นที่สีเขยีว ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ช่วยลดระดับ
ความเครยีดลง สุขภาพดขีึน้ การบ าบดัดว้ยธรรมชาตจิงึเป็นทางเลอืกส าคญัดา้นสุขภาพจติในอนาคต นอกเหนือจากการรกัษาดว้ยยา 

2.1.1 ทฤษฎกีารฟ้ืนฟูความสนใจ (Attention Restoration Theory: ART) 

การทีเ่รามคีวามสนใจและมจีติใจจดจอ่อยูก่บัสิง่ใดสิง่หน่ึงมากเกนิไปเป็นเวลาต่อเนื่องกนั ท าใหเ้กดิผลเสยีต่อจติใจ โดยจะมผีล
ท าให้จิตใจรู้สึกเหน่ือยล้าและอ่อนแอได้ เช่น การอ่านหนังสือสอบ การขับรถเป็นระยะทางไกล ๆ หรือการจดจ่ออยู่กับหน้า
จอคอมพวิเตอรเ์ป็นระยะเวลานาน เป็นตน้ (Stephen and Rachel Kaplan, 2561) ดงันัน้การฟ้ืนฟูสภาพจติใจทีเ่หน่ือยลา้และฟ้ืนฟูสมาธิ
จงึมคีวามจ าเป็นอย่างมากต่อการฟ้ืนฟูสภาพรา่งกายโดยรวม ธรรมชาตบิ าบดัจงึกลายมาเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกทีจ่ะช่วยฟ้ืนฟูในสว่นน้ีได ้
ถา้เราจ าเป็นตอ้งท างานต่อเน่ืองกนัหรอืใชส้มาธจิดจ่ออยู่กบัสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นเวลานาน การพกัโดยออกไปเดนิผอ่นคลายในพืน้ทีส่เีขยีว
ในเวลาเพยีงไมก่ีน่าททีุก ๆ สองถงึสามชัว่โมง จะสามารถชว่ยฟ้ืนฟูรา่งกายและจติใจใหก้ลบัมามปีระสทิธไิดม้ากขึน้ 

2.1.2 ทฤษฎีธรรมชาตบิ าบดัสามารถช่วยลดความเครยีด (Stress Reduction Theory: STR) และสร้างความผ่อนคลายในส่วนลกึของ
จติใจมนุษยไ์ด ้

จากผลการศกึษาเรื่องของการแขวนรูปภาพธรรมชาตไิวใ้นส านักงาน และสุ่มเลอืกใหพ้นักงานไดต้ าแหน่งทีน่ัง่แตกต่างกนั
ออกไป โดยมพีนกังานทีไ่ดท้ีน่ัง่หนัเขา้ผนงัทีว่า่งเปลา่กบัพนกังานทีไ่ดท้ีน่ัง่หนัหน้าเขา้กรอบรปูแขวนเป็นรปูบรรยากาศธรรมชาต ิเมือ่ให้
พนกังานทัง้หมดไดท้ าการทดสอบผา่นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถสรา้งความโกรธ และหวัเสยีแก่พนกังาน ผลปรากฏวา่พนักงานที่
นัง่หนัหน้าเขา้สูผ่นงัเปลา่มคีวามโกรธอยูใ่นระดบัทีรุ่นแรงกวา่พนกังานทีน่ัง่อยูใ่กลก้บักรอบรปูธรรมชาต ิ(Byoung-Suk Kweon, 2551) 

นอกจากน้ีจากการศกึษาแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่บ าบดัความเครยีด พบวา่พืน้ทีท่ีม่กีารออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด มคีวามตอ้งการทีจ่ะอยู่ใกลช้ดิธรรมชาต ิตอ้งการองคป์ระกอบทีท่ าใหผู้ใ้ชง้าน
มคีวามรูส้กึถงึป่า และน ้า คดิเป็นรอ้ยละ 75 รอ้ยละ 46 และ รอ้ยละ 35 ตามล าดบั (ศกัดธิชั นิลสวย และชมพนุูท คงพุนพนิ, 2564) 

2.2 แนวทางการออกแบบพืน้ท่ีการรกัษาหรือการบ าบดัผูป่้วย 

2.2.1 Therapeutic Design 

Therapeutic Design เป็นการออกแบบบรรยากาศโดยรวมให้เป็นส่วนหน่ึงในการรกัษาหรอืการบ าบดัผู้ป่วย รวมถึงสร้าง
ความรู้สกึที่ดีส าหรบัคนไข ้และครอบครวัหรือผู้ดูแล การสร้างบรรยากาศหรอืสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด 
สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน และนักวจิยั ต้องท างานร่วมกนัเพื่อใหง้านออกแบบนัน้บรรลุผลตาม 4 องคป์ระกอบหลกั คอืลด
ความเครยีดหรอืความกงัวลดว้ยสภาพแวดลอ้ม น าเสนอสิง่จงูใจเชงิบวก มพีืน้ทีร่องรบักลุ่มคนทีเ่กีย่วขอ้ง และใหค้วามรูส้กึเป็นสว่นตวั 
ทัง้หมดน้ีสามารถออกแบบผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ไดท้ัง้ภายในและภายนอก ตัง้แต่ช่องแสงธรรมชาต ิสทีีเ่ลอืกใช ้การแสดงผลงาน
ศลิปะ กลิน่หอม การจดัวางเฟอรนิ์เจอร ์พืน้ผวิและวสัดุ ลกัษณะการเคลื่อนไหวทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ที ่และพืน้ทีส่เีขยีวทัง้ภายนอกและ
ภายในอาคาร เพราะความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพทีด่กีบัธรรมชาต ิเป็นหนึ่งในหลกัการส าคญัของการออกแบบ
เพือ่บ าบดั (กมลกานต ์โกศลกาญจน์, 2562) 

2.2.2 Therapeutic Garden 

Therapeutic Garden หรอืการจดัสวนเพื่อบ าบดัโดยใชธ้รรมชาตเิป็นตวัช่วย โดยมกีารปรบัสมดุลของร่างกาย จติใจ และจติ
วญิญาณ ดว้ยวธิกีารต่าง ๆดงัน้ี 
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2.2.2.1 การเลอืกพรรณไมท้ีใ่หส้มัผสัทีด่แีก่ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ 

การมองเหน็ เลอืกใชพ้รรณไม้ทีใ่หส้สีนัจากดอกหรอืใบตดักนัสวยงาม เพื่อกระตุน้การมองเหน็และการรบัรูถ้งึความตื่นตวัได้
มากกวา่สโีทนเดยีวกนัทีใ่หค้วามรูส้กึน่ิงและทบึตนั และควรจดัใหเ้ป็นกลุม่ๆ และมรีะยะหา่ง เพือ่เวลามองจะยงัรูส้กึโปรง่ และไมอ่ดึอดั 

การไดก้ลิน่ เพราะกลิน่ธรรมชาตหิรอือากาศบรสิุทธิท์ าใหรู้ส้กึสดชื่น กลิน่หอมในธรรมชาตสิว่นใหญ่ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย เช่น 
กลิน่มนิต์ช่วยกระตุน้ความตื่นตวั กลิน่กุหลาบช่วยใหรู้ส้กึผ่อนคลาย บรรเทาความอ่อนเพลยีและแกป้วดหวั กลิน่กระดงังาช่วยใหห้ลบั
งา่ยและลดอาการซมึเศรา้ โดยตอ้งเลอืกบรเิวณปลกูทีค่นสามารถเดนิผา่นหรอืนัง่เลน่พกัผอ่นเพือ่สดูกลิน่ไดเ้ตม็ทีต่ามตอ้งการ 

การไดย้นิ เลอืกปลกูตน้ไมใ้หญ่ทรงสงูเช่น ไผ ่อโศกอนิเดยี หรอืสนประดพิทัธใ์นระยะถี ่ๆ ใกลก้นัสามารถชว่ยลดเสยีงรบกวน
ได ้และเสยีงกิง่ไมแ้ละใบไมท้ีลู่ต่ามกระแสลมสามารถสรา้งเสยีงทีใ่หค้วามรูส้กึสบายและผอ่นคลายได ้

การลิม้รส ผกัสวนครวัหรอืไมก้นิได ้สามารถปลูกหมุนเวยีนผลดักนัเกบ็เกี่ยวไดต้ลอดทัง้ปี การเดนิชมสวนไปพรอ้มกบัเกบ็
เกีย่วผลผลติช่วยเตมิเตม็ความสุขในการพกัผอ่น และสรา้งอรรถรสในการลิม้รสชาตผิลผลติในสวน แต่ไม่ควรใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย
กบัสวน เพือ่ป้องกนัสารพษิทีจ่ะตกคา้งมาสูร่า่งกาย 

การสมัผสั ส่วนต่าง ๆของตน้ไมช้่วยกระตุน้การรบัรูแ้ละเขา้ถงึธรรมชาตใินสวนไดด้ขึน้ นอกจากน้ียงัมศีาสตรข์องจนีโบราณที่
ส่งเสรมิใหค้นเดนิเทา้เปล่าบนพืน้กรวดหรอืสนามหญ้าสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ช่วยในการทรงตวั รกัษาสมดุลในร่างกาย และช่วยใหค้วามดนั
โลหติเป็นปกต ิโดยเฉพาะการเดนิบนสนามหญา้สมัผสัน ้าคา้งในช่วงเชา้ ท าใหร้า่งกายสดชืน่ ชว่ยกระตุน้และเสรมิสรา้งเซลลป์ระสาทไดด้ ี

2.2.2.2 สรา้งสภาวะน่าสบาย 

อุณหภูมทิีพ่อเหมาะกบัการอยู่อาศยัและรูส้กึผ่อนคลายทีสุ่ดอยู่ในช่วง 18-25 องศาเซลเซยีส ถ้ามากหรอืน้อยกว่าน้ีจะท าให้
รูส้กึเครยีด ไมส่บายตวั หรอืเป็นอนัตรายกบัมนุษย ์เช่นเดยีวกบัความชืน้สมัพทัธท์ีม่นุษยร์ูส้กึสบายจะมคีา่เฉลีย่อยู่ระหวา่ง 40 % RH – 
60 % RH ซึง่จะเกดิขึน้เมือ่เราอยูใ่นอุณหภมูทิี ่18-25 องศาเซลเซยีส ซึง่การใชร้ม่เงาจากตน้ไมใ้หญ่ชว่ยลดอุณหภมูจิากแสงแดดได ้โดย
เลอืกไมย้นืต้นที่มลี าต้นสูงสามารถแผ่กิง่ก้านดา้นบนได้ เพื่อใหล้มฤดูร้อนสามารถพดัผ่านโคนต้นช่วยบรรเทาความร้อน ไม่ควรปลูก
ต้นไม้ขวางลมทางทศิใต้ ซึ่งเป็นทศิทางของกระแสลมหลกัของเมอืงไทย ควรปลูกต้นไม้หลายระดบัทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ และทศิตะวนัตกที่แดดค่อนขา้งแรงและท ามุมเฉียง ร่วมกบัการใช้วสัดุที่ช่วยสะสมความชื้น เพื่อไม่ให้อากาศแห้ง
จนเกนิไป เชน่ อฐิมอญ กรวดแมน่ ้า หรอืหนิฟองน ้า ร่วมกบัระบบสปรงิเกลอรแ์บบพน่หมอก 

2.2.2.3 ออกแบบการนัง่ใหส้บาย 

การนัง่พกัผอ่นหรอืนัง่ท างานในสวนช่วยลดปัญหาสุขภาพได ้โดยปรบัระดบัความสงูของโต๊ะและเกา้อีใ้หพ้อดกีบัระดบัสายตา 
ใชเ้กา้อีท้ีม่ทีีว่างแขนเพือ่ประคองขอ้ศอก และสามารถปรบัระดบัใหน้ัง่โดยงอเขา่ท ามมุ 90 องศากบัพืน้ขณะนัง่ท างานบนโต๊ะและปรบัให้
เอนหลงัไดเ้มือ่ตอ้งการหลบัหรอืพกัผ่อน ปล่อยแขนขนานกบัพืน้ บรเิวณเอวอาจหาหมอนหรอืวสัดุนุ่มรองรบั วสัดุทีใ่ชท้ าทีน่ัง่ควรเป็น
วสัดุทีเ่ป็นธรรมชาต ิเชน่ ไม ้หวาย หรอืผา้ เพือ่ใหส้มัผสัทีอ่บอุ่นและเป็นธรรมชาตมิากกวา่วสัดุที่ท าจากพลาสตกิหรอืโลหะ 

2.2.2.4 ออกแบบฮารด์สเคปทีเ่หมาะสม 

ขนาดและรูปทรงท าใหม้นุษย์มคีวามรูส้กึต่างกนัไป เช่น ขนาดใหญ่และกวา้งท าใหม้นุษยร์ูส้กึเหงาและกงัวล ส่วนขนาดเลก็
และแคบท าใหม้นุษยร์ูส้กึอดึอดัและเครยีด ควรเลอืกขนาดและรปูทรงใหส้มัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มในการท ากจิกรรมนัน้ ๆ เชน่ พืน้ทีท่ีม่ ี
ขนาดเพยีงพอใหค้นสามารถอยู่หา่งกนัไดใ้นระยะ 2 เมตร เพือ่ใหรู้ส้กึปลอดภยัจากการแพรก่ระจายของเชือ้โควดิ-19 และยงัสง่ผลในเชงิ
จติวทิยาแก่ผูค้นทีไ่มเ่คยรูจ้กักนัมาก่อน ใหไ้มรู่ส้กึอดึอดั (บา้นและสวน, 2565) 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เกบ็ขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรมบทความ งานวจิยั แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้มลูดา้นสถติขิองหน่วยงานต่าง ๆ 
การสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้หข้อ้มลูส าคญั และเกบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษาโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ หรอืโครงการทีม่คีวามใกลเ้คยีง เพื่อ
น ามาวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการออกแบบ 
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3.2 การก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู และกรณีศึกษา 

ก าหนดผู้ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะซึมเศร้า มีความเครียดจากสาเหตุ ที่เกิดจากปัจจัยทางสงัคม 
สภาพแวดลอ้ม และเกดิจากสารเคมใีนสมอง และมคีวามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลู จ านวน 4  คน และแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญจ านวน 1คน รวม
ทัง้หมด 5คน เป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบอา้งองิต่อเนื่องปากต่อปาก (Snowball sampling) 

กรณีศกึษา 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโรงพยาบาลมนารมย ์โครงการ 180 Sanctuary at Puripai Villa โครงการ Resort1 
โครงการ The Dawn และโครงการ The Cabin 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การศึกษาครัง้น้ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชงิคุณภาพซึ่งใช้วธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างการสมัภาษณ์เชงิลกึ เก็บขอ้มูลการ
สมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งใชแ้นวค าถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย สว่นที1่ ขอ้มลูทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นตวั
ผูใ้หส้มัภาษณ์ เช่น อายุ ต าแหน่ง สถานภาพ การท างาน เป็นตน้ ส่วนที2่ ขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาและการบ าบดัจติใจ ส่วนที3่ ขอ้มลู
เกีย่วกบัรูปแบบของสถานทีบ่ าบดัจติใจ นอกจากน้ียงัมกีารเกบ็ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม บทความ งานวจิยั แนวคดิทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้มลูดา้นสถติขิองหน่วยงานต่าง ๆ 

4. ผลการศึกษา 

4.1 รปูแบบความต้องการของสถานท่ีบ าบดัของผูป่้วยโรคซึมเศร้า 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป่้วยภาวะซมึเศรา้จ านวน 4 คน แพทยจ์ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 5 คน พบวา่ความตอ้งการของ
รปูแบบสถานทีบ่ าบดั  สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการเยยีวยาสภาพจติใจ และธรรมชาตเิป็นปัจจยัแรกทีต่อ้งการ โดยมพีืน้ทีห่อ้งพกั
ส่วนตวั  พื้นที่สเีขยีว ส าหรบัผ่อนคลาย นัง่พกั หรอืท ากจิกรรมบ าบดั ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักาย โยคะ นัง่สมาธ ิรวมทัง้การท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น พบว่าผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าทัง้ 4 คน ต้องการให้รูปแบบของสถานที่บ าบัด ที่เดินทางสะดวก มีน ้ า ต้นไม้ 
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาตใิหค้วามรูส้กึผ่อนคลาย มหีอ้งพกัส่วนตวัพรอ้มหอ้งน ้า และมพีืน้ทีท่ ากจิกรรมต่าง ๆ เช่น ออกก าลงักาย
ร่วมกนั โยคะ และสามารถเดนิพกัผ่อนได ้และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญแนะน ารูปแบบของสถานทีบ่ าบดั โดยการเน้นพืน้ทีธ่รรมชาตเิป็นส่วน
พืน้ฐานทีค่ านึงถงึเป็นพืน้ทีแ่รก เพราะ ดนิ น ้า ลม ไฟคอืพืน้ฐานทีช่ว่ยการบ าบดักจิกรรมต่าง ๆ 

4.2 แนวทางในการออกแบบศนูยบ์ าบดัโรคซึมเศร้าด้วยวิธีธรรมชาติบ าบดั 

การศกึษาแนวทางในการออกแบบศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั ในสว่นของรปูแบบพืน้ทีภ่ายในโครงการ การ
วเิคราะหจ์ากการศกึษาจากกรณีศกึษาเป็นอกีหน่ึงแนวทางในการประยุกต์ใชส้ าหรบัการออกแบบโครงการโดยศกึษาจาก 5 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการ โรงพยาบาลมนารมย ์โครงการ 180 Sanctuary at Puripai Villa โครงการ Resort12 โครงการ The Dawn และโครงการ 
The Cabin ไดท้ าตารางสรุปเปรยีบเทยีบพืน้ทีก่ารใชง้านดงั ตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 พืน้ทีก่ารใชง้านภายในโครงการกรณีศกึษา 5 โครงการ 
 โรงพยาบาลมนารมย ์ 180 Sanctuary at Puripai Villa Resort12 The Dawn The Cabin 
พืน้ทีห่อ้งพกัอาศยัสว่นตวั 20 % 10% 15% 10% 20% 
พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก 10% 15% 20% 20% 25% 
พืน้ทีบ่รกิาร 25% 10% 15% 15% 15% 
พืน้เพือ่สขุภาพ 30% 8% 10% 10% 10% 
พืน้ทีส่เีขยีว 15% 57% 40% 35% 30% 
พืน้ทีส่วนบ าบดั - - - 10% - 

จากการศกึษาการสรุปขอ้มลูตารางที ่1 พบวา่จากกรณีศกึษาพืน้ทีห่อ้งพกัอาศยัสว่นตวัเฉลีย่อยูท่ี่รอ้ยละ 15 พืน้ทีอ่ านวยความ
สะดวกเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 18 พืน้ทีบ่รกิารเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 16 พืน้ทีเ่พื่อสุขภาพเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 14 พืน้ทีส่เีขยีวเฉลีย่ อยู่ทีร่อ้ยละ 35 
และพืน้ทีส่วนบ าบดัคดิเป็นรอ้ยละ 10 ซึง่โครงการ The Dawn เป็นโครงการเดยีวทีม่สีวนบ าบดัธรรมชาต ิทีเ่ป็นความตอ้งการจากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ ทีผู่ป่้วยมคีวามตอ้งการของรปูแบบสถานทีบ่ าบดัส าหรบัผอ่นคลาย นัง่พกั หรอืท ากจิกรรมบ าบดั ไมว่า่จะเป็นการออก
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ก าลงักาย โยคะ นัง่สมาธ ิรวมทัง้การท ากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น ท าใหท้ราบถงึพืน้ทีส่ าคญัส าหรบัผูป่้วยภาวะซมึเศรา้ และพืน้ทีเ่พิม่เตมิ คอื
พืน้ทีบ่ าบดัจากกจิกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบ าบดัเดีย่วหรอืการบ าบดักลุ่ม การใชเ้ทคโนโลยแีละศาสตรจ์ากการแพทยต์่าง ๆ เพื่อ
รองรบัการบ าบดัและการท ากจิกรรมของผูป่้วย และพืน้ทีส่วนทีเ่ป็นสวนบ าบดัเพือ่ทีช่ว่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพของการบ าบดัใหด้ขีึน้ 

 
รปูท่ี 1 แผนภมูพิืน้ทีอ่อกแบบภายในโครงการออกแบบศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั   ทีม่า: ผูเ้ขยีน 

จากแผนภูมทิี ่1 สรุปไดว้่าความตอ้งการในการใชพ้ืน้ที่หอ้งพกัอาศยัส่วนตวัคดิเป็นรอ้ยละ 15 พืน้ทีอ่ านวยความสะดวกคดิ
เป็นรอ้ยละ 20 พืน้ทีบ่รกิารคดิเป็นรอ้ยละ 15 พืน้ทีเ่พื่อสุขภาพคดิเป็นรอ้ยละ 10 พืน้ทีส่เีขยีวคดิเป็นรอ้ยละ 30 และพืน้ทีส่วนบ าบดัคดิ
เป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดบั 

 
รปูท่ี 2 ผงัโครงการศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั   ทีม่า: ผูว้จิยั. 

จากผลการศกึษาหวัขอ้ 4.1 (รปูแบบความตอ้งการของสถานทีบ่ าบดัของผูป่้วยโรคซมึเศรา้) ทัง้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ และ
จากกรณีศกึษาความเป็นไปไดข้องพืน้ทีภ่ายในโครงการบนทีด่นิในจงัหวดัเชยีงใหม่ขนาด 4,819 ตารางวา ตามกระบวนการศกึษาความ
เป็นไปไดแ้ละออกแบบโครงการอสงัหารมิทรพัย์ พบว่าสามาถแบ่งเป็นพืน้ทีก่ารใชง้านเป็น พืน้ทีต่อ้นรบั 190 ตร.ม. พืน้ทีร่บัประทาน
อาหาร 293.20 ตร.ม. พืน้ทีบ่ าบดั 270.80 ตร.ม. พืน้ทีพ่กั และพื้นทีส่วน 3,436.50 ตร.ม. โดยเพิม่พืน้ที่สวนบ าบดัโดยเฉพาะทีม่นี ้า 
ตน้ไม ้พชืพรรณทีช่่วยส่งเสรมิประสาทสมัผสัของผูป่้วยใหด้ขีึน้ 1,035.70 ตร.ม. ใชก้ารออกแบบเน้นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาตใิห้
เชือ่มต่อกบัทุกพืน้ทีใ่นโครงการ เพือ่ความสงบ และผอ่นคลายดงัรปูที ่1 กรณีศกึษาแนวทางการออกแบบน้ีมคีวามเป็นไปได้ทางการเงนิ 
โดยจะคนืทุนในปีที ่8 
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5. สรปุและอภิปรายผล 

จากการศึกษาโดยการสมัภาษณ์ การวเิคราะห์กรณีศึกษา และการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า พบว่าพื้นที่สเีขยีวที่ให้
บรรยากาศธรรมชาติเป็นปัจจยัหลกัของรูปแบบสถานที่บ าบดัเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 35 และต้องมพีื้นที่สวนบ าบดัธรรมชาต ิ ส าหรบัท า
กจิกรรมหรอืนัง่พกัผอ่น โดยกรณีศกึษาทัง้ 5 โครงการ มเีพยีง โครงการ The Dawn ทีม่สีวนบ าบดัธรรมชาตคิดิเป็นรอ้ยละ 10  เนื่องจาก
สวนบ าบดัจะมคีวามเฉพาะ เพราะตอ้งมกีารเลอืกพรรณไมท้ีช่ว่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพในการบ าบดั สรา้งภาวะน่าสบาย ออกแบบใหส้รา้ง
บรรยากาศภายในสวนใหรู้ส้กึผ่อนคลาย นัง่สบาย และเหมาะสมกบัการพกัผ่อน ซึง่สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมเรื่องหลกัการ
ออกแบบตามวธิธีรรมชาตบิ าบดั และการสมัภาษณ์เชงิลกึของผูป่้วยทีม่คีวามตอ้งการใกลช้ดิธรรมชาต ิมอีงคป์ระกอบทีท่ าใหรู้ส้กึถงึป่าที่
มกีารบ าบดัจากธรรมชาต ิโดยพืน้ที่ออกแบบภายในโครงการออกแบบศูนยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั มีความตอ้งการใน
การใช ้พืน้ทีส่เีขยีวคดิเป็นรอ้ยละ 30 และพืน้ทีส่วนบ าบดัคดิเป็นรอ้ยละ 10 พืน้ทีห่อ้งพกัอาศยัส่วนตวัคดิเป็นรอ้ยละ 15 พืน้ทีอ่ านวย
ความสะดวกคดิเป็นรอ้ยละ 20 พืน้ทีบ่รกิารคดิเป็นรอ้ยละ 15 พืน้ทีเ่พือ่สขุภาพคดิเป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดบั 

จากการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อน าไปออกแบบและพฒันาโครงการตามกระบวนการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละออกแบบโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ พบว่าพืน้ทีอ่อกแบบภายในโครงการออกแบบศูนย์บ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั ควรเน้นพืน้ทีธ่รรมชาต ิ
สรา้งบรรยากาศใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการดูแลผูป่้วย และประกอบไปดว้ยพืน้ทีร่องรบัการบ าบดัดว้ยวธิธีรรมชาต ิไดแ้ก่ หอ้งบ าบดัแบบ
เดีย่ว หอ้งบ าบดัแบบกลุ่ม หอ้งบ าบดัแบบ Float Therapy และพืน้ทีส่วนบ าบดั ทีเ่ลอืกการใชพ้รรณไมท้ีใ่หส้มัผสัทีด่แีก่ประสาทสมัผสัทัง้ 
5 เพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพในการบ าบดั ซึง่สวนบ าบดัน้ีเป็นปัจจยัหลกัในการบ าบดัดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั และออกแบบสภาพแวดลอ้ม
ทัง้ภายในและนอกโครงการใหใ้กลช้ดิธรรมชาตมิากทีสุ่ด ทัง้วสัดุภายในพืน้ที ่และพืน้ทีส่เีขยีวต่าง ๆ เพราะทุกการเดนิในพืน้ทีภ่ายใน
โครงการจะใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั จากการใชว้สัดุ และเลอืกพรรณไม ้เพือ่สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป่้วยกบัธรรมชาตใิหเ้ป็นสว่น
เดยีวกนั ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการออกแบบศนูยบ์ าบดัโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิธีรรมชาตบิ าบดั 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดร้บัการยอมรบัจากชาวต่างชาตใิหเ้ป็นอนัดบัหน่ึงในเรื่องของการท่องเทีย่วเชงิการแพทย์ของโลก 
(Medical Tourism) ซึ่งในบรรดาธุรกจิการแพทย์ทัง้หมดพบว่าศลัยกรรมทางดา้นความงามไทยมมีูลค่าเตบิโตเพิม่ขึน้ทุกปี โดยเฉพาะ
ศลัยกรรมทางด้านความงามประเภทการผ่าตดัใหญ่ เช่น ศลัยกรรมแปลงเพศ เป็นต้น เน่ืองจากความสามารถของศลัยแพทย์และ
คุณภาพของการบรกิาร การเขา้รบับรกิารประเภทน้ีจะมรีะยะเวลาแตกต่างกนัไปตามแต่กรณี และจะตอ้งพกัฟ้ืนภายในสถานพยาบาล
เพื่อดูแลอย่างใกลช้ดิ จงึจ าเป็นตอ้งมสีถานทีพ่กัฟ้ืนส าหรบัผูป่้วย แต่ในปัจจุบนัพบว่าสถานทีพ่กัฟ้ืนภายหลงัการผ่าตดัศลัยกรรมมไีม่
เพยีงพอ และยงัขาดคุณค่าในแง่ของการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีจ่ะกระตุ้นการใชจ้่ายของกลุ่มลูกค้า บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเชงิการแพทย์ประเภทผูเ้ขา้รบับรกิารศลัยกรรมตกแต่งแบบผ่าตดัใหญ่เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
พฒันารสีอรต์เพือ่การพกัฟ้ืน และศูนยศ์ลัยกรรมความงามในเมอืงท่องเทีย่ว โดยใชก้ารทบทวนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษา
เปรยีบเทยีบกรณีศกึษาที่ประสบความส าเรจ็ รวมถึงการสมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้ง และน าไปออกแบบ ผลการศกึษาพบว่า ในด้านความ
ตอ้งการ ผูท้ีผ่า่นการเขา้รบับรกิารตกแต่งศลัยกรรมทีเ่ป็นการผา่ตดัใหญ่ และผูท้ีส่นใจตอ้งการสถานทีพ่กัฟ้ืนทีเ่น้นการผอ่นคลาย อยู่ใน
พืน้ทีธ่รรมชาต ิโดยส่วนใหญ่อยากใหม้หีอ้งพกับรรยากาศรมิทะเล ซึ่งใหเ้หตุผลว่าจะดตี่อสุขภาพจติของผูป่้วยขณะพกัฟ้ืนถอืเป็นการ
ทอ่งเทีย่วพกัผอ่นไดใ้นเวลาเดยีวกนั ในดา้นการลงทุนทางเลอืกในการพฒันาโครงการโดยการท าความร่วมมอืกบัโรงพยาบาลศลัยกรรม
ชัน้น าเหมาะสมกวา่การจดัตัง้ศนูยศ์ลักรรมภายใตช้ือ่ของตนเอง น าไปสูก่ารออกแบบและการลงทุนบนพืน้ทีก่รณีศกึษาจงัหวดัภเูกต็ และ
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิ ซึง่พบวา่โครงการมคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน และจะคนืทุนไดภ้ายใน 9 ปี 

ค ำส ำคญั: กำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพ, รสีอรต์เพือ่กำรพกัฟ้ืน, ศนูยศ์ลัยกรรมควำมงำม 

Abstract 
 Presently, Thailand is recognized as the number one in Medical Tourism in the world. Among all medical businesses, 
Thai cosmetic surgery is growing every year due to the surgeon's ability and quality of service, especially invasive cosmetic 
surgery, such as gender reassignment surgery. The duration of receiving this type of service will vary depending on the case. 
Importantly, it is necessary to recuperate within the hospital for close care, so the patient needs a recovery facility. However, 
the current rehabilitation facilities after surgery are insufficient and lack value in promoting tourism to stimulate spending among 
customers. This article aims to study the needs of invasive cosmetic surgery patients to lead the design and development of 
rehabilitation resorts and cosmetic surgery centers in tourist cities. The study used a review of related concepts and theories, 
a comparative study of successful case studies, interviews with stakeholders, and a design case-based financial feasibility 
analysis. In terms of user needs, the results showed that the rehabilitation resort must focus on relaxation in natural areas. 
Most users preferred the sea view room because it was good for the patient's mental health during recovery and a travel trip. 
The study's results were used to design and build an investment model based on a case study in Phuket, then analyze the 
financial feasibility. It was found that the project was investment feasible and would pay back within nine years. 

Keywords: Cosmetic Surgery Center, Rehabilitation Resort, Wellness Tourism 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย และทัว่โลกเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และรวดเร็ว ประเทศไทย
ตัง้เป้าหมายจะกา้วไปสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทยอ์ย่างครบวงจร (Medical Hub) โดยภาครฐัพยายามผลกัดนัยกระดบัอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ซึง่เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหย้นือยูใ่นระดบัโลก จากขอ้มลูของศูนยว์จิยัดา้นตลาดการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วแหง่
ประเทศไทย (2560) พบวา่ กลุ่มนักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มารบับรกิารดา้นสุขภาพ (การตรวจ/ รบัการรกัษาสขุภาพ) เป็นหลกั มจี านวน 
370,762 ราย และจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเพื่อพกัผ่อนเป็นหลกัแต่ใชบ้รกิารตรวจ/ รบัการรกัษาสุขภาพ จ านวน 680,960 ราย 
โดยกรุงเทพมหานคร มจี านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเพือ่พกัผอ่นเป็นหลกัแต่ใชบ้รกิารตรวจ/ รบัการรกัษาสุขภาพ จ านวน 191,074 
ราย รองลงมา คอื ภเูกต็ 146,651 ราย อกีทัง้ ภเูกต็ตดิ 10 อนัดบัแรก สถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุในโลก ประจ าปี 2563-2564 

เมื่อลองพจิารณาจากผลส ารวจของ Global Wellness Institute (2562) พบว่า รูปแบบการบรกิารดา้นสุขภาพทีน่ักท่องเทีย่ว
เชงิการแพทยม์องหามากทีสุ่ด คอืบรกิารดา้น “ความงามและศลัยกรรม” โดยประเทศไทยมชีื่อเสยีงดา้นศลัยกรรมเป็นอนัดบั 8 ของโลก 
เน่ืองจากไทยมมีาตรฐานการบรกิารในระดบัใกลเ้คยีงกบัโรงพยาบาลในสหรฐัอเมรกิาและยุโรป มเีทคโนโลยทีางการแพทย์ทีท่นัสมยั 
ระยะเวลาในการรอควิไม่นาน ทีส่ าคญัมขีอ้ไดเ้ปรยีบชาตอิื่นตรงค่ารกัษาพยาบาลทีถู่กกว่า ตวัอย่างเช่น ศลัยกรรมจมกูมรีาคาถูกกว่า
สหรฐัฯ 2 เท่า หรอืจะเป็นการผ่าตดัใหญ่ทีจ่ าเป็นตอ้งมทีีส่ าหรบัการพกัฟ้ืนเป็นระยะเวลานาน เช่น ศลัยกรรมแปลงเพศมรีาคาถูกกว่า
สหรฐัฯ และยุโรปถงึ 10 เทา่ (ธนัยาพร เลา้โสภาภริมย,์ 2560) แต่รปูแบบของโรงพยาบาลศลัยกรรมและสถานทีพ่กัฟ้ืนของประเทศไทย
ในปัจจุบนัมกัไม่เกีย่วขอ้งหรอืรองรบักบัการท่องเทีย่วเชงิการแพทยเ์ท่าทีค่วร และยงัขาดคุณค่าในแง่ของการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพที ่ซึ่งถ้านักท่องเทีย่วสามารถทีจ่ะเดนิทางมาผ่าตดัศลัยกรรมและท่องเทีย่วไดไ้ปพรอ้มๆกนัจะเป็นตลาดทางการท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพอกีรูปแบบหน่ึงทีม่ศีกัยภาพน่าจบัตามอง อย่างไรกต็าม การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทน้ียงัไม่เคยเกดิขึน้อย่าง
ชดัเจนในประเทศไทยมาก่อน จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมีศกึษาความต้องการ และออกแบบสถานทีพ่กัฟ้ืนที่มสีภาพแวดลอ้มเอื้อต่อ
กจิกรรมเชงิการแพทย์ และความต้องการในเชงิการท่องเทีย่วของผูป่้วยใหส้มดุลกนั  เพื่อด าเนินการพฒันาธุรกจิรูปแบบน้ีใหม้คีวาม
เป็นไปไดท้างการเงนิ จงึเป็นทีม่าของการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันารสีอรต์เพือ่การพกัฟ้ืน และศูนยศ์ลัยกรรมความงามในเมอืง
ท่องเที่ยว โดยใช้กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ตเน่ืองจาก จงัหวดัภูเก็ตมชีื่อเสยีงในตลาดการท่องเที่ยวเชงิการแพทย์ โดยเฉพาะในด้าน
ศลัยกรรมความงามและชะลอวยั 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วเชงิการแพทยเ์กีย่วกบัรปูแบบสถานทีพ่กัฟ้ืนของผูเ้ขา้รบับรกิารศลัยกรรมตกแต่งแบบผา่ตดั
ใหญ่เพือ่น าไปสูแ่นวทางการออกแบบทีเ่หมาะสม 
2. เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันารสีอรต์เพือ่การพกัฟ้ืน และศนูยศ์ลัยกรรมความงามในเมอืงทอ่งเทีย่ว: กรณีศกึษาจงัหวดัภเูกต็ 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพของโลก 

 ปัจจุบนักระแสของการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพมแีนวโน้มทีเ่ตบิโตไดสู้งซึง่อดตีทีผ่่านมา VISA and Oxford Economics เผยว่า 
ภาพรวมตลาดท่องเทีย่วเพือ่สุขภาพของโลกปี 2559 มลูค่าตลาดอยู่ที ่100 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และมนีักท่องเทีย่วจ านวน 11-
14 ลา้นคน เพิม่ขึน้จากปี 2558 อตัรา รอ้ยละ 25 (Marketingoops, 2563) สอดคลอ้งกบัสถาบนัทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (2560) เปิดเผยวา่ ตลาดเชงิสุขภาพของทุกประเทศทัว่โลกรวมกนัมมีลูค่าการตลาดสงูเป็นอนัดบัสี ่รองจากการท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม การท่องเทีย่วเชงิอาหาร และการท่องเทีย่วเชงินิเวศ โดยรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 15.6 ของ
รายไดจ้ากการท่องเทีย่วในภาพรวมนอกจากน้ีการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพมอีตัราการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองซึง่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 
การเตบิโตของการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพของโลกมอีตัราการเตบิโตรายปี เฉลีย่รอ้ยละ 7.5 

 นอกจากน้ีจากการ วเิคราะห์ข้อมูลในประเด็นความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดโลก พบว่า โดยรวมมี  
แนวโน้มความตอ้งการเพิม่สงูขึน้ อาจเป็นเพราะจ านวนประชากรโลกมอีตัราเพิม่ขึน้ โดยคาดการณ์ไว้ วา่ในปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลก



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

764 

จะมปีรมิาณรวม 9,300 ล้านคน โดยจ านวนประชากรในส่วนภูมภิาค เอเชยีมกีารเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดโดยประมาณการไวว้่าจะมจี านวน
ประชากร 5,400 ลา้นคน จากขอ้มลู ดงักล่าวสามารถเชื่อมโยงไดว้า่ เมือ่ประชากรมจี านวนมากขึน้โอกาสทีป่ระชากรเหล่านัน้จะตอ้งเขา้
รบั การรกัษาบ าบดัหรอืบ ารุงสรา้งเสรมิสขุภาพรา่งกายในอนาคตยอ่มสงูขึน้ตามไปดว้ยเชน่กนั (ณรงคก์ร มโนจนัทรเ์พญ็, 2562) 

2.2 สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพของไทย 

ส าหรบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของประเทศไทย มทีัง้การท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพ หรอื Wellness Tourism และการ
ท่องเที่ยวเชงิการแพทย์ หรอื Medical Tourism ที่เป็นการรกัษาอาการบาดเจ็บร่วมกบัการท่องเที่ยว โดยโรงพยาบาลเอกชนมสี่วน
ผลกัดนัให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบน้ี แม้แม้ปัจจุบนัการด าเนินการยงัไม่ต่อเน่ืองนักแต่ก็มกีารขยายตวัที่มากขึ้น เน่ืองจากการท า
การตลาดดว้ยตนเองของทีส่ถานประกอบการเอกชนแต่ละแหง่ 

ธุรกจิประเภทสปาและนวดไทยเป็นส่วนประกอบหลกัในการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพแบบ Wellness Tourism ของไทย มกีาร
ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เพราะภาครฐัไดม้คีวามพยายามยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยพฒันามาตรฐานสถานประกอบการ โดยมกีองบรกิาร
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้การรบัรอง และจดัระดบัมาตรฐานสถานประกอบการ ตลอดจนมกีารดูแลตรวจสอบ และควบคุม
มาตรฐานต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยักบันักท่องเทีย่ว และสรา้งการยอมรบัจากนานาชาต ิอาจกล่าวไดว้่าความโดดเด่นของการ
ท่องเทีย่วแบบ Wellness Tourism ทีผ่่านมาในสายตาต่างชาตคิอืนวดไทย และสปาไทย แต่ทีจ่รงิแลว้ประเทศไทยมทีรพัยากร และภูมิ
ปัญญาไทยในการส่งเสรมิสุขภาพที่สามารถจดัเป็น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพได้อกีหลากหลาย เพราะรูปแบบของการท่องเที่ยวเชงิ
สุขภาพนัน้มคีวามเกี่ยวเน่ือง และส่งเสรมิการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะกลุ่มประเภทอื่ น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
(Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงท าอาหาร (Culinary Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์(Eco Tourism) การท่องเที่ยวเชิงจิต
วญิญาณ (Spiritual Tourism) การท่องเทีย่วเชงิผจญภยั (Adventure Tourism) และการท่องเทีย่วเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ดงัรูปที ่1 (คม
สทิธิ ์เกยีนวฒันา และคณะ, 2561) จงึไมแ่ปลกใจทีจ่ะพบวา่มธีุรกจิประเภทน้ีเกดิขึน้มากมาย 

 
รปูท่ี 1 ความสมัพนัธข์องการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการทอ่งเทีย่วเฉพาะกลุม่ 
ทีม่า: Global Wellness Institute (2557) อา้งองิใน คมสทิธิ ์เกยีนวฒันา และคณะ (2561). 

ในขณะทีก่ารท่องเทีย่วเชงิสุขภาพแบบ Medical Tourism มคีวามเฉพาะเจาะจงมากกวา่และไมส่ามารถพึง่พาแค่บรกิารอย่าง
เดียวได้ เพราะต้องค านึงถึงความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นหลกั ดงันัน้รายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีร้อยละ 50 จึงเป็นของ
โรงพยาบาลเอกชน รายไดส้่วนของการท่องเทีย่วจงึเป็นสดัสว่นทีร่องลงมาทีร่อ้ยละ 35.7 ทีเ่หลอืจงึเป็นกลุ่มธุรกจิสง่เสรมิสุขภาพอื่น ๆ 
อกีรอ้ยละ 14.3 (ลงทุนศาสตร,์ 2562) 

อยา่งไรกต็ามเนื่องจากลกูคา้กลุม่ Medical Tourism เป็นกลุม่ทีม่รีายไดส้งู ผลตอบแทนในธุรกจิจงึสงูตามไปดว้ย และศกัยภาพ
ของประเทศเองกส็ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทัง้การแพทย ์และแหล่งท่องเทีย่ว เพยีงแต่โรงพยาบาลเอกชนส่วน
ใหญ่มกัอยู่ในแหล่งเศรษฐกจิทีไ่มใ่ชเ่มอืงท่องเทีย่ว รายไดอ้กีครึง่หนึ่งของนักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีจงึไมถู่กใชจ้่ายระหวา่งการรกัษาตวั อกีทัง้
ผูร้บัการรกัษาเองก็ไม่สามารถท่องเที่ยวได้สะดวกตามที่ตัง้ใจ คงจะเป็นการดกีว่าหากสามารถพฒันาโครงการที่ตอบสองทัง้ในด้าน
การแพทยแ์ละการทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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2.3 สถานการณ์ปัจจบุนัของศลัยกรรมประเทศไทย 

ศลัยกรรมความงามของไทยถอืเป็นหน่ึงอุตสาหกรรมทีท่ ารายไดแ้ละมกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง เพราะผูค้นต่างเปิดกวา้งและให้
การยอมรบัเรื่องการท าศลัยกรรม และใหค้วามส าคญักบัการดเูเลสุขภาพเพิม่มากขึน้ ซึง่ไมเ่ฉพาะคนไทยเเต่ยงัรวมไปถงึชาวต่างชาตทิี่
เลอืกเขา้มาเขา้รบับรกิารการท าศลัยกรรมในประเทศไทย เพราะความเชื่อมัน่ในรื่องมาตรฐาน ประสบการณ์ และฝีมอืความช านาญของ
ศลัยเเพทยข์องประเทศไทยซึง่เป็นทีย่อมรบัจากชาวต่างชาตทิัว่โลก 

เเต่เมือ่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 สง่ผลกระทบกบัทุกภาคสว่นทัว่โลก ทุกธุรกจิไดร้บัผลกระทบ ระบบเศรษฐกิจ
ชะลอตวัและเสยีหายรุนแรงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้แมก้ระทัง่กลุ่มธุรกจิความงาม ทีต่กอยู่ในภาวะชะลอตวัเน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ 
และก าลงัซื้อทีล่ดลงของผูบ้รโิภค และต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มารบับรกิารในประเทศไทยลดลง เพราะกงัวลเรื่องความปลอดภยัและการ
จ ากดัการใชเ้งนิ ท าใหต้ลาดทีเ่คยมมีลูคา่มากกวา่ 3 หมืน่ลา้นบาทชะลอตวั 

ทางดา้นตลาดศลัยกรรมความงามในประเทศไทยทีผ่า่นมามมีลูค่าตลาดเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยปี 2560 มมีลูค่าราว 3 หมื่น
ลา้นบาท ปี 2561 เพิม่ขึน้เป็น 3.6 หมืน่ลา้นบาท ปี 2562 เพิม่ขึน้อกี 3.96-4.3 หมืน่ลา้นบาท และในปี 2563 ก่อนมกีารแพร่ระบาดของ
โควดิ-19 ไดค้าดการณ์วา่จะมมีลูค่าสงูถงึ 4.5 หมืน่ลา้นบาท ขณะเดยีวกนัผูร้บับรกิารสว่นใหญ่เป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในการจบัจ่ายสงู ที่
เขา้พกัในโรงแรมหรู รบัประทานอาหารแพงๆ ช้อปป้ิงในหา้งทีม่ชีื่อเสยีง ท าใหเ้กดิการกระจายรายไดไ้ปสู่กลุ่มธุรกจิต่างๆ ไดอ้กีดว้ย 
ดงันัน้ ภายหลงัการเปิดประเทศจากสถานการณ์โควดิ-19 นับเป็นอกีหนึ่งความหวงัของแต่ละภาคอุตสาหกรรม รวมไปถงึการศลัยกรรม
ความงามดว้ย คาดการณ์วา่ปี 2565 ภาพรวมตลาดศลัยกรรมเตบิโตขึน้ 15-20 เปอรเ์ซน็ต ์(กรุงเทพธุรกจิ, 2564) 

เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว ธุรกจิบรกิารทางการแพทย์ดา้นศลัยกรรมอาจจ าเป็นต้องมกีารเพิม่คุณค่าในดา้นอื่นใหก้บัตนเอง
มากขึน้โดยเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ทีเ่น้นการดงึดดูคนทัง้ทางดา้นฝีมอืการศลัยกรรมของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ และ
ทรพัยากรทางธรรมชาตทิีส่วยงามของประเทศไทย 

2.4 ศกัยภาพของจงัหวดัภเูกต็เพ่ือยกระดบัสู่การเป็นศนูยก์ลางนานาชาติการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

จงัหวดัภเูกต็ถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วส าคญัทีอ่ยูท่างภาคใตข้องประเทศไทย เน่ืองจากมแีหล่งทรพัยากรทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 
อกีทัง้ยงัเป็นจุดหมายปลายทางส าคญัของนักท่องเทีย่วเชงิการแพทย์ โดยนักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีของจงัหวดัภูเกต็สว่นใหญ่มาจากประเทศ 
ออสเตรเลยี จนี รสัเซยี และตะวนัออกกลาง นิยมใชบ้รกิารผา่นบรษิทัตวัแทนเชงิการแพทย ์(Medical Agent) 

จุดแขง็ของการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในจงัหวดัภูเกต็ คอื ตัง้อยู่ในท าเลทีม่ชีื่อเสยีง  และไดร้บัความนิยมระดบัโลก ราคา และ
คุณภาพบรกิารที่ความเหมาะสม มโีรงพยาบาลที่ได้รบัมาตรฐานรบัรองระดบัสากล (JCI) มคีวามปลอดภยัและมบีุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญ และโปรแกรมการบรกิารที่หลากหลาย ในขณะที่จุดอ่อนที่ส าคญัคอื บุคลากรที่ดูแลการตลาดยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ
พฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ อกีทัง้ ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามเขา้ใจการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม 

 หากมกีารเชื่อมโยงสองส่วนน้ีเขา้ดว้ยกนั จะสรา้งรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วทีต่อ้งรบับริการศลัยกรรมจากทัว่โลกมหาศาลต่อปี 
เป็นมากกว่าธุรกจิโรงพยาบาลศลัยกรรมแบบเดมิ อกีทัง้การส ารวจขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วเชงิลกึ พบว่าจงัหวดั
ภเูกต็เป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการรองรบันกัทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เป็นท าเลทีม่ชีือ่เสยีงและไดร้บัความนิยมระดบัโลกในเรือ่งของการทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิจงึมคีวามเป็นไดส้งูทีจ่ะพฒันาโครงการดงักล่าวใหป้ระสบความส าเรจ็ 

2.5 ความเป็นไปได้ในการพฒันาธรุกิจรีสอรต์เพื่อสขุภาพส าหรบัพกัฟ้ืนผูป่้วยศลัยกรรม 

ธุรกจิโรงแรม และรสีอรท์เชงิสขุภาพ หรอื Wellness Hotels and Resorts เตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ือง และมกีารพฒันาควบคู่ไปกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีเ่น้นการใชบ้รกิารเพือ่ดูแลสุขภาพและความงาม กลายเป็นหน่ึงธุรกจิทีเ่ตบิโตขึน้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคสู่
ภาวะการแข่งขนัของสนิค้าและบรกิารที่เป็นมูลค่าด้านประสบการณ์มากกว่าเพยีงแค่ผลติภณัฑ์เพยีงอย่างเดยีว หรอืยุคของเศรษฐกจิเชงิ
ประสบการณ์ (experience economy) ทีน่กัทอ่งเทีย่วเขา้ใชบ้รกิารโรงแรม/รสีอรท์เพือ่ประสบการณ์การท่องเทีย่วมากกวา่แค่ผลติภณัฑห์อ้งพกั
ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์เชงิสขุภาพ จะสามารถสรา้งประสบการณ์จากบรกิารสขุภาพและท าใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณ์การทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่าง
ไปจากการทอ่งเทีย่วทัว่ไป รวมถงึสรา้งจุดขายทีแ่ตกต่างกบัคูแ่ขง่โรงแรมในตลาดขนาดใหญ่ ซึง่ธุรกจิโรงแรมและรสีอรต์เพือ่สขุภาพ ไดจ้ าแนก
ประเภทของ Wellness Hotel ไว ้4 รูปแบบ จากบรกิารเชงิสุขภาพน้อยทีสุ่ดจนถงึมากทีสุ่ด ประกอบดว้ย 1.โรงแรมและสปา (Hotel and Spa) 
คอื โรงแรมทัว่ไปที่มบีรกิารด้านสปา และการเสรมิความงาม เช่น การท าผม แต่งเลบ็ ซึ่งโรงแรมประเภทน้ีจดัเป็น Wellness Hotel ในระดบั
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เริม่ต้น 2.โรงแรมที่มสีปาพร้อมโปรแกรมการฟ้ืนฟูสุขภาพ และความงาม (Hotel with Spa  and wellness function) คอื โรงแรมที่มกีารจดั
โปรแกรมดา้นการฟ้ืนฟูสขุภาพและความงาม โดยสว่นใหญ่จะมโีปรแกรมการใหบ้รกิารทีล่กูค้าจองเขา้มาลว่งหน้าพรอ้มกบัการจองหอ้งพกัของ
โรงแรม เชน่ โปรแกรมนวดบ าบดัแกปั้ญหาความเมือ่ยลา้จากการท างาน หรอืโปรแกรมดา้นอาหารสขุภาพเพือ่ปรบัสมดุลใหร้่างกาย 3.โรงแรมที่
มกีารใหบ้รกิารแพทยท์างเลอืก (Hotel with Medical Function) คอื โรงแรมทีใ่หบ้รกิารทางการแพทย์ ซึง่อยู่ในความดูแลของผูเ้ชีย่วชาญดา้น
สุขภาพ เช่น นักกายภาพบ าบดั แพทยท์างเลอืก ทีใ่หบ้รกิารทางการแพทย ์เช่น การฝังเขม็ ครอบแกว้ เพื่อแกปั้ญหาดา้นสุขภาพ และฟ้ืนฟู
ร่างกายให้กบัผู้ใช้บริการ เช่น นักกีฬา ที่มอีาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ คนวยัท างานหรอืผู้สูงอายุ ที่มอีาการปวดเมื่อยหรอือกัเสบของ
กล้ามเน้ือ รวมถึงการบ าบดัทางจติใจที่มาจากความเครียด4.โรงแรมที่มกีารให้บริการแบบคลินิก (Hotel Clinic) คอื โรงแรมที่มแีพทย์มา
ใหบ้รกิารทางการแพทยเ์ฉพาะทาง หรอืเป็นการใหบ้รกิารทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทย ์เชน่ การเสรมิความงาม โดยอาจรวมถงึการผา่ตดัเสรมิ
ความงาม การดแูลผูป่้วยระยะพกัฟ้ืนหลงัผา่ตดัทีอ่าจตอ้งมกีารเฝ้าดอูาการ (มานิศา ผวิจนัทร ์และ อนญัญา รตันประเสรฐิ, 2562) 

3.วิธีการศึกษา 

การศกึษาทัง้น้ีเป็นการศกึษาโดยแบง่เป็น 2 ระยะซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

3.1 ระยะท่ี 1: การศึกษาข้อมลู 

3.1.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  ใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยผู้ให้ขอ้มูลได้แก่ บุคลลากรทางการแพทย์ จ านวน 1 คน ผู้ที่ผ่านการเขา้รบับรกิาร
ตกแต่งศลัยกรรมทีเ่ป็นการผา่ตดัใหญ่ จ านวน 2 คน และผูท้ีส่นใจทีจ่ะเขา้รบับรกิารตกแต่งศลัยกรรมทีเ่ป็นการผา่ตดัใหญ่ จ านวน 3 คน 
รวมเป็นจ านวน 6 คนเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ) มเีกณฑ์ในการคดัเลือกโดย ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรทาง
การแพทย ์หรอืการรกัษา และใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งในคลนิิกศลัยกรรมเสรมิความงาม ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมคีวามยนิดเีป็นผูใ้หข้อ้มูล 
โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ ซึง่เกบ็ขอ้มลูการสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้งโดยใชแ้นวค าถามแบง่ออกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย สว่นที ่1 ขอ้มลู
ทัว่ไป โดยถามในประเดน็เกีย่วกบั ชือ่ผูใ้หส้มัภาษณ์ เพศ อายุ ต าแหน่ง ลกัษณะการท างาน สว่นที ่2 เป็นแบบสมัภาษณ์ ขอ้มลูเกีย่วกบั
ความตอ้งการของผูเ้ขา้รบับรกิารตกแต่งศลัยกรรมของคลนิิก และรปูแบบของสถานทีพ่กัฟ้ืนของคลนิิก 

3.1.2 วเิครำะหข์อ้มลู 

ผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู จ าแนก และจดัระบบขอ้มลูเป็นหมวดหมู ่จากนัน้วเิคราะหข์อ้มลูโดย
การตคีวาม เพือ่หาบทสรุปของเรื่อง และน าเสนอขอ้มลูเป็นขอ้ความแบบบรรยาย และผงัแสดงความสมัพนัธพ์ฤตกิรรม และความตอ้งการ
ท ากจิกรรมของผูป่้วยกบัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในสถานทีพ่กัฟ้ืนของศนูยศ์ลัยกรรมความงาม เพือ่น าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบต่อไป 

3.2 ระยะท่ี 2: การออกแบบโครงการ 

ท าการออกแบบสถานทีพ่กัฟ้ืนของผูเ้ขา้รบัการบรกิารตกแต่งศลัยกรรมบนพืน้ทีศ่กึษาแลว้วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิ 

4.ผลการศึกษา 

4.1 ผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกความต้องการของนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์

ผลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึความต้องการของนักท่องเที่ยวเชงิการแพทย์ จ านวน 5 คน ดงัน้ี รูปที่ 1 แสดงผลความ
ตอ้งการรปูแบบสถานทีพ่กัฟ้ืนของผูเ้ขา้รบับรกิารศลัยกรรมตกแต่งแบบผา่ตดัใหญ่ 

 
รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงความตอ้งการรปูแบบสถานทีพ่กัฟ้ืนของผูเ้ขา้รบับรกิารศลัยกรรมตกแต่งแบบผา่ตดัใหญ่ 
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พบว่ากลุ่มเป้าหมาย ตอ้งการบรรยากาศสถานทีพ่กัฟ้ืน ทีบ่รรยากาศผ่อนคลายเน้นธรรมชาต ิเท่ากบัมหีอ้งพกัรมิทะเลมาก
ทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 23.6 

 
รปูท่ี 3 แผนภมูแิสดงการใหค้วามส าคญักบัลกัษณะของสถานบนัเสรมิความงามของผูเ้ขา้รบับรกิารศลัยกรรมตกแต่งแบบผา่ตดัใหญ่ 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบวา่กลุ่มเป้าหมาย ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของบุคลากรทางการแพทยม์ากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
23.6 โดยใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิวา่ ถา้มัน่ใจในฝีมอืของแพทย ์ระยะการเดนิทางแทบจะไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจ น าไปสูท่างเลอืกในการ
พฒันาโครงการโดยการท าความรว่มมอืกบัโรงพยาบาลศลัยกรรมชัน้น า 

ตารางท่ี 1 การใหค้วามสนใจโรงพยาบาลทีช่ ัน้น าดา้นศลัยกรรมแปลงเพศ 
 
 

ความสนใจของนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
คนที ่1 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
คนที ่2 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
คนที ่3 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
คนที ่4 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
คนที ่5 

 
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลกมล 
โรงพยาบาลยนัฮ ี
โรงพยาบาลมาสเตอรพ์ซี 

โรงพยาบาลกมล โรงพยาบาลกมล โรงพยาบาลกมล โรงพยาบาลกมล 
บางกอกคลนิิก 

ผลขอ้มลูจากตารางน าไปสูท่างเลอืกในการพฒันาโครงการโดยการท าความรว่มมอืกบัโรงพยาบาลศลัยกรรมชัน้น า คอื โรงพยาบาลกมล 

4.2 ท่ีตัง้โครงการ 

 
รปูท่ี 1 ทีต่ ัง้โครงการ มเีสน้คอนทวัรแ์สดงระยะหา่งความสงู 2 เมตร   ทีม่า: Google Earth (2565) 

จากการศกึษาขอ้มลูพบวา่ สถานทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมในการพฒันาโครงการตอ้งอยู่ในเมอืงท่องเทีย่ว พืน้ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งตดิแหล่ง
ทอ่งเทีย่วส าคญั เนื่องจากกจิกรรมของผูเ้ขา้รบัการผา่ตดัสามารถท าไดย้งัมขีอ้จ ากดั แต่ควรมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีมวีวิทีส่วยงาม สามารถ
มองเหน็ไดจ้ากภายในหอ้งพกั เพราะเป็นพืน้ทีท่ีผู่ป่้วยใชเ้วลามากทีสุ่ด และควรอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่มไ่กลจากตวัเมอืง เดนิทางสะดวก สามารถ
เขา้ถงึแหล่งช้อปป้ิงทีเ่ป็นกจิกรรมทีผู่ใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ชื่นชอบ ซึง่สอดคลอ้งกบักรณีศกึษาทีด่นิบนเกาะสเิหร่ ต.รษัฎา อ.เมอืงภูเกต็ 
จงัหวดัภูเกต็ ซึ่งมลีกัษณะทีด่นิเป็นเนินเขา ตัง้อยู่ในพืน้ทีธ่รรมชาต ิมหีอ้งพกับรรยากาศววิทะเล มคีวามเป็นส่วนตวัและสามารถเดนิ
ทางเขา้เมอืงไดใ้นระยะเวลาไมน่าน ดงัรปูที ่1)  
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คณุภาพของบคุลากรทางการแพทย์
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4.3 โปรแกรมการออกแบบ 

จากการศกึษากรณีศกึษาและการส ารวจความต้องการของผูท้ีส่นใจเขา้รบับรกิารการท าศลัยกรรมขา้งต้น จากรูปที ่2 จะเหน็ว่า
สง่ผลใหม้กีารออกแบบโครงการแยกเป็นสองฝัง่ คอืฝัง่โรงพยาบาลและฝัง่หอ้งพกัผูป่้วย เริม่ตน้จากทางเขา้หลกัของโครงการ ถดัเขา้มาเป็น
ลานจอดรถ โดยจุดนี้เชื่อมต่อตกึ 3 ส่วน คอืโรงพยาบาล, K-wellness และร้านอาหาร มถีนนภายในโครงการที่ใช้ขนส่งผูป่้วยไปยงัส่วน
หอ้งพกั  ทีร่องรบัความตอ้งการในเรือ่งบรรยากาศของหอ้งพกัและความสะดวกในการใชง้านออกมาเป็นหอ้งพกั 4 รปูแบบ ดงัแสดงในรปูที ่3 

 
รปูท่ี 2 ผงัโครงการการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันารสีอรต์เพือ่การพกัฟ้ืน และศนูยศ์ลัยกรรมความงามในเมอืงทอ่งเทีย่ว : กรณีศกึษา จ.ภเูกต็ 

 
Deluxe                Premier Panorama         Pool Villa 1 Bedroom           Pool Villa 2 Bedroom 

รปูท่ี 3 รปูแบบหอ้งพกัรสีอรต์ทัง้สีแ่บบภายในโครงการ 

4.4 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 

4.4.1 สมมตฐิำนประกอบกำรลงทุน 

 
ตน้ทุน                                  รายรบั                                   รายจา่ย 

รปูท่ี 3 สดัสว่นความเป็นไปไดท้างการเงนิ 

เนื้อทีด่นิรวมขนาด 4,624 ตารางวา (18,496 ตารางเมตร) ราคาทีด่นิ 16,000 บาทต่อตารางวา คดิเป็น 73,984,000 บาท เงนิ
ลงทุนโครงการทัง้หมด 235,954,091 บาท ค่าก่อสรา้งอาคารทัง้หมดเมื่อคดิรวมงานตกแต่งเฟอรนิ์เจอร์ และงานระบบแลว้ รวมทัง้สิน้ 
147,679,946 บาท, คา่ออกแบบสถาปัตยกรรม/วศิวกรรม รวมทัง้สิน้ 11,814,395 บาท 

รายไดจ้ากค่าทีพ่กั รวมทัง้สิน้  42,305,256 บาท/ปี โดยก าหนดอตัราการเขา้พกัตามอตัราตลาดของโครงการประเภทรสีอรท์
ในจงัหวดัภูเก็ต โดยก าหนดอตัราเข้าพกัที่ร้อยละ 70, รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รวมทัง้สิ้น  16,623,600 บาท และรายรบัอื่น ๆ 
(รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และสปา) รวมทัง้สิน้  91,379,352 บาท/ปี 



กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำรสีอรต์เพือ่กำรพกัฟ้ืนและศนูยศ์ลัยกรรมควำมงำม 
ในเมอืงทอ่งเทีย่ว กรณศีกึษำ: จงัหวดัภเูกต็ 
กมลวรรณ ก่อแกว้ และอาลติา ฉลาดด ี
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ค่าใชจ้่ายต่างๆ นอกเหนือเงนิลงทุนโครงการ ยงัมคี่าใชจ้่ายในดา้นอื่นๆ เช่น ต้นทุนบรกิารสาธารณูปโภค (ค่าน ้า ค่าไฟ ค่า
โทรศพัท)์ คา่จา้งพนกังานต าแหน่งต่างๆ และคา่ใชจ้า่ยดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้สิน้  95,365,843 บาท 

4.4.2 กำรวเิครำะหผ์ลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

1. มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) เทา่กบั 120,362,931 บาท 
2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยูท่ีร่อ้ยละ 14.19 
3. ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) อยูร่ะหวา่ง 9-10 ปี 

5. สรปุและอธิปรายผล 

จากการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันารสีอร ์ตเพื่อการพกัฟ้ืน และศูนย์ศลัยกรรมความงามในเมอืงท่องเทีย่ว 
กรณีศกึษา จ.ภูเกต็ ตามวตัถุประสงค์ และกรอบการด าเนินงานแลว้นัน้ กลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญักบัฝีมอืของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
เป็นหลกั รองลงมาคอืสถานทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีธ่รรมชาต ิส่งผลต่อโปรแกรมการออกแบบใหโ้ครงการแยกเป็น 2 ฝัง่คอืฝัง่โรงพยาบาล 
และฝัง่หอ้งพกัรสีอร์ต ประกอบดว้ยหอ้งพกั 4 รูปแบบ จ านวน 19 หอ้ง ความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ  โดยมมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิอง
โครงการ (หลงัภาษ)ี มคี่าเท่ากบั 120,362,931 บาท คดิเป็นอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน ( IRR) เท่ากบัรอ้ยละ 14.19 
และมรีะยะเวลาคนืทุนอยู่ระหว่าง 9-10 ปี 

6. กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาเรือ่ง “การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันารสีอรต์เพือ่การพกัฟ้ืน และศูนยศ์ลัยกรรมความงามในเมอืงท่องเทีย่ว : 
กรณีศึกษา จ.ภูเก็ต” ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากผู้ให้การสนับสนุนหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรงพยาบาลกมล และบางกอกคลนิิก ทีใ่หข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินการศกึษาครัง้น้ี 
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บทคดัย่อ 
 รูปแบบลกัษณะวิถีชีวิตในการท างานที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก่อให้เกิดกลุ่ม  “ดิจิทลัโนแมด” (Digital Nomad) ซึ่งมี
เอกลกัษณ์การท างานโดยอาศยัเทคโนโลย ีมอีสิระในการเลอืกสถานทีท่ างานและการด ารงชวีติแบบไมเ่ป็นหลกัแหล่งอย่างถาวร มกีาร
ย้ายถิ่นฐานไปยงัสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศที่กลุ่มนักท่องเที่ยวดิจิทลัโนแมดให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะจงัหวดัภูเกต็ ทีเ่ป็นจงัหวดัอนัดบัตน้ๆ รวมไปถงึมกีารรองรบัของธุรกจิทีพ่กัแรมทีม่ผีลต่อการท างานและการด ารงชวีติ อกีทัง้
กลุ่มนักท่องเที่ยวดิจทิลัโนแมดนัน้ส่งผลให้เศรษฐกิจพื้นที่ในย่านชุมชนเติบโตขึ้น บทความฉบบัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ทางการพฒันาทีพ่กัเพือ่รองรบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภเูกต็ ผูศ้กึษาจงึรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู โดยมุง่ศกึษาทฤษฎี
และองค์ประกอบทางกายภาพโดยเก็บขอ้มูลพฤตกิรรมของกลุ่มดจิทิลัโนแมดและผูป้ระกอบการธุรกจิที่พกัในจงัหวดัภูเก็ต ผ่านการ
สมัภาษณ์เชงิลกึจ านวน 7 ราย จากการศกึษาพบว่า กลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตจิากฝัง่
ประเทศตะวนัตก อายุ 30-40 ปี รายไดต้ัง้แต่ 50,000-300,000 ต่อเดอืน ระยะเวลาในการพ านกั1-3เดอืน ประกอบอาชพีอสิระทีเ่กีย่วกบั
การออกแบบ และเทคโนโลย ีมจีุดประสงคใ์นการเดนิทางมาจงัหวดัภูเกต็เพื่อท่องเทีย่วและพกัผ่อนควบคู่ไปกบัการท างาน เลอืกพืน้ที่
พกัมลีกัษณะชัว่คราว สง่เสรมิการท างาน และเสรมิสรา้งการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม  

ค ำส ำคญั: ดจิทิลัโนแมด, ท ำงำน, แหลง่ทอ่งเทีย่ว, กำยภำพ, ธุรกจิ 

Abstract 
 The styles of working lifestyle that changes according to the situation has created a group of "Digital Nomad", which 
has a unique working style based on technology, like to have freedom to work. Freedom to choose where to work and live 
permanently unsecured have relocated to the different places. At present, Thailand is a country where digital nomad tourists 
are highly interested especially Phuket, which is the top province including the support of the hotel businesses that affects work 
and life. In addition, Digital nomad tourist groups have contributed to the growth of the local economy in the community. 
Therefore, this article aims to study the guidelines for development of accommodation to support digital nomad tourists in 
Phuket and bring to the conclusion of the factors in choosing the digital nomad group's accommodation. The student gathered 
and analyzed the data, that's aims to study the theory and physical composition by collecting data on the behavior of the digital 
nomad group in Phuket. Through in-depth interviews of 7 people, the study found that digital nomad tourist group in Phuket, 
Most of them are foreigners from western countries aged around 30-40 years, income ranging from 50,000-300,000 baht per 
month, There is a period of stay 1-3 months and have self-employed in design and technology, with the purpose of traveling 
to Phuket for travel and rest along with work. They choose a temporary accommodation in the form of hostel and the location 
must support to their work and enhancing social interactions of digital nomad together. 

Keywords: Digital Nomad, Work, Tourist attraction, Physical, Business 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั        

จากสถานการณ์ในปัจจุบนัทีม่กีารแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ส่งผลต่อรูปแบบลกัษณะวถิีชวีติของกลุ่ม “ดจิทิลัโนแมด” 
(Digital Nomad) (เหล่าDigital Nomad, 2564) หรอืบุคคลทีม่รีูปแบบการท างานในลกัษณะเร่ร่อนจากสถานทีห่นึ่งไปยงัอกีสถานที่
หน่ึงและเปลีย่นไปเรื่อยๆ (พสุ เดชะรนิทร,์ 2560) ไปพรอ้มกบัการท างานทีอ่าศยัเทคโนโลยีและมกีารเขา้ของกลุม่ดจิทิลัโนแมดจ านวน
มากในประเทศไทยหลายจงัหวดัในฐานะนักท่องเที่ยวและมอีตัราเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง (Nomadlist, 2564) ขอ้มูลจาก Nomadlist 
กลา่วถงึจงัหวดัภเูกต็ในฐานะ Digital Nomad Hub ปัจจยัดา้นสภาพเมอืง ธรรมชาต ิวฒันธรรมและสภาพสงัคมสง่ผลใหจ้งัหวดัภเูกต็เป็น
จุดหมายปลายทางของกลุม่ดจิทิลัโนแมด (Bangkokbiznews, 2560) การเตรยีมธุรกจิบรกิารเขา้ถงึกลุ่มน้ีจงึเป็นโอกาสสรา้งรายไดใ้หม่ๆ  
ดว้ยจุดเด่นเรื่องระยะเวลาเขา้พกัเฉลีย่ทีสู่งกว่ากลุ่มท่องเทีย่วทัว่ไปไดม้ากกว่าเท่าตวั หรอือาจจะยนืระยะยาวไดเ้ป็นปี ไม่ต้องเผ ชญิ
ความผนัผวนเปราะบางเหมอืนนักทอ่งเทีย่วทัว่ไป ปัจจุบนัประเทศไทยยงัขยบัตวัรบัเทรนดน้ี์ชา้จงึยงัเป็นโอกาสทีเ่ปิดกวา้งอกีมาก ต่าง
จากฝัง่ตะวนัตกทีเ่ริม่มเีครอืขา่ยทีพ่กัทีร่องรบัแลว้ (Scb, 2564)  

จากการศึกษาพบว่าจงัหวดัภูเก็ตมีศักยภาพในการพฒันาพื้นที่เพื่อรองรบักลุ่มนักท่องเที่ยวดิจิทลัโนแมด แต่ปัจจุบัน
คุณลกัษณะของทีพ่กัยงัไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤตกิรรมของกลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมด จงึจ าเป็นตอ้งศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดเพือ่น าไปสูแ่นวทางการพฒันาทีพ่กัเพือ่รองรบั 

2. วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมและความตอ้งการของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภเูกต็ 
2) เพือ่วเิคราะหล์กัษณะรปูแบบทีพ่กัทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะพฤตกิรรมของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภเูกต็ 

3. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 ดิจิทลัโนแมด 

ดจิทิลัโนแมด (Digital Nomad) มทีีม่าจากหนงัสอืในปีค.ศ.2017 ทีผู่เ้ขยีนบญัญตัศิพัทน้ี์ขึน้มาโดยพยากรณ์วา่ในอนาคตคนจะ
เลอืกทีจ่ะใชช้วีติแบบชาว nomadic ทีเ่ร่ร่อนจากสถานทีห่น่ึงไปยงัอกีสถานทีห่น่ึงและเปลีย่นไปเรื่อยๆ และเทคโนโลยจีะกลายเป็น
สาเหตุส าคญัทีท่ าใหก้ารท างานของคนไม่จ าเป็นต้องยดึตดิอยู่กบัสถานทีใ่ดสถานทีห่นึ่งโ ดยเฉพาะ (พสุ เดชะรนิทร์, 2560) แม้
สถานการณ์โรคระบาดCovid-19จะมแีนวโน้มดขีึน้หลงัจากมวีคัซนีเขา้มา แต่องค์กรระดบัโลกหรอืธุรกจิที่มสีาขาในหลายๆ ประเทศ 
ยงัคงเลอืกใหพ้นักงาน Work From Home ไม่กเ็ปิดกวา้งใหท้ างานแบบ Remote Workers ซึง่พฤตกิรรมการท างานลกัษณะน้ีก าลงัถูก
เรยีกวา่เป็น Digital Nomad หรอืคนกลุม่เรร่่อนยุคดจิทิลัจากการทีพ่วกเขาพรอ้มท างานไดจ้ากทุกสถานที ่ (เหล่าDigital Nomad, 2564) 
โดยมปัีจจยัดา้นความกา้วหน้าของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบดจิทิลั และอนิเทอรเ์น็ต จากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ 42% ของ Digital 
Nomad เป็นชาวมลิเลนเนียล (Millennials) หรอืกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) อายุระหว่าง 25-40 ปี (Saran.roj, 2564) มี
ลกัษณะคล่องแคล่วในดา้นเทคโนโลย ี เป็นอสิระในสถานทีท่ างาน และจดัล าดบัความส าคญัเกี่ยวกบัสมดุลของชวีติการท างาน มวีนิัย
และการใชเ้งนิเป็นสิง่ส าคญั กลุ่มดจิทิลัโนแมดสามารถท าอาชพีไดทุ้กรปูแบบโดยเชื่อมต่อผา่นโลกออนไลน์ (Meen.st, 2563) นอกจาก
บรรยากาศและของเมอืงทีส่วยงามและวฒันธรรมทีน่่าสนใจแลว้ ความตอ้งการหลกัของโนแมด คอืการสรา้งสมดุลระหวา่งการท่องเทีย่ว
พรอ้มกบัการท างานผ่านทางออนไลน์ในระยะยาวเพื่อตอบโจทย์การท างาน กลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดมองหาสถานทีท่ างานทีม่ ี
อนิเตอรเ์น็ต WiFi ทีด่ ีโดยการมพีืน้ที่ Co-Working Space และ Coffeeshop ต่างๆ ทีม่ ีWIFi สญัญาณทีแ่รงและครอบคลุมตลอดเวลา
เป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก เพราะกลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดนัน้ตอ้งพึง่อนิเตอรเ์น็ตในการท างานและหารายไดข้องพวกเคา้การสรา้งสงัคม
โดยเฉพาะกบักลุม่ชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะดจิทิลัโนแมดดว้ยกนักเ็ป็นเรื่องทีส่ าคญั เพราะในระหวา่งการท่องเทีย่วและเดนิทาง โนแมดก็
ตอ้งการทีส่รา้งเพือ่น พบปะสงัสรรค ์และหาเพือ่นในการร่วมเดนิทางหรอืท างานไปดว้ยกนั ดงันัน้หลายๆ ทีจ่งึมกีจิกรรมต่างๆ ไมว่า่จะ
เป็นทรปิการทอ่งเทีย่ว การทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม หรอืกจิกรรมผจญภยัต่างๆ การเดนิป่า หรอืการด าน ้า รวมทัง้การจดักลุม่คลาสโยคะ 
เป็นตน้ (Bangkokbiznews, 2560) 
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3.2 โอกาสในธรุกิจจากกลุ่มนักท่องเท่ียวดิจิทลัโนแมด 

การทีก่ลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดเขา้มาพกัอาศยัเป็นระยะเวลาหลายเดอืนต่อปี จะท าใหเ้กดิโอกาสทางธุรกจิจ านวนมาก
ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม แมก้ลุ่มนักท่องเที่ยวดจิทิลัโนแมดใหค้วามส าคญัอย่างมากในการบรหิารค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวดิจิทัลโนแมดที่รายได้ไม่มากซึ่งจากการส ารวจของ  MBO Partners ดิจิทัลโนแมดจากสหรัฐ  26% มีรายได้น้อย
กว่า 25,000 เหรยีญสหรฐัต่อปี แต่ขณะเดยีวกนักม็กีลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดกลุ่มใหญ่ๆ ทีม่รีายไดแ้ละก าลงัซื้อ โดย  38% ของ
กลุม่นักทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดนัน้มรีายไดม้ากกวา่ 75,000 เหรยีญสหรฐัต่อปี หรอืกวา่ 2 แสนบาทต่อเดอืน และน่าจะมกี าลงัในการจา่ย
คา่อยู่อาศยัและกจิกรรมต่างๆ ของตวัเอง รวมหลายหมืน่บาทหรอืแสนบาทต่อเดอืน การทีก่ลุม่นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดเขา้ใชช้วีติเป็น
ระยะเวลาหลายเดอืนกจ็ะเป็นโอกาสทางธุรกจิของผูป้ระกอบการไทยในดา้นต่างๆ เช่น  (1) ธุรกจิการใหบ้รกิารทีพ่กัและ Co-working 
Space รวมทัง้บรกิารอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ (2) ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในการสรา้ง Community ต่างๆ เช่น การจดักรุ๊ปทวัร์ท ากจิกรรม
ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการท่องเทีย่วทัง้เชงิวฒันธรรมและเชงิแอดเวนเจอร ์เช่น เดนิป่า ปีนเขา หรอืด าน ้า การจดัคลาสเรยีนต่างๆ เชน่ การ
ท าอาหาร คลาสออกก าลงักาย โยคะ รวมถึงการจดัอีเวนต์ต่างๆ เพื่อใหโ้นแมดสามารถ สงัสรรค์ ปาร์ตี้ และสร้างเครอืข่ายร่วมกนั  
(3) ธุรกจิทีช่่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการขนส่งและเดนิทาง เช่น การใหเ้ช่ารถ การท าเอกสารขออนุญาตต่างๆ 
หรอืการต่ออายุวซี่า เป็นตน้ (Bangkokbiznews, 2560) 

3.3 ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัภเูกต็ 

ภเูกต็ เป็นจงัหวดัทีอ่ยูท่างภาคใตข้องประเทศไทยซึง่เป็นจงัหวดัเดยีวทีม่สีภาพเป็นเกาะตัง้อยูใ่กลท้ะเลอนัดามนัและถอืวา่เป็น
จงัหวดัที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของประเทศไทยโดยได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอนัดามนักล่าวคอืเป็นจงัหวดัที่มคีวามสวยงามหาด
ทรายขาวสะอาดตดักบัน ้าทะเลอยา่งชดัเจนและในขณะเดยีวกนัภเูกต็ถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีม่วีฒันธรรมและสถาปัตยกรรมทีม่คีวามโดดเดน่
เป็นของตนเองโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชโิน-โปรตุเกสและไดช้ือ่วา่เป็นเมอืง East Meet West นัน่คอืภูเกต็มลีกัษณะของความทนัสมยั
และเป็นเมอืงนานาชาตทิีใ่นขณะเดยีวกนักด็ ารงศลิปะและวฒันธรรมเป็นของตนเองไดอ้ย่างชดัเจน (ส านกังานจงัหวดัภูเกต็, 2559) ดา้น
สภาพอากาศเฉลีย่อยูท่ี ่23 องศาเซลเซยีส มคีา่สญัญาณความเรว็อนิเตอรเ์น็ต 24 Mbps (Nomadlist, 2564) กลุม่นักท่องเทีย่วสว่นมาก
เป็นชาวตะวนัตกและชาวเอเชยีตะวนัออก 

3.4 ภาครฐั 

อกีทัง้รฐับาลได้เดินหน้าเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัของไทยในด้านน้ี เพื่อรองรบักลุ่ม Digital Nomad โดยเมื่อวนัที่ 
1 ตุลาคม 2564 รฐับาลได้อนุญาตการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมาพ านักแบบระยะยาว ( Long Stay) 
ในรูปแบบ “นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)” ให้สามารถอยู่ในไทยได้ครัง้ละ 90 วนั และอยู่ต่อได้อีก
สองครัง้หรืออยู่สูงสุดได้ไม่เกิน 270 วนั เพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ  (Thairath, 2564) 

ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ร่วมกบั จงัหวดัภูเกต็ เดนิหน้าหารอืการจดัท าแผนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัจงัหวดัภูเกต็การ
เป็น “ศูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วอจัฉรยิะ”เน้นการพฒันาศกัยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไปสูก่ารเป็น Smart Tourism โดยมุง่เน้นการ
พฒันาศกัยภาพกลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะดิจิทลั (Upskill & Reskill) เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชพีในยุคดจิทิลั การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบรกิาร และกลุ่มชุมชน
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ยกระดบัและเพิม่มลูคา่สนิคา้และบรกิาร การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่
สร้างผูป้ระกอบการ Digital Startup และดงึดูดกลุ่ม Digital Nomad ให้เขา้มาในพื้นที่ รวมทัง้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้าง
แพลตฟอร์มขอ้มูล และการส่งเสรมิใหเ้กดิความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ เช่น Smart City และ City Data Platform เพื่อพฒันาจงัหวดั
ภเูกต็ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว การศกึษา และนวตักรรมบรกิารในระดบัมาตรฐานนานาชาติ และการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในกลุม่จงัหวดั
ภาคใตฝั้ง่อนัดามนัอยา่งครบวงจร (Depa, 2564)   

 

 

 

 



แนวทำงกำรพฒันำทีพ่กัเพือ่รองรบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภเูกต็ 
ปทติตา คุณโรจน์รุง่เรอืง 
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4. ระเบียบวิธีวิจยั 

4.1 ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง 

4.1.1 กำรคดัเลอืกกลุม่ตวัอยำ่งในกำรเกบ็ขอ้มลูดำ้นกลุ่มประชำกร 
กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งกลุม่ดจิทิลัโนแมดได ้

3 กลุ่ม จ านวน 7 คน แบ่งเป็น 1. กลุ่มดจิทิลัโนแมดชาวต่างชาต ิ5 คน 2. กลุม่ดจิทิลัโนแมดชาวไทย 1 คน 4. กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิ
เพือ่ตอบรบักลุ่มดจิทิลัโนแมดจ านวน 1 คน โดยการสมัภาษณ์ในประเดน็ลกัษณะดา้นพฤตกิรรมความตอ้งการใชช้วีติของดจิทิลัโนแมด
ในดา้นการอยูอ่าศยั การท างาน และพกัผอ่น   

4.2 ขัน้ตอนการศึกษา 

1) ศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมและความตอ้งการของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดจากเอกสารงานวจิยั บทความ เอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) จดัท าแบบสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มดจิทิลัโนแมด ทัง้จากผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ 
3) วเิคราะหล์กัษณะรูปแบบทีพ่กัทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะพฤตกิรรมของกลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภูเกต็  จากขอ้มลูทีไ่ด้
จากเอกสารทีส่บืคน้และการสมัภาษณ์เชงิลกึ สรุปผลการวจิยั 

5. ผลการศึกษา 

5.1 ลกัษณะพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียวดิจิทลัโนแมดในจงัหวดัภเูกต็ 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดทัง้ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ ท าใหไ้ดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

5.1.1 กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดชำวต่ำงชำต ิ
ตอ้งการพืน้ทีท่ างานทีเ่ป็นอสิระ ทอ่งเทีย่วผจญภยัเพือ่พบเจอสถานทีใ่หม่ๆ   

5.1.2 กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดชำวไทย 
ชอบความเป็นสว่นตวั เน้นทอ่งเทีย่วแบบการพกัผอ่น 

5.1.3 กลุม่ผูป้ระกอบกำรธุรกจิทีพ่กั 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดชาวต่างชาตจิะการพดูคุยอยูร่ว่มกนัมากกวา่กลุม่นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดชาวไทย 

5.2 ลกัษณะรปูแบบท่ีพกัท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเท่ียวดิจิทลัโนแมดในจงัหวดัภเูกต็ 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมด ท าใหไ้ดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

5.2.1 ประเภททีพ่กั 
จากผลสมัภาษณ์พบวา่ กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดชาวต่างชาตจิ านวน 5 คน ใหค้วามสนใจทีพ่กัแบบโฮสเทล เน่ืองจากมี

ราคาถูกและสิง่อ านวยความสะดวกครบ กลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดชาวไทยจ านวน 1 คน ใหค้วามสนใจทีพ่กัแบบรสีอรท์เน่ืองจาก
ชอบความเป็นสว่นตวัและมสีิง่อ านวยความสะดวกครบ   

5.2.2 ระยะเวลำในกำรเขำ้พกั 
จากผลสมัภาษณ์ กลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดชาวต่างชาต ิมรีะยะในการเขา้พกัอยู่ที1่-3เดอืน แต่กลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลั

โนแมดชาวไทยจะเขา้พกัอยูใ่นระยะเวลา10-30วนั 

5.2.3 รำคำทีพ่กั/เดอืน 
ราคาอยูท่ีป่ระมาณ 15,000-35,000 บาท 

5.2.4 สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีต่อ้งกำร 
พืน้ทีส่ว่นตวัเวลาประชุมงาน ครวัสว่นกลาง บรกิารซกัอบรดี และ WiFi ครอบคลุม  
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6. อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา การสมัภาษณ์ และการเกบ็ขอ้มลู สามารถน ามาสรุปไดว้า่ธุรกจิทีพ่กัเพือ่รองรบักลุ่ม
นกัท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดนัน้มแีนมโน้มเตบิโตสงู ปัจจุบนัในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็คุณลกัษณะของทีพ่กัยงัไมส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมความ
ตอ้งการของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมด จากการศกึษาและสมัภาษณ์พบวา่ กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมดในจงัหวดัภูเกต็ สว่นใหญ่
เป็นชาวต่างชาติจากฝัง่ประเทศตะวนัตก อายุ 30-40 ปี รายได้ตัง้แต่ 50,000-300,000 ต่อเดือน ระยะเวลาในการพ านัก1-3เดอืน 
ประกอบอาชพีอสิระทีเ่กีย่วกบัการออกแบบ และเทคโนโลย ีมจีุดประสงคใ์นการเดนิทางมาจงัหวดัภเูกต็เพือ่ทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นควบคู่
ไปกบัการท างาน เลอืกทีพ่กัแบบโฮสเทลราคาถูกและสะดวกสบาย มพีืน้ทีส่่วนกลาง สิง่อ านวยความสะดวก บรกิารซกัอบรดี ในดา้น
ต าแหน่งท าเลที่ตัง้จากการสมัภาษณ์ต้องใกล้แหล่งพื้นที่รองรบัการท างาน และส่งเสริมการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของกลุ่ม
นักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดดว้ยกนั ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทีพ่กัเพื่อรองรบักลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลั
โนแมดได ้เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ ลดความสิน้เปลอืงในการลงทุนใน
สิง่ทีไ่มจ่ าเป็น 

ในด้านขอ้เสนอแนะ ปัจจุบนัในประเทศไทยการรองรบัของธุรกิจที่พกัแรมที่มผีลต่อการท างานและการด ารงชวีติของกลุ่ม
นักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดยงัเตบิโตชา้ ซึ่งกลุ่มนักท่องเทีย่วดจิทิลัโนแมดนัน้มคีุณสมบตัทิีเ่ป็นทีต่้องการในการขบัเคลื่อนเพื่อพฒันา
เศรษฐกจิ จงึเป็นโอกาสส าหรบัผูป้ระกอบการหากมแีนวคดิจะพฒันาธุรกจิทีร่องรบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่วดจิทิลัโนแมด 
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บทคดัย่อ 
          ในภาวะเศรษฐกิจที่ผนัผวนและชะลอตวั ที่ดนิมรีาคาสูงขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการหนัมาพฒันาโครงการที่มคีวามเสี่ยง ต ่า ซึ่ง
โครงการมกิซ์ยูสเป็นหน่ึงในโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ามารถช่วยลดความเสีย่งจากการพึง่พาอสงัหาฯ รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดย
สามารถเพิม่ช่องทางในการสร้างรายได้ และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชท้ี่ดนิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด การพฒันาโครงการมกิซ์ยูส
สามารถผสมผสานฟังก์ชัน่ที่แตกต่างกนัได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทีพ่กัอาศยั , โรงแรม, พื้นที่ส านักงาน, พื้นที่คา้ปลกี, และพืน้ที่
นันทนาการ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แต่ละฟังกช์ัน่ในโครงการมกิซ์ยสูมรีะดบัความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัแตกต่างกนัออกไป 
เชน่ 1) การบรหิารพืน้ทีส่ว่นตวัและพืน้ทีส่ว่นกลาง, 2) การสรา้งแมเ่หลก็เพือ่ดงึดดูกลุ่มผูใ้ชง้าน, และ 3) การบรหิารโครงสรา้งพืน้ฐานให้
มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด บทความฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพสิจูน์แนวคดิความสมัพนัธ์ของฟังก์ชัน่ในโครงการมกิซ์ยูส 
โดยมวีธิกีารศกึษา คอื 1) ศกึษาทฤษฎคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งฟังกช์ัน่ในโครงการมกิซ์ยสู , 2) จดัหมวดหมูค่วามสมัพนัธข์องฟังกช์ัน่ทีไ่ด้
จากการทบทวนวรรณกรรม, 3) วเิคราะหค์วามส าเรจ็ในโครงการกรณีศกึษาทีเ่ป็นไปตามหลกัการผสมผสานฟังกช์ัน่, และ 4) พสิจูน์และ
ยนืยนัวา่แนวคดิความสมัพนัธน้ี์เป็นจรงิหรอืไม ่ผลการศกึษา พบวา่ ความสมัพนัธท์ีส่ง่เสรมิของแต่ละฟังกช์ัน่ในโครงการนัน้ไมไ่ดเ้ป็นไป
ตามทฤษฎเีสมอไป แต่ความส าเรจ็ของแต่ละโครงการนั ้นจะขึน้อยู่กบัปัจจยัเรื่องสดัส่วนพืน้ทีท่ีท่างโครงการจดัสรร รวมไปถงึกนัแบ่ง
สดัสว่นของแต่ละโซนน่ิงทีช่ดัเจน, ทางเขา้-ออกทีส่มัพนัธก์นักบัโซนน่ิง, และการสรา้งแมเ่หลก็ดงึดดูหรอืจุดเด่นลว้นเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการ  

ความส าคญั : โครงการมกิซย์สู, ฟังกช์ัน่, ความสมัพนัธท์ีส่ง่เสรมิกนั, เกดิประโยชน์สงูสดุ 

Abstract 
         In the economic volatility, while land prices have risen continuously, most real estate entrepreneurs have to find some 
ways to develop projects with less risk. The Mixed-Use project is prioritized as one of the project types that can help to reduce 
the risk because it can combine different types of functions; residence, hotel, office, retail, and recreational area, to generate 
income and increase the efficiency of land use for maximum benefit. In a literature review, it was found that each function in 
the Mixed-Use project had a different level of correlation related to 1) management of space between private and common 
areas, 2) creating a magnet to attract people, and 3) infrastructure management for efficiency and maximum benefits. This 
article aims to prove the concept of function relations in a Mixed-Use project. The methodologies of study are 1) study the 
relationship concept between functions in a mixed-use project, 2) categorize the functional relationships obtained from the 
literature review, 3) select and analyze the successful case study based on the combination of functions principles, and 4) 
prove and confirm whether this relationship concept is true or not. The results of the study found that the promoting relationship 
of each function in a project is not always theoretical but the success of each project will depend on the proportion of the area 
allocated by the project as well as clearly divide the proportions of each stationary zone, the entrance-exit and it is also important 
to create an attractive magnet which affects the success of the project. 

Keywords: Mixed-Use projects, Functions, Relationship that promotes, Maximum benefit 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัมกีารพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบมกิซย์สูขนาดใหญ่ทีม่ลูค่าการพฒันาแต่ละโครงการสงูกวา่ 10,000 ลา้นบาท 
มากกวา่ 10 โครงการในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และบางโครงการเป็นโครงการทีพ่ฒันาอยู่บนพืน้ทีเ่ช่ามากกวา่ 100 ไร่ ปัจจุบนัโครงการ
มกิซย์สูดงักล่าวไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งด ีเนื่องจากเป็นโครงการทีต่อบสนองไดท้ัง้ในสว่นของการพกัอาศยั แหล่งงาน รวมถงึสามารถ
มอบสิง่อ านวยความสะดวกทีค่รบครนัภายในพืน้ทีโ่ครงการซึง่ลูกคา้และผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านในโครงการสามารถไดร้บัความสะดวกสบาย
อยา่งสมบรูณ์แบบ (คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย, 2562) 

จากการศกึษาสถานการณ์ตลาดมกิซ์ยูสในปัจจุบนั พบว่าผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่ มแีผนพฒันาและเปิดตวั
โครงการมกิซ์ยูสเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่สามารถคาดการณ์ไดว้่า ในอนาคตอนัใกลจ้ะมโีครงการมกิซ์ยูสขนาดใหญ่ทีม่มีลูค่าโครงการ
มากกวา่ 10,000 ลา้นบาท เปิดตวัไมน้่อยกวา่ 10 โครงการ และในช่วง 5 ปีขา้งหน้าจะมพีืน้ทีอ่าคารส านักงานใหมจ่ากโครงการประเภท
มกิซ์ยูสเฉลี่ยประมาณ 99,000 ตารางเมตรต่อปี ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนประมาณครึ่งหน่ึงของพื้นที่อาคารส านักงานที่เปิดใหม่ในอนาคต 
ในขณะทีพ่ืน้ทีค่า้ปลกีคาดว่าจะมพีืน้ทีใ่หม่จากโครงการมกิซ์ยูสเฉลีย่ประมาณ 96 ,000 ตารางเมตรต่อปี หรอืประมาณหน่ึงในสามของ
พืน้ทีค่า้ปลกี และเนื่องจากผูป้ระกอบการมกัตดัสนิใจเปิดหา้งสรรพสนิคา้และศูนยก์ารคา้ในพืน้ทีท่ีม่อุีปสงค์เดมิรองรบั ซึง่สะทอ้นไดจ้าก
อตัราการเช่าพืน้ทีค่า้ปลกี (Occupancy rate) ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่องและยงัอยู่ในระดบัสงูโดยค่าเฉลีย่ 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 อยูท่ีร่อ้ยละ 
94 กล่าวคอื หา้งสรรพสนิคา้และศูนยก์ารคา้มกัมกีารใหบ้รกิารประเภทรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นขายเสือ้ผา้ชื่อดงัเสมอ แต่สดัสว่น
และจ านวนของผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ทีด่งักล่าวยงัเป็นประเดน็ทีย่งัคงตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เติม เน่ืองจากหากหา้งสรรพสนิคา้กระจุกตวัอยู่
ในบรเิวณใดบรเิวณหน่ึงมากเกนิไปและมจี านวนมากเกนิกวา่ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน อาจสง่ผลต่อจ านวนผูเ้ขา้ไปใชบ้รกิารทีอ่าจจะลด
จ านวนลงและสง่ผลต่อการด าเนินงานในระยะยาวได ้(ธนนัธร มหาพรประจกัษ์, 2562) 

นอกจากทีไ่ดก้ล่าวมา พบวา่โครงการมกิซย์สูทีม่พีืน้ทีค่า้ปลกีอยู่ในโครงการมโีอกาสประสบความส าเรจ็มากทีสุ่ด ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึอยากทราบวา่ ในโครงการประเภทมกิซ์ยสูนอกจากนอกจากพืน้ทีอ่าคารส านักงาน พืน้ทีค่า้ปลกีแลว้ ยงัมฟัีงกช์ัน่หรอืพืน้ทีใ่ชส้อยใน
รูปแบบอื่นๆ ที่จะท าใหโ้ครงการมกิซ์ยูสนัน้สามารถประสบความส าเร็จ หรอืยงัมปัีจจยัอื่นๆ ที่ส่งผลใหโ้ครงการมกิซ์ยูสนัน้สามารถ
ประสบความส าเรจ็ไดห้รอืไม ่ 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลใหโ้ครงการมกิซย์สูประสบความส าเรจ็  
2) ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการมกิซย์สู และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิกนัของแต่ละสว่นของโครงการมกิซย์สู 
3) วเิคราะหก์รณีศกึษาทีเ่ป็นไปตามทีท่ฤษฎีทีก่ าหนดและไมเ่ป็นไปตามทีท่ฤษฎกี าหนด เพือ่พสิจูน์แนวคดิของความสมัพนัธข์องแต่ละ
ฟังกช์ัน่ หรอืก าหนดแนวทางในการวางฟังกช์ัน่ในโครงการมกิซย์สู 

3. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

มิกซ์ยูส (Mixed Use) คอื การใชพ้ืน้ทีซ่ึง่แตกต่างกนัมากกว่าสองอย่างขึน้ไป ณ พืน้ทีห่น่ึงๆ ตอบรบักจิกรรมทีห่ลากหลาย
ของมนุษย์ ตอบรบัความต้องการของกลุ่มสงัคมอนัแตกต่าง และตอบรบัความหมายของเมอืงทีเ่ป็นพหุลกัษณ์(ท่ีมา : Urban Design 
Theorist, Silpakorn University, 2563) 

4. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 ประเภทโครงการมิกซย์สู 

มกิซย์สู คอื โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีผ่นวกรวมโครงการทีอ่ยู่อาศยัแบบอาคารชุดและโครงการเพือ่การพาณิชยกรรมเขา้ไว้
ดว้ยกนั หรอืเป็นโครงการคอนโดมเินียมขนาดใหญ่ทีใ่นพืน้ทีร่อบขา้งใกลเ้คยีงทีแ่วดลอ้มไปดว้ยศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน ออฟฟิศ 
และโรงแรม ฯลฯ ก่อใหเ้กดิเป็นพืน้ทีชุ่มชนทีเ่ป็นศูนยก์ลางของการอยู่อาศยั และส่งเสรมิใหเ้กดิจบัจ่ายใชส้อยขนาดใหญ่ทีค่รบครนั ท า
ใหเ้กดิความสะดวกสบายในการใชช้วีติ และดงึดดูใหเ้กดิผูค้นตอ้งการมาอยูอ่าศยั, มาท างาน, และมาท าธุรกจิภายในพืน้ทีโ่ครงการ  
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4.2 แนวคิดความสมัพนัธข์องแต่ละฟังกช์ัน่ในโครงการมิกซย์สู 

การส่งเสรมิกนั (synergy) ของพืน้ทีแ่ต่ละส่วนในโครงการต้องค านึงถึงการส่งเสรมิกนัของลกัษณะการใชพ้ื้นทีใ่นแต่ละส่วน 
โดยพจิารณาความเขา้กนัไดข้องฟังก์ชัน่หลกัภายในโครงการ (พืน้ทีท่ีส่รา้งรายไดห้ลกัของโครงการ) กบัฟังก์ชัน่รอง (พืน้ทีอ่ื่น ๆของ
โครงการ) แนวคดิการสง่เสรมิมาจากงานวจิยัของ The US Urban Land Institute (รปูที ่1) ทีใ่หค้ะแนนการสนบัสนุนและการสง่เสรมิกนั
ระหวา่งฟังกช์ัน่หลกัและรองของโครงการประเภทมกิซย์สู  

 
รปูท่ี 1 ความสมัพนัธข์องแต่ละฟังกช์ัน่ในโครงการมกิซย์สู ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดยอไีอซจีากขอ้มลูของ US Urban Land Institute, 

2563. 

4.2.1 การบรหิารพืน้ทีร่ะหว่างพืน้ทีส่่วนตวัและพืน้ทีส่่วนกลางของโครงการอสงัหารมิทรพัย ์บางประเภทตอ้งการสิง่อ านวย
ความสะดวกทีม่คีวามเฉพาะ อาท ิความตอ้งการในการจดัอเีวน้ทใ์นพืน้ทีค่า้ปลกีซึง่อาจมขีอ้จ ากดับางอย่าง ไมว่า่จะเป็นการใชเ้สยีงหรอื
ระยะเวลาในการจดังาน เพื่อไม่ใหร้บกวนผูใ้ชอ้ื่นในโครงการโดยเฉพาะพืน้ทีท่ีต่้องการความเป็นส่วนตวัสูงอย่างพืน้ทีอ่ยู่อาศยั ดงันั ้น
ผูพ้ฒันาโครงการจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ระหวา่งอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภท เชน่ การแยกทางเขา้-ออกโครงการของแต่
ละประเภทออกจากกนัการจ ากดักจิกรรมทีใ่ชเ้สยีงมาก หรอืออกแบบใหพ้ืน้ทีใ่นโครงการสามารถเกบ็เสยีงไดด้ ี

4.2.2 การสรา้งแม่เหลก็เพื่อดงึดูดใหค้นเขา้มาในโครงการ โครงการจ าเป็นจะตอ้งมสีิง่ทีเ่ป็นแรงจูงใจเพื่อดงึดูดผูใ้ชง้านเขา้สู่
โครงการ เชน่ โครงการทีม่พีืน้ทีค่า้ปลกีขนาดใหญ่ อาจสรา้งพืน้ทีน่ันทนาการ หรอืการจดัอเีวน้ทต์่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหม้จี านวน
ผูค้นเขา้ใชบ้รกิารใหม้ากทีสุ่ด รวมถงึการดงึดูดผูเ้ช่าหลกัทีข่ายสนิคา้และบรกิารทีต่อบโจทยผ์ู ้บรโิภคในปัจจุบนัโดยเฉพาะรา้นอาหา ร
และซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

4.2.3 การบรหิารโครงสรา้งพืน้ฐานภายในโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุด ทัง้น้ีความตอ้งการรปูแบบการใช้
งานสิง่อ านวยความสะดวกของอสงัหาฯ แต่ละประเภท อสงัหาฯ จะมคีวามแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน อาท ิการวาง layout 
ของสิง่อ านวยความสะดวกในโครงการ ส าหรบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัตอ้งมลีฟิทอ์ยูใ่กลก้บัทางเขา้คอนโดมเินียม ขณะทีโ่รงแรมตอ้งการพืน้ทีล่อ็บ
บี้มากกว่า ซึ่งต้องอาศยัการออกแบบ การบรหิาร และจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อควบคุมไม่ใหต้้นทุนเพิม่ขึน้  (US Urban Land 
Institute, 2563) 
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5. ระเบียบงานวิจยั 

การศึกษาในครัง้น้ีใช้เครื่องมอืในการใช้วจิยัโดยการรวบรวมจากการค้นคว้าเอกสารหรอืสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ  เพื่อน ามา
วเิคราะหแ์ละอา้งองิในงานวจิยัครัง้น้ีได ้ดงัน้ี 

1) ศกึษาโครงการมกิซย์สู และการสง่เสรมิกนัของแต่ละสว่นของโครงการจากเอกสารและงานวจิยัทเีกีย่วขอ้ง 
2) คดัเลอืกกรณีศกึษาโครงการมกิซย์สูทีเ่ป็นไปตามทฤษฎแีละไมเ่ป็นไปตามทฤษฎ ี
3) วเิคราะหค์วามส าเสรจ็ของโครงการมกิซย์สูทีไ่ดท้ าการศกึษามา 
4) สรุปและอภปิรายผล 

6. สมมติุฐานของผลการศึกษา 

1) โครงการทีม่ ี3 ฟังกช์ัน่ดงัน้ี ทีพ่กัอาศยั พืน้ทีส่ านักงาน และพืน้ทีค่า้ปลกี มโีอกาศทีจ่ะประสบความส าเรจ็มากกวา่ฟังกช์ัน่
อื่นๆ แสดงวา่ทฤษฎเีป็นจรงิ    

2) พืน้ทีค่า้ปลกีนัน้มคีวามเขา้กนัไดเ้กอืบทุกประเภทโครงการ 
3) นอกจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัฟังก์ชัน่ในโครงการแล้ว ปัจจยัเรื่องการบรหิารพื้นที่ส่วนตวัและพื้นที่ส่วนกลาง การสร้าง

แมเ่หลก็เพือ่ดงึดดูกลุม่ผูใ้ชง้าน และการบรหิารโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้ปีระสทิธภิาพกส็ามารถท าโครงการประสบความส าเรจ็ไดเ้หมอืนกนั 

7. คดัเลือกกรณีศึกษา 

การคดักรณีศกึษา ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกจากโครงการมกิซ์ยสูทีม่ฟัีงก์ชัน่และกจิกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั และตัง้อยู่ในย่านหรอืพืน้ทีซ่ึง่
เป็นศนูยร์วมของแหล่งงาน กจิการธุรกจิ และกจิกรรมทางสงัคมต่างๆ ของเมอืง (Central Business District) สว่นดา้นปัจจยัความส าเรจ็
จะใชเ้กณฑจ์ากท าเลทีต่ัง้ และ PACET Model (ท่ีมา : สกุุลพฒัน์ คุม้ไพศาล, 2564) น าประยุกตใ์ชเ้ขา้กบัปัจจยัความส าเรจ็ของโครงการ
โดยจะจ าแนกออกมาได ้5 หวัขอ้ได ้ดงัน้ี P–Public Utility (ดา้นสาธารณูปโภค), A-Accessibility (ดา้นการเขา้ถงึ), C-Community (ดา้น
ชุมชน), E-Environment (ดา้นสิง่แวดลอ้ม) ,T-Transportation (ดา้นการชนสง่) และดา้นอื่นๆอกี โดยคดัเลอืกโครงการทีม่ฟัีงก์ชัน่พืน้ที่
คา้ปลกีเหมอืนกนั และขนาดพืน้ทีข่องโครงการทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 15 ไร่ 

7.1 สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) 

7.1.1 ขอ้มลูโครงการ 

สามย่านมติรทาวน์ เป็นโครงการมกิซ์ยูสตัง้อยู่บรเิวณมุมถนนพญาไท-พระรามสี ่มเีน้ือที่มากกว่า 14 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวม 
222,000 ตารางเมตร เป็นโครงการทีม่มีูลค่าการลงทุนสูงถงึ 9,000 ลา้นบาท ออกแบบภายใต้แนวคดิ “คลงัแห่งอาหารและการเรยีนรู้” 
สะทอ้นประวตัคิวามเป็นมาในอดตีของท าเลทีต่ัง้ดว้ยการน าเสนอในรูปแบบทนัสมยั (ท่ีมา : ธชัพล สุนทราจารย์, 2562) มกีารพฒันา
รปูแบบการใชพ้ืน้ทีแ่บบใหม่ๆ  ใหเ้หมาะกบัโลกปัจจุบนั เพือ่เตมิเตม็ไลฟ์สไตลค์นรุน่ใหม ่โดยแบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 4 สดัสว่นได ้ดงัน้ี  

 
รปูท่ี 2 สดัสว่นพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการสามยา่นมติรทาวน์   ทีม่า: Realist https://thelist.group/realist/blog 
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(1) RETAIL โซนรเีทลภายใตค้อนเซป็ต ์“Urban Life Library” เพือ่สรา้งคลงัอาหารและการเรยีนรู ้โดยแบ่งพืน้ทีย่่อยเป็น The 
Eating Library โซนส าหรบัอาหาร 43%, Living Library โซนรวมของจ าเป็นส าหรบัไลฟ์สไตล์คนเมอืง living 28% และ The Learning 
Library พืน้ทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัการเรยีนรู ้29% ซึง่พืน้ทีน้ี่มบีรเิวณ 7 ชัน้คดิเป็นพืน้ที ่36,000 ตารางเมตร 

(2) OFFICE โซนอาคารส านักงานมติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ อาคารส านักงานสงู 31 ชัน้ พืน้ทีเ่ชา่รวม 48,000 ตารางเมตร 
หรอืคดิเป็น 30%ของโครงการ 

(3) HOTEL โซนโรงแรมสไตลด์ไีซน์ โฮเทล จ านวน 102 ยนิูต  

(4) RESIDENCE โดยแบ่งเป็นคอนโดมเินียม มคีวามสูง 33 ชัน้ จ านวน 516 ยูนิต คดิเป็น 15% ของโครงการ และ โซน
โรงแรมสไตลด์ไีซน์ โฮเทล จ านวน 102 ยูนิต ซึง่โรงแรม และคอนโดมเินียม มกีารแยกส่วนกลางออกจากกนัเพื่อความเป็นส่วนตวัและ
ความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั  

ฟังกช์ัน่ในโครงการ สดัส่วนพืน้ท่ี(คิดเป็นเปอรเ์ซน็ต)์ 
พืน้ทีค่า้ปลกี 55% 
พืน้ทีส่ านกังาน 30% 
โรงแรม 5% 
พืน้ทีพ่กัอาศยั 10% 

7.1.2 ปัจจยัความส าเรจ็ 

(1) Location อยู่ตดิถนนพญาไท-พระรามสี ่และอยู่พืน้ทีเ่ขตพาณิชยข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส่งผลท าใหต้อบโจทยก์บั
นักศกึษาและกลุ่มคนวยัท างาน เขตพาณิชยข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัยงัคงมแีผนพฒันาต่อไปอกีในอนาคตซึง่จะท าใหพ้ืน้ทีใ่นเขต
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

(2) Public Utility โครงการสามยา่นมติรทาวน์ตัง้อยูใ่นบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัที่
มชีื่อเสยีงระดบัต้น ๆ ของประเทศ มจี านวนศกึษาจ านวนมากซึ่งถอืเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการ อกีทัง้ยงัมบีรกิาร CU POP 
BUS ทีใ่หบ้รกิารทัง้ภายในมหาวทิยาลยัและอ านวยความสะดวกมาสง่ฟรถีงึหน้าโครงการ และบรเิวณโดยรอบมจีุดเชือ่มต่อการคมนาคม
ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT), รถโดยสารประจ าทาง, และรถไฟฟ้า (BTS) ที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากที่ตัง้โครงการในระยะที่เดินได้ 
นอกจากกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นนกัศกึษาแลว้ ยงัสามารถดงึดดูกลุม่คนอื่นๆ เขา้มาใชบ้รกิารภายในโครงการไดเ้ป็นอยา่งด ี

(3) Community ตวัโครงการสามย่านมติรทาวน์มโีซน Urban Life Library ทีเ่ป็นแหล่งส่งเสรมิการเรยีนรูส้ามารถใหทุ้กคนนัน้
เขา้มาใชพ้ืน้ทีไ่ดโ้ดยไม่เสยีค่าบรกิารเพื่ออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน และยงัมโีซน SAMYAN Food Legends by MBK ทีเ่ป็นแหล่ง
รวมรา้นอาหารดงัในต านานของสามย่านเพือ่รกัษาเอกลกัษณ์ของย่านเอาไวไ้มใ่หเ้ลอืนหายไป จงึท าให้โครงการยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์
ของย่านเอาไวโ้ดยจดัพืน้ที ่SAMYAN Food Legends by MBK โดยทีผู่ป้ระกอบการในพืน้ทีส่ามย่านเก่านัน้สามารถเปิดรา้นอาหารใน
พืน้ทีท่ีท่างโครงการจดัเตรยีมไวใ้ห ้

(4) Accessibility อยู่พืน้ทีเ่ขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจงึส่งเสรมิใหน้ักศกึษาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสามารถ
เขา้ถงึตวัโครงการไดง้า่ย และตอบโจทยก์บักลุ่มเป้าหมายทีท่างโครงการไดต้ัง้เป้าหมายเอาไว ้

(5) Environment ตวัโครงการยงัคงมพีืน้ทีส่เีขยีวส าหรบัอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเอาไว ้

(6) Transportation ตดิถนนพญาไท-พระรามสี,่ รถประจ าทาง, ตดิ MRT สถานนีสามยา่น 

(7) Other รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิรเีทล เปิดเผยว่า จากวนัแรกทีม่รีา้นคา้เปิดใหบ้รกิารกว่า 80% มาวนัน้ี
สามยา่นมติรทาวน์มรีา้นเปิดใหบ้รกิารแลว้ 86% และปัจจุบนัมผีูเ้ชา่แลว้กวา่ 95% สว่นทราฟฟิกคนใชบ้รกิารนัน้เกนิความคาดหมายทีต่ัง้
ไวต้ัง้แต่ตอนแรก ในส่วนของโซนรเีทล วนัธรรมดามผีูใ้ช้บรกิาร 70,000 เพิ่มขึน้จากที่ตัง้เป้าไว ้(37,000 คน) 76% และในวนัเสาร์-
อาทติย ์80,000 คน เพิม่จากทีต่ัง้เป้าไว ้140% ขณะทีโ่ซน 24 ชัว่โมง มคีนใชบ้รกิารเฉลีย่ 15,000 ต่อวนั (ธรีนนัท ์กรศรทีพิา, 2563) 
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7.2 ตึกคิง เพาเวอร ์มหานคร (King Power Mahanakhon) 

7.2.1 ขอ้มลูโครงการ 

ตกึคงิ เพาเวอร์ มหานคร เป็นโครงการมกิซ์ยูสที่ประกอบไปด้วยที่พกัอาศยั โรงแรม และพื้นที่ค้าปลกีสร้างบนแปลงที่ดนิ
ประมาณ 9 ไร่ (14,950 ตารางเมตร) พื้นที่ก่อสร้างทัง้หมดประมาณ 135,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการ ณ ขณะท าการพฒันาฯ 
ประมาณ 2.2 หมื่นลา้นบาท และในช่วงเปิดจองส่วนของทีพ่กัอาศยัซึง่เป็นรูปแบบการถอืครองเป็นสญัญาเช่าระยะยาว มรีาคาขายต่อ
ตารางเมตรประมาณ 220,000 บาท (ท่ีมา : มาลลิ ีพรภทัรเมธา, 2561) โดยสามารถแบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 4 สดัสว่นได ้ดงัน้ี 

(1) RETAIL ชัน้ 1-4 เป็นศนูยร์วมสนิคา้ปลอดภาษชีัน้น าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก สนิคา้
ที่ระลกึพเิศษเฉพาะมหานคร สกายวอล์ก สนิค้าภูมปัิญญาไทยคุณภาพระดบัสากล พร้อมสนิค้าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ร้านอาหาร
นานาชาตริะดบัเวลิดค์ลาส พืน้ทีก่จิกรรมใจกลางกรุงเทพมหานคร ส าหรบัจดังานนิทรรศการ การแสดง งานอเีวนต์ และงานพเิศษต่างๆ 
กบัพืน้ทีก่วา่ 1,000 ตารางเมตร 

(2) Hotel ชัน้ 1-18 หอ้งสวที 354 ยนิูต 

(3) RESIDENCE ชัน้ 23-73 ทีอ่ยูอ่าศยัหรอืคอนโดมเินียมระดบัลกัซรู ีจ านวน 209 ยนิูต พืน้ทีใ่ชส้อย 125-844 ตารางเมตร  

(4) มหานคร สกายวอลก์ ชัน้ 1, 74 , 75 และ 78 แลนดม์ารก์แห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ทีจุ่ดชมววิบนชัน้ดาดฟ้าแบบ 360 
องศา ทีส่งูทีสุ่ดในประเทศไทย บนความสงูที ่314 เมตรจากพืน้ดนิ และมพีืน้ทีข่องพืน้กระจกลอยฟ้าขนาดใหญ่ และ Rooftop Bar ทีส่งู
ทีส่ดุในประเทศไทย  

 
รปูท่ี 3 สดัสว่นพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการตกึคงิ เพาเวอร ์มหานคร   ทีม่า: เขยีนโดย นางสาวอรวรรณ หอยจนัทน์ 

ฟังกช์ัน่ในโครงการ สดัส่วนพืน้ท่ี(คิดเป็นเปอรเ์ซน็ต)์ 
พืน้ทีค่า้ปลกี 4 ชัน้ 10% 
โรงแรม 18 ชัน้ 20% 
พืน้ทีพ่กัอาศยั 51 ชัน้ 50% 
พืน้ทีจุ่ดชมววิ 3 ชัน้ 10% 

7.2.2 ปัจจยัความส าเรจ็ 

(1) Location ตัง้อยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์  ใจกลางย่านศูนย์รวมธุรกิจที่แวดล้อมไปด้วยศูนย์การค้า สถาน
เอกอคัรราชทตู และอาคารส านกังานอกีเป็นจ านวนมากซึง่ตอบโจทยก์บัผูค้นทีต่อ้งการทีพ่กัอาศยัอยู่ใกลก้บัแหลง่ทีท่ างานเพือ่สะดวกต่อ
การเดนิทางไปท างาน และตวัโครงการยงัตัง้อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสลีมตดัผ่านพอดี ซึ่งดงึดูดผูค้นที่สนใจหาที่พกัอาศยัใกลส้ถานที่
ท างาน และชาวต่างชาต ิ
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(2) Public Utility โครงการตัง้อยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกจิทีเ่ตม็ไปดว้ยอาคารส านักงาน พรอ้มสิง่อ านวยสะดวกทีค่รบครนั เช่น 
ศนูยก์ารคา้ โรงพยาบาล และสถานศกึษา กลุ่มเป้าหมายสามารถเดนิทางมายงัโครงการไดห้ลากหลายทางเลอืก ไมว่า่จะเป็น รถโดยสาร
ประจ าทาง, รถโดยสารด่วนพเิศษ (Bus Rapid Transit) และรถไฟฟ้า (BTS) และข้อได้เปรียบของที่ตัง้แห่งน้ีคือ เป็นจุดที่สามารถ
มองเหน็ไดง้า่ยจากทุกทศิทาง หากสามารถพฒันาโครงการทีม่เีอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ทีด่งึดดูต่อคนทีพ่บเหน็ ซึง่จะสามารถสง่เสรมิต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการไดเ้ป็นอยา่งด ี 

(3) Community โครงการตึกคงิ เพาเวอร์ มหานคร มเีป้าหมายเพื่อเป็นโครงการนัน้เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทย เพื่อ
สง่เสรมิการท่องเทีย่วของประเทศ จงึเป็นแหล่งศูนยร์วมสนิคา้ปลอดภาษชีัน้น าในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก สนิคา้ทีร่ะลกึพเิศษเฉพาะมหา
นคร สกายวอลก์ เช่น สนิคา้ภูมปัิญญาไทยคุณภาพระดบัสากล และสนิคา้ไลฟ์สไตลท์ีห่ลากหลาย ซึง่สง่ผลใหช้าวต่างชาตทิีส่นใจสนิคา้
ภมูปัิญญาไทยสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และยงัเป็นการสนบัสนุนเพิม่โอกาสภมูปัิญญาไทยใหช้าวต่างชาตไิดร้บัรูอ้กีดว้ย 

(4) Accessibility ตัง้อยู่ในย่านบางรกั-สาทรทีเ่ป็นย่านศูนย์กลางธุรกจิหลกัของประเทศ และยงัเป็นแหล่งสถานทีท่่องเทีย่วที่
ชาวยุโรปนิยมเขา้มาพกัอาศยัอกีดว้ย เน่ืองจากในย่านทีม่สีถานเอกอคัรราชทตูจ านวนมากท าใหก้ารตดิต่อธุระระหวา่งประเทศนัน้ท าได้
งา่ย และตวัโครงการมกีารท าสกายวอลก์เพือ่ท าทางเชื่อมต่อกบั BTS ช่องนนทร ีเพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูท้ีจ่ะเขา้มาใชง้านภายใน
ตวัอาคารอกีดว้ย 

(5) Environment โครงการจะเน้นไปทีก่ารจดัสรรคพ์ืน้ทีภ่ายในอาคารเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นโครงการมกิซย์สูแนวตัง้จงึท าให้
การจดัสรรคพ์ืน้ทีน่ัน้มจี ากดัและท าไดย้าก ซึง่สง่ผลท าใหต้วัโครงการมพีืน้ทีส่เีขยีวตามมาตรฐาน (FAR) 

(6) Transportation ถนนนราธวิาสราชนครนิทร,์ รถประจ าทาง, รถโดยสารประจ าทางด่วนพเิศษ BRT และตดิ BTS สถานีชอ่งนนทร ี

(7) Other ตวัโครงการประสบปัญหาด้านการเงนิท าให้ต้องขายทรพัย์สนิ เพื่อน าเงนิมาใช้ช าระหน้ี และประคองธุรกิจให้
ด าเนินการต่อได ้เพราะปัญหาจากธนาคารไทยพาณิชย ์ใหส้นิเชือ่เพือ่พฒันาโครงการ 12,000 ลา้นบาท และบรษิทัยงัไดอ้อกตัว๋ B/E หุน้
กูร้วมประมาณ 6,500 ลา้นบาท ตามงบการเงนิปี 2560 เพซ ดเีวลลอปเมนท์ มทีรพัย์สนิรวม 32,422 ลา้นบาท มหีน้ีสนิ 30,160 ลา้น 
(Positioningmag.com, 2561) 

7.3 สิงห ์คอมเพลก็ซ ์(Singha Complex) 

7.3.1 ขอ้มลูโครงการ 

สงิห ์คอมเพลก็ซเ์ป็นโครงการแบบมกิซย์สูทีป่ระกอบไปดว้ย อาคารส านกังาน พืน้ทีค่า้ปลกี และคอนโดมเินียมระดบัลกัชวัร ีที่
พฒันาขึน้บนพืน้ทีด่นิ 11 ไร ่บรเิวณหวัมมุถนนอโศก-เพชรบุร ีโดยสว่นพืน้ทีอ่าคารส านักงานมคีวามสงู 42 ชัน้ และสว่นรเีทลเป็นอาคาร
สงู 4 ชัน้ ขนาดพืน้ทีร่วม 2 อาคารประมาณ 120,000 ตารางเมตร และมมีลูคา่ก่อสรา้งรวมกวา่ 4,200 ลา้นบาท (Udomlapprasit, 2019) 

(1) RETAIL พืน้ทีค่า้ปลกี 4 ชัน้ (พืน้ทีใ่หเ้ชา่สุทธปิระมาณ 4,500 ตารางเมตร) 

(2) OFFICE อาคารส านกังานเกรดเอ 42 ชัน้ (พืน้ทีใ่หเ้ชา่สุทธขิองส านกังานประมาณ 60,000 ตารางเมตร) 

(3) RESIDENCE คอนโดมเินียมระดบัลกัชวัร ีมคีวามสงู 39 ชัน้ จ านวน 319 ยนิูต 

ฟังกช์ัน่ในโครงการ สดัส่วนพืน้ท่ี(คิดเป็นเปอรเ์ซน็ต)์ 
พืน้ทีค่า้ปลกี 4 ชัน้ 10% 
พืน้ทีส่ านกังาน 42 ชัน้ 50% 
พืน้ทีพ่กัอาศยั 39 ชัน้ 40% 

7.3.2 ปัจจยัความส าเรจ็ 

(1) Location โครงการตัง้อยู่มุม ซึ่งถนนเพชรบุรีตดัใหม่ตดัผ่านแยกประตูน ้าจึงสามารถเดินทางเข้าย่านธุรกิจได้สะดวก 
บรเิวณใกลเ้คยีงมรีถไฟฟ้า MRT สถานีมกักะสนัอยู่ในระยะทีส่ามารถเดนิได้ 500 เมตรและบรเิวณน้ีในอนาคตจะเป็นจุดเชื่อมต่อส าคญั
ของยา่นธุรกจิ ศนูยก์ารประชุมระดบันานาชาต ิ
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(2) Public Utility โครงการตัง้อยู่ในย่านอโศกซึง่เป็นย่านแหลง่งานขนาดใหญ่ทีม่กีารเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง มกีารคมนาคม
ทีส่ะดวกสบายในการเดนิทางทัง้ รถไฟฟ้า (BTS) อโศก และรถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) เพชรบุร ีโครงการตดิกบัถนนอโศกมนตรแีละฝัง่ถนน
รชัดาภเิษกโดยถนนทัง้ 2 เสน้น้ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารส านักงานชัน้น าทัง้ไทยและต่างชาติมากมาย ซึ่งเป็นจุดสนใจของกลุ่มนักลงทุน
เป็นอยา่งมาก  

(3) Community พืน้ทีโ่ครงการส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีเ่ช่า เพื่อบรษิทัในและต่างประเทศชัน้น าโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้
ส านักงานใหญ่ หรอืส านักงานสาขาในกรุงเทพ ในโครงการยงัจดัพืน้ที่ทีเ่หมาะส าหรบักบัการท างาน ประชุม และพบปะสงัสรรค์ (Co-
working space) เพือ่ใหพ้นกังานสามารถสามารถนัง่ท างานและพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั  

(4) Accessibility สามารถเดนิจากรถไฟฟ้า MRT มกักะสนั โดยใชเ้วลาเพยีง 3 นาท ีถนนสายหลกัส าคญั 2 สาย เสน้สุขมุวทิ
และเพชรบุรทีีเ่ชือ่มต่อกบัทางดว่น และยงัตดัผา่นแยกประตนู ้าทีเ่ป็นยา่นธุรกจิทีส่ าคญัอกีแหง่หน่ึงของกรุงเทพ 

(5) Environment ภายในตวัอาคารมกีารจดัโซนเป็นพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่สะทอ้นแนวคดิในดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable 
Development) อยา่งชดัเจน และทางโครงการยงัเกบ็รกัษาตน้ไมใ้หญ่ทีม่อียูใ่นพืน้ทีแ่ต่เดมิเพือ่รกัษาเอกลกัษณ์ของยา่นเอาไวย้งัคงเดมิ 

(6) Transportation ถนนอโศกมนตรแีละถนนเพชรบุรตีดัใหม,่ รถไฟฟ้า MRT สถานีมกักะสนัอยูใ่นระยะเดนิ 

(7) Other จ านวนผู้เช่าในปัจจุบนัที่ท าสญัญามสีดัส่วนมากกว่า 80% และคาดว่าว่าจะมผีู้เช่าเต็มพื้นที่ 100% ภายในสิ้นปี 
2561 โดยขณะน้ีเริม่มบีรษิทั ทยอยยา้ยเขา้มาในอาคาร และจะมพีนักงานออฟฟิศเขา้มาท างานภายในโครงการ รวมกวา่ 3,000 คน โดย
ภาพรวมมอีตัราค่าเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ดทีีส่ดุในยา่นเดยีวกนั (นิธพิฒัน์ ทองพนัธุ,์ 2561) 

8. ผลการศึกษาจากกรณีศึกษา 

จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 3 กรณี ผูว้จิยัสามารถสรุปตารางปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ต่อโครงการประเภทมกิซ์ยูส โดย
เกณฑ์การใหค้ะแนนอ้างองิจากแนวคดิปัจจยัทางกายภาพ (PACET Model) โดยมรีายละเอยีดในการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 1) Location 
ดา้นท าเลที่ตัง้ของโครงการ ทัง้ 3 โครงการมลีกัษณะท าเลทีต่ัง้ทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื การตัง้อยู่ในย่านธุรกจิ แต่ท าเลทีต่ัง้ของโครงการคงิ 
เพาเวอร์ มหานครค่อนขา้งได้เปรยีบมากกว่าอีก 2 โครงการ เน่ืองจากตัง้อยู่ในย่านใจกลางศูนย์รวมธุรกจิ มรีถไฟฟ้า BTS ผ่านหน้า
โครงการ รายลอ้มไปดว้ยอาคารส านักงาน ศูนยก์ารคา้ทีส่ายสนิคา้แบรนด์ชัน้น าระดบัโลกมากมาย ซึง่ถอืไดว้่าเป็นท าเลทอง ดว้ยเหตุน้ี
โครงการคงิ เพาเวอร ์มหานครจงึไดค้ะแนนในดา้นท าเลสงูกวา่โครงการอื่นๆ สว่นโครงการทีไ่ดค้ะแนนลองลงมาคอื โครงการสามยา่นมติร
ทาวน์ แมว้า่โครงการตัง้อยู่ในย่านศนูยร์วมธุรกจิเช่นเดยีวกนั แต่โครงการไมไ่ดต้ดิกบัรถไฟฟ้า BTS ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ะดวกเท่าทีค่วร 
ขณะทีโ่ครงการทีไ่ดค้ะแนนน้อยสดุ คอื โครงการสงิห ์คอมเพลก็ซ ์แมว้า่โครงการจะม ีBTS และ MRT บรเิวณดา้นหน้าโครงการแต่โดยรวม
ของท าเลยงัไม่ไดอ้ยู่ในศูนย์กลางแหล่งธุรกจิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอกี 2 โครงการ, 2 ) Public Utility ดา้นสาธารณูปการโครงการสามย่าน
มติรทาวน์ไดค้ะแนนในส่วนน้ีมากทีสุ่ด เน่ืองจากอยู่ใกลก้บัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งเรยีนรู้ มนีักศกึษาเขา้มาใช้
บรกิารจ านวนมาก โครงการมบีรกิารรถรบัสง่ฟร ีและโครงการมทีางเชื่อมกบัรถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) สามย่าน ทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บั
คนที่จะเขา้มาใช้งานพื้นที่ภายในโครงการ ขณะที่อกี 2 โครงการก็มสีาธารณูปการครบครนัเช่นเดยีวกนั แต่ไม่ส่งเสรมิโครงการเท่ากบั
โครงการสามย่านมติรทาวน์, 3) Accessibility ด้านการเขา้ถึงโครงการ โครงการคงิ เพาเวอร์ มหานคร เขา้ถึงได้ง่ายที่สุด เน่ืองจาก
โครงการตดิกบัสถานีรถไฟฟ้า (BTS) ช่องนนทร ีซึง่เป็นสถานีทีม่ผีูค้นเดนิเขา้-ออกส านักงานมากทีส่ดุจงึไดค้ะแนนมากกวา่อกี 2 โครงการ
, 4) Community ดา้นชุมชนโครงการสามย่านมติรทาวน์มจีุดเด่น คอื แหล่งรวมรา้นอาหารดงัของสามย่านเพื่อรกัษาเอกลกัษณ์ของย่าน
เอาไว้ไม่ให้เลอืนหายไป จงึท าให้โครงการยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ของย่านเอาไว้ซึ่งท าให้โครงการสามารถดงึดูดผู้คนให้เขา้มาภายใน
โครงการ ขณะทีโ่ครงการสงิห ์คอมเพลก็ซม์จีุดประสงคเ์พือ่เป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ทีร่วมองคก์รระดบัประเทศและนานาชาต ิซึง่สง่เสรมิให้
โครงการเกดิการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและสง่เสรมิความสมัพนัธท์างดา้นธุรกจิ สง่ผลใหปั้จจยัดา้นชุมชนโครงการสามย่านมติรทาวน์ และ
โครงการสงิห์ คอมเพลก็ซ์ จงึไดค้ะแนนเท่ากนั, 5) Environment ด้านสิง่แวดลอ้ม โครงการสามย่านมติรทาวน์ และโครงการสงิห์ คอม
เพลก็ซม์แีนวคดิในดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืโดยสามารถสงัเกตไดจ้ากภายในของทัง้สองโครงการมกีารจดัสรรพืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื และเป็น
การส่งเสรมิการจดัการในดา้นสิง่แวดลอ้ม จงึไดค้ะแนนในส่วนน้ีเท่ากนัและ  6) Transportation ดา้นการคมนาคมขนส่งทัง้ 3 โครงการมี
สิง่อ านวยความสะดวก เช่น BTS, MRT และรถรบัสง่ทีเ่หมอืนกนั แต่โครงการทีไ่ดเ้ปรยีบการคมนาคม คอื โครงการคงิ เพาเวอร ์มหานคร 
เน่ืองจากท าเลที่ตัง้ของโครงการอยู่ใจกลางระหว่างย่านสาทรและสลีม ซึ่งในย่านน้ีมผีูค้นเขา้-ออกส านักงานอย่างหนาแน่นมาก และรถ
โดยสารด่วนพเิศษ (BRT) ทีเ่ชือ่มต่อกบั BTS ชอ่งนนทร ีจงึไดค้ะแนนในสว่นน้ีมากกวา่กรณีศกึษาอื่นๆ 
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ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็
ของโครงการ 

สามยา่นมติรทาวน์ 
Samyan Mitrtown 

คงิ เพาเวอร ์มหานคร 
King Power Mahanakhon 

สงิห ์คอมเพลก็ซ ์
Singha Complex 

Location (5) oooo ooooo ooo 
Public Utility (4) ooooo oooo oooo 
Community (3) ooooo oooo ooooo 
Accessibility (4) oooo ooooo oooo 
Environment (3) ooooo oo ooooo 
Transportation (3) oooo ooooo oooo 
Total (110) 98 94 89 

จากผลการศกึษาค้นพบว่าความสมัพนัธ์ที่การส่งเสรมิของแต่ละฟังก์ชัน่ในโครงการนัน้ไม่ไดเ้ป็นไปตามทฤษฎเีสมอไป แต่
ความส าเรจ็ของแต่ละโครงการนัน้จะขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยัดงัน้ี (1) การบรหิารพื้นที่ระหว่างพื้นที่ส่วนตวัและพื้นที่ส่วนกลางต้องการสิง่
อ านวยความสะดวกทีม่คีวามเฉพาะตวั อาท ิการจดัอเีวน้ทใ์นพืน้ทีค่า้ปลกีอาจมขีอ้จ ากดับางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้สยีง เพื่อไม่ให้
รบกวนผูใ้ชอ้ื่นในโครงการโดยเฉพาะพืน้ทีท่ีต่อ้งการความเป็นส่วนตวัสงูอย่างพืน้ทีอ่ยู่อาศยั ดงันัน้ผูพ้ฒันาโครงการจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลด
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟังกช์ัน่แต่ละประเภทในโครงการ เช่น การออกแบบใหพ้ืน้ทีใ่นโครงการสามารถเกบ็เสยีงไดด้ี การแยกพืน้ที่
ระหวา่งพืน้ทีส่ว่นตวัและพืน้ทีส่ว่นกลางออกใหช้ดัเจน, (2) โครงการมกิซย์สูจ าเป็นตอ้งมจีุเด่นทีเ่ป็นแรงจงูใจเพือ่ดงึดดูผูใ้ชง้านใหม้คีวาม
สนใจ เช่น โครงการทีม่พีืน้ทีค่า้ปลกีขนาดใหญ่ อาจสรา้งพืน้ทีน่ันทนาการ หรอืการจดัอเีวน้ท์ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการสรา้ง
แม่เหลก็ของโครงการใหผู้ค้นเขา้สู่โครงการ, และ (3) เรื่องการบรหิารสดัส่วนพืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกในโครงการ ส าหรบัพืน้ทีอ่ยู่
อาศยัจะต้องมลีฟิท์อยู่ใกลก้บัทางเขา้คอนโดมเินียม ขณะทีโ่รงแรมต้องการพืน้ทีล่อ็บบี้ทีม่ากกว่ารวมไปถงึกนัแบ่งของแต่ละโซนน่ิงที่
ชดัเจน ทางเขา้-ออก ทีส่มัพนัธ์กนักบัโซนน่ิงซึ่งต้องอาศยัการออกแบบ การบรหิาร และจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อควบคุมไม่ให้
ตน้ทุนเพิม่ขึน้ ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ีอาจชว่ยใหโ้ครงการมผีลต่อความส าเรจ็ทางดา้นรายไดแ้ละเสยีงตอบทีด่ ีทีท่างโครงการจะไดร้บัอกีดว้ย 

9. สรปุและอภิปรายผล 

จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องแนวคดิความสมัพนัธ์ของแต่ละฟังก์ชัน่ในโครงการมกิซ์ยูส ทีร่ะบุว่า โครงการทีป่ระกอบไป
ดว้ยฟังกช์ัน่ ทีพ่กัอาศยั พืน้ทีส่ านกังาน และพืน้ทีค่า้ปลกี มโีอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการพฒันามากกวา่ฟังกช์ัน่อื่นๆ นัน้ จากผล
การศกึษาผูว้จิยัสามารถพสิูจน์ไดว้่า อาจจะไม่เป็นจรงิเสมอไป เน่ืองจากความส าเรจ็ของโครงการประเภทมกิซ์ยูสนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบั
ฟังก์ชัน่ภายในโครงการอย่างเดยีว แต่ยงัขึน้อยู่กบัท าเลที่ตัง้ของโครงการ, สิง่อ านวยความสะดวกโดยรอบโครงการ, และการจดัการ
สดัสว่นพืน้ทีภ่ายในโครงการ นอกจากน้ีการศกึษากลุ่มเป้าหมายเพือ่สามารถออกแบบและพฒันาโครงการใหส้ามารถดงึดดูผูใ้ชง้านและ
ท าใหโ้ครงการมคีวามสนใจยงัเป็นอกีหน่ึงปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของโครงการอกีดว้ย  

จากแนวคดิทฤษฎีที่กล่าวว่า พื้นที่ค้าปลีกนัน้มลีกัษณะที่มคีวามเขา้กนัและสามารถส่งเสรมิการใช้พื้นที่ร่วมกบัพื้นที่หรือ
ฟังกช์ัน่อื่นๆ ไดเ้กอืบทุกประเภทนัน้ ผูว้จิยัสามารถพสิจูน์ไดว้า่เป็นจรงิตามทฤษฎี เนื่องจากพืน้ทีค่า้ปลกีนัน้มกีารสง่เสรมิกนั (synergy) 
ทีม่ากกว่าฟัง่ก์ชัน่อื่นๆ และพืน้ทีค่า้ปลกียงัสามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกฟังก์ชัน่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนกไ็ด้  ตวัอย่างเช่น 
โครงการทีม่ฟัีงกช์ัน่พืน้ทีค่า้ปลกีผสมกบัพืน้ทีพ่กัอาศยัอยู่นัน้ สามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในโครงการได้ โดยทีผู่ท้ ี่
อาศยัในโครงการไมต่อ้งเดนิทางออกไปไหนไกล เพราะในตวัโครงการมแีหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และรา้นคา้ต่างๆอยูภ่ายในตวัโครงการ 
จงึท าใหทุ้กฟังกช์ัน่ในโครงการสามารถเขา้กบัพืน้ทีค่า้ปลกีไดง้า่ย ดงันัน้โครงการทีม่ฟัีงกช์ัน่พืน้ทีค่า้ปลกีสามารถสง่เสรมิใหต้วัโครงการ
มคีวามน่าสนใจขึน้มา และอาจดงึดดูใหค้นเขา้มาในตวัโครงการได ้

ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาโครงการประเภทมกิซ์ยสู ควรตอ้งศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในดา้น
ต่างๆ รวมถึงการศกึษาและเลอืกกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจนเพื่อที่จะสามารถพฒันาโครงการที่ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคมากที่สุด 
นอกจากน้ี จาผลการศกึษาการเลอืกย่านและท าเลที่ตัง้เป็นปัจจยัที่มสี่วนส าคญัเป็นอย่างมากที่จะส่งผลต่อความส าเรจ็ของโครงการใน
อนาคต และจากแนวทฤษฎเีรื่องความเขา้กนัของฟังก์ชัน่ต่างๆ ยงัยนืยนัว่า ผูป้ระกอบการควรจะมพีืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์เป็นหนึ่งในฟังก์ชัน่
หลกัของโครงการ เพื่อสรา้งความน่าสนใจของโครงการไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าตามที่ทฤษฎทีีก่ล่าวมาทัง้หมดจะสามารถช่วยใหโ้ครงการที่
ก าลงัพฒันาสามารถประสบความส าเรจ็ได ้ แต่ตอ้งขึน้อยูก่บัปัจจยัดา้นอื่นๆ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัรปูแบบของแต่ละโครงการเป็นส าคญั 
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บทคดัย่อ 
 บทความเรื่อง “แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตร์ในประเทศไทย ” เป็นบทความทีศ่กึษาคน้ควา้หาขอ้มูล
การตลาด มลูคา่ รายได ้และแนวทางของอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรไ์ทย ท าการวเิคราะหค์วามคดิเหน็หรอืมุมมองของผูบ้รโิภคทีม่ ี
ต่อภาพยนตร์ไทยพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปหลงัจากมโีรคระบาดโควดิ 19 (Covid-19) และศึกษาภาพรวมของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศไทยผา่นมมุมองของผูท้ีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการผลติภาพยนตร์ 
 โดยวธิกีารศกึษาขอ้มูลจากบทความ บทวเิคราะหท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและบทสมัภาษณ์ผูท้ี่ท างานที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติสื่อภาพยนตรใ์นประเทศไทยเพื่อใหท้ราบถงึแนวโน้มอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยอุปสรรคในการสรา้งภาพยนตร์
ศกัยภาพของผูผ้ลติและทมีงานภายในประเทศ โดยขอ้มลูทีท่ าการศกึษาขา้งตน้สามารถน าไปวเิคราะหแ์นวโน้มอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ว่าสามารถไปในทศิทางใด และศกึษาความตอ้งการหรอืมุมมองของทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคทีม่ตี่อกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร ์การศกึษา
ขอ้มลูขา้งตน้ท าใหเ้หน็วา่การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทยนัน้เหมาะแก่การลงทุนหรอืไม ่มุมมองของผูบ้รโิภค
นัน้มผีลต่อแนวโน้มการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทยอย่างไร การปรบัตวัของผูผ้ลติทีต่อ้งค านึงถงึการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในปัจจุบนั 

ค าส าคญั: อุตสาหกรรมภาพยนตร,์ อุตสาหกรรมการผลติภาพยนตร,์ ภาพยนตรไ์ทย 

Abstract 
 The article "How to develop the film industry in Thailand" is a study. Marketing Information Value, revenue and 
guidelines of the Thai filmmaking industry and analyze consumer opinions or views on Thai films. Consumer behaviour  that 
changed after the COVID- 19 pandemic and learned an overview of the film industry in Thailand. Through the perspective 
of those who work in connection with film production. Conduct a study of information from the article. Analysis related to th e 
Thai film industry and interviews with people working in the production of films in Thailand to get an idea of the trends in 
the Thai film industry Barriers to filmmaking, the potential of domestic producers and teams The data studied above Can be 
analyzed Trends in the film industry in which direction to go and study the needs or perspectives of producers and consumers 
related to the film industry. The above studies show whether investing in the filmmaking industry in Thailand is suitable for  
investment. How does consumer view affect the trend of filmmaking in Thailand? The adaptation of manufacturers to take 
into account changes in consumer behaviour today. 

Keywords: film industry, filmmaking industry, Thai film 
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1. บทน า 

ในหลายประเทศอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิอย่างจรงิจงั เช่น สหรฐั เกาหลใีต้ ฝรัง่เศส 
เนื่องจากประเทศต่างๆ เหลา่น้ีต่างเลง็เหน็วา่ ภาพยนตรน์ัน้มสีว่นส าคญัต่อการเผยแพรว่ฒันธรรมของประเทศใหด้ ารงอยูใ่นประเทศและ
เผยแพรเ่ป็นสนิคา้ออกไปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศน ารายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็นจ านวนมากส าหรบัอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศ
ของไทยนัน้ก็มแีนวโน้มที่จะมกีารส่งออกภาพยนตร์ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้ในช่วงที่ผ่านมา และก็มภีาพยนตร์บางเรื่องที่
ประสบความส าเรจ็ทางดา้นรายไดเ้พิม่ขึน้จากต่างประเทศ นอกจากน้ียงัมภีาพยนตรอ์กีหลายเรื่องทีเ่ขา้ร่วมงาน ประกวดภาพยนตรใ์น
ระดบันานาชาตแิละไดร้บัรางวลัรบัรองคุณภาพในหลายๆ ดา้น เชน่ ก ากบัการแสดง การล าดบัภาพ การตดัต่อ เป็นตน้ การเตบิโตพฒันา
อยา่งต่อเนื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยนัน้ก าลงัไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามปัญหาและ
อุปสรรคของอุตสาหกรรมกย็งัมอียู่บา้ง (Creative Economy Agency, 2564) การพฒันาคุณภาพของภาพยนตรแ์ลว้ การเปิดตลาดหรอื
การอาศยัการตลาดมาชว่ยนัน้กเ็ป็นสิง่ทีส่ าคญัอยา่งหน่ึงทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้การเพิม่โอกาสทางการตลาดดว้ยการเขา้ร่วมงานมหกรรม
ภาพยนตร์ในสถานที่ต่างๆ ทัว่โลก ท าใหส้ามารถจ าหน่ายภาพยนตร์หรอืบทภาพยนตร์ไดเ้พิม่ขึน้ อย่างไรก็ตามในการเปิดเทศกาล
ภาพยนตรใ์นประเทศนัน้ นอกจากผูช้มจะมโีอกาสชมภาพยนตร์ทีห่ลากหลายแลว้ยงัจะเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดใหก้บัผูส้รา้ง
ภาพยนตรใ์นประเทศดว้ยอกีทางหน่ึง ทัง้น้ีนอกจากภาพยนตรจ์ะกลายเป็นสนิคา้ส าหรบัสง่ออกแลว้ ประเด็นทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงกค็อื 
ภาพยนตรเ์ป็นสนิคา้ทางวฒันธรรมประเภทหน่ึงทีส่ามารถเผยแพรไ่ปทัว่โลก นอกจากน้ียงัสามารถเชือ่มโยงไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว อาหาร บรกิาร หรอืสนิคา้ประเภทอื่นๆ ของไทยเราได ้ความส าคญัของภาพยนตร์จงึไม่เพยีงเป็นแหล่ งความ
บนัเทิงเท่านัน้แต่ยงัสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าอื่นๆของประเทศได้ด้วยการผลิตที่แม้จะได้รบัการพฒันาไปมากแต่ก็ยงัขาดแคลน
บุคลากรทีม่คีวามสามารถและความช านาญเฉพาะทาง ทัง้ในดา้นการเขยีนบท การตดัต่อ การท าสเปเชยีลเอฟเฟ็กส ์นอกจากน้ีอุปกรณ์
การผลติทีท่นัสมยัสว่นใหญ่จะตอ้งอาศยัเงนิลงทุนคอ่นขา้งมาก 

1.1 วตัถปุระสงค ์

ศกึษาแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย มลูค่า รายได ้ของอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศไทย เพือ่
วเิคราะหข์อ้มูลการตลาดของอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตร์ พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของคนหลงัจากมโีรคระบาดโควดิ 19 และ
มุมมองของผูผ้ลติภาพยนตร์ทีม่ตี่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพื่อน าไปศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลติ
ภาพยนตรใ์นประเทศไทย  

1.2 ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษาในบทความน้ีจะเป็นการศกึษาแนวคดิ บทความ ขา่ว และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์น
ประเทศไทย และจะเป็นขอ้มลูชว่งปี พ.ศ.2554 – พ.ศ. 2564 โดยมรีะยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดอืน เมษายน ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

1.3 ระเบียบวิธีวิจยั 

1) คน้หาขอ้มลูจากบทความ บทวเิคราะห ์ขา่ว และหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหแ์นวโน้มอุตสาหกรรมการผลติ ภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
2) ท าการวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยจะท าการสมัภาษณ์ผู้ผลติถึง มุมมองที่มตี่อ
อุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
3) ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยวเิคราะหจ์ากการบทความ บทวเิคราะห ์ข่าว และหนังสอืทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัพฤติกรรมทีเ่ปลีย่นไป
ของผูบ้รโิภคชว่งโควดิ 19 
4) ศึกษามุมมองของผู้ผลิตที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์และภาพยนตร์ไทย จากบทสมัภาษณ์ผู้ก ากับและที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลติภาพยนตร ์
5) วเิคราะหก์ารตลาดของอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย เพือ่หาแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตร ์

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 อตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตร ์

อุตสาหกรรมภาพยนตรห์รอือุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวประกอบดว้ยสถาบนัเทคโนโลยแีละการคา้ของการสรา้งภาพยนตร์
เชน่ภาพยนตรบ์รษิทั ผลติ สตูดโิอภาพยนตร ์ภาพยนตร ์ภาพเคลือ่นไหว การผลติ ภาพยนตร ์บท ก่อนการผลติ การผลติโพสต ์เทศกาล
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ภาพยนตร์ การจดัจ าหน่ายและนักแสดง ผูก้ ากบัภาพยนตร์ และอื่นๆ ที่ทมีงานภาพยนตร์บุคลากร แมว้่าจะมคี่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภาพยนตรก์ต็ามเกอืบจะในทนัททีีท่ าใหก้ารผลติภาพยนตรม์ุง่เน้นไปทีก่ารอุปถมัภข์องบรษิทั ผูผ้ลติทีย่นืหยัดความกา้วหน้าในอุปกรณ์ 
การสรา้งภาพยนตรร์าคาไม่แพงตลอดจนการขยายโอกาสในการรบัเงนิลงทุนจากภายนอกอุตสาหกรรม ภาพยนตร์เองท าใหก้ารผลติ
ภาพยนตรอ์สิระมวีวิฒันาการ ปัจจุบนัความส าเรจ็ของภาพยนตรแ์ต่ละเรื่องนัน้ มกีารน าแนวทางการตลาดมาใช ้ไมว่า่จะเป็นในลกัษณะ
ของ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ การจดัเปิดตวัภาพยนตร์ทัง้ตามโรงภาพยนตร์และผ่านสื่อโทรทศัน์ วทิยุ กลายเป็น
สิง่จ าเป็นและมสีดัสว่นเพิม่ขึน้นอกเหนือจากเดมิทีภ่าพยนตรท์ีป่ระสบความส าเรจ็ทางดา้น รายได ้มกัจะมนีักแสดงเป็นปัจจยัดงึดดูผูช้ม
มาก แต่ส าหรบัปัจจุบนัการตลาดโดยอาศยันกัแสดงอยา่งเดยีวนัน้ กลบัไมเ่พยีงพอทีจ่ะกระตุน้ความนิยมของผูช้ม การตลาดจงึมบีทบาท
ทีส่ าคญัเพิม่ขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากในงบ การสรา้งภาพยนตร์เรื่องหน่ึงจะมงีบการตลาดเป็นส่วนแบ่งทีค่่อนขา้งมาก ในบางเรื่องอาจใช้
งบประมาณสงูถงึ รอ้ยละ 50 ของตน้ทุนทัง้หมด อย่างไรกต็ามแมว้า่จะมกีารท าตลาดมากขึน้แลว้ แต่การตอบโจทยค์วาม ตอ้งการของ
ผูช้มยงัเป็นสิง่จ าเป็นและยิง่ท าใหก้ารตลาดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า นอกเหนือจากการใชง้บประมาณทุ่มงบโฆษณา
ผา่นสือ่ต่างๆ แลว้ การตลาดแบบบอกต่อ หรอื buzz marketing นัน้ไดก้ลายเป็นแนวทางการตลาดทีท่ าใหภ้าพยนตรห์ลายเรื่องประสบ
ความส าเรจ็มาแลว้ (Hmong, 2562) 

 
รปูท่ี 1 ทมีงานภาพยนตรใ์นชว่งกลางศตวรรษที ่20   ทีม่า: https://hmong.in.th/wiki/Film_industry 

2.2 อตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วงกรกฎาคม พ.ศ. 2557 - กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ตกต ่าอย่างมาก 
เนื่องจากประชาชนไทยดภูาพยนตรไ์ทยน้อยลง ปัจจุบนับรษิทัทีส่รา้งและบรษิทัผลติภาพยนตรไ์ทย ไดล้ดลงอย่างมาก ซึง่อุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทยนัน้มผีลต่อเศรษฐกจิภายในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2557 มภีาพยนตรไ์ทยเขา้ฉาย 40 เรื่อง มภีาพยนตรไ์ทยทีท่ ารายได้
ไมถ่งึ 30 ลา้น มถีงึ 35 เรื่อง การนับรายไดข้องภาพยนตรไ์ทยจะนบัจากรายไดข้องการเขา้ฉายในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลซึง่ถอืวา่
รายไดโ้ดยรวมของภาพยนตรไ์ทยในปี พ.ศ. 2557 น้อยมาก (ระดม อรา่มวทิย ์และมนฤด ีธาดาอ านวยชยั, 2560) 

2.3 ภาพยนตรไ์ทย 

 
รปูท่ี 2 ภาพยนตรน์างนาก   ทีม่า: นางนาก, นนทรยี ์นิมบิุตร, 2542. 
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อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยผ่านช่วงเวลาลม้ลุกคลุกคลาน เตบิโต และถดถอยมาหลายครัง้ ตัง้แต่ทศวรรษที ่1960 -1980 ที่
กา้วหน้าต่อเน่ืองเพราะการจ ากดัโควตาภาพยนตรต์่างประเทศ ก่อนจะพบกบัความซบเซา 

ในช่วงปี 1990 และฟ้ืนฟูอกีครัง้หลงัภาพยนตร ์“นางนาก” ในปี 1999 ภาพยนตรไ์ทยประสบความส าเรจ็ตามปัจจยัของแต่ละ
เรือ่ง เชน่ องคบ์าก (ปี 2003) หรอืชตัเตอร ์กดตดิวญิญาณ (ปี 2004) เป็นภาพยนตรท์ีน่ าไปขายในต่างประเทศไดด้ ีและลา่สุดภาพยนตร์
อยา่งเรือ่ง ฉลาดเกมโกง (ปี 2017) กส็รา้งกระแสและเป็นทีนิ่ยมทัง้ในไทยและต่างประเทศสงู หากมองในแงป่ระวตัศิาสตรภ์าพยนตรไ์ทย
แลว้ ภาพยนตรห์ลายเรื่องมกัประสบผลส าเรจ็และโดดเด่นอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง จนสง่ผลใหผู้ส้รา้งภาพยนตรเ์รื่องอื่นๆ ด าเนินรอยตามจน
กลายเป็น “สูตรส าเรจ็” แต่เมื่อถงึจุดหน่ึงแลว้จะม ี“ฮโีร่” เป็นผูบุ้กเบกิยุคใหม่อย่างปัจจุบนัจ านวนภาพยนตร์ไทยทีผ่ลติและฉายออกสู่
ตลาดในแต่ละปีอยู่ที ่50-70 เรื่อง ซึง่ถอืเป็นจ านวนน้อยหากเทยีบกบัญี่ปุ่ นและเกาหลใีต ้และเท่าๆ กบัฮ่องกงทีม่จี านวนประชากรน้อย
กว่า หน่ึงในปัญหาของภาพยนตร์ไทยยงัอยู่ทีก่ารผูกขาดของระบบโรงฉายทีม่ตีวัแทนไม่กี่บรษิทั โรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดัทีอ่ยู่ใน
ระบบสายหนังซึง่ยงัไมเ่ปิดโอกาสใหภ้าพยนตรใ์หม่ๆ  ของผูก้ ากบัอสิระทีไ่ม่ขึน้กบัค่ายหนังสภาพเศรษฐกจิยงัเป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผล
กระทบต่อผูบ้รโิภคใหต้อ้งเลอืกอยา่งถว้นถีเ่มือ่จะชมภาพยนตร์สกัเรือ่ง ประเทศไทยตดิอนัดบัตัว๋ภาพยนตรร์าคาสงูเมือ่เทยีบกบัคา่ครอง
ชพี นอกจากนี้ การเผชญิกบัยุคดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงวถิชีวีติของผูค้น เกดิความบนัเทงิในรปูแบบของออนไลน์สตรมีิง่ (online steaming) 
ทีส่ามารถตอบโจทยช์วีติในยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไปไดซ้ึง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตรท์ัว่โลก ไมเ่ฉพาะแค่ในประเทศไทย (Creative 
Economy Agency, 2564) 

2.4 พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของคนหลงัจากมีโรคระบาดโควิด 19 

New Normal หรอืวถิีชวีติรูปแบบใหม่ เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรบัเปลีย่นชุดพฤตกิรรม ในช่วงไวรสัตวัน้ีออกมา
ระบาดแล้วเปลีย่นชวีติเราไปอกีนาน ท าใหเ้ราต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบวถิชีวีติไปพร้อมกนัทัว่โลก จากทีเ่ราเคยออกจากบา้น เพื่อไป
ท างาน ไปโรงเรยีน เราต้องหนัมาท าทุกอย่างทีบ่้าน (สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน , 
2564) ดว้ยพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง จนสง่ผลกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ยุคดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงวถิชีวีติของผูค้น เกดิความ
บนัเทงิในรูปแบบของออนไลน์สตรมีิง่ หรอืOnline steaming ปกตแิลว้แอปพลเิคชนั Video Streaming ได้รบัความนิยมสูงขึน้เรื่อย ๆ 
ตัง้แต่ทัว่โลกยงัไมไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ยิง่เมือ่ปีทีผ่า่นมา ผูบ้รโิภคไมส่ามารถออกไปขา้งนอกไดส้ะดวกเทา่ไหร ่กจิกรรมยอดฮติ
คงหนีไมพ่น้การเสพคอนเทนตอ์ย่าง Video Streaming ท าใหส้ถติขิองแพลตฟอรม์ยกัษ์ใหญ่อนัดบัหนึ่งอย่าง Netflix ทีปั่จจุบนัมสีมาชกิ
ทัว่โลกกวา่ 203.7 ลา้นบญัช ีสามารถสรา้งรายไดก้วา่ 6.64 พนัลา้นบาท เตบิโตขึน้กวา่ 21.5% เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนั สะทอ้นให้
เหน็ว่าแมห้ลายธุรกิจจะขาดทุน แต่ตลาด Online Streaming ในปีที่ผ่านมายงัคงถือว่าท าได้ดแีละเตบิโตขึน้ตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ 
(SME in Focus, 2564) 

 
รปูท่ี 3 Online Streaming   ทีม่า: https://www.bangkokbanksme.com/en/online-streaming-trend-at-home-is-the-cinema 

เหตุผลทีท่ าให ้Online Streaming เตบิโตในช่วงโควดิ 19 เพราะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัเริม่หนัมาสนใจคอนเทนต์วิ
ดโีดอผ่านสมาร์ทโฟนมากขึน้ แอปพลเิคชนัทีม่กีารเตบิโตมากขึน้ไดแ้ก่ Netflix, HBO go, Viu, YouTube ทีก่ล่าวมาขา้งต้นส่วนมากเป็น
แอปพลเิคชนัทีเ่กีย่วกบัการดภูาพยนตรเ์ป็นสว่นมาก เพราะ “มาตรการลอ็คดาวน์” “รกัษาระยะหา่ง” และ “ความกงัวลใจของผูบ้รโิภคทัว่ไป” 
ท าใหผู้ค้นเลอืกท ากจิกรรมนอกบา้นน้อยลง โดยเฉพาะการเดนิเขา้โรงหนงัไปชมภาพยนตร ์จนท าใหโ้รงหนงับางแหง่ตอ้งปิดตวั หรอืไดร้บั
ผลกระทบเป็นปีทีข่าดทุนมากทีสุ่ดนับตัง้แต่ 10-20 ปีทีผ่่านมา เพราะหนังใหญ่ขอเลื่อนฉาย, ค่ายผลติน าไปลงแอปพลเิคชนัสตรมีมิง่เอง, 
จ ากดัทีน่ัง่ในโรงหนังตามมาตรการรกัษาระยะหา่ง สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเลอืกทีจ่ะรบัชมภาพยนตร/์ซรีสี/์สารคดจีนจุใจ (SME in Focus, 2564) 
ผูผ้ลติจงึมกีารปรบัตวัหารายไดจ้ากสื่อแพลตฟอร์มน้ี โดยการยา้ยจากภาพยนตร์ทีจ่ะต้องเขา้โรงภาพยนตร์เพยีงอย่างเดยีว มาลงคอน-
เทนตใ์น Online Streaming ดว้ย 



แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
วริลัพชัร ขนัตยิวชิยั และชมพนุูท คงพนุพนิ 
 

789 

2.5 มมุมองของผูผ้ลิตภาพยนตรท่ี์มีต่ออตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

จากการสมัภาษณ์ ผูก้ ากบัอสิระ โฆษณาและหนงัสัน้ อายุ 26 ปี มดีงัน้ี 

ค าถาม มมีมุมองหรอืความเหน็อยา่งไรต่อวงการการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย  

ค าตอบ คดิว่าเรื่องบทยงัเดมิ ๆ เป็นวงการทีน่่าอดึอดัเพราะไม่สามารถจะสื่อบทหนังแนวอื่นๆไดห้ลากหลายเพราะมคีนใหญ่คนโตไม่
สนับสนุน การขดัขาผลประโยชน์ หรอืคนหลายกลุ่มคอยจบัผดิหาความสมจรงิของการกระท าจนลมืไปว่าทีค่อื 'บทหนัง' และเรื่อง cg 
วงการภาพยนตรไ์ทยยงัไมพ่ฒันามาก การเลอืกนกัแสดงจากหน้าตาจนมองขา้มความสามารถ เหมอืนเป็นการดถููกคนดู 

ค าถาม ปัญหาทีพ่บบ่อยในการท าภาพยนตร ์ 

ค าตอบ ทีพ่บบ่อยๆเลยตอนท างานกค็อืเรือ่งบท เพราะมกีารเปลีย่นบอ่ยมาก เวลาการถ่ายท ากค็ลาดเคลือ่นตลอด ปัญหาการหาอุปกรณ์
ในการถ่ายท า ตอ้งไปหาเช่าจากหลายๆที ่เพื่อทีจ่ะไดต้ามแบบทีว่างไว ้บางทกีห็าไมม่เีลยกม็ ีมนัเป็นขอ้จ ากดัในการท างาน อกีเรือ่งเลย
กค็อืเรื่องสถานที่ การหาสตูดโิอถ่ายท าคอืถ้าไม่ใช่บรษิทัใหญ่ที่เขามสีตูดโิอไวร้องรบัเขาอยู่แล้ว ก็หาได้ยาก เขาเลยไปถ่ายท านอก
สถานที่เป็นส่วนใหญ่ แต่การถ่ายท านอกสถานที่มนัก็มปัีญหา เรื่องพวกที่จอดรถ ความวุ่นวาย คนเยอะ การจดัแสงยากเพราะพระ
อาทติยม์นักไ็ปเรือ่ย ๆของมนั แต่เวลาเรามปัีญหาในการถ่ายท าเรากต็อ้งหยุด  

ค าถาม มมุมองต่อเสน้ทางอาชพีการผลติภาพยนตร ์

ค าตอบ ค่อนขา้งล าบาก เพราะเราไมค่่อยมอีสิระในการท าอะไรเลย คอืถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ทีเ่พิง่เขา้วงการมา ไม่มเีสน้สาย หรอืโลโก้
บรษิทัใหญ่ๆ แปะอยู่ดา้นหลงั กแ็ทบจะไม่มใีครใหค้วามสนใจงานของคุณ เป็นอาชพีทีต่อ้งการการไต่เตา้ หรอืเสน้สายพอสมควร ไม่มี
ทางทีเ่รยีนจบแลว้จะไดเ้ป็นคนเขยีนบทเลยอยา่งแน่นอน 

ค าถาม คดิอยา่งไรกบัการทีค่นไปดหูนงัเถื่อน  

ค าตอบ เป็นสิง่ทีไ่มค่วรท าเลย คนไทยควรตระหนักถงึเรือ่งนี้ไดแ้ลว้ คนท าหนงัเหน่ือยมากๆ กวา่จะผา่นไปแต่ละขัน้ตอน ควรไปดใูนโรง
หรอืสือ่ทีเ่ขาปลอ่ยออกมาแบบถูกลขิสทิธิม์ากกวา่ไปดตูามเวบ็เถื่อน ควรสนบัสนุนกบัวงการภาพยนตรไ์ทยมนัจะไดไ้ปต่อ 

จากบทสมัภาษณ์น้ีสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่ปัญหาของวงการอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรน์ัน้คอืการไม่เปิดกวา้งเรื่องสื่อบทหนังมาก
นัก เพราะไม่ไดร้บัการคดัเลอืกจากผูจ้ดั มกีารผกูขาดค่ายหนัง ท าใหไ้ม่สามารถผลติภาพยนตรไ์ดอ้ย่างอสิระ อาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ผลติภาพยนตรน์ัน้ไม่ค่อยมอีสิระ การสรา้งสรรคผ์ลงานหากไม่ใช่ค่ายหนังทีม่ชีื่อเสยีงท าจะไมไ่ดร้บัความสนใจ ท าใหไ้ม่สามารถพฒันา
วงการนี้ไดเ้ทา่ทีค่วร 

3. การวิเคราะหท์างการตลาด 

3.1 ขนาดตลาด 

Studio ถ่ายท าภาพยนตรใ์นปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไมม่สีตดูโิอทีไ่วถ้่ายท าภาพยนตรท์ีม่ขีนาดใหญ่และใชถ้่ายท าภาพยนตร์
โดยเฉพาะ ขนาดตลาดทีแ่ขง่ขนัจงึเป็นขนาดตลาดในระดบัภมูภิาคเอเชยี สิง่ทีด่งึดดูกองถ่ายท าต่างประเทศเขา้มาถ่ายท าในประเทศไทย
คอืสถานทีต่ัง้ ภูมปิระเทศไทยเหมาะแก่การถ่ายท าภาพยนตร์ไดห้ลากหลายรูปแบบ และดว้ยค่าเช่าสถานทีค่่อยขา้งถูกเมื่อเทยีบกบั
ประเทศอื่นๆ ทีม่สีตูดโิอขนาดใหญ่ เช่น ประเทศจนี ประเทศเกาหลใีต ้จงึเป็นตวัเลอืกทีน่่าสนใจทีก่องถ่ายท าต่างประเทศจะเขา้มาถ่าย
ท า post-Production ฝีมอืงาน Production ของคนไทยนัน้เป็นสิง่ทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัโลก ทมีงานคนไทยเป็นสว่นสรา้งสรรคผ์ลงานระดบั
โลกมากมาย ด้วยค่าแรงที่ถูกและคุณภาพงานที่ได้ จึงมีการแข่งขนัจากทีมงานในประเทศอื่นๆทัว่โลกแข่งขนักันในตลาด post-
Production น้ี 

3.2 แนวโน้มของตลาด 

3.2.1 ภาวะการณ์แขง่ขนัของอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตร ์ 

 ราคา คอืปัจจยัทีลู่กคา้ใชเ้ลอืกเป็นอนัดบัแรก มกีารตัง้งบประมาณในการถ่ายท าลกูคา้จงึตอ้งค านึงถงึราคาในการเช่าสถานที ่
หรอือุปกรณ์ในตลาดจงึมกีารแขง่กนัตัง้ราคาทีต่ ่าเพือ่ดงึดดูลกูคา้ ทมีงาน คุณภาพของผลงานออกมาดแีละรวดเรว็ตามก าหนดการไดน้ัน้ 
ขึน้อยู่กบัคุณภาพของทมีงานดว้ย อุปกรณ์ บรษิทัทีม่ใีชเ้ช่าอุปกรณ์นัน้จะมอุีปกรณ์ใหเ้ช่าทีเ่ป็นพืน้ฐานคลา้ยๆกนั แต่ลูกคา้จะเลอื กใช้



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

790 

บรษิทัทีม่อุีปกรณ์ทีท่นัสมยั รุ่นใหม ่และหลากหลายมากกวา่ การมอุีปกรณ์ทีพ่เิศษกวา่คู่แขง่ท าใหไ้ดเ้ปรยีบและสามารถดงึดดูลกูคา้ได้
ชื่อเสยีง การสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัสตูดโิอนัน้มคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะลูกคา้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเลอืกใชส้ตูดโิอทีม่ ี
ชื่อเสยีง มกีารพดูกนัปากต่อปากเรื่องคุณภาพสตูดโิอ ท าใหส้รา้งความน่าเชื่อถอืและเป็นจุดดงึดดูลกูคา้ไดส้ถานทีถ่่ ายท า การมสีถานที่
ถ่ายท าที่หลากหลายภายในโครงการ สามารถให้ลูกค้าเลอืกใช้ตามความเหมาะสมของเน้ืองาน และสามารถเลอืกใช้ได้อสิระ Post-
Production ความเสีย่งจากการแข่งขนั เป็นอุตสาหกรรมทีม่ผีูป้ระกอบการที่เป็นรายใหญ่จ านวนไม่กี่รายเพราะใช้เงนิลงทุนสูง แต่ใน
ปัจจุบนัเทคโนโลยมีกีารพฒันาท าใหซ้อฟแวร์ถูกลง ท าใหม้ผีูป้ระกอบการเพิม่มากขึน้ การแข่งขนัจงึสูงสุด ความเสีย่งดา้นการพึง่พา
ทรพัยากรบุคคล เพราะตอ้งอาศยัความช านาญเฉพาะทาง 

3.3 อตัราการเติบโตของตลาด 

 
แผนภมิูท่ี 1 รายไดอุ้ตสาหกรรมผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย ปี 2553 – 2562 
ทีม่า “สถติแิละมลูคา่อุตสาหกรรมคอนเทนตบ์นัเทงิ ปี 2553-2562” โดย สมาพนัธส์มาคมภาพยนตรแ์หง่ชาต,ิ 2562 

จากแผนภมูทิี ่1 การศกึษาน้ีแบง่ออกไดว้า่รายไดปี้ 2553 มรีายได ้1869 ลา้นบาท, ปี 2554 มรีายได ้1,226 ลา้นบาท, ปี 2555 มี
รายได ้1,781ลา้นบาท, ปี 2556 มรีายได ้2,173 ลา้นบาท, ปี 2557 มรีายได ้1,934 ลา้นบาท, ปี 2558 มรีายได ้3,164 ลา้นบาท, ปี 2559 มี
รายได ้2,371 ลา้นบาท, ปี 2560 มรีายได ้3,074 ลา้นบาท, ปี 2561 มรีายได ้3,139 ลา้นบาท และปี 2562 มรีายได ้4,863 ลา้นบาท 

ในปี 2562 รายไดเ้ตบิโตสูงและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้เรื่อย ๆแต่ในปี 2563 มโีรคระบาดโควดิ 19 ท าใหอุ้ตสาหกรรมการ
ผลติภาพยนตรต์อ้งหยุดชะงกัขาดรายได ้ท าใหร้ายไดต้ัง้แต่ 2563 เป็นตน้มาค่อนขา้งทีจ่ะเตบิโตชา้ เพราะโรคระบาดทีย่งัมอียู่ และขาด
แรงหนุนจากหลายภาคสว่น โดยเฉพาะรฐับาลยงัไมม่นีโยบายมาสนบัสนุนอุตสาหกรรมน้ี แต่ถา้หากจบัมอืกบันักลงทุนต่างประเทศ หรอื
สตรมีมิง่เจา้ใหญ่ๆ ส่งออกผลงานในสตรมีมิง่ออนไลน์ท าใหค้นทัว่โลกไดเ้หน็ผลงาน สามารถท าการเตบิโตของตลาดนัน้พุ่งสงูขึน้ และ
อาจจะเป็นทีพ่ดูถงึในตลาดโลกได ้

3.4 โครงสร้างต้นทุน 

 จากการศกึษาการสรา้ง Studio ผลติภาพยนตร ์โดยมทีีต่ ัง้อยู่ที ่ถนนบางนา-ตราด กม.26 ขาเขา้ ซอยธรรมศริ ิอ าเภอบางเสา
ธง จงัหวดัสมทุรปราการ  ผงัเมอืงสแีดง พ.2-3 ราคา 286,000,000 บาท 

ตารางท่ี 1 ตน้ทุนโครงการ Studio ผลติภาพยนตร ์ 
ต้นทุน ราคา หน่วย 
Land Cost 369,772,894 บาท 
Construction Cost 373,795,700 บาท 
Equipment Cost 40,567,030 บาท 
Indirect Cost 38,366,974 บาท 
รวม 827,439,620 บาท 
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 จากตารางที ่1 การศกึษาน้ีแบง่ออกไดว้า่ คา่ทีด่นิ 369,772,894 บาท, คา่ก่อสรา้ง 373,795,700 บาท, คา่อุปกรณ์ 40,567,030 
บาทและคา่ตน้ทุนทางออ้ม 38,366,974 บาท รวมคา่ตน้ทุนทัง้หมดคอื 827,439,620 บาท 

 
แผนภมิูท่ี 2 สดัสว่นตน้ทุนโครงการ Studio ผลติภาพยนตร ์

จากแผนภูมทิี ่2 การศกึษาน้ีแบ่งออกไดว้่า ค่าทีด่นิรอ้ยละ 44.6, ค่าก่อสรา้งรอ้ยละ 45.7, ค่าอุปกรณ์รอ้ยละ 4.9 และค่าตน้ทุน
ทางออ้มรอ้ยละ 4.6 

 ในการวเิคราะหต์น้ทุนการสรา้งโครงการ งบในการลงทุนสงู จงึตอ้งมผีูร้่วมลงทุนหลายบรษิทั ผูร้่วมลงทุนสามารถแบ่งออกได้
ตามรปูแบบธุรกจิใหเ้ชา่สถานที ่ธุรกจิใหเ้ขา่อุปกรณ์ ธุรกจิPost-Production 

3.5 การท าก าไรในตลาด 

 
แผนภมิูท่ี 3 รายไดข้องโครงการ Studio ผลติภาพยนตร ์ 

 จากแผนภูมทิี ่3 การศกึษาน้ีพบวา่รายไดข้องโครงการเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง รายไดใ้นแต่ละปีมกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และ
คนืทุนในปีที ่7 

3.6 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

     

รปูท่ี 4 Netflix รปูท่ี 5 HBO GO รปูท่ี 6 Viu รปูท่ี 7 iQIYI รปูท่ี 8 Disney Plus 
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 นอกจากรายไดท้ีม่าจากการฉายในโรง ยงัมอีอนไลน์สตรมีมิง่ทีผู่ค้นทัว่โลกนิยมใชด้ภูาพยนตรใ์นปัจจุบนั หากมกีารรว่มทุนกบั
ทางบรษิทัเหลา่น้ี และลงผลงานในสตรมีมิง่เหลา่น้ีมโีอกาสทีผ่ลงานจะสรา้งชือ่เสยีงไดใ้นระดบัโลก 

3.7 ปัจจยัส าคญัสู่ความส าเรจ็  

3.7.1 ผูผ้ลติ  

หากผูผ้ลติพฒันาผลงานในเรื่องของบท และคุณภาพ ทีห่ลากหลายกวา่ทีม่ใีนปัจจุบนั อาจจะสามารถดงึดดูคนไทยใหก้ลบัมาดู
ภาพยนตรไ์ทย และยงัสามารถดงึดดูคนทัว่โลกใหห้นักลบัมาสนใจภาพยนตรไ์ทยอกีครัง้หน่ึง 

3.7.2 ผูบ้รโิภค  

มกีารหนัมาอุดหนุนลขิสทิธิแ์ทเ้ริม่เป็นทีย่อมรบัและใชก้นัเป็นปกตใินปัจจุบนั แต่ผูค้นยงัมอีคตกิบัภาพยนตรไ์ทย เพราะยงัมี
การสรา้งภาพยนตรร์ปูแบบซ ้าๆ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเบื่อหน่าย และมคีวามคดิวา่ภาพยนตรไ์ทยนัน้ยงัมรีปูแบบเดมิ ๆ  ถา้ผูบ้รโิภค
เปิดใจใหก้บัภาพยนตรไ์ทย จงึจะสามารถสรา้งแรงสนบัสนุนภายในประเทศได ้ 

3.7.3 ภาครฐั 

ได้ตระหนักถึงปัญหาและได้ด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตร์ ยกตวัอย่างเช่น จดังาน
เทศกาลภาพยนตรภ์ายในประเทศไทย สรา้งแรงดงึดดูทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

4. ผลการวิจยั 

จากวเิคราะหแ์นวโน้มอุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทยนัน้มกีารเตบิโตขึน้เรื่อย ๆจนถงึปี พ.ศ. 2562 ในปี พ.ศ. 
2563 มโีรคระบาดโควดิ 19 จงึท าใหอุ้ตสาหกรรมการผลติภาพยนตร์นัน้หยุดชะงกัไป ท าใหร้ายได้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 มกีารเตบิโต
คอ่นขา้งชา้  

วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปหลงัจากเกดิโรคระบาดโควดิ 19 ท าใหผู้ค้นเริม่มกีารใชช้วีติอยู่บา้น
มากขึ้น เพราะมมีาตรการป้องกนัโรคระบาด โรงภาพยนตร์ปิด ผูบ้รโิภคจงึหนัมาใช้งาน Streaming Online เพิม่สูงขึน้ การตลาดจงึ
เปลี่ยนไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้จากโรงภาพยนตร์อีกต่อไปวิเคราะห์มุมมองของผู้ผลิตสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาของวงการ
อุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรน์ัน้คอืการไม่เปิดกวา้งเรื่องสื่อบทหนังมากนัก เพราะไม่ไดร้บัการคดัเลอืกจากผูจ้ดั มกีารผกูขาดค่าย
หนัง ท าใหไ้มส่ามารถผลติภาพยนตรไ์ดอ้ย่างอสิระ อาชีพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติภาพยนตรน์ัน้ไมค่่อยมอีสิระ การสรา้งสรรคผ์ลงานหาก
ไม่ใช่ค่ายหนังทีม่ชีื่อเสยีงท าจะไม่ไดร้บัความสนใจ ท าใหไ้ม่สามารถพฒันาวงการน้ีไดเ้ท่าทีค่วรวเิคราะหก์ารตลาด โดยการออกแบบ
โมเดลธุรกจิ Studioผลติภาพยนตร ์ทีต่ ัง้อยูจ่งัหวดัสมทุรปราการแลว้ พบวา่มเีงนิลงทุนสงู จงึควรหานักลงทุนทีเ่ป็นนกัลงทุนต่างประเทศ
เขา้มาลงทุนและแยกการลงทุนในแต่ละธุรกจิเพือ่กระจายการบรหิารอยา่งเหมาะสม 

 อุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมทีย่งัไมค่่อยมคีนสนใจในการลงทุน แนวโน้มทีจ่ะเตบิโตจงึชา้ 
หากไดร้บัการสนับสนุนจากหลายๆส่วน ไมว่่าจะเป็นผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะภาครฐั หากไดร้บัการสนใจในปัจจุบนั ทีเ่ป็นช่วงก าลงั
ฟ้ืนฟูจากโรคระบาดโควดิ 19 ในอนาคตอาจจะเป็นอุตสาหกรรมทีน่่าจบัตามองอกีหน่ึงอุตสาหกรรมได ้

 พฤตกิรรมที่เปลี่ยนไปของผูบ้รโิภคหลงัจากมโีรคระบาดโควดิ 19 ท าให้หนัมาสนใจ Streaming Online เพิม่มากขึ้น ท าให้
อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ จากที่มุ่งเน้นการท ารายได้จากการตัว๋ชมภาพยนตร์ เป็นการท ารายได้จากการลงภาพยนตร์ใน 
Streaming Online  

มุมมองของผูผ้ลตินัน้อยากมพีื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอสิระ หากไม่ใช่ผลงานจากค่ายหนั งที่มชีื่อเสยีงก็อยากให้
ผูบ้รโิภคนัน้หนัมาสนใจ  

 การตลาดทีจ่ าลองโมเดลธุรกจิ Studio ผลติภาพยนตร ์จากการวเิคราะหใ์นดา้นต่างๆแลว้ ท าใหพ้บว่า ขนาดตลาดทีม่ขีนาด
ใหญ่ มกีารแข่งขนัสูงไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศไทย แต่เป็นทัว่โลก ธุรกจิน้ีจงึมคีวามเสีย่งในการลงทุน ได้ผลตอบแทนค่อยขา้งช้า 
เพราะการเป็นตน้น ้า เป็นผูบุ้กเบกินัน้ค่อนขา้งเสีย่ง แต่ถ้าหากประสบความส าเรจ็ จะไดผ้ลตอบแทนค่อนขา้งสูงตามการวเิคราะหจ์าก
กราฟรายได้ หากท าได้ตามเป้าหมายโมเดลธุรกิจ จะสามารถประสบความส าเร็จ ได้ก าไรจากการลงทุนในปีที่ 8 และจะพฒันา
อุตสาหกรรมการผลติภาพยนตรใ์นประเทศไทย และสง่ออกภาพยนตรไ์ทยสูส่ายตาระดบัโลก  
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 การศกึษาฉบบัน้ีเป็นสว่นหนึ่งจากผลการศกึษาในวชิาทฤษฎแีละแนวคดิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
สาขาเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ชัน้ปีที ่4 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาถงึปัจจยัทางกายภาพทีส่่งผลต่อการก าหนดระดบัราคาซือ้ -
ขายบา้นพกัตากอากาศของ 4 จงัหวดัท่องเทีย่วยอดนิยมของประเทศไทยทีม่แีนวโน้มเจรญิเตบิโตของอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นพกั
ตากอากาศเพือ่อยู่อาศยัหรอืลงทุน ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัภูเกต็ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(หวัหนิ) และจงัหวดันครราชสมีา (เขา
ใหญ่) โดยมกีระบวนการศกึษาตัง้แต่ ศกึษาแนวโน้มความตอ้งการบา้นพกัตากอากาศในต่างจงัหวดัของประเทศไทยและรวบรวมลกัษณะ
ทางกายภาพของบา้นพกัตากอากาศทีพ่บเหน็ไดจ้รงิในทอ้งตลาดปัจจุบนั เพื่อน าผลลพัธ์ทีไ่ดม้าวเิคราะห์ และสรุปความสมัพนัธ์ของ
ปัจจยัทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการก าหนดระดบัราคาธุรกจิบา้นพกัตากอากาศใน 4 จงัหวดัท่องเทีย่วยอดนิยมของประเทศ ผลการศกึษา 
พบว่า ปัจจยัท าเลทีต่ัง้ที่ และทศันียภาพโดยรอบของโครงการบา้นพกัตาอากาศส่งผลต่อระดบัราคาบา้นพกัตากอากาศมากทีสุ่ด ส่วน
ลกัษณะทางกายภาพและพืน้ทีก่ารใชง้านอาทเิชน่หอ้งพกั สระวา่ยน ้าสว่นตวัสง่ผลต่อการกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศมากทีส่ดุ ผู้
ศกึษาพบว่าขนาดพืน้ทีก่ารใชส้อย   ความปลอดภยั ทวิทศัน์ สิง่อ านวยความสะดวก และลกัษณะการใชง้าน มคีวามสมัพนัธต์่อระดบั
ราคาธุรกจิบา้นพกัตากอากาศมากทีส่ดุตามล าดบั ดงันัน้จากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดระดบัราคาบา้นพกั
ตากอากาศในจงัหวดัทอ่งเทีย่วยอดนิยมของประเทศไดต้่อไป 

ค ำส ำคญั :  กำรก ำหนดระดบัรำคำ, กำรกระจำยตวัรำคำ, แนวโน้มเจรญิเตบิโต, บำ้นพกัตำกอำกำศ, ลกัษณะทำงกำยภำพ 

Abstract  
 This article is a part of the results of the theories and the concepts of Architecture Design Real Estate Development 
in the fourth year. The purposes of this study are to examine the physical factors that influence defines pricing of villas in 4 
popular tourist provinces in Thailand that have a proclivity for growing trend of real estate in type of the villa for residence or 
investment in Chiang Mai, Phuket, Prachuap Khiri Khan ( Hua Hin) , Nakhon Ratchasima (Khao Yai). The initial study 
methodology include study the demand trends of villas in provinces of Thailand and survey and collecting data of the physical 
characteristic by comparing with pricing that is seen in the market for led the results to analyze and summarize for correlation 
of physical factors that affect to defines pricing of villas business in 4 popular tourist provinces in Thailand. The results of the 
study found that the location and the surrounding environment of the villa project had the greatest impact on the villa's pricing. 
Moreover, the physical characteristic and functionality such as rooms, private pools also have an effect to are the most effect 
dispersibility prices of villas. Furthermore, the usable area, safety, surrounding environment, facilities and functionality were 
most highly correlated with villa business pricing in decreasing order of significance. As a consequence, the results obtained in 
this study can continue to apply to define the pricing of villas in popular tourist provinces in Thailand. 

Keywords: Pricing, Dispersibility, Growing trend, Villa, Physical characteristic 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ประเภทบ้านพกัตากอากาศในประเทศไทยมกีารขยายตวัเพิม่มากขึ้นซึ่งหลายจงัหวดัได้
เลง็เหน็ถงึโอกาสการเจรญิเตบิโตของอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นพกัตากอากาศในปี พ.ศ 2555 (โสภณ พรโชคชยั, 2555) และในปีพ.ศ 
2562 ตลาดบา้นพกัตากอากาศเริม่กลบัมาไดร้บัความนิยมจากนักลงทุนอกีครัง้ ท าใหท้ราบวา่บา้นพกัตากอากาศมคีวามตอ้งการอย่าง
ต่อเน่ือง ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั โดยโครงการบา้นพกัตากอากาศชัน้น าหลายแห่งสามารถสรา้งยอดขายเป็นทีน่่าพอใจ โดยเฉพาะใน
เมอืงท่องเที่ยวอย่าง จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัภูเก็ตหรอืแมแ้ต่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัใกล้กรุงเทพมหานครอย่างหวัหนิและเขาใหญ่  
(ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์ 2564) ทีส่ามารถรองรบัผูบ้รโิภคและนกัลงทุนชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึง่ราคาของบา้นพกัตากอากาศใน
แต่ละพืน้กท็ีม่คีวามแตกต่างกนัตามรปูแบบทางกายภาพและศกัยภาพของจงัหวดั 

ดังนัน้ บทความน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยลักษณะทางกายภาพของโครงการบ้านพักตากอากาศใน 4 เมืองท่องเที่ ยว มี
ความสมัพนัธต์่อราคาบา้นพกัตากอากาศอยา่งไรไดบ้า้ง ทีส่ามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อนกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละนกัลงทุนมากยิง่ขึน้ 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1) เพือ่ศกึษารปูแบบลกัษณะทางกายภาพของบา้นพกัตากอากาศมอียูจ่รงิ ใน 4 จงัหวดัทอ่งเทีย่ว 
2) เพือ่ศกึษาวเิคราะหล์กัษณะการกระจายตวัของราคาบา้นพกัตากอากาศทีม่อียูจ่รงิ ใน 4 จงัหวดัทอ่งเทีย่ว 
3) วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อระดบัราคาบา้นพกัตากอากาศ ใน 4 จงัหวดัทอ่งเทีย่ว 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบับา้นพกัตากอากาศ 

บา้นพกัตากอากาศ (Villa) คอื สถานทีพ่กัผ่อนชัว่คราวท่ามกลางบรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาติ เป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี่มลีกัษณะ
ส าคญัคอื ราคา บา้นพกัตากอากาศมรีาคาสงูกว่าราคาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้น อาคารชุดพกัอาศยัทัว่ๆ ไป (จตุภร วารศีร,ี 2554)
เน่ืองจากมเีอกลกัษณ์เฉพาะทางลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่ ท าเลทีต่ัง้ทีม่ทีวิทศัน์ที่สวยงามทางธรรมชาต ิมสีิง่อ านวยความสะดวก
รองรบัภายในโครงการ ความสะดวกดา้นการคมนาคมและมาตรฐานความปลอดภยั  

2.2 แนวโน้มตลาดบา้นพกัตากอากาศในประเทศไทย  

ในปี พ.ศ 2562 โครงการบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัหรอืพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นสถานที่พกัผ่อนตากอากาศชัน้น าของ
ประเทศไดร้บัความสนใจจากตลาดมากขึน้ ทัง้การจบัจองเพือ่รองรบัเป็นสถานทีพ่กัอาศยัสว่นตวั และเพือ่การลงทุนทรพัยส์นิในระยะยาว 
โดยโครงการทีไ่ดร้บัความนิยมมกัตัง้อยู่ในท าเล และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตโิดยรอบทีห่าไดย้าก อาทเิช่น โครงการบา้นพกัตาก
อากาศทีต่ดิชายหาด สามารถเหน็ววิทะเลหรอืววิภูเขาจากในพืน้ทีโ่ครงการ โดยเฉพาะเมอืงท่องเทีย่วอย่าง จงัหวดัเชยีงใหม่หรอืจงัหวดั
ภเูกต็ทัง้น้ียงัรวมไปถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัใกลก้รุงเทพมหานครอยา่งหวัหนิและเขาใหญ่ (เกรกิ บุณยโยธนิ, 2562)    

แนวโน้มบา้นพกัตากอากาศทีไ่ดร้บัทวิทศัน์ทะเลจะไดร้บัความนิยมมอียู่ดว้ยกนั 2 พืน้ที ่ไดแ้ก่ จงัหวดัภูเกต็และพืน้ทีห่วัหนิ 
(จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์) โดยในปี พ.ศ. 2559-2561 พบว่า จงัหวดัภูเก็ตเป็นท าเลที่มอีตัราการขายบ้านพกัตากอากาศสูงสุด อนัมี
กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็น กลุม่นกัธุรกจิ กลุ่มผูม้รีายไดส้งูทัง้จากชาวไทยและชาวต่างชาต ิ(ภทัรชยั ทววีงศ,์ 2562) สว่นในพืน้ทีห่วัหนิ นัน้
เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมใหเ้ป็นบา้นพกัตากอากาศตัง้แต่อดตีตลอดจนปัจจุบนั ดว้ยเป็นเมอืงท่องเทีย่ว มบีา้นพกัตากอากาศรมิทะเล
ทีเ่งยีบสงบเดนิทางจากกรุงเทพมหานครไดส้ะดวก (สงกรานค์ อสิสระ, 2564) ในอกีดา้นหนึ่งแนวโน้มบา้นพกัตากอากาศทีแ่วดลอ้ม
ดว้ยบรรยากาศแบบภูเขาทีไ่ดร้บัความนิยมจะมอียู่ดว้ยกนั 2 พืน้ที ่ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่และพืน้ทีเ่ขาใหญ่ (จงัหวดันครราชสีมา) โดย
จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นศูนย์กลางดา้นการศกึษาของภาคเหนือ อกีทัง้เป็นเมอืงท่องเทีย่วประกอบกบัเศรษฐกจิส าคญัทางตอนเหนือของ
ประเทศไทยทีม่กีารตดิต่อคา้ขายกบัประเทศเพื่อนบา้นท าใหอุ้ปสงคข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยต้องการบา้นพกัตากอากาศเพิม่มากขึน้ 
สว่นในพืน้ทีเ่ขาใหญ่ มแีนวโน้มการเตบิโตเพิม่ขึน้ เน่ืองมาจากมาตรการจ ากดัสทิธิก์ารก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั สง่ผลต่อการครอบครองทีอ่ยู่
อาศยับรเิวณเขาใหญ่ท าไดย้ากมากขึน้  ผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์งึใหค้วามสนใจลงทุนในเขตพืน้ทีอุ่ทยานเขาใหญ่เพิม่ขึน้  
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3. วิธีการด าเนินการวิจยั 

1) ศึกษาขอ้มูลแนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ประเภทบ้านพกัตากอากาศที่มอียู่จรงิในประเทศไทย เพื่อหาท าเลพื้นที่ที่มี
ศกัยภาพในการพฒันาโครงการ ผา่นขอ้มลูทุตยิภมูโิดยมลีกัษณะพืน้ทีต่ ัง้โครงการบา้นพกัตากอากาศในแต่ละจงัหวดัและลกัษณะการใชง้าน 
2) ศกึษาและส ารวจรปูแบบธุรกจิบา้นพกัตากอากาศใน 4 จงัหวดัทอ่งเทีย่ว ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทางกายภาพท าเลทีต่ัง้ ขนาดแปลงทีด่นิ 
ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย ลกัษณะการใชง้าน ราคาขาย จากแหลง่ขอ้มลูโครงการบา้นพกัตากอากาศทีม่กีารซือ้-ขายอยูจ่รงิ 
3) วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อราคาบา้นพกัตากอากาศ ใน 4 จงัหวดัทอ่งเทีย่ว ผา่นการค านวณเชงิสถติ ิ 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ระดบัราคาบา้นพกัตากอากาศใน 4 จงัหวดัท่องเท่ียว 

จากการส ารวจระดบัราคาบา้นพกัตากอากาศ จ านวน 28 โครงการ 57 รปูแบบอาคารสามารถจ าแนกไดอ้อกเป็นประเภทตาม
รปูแบบทางกายภาพแต่ละท าเลทีต่ัง้ ดงัน้ี 

4.1.1 ลกัษณะทวิทศัน์รปูแบบทะเลในพืน้ที ่ จงัหวดัภเูกต็ 
1) บา้นพกัตากอากาศทีต่ดิกบัชายหาด หรอือยู่บนภูเขาทีต่ดิกบัชายหาด พบวา่สว่นใหญ่จะมขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 400-700 

ตารางเมตร การใชง้านเบื้องต้นประกอบไปดว้ยหอ้งนอนตัง้แต่ 5 หอ้งขึน้ไป และมสีระว่ายน ้าส่วนตวั โดยระดบัราคาทีป่ระกาศขายจะมี
ตัง้แต่ 100-200 ลา้นบาท นบัเป็นประเภทบา้นพกัตากอากาศทีม่รีาคาขายสงูทีส่ดุในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ 

2) บา้นพกัตากอากาศทีส่ามารถมองเหน็ววิทะเล แต่ไมต่ดิกบัชายหาด พบวา่สว่นใหญ่มขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 200-300 ตารางเมตร 
การใชง้านเบือ้งตน้ประกอบไปดว้ยหอ้งนอนตัง้แต่ 3 หอ้งขึน้ไป และมสีระวา่ยน ้าสว่นตวั  โดยระดบัราคาทีป่ระกาศขายจะมตีัง้แต่ 55-80  ลา้นบาท 

3) บา้นพกัตากอากาศทีต่ดิไมก่บัชายหาด หรอืไมส่ามารถมองทวิทศัน์ทะเลได ้พบวา่สว่นใหญ่จะมขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 150-
250 ตารางเมตร การใชง้านเบือ้งตน้ประกอบไปดว้ยหอ้งนอนตัง้แต่ 1 หอ้งขึน้ไป และมสีระวา่ยน ้าสว่นตวั ระดบัราคาขายทีพ่บจะอยู่ในชว่ง 
15-35 ลา้นบาท 

4.1.2 ลกัษณะทวิทศัน์รปูแบบทะเลในพืน้ที ่ หวัหนิ 
1) บา้นพกัตากอากาศทีต่ดิกบัชายหาด หรอือยูบ่นภเูขาทีต่ดิกบัชายหาด พบขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 250-400 ตารางเมตรเป็นสว่น

ใหญ่ ประกอบไปดว้ยหอ้งนอนตัง้แต่ 4 หอ้งขึน้ไป มสีระว่ายน ้าส่วนตวั ระดบัราคาขายจะอยู่ในช่วง 25-60 ลา้นบาท นับเป็นประเภท
บา้นพกัตากอากาศทีม่รีาคาขายสงูทีส่ดุในพืน้ทีห่วัหนิ 

2) บา้นพกัตากอากาศทีต่ดิไมก่บัชายหาด หรอืไมส่ามารถมองทวิทศัน์ทะเลได ้พบวา่มขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 150-200 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ยหอ้งนอน 2 หอ้งขึน้ไป มทีัง้แบบทีม่สีระวา่ยน ้าสว่นตวัและสระวา่ยน ้าแบบสว่นกลาง ระดบัราคาขายจะอยูท่ี ่6-15  ลา้นบาท 

4.1.3 ลกัษณะทวิทศัน์รปูแบบภเูขำ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
1) บา้นพกัตากอากาศทีต่ดิภูเขา สามารถมองววิทวิทศัน์ภูเขาไดช้ดัเจน บางโครงการอาจสามารถมองเหน็ทะเลสาบไดเ้พิม่ 

พบขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 400-700 ตารางเมตร ประกอบดว้ยหอ้งนอนตัง้แต่ 4 หอ้งขึน้ไป มสีระวา่ยน ้าสว่นตวั ระดบัราคาขายมตีัง้แต่ 
21-50 ลา้นบาท นบัเป็นประเภทบา้นพกัตากอากาศทีม่รีาคาขายสงูทีส่ดุในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

2) บา้นพกัตากอากาศทีส่ามารถมองววิทวิทศัน์ภูเขา พบบ้านขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 200-300 ตารางเมตร ประกอบดว้ย
หอ้งนอน 3 หอ้งขึน้ไป มทีัง้แบบทีม่สีระวา่ยน ้าสว่นตวั และสระวา่ยน ้าสว่นกลาง มรีะดบัราคาขายอยูท่ี ่10-20 ลา้นบาท 

3) บา้นพกัตากอากาศทีส่ามารถมองววิทวิทศัน์ภเูขาน้อยหรอืไมส่ามารถมองววิทวิทศัน์ภเูขาได ้พบวา่มขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยสว่น
ใหญ่อยูท่ี ่150-200 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 3 หอ้งนอน และมสีระวา่ยน ้าสว่นกลาง ระดบัราคาขายอยูท่ี ่4-9 ลา้นบาท 

4.1.4 ลกัษณะทวิทศัน์รปูแบบภเูขำในพืน้ที ่เขำใหญ่ 
1) บา้นพกัตากอากาศทีต่ดิภูเขา หรอืสามารถมองววิทวิทศัน์ภูเขาไดช้ดัเจน พบบา้นพกัตากอากาศทีป่ระกาศขายขนาด 300-

500  ตารางเมตรเป็นสว่นใหญ่ ประกอบไปดว้ย 4 หอ้งนอนขึน้ไปและสระวา่ยน ้าสว่นตวั มรีะดบัราคาขายอยู่ที ่40-80 ลา้นบาท นับเป็น
ประเภทบา้นพกัตากอากาศทีม่รีาคาขายสงูทีส่ดุของโครงการในพืน้ทีเ่ขาใหญ่ 

2) บา้นพกัตากอากาศทีส่ามารถมองววิทวิทศัน์ภเูขาน้อย หรอืไมส่ามารถมองววิทวิทศัน์ภเูขา พบขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยอยูท่ี ่250-
350 ตารางเมตรเป็นสว่นใหญ่ ประกอบดว้ยหอ้งนอน 3 หอ้ง และมสีระวา่ยน ้าสว่นกลาง ระดบัราคาขายจะอยูใ่นชว่ง 6-20 ลา้นบาท 
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4.2 ลกัษณะการกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศใน 4 จงัหวดัท่องเท่ียว 

จากการผลส ารวจขอ้มลูประกาศขายบา้นพกัตากอากาศทัง้ 4 พืน้ที ่ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะการใชง้านแตกต่าง
กนั ส่งผลใหร้ะดบัราคาบา้นพกัตากอากาศแตกต่างกนั โดยไดน้ าขอ้มูลทีส่ ารวจไดม้าท าการวเิคราะห์รูปแบบการกระจายตวัของราคา
ตามปัจจยัทีค่าดวา่มผีล ทัง้ดา้นทวิทศัน์ และลกัษณะการใชง้านตามแต่ละพืน้ที ่ไดเ้ป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก่  

รูปแบบที่1 ทวิทศัน์อยู่บนภูเขาทีต่ดิกบัชายหาดหรอืสามารถมองทวิทศัน์ภูเขาไดช้ดัเจน การใช้งานหอ้งนอน 4 หอ้งขึน้ไป 
หอ้งน ้ามากกวา่ 5 หอ้งขึน้ไป สระวา่ยน ้าสว่นตวั  

รปูแบบที ่2 ทวิทศัน์สามารถมองเหน็ววิทะเลแต่ไมต่ดิกบัชายหาดทวิทศัน์ภเูขา การใชง้านหอ้งนอน 3-4 หอ้ง หอ้งน ้า 3-4 หอ้ง 
สระวา่ยน ้าสว่นตวั  

รปูแบบที ่3 ทวิทศัน์ไมส่ามารถมองทวิทศัน์ทะเลไดห้รอืไมส่ามารถมองววิทวิทศัน์ภูเขา การใชง้านหอ้งนอน 2 หอ้ง หอ้งน ้า 3 
หอ้ง สระวา่ยน ้าสว่นกลาง  

พบวา่ จงัหวดัเชยีงใหม ่มกีารกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศสว่นใหญ่อยู่ที ่40,000-80,000 บาทต่อตารางเมตร โดยราคา
จะเพิม่ขึน้มปัีจจยัจากลกัษณะการใช้งาน ดงัรูปที่ 1 ในส่วนของจงัหวดัภูเก็ต มกีารกระจายตวัราคาบ้านพกัตากอากาศอยู่ 150,000-
250,000 บาทต่อตารางเมตร โดยราคาจะเพิม่ขึน้มปัีจจยัจากลกัษณะการใชง้าน และทวิทศัน์  ดงัรปูที ่2 พืน้ทีท่ าเลเขาใหญ่มกีารกระจาย
ตวัราคาบา้นพกัตากอากาศอยู่ที ่80,000 บาทต่อตารางเมตร ดงัรูปที ่3 ในส่วนของพืน้ที่ท าเลหวัหนิมกีารกระจายตวัราคาบา้นพกัตาก
อากาศอยูท่ี ่40,000 และ 110,000 บาทต่อตารางเมตร โดยราคาจะเพิม่ขึน้มปัีจจยัจากลกัษณะการใชง้าน และทวิทศัน์ ดงัรปูที ่4 

 
รปูท่ี1 ลกัษณะการกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

 
รปูท่ี2 ลกัษณะการกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศจงัหวดัภเูกต็ 
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รปูท่ี3 ลกัษณะการกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศพืน้ทีท่ าเลเขาใหญ่ (จงัหวดันครราชสมีา) 

 
รปูท่ี4 ลกัษณะการกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศพืน้ทีท่ าเลหวัหนิ (จงัหวดัประจวบครีขีนัธ)์ 

ตาราง 1 คา่ประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทางกายภาพของบา้นพกัตากอากาศกบัราคาทีพ่กัตากอากาศใน 4 จงัหวดัทอ่งเทีย่ว 
ราคา ระยะทาง

ทีต่ัง้ 
ขนาด
พืน้ทีก่าร
ใชส้อย 

ชือ่เสยีงของ
โครงการ 

ความ
สะดวกใน
โครงการ 

ความ
ปลอดภยั 

ทวิทศัน์ สิง่อ านวย
ความ
สะดวก 

ลกัษณะ
การใช้
งาน 

คา่ประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
Pearson Correlation 

.148 .654** .118 -.196 .366** .497** .315* .267* 

Sig. (1-tailed) .273 .000 .384 .144 .005 .000 .017 .044 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

จากตารางหากค่าประสทิธิส์หสมัพนัธ์มคี่าใกล ้-1 หรอื +1 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นั แต่หากค่าทีไ่ดใ้กลเ้คยีง 0 
รายงานผลไดว้า่ตวัแปรดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัน้อยหรอืไมม่ ีโดยผลการวเิคราะหค์า่ประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรปัจจยัทาง
กายภาพในแต่ละดา้น กบัราคาบา้นพกัตากอากาศ พบวา่ ปัจจยัดา้นขนาดพืน้ทีก่ารใชส้อย ความปลอดภยั และ ทวิทศัน์ มคีวามสมัพนัธก์บั
ราคาบ้านพกัตากอากาศอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 สะท้อนว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
ในขณะทีปั่จจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และพืน้ทีก่ารใชง้าน มคีวามสมัพนัธก์บัราคาบา้นพกัตากอากาศอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 สะท้อนว่ามีความสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ปัจจยัด้านระยะทางที่โครงการ และชื่อเสยีงของโครงการมคี่าประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์เท่ากบั .148 และ .118 สะทอ้นว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ใหผ้ลคลา้ยกบัปัจจยัดา้นความ
สะดวกในโครงการทีม่คีา่ประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่-.196 อนัสะทอ้นวา่ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่ามาก 



กำรศกึษำควำมสมัพนัธข์องปัจจยัทำงกำยภำพและกำรก ำหนดระดบัรำคำซื้อ-ขำย 
ของบำ้นพกัตำกอำกำศในจงัหวดัทอ่งเทีย่วยอดนิยมของประเทศไทย 
สมติา มาลเีลศิ และเอนก สุวรรณชยัสกุล 
 

799 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษารูปแบบลกัษณะทางกายภาพของบา้นพกัตากอากาศมอียู่จรงิ ใน 4 จงัหวดัท่องเทีย่วพบว่าปัจจยัท าเลทีต่ัง้ 
และพืน้ทีก่ารใชง้านมผีลต่อการก าหนดระดบัราคาบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัท่องเทีย่วมากทีสุ่ด การศกึษาวเิคราะหล์กัษณะการ
กระจายตวัของราคาบา้นพกัตากอากาศทีม่อียู่จรงิ ใน 4 จงัหวดัท่องเทีย่วพบว่าจงัหวดัเชยีงใหม่ มกีารกระจายตวัราคาบา้นพกัตาก
อากาศส่วนใหญ่อยู่ที ่40 ,000-80,000 บาทต่อตารางเมตร จงัหวดัภูเกต็ มกีารกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศอยู่ 150 ,000-
250,00 บาทต่อตารางเมตร พืน้ทีท่ าเลเขาใหญ่มกีารกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศอยู่ที ่80 ,000 บาทต่อตารางเมตร ในส่วน
ของพืน้ทีท่ าเลหวัหนิมกีารกระจายตวัราคาบา้นพกัตากอากาศอยู่ที่  40,000 และ 110,000 บาทต่อตารางเมตร ผลการวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัทางกายภาพในแต่ละดา้นกบัราคาบา้นพกัตากอากาศ พบว่า ปัจจยัทางกายภาพดา้นขนาดพืน้ที่
การใชส้อย ความปลอดภยั และ ทวิทศัน์ มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และในส่วนปัจจยัดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก และลกัษณะการใชง้าน มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ดงันัน้การศกึษาทีไ่ดส้ามารถน าไปใชใ้นการ
ก าหนดระดบัราคาบา้นพกัตากอากาศในแต่ละพืน้ที่ของจงัหวดัท่องเทีย่วยอดนิยมของประเทศไดต้่อไป  
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ปัจจยัการออกแบบทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการพฒันาโครงการสวนสนุกธีมพารค์ โปเกม่อน 

ในประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการ Universal Studio และ Disney Land 
PHYSICAL DESIGN FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE POKÉMON THEME 

PARK PROJECT IN THAILAND CASE STUDIES OF UNIVERSAL STUDIOS  
AND DISNEY LAND PROJECTS 
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บทคดัย่อ 
 สวนสนุกธมีปาร์คเป็นหน่ึงในธุรกจิทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถกระตุ้นเศรษฐกจิทัง้ในระดบัชุมชุน จนถงึระดบั
ภูมภิาค ซึง่สวนสนุกระดบัโลกสว่นใหญ่มกีารน าแบรนดท์ีม่คีวามนิยมมาสรา้งเป็นธมีเพื่อดงึดดูนักท่องเทีย่วและศกึษาปัจจยัดา้นต่างๆ
เพื่อพฒันาธมีปาร์คให้ประสบความส าเร็จในระดบัสากล บทความฉบบัน้ีจงึได้ท าการศกึษาปัจจยัทางกายภาพและส่วนประสมทาง
การตลาดโดยมวีตัถุประสงค์ในการศกึษา 1.ศกึษาแนวโน้มความนิยมของโปเกม่อนทัง้จากในประเทศและระดบัสากล รูปแบบความ
ตอ้งการสวนสนุกธมีปารค์โปเกมอ่นของกลุม่คนแฟนคลบัโปเกมอ่นในประเทศไทยจากแบบสอบถาม จ านวน 106 คน 2.ศกึษาปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดและรปูแบบทางกายภาพของโครงการประเภท Theme Park ในภูมภิาคเอเชยีทีไ่ดร้บัความนิยมอยู่จรงิในปัจจุบนั 
ศกัยภาพและนโยบายดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทยทีเ่อือ้ต่อการจดัตัง้สวนสนุกธมีปาร์ค เพื่อน าผลการศกึษาทีไ่ดม้าวเิคราะหห์า
ความสมัพนัธข์องปัจจยัทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการพฒันาสวนสนุกธมีปารค์โปเกมอ่นในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการออกแบบทางกายภาพที่ส่งผลต่อการพฒันาโครงการสวนสนุกธมีพาร์ค โปเกม่อน ใน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีรูปแบบธีมหลกัของโครงการที่เด่นชดั เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีแผนและแนวทางการรกัษา
ภาพลกัษณ์ของธุรกจิใหม้ัน่คงอยา่งสม ่าเสมอเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้ลุม่เป้าหมาย ในดา้นการก าหนดท าเลทีต่ัง้โครงการ ควรพจิารณา
ถึงศกัยภาพการเขา้ถึงที่สะดวก รวมถึงตัง้อยู่ในจงัหวดัที่เป็นที่รู้จกัในระดบัสากลนอกจากน้ีการน าเทคโนโลยภีาพเสมอืนมาใช้ใน
ประกอบกจิกรรมในโครงการเพือ่สรา้งประสบการณ์ทีจ่ะดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว และสรา้งภาพลกัษณ์โครงการไดเ้ป็นอยา่งด ี

ค ำส ำคญั: ปัจจยัทำงกำยภำพ, โปเกมอ่น,สว่นประสมทำงกำรตลำด,โครงกำรสวนสนุกธมีปำรค์,ดสินียแ์ลนด ์

Abstract 
 Theme parks are one of the most popular businesses. able to stimulate the economy at the community level to the 
regional level Most of the world-class theme parks use popular brands to create a theme to attract tourists and study various 
factors to develop the theme park to be successful internationally. Therefore, this article has studied physical factors and 
marketing mix for the purpose of study. 1. Study the popular trend of Pokémon both domestically and internationally. Demand 
patterns for Pokémon theme parks among Pokémon fans in Thailand from a questionnaire of 106 people. 2.To study the 
marketing mix factors and the physical forms of popular theme park projects in Asia. live in the present Potential and tourism 
policies of Thailand contributing to the establishment of a theme park. To use the results of the study to analyze the relationship 
of physical factors affecting the success of developing a Pokémon theme park in Thailand. 
 From the study, it was found that the physical design factors affecting the development of the Pokémon theme park 
project in Thailand need to have a clear main theme of the project. to attract the target audience There must be a plan and 
guideline to maintain a stable business image on a regular basis to build confidence in the target group. in terms of project 
location determination Convenient accessibility potential should be considered. Including being in a province that is known 
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internationally. In addition, the use of virtual image technology is used in project activities to create experiences that will attract 
tourists and create a good image of the project 

Keyword: Factors affecting, Pokémon, marketing mix, Theme Park Project, Disneyland 

1. บทน า 

สวนสนุกธมีพารค์เป็นธุรกจิความบนัเทงิรปูแบบหน่ึง รองรบักลุ่มผูใ้ชก้ าลงัซือ้สงู ทีม่าในหลากหลายสถานะทัง้กลุ่มครอบครวั 
กลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มคู่รกั และยงัสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ระดบัพื้นที่ชุมชนไปจนถึงระดบัประเทศได้  ประเทศไทยก็เป็นอีก
เป้าหมายทีม่ศีกัยภาพการในแขง่ขนัในภาคการท่องเทีย่วดา้นสวนสนุกธมีพารค์ ยกตวัอย่างจากทีผ่่านมาประเทศไทยไดม้สีวนสนุกธมี
ปารค์เกดิขึน้ใหมห่ลายแหง่ เช่น  คารนิ์วลัเมจกิ ธมีปารค์คารนิ์วลัสไตลไ์ทย ,ไตรภูม ิมหศัจรรย ์สามโลกธมีปารค์ผจญภยัแนวแฟนตาซ ี
และสวนน ้าโคลมัเบยี พคิเจอรส์ อควาเวริส์แหง่แรกของโลกทีส่รา้งในประเทศไทย 

สวนสนุกทีเ่ป็นเจา้ตลาดของธุรกจิประเภทน้ีไดแ้ก่ ยนิูเวอรแ์ซล สตูดโิอ (Universal Studio) และ ดสินียแ์ลนด ์(Disney Land) 
ทัง้สองแฟรนไชสม์กีารน าแบรนดท์ีเ่ป็นทีนิ่ยมและเป็นกระแสน ามาไวภ้ายในสวนสนุก และเมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2564 สวนสนุก Universal 
Studios Japan ประกาศความร่วมมอืระยะยาวกบั The Pokémon Company เพื่อศกึษาพฒันาเครื่องเล่นและความบนัเทงิ ทีจ่ะท าใหผู้้
เขา้ชมไดเ้ขา้สูโ่ลกของโปเกมอ่น ผา่นเทคโนโลยตี่างๆ ท าใหม้องวา่การน าแบรนดโ์ปเกมอ่นมาพฒันาต่อยอดเป็นธมีปารค์ทีเ่น้นไปทีต่วั
แบรนดโ์ดยเฉพาะมคีวามน่าสนใจและมโีอกาสในการประสบความส าเรจ็ ซึง่การน าแบรนดโ์ปเกมอ่นมาพฒันาเป็นโครงการสวนสนุกธมี
พารค์จะตอ้งศกึษาปัจจยัต่างๆ ไมว่า่จะเป็นปัจจยัทางการตลาด โดยใชแ้บบสอบถามมาเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความชอบในสวนสนุก & 
โปเกม่อน  จ านวน 106 ชุด ปัจจยัดา้นเทคนิค ขนาดและประโยชน์ใชส้อยต่างๆ ทีเ่หมาะสม สถานที่ตัง้โครงการ การวางผงั โซนน่ิง 
รปูแบบการใหบ้รกิารทีค่วรมภีายในสวนสนุกจากกรณีศกึษาและการศกึษาความเป็นไปไดข้องการน าแบรนดโ์ปเกมอ่นเขา้มาจดัท าเป็น
สวนสนุก มาวเิคราะหจ์ะสง่ผลต่อความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการสวนสนุกธมีพารค์ โปเกมอ่นในประเทศไทยได้ 

2.วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาแนวโน้มความนิยมของโปเกม่อนทัง้จากในประเทศและระดบัสากล รปูแบบความตอ้งการสวนสนุกธมีปารค์โปเกมอ่นของกลุ่ม
คนแฟนคลบัโปเกมอ่นในประเทศไทยจากแบบสอบถาม จ านวน 106 คน 
2) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและรปูแบบทางกายภาพของโครงการประเภท Theme Park ในภมูภิาคเอเชยีทีไ่ดร้บัความนิยม
อยูจ่รงิในปัจจุบนั ศกัยภาพและนโยบายดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยทีเ่อือ้ต่อการจดัตัง้สวนสนุกธมีปาร์ค 

3.วิธีการศึกษา 

3.1 ด้านการตลาด  
ศกึษาแนวโน้มความนิยมของโปเกม่อนทัง้จากในประเทศและระดบัสากล ความตอ้งการสวนสนุกธมีปารค์โปเกม่อน โดยใช้

แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความชอบในสวนสนุก&โปเกมอ่น  จ านวน 106 ชุด ชุดค าถามแยกเป็น 3 สว่น น ามาวเิคราะหโ์ดย
การพจิารณาจากแผนภมูแิทง่ความถี(่histogram) 

สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคล เชน่ เพศ อายุ 
สว่นที ่2 รปูแบบความสนใจเกีย่วกบัโครงการสวนสนุกทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ 
สว่นที ่3 ความสนใจในโปเกมอ่นกบัการน ามาพฒันาเป็นธมีปารค์ 
และศกึษาศกัยภาพและนโยบายดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยทีเ่อือ้ต่อการจดัตัง้สวนสนุกธมีปาร์คจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ 

3.2 ด้านเทคนิค  

การศกึษาลกัษณะการวางผงักายภาพโครงการสวนสนุกธมีปาร์คจาก case study จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ Universal Studios 
Japan , Tokyo Disneyland, Everland และ Universal Studios Singapore รูปแบบกจิการของสวนสนุกธมีปาร์คการออกแบบ ขนาด
และประโยชน์ใชส้อยต่างๆ ทีเ่หมาะสม สถานทีต่ัง้โครงการ การวางผงั โซนน่ิง 
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4.ทบทวนวรรณกรรม 

4.1 ลกัษณะของธรุกิจสวนสนุก Theme park 

สวนสนุกประเภท ธมีพารค์ เป็นสวนสนุก ทีส่รา้งขึน้โดยอาศยัแนวคดิทีจ่ะปรบัปรุงสิง่ทีน่่าสนใจดา้นความสนุกเพลดิเพลนิให้
เป็นศนูยร์วมความบนัเทงิทีม่สีาระใหน้กัทอ่งเทีย่วไดม้ปีระสบการณ์พเิศษทีใ่หท้ัง้ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ตื่นเต้นและสาระความรูใ้น
เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเป็นพเิศษ มบีรรยากาศของตนเองแตกต่างจากโลกภายนอกโดยสิน้เชงิ (พนิดา ศุกรกมล, 2561) ยกตวัอยา่งเชน่ 

โครงการยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ (Universal Studio) ปัจจุบนัม ี4 สาขา ไดแ้ก่ Universal Orlando Resort, Universal Studios 
Japan, Universal Studios Hollywood และ Universal Studios Singapore เป็นบรษิทัในเครอืเอ็นบซียีูนิเวอร์แซล โดยมธีมีสวนสนุก
เป็นอุตสาหกรรมบนัเทงิ โดยเฉพาะภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์ทีค่าแรกเตอรส์ว่นใหญ่จะเป็นคาแรกเตอรท์ีเ่จาะกลุม่เดก็โต วยัรุน่ และผูใ้หญ่ 

ดิสนีย์แลนด์พาร์ก (Disneyland Park) หรือดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) เป็นสวนสนุกในเมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรฐัอเมรกิา เปิดบรกิารเมื่อ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1955 ปัจจุบนัม ี6 สาขา ได้แก่ Disneyland Resort L.A California, Disney World 
Orlando Florida, Tokyo Disneyland, Disneyland Paris, Hongkong Disneyland และDisneyland Shanghai ซึง่เป็นสวนสนุกทีเ่ดยีวที่
ออกแบบและสร้างขึ้นภายใต้การก ากบัดูแลโดยตรงของวอลต์ ดสินีย์ เป็นสวนสนุกแห่งแรกที่สร้า งขึน้ส าหรบัทัง้เด็กและผู้ใหญ่ มธีี
มมาจากคาแรกเตอรข์องดสินีย ์สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลายกลุม่ 

4.2 นิยาม “ส่วนประสมทางการตลาด” (Marketing mix) 

เครื่องมอืต่าง ๆ ทาง การตลาดทีก่จิการใชเ้พื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคท์างการตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ยกลยุทธ์ทาง
การตลาดทีส่ าคญั เป็นปัจจยัทีก่จิการสามารถควบคุมได ้กจิการธุรกจิจะต้องสรา้งส่วนประสมการตลาดทีเ่หมาะสมในการวางแผน กล
ยุทธ์ทางการตลาด ประกอบดว้ย 4P คอื 1.ผลติภณัฑ ์(Product) สนิคา้หรอืบรกิารของธุรกจิทัง้แบบทีจ่บัต้องได ้หรอืจบัตอ้งไม่ได ้ 2.
ราคา (Price) ตวัก าหนดราคาของสนิคา้และบรกิารวา่ควรสง่ออกสูต่ลาดในช่วงราคาทีเ่ท่าไหร่ เป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ 3.
การจดัจ าหน่าย (Place) สถานทีท่ีธุ่รกจิสามารถจดัแสดงหรอืสง่ออกสนิคา้และบรกิาร ในยุคปัจจุบนัสถานทีจ่ดัแสดงสนิคา้เปลีย่นแปลง
ไปโดยยา้ยมาอยู่บนหน้าจอโทรศพัท์ ทีผู่บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างง่ายดาย  4.การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การสื่อสารและ
กระจายเสยีงของแบรนดอ์อกไปใหถ้งึผูบ้รโิภค (Aksarapak, 2565) 

4.3 กระแสความนิยมของโปเกม่อน 

โปเกม่อน (Pokémon) หรอืชื่อเต็มว่า พอ็กเก็ตมอนสเตอส์ เป็นสื่อแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่ นที่ยงัคงพฒันาธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเกดิจากงานอดเิรกสะสมแมลงของ ซาโตช ิทาจริโิดยออกจ าหน่ายครัง้แรก เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในบทบาทของเกมบอยและ
ประสบความส าเรจ็ไดก้ าไรอนัดบั 2 รองจากแฟรนไชสม์ารโิอ ต่อมาทางแฟรนไชสไ์ดส้รา้งโปเกมอ่นในฉบบัอนิเมะ ออกอากาศภาคแรก
ครัง้แรกปี พ.ศ.2540-ปัจจุบนั จดัท าภาพยนตร์เดอะมฟูวีภ่าคแรก ปี พ.ศ.2541 จนถงึปัจจุบนัมทีัง้หมด 23 ภาค ภาคคนแสดง ปี พ.ศ.
2562 สามารถท ารายไดเ้ปิดตวัวนัแรกอยู่ที ่20.7 ลา้นดอลลารส์หรฐั รวมรายไดท้ัว่โลก 64 ลา้นดอลลาร ์และไดผ้ลติวางจ าหน่ายโปเก -
มอน เทรดดงิการด์เกมครัง้แรกปี พ.ศ.2542 

โดยเหน็ถงึโอกาสในแบรนด์โปเกม่อนทีส่ามารถน ามาท าเป็นธมีหลกัของโครงการสวนสนุกได้ ตวัแบรนดโ์ปเกม่อนมกีารตี
ตลาดยุโรป จากบทความใน MGR ออนไลน์ กล่าวถงึยอดดาวน์โหลด Pokémon go ปี 2563 ว่าสามารถท ายอดได ้600 ลา้น ดาวน์
โหลด โดยยอดดาวน์โหลดสงูสุดอนัดบั 1 เป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิา รองลงมาเป็น บราซลิ และ เมก็ซโิก ตามล าดบั อนุมานไดว้่า
ฐานลูกคา้จะไม่ใช่แค่ชาวเอเชยี แต่จะเป็นนักท่องเทีย่วจากฝัง่ยุโรปดว้ยเช่นกนั จุดส าคญัของเกม Pokémon go คอืมกีารใชเ้ทคโนโลย ี
AR และ Location Base มาเป็นส่วนประกอบ เปิดตวัครัง้แรกปี พ.ศ.2559 ท ารายไดไ้ปกว่า 832 ลา้นดอลลาร ์จนถงึปี พ.ศ.2562 ท า
รายไดส้งูกว่าตอนเปิดตวัถงึ 10  เปอรเ์ซน็ต์ ท าใหภ้าคบรกิารท่องเทีย่วของไทยเริม่หยบิกระแสโปเกมอน โก มาใชท้ ากจิกรรม ทาง
ภาคธุรกจิกเ็กาะกระแสดงักล่าวทนัทตีัง้แต่ 1-2 วนัทีเ่ปิดตวัเกมในไทย โดยเฉพาะกลุ่มสวนสนุก สวนน ้าทีพ่รอ้มใจกนัใช ้เช่น สวน
สยาม, ดรมีเวลิด์, การต์ูนเน็ตเวริค์ อเมโซน, วานา นาวา หวัหนิ วอเตอร ์จงัเกิ้ล, รามายณะ และทุ่งสง วอเตอรพ์ารค์  กระแสความ
นิยมของโปเกม่อนยงัคงมอีย่างต่อเน่ืองจากผลสรุปปี พ.ศ.2562 -2563 เกมใน Nintendo Switch จ าหน่ายไปได ้168.72 ลา้นชุด 
เพิม่ขึน้ 42.3% เกมทีจ่ าหน่ายไดม้ากทีสุ่ดคอื Pokémon Sword/ Pokémon Shield 17.37 ลา้นชุด (Tangsiri,2563)  
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4.4 ศกัยภาพของประเทศไทย 

แนวโน้มการท่องเที่ยวในไทย ภาคการท่องเที่ยวของไทยยงัเป็นภาคเศรษฐกิจที่มศีกัยภาพสะท้อนจากอนัดบัในดชันีชี้วดั
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วปี 2562 โดย World Economic Forum ที ่ประเทศไทยตดิอนัดบั 31 จาก 140 ประเทศทัว่
โลก และเป็นอบัดบั 3 ของอาเซยีนรองจากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี (ณิชาภทัร สรุวฒันานนท,์ 2562) มอีตัรานกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้
ทุกปี สญัชาตทิีเ่ขา้มาเป็นอนัดบั 1 ในปี 2562  คอืชาวเอเชยี โดยมชีาวจนีมากสดุเป็นอนัดบั 1 จากนกัทอ่งเทีย่วชาวเอเชยีทัง้หมด 

วนัที ่3 มนีาคม 2565 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ไดม้อบนโยบายใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคนร่วมกนั "พลกิฟ้ืน
การท่องเทีย่วไทย สู่มติใิหม่ เพื่อประเทศไทยทีด่กีว่าเดมิ" โดยก าชบัใหก้รมการท่องเทีย่วด าเนินการพฒันาการท่องเทีย่วของประเทศ
ไทยในอนาคตนบัจากน้ี ใหต้อบโจทยก์ารเตบิโต 3 ขอ้ ไดแ้ก่ "ทัว่ถงึ สมดุล และยัง่ยนื" 

4.4.1กำรเตบิโตอย่ำงทัว่ถงึ คอื การท่องเทีย่วทีส่รา้งการเตบิโต ในทุกมติ ิทีค่นในสงัคมมสี่วนร่วม และไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
เช่น การท าใหค้นในพืน้ที่ได้รบัประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรอื ทางอ้อม ,การส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน 
(CBT),การสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว ใชว้ตัถุดบิจากในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง กระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ที ่และสรา้งการจา้งงาน 

4.4.2 กำรเตบิโตอย่ำงสมดุล คอื การมุ่งเน้นไปทีก่ารบรหิารจดัการการท่องเทีย่วใหเ้กดิความสมดุลในทุกมติ ิ เช่น ช่วงเวลา 
จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว กลุม่เป้าหมาย เมอืงหลกั เมอืงรอง ฯลฯ 

4.4.3 กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน คือ  พฒันาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็น "เครื่องมือ" ในการสร้างคุณภาพชีวิต  และ
สิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้โดยการ เชน่ ขบัเคลือ่นการทอ่งเทีย่วสขีาวภายใตโ้มเดลเศรษฐกจิ BCG (สะดวก สะอาด ปลอดภยั เป็นธรรม และเป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม),การมุ่งเน้นเป้าหมายเชงิคุณภาพ มากกว่า ปรมิาณ ,จากเดมิทีเ่ราจะใหค้วามส าคญักบัรายได ้GDP เพยีงมติเิดยีว 
ใหค้วามส าคญักบัมติทิางสงัคมควบคูก่บัรายได ้GDP (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา, 2565) 

ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยปี2565 ททท.ได้วางโมเดล “DASH” เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อพลกิโฉมการ
ทอ่งเทีย่วไทย โดยระดมการท างานของ ททท. มุง่สูก่ารพลกิโฉมทัง้ระบบ กล่าวคอื D - Domestic Travel ใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวในประเทศ ทัง้นักท่องเที่ยวและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  A – Accelerate Demand กระตุ้นอุปสงค์เชงิ
คุณภาพ สรา้งความเชือ่มัน่และภาพลกัษณ์ทีด่บีนพืน้ฐานของความปลอดภยั มุง่เน้นนกัทอ่งเทีย่วคุณภาพและกลุม่รายไดส้งู และสง่มอบ
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง มคีุณค่า อย่างประทบัใจ  S - Shape Supply ยกระดบัระบบนิเวศท่องเทีย่วสู่ความมคีุณภาพและความยัง่ยนื 
บนพืน้ฐานของการท่องเทีย่วอย่างรบัผดิชอบและ Digital Tourism ใหทุ้กฝ่ายไดร้บัประโยชน์ร่วมกนั มกีารกระจายรายไดสู้่แต่ละภาค
ส่วนอย่างยัง่ยืน และ H - Healing Thai Economy ฟ้ืนประเทศด้วยการท่องเที่ยว เยียวยาเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดประเทศเพื่อให้
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว “ลุกเรว็ กา้วไว” เตบิโตอยา่งเขม้แขง็ (ส านกัขา่วอนิโฟเควสท,์ 2565) 

4.5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเรจ็ของสวนสนุกธีมปาร์คจากกรณีศึกษาโดยการวิเคราะห์การตลาด 4P และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ SWOT analysis 

4.5.1 กำรวเิครำะหก์ำรตลำด 4P  

จากกรณีศกึษา ยนิูเวอรแ์ซล สตดูโิอ (Universal Studio) และ ดสินียแ์ลนด ์(Disney Land) (Hitesh Bhasin,2562) 

ตารางท่ี 1 การวเิคราะหก์ารตลาด 4P 
 Universal Studio Disney Land 
ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) สวนสนุก Universal Studio เป็นสวนสนุกที่

สรา้งขึน้โดยค านึงถงึอุตสาหกรรมบนัเทงิ 
ดา้นโทรทศัน์และภาพยนตร ์สามารถดงึดดูผู้
เขา้ใชบ้รกิารในสหรฐัอเมรกิาต่อปีไดม้ากกวา่ 
5 ลา้นคน 

ดสินียแ์ลนดไ์ดน้ าคาแรกเตอรข์องดสินียม์าเป็น
จุดขาย พรอ้มวางตวัเองเป็นสวนสนุกส าหรบั
ครอบครวั ทีทุ่กคนสนุกได ้เพือ่เชญิชวนให้
นกัทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มาสนุกสนานกบั
เครือ่งเลน่ พรอ้มกบัถ่ายภาพกบัคาแรกเตอร์
ต่างๆ เป็นทีร่ะลกึ 
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ตารางท่ี 1 การวเิคราะหก์ารตลาด 4P (ต่อ) 
 Universal Studio Disney Land 
ดา้นราคา (Price) รกัษานโยบายราคาทีเ่หมาะสม รกัษาราคาให้

เทา่เทยีมกบัราคาของบรษิทัคูแ่ขง่สวนสนุก 
Universal Studio และหารายไดเ้สรมิจาก
แหลง่อื่นๆ เชน่ เครือ่งเลน่ ความบนัเทงิ ชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร กจิกรรม กจิกรรมตามฤดกูาล 
ทวัรพ์รอ้มไกด ์และบตัรผา่น นอกจากน้ียงัมี
สว่นลดและสิง่จงูใจเป็นระยะเพือ่รกัษาความ
ภกัดขีองลกูคา้ 

ใชน้โยบายการก าหนดราคาตามความตอ้งการ
ส าหรบัการเขา้ชมแบบวนัเดยีว โดยใชก้าร
ก าหนดราคาทีแ่ตกต่างกนัในบรบิทของวนัทีม่ ี
ผูใ้ชบ้รกิารสงูสดุ วนัปกต ิและวนัส าคญั 

ดา้นชอ่งทางการจ าหน่าย 
(Place) 

สวนสนุกมเีครอืขา่ยการจดัจ าหน่ายซึง่รวมถงึ
รา้นคา้ออนไลน์ รา้นคา้จรงิ บนอนิเทอรเ์น็ต
และโทรทศัน์เพือ่จ าหน่ายผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้ง จดัแคมเปญโฆษณาผา่นทาง
โทรทศัน์ วทิยุ นิตยสาร ป้ายบลิบอรด์ วทิยุ 
และแผน่พบั 

สวนสนุกมเีครอืขา่ยการจดัจ าหน่ายซึง่รวมถงึ
รา้นคา้ออนไลน์ รา้นคา้จรงิ บนอนิเทอรเ์น็ต
และโทรทศัน์เพือ่จ าหน่ายผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ดา้นการสง่เสรมิการขาย 
(Promotion) 

มกีารจดังานประจ าปีและโอกาสพเิศษซึง่มี
การเฉลมิฉลองดว้ยรางวลัจงูใจและคปูอง
สว่นลดมากมาย รวมถงึบตัรประจ าปี บตัรเขา้
ชมหลายครัง้ บตัรโดยสารแบบกลุม่ และ
สว่นลดส าหรบัการเขา้พกัในโรงแรมและ
รา้นอาหารบางรา้น 

สวนสนุกไดจ้ดัปารต์ีฮ้าโลวนีซึง่หลายพืน้ที่
ไดร้บัการตกแต่งในธมีฮาโลวนี ตัง้แต่เดอืน
พฤศจกิายนถงึตน้เดอืนมกราคม สวน
สนุกดสินียแ์ลนดจ์ะไดร้บัการตกแต่งในโหมด
เทศกาลและมโีปรแกรมความบนัเทงิตาม
ฤดกูาล มแีพค็เกจ ขอ้เสนอพเิศษ สว่นลดทาง
การทหารและคปูองตามฤดกูาลซึง่เป็นสว่น
หน่ึงของกลยุทธท์างการตลาด  ดงึดดูผูเ้ขา้ชม
ใหมแ่ละรกัษาความภกัดตี่อแบรนด ์

4.5.2 SWOT analysis จาก case study ยนิูเวอรแ์ซล สตดูโิอ (Universal Studio) และ ดสินียแ์ลนด ์(Disney Land) (Hitesh Bhasin,2562) 

ตารางท่ี 2 SWOT analysis 
 Universal Studio Disney Land 
จุดแขง็ (Strengths) ประสบการณ์,ความปลอดภยั,ทรพัยส์นิทาง

ปัญญา,การสรา้งแบรนด,์ประสทิธภิาพการ
ด าเนินงาน และการใชเ้ทคโนโลย ี

บรกิารทีแ่ตกต่าง,เน้นทีป่ระสบการณ์ ไมใ่ช่
สนิคา้,ปรบัปรุงสวนสนุกอยา่งต่อเน่ือง
,วอลท์ดสินีย ์และขอ้เสนอทีแ่ตกต่าง 

จุดอ่อน (Weaknesses) การบรหิารจดัการทียุ่ง่ยาก,ภยัธรรมชาต ิและ
การรกัษาภาพลกัษณ์ 

ตอ้งรกัษาสมดุลระหวา่งภาพลกัษณ์กบัตน้ทุน
และตอ้งรกัษาสมดุลระหวา่งคนทุกรุน่ทุกวยั 

โอกาส (Opportunities) แนวโน้มการใชจ้า่ยจากครอบครวัสว่นใหญ่มี
รายไดเ้พิม่ขึน้ 

ตลาดในเอเชยีเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ประเทศ
อยา่งอนิเดยีและจนีมนีกัทอ่งเทีย่วเขา้มาเป็น
จ านวนมาก 

อุปสรรค (Threats) คูแ่ขง่หลกัของสวนสนุก Universal Studio 
คอื Disney land และ Sea World 

คูแ่ขง่หลกัของ Walt Disney Theme Parks 
คอื Universal Studios Theme Parks และ 
Sea World 
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5.ผลการศึกษา 

5.1 ทางการตลาด 

5.1.1 ศกัยภำพและนโยบำยดำ้นกำรทอ่งเทีย่วของประเทศไทยทีเ่อื้อต่อกำรจดัตัง้สวนสนุกธมีปำร์ค  

โดยประเทศไทยมคีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วสงู และมนีโยบายทีส่อดคลอ้งอย่างโมเดล “DASH” ในหวัขอ้ 
A – Accelerate Demand กระตุ้นอุปสงค์เชงิคุณภาพ สร้างความเชื่อมัน่และภาพลกัษณ์ที่ดีบนพื้นฐานของความปลอดภยั มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มรายได้สูง และส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง มคีุณค่า อย่างประทบัใจ และนโยบาย "พลกิฟ้ืนการ
ทอ่งเทีย่วไทย สูม่ติใิหม ่เพือ่ประเทศไทยทีด่กีวา่เดมิ" ทีจ่ะชว่ยกระตุน้เศรษฐกิจในพืน้ที ่และสรา้งการจา้งงาน ซึง่ตรงกบัคุณลกัษณะของ
โครงการสวนสนุกธมีปารค์ 

5.1.2 จำกขอ้มลูแบบสอบถำม  

กลุ่มตวัอย่างคนไทย เพศชาย 28 คน เพศหญงิ 78 คน ,ช่วงอายุต ่ากวา่18 จ านวน 11 คน 8-25ปี 90 คน 26-35ปี 2 คน และ
36ปีขึน้ไป 3 คน ใหค้วามสนใจในสวนสนุกธมีปารค์ จ านวน 106 คน 

ตารางท่ี 3 ผลแบบสอบถาม 
รปูแบบสวนสนุกทีค่นใหค้วามสนใจ รอ้ยละ 
สวนสนุก 4 มติ ิ(4D) ที ่จ าลองสถานการณ์เสมอืนจรงิโดยไมใ่ชแ้วน่ VR 46.2 
สวนสนุกทีใ่ชเ้ทคโนโลยวีอีาร ์(VR) เพือ่ความสมจรงิ 33.0 
สวนสนุกทีม่เีครือ่งเลน่ทัว่ไป 20.8 
อนัดบับทบาทของโปเกมอ่นทีค่นสว่นใหญ่รูจ้กั  
1. การต์นู  
2. เกมส ์  
3. Pokémon go  
อนัดบัโปเกมอ่น the movie ทีเ่หมาะส าหรบัน ามาใชใ้นการออกแบบสวนสนุก 
1. ความแคน้ของมวิทซูึง่เป็นภาคแรกของโปเกมอ่น 
2. ความลบัของป่าลกึซึง่เป็นภาคลา่สุด 
3. เทพพทิกัษ์นครแหง่สายน ้า 

หากสามารถเลน่ Pokémon go ในสถานทีเ่สมอืนจรงิมากยิง่ขึน้คนสว่นใหญ่ใหค้ะแนนความสนใจไปตาม 4,5 มากกวา่ 68%(รปูที ่5) 

 
รปูท่ี 1 แผนภมูวิงกลมแสดงความถีใ่นการไปเทีย่วสวนสนุก 
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รปูท่ี 2 แผนภมูวิงกลมแสดงรปูแบบสวนสนุกทีค่นใหค้วามสนใจ 

 
รปูท่ี 3 แผนภมูแิทง่แสดงบทบาทของโปเกมอ่นทีค่นสว่นใหญ่รูจ้กั 

 
รปูท่ี 4 แผนภมูแิทง่แสดงPokémon the movie ภาคทีค่นชอบมากทีส่ดุ 
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รปูท่ี 5 แผนภมูแิทง่แสดงPokémon the movie ภาคทีค่นชอบมากทีส่ดุ 

5.2 ทางด้านเทคนิค 

จากการศึกษาลกัษณะการวางผงักายภาพโครงการสวนสนุกธีมปาร์คจาก case study จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ Universal 
Studios Japan, Tokyo Disneyland ,Everland และ Universal Studios Singapore 

5.2.1 กรณีศกึษาสวนสนุกธมีปาร์คส่วนใหญ่ มรีูปแบบพื้นที่ใหบ้รกิารหลกัๆ ดงัน้ี  1. Playland ส่วนพื้นที่เล่นเครื่องเล่น 2. 
Photo opportunity จุดถ่ายรูป 3.4D cinema โรงหนัง4มติิ 4. Entertainment พื้นที่สร้างความบนัเทงิ 5. Shop ร้านค้า 6. Restaurant 
รา้นอาหาร7.Hotel & Resort โรงแรมและรสีอรต์ 8. Guest Services พืน้ทีบ่รกิารส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว 9. Parking พืน้ทีจ่อดรถ 

5.2.2 จากบทความวจิยัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสวนสนุกดรมีเวลิดแ์ละสวนสยามของ
ผูบ้รโิภค จ านวน 400 ชุด ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัทีส่ง่ผลมากทีสุ่ดคอื ความหลากหลายของเครื่องเล่น ต าแหน่งทีต่ัง้ของสวนสนุกมี
ความสะดวกต่อการเดนิทางไปใชบ้รกิาร (ยุรพตัน์ มณีเขยีว,2555) ซึ่งสอดคลอ้งกบั case study ทีม่คีวามประสบความส าเรจ็จ านวน4 
แหง่ ทุกโครงการจะมที าเลทีต่ดิกบัสถานีรถไฟหรอืใกลก้บัสถานีรถไฟ และมเีครือ่งเลน่ทีห่ลากหลาย 

ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบ ขนาด ท าเลทีต่ัง้ จ านวนเครือ่งเลน่ รา้นคา้ รา้นอาหาร และ ราคา 
Case Study Universal Studio 

Japan 
Tokyo Disneyland Universal Studios 

Singapore 
Everland 

ขนาดทีด่นิ 108 aces /273 rai 115 acres /290 rai 20 ha / 125 rai 99 ha / 618.75 rai 
ทีต่ัง้ ตดิสถานีรถไฟ ตดิสถานีรถไฟ ใกลส้ถานีรถไฟ ใกลส้ถานีรถไฟ 
จ านวนเครือ่งเลน่ 62 เครือ่ง หรอื 4 ไร/่

เครือ่ง 
39 เครือ่ง หรอื 7.4 ไร ่/ 
เครือ่ง 

24 เครือ่ง หรอื 5ไร ่/ 
เครือ่ง 

43 เครือ่ง หรอื 14ไร ่/ 
เครือ่ง 

จ านวนรา้นคา้ 48 45 N/A 22 
จ านวนรา้นอาหาร 28 51 34 27 
ราคาบตัรผูใ้หญ่ 2411 บาท 2197 บาท 1800 บาท 1467 บาท 

5.2.3 กำรศกึษำกำรวำงโซนนิง่ของ Tokyo Disneyland จะมลี าดบัการเขา้ถงึเริม่จากลานจอดรถไปยงัทางเขา้หลกัซึง่เป็นจุด
จ าหน่ายตัว๋ ส่งผ่านไปยงับราซ่าทีม่รีา้นอาหารรา้นขายของต่างๆ จดัใหม้ลีานพลาซ่าอยู่บรเิวณกลางโครงการลอ้มดว้ยโซนเครื่องเล่น
เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วเล่นเครื่องเล่นและกจิกรรมในแต่ละโซนในลกัษณะของการเดนิวน ท าใหส้ามารถเล่นไดทุ้กโซนไดอ้ย่างทัว่ถงึ  โดย
แต่ละโซนกจ็ะมรีา้นคา้รา้นอาหารรองรบัอยูทุ่กจุดเพือ่บรกิารแก่นกัทอ่งเทีย่ว 
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รปูท่ี 6 โซนน่ิง Tokyo Disneyland (จดัท าโดยผูศ้กึษา,2565) 

 
รปูท่ี 7 ล าดบัการเขา้ถงึของฟังกช์นัสวนสนุก(จดัท าโดยผูศ้กึษา,2565) 

6.สรปุผลการศึกษา 

พบวา่ความนิยมของโปเกมอ่นยงัคงมอียูอ่ยา่งต่อเน่ืองจนถงึปัจจุบนัจากยอดขายสนิคา้และยอดดาวน์โหลดเกมจากทัว่โลกของ
แบรนดโ์ปเกมอ่นทีท่ ารายไดส้งูกว่าตอนเปิดตวั การน าโปเกม่อนมาสรา้งเป็นธมีหลกัของสวนสนุกจะสามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วไดจ้าก
ทัว่ทุกมุมโลกเน่ืองจากมฐีานลูกคา้จากทัง้ในเอเชยีและยุโรปอกีทัง้เป็นแบรนด์ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ืองมกีารพฒันาอย่างสม ่าเสมอท าให้
สามารถจดัอเีวน้ท์หมุนเวยีนใหม่ๆ เพื่อดงึดดูนักท่องเทีย่วไดต้ลอด โดยประเทศไทยมศีกัยภาพในการเป็นท าเลทีต่ัง้ของสวนสนุกทีค่น
ทัว่ทุกมุมโลกสามารถเดนิทางมาไดอ้ย่างสะดวกและมนีโยบายทีก่ระตุน้อุปสงค์เชงิคุณภาพ สรา้งความเชื่อมัน่และภาพลกัษณ์ทีด่บีน
พืน้ฐานของความปลอดภยั มุง่เน้นนักท่องเทีย่วคุณภาพและกลุ่มรายไดส้งู และสรา้งประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง มคีุณค่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของสวนสนุกทีม่ธีมีหลกัจากแบรนดโ์ปเกม่อน และจากผลแบบสอบถามหากสามารถเล่น Pokémon go ในสถานทีเ่สมอืนจรงิ
มากยิง่ขึน้คนสว่นใหญ่ใหค้ะแนนความสนใจไปตาม 4,5 มากกวา่ 68% 

ดา้นการวเิคราะหปั์จจยัสว่นประสมทางการตลาด และรปูแบบทางกายภาพของโครงการประเภท Theme Park จากกรณีศกึษา 
Universal Studios และDisneyland ปัจจยัทีส่่งผลต่อการประสบความส าเรจ็ของโครงการประเภทน้ี จ าเป็นตอ้งม ี1.รูปแบบธมีหลกัทีม่ ี
ความดงึดดูและน่าสนใจ 2.เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 3.การรกัษาภาพลกัษณ์ของธุรกจิใหด้อีย่างสม ่าเสมอ 4.ความหลากหลายของเครื่องเล่น 
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5.ท าเลทีต่ัง้ทีเ่ดนิทางเขา้ถงึไดส้ะดวกและอยู่ในจงัหวดัท่องเทีย่ว 6.จดัแพค็เกจและกจิกรรมต่างๆ ทีม่อบความคุม้ค่าใหก้บัลกูคา้เพื่ อจูง
ใจและสรา้งความภกัดใีนแบรนด์ 7.การบรหิารจดัการที่ดภีายในองค์กรและบรกิารลูกค้า โดยรูปแบบของโครงการสวนสนุกธมีพาร์ค 
โปเกม่อนในประเทศไทย จากแบบสอบถามสรุปได้ว่ารูปแบบของสวนสนุกที่คนนิยมเป็นสวนสนุก 4 มติ ิ(4D) ที่จ าลองสถานการณ์
เสมอืนจรงิโดยไมใ่ชแ้ว่น VR ผสมกบัการใชเ้ทคโนโลยวีอีาร ์(VR) เพื่อความสมจรงิมาใชใ้นประกอบกจิกรรมภายในโครงการเพื่อสรา้ง
ประสบการณ์จะสามารถดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว และสง่เสรมิต่อภาพลกัษณ์โครงการไดเ้ป็นอยา่งสงู 
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DESIGN GUIDELINES COMMUNITY CENTER AND RECREATION AREA FOR SENIORS 
  

ปภสัรนิทร ์เนตรประโคน 
PAPASSARIN NETPRAKHON 
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บทคดัย่อ 
 ในปี 2575 ประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมสูงอายุระดบัสุดยอด คอื “คนแก่” อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 28% ของประชากรทัง้
ประเทศ ซึง่ในอนาคตผูส้งูอายุจะเป็นภาระการดแูลของประชากรวยัแรงงานมากขึน้ โดยอตัราสว่นการพึง่พงิของวยัสงูอายุต่อวยัแรงงาน
นัน้มแีนวโน้มลดลง จากวยัแรงงาน 3.6 คนต่อผูส้ ูงอายุ 1 คน ในปี 2563 ลดลงเหลอืวยัแรงงาน 1.8 คนต่อผูส้ ูงอายุ 1 คนในปี 
2583 การฝากผู้สูงอายุไปตามศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบรายวนั รายสปัดาห์และรายเดอืน จะเป็นทางเลอืกหน่ึงที่สามารถลดภาระของ
ประชากรวยัแรงงานลงได ้แต่เนื่องจากผูส้งูอายุนัน้มหีลายชว่งวยั ทัง้ผูส้งูอายุตอนตน้(อายุ 60 – 69 ปี)และผูส้งูอายุตอนปลาย(อายุ 70 ปี
ขึน้ไป)ซึง่สง่ผลต่อความตอ้งการทีห่ลากหลาย บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชพ้ืน้ทีน่อกบา้น เพือ่เขา้
ใจความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูส้งูอายุ (2) ศกึษาความตอ้งการพืน้ทีด่แูลผูส้งูอายุแบบไปเชา้-เยน็กลบั เพือ่ก าหนดพืน้ที ่ลกัษณะกจิกรรม
ทีน่่าสนใจและครอบคลุมทัง้ผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต (3) ศกึษาความตอ้งการพืน้ทีส่ง่เสรมิสขุภาพ เพือ่ตอบสนองวถิชีวีติแนวใหมท่ีใ่ส่
ใจสุขภาพทางกายและใจของผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต โดยการส ารวจความตอ้งการของผูท้ีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไปจ านวน 107 คน พบว่า
ตอ้งการท ากจิกรรมทีส่รา้งคุณค่าใหช้วีติแมแ้ก่แล้ว, ต้องการท ากจิกรรมคลายเหงาระหว่างวนั, ตอ้งการสงัคมกลุ่มเพื่อนตามล าดบั ผล
จากการศกึษาน้ีน าไปสูก่ารพฒันาพืน้ทีใ่ชส้อยในแต่ละสว่นทีช่ดัเจนและลงตวัน าไปสูก่ารออกแบบทีด่สี าหรบัผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต 

ค ำส ำคญั: ควำมตอ้งกำร, แนวทำงกำรพฒันำพืน้ที,่ ผูส้งูอำยุ, ผูส้งูอำยุในอนำคต, พืน้ทีส่ ำหรบัผูส้งูอำยุ 

Abstract 
 In 2032, Thailand will enter "Super-aged society" according to the criteria that there are "old people" aged 60 years 
and over, more than 28% of the country's population. In the future, the elderly will be more burdensome to take care of the 
working age population. The dependency ratio of the elderly to the working age tends to decrease from 3.6 working age people 
per 1 elderly person in 2020, down to working age 1. 8 people per 1 elderly person in 2040 by taking the elderly to go to the 
Elderly Care Center on a daily basis weekly and monthly This will help reduce the burden of the working age population. but 
will be followed by a variety of needs Because the elderly have many ages Both the early elderly (aged 60-69 years) and the 
late elderly (aged 70 years and over). Therefore, this article aims to (1) study the factors affecting the use of outdoor space. to 
understand the true needs of the elderly (2) to study the need for day-trip care for the elderly to define area interesting activities 
and covering both present and future elderly; (3) to study the need for health promotion areas; To meet the new lifestyle that 
cares about the physical and mental health of the elderly now and in the future According to a survey of the needs of 107 
people aged 45 years and over, it was found that they wanted to do activities that add value to life even after being old, want 
to do activities to relieve loneliness during the day Want a social group of friends in order This has resulted in the development 
of the usable space in each area clearly and perfectly, leading to a good design for the present and future seniors. 

Keywords: activities, needs, elderly, present and future elderly, burden 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั  

จากการทีจ่ านวนประชากรผูส้งูอายุในสงัคมไทยเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ คนทัว่ไปรบัรูแ้ละตระหนักวา่ปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ขา้สู่
ระดบัสงัคมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คอืสดัส่วนประชาชนผูสู้งอายุ (60 ปีขึน้ไป) มถีงึรอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด 
และในปี พ.ศ.2575 ประเทศไทยจะเขา้สูร่ะดบัสงัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ที ่(Super-aged society) คอืประชากรผูส้งูอายุ (60 ปีขึน้ไป) มถีงึ
รอ้ยละ 28 ของประชากรทัง้หมด (kasikornresearch.com, 2564) ซึ่งในอนาคตผูสู้งอายุจะเป็นภาระการดูแลของประชากรวยัแรงงาน
มากขึน้ โดยอตัราสว่นการพึง่พงิของวยัสงูอายุต่อวยัแรงงานนัน้มแีนวโน้มลดลง โดยปี พ.ศ. 2583 มวียัแรงงาน 1.8 คนต่อผูส้งูอายุ 1 คน 
(มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุ, 2563) ซึง่ถา้หากไมเ่ตรยีมการรบัมอื อาจจะเกดิปัญหาตามมาทัง้ปัญหาดา้นจติใจ ดา้นสงัคม และ
ดา้นการใชช้วีติประจ าวนัของผูส้งูอายุ 

พืน้ทีน่นัทนาการส าหรบัผูส้งูอายุมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการทีจ่ะท าใหผู้ส้งูอายุมสีขุภาพจติ คุณภาพชวีติทีด่รีวมถงึเป็นแหลง่รวม
พบปะสานสมัพนัธ์ของสงัคมผู้สูงอายุและลดภาระดูแลให้แก่วยัแรงงาน จงึเป็นที่มาของการศึกษาพื้นที่นันทนาการส าหรบัผู้สูงอายุ
ปัจจุบนัและอนาคต 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชพ้ืน้ทีน่อกบา้นเพือ่สง่เสรมิการด ารงชวีติส าหรบัผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต 
2) ศกึษาความตอ้งการพืน้ทีน่นัทนาการส าหรบัผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ผู้สูงอายุในประเทศไทย  

ค านิยามผูสู้งอายุ คอื คนทัง้เพศหญิงและเพศชาย ที่มอีายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป โดยสามารถแบ่งระดบัสงัคมผูสู้งอายุได้ 3 
ระดบั (กรมสภุาพจติ, 2563) ได้แก่ 

จากรูปที่ 1 ระดบัสงัคมผูส้ ูงอายุ (Aging society) คอื มคีนอายุ 60 ปีขึน้ไปมากกว่า 10% หรอืมคีนอายุ 65 ปีขึน้ไป
มากกว่า 7% ของประชากรทัง้ประเทศ (กรมสภุาพจติ, 2563) โดยประเทศไทยเขา้สู่ระดบัสงัคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2548 

ระดบัสงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คอื มคีนอายุ 60 ปีขึน้ไปมากกวา่ 20% หรอืมคีนอายุ 65 ปีขึน้ไปมากกวา่ 
14% ของประชากรทัง้ประเทศ (กรมสภุาพจติ, 2563) โดยประเทศไทยเขา้สู่ระดบัสงัคมผูสู้งอายุในปี พ.ศ. 2565      

ระดบัสงัคมผูส้งูอายุอยา่งเตม็ที ่(Super-aged society) คอื มคีนอายุ 65 ปีขึน้ไปมากกวา่ 20% ของประชากรทัง้ประเทศ (กรม
สภุาพจติ, 2563) โดยประเทศไทยเขา้สู่ระดบัสงัคมผูสู้งอายุในปี พ.ศ. 2575 

 
รปูท่ี 1 ไทยจะเขา้สูส่งัคมสงูอายุสมบรูณ์ (Aged Society) ในปี 2565 
ทีม่า: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ปี 2543 – 2556) และ สศช. (ปี 2557 – 2583) (2563).   
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ผูสู้งอายุปัจจุบนั ปี 2564 Gen B (Baby Boomer) คนที่เกดิในช่วง พ.ศ. 2489-2507 (POST TODAY, 2562) อายุเฉลี่ย 
66 ปี อายุน้อยที่สุด 57 ปี อายุมากที่สุด  75 ปี 

ผูส้งูอายุอนาคต จากขอ้มูลการคาดประมาณประชากรพบว่าในปี พ.ศ. 2571 จะมปีระชากรผูสู้งอายุมากที่สุด ซึ่งม ีGen 
B (Baby Boomer) คนที่เกดิในช่วง พ.ศ. 2489-2507 (POST TODAY, 2562) อายุเฉลี่ย 73 ปี อายุน้อยที่สุด 64 ปี อายุมากที่สุด  
82 ปี และGen-X (Yuppie)คนที่เกดิในช่วง พ.ศ. 2508-2522 (POST TODAY, 2562) อายุเฉลี่ย 56 ปี อายุน้อยที่สุด 49 ปี อายุ
มากที่สุด 63 ปี 

จากรูปที่ 2 ภาระการดูแลของประชากรวยัแรงงาน รฐับาลก าหนดใหว้าระ "ผูส้งูอายุ" เป็นวาระแหง่ชาต ิ(มลูนิธสิถาบนัวจิยั
และพฒันาผู้สูงอายุ, 2563) ในปี 2571 เป็นปีที่ประชากรมากที่สุด สูงถึง 67.2 ล้านคน จากนัน้จะค่อยๆลดจ านวนลง ซึ่งท าให้
อตัราส่วนการพึง่พงิของวยัสูงอายุต่อวยัแรงงานมภีาวะลดลง เน่ืองจากจะมผีูสู้งอายุจ านวนมากในอนาคตสวนทางกบัจ านวนการ
เกดิ ท าใหใ้นอนาคตวยัสูงอายุจะเป็นภาระต่อวยัแรงงาน  

 
รปูท่ี 2 การเพิม่ขึน้ของประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ลา้นคน)  
ทีม่า: ประมวลจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (2563).  

จากรปูที ่3 ปี 2563 จ านวนประชากรเดก็ (แรกเกดิ – 14 ปี) 11.2 ลา้นคน คดิเป็น 16.9 เปอรเ์ซน็ตล์ดลงเป็น 8.4 ลา้นคน คดิ
เป็น 12.8 เปอรเ์ซน็ต ์ในปี 2583 (มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุ, 2563) ระหว่างลูกศรสมี่วงคอืปี 2571 ถึงลูกศรสทีองปี 2583 
แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการเกดิลดลง ท าใหใ้นอนาคตยอดสะสมของประชากรวยัแรงงานลดลง) 

ปี 2564 อตัราส่วนของวยัแรงงานต่อผูส้ ูงอายุ มวียัแรงงาน 3.6 คนต่อผูส้ ูงอายุ 1 คน (สงัเกตจากลูกศรสฟ้ีา) (มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุ, 2563)  

ปี 2583 อตัราส่วนของวยัแรงงานต่อผูสู้งอายุ มวียัแรงงาน 1.8 คนต่อผูส้ ูงอายุ 1 คน (สงัเกตจากลูกศรสทีอง) (มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุ, 2563) 

 
รปูท่ี 3 การเพิม่ขึน้ของประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ลา้นคน)  
ทีม่า : ประมวลจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (2563).   
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2.2 พื้นท่ีนันทนาการส าหรบัผู้สูงอายุปัจจุบนัและอนาคต  

2.2.1 กำรดแูลผูส้งูอำยุ 

อาจมลีกัษณะและความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั โดยแบง่ออกเป็น 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 1) การดแูลภายในครอบครวั คอื การใหค้วาม
ดูแลเอาใจใส่แก่ผูส้งูอายุในปัจจยัสี ่ไม่ว่าจะเป็นการใหอ้าหาร เสือ้ผา้ จดัทีอ่ยู่อาศยั การดูแลสุขภาพ รกัษาพยาบาล รวมทัง้การใหเ้งนิ 
การดแูลเอาใจใสท่ัง้ดา้นร่างกายจติใจ เป็นตน้ 2) การดแูลในสถาบนั แยกเป็นการดแูลในสถานสงเคราะห ์และการดแูลในสถานพยาบาล
หรอืสถานที ่รบัดแูลเฉพาะผูส้งูอายุ 3) การดแูลโดยชุมชน เพือ่สรา้งจติส านึกใหค้นในชุมนเกดิการแกไ้ขปัญหา ระดมความ ร่วมมอืและ
พฒันาบรกิารต่างๆ ใหแ้ก่สมาชกิในชุมชนของตนระหวา่งผูส้งูอายุ ครอบครวั ชุมชน องคก์าร และ  สถาบนัทางสงัคมต่างๆ ซึง่มรีปูแบบ
และลกัษณะบรกิารแตกตางกนั และ 4) การดแูลในสถานการณ์พเิศษ (สายฤด ีวรกจิโภคาทร และคณะ, 2550) 

2.2.2 พื้นทีดู่แลผูสู้งอำยุแบบไปเช้ำ-เยน็กลบัส ำหรบัผูสู้งอำยุปัจจุบนัและอนำคต 

เป็นการดูแลผูสู้งอายุเฉพาะในเวลากลางวนั (TERRABKK, 2563) คอืผูสู้งวยัสามารถใช้ชวีติได้อย่างมคีุณภาพ มคีวามสุข
เสมอืนอยูบ่า้น และชว่ยลดความกงัวลของลกูหลานทีต่อ้งการฝากบุคคลอนัเป็นทีร่กัใหช้ว่ยดแูล (CHERSERYHOME, 2563) บรกิารการ
ดูแลช่วยเหลอืผูสู้งอายุในการใชช้วีติประจ าวนัไม่ใหน่้าเบื่อโดยมกีารท ากจิกรรมบนัเทงิต่างๆ  การออกก าลงักาย การท ากจิกรรมทาง
ศาสนาการจดักจิกรรมพกัผอ่นและการสรา้งสงัคมระหวา่งหมูเ่พือ่น ฯลฯ รวมถงึดแูลการทานยาระหวา่งวนัและบรกิารตรวจสุขภาพ และ
เมือ่ถงึชว่งเยน็ ผูส้งูอายุกจ็ะถูกสง่ (หรอืญาตมิารบั) กลบัไปอยูบ่า้นตนเอง 

พื้นที่ดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-เย็น ในปัจจุบนั จากการวเิคราะห์ของผู้ศกึษา ในปรมิณฑล มสีภาพแวดล้อมที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ประกอบไปดว้ย ความสะอาด พนักงานดูแล เครื่องอุปโภค บรโิภค แต่บรรยากาศภายในอยู่ในเกณฑพ์อใช ้ประกอบดว้ย พืน้ทีส่วน พืน้ที่
ออกก าลงักาย พืน้ทีพ่บปะภายในกลุ่ม พืน้ทีท่ ากจิกรรมภายนอกอาคาร พืน้ทีท่ ากจิกรรมร่วมกบัวยัอื่น รวมถงึกจิกรรมทีไ่มห่ลากหลายและ
ไมท่นัสมยัไมค่รอบคลุมความตอ้งการของผูส้งูอายุปัจจุบนัและผูส้งูอายุในอนาคต ซึง่หวัขอ้ทัง้หมดนัน้มผีลต่อสุขภาพกายและสขุภาพจติใจ
ของผูส้งูอายุ 

2.2.3 พืน้ทีส่ง่เสรมิกำรด ำรงชวีติส ำหรบัผูส้งูอำยุปัจจุบนัและอนำคต  

ความส าคญัของพื้นที่ส่งเสรมิการด ารงชวีติส าหรบัผูสู้งอายุ คอื ผูสู้งอายุสามารถใช้ชวีติแต่ละวนัอย่างมคีวามสุข มอีสิระที่จะ
ด าเนินชวีติอย่างมคีุณภาพตามทีต่นตอ้งการ ถงึแมส้ภาพร่างกายจะเสือ่มถอยไป และมโีรคเรือ้รงั ต่างๆ แต่ตอ้งใหผู้ส้งูอายุเหลา่นัน้สามารถ 
ด าเนินชวีติไดด้ว้ยตนเอง โดยพึง่พาผูอ้ื่นน้อยทีส่ดุ และมคีวามสขุกายสบายใจในบัน้ปลายของชวีติ (BAIBON-HOMECARE, 2562) 

แหล่งพบปะสงัสรรค์ระหว่างกลุ่มเพื่อนที่แทรกไปด้วยสนิค้า, อาหารโภชนาการสูงและผลติภณัฑ์สุขภาพ เป็นเสมอืนพื้นที่
สง่เสรมิการด ารงชวีติส าหรบัผูส้งูอายุรวมทัง้ผูท้ีส่นใจสขุภาพ  

ในโซนรกัสุขภาพที่ประกอบไปดว้ยสนิคา้และอาหารโภชนาการสูง มทีัง้สนิคา้คโีต, ผกัอนิทรยี์, อาหารโปรตนีสูง, อาหารไร้
น ้ามนั, เครื่องดื่มสุขภาพ, ผลไมป้ลอดสารพษิ เป็นตน้ และโซนรกัสุขภาพทีม่ผีลติภณัฑ์ส าหรบัผูส้งูอายุโดยเฉพาะ เช่น เครื่องส าอาง, 
เครื่องออกก าลงักาย, รองเทา้สุขภาพ เป็นตน้ ซึง่บรกิารชนิดน้ี เป็นการบรกิารช่วงเทีย่งถงึค ่า คอื บรกิารทัง้ผูท้ีก่ าลงัเขา้สู่วยัผูส้งูอายุ,
ผูส้งูอายุและสายสุขภาพ จากการวเิคราะห์ ในปรมิณฑล ส่วนมากจะแยกกนัอยู่ตามสถานที่ต่าง เช่น คอมมูนิตี้มอล ซึ่งสิง่แวดล้อม
นัน้ยงัไม่ดงึดูดใหม้าใช้บรกิาร นอกจากจะกระจดักระจายอยู่โดยไม่มศีูนย์รวมท าใหเ้ขา้ถึงได้ยากอกีทัง้ยงัขาดเรื่องบรกิารเสรมิ
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อผูสู้งอายุ และประเทศไทยเองยงัมพีืน้ทีส่ง่เสรมิสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุไม่เพยีงพอ โดยศนูยก์ารคา้ในแต่ละแหง่นัน้มี
ความแตกต่างกนัใน เรื่องประเภทสนิค้า, ขนาดศูนย์การคา้, กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร และรศัมกีารใหบ้รกิาร ซึ่งจากขอ้มูลพบว่า (เสาวพร วร
สนิธพ, 2562)ศูนย์การค้าในระดบั ชุมชน มรีศัมกีารใหบ้รกิารประมาณ 3 กโิลเมตร โดยให้เป็นแหล่งบรกิารด้านสนิค้า และสถานที่
พกัผอ่นหยอ่นใจแก่ประชาชน ในยานชานเมอืงแลว้ (กษมา วรรณศลิป์, 2540)  

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

1) จดัท าเครือ่งมอืวจิยั 

การจดัท าแบบสอบถาม เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและรายงานผลระหวา่งเดอืนตุลาคม พ.ศ.2564 รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์
ขอ้มลูเพือ่ศกึษาความเป็นไปไดแ้ละก าหนดโปรแกรมโครงการ โดยผูท้ าแบบสอบถามเป็นกลุ่มผูส้งูอายุ (Gen Baby Boomer) และกลุ่ม
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ผูท้ีก่ าลงัเขา้สูว่ยัสงูอายุ (Gen-X) คอื ผูท้ีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป ทัง้หมด 107 คน ซึง่แบง่กลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ีผูท้ี่ก าลงัเขา้สู่วยั
ผูสู้งอายุ จ านวน 88 คน และผูส้งูอายุ จ านวน 19 คน 

2) วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามเรื่องการพฒันาการพืน้ทีน่ันทนาการส าหรบัผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต และพืน้ทีส่ง่เสรมิ
การด ารงชวีติผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต 

3) สรุปผลจากแบบสอบถามเรื่องการพฒันาการพืน้ที่นันทนาการส าหรบัผูสู้งอายุ ปัจจุบนัและอนาคต และพืน้ที่ส่งเสรมิการ
ด ารงชวีติผูส้งูอายุปัจจุบนัและอนาคต ตอ้งท าอยา่งไร 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ความรู้สึกท่ีท าให้มาใช้บริการภายในโครงการ 

ผลการเกบ็แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบไม่อยากอยู่บา้นคนเดยีว รอ้ยละ 40 รองลงมาคอื กลวัเป็นภาระของลูกหลาน รอ้ยละ 
19.2 (รปูที ่4) 

 
รปูท่ี 4 แผนภมูแิสดงความรูส้กึทีท่ าใหม้าใชบ้รกิารของโครงการ 

4.2 ความต้องการท่ีอยากมาใช้บริการภายในโครงการ 

ผลการเกบ็แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบต้องการสรา้งคุณค่าใหช้วีติแมแ้ก่แลว้ ร้อยละ 35 รองลงมาคอื ต้องการท ากจิกรรม
คลายเหงารอ้ยละ 19 (รปูที ่5) 

 
รปูท่ี 5 แผนภมูแิสดงความตอ้งการทีอ่ยากมาใชบ้รกิารของโครงการ 



แนวทำงกำรออกแบบคอมมนูิตี้ มอลลแ์ละพืน้ทีน่นัทนำกำรส ำหรบัผูส้งูอำยุ 
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4.3 ความต้องการประเภทร้านอาหาร ในพืน้ท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตส าหรบัผูส้งูอายปัุจจบุนัและอนาคต 

ผลการเกบ็แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบรา้นอาหารแนวรกัสุขภาพ รอ้ยละ 68 รองลงมาคอื รา้นอาหารทัว่ไปแนวครอบครวั 
รอ้ยละ 55 (รปูที ่6) 

 
รปูท่ี 6 แผนภมูแิสดงความตอ้งการประเภทรา้นอาหารในโครงการ 

4.4 ความต้องการประเภทกิจกรรม ในพื้นท่ีดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-เยน็กลบัส าหรบัผู้สูงอายุปัจจุบนัและอนาคต 

ผลการเกบ็แบบสอบถาม สว่นใหญ่ตอบกจิกรรมออกก าลงักายภายในสวน รอ้ยละ 67 ตามดว้ย กจิกรรมทีท่ ากบัวยัอื่นไดใ้นpublic space 
รอ้ยละ 58, กจิกรรมทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของการชว่ยเหลอืสงัคม รอ้ยละ56, กจิกรรมท าอาหาร ขนม รอ้ยละ 54 ตามล าดบั  (รปูที ่7) 

 
รปูท่ี 7 แผนภมูแิสดงความตอ้งการกจิกรรมในโครงการ 

5. สรปุผลการศึกษา 

5.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้พืน้ท่ีนอกบา้นส าหรบัผูส้งูอายปัุจจบุนัและอนาคต 

คอื ไมอ่ยากอยูบ่า้นคนเดยีวและตอ้งการสรา้งคุณคา่ใหช้วีติแมแ้ก่แลว้และตอ้งการท ากจิกรรมคลายเหงา 

5.2 การพฒันาพืน้ท่ีนันทนาการส าหรบัผูส้งูอายุปัจจบุนัและอนาคต 

ควรให้ความส าคญั 3 อนัดบัแรก ได้แก่ พื้นที่ออกก าลงักายในสวน พื้นที่สาธารณะส าหรบัท ากิจกรรมร่วมกบัวยัอื่น และ
กจิกรรมทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของการชว่ยเหลอืสงัคม 

5.3 พืน้ท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตส าหรบัผูส้งูอายปัุจจบุนัและอนาคต (ประเภทร้านอาหาร) 

ควรใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ รา้นอาหารแนวรกัสขุภาพ รา้นอาหารแนวครอบครวั และคาเฟ่และเบเกอรี ่
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5.4 บริการเสริม 

บรกิารเสรมิทีค่วรใหค้วามส าคญั คอื มรีา้นคา้สนิคา้สุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุ และบรกิารรบั-สง่ผูส้งูอายุถงึบา้น 
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Abstract 
 Work-life balance is the amount of time individuals spend on their work compared to the amount of time they spend 
being with their friends and families and undertaking non-work activities. Having a good work life-balance enables people to 
make more of their lives without compromising their own happiness, wellbeing, or productivity. It also allows them to prioritise 
what is important in their lives, including work-tasks, without feeling guilty. Furthermore, it enables them to create strong 
boundaries between different aspects of their lives. Prior to the present COVID-19 situation, many individuals working in 
Bangkok already had very poor work-life balance, and it was regularly ranked as one of the top over-worked cities in the world. 
It appears that its work-life balance has deteriorated even further at the present time. Many people in Thailand, and elsewhere, 
have been experiencing declining work-life balance. This is in due in part to continued erosion of work-life boundaries and 
inappropriate work practices. It is also due at present to the decreased quality of life of many individuals are experiencing as 
result of having to work from home in inappropriate conditions. Having poor work-life balance impacts mental and physical 
health, reduces productivity, and increase likelihood of burnout. It can even impact the future health of individuals. This present 
work provides background information on this topic, presents the results of an online survey undertaken to investigate work-
life balance issues focusing primarily on Bangkok, and suggests how better work-life balance might be achieved. In particular, 
it proposes measures that individuals themselves can take to improve matters, and how businesses too can be made more 
aware of how they can better look after the wellbeing of their staff, and improve their productivity, through taking measures to 
help individuals achieve better work-life balance. 

Keywords: work-life balance, wellbeing, productivity, COVID-19 situation, work from home 

1. Introduction 

Work-life balance covers an individual’s capability to meet work and family commitments, as well as other non-work 
responsibilities and activities (Thomas, 2021). Good work-life balance is the state of equilibrium that exists when individuals 
are able to give equal priority to the demands of their professional and personal lives (Sanfilippo, 2021). It is often something 
that many people find difficult to achieve (Moulder, 2021). Having a good work life-balance can enable individuals to make 
more of their lives without compromising their own happiness, wellbeing, or productivity. Knowing how to achieve this state 
allows them to see how to prioritise what is important in their lives, including work-tasks and personal goals, without feeling 
guilty. Furthermore, good work-life balance enables people to create strong boundaries between different aspects of their lives 
and leave space in their lives for restorative activities that let them recharge (Schwartz & Pines, 2019).  

Often businesses are unaware of the effects of poor staff work-life balance on their own profitability and resilience, 
and how they can improve it. Having poor work-life balance not only affects physical and mental health (Cox, 2021), it also 
reduces productivity and increases the likelihood of having burnout syndrome (Ahmed, 2020). It is proposed that these are 
issues that businesses, and individuals, should take very seriously. With specific regard to work, good work-life balance has 
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been shown to help individuals to work more effectively for their employers (Schwartz & Pines, 2019). There are many ways 
that organisations can help ensure that their staff have good work-life balance and are as resilient as possible. This paper 
investigates and discusses some of the ways in which this can be done, and additionally indicates some of the ‘Win/Win’ 
situations that can arise if organisations care more about the wellbeing of their workforce and help ensure they obtain better 
work-life balance. It is proposed that there is urgent need to address this issue. 

The concept of work-life balance is not new. It has been investigated and studied by psychologists and productivity 
experts for many years in order to help better determine what can be done to help improve the lives of workers, their health, 
their working conditions and their productivity (Greenhaus & Beutell 1985; Raman & Gopinathan, 2016). Poor work-life balance 
is greatly exacerbated at present as a result of many people having to work almost exclusively from home (often in conditions 
that are far from ideal) as a result of the COVID-19 pandemic. Moreover, prior to the pandemic there were many factors already 
contributing to its decline. These include people often having long commute times to work when they have to work in a 
business’s premises, and a continued erosion of work-life boundaries exacerbated by the increased sending of work-related 
electronic communications by bosses and co-workers after normal work hours. Additional common causes of poor work-life 
balance, both pre COVID-19 and at the present time, include: working long hours, not working efficiently, out-of-hours work-
related activities, poor time management, bad or overbearing bosses, increased work responsibilities, incompetent co-workers, 
increased responsibilities at home, having children, or others, to look after, rigid time-off scheduling or inflexible work hours, 
and working from home (WFH) in conditions that do not support work-life balance (Becker et al., 2021; Sanfilippo, 2021; 
Workfront, 2015; Zadow, 2021). Such factors, as documented above, in addition to harming work-life balance, can greatly 
reduce individuals’ engagement levels and increase the risk of burnout (Maslach & Leiter, 1981). 

2. Research Methodology 

A detailed critical literature review was undertaken in conjunction with an online survey to obtain data on work-life 
balance in Bangkok, Thailand, during the COVID-19 situation. The literature review was widespread in nature and investigated 
factors that impacted people’s work-life balances both before and during the COVID-19 pandemic both in Thailand and abroad. 
This approach was taken in order to help ensure that the background data was as comprehensive as possible. Among the 
areas that were investigated were: how work hours effect work efficiency and work-life balance; the need for good breaks; the 
impacts of out-of-hours work-related communications and activities; mental and physical health issues related to lack of work-
life balance; where many people typically work from when working from home, the importance of good ergonomics; and how 
commute times can impact work-life balance. The findings and insights gained from that were then used to determine the 
questions used for the quantitative research undertaken on this issue. 

The finding obtained from the primary and secondary research were then further analysed and suggestions made on best 
practice measures that could be undertaken by both businesses and individuals to improve work-life balance in Bangkok, 
Thailand, during the COVID-19 situation and beyond. 

3. Factors affecting work-life balance 

Secondary research was undertaken to provide a detailed understanding of factors affecting work-life balance. It 
principally covered the concept of WFH, the effective use of technology to aid work practices, and issues that reduce work 
efficiency and work-life balance. Research from both Thailand and abroad was assessed in order to obtain a wide overview of 
issues that it is important to address. The findings and insights that were gained from undertaking this helped form and refine 
the questions asked within the quantitative research that was then undertaken. 
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3.1 Work hours, work efficiency and work-life balance 

Thailand is presently acknowledged as the eighth hardest working country in the world (Mayer, 2021). Even before 
the current COVID-19 situation, the fact that Bangkok was recognised as being one of the hardest working global cities (Petroff, 
2015; Wu, 2016) indicated that many of the individuals who worked within it had a very poor work-life balance. This situation 
continues unabated during the present COVID-19 crisis with Bangkok being recognised as one of the hardest working city in 
the world, with around 15.1% of the full-time employees there were working more than 48 hours per working week. In 2022, it 
was ranked as 96th out of 100 cities in terms of work-life balance (kisi, 2022).  

3.1.1 Number of hours worked, the need to take breaks, and productivity 

Unfortunately, working long hours does not necessarily mean being more productive. Research indicates that there 
is typically little to be gained in terms of productivity if individuals regularly work more than 50 hours per week (CIRCADIAN® 
2018). Working long-hours can actually be counterproductive, damage both short and long-term health, reduce work-life 
balance, and make people work less efficiently. Similar harm can also be caused by out of work hours communications reducing 
the opportunities for recuperation. 

If individuals work without taking breaks they can increase their stress levels (Li et al., 2016). It is vital to factor 
adequate breaks into our work day to improve our work-life balance, work efficiency, and productivity (Worklife, 2020).  

3.1.2 Zoom exhaustion and fatigue 

Predominantly as a result of the COVID-19 crisis, many businesses and individuals are having more online meetings 
with fewer breaks in between them. Often people find this extremely tiring, resulting in a phenomena known as ‘Zoom fatigue.’ 
The four major reasons for ‘Zoom fatigue’ are: Excessive close-up eye contact is tiring; Seeing yourself is fatiguing; Video 
chats reduce individual’s mobility; Video chats increase the brain’s cognitive load (Ramachandran, 2021; Fauville et al., 2021). 

Research by Microsoft’s Human Factors Lab, that measured brain wave activity, has confirmed that it is more stressful 
for individuals to have back-to-back virtual meetings without breaks. Furthermore, that research demonstrated that: “Breaks 
between meetings allow the brain to “reset,” reducing a cumulative build-up of stress across meetings.”. It also demonstrated 
the benefits of having breaks between meetings (Microsoft WorkLab, 2021). Such findings also suggest that meetings should 
be kept short, and/or should have regular breaks introduced within them. 

3.1.3 The need for good breaks 

In addition to having shorter meeting periods and regular breaks, the following measures can also be taken to help 
address Zoom fatigue: Use alternative communication methods, such as email, Line, and telephone calls; Do not force video 
interaction; Understand individual’s circumstances; and use other ways to keep in touch (Martins, 2021). 

The need for adequate restorative breaks throughout the day, even when not taking part in video calls, is becoming 
increasing well recognised and greatly improves work-life balance. This includes having mini-breaks throughout the workday, 
proper time off to recharge outside of work hours, and having enough good quality sleep. If individuals are taught how to 
manage their energy levels better they can be more productive and more engaged at work and have better quality of life 
(Schwartz & Pines, 2019).  

As noted by Schwartz (2014): “Taking more time off is counterintuitive for most of us. The idea is also at odds with 
the prevailing work ethic in most companies, where downtime is typically viewed as time wasted.” He suggests that individuals 
should instead try to acquire an athlete’s mindset and pace themselves for optimum performance through taking appropriate 
breaks at appropriate intervals. Managers can also put initiatives in place to help make such thinking the norm. He additionally 
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observes that: “By managing energy more skilfully, it’s possible to get more done, in less time, more sustainably.” This type of 
measure can be used to greatly improve work-life balance. 

3.1.4 The impacts of out-of-hours work-related communications and activities  

“The personal and social implications of blurred boundaries between home and work are serious” (Zadow, 2021). Even 
before the current COVID-19 crisis, the rapid increase in technological innovations and electronic connectivity had dramatically 
increased employers’ ability to contact their staff outside of normal work hours, disrupting both their own and their staff’s work-life 
balance. Workfront (2015) reported that 57% of staff thought employer e-correspondence interruptions were destroying their family 
dinners, even though 40% of them thought it was acceptable to answer urgent work correspondences at such times. 

Furthermore, more recent research by Becker et al. (2021) documents that checking electronic communications 
outside of work hours can damage personal relationships, causing anxiety which can negatively impact the health of individuals 
and their families. It is interesting to note that though workers often did not think that checking such communications caused 
adverse impacts, their partners often disagree. It is additionally becoming recognised that when individuals receive, and are 
expected to take part in, out-of-hours work-related communications and activities, it can reduce the time they have for recovery 
activities and negatively impact their mental and physical health.  

An indication of the potential impacts of feeling compelled to respond to work-related communications out-of-hours 
on wellbeing markers is shown in Figure 1 (Zadow, 2021). 

 
Figure 1 Wellbeing markers of staff in percent (Zadow, 2021). 

Table 1 Wellbeing markers of staff in percent (Zadow, 2021). 
Condition Staff compelled to respond outside work hours Those who did not 
Psychological distress  75.9 39.3 
Emotional exhaustion  65.9 35.7 
Physical health symptoms 22.1 12.5 

There are already labour laws in a number of countries which provide workers with ‘the right to disconnect’ during 
designated rest periods (Matei 2021). It is proposed that similar best practice measures should be encouraged by businesses 
in Thailand. Sending work-related messages outside of working hours damages work-life balance. Individuals can set a good 
example by not sending such communications outside of work hours. It is particularly helpful if those in positions of authority 
set a good example on this issue (Sanfilippo, 2021). 

3.2 Mental and Physical Health issues 

An online survey and assessment of over 2.5 million people by Thailand’’s Department of Mental Health published at 
the beginning of 2022 revealed that 9.86% of those survey respondents were prone to depression, 8.38% were suffering from 
stress, 5.46% were at risk of suicide, and 4.16% were suffering burnout. The Director-General of that Department, Dr Amporn 
Benjaponpitak, said that all of them needed mental health care, and also noted that “half of post-COVID infection cases still 
have physical or mental health problems three months after their recovery and need mental health care, as they tend to be 
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vulnerable to suicidal thoughts” (Thai PBS WORLD, 2022). There is a strong moral case, and financial case, for businesses to 
look properly after their workers and ensure that they have good work-life balance to aid their mental and physical wellbeing. 
There are many health conditions linked to poor work-life balance. A brief overview of some of these is provided below: 

3.2.1 Anxiety and depression 

Virtanen et al. (2011) found that if healthy individuals regularly worked >55 hours a week, compared to 35–40 hours 
a week, they were at increased risk of anxiety and depression. Their risk of anxiety was found to be 1.74 times greater, and 
their risk of depression 1.66 times greater than those working 35-40 hours per week.  

3.2.2 Heart-related problems 

Research by Virtanen et al. (2010) revealed that regularly working long hours is bad for the heart, and that Individuals 
working for an additional ≥3 hours on top of a 7-hour day have a 60% greater risk of heart-related problems, including angina, 
non-fatal heart attacks, and death from heart disease compared to those not regularly working such hours. Additionally, Li et 
al., (2020) report that regularly working 55 hours or more per week increases likelihood of ischaemic heart disease incidence 
and mortality. (Ischaemic heart disease, which is also known as coronary artery disease and coronary heart disease is caused 
by narrowed heart arteries and can lead to heart attacks). Regularly working 55 hours or more per week has also been shown 
to increase the likelihood of strokes (Descatha et al., 2020). Contacting individuals on work-related issues out of normal work 
hours can contribute to them working longer work ours.  

3.2.3 Sleep issues 

When people have poor work-life balance they often do not get enough sleep. Professor Matt Walker, professor of 
neuroscience and psychology at the University of California, Berkeley, advocates that people should typically have around eight 
hours sleep a night (Berkley Psychology, 2017). The US CDC (n.d.) in contrast recommends that individuals of between 18–
60 years in age typically require seven or more hours sleep per night. The actual amount of sleep that most Thais get is far 
less than this. Fernquest (2016) reports that Thais slept on average 6.3 hours a night, indicating that many do not get enough 
sleep and suffer from sleep debt.  

Even relatively short periods of sleep deprivation can have negatively impacts on wellbeing. As an example, Dinges 
et al. (1977) reported that healthy young adults who had their sleep restricted, so that they slept on average only 4.98 hours 
per night for a week, reported feeling increased levels of anger, sadness, and mental exhaustion. Those authors additionally 
noted that when those individuals resumed normal sleep patterns there were dramatic improvements in their mood levels. 

Moreover, it has been shown that regularly working long hours and having reduced amounts of sleep in mid-life 
decreases the health and vitality of individuals in later life. Among the impacts of poor work-life balance and lack of sleep in 
mid-life on the later health of individuals revealed in the research of von Bonsdorff et al. (2017) were: reduced general health; 
lower social functioning; reduced physical activities and physical functioning; and reduced vitality. Generally later health was 
found to be poorer.  

The body’s immune system can also be greatly affected by not having enough sleep, a factor that it is particularly 
important to take into account during the present COVID-19 crisis. Professor Matt walker notes that restricting the amount of sleep 
an individual has to four hours for a single night can reduce the activity levels of the natural killer cells in the human immune 
system by 70%, and that there is also a very strong link between reduced levels of sleep and increased cancer risk (TED 2019).  

Such findings, taken cumulatively, indicate the need to get individuals, and the companies that employ them, more 
aware of the benefits can arise from creating better work-life balance situations to aid regenerative sleep. Good sleep can help 
individuals work better and be more productive, and also give them better long-term health. Something that is particularly 
important to take into consideration for the wealth of the nation as Thailand is one of the fasted ageing countries in the world 
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and it is important to keep its citizens healthy (Lorthanavanich et al., 2021). Even simple measures such as not contacting 
workers out of normal work hours, and trying to make sure that they do not work late can help. 

Additionally, improved levels of sleep have been shown to improve memory and learning retention, with having had good 
sleep before learning aiding the absorption of new information, and good sleep after learning aiding its retention (TED, 2019). It 
has additionally been observed for students that trying to get close to the optimal level of sleep on the night before an exam (7-8 
hours) can further help improve performance, and that improved sleep duration can aid communication, reasoning and problem-
solving skills (Wild et al., 2018). Furthermore, Hartmann & Prichard (2018) state that for students sleep disturbances can be a 
strong independent predictor of academic difficulties. Those authors further noted that good sleep education can help universities 
to increase their student retention rates and the academic success of those students. It is proposed by the present authors that 
similar improved results may arise for businesses with regard to staff retention and work accomplishments. 

3.3 Burnout Syndrome 

Burnout Syndrome can often arise as a result of poor work-life balance. The World Health Organization (WHO, 2021) 
state that: “Burnout is a syndrome conceptualised as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully 
managed.” It states that the term only refers to phenomena in the work context, and that ‘Burnout Syndrome’ should not be 
used to describe experiences from other areas of life. It is proposed by the present authors that workplace stress can also be 
caused by the areas people work from when working from home often being less than ideal. 

Dr. Christina Maslash, the world’s leading authority on burnout, has observed that that: “Categorizing burnout as a 
disease was an attempt by the WHO to provide definitions for what is wrong with people, instead of what is wrong with companies” 
(Moss, 2019). Maslash categorises five different profiles to assess it: Engaged - energetic, involved, effective; Overextended - 
tired, overworked but productive; Disengaged - cynical, but still productive; Ineffective - less productive, potentially still care; Burnout 
- exhausted, cynical, and less effective. Engagement is the most positive and Burnout the most negative. 

Factors that are recognised as increasing risk of burnout are: Workload (too much work, unexpected events, too few 
resources); Control (accountability without power, micromanagement); Reward (not enough pay, lack of satisfaction or recognition); 
Community (conflict, disrespect, not being listened to, isolation); Fairness (discrimination, prejudice); and Values (ethical conflicts, 
pointless tasks) (Maslach & Leiter, 2005). It is worth mentioning that it is not just workers that are at risk of burnout. A pre-COVID-
19 study by Harvard Medical School reported that 96% of senior business leaders reported feeling burned out to a degree, with a 
third stating their burnout was extreme (Kwoh, 2013). Creating better work-life balance benefits everyone. 

The continued erosion of work-life balance, along with the impacts of the COVID-19 crisis, are having dramatic impacts 
on many people’s health and likelihood of burnout. As an example, an online survey research revealed that in May 2020, only 
34% of people were experiencing burnout but that number had risen to 69% in July 2020 (Monster, 2020). Other studies have 
also noted increases in employee burnout rates at the present time due to the COVID-19 crisis. As an example, Threlkeld 
(2021) reported a 9% increase in burnout rates in individuals compared to the situation pre-COVID-19. A good understanding 
of the contributory factors to burnout can help prevent it arising.  

Measures that can be taken to address burnout and improve work-life balance include: Making wellbeing part of the 
company culture, and also a significant part of the individual’s life priorities; Educating managers, team members and individuals 
on measures and work practices that can be taken to prevent burnout; Rethinking employee experience, and helping provide 
the necessary support to reduce risk of burnout (GALLUP, 2021; Robinson et al., 2021). 

3.4 Work-life balance, work from home location, and ergonomics 

Having a dedicated workspace at home, ideally in a separate room from other activities, can create numerous benefits, 
including improved work-efficiency, work-life balance and increased ability to switch off from work. It can allow individuals to 
more clearly separate their work-life from their normal home-life. Often this is not possible however (RSPH, 2021). 
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3.4.1 Musculoskeletal disorders 

As an example of the increase in health problems due to poor working conditions, a nationwide survey in the UK 
found that 81% of desk workers who had switched over to working from home during the COVID-19 crisis have since had 
musculoskeletal pain, 23% of them now being affected by it either often or continuously (Versus Arthritis, 2020).  

Such findings are of particular concern as musculoskeletal disorders are one of the most common causes of disability 
in work settings, and, in addition to reducing productivity, account for around 40-50% of the costs of all work-related disorders 
(Daneshmandi et al., 2017). As indicated in the survey conducted for this present work, many individuals who work from home 
do so in conditions that could harm musculoskeletal health. This is a factor that they and their employers should be aware of. 

3.5 Commute times and work-life balance 

The survey undertaken for this present work revealed that many people who had to work from home due to lockdown 
are now back to working at their normal place of employment instead of working remotely. For those not working from home, 
the average daily commuting time to and from work can be very long. As an example, for those using Bangkok Public Transit, 
the average daily commuting time is 62 minutes (Moovit insights, 2022). This is mentioned because commuting time can greatly 
affect both quality of life and work-life balance.  

As proof of this, mention is made of research undertaken on commute times in cities the United Kingdom and Europe 
by Arup which found that individuals have better quality of life if their commute times are under 15 minutes (Smith, 2020). This 
suggests to the present authors the potential importance of allowing remote-working / hybrid-working to continue in the future. 
Such initiatives would also help to reduce overall traffic, help create cleaner air, and permit better work-life balance; even for 
those who go to the office full-time, as there would be less overall traffic on the roads. 

4. Survey results and discussion 

The online survey created for this work consisted of two parts: 1). Demographic analysis of workers who have worked 
from home at least during part of the COVID-19 pandemic; and 2). Questions related to the main topic being investigated.  

4.1 Demographics of Population Sample 

The representative members of the population investigated for this study was comprised of 625 respondents who had 
been required to work from home at least part of the time during the current COVID-19 crisis. The percentages of these 
respondents, as related to the generation they belong to, are as follows: Gen Z (37%); Gen Y (32.6%); Gen X (24.5%); Baby 
boomers (5.9%); and The silent generation (0%) (Table 2). People from different generations might have different opinion and 
different way of working which can affect work-life balance. 

Table 2 Demographics of respondents as related to age 
Age Number of people Percentage 
Gen Z (born in 2021-1998) 231 37% 
Gen Y (born in 1997-1982) 204 32.6% 
Gen X (born in 1981-1966) 153 24.5% 
Baby boomers (born in 1965-1947) 37 5.9% 
The silent generation (born in 1946-1929) 0 0% 
Total 625 100 

The demographics of respondents from the online survey, as related to occupation, are as follows: Private staff 
(75.68%); Government employees (17.12%); Company owners (4.16%); Freelancers (1.6%); Students (0.96%); and Other 
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(0.48%) (Table 3). Occupation is also one of the factors that can influence work-life balance, as different work practices may 
typically be followed by different occupations.  

Table 3 Demographics of respondents as related to occupation 
Occupation Number of people Percentage 
Private staff 473 75.68% 
Government employees 107 17.12% 
Company owners 26 4.16% 
Freelancers 10 1.6% 
Students 6 0.96% 
Other 3 0.48% 
Total 625 100 

4.2 Number of hours worked per day in Bangkok before and during the pandemic 

The survey findings from the quantitative research work undertaken for this current research indicate similar results 
to those of Kisi (2021) in terms of the number of hours individuals worked per week, with 19.7% of the survey respondents 
working more than 10 hours per day. This represents a 9.9% increase in individuals working such hours compared to the pre-
COVID-19 situation. It is also of interest to note that though such figures have increased, the number of individuals working 8-
10 hours per day have decreased, and those working less than 8 hours have increased (Table 4).  

 
Table 4 How number of hours worked per day by survey participants before and during the pandemic 

Scenario Less than 8 hours 8-10 hours More than 10 hours 
Hours worked before pandemic 9.6 80.6 9.8 
Hours worked during pandemic 20.5 59.8 19.7 

When matters are looked into in even greater detail, it is found that there also appear to be differences between 
generations in the number of hours worked before and during the pandemic (Table 5).  
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Table 5 Differences in number of hours worked per day before and during the pandemic. 

Generation Work less than 8 hours Work 8-10 hours Work more than 10 hours 
Gen Z hours work    
Before COVID-19 15 202 14 
During COVID-19 32 144 55 
Gen Y hours work    
Before COVID-19 11 176 17 
During COVID-19 42 122 40 
Gen X    
Before COVID-19 24 101 28 
During COVID-19 40 90 23 
Baby boomers    
Before COVID-19 10 25 2 
During COVID-19 14 18 5 

4.3 Living situations of individuals when working from home  

Those who took part in the survey conducted for this present research were also asked about the living situation they 
had when WFH. The results were as follows: Living with partner (36.64%); Living alone (35.52%); Living with family (10.4%); 
Living with housemates (10.08%); Living with children you have to take care of (7.36%) (Table 6). 
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Table 6 Survey results on living situation of individuals when WFH 

Who they staying with Number of people Percentage 

Live with partner 229 36.64% 

Live alone 222 35.52% 

Live with family 65 10.4% 

Live with housemates 63 10.08% 

Live with children you have to take care of 46 7.36% 

Total 625 100 

The composition of the household has been indicated in research by others to potentially influence how easy it is to 
WFH. In research done in the United Kingdom, it was found that individuals who either lived by themselves or with a partner 
typically had 12% better concentration levels than those have one or more housemates. Additionally, those who lived with 
multiple housemates were found to be more likely to have problems while working from home (41%) compared to than those 
who live with a partner (24%), or those who live alone (29%) (RSPH 2021). It is proposed that a rethink in work from home 
set-ups may often help address such issues so that work can be undertaken more effectively. 

4.4 Working conditions of individuals when working from home 

In order to gain a better understanding of the kinds of working conditions that may be experienced by Thais when 
working from home, the survey undertaken for this present work asked participants where they typically worked from when 
they had to WFH. It is interesting to note that 44.48% of respondents actually WFH from a ‘Home office/ room with full functions’. 
This is substantially above the 28% figure revealed in a survey of the UK population (RSPH, 2021). While such a high figure 
is relatively reassuring, it indicates that 55.52% of those WFH in Bangkok and elsewhere in Thailand are working in less than 
ideal conditions. 26.4% of the respondents to the present survey worked from their bedrooms, 20.48% worked from a table in 
their living rooms, 5.28% worked from sofas, 1.28% worked from kitchen dining tables, 1.28% worked outside at cafés, and 
0.8% worked from other parts of their homes (Table 7). 
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Table 7 Survey results on locations where people work from when WFH 

Location Number of people Percentage 
Home office/ room with full functions 278 44.48% 
Bedroom 165 26.4% 
Table in the living room 128 20.48% 
Sofa 33 5.28% 
Kitchen-dining table 8 1.28% 
Outside (Café) 8 1.28% 
Other part of the house 5 0.8% 
Total 625 100% 

Often the work locations and work set-ups individuals have when WFH are not particularly suitable for long-periods 
of work or the individual’s health (Ascenti, 2020; Webber, 2020, 2021). Furthermore in a number of situations, the locations 
they work from at home can make it difficult for people to properly disconnect from work at the end of the day and truly relax 
(RSPH, 2021). Reduced ability to relax between periods of working can lead to individuals becoming more easily tired when 
they work, which in turn can reduce their engagement and effectiveness. These are factors seldom taken into account by many 
individuals and their employers. 

4.5 Support offered to workers by their employers 

As staff costs typically account for around 90% of businesses’ operating costs (World Green Building Council, 2014), 
it makes sense for organisations to look after the human capital they have invested in. With this in mind, respondents were 
asked what kinds of support they had been offered by their employers as a result of them having to WFH.   

The results obtained from the present research were as follows: Computer (65.1%), Vaccine (33.1%), Flexible working 
hours (15.7%), A computer mouse (14.7%), A computer keyboard (12.2%), Support to stay active (6.7%), Budget to spend on 
work equipment (5.8%), No support offered (5.7%), Mental health support (5.6%), Budget to spend on daily work expenses 
(air-conditioning, electric bills) (3.5%), Ergonomic work chair (2.6%), Work desk (2.4%), and Help setting up workstation (1.9%) 
(Table 8).  
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Table 8 Items that organisations offer for their workers when working from home 

Item Number of people Percentage 
Computer 407 65.1% 
Vaccine 207 33.1% 
Flexible working hours 98 15.7% 
A computer mouse 92 14.7% 
A computer keyboard 76 12.2% 
Support to stay active 42 6.7% 
Budget to spend on work equipment 36 5.8% 
Nothing 36 5.7% 
Support for mental health 35 5.6% 
Budget to spend on daily work expenses (air-conditioning, electric bills) 22 3.5% 
Ergonomic work chair 16 2.6% 
Desk to use for work 15 2.4% 
Help setting up a workstation 12 1.9% 

There is presently relatively little investment by organisations in helping to improve the ergonomics of home work 
areas – 2.6 % offer their staff who WFH ergonomic work chairs, 2.4% offer work desks, and only 1.9% offer help setting up 
workstations. This is despite there already being evidence from elsewhere showing that there has been a dramatic increase in 
musculoskeletal disorders in those working from such locations (Ascenti, 2020; Webber, 2020, 2021).  

The results above show that generally the level of support offered is far less than is needed. By not looking after their 
staff properly many businesses could actually be substantially hurting their own profitability. As examples of how this can arise, 
it has been indicated that individuals who have poor ergonomic setups to work from are more likely to make errors, and also 
tire quicker than those working in good ergonomic conditions (Sander, 2019). Additionally, if individuals take longer to do tasks 
correctly, they may have to work longer, thereby hurting their work life balance. 

4.6 Work-life balance and work location 

Many of the participants who took part in the survey for this present research who had been working from home 
during the lockdown have now, at least partially returned to their normal work situation (Table 9).   
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Table 9 Locations where respondents are now working from after having WFH during lockdown 
Location Number of people Percentage 
Onsite(office) 423 67.7% 
Hybrid (part-time between home and office) 130 20.8% 
Work from home 72 11.5% 
Total 625 100 

Measures can be taken to help ensure that onsite, hybrid and WFH conditions can be made better for all individuals 
to improve their work-life balance, and productivity. In addition to this, an even more holistic approach can be taken.  The 
‘Sustainable Workforce Model’ is a holistic approach offered by some businesses that invest in helping their staff deal with their 
life issues at work. It has been shown to provide on average a 250% return on investment for businesses (WorkLab Innovations, 
2017). Furthermore, research indicates that organisations with the highest scores for empathy generated 50% more earnings 
than lower scoring organisations (Mäkipää, 2019), providing further impetus for seeking to care about staff and their life quality. 

5. Conclusion 

There is a knowledge gap in the awareness of many businesses and the general public about why is it important to 
all parties that better work-life balances are achieved. Working smarter can greatly help improve the quality-of-life of individuals, 
and the resilience of businesses, including their management.  

Taking measures to help improve work-life balance can, amongst other things, help businesses retain good staff, 
attract the right talent, create improved work-cultures, reduce stress, and increase worker engagement. Caring for the wellbeing 
and work-life-balance of their workforces can actually save businesses money and help them attract and retain the talent they 
need. It is hoped that the issues and findings discussed in this paper will help people better understand the need for good 
work-life balance in Bangkok, Thailand, during the COVID-19 situation and beyond, and how it can be effectively achieved to 
create greater benefit for all parties. 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัมแีนวทางการศกึษาการใช้งานพืน้ทีภ่ายในงานสถาปัตยกรรมแบบยดืหยุ่นอยู่มากมาย การใช้งานเฟอร์นิเจอร์ที่
สามารถปรบัเปลีย่นไดก้เ็ป็นหนึ่งในแนวทางทีไ่ดร้บัความสนใจ เน่ืองจากสามารถรองรบัความตอ้งการใชง้านพืน้ทีท่ีห่ลากหลายได ้และ
ยงัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ืน้ทีไ่ดม้ากกวา่เฟอรนิ์เจอรแ์บบตายตวั การปรบัเปลีย่นเฟอรนิ์เจอรน์ัน้ยงัแสดงให้เหน็ถงึรปูแบบ
การใช้งานพื้นที่ที่เปลี่ยนไปอีกด้วย ในสถาปัตยกรรมนัน้ การสร้างบรรยากาศภายในอาคารมอีิทธพิลต่ออารมณ์และความรู้สกึของ
ผูใ้ชง้าน บรรยากาศทีแ่ตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อผูใ้ชง้านอาคารต่างกนั เช่น แสงไฟสขีาวและทศันียภาพภายนอกสามารถท าใหผู้ใ้ชรู้ส้กึ
ท างานไดด้มีากขึน้ เป็นตน้ 
เทคโนโลยบีา้นอจัฉรยิะในปัจจุบนัสามารถตรวจจบัความเปลีย่นแปลงของผูใ้ชอ้าคารเพื่อปรบัสภาพแวดลอ้มทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งความ
สะดวกสบายใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั สรา้งอารมณ์ความรูส้กึรวมถงึสง่เสรมิสขุภาพของผูใ้ชง้านอาคาร โดยระบบบา้นอจัฉรยิะในปัจจุบนัสว่นมาก
จะใชว้ธิตีรวจจบัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านผ่านระบบเซนเซอรต์่าง ๆ ส่วนมากจะใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืเซนเซอรต์่าง ๆ ทีม่อียู่ก่อนแลว้ 
และมองขา้มการใชง้านเฟอรนิ์เจอรแ์บบปรบัเปลีย่นไดท้ีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชโ้ดยตรงไป 
 งานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายทีจ่ะศกึษาและสรา้งระบบตน้แบบเฟอรนิ์เจอรป์รบัเปลีย่นไดท้ีส่ง่ผลต่อบรรยากาศภายในหอ้งพกัอาศยั
อย่างอตัโนมตั ิโดยใชก้ารควบคุมกายภาพของพืน้ทีด่ว้ยคอมพวิเตอร์ (Physical Computing) และการเชื่อมต่อเครอืขา่ยแบบไรส้ายใน
การพฒันาระบบ ผลลพัธข์องงานวจิยันี้จะสามารถน าไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของสมารท์โฮมประเภทคอนโดมเินียมขนาดมาตรฐานในเมอืง 

ค ำส ำคญั: เฟอรนิ์เจอรท์ีป่รบัเปลีย่นได้, บรรยำกำศภำยในหอ้งพกัอำศยั, กำรควบคุมกำยภำพของพื้นทีด่ว้ยคอมพวิเตอร์, กำรเชือ่มต่อ
เครอืขำ่ยแบบไรส้ำย 

Abstract 
 Currently, there are many approaches to studying the flexible space in architecture.  The use of convertible furniture 
is also one of the aspects that are getting much attention. They can be adjusted according to the needs of the user and can 
increase the efficiency of using more space than single- use furniture.  The furniture modification also can be used to indicate 
the building user behaviour.  In architectural design, the building's atmosphere influences the mood and feelings of the users. 
Different atmospheres have different effects on building residents.  
Today, smart home technology can detect changes in building occupants to adjust the environment that will lead to comfort for 
residents. It can create emotion as well as promote the health of building occupants. Most of today's smart home systems use 
a method of detecting user behavior through sensor systems. Most of them do not employ any form of detection through 
furniture modifications, which is one of the processes that can accurately show the changing in user behavior. 
 This research aims to study and create a prototype system of adaptable furniture that automatically affects the 
atmosphere in the residence by using physical computing technology and wireless network connection. The results of this 
research will be able to be applied as part of a standard-sized smart condominium. 

Keywords: adjustable furniture, living room atmosphere, computerized physical control of the space, wireless network connection 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัอาคารพกัอาศยัทีถู่กสรา้งขึน้ในอดตีหลายทีไ่มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไปตามยุคสมยัของผูใ้ชง้าน ท า
ใหอ้าคารหลายแหง่ถูกปล่อยวา่งและถูกทุบท าลายในภายหลงัถงึแมย้งัไมค่รบอายุการใชง้าน แต่ในโลกทีม่ทีรพัยากรจ ากดัการแกปั้ญหา
ด้วยการท าลายและสร้างสถาปัตยกรรมใหม่เป็นไปได้ยากมาก ประกอบกบัพื้นที่ที่มรีาคาสูงขึ้นแต่มขีนาดน้อยลงจากการเพิม่ของ
ประชากรทีม่ากขึน้ในเขตเมอืง ท าใหส้ถาปนิกไดม้สีว่นร่วมในการหาแนวทางในการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด ซึง่หนึ่งในวธิทีีม่กีา ร
เริม่ใชใ้นปัจจุบนัคอืรปูแบบของการปรบัเปลีย่นสถาปัตยกรรมหรอืพืน้ทีเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึง่การปรบัปรุงในเชงิพืน้ที่
ของงานสถาปัตยกรรมเป็นไปไดย้ากหรอืเป็นไปไมไ่ดเ้มือ่ปรบัปรุงโครงสรา้งประเภทผนัง เสา หรอืคาน แต่เมือ่เทยีบกบัการปรบัเปลีย่น
เฟอร์นิเจอรพ์บว่ามคีวามเป็นไปไดม้ากกว่าในเชงิพืน้ทีแ่ละราคา โดยรูปแบบของการปรบัเปลีย่นเฟอร์นิเจอรส์ามารถสรา้งสรา้งความ
ยดืหยุ่นใหก้บัพืน้ทีใ่นการใชง้านได ้ซึง่นอกจากปรบัไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ลว้ยงัสามารถปรบัไดต้ามความเฉพาะกจิกรรมทีผู่ใ้ช้
ตอ้งการไดด้ว้ย ท าใหก้ารใชง้านมคีวามหลากหลายและเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะตัวของผูใ้ช ้สามารถสรา้งพืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้
ตามผูใ้ชท้ีแ่ตกต่างกนั  

ในสถาปัตยกรรมนอกจากเฟอร์นิเจอร์ทีป่รบัเปลี่ยนไปตามการใชง้านแล้วยงัมสีิง่ทีส่มัผสัไดใ้นทางกายภาพอกีคอื อุณหภูม ิ
สภาพอากาศ แสงและส ีซึง่เป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งบรรยากาศภายในสถาปัตยกรรมมอีทิธพิลอารมณ์และความรูส้กึของผูใ้ชง้าน เช่น 
แสงไฟสขีาวและววิภายนอกสามารถสรา้งท าใหผู้ใ้ชรู้ส้กึท างานไดด้มีากขึน้ เป็นตน้ ในปัจจุบนัรูปแบบของ smart home มกีารตรวจจบั
ความเปลี่ยนแปล่งของผูใ้ช้เพื่อปรบัตวัตามผูใ้ช้ เพื่อสร้างความสะดวกสบายผูใ้ช้ อารมณ์ความรู้สกึและสุขภาพ ของผูใ้ช้ แต่ยงัไม่มี
รปูแบบการตรวจจบัการปรบัเปลีย่นเฟอรนิ์เจอรท์ีแ่สดงการใชง้านทีเ่ปลีย่นไปของผูใ้ช ้  

งานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายทีจ่ะศกึษาและสรา้งระบบตน้แบบเฟอรนิ์เจอรป์รบัเปลีย่นไดท้ีส่ง่ผลต่อบรรยากาศภายในหอ้งพกัอาศยั
อย่างอตัโนมตั ิโดยใชก้ารควบคุมกายภาพของพืน้ทีด่ว้ยคอมพวิเตอร์ (Physical Computing) และการเชื่อมต่อเครือขา่ยแบบไรส้ายใน
การพฒันาระบบ ผลลพัธข์องงานวจิยันี้จะสามารถน าไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของสมารท์โฮมประเภทคอนโดมเินียมขนาดมาตรฐานในเมอืง 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการส ารวจของ United Nations (2018) และ international organization for migration (2015) การเตบิโตของเมอืงและ
การกลายเป็นเมอืงสว่นมากเกดิขึน้จากการยา้ยถิน่ฐานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผลสว่นหนึ่งจากประชาการโลกสว่นใหญ่อยู่ในเขต
เมอืงและมกีารเตบิโตมากขึน้ ในปี พ.ศ.2493 ประชากรโลกรอ้ยละ 30 อาศยัอยู่ในเขตเมอืง เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 55 ในปี พ.ศ.  2561 และ
คาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 60 ในปี พ.ศ.2573 ท าใหเ้ป็นเหตุผลหน่ึงในการเพิม่ราคาทีด่นิต่อปรมิาณทีด่นิตามแบบของอุปสงค์และ
อุปทาน โดยการส ารวจของ Free Documentary (2021) หน่ึงในการแกปั้ญหาในการใชป้ระสทิธภิาพของพืน้ทีใ่หไ้ดม้ากทีส่ดุคอืการสรา้ง
พืน้ทีท่ีย่ดืหยุน่  

ในงานวจิยัของ Dalhar Susanto and Ajeng Nadia Ilmiani (2018) กล่าวถงึงานวจิยัจ านวนมากพสิจูน์แลว้วา่สถาปัตยกรรมที่
ยดืหยุ่นสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใหแ้ก่พืน้ทีท่ีม่อียู่อย่างจ ากดั แต่สามารถเปลีย่นแปลงและปรบัตวัสามารถลดพลงังานและเวลาได ้ ใน
การปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่างกายภาพของสถาปัตยกรรมตามการเขา้ใชง้านของผูใ้ชส้ามารถการจ าแนกประเภทชิน้สว่นทีเ่ปลีย่นแปลงไดส้าม
ประเภท ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมโดยรวม องคป์ระกอบสถาปัตยกรรม (เช่น ผนัง พืน้ หลงัคา) หรอืองคป์ระกอบทีไ่ม่สามารถเชื่อมต่อได ้
(เฟอรนิ์เจอรแ์ละมนุษย)์ ซึง่ในงานสถาปัตยกรรมมหีากเฟอรนิ์เจอรท์ีเ่ป็นหน่ึงในองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้งาน
สถาปัตยกรรมนัน้จะสามารถมอีทิธพิลต่อความยดืหยุ่นเชงิพืน้ทีไ่ด ้เฟอรนิ์เจอรจ์งึเป็นหนึ่งในวธิกีารสรา้งสถาปัตยกรรมทีป่รบัเปลีย่นได้
และมคีวามยดืหยุน่และงา่ยต่อการออกแบบแกไ้ข งานวจิยันี้จงึเน้นไปทีก่ารปรบัเปลีย่นเฟอรนิ์เจอรเ์พือ่ก าหนดการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่ 

การสร้างความยดืหยุ่นในงานสถาปัตยกรรมด้วยเฟอร์นิเจอร์ในการวจิยัของ Elnaz Farjami (2021) ได้แบ่งการสร้างความ
ยดืหยุน่กบัเฟอรนิ์เจอรส์ามารถแบง่ออกเป็น 4 รปูแบบ ไดแ้ก่  

1) เฟอรนิ์เจอรเ์คลือ่นยา้ยได ้เชน่ ก าแพงทีข่ยบัได ้การตดิลอ้กบัเฟอรนิ์เจอรเ์พือ่ยา้ยต าแหน่งการใชง้านหรอืใชใ้นการสรา้งพืน้ที ่
2) เฟอรนิ์เจอรแ์บบพบัได ้เชน่ โซฟาทีส่ามารถปรบัเปลีย่นเป็นเตยีงได ้โต๊ะขนาดเลก็ทีส่ามารถขยายเป็นโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ได ้ 
3) เฟอรนิ์เจอรท์ีป่ระกอบขึน้จากชิน้ส่วนหลายๆ ส่วน เช่น กล่องสีเ่หลีย่มรูปทรงผื่นผา้เพื่อน ามาจดัเรยีงกนัสามารถเป็นเตยีงไดแ้ต่เมอื
จดัเรยีงใหมเ่ป็นโต๊ะหรอืโซฟาได ้ 
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4) การใช้เทคโนโลยชี่วยในการท างานตัง้แต่การผลติไปจนถึงการขาย และสามารถผสมเทคโนโลยเีขา้กบัรูปแบบอื่นเพื่อสร้างความ
ยดืหยุน่เพิม่ 

ในปัจจุบนัมกีารน าการควบคุมกายภาพของพืน้ทีด่ว้ยคอมพวิเตอร ์(Physical Computing) มาสรา้งพืน้ทีท่ีส่ามารถยดืหยุ่นได ้
เช่นในงานวจิยั Lex te Loo (2021) ซึง่เป็นงานออกแบบที่ทดลองปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่นแนวตัง้เพื่อสรา้งรูปแบบพืน้ทีต่ามกจิกรรมต่าง ๆ 
โดยใชฟ้องน ้าร่วมกบัเครื่องดูดและปล่อยลมเพื่อความคุมฟองน ้าขึน้ลงใหก้ลายเป็นพื้นทีต่่าง ๆ ตามต้องการ ระบบน้ีสามารถควบคุม
ระยะไกลโดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน หรอื งานวจิยัของ Sun Kim (2021) ไดอ้อกแบบโครงการ “Wallbots” ซึง่เป็นทีร่ะบบกัน้พืน้ที่
แบบตอบสนองกบัการใชง้านของผูใ้ช้ ระบบน้ีสามารถยา้ย ปรบัขนาด แนบ และแยกออก เพือ่สรา้งพืน้ทีข่นาดต่าง ๆ ที่รองรบักจิกรรม
ต่าง ๆ ได ้โดย Wallbots เป็นหุ่นยนต์ผนังตดิลอ้ทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ปรอบ ๆ หอ้งเพื่อปรบัเปลีย่นการใชง้านไดไ้ม่ตอ้งมรีางบนเพดาน
หรอืพืน้และไม่มสีิง่ทีก่ดีขวางโครงสรา้งอาคาร ระบบน้ีจะรวบรวมขอ้มูลแบบเวลาจรงิ(real-time) เช่น อุณหภูม ิแสง และเวลา และยงั
วเิคราะหก์จิวตัรและพฤตกิรรมของผูอ้ยู่อาศยั โดยหุ่นยนต์แต่ละตวัจะเชื่อมกบัเครอืข่ายออนไลน์ท าใหส้ามารถเคลื่อนทีพ่รอ้มกนัเป็น
ระบบ นอกจากจะยา้ยต าแหน่งแลว้ยงัสามารถปรบัความกวา้งจาก 1 เมตรถงึ 1.5 เมตรโดยการยดืหรอืหดกลไกโครงกระดกูไดอ้กีดว้ย  

เฟอร์นิเจอร์ปรบัเปลีย่นไดข้อง Ori Living (2021) มแีนวความคดิแบบ Pocket Closet โดยการผลงานการออกแบบสามารถ
สรา้งพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณพืน้ทีจ่ดัเกบ็ต่อหน่วยทีส่งูกว่าอาคารทัว่ไป การท างานส่วนมากเป็นการพบัเกบ็ทัง้แนวตัง้และแนวนอนตามความ
เหมาะสม ซึ่งจุดทีพ่บัเกบ็บางส่วนสามารถเกบ็ของทีจ่ าเป็นต่อกจิกรรมนัน้ๆ ได ้และยงัมรีูปแบบของสมาร์ทโฮม ในงานวจิยัของ Raz 
Kamaran Radha (2022) ศกึษาพืน้ทีท่ีย่ดืหยุ่นไดใ้นพืน้ทีพ่กัอาศยัรวมส าหรบัภูมภิาค Sulaiymanaih โดยใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฮมต่าง ๆ 
เชน่ ก าแพงดา้นเดยีวหรอืสองดา้นขยบัได้เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารใชง้านในโอกาสต่างๆ ซึง่ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกบั
เป็นเครอืขา่ยชว่ยในการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิน้อื่นในการจดัการบรรยากาศและชว่ยควบคุมอุณหภมูภิายในหอ้ง 

3.การออกแบบพืน้ท่ีภายในอาคารท่ีปรบัเปล่ียนได้ 

 
รปูท่ี 1 รปูแบบหอ้งทีใ่ชใ้นการออกแบบ 

ในงานวจิยัน้ี ผู้วจิยัได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เพื่อทดลองใช้กบัพื้นที่ทดลองโดย
อา้งองิขนาดจากพืน้ทีส่่วนนอนของคอนโดมเีนียมในเมอืงแบบสตูดโิอขนาดมาตรฐาน ขนาด 3.50 ม. x 3.50 ม. มชี่องเปิดรบัแสงขนาด 
2.10 ม. x 2.10 ม. ภายในหอ้งประกอบดว้ยระบบสมารท์โฮมทีส่ามารถสัง่การใหเ้ปิดปิดแสงไฟและมา่นไดอ้ตัโนมตั ิ(รปูที1่) 
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รปูท่ี 2 ภาพแบบจ าลองขนาด 1:50 ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
รปูท่ี 3 ภาพทัง้สองสว่นของเฟอรนิ์เจอร ์และเฟอรนิ์เจอรท์ีป่รบัเปลีย่น   

ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบเฟอรนิ์เจอรส์ามารถปรบัเปลีย่นไดเ้ป็น 4 รูปแบบตามช่วงเวลาทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั โดยรูปแบบ A 
เป็นช่วงพกัผอ่น (โซฟามโีต๊ะดา้นขา้ง) รปูแบบ B เป็นช่วงการนอน (เตยีงและโต๊ะหวัเตยีง) รปูแบบ C เป็น ช่วงรบัประทานอาหาร (โต๊ะ
กนิขา้ว) และรปูแบบ D เป็นช่วงท างาน (โต๊ะและเกา้อีท้ างาน) งานออกแบบน้ีสามารถสรา้งความยดืหยุน่แบบ Modular Furniture ซึง่ใน
แต่ละส่วนของเฟอรนิ์เจอรส์ามารถแยกออกจากกนัและประกอบขึน้มาใหมใ่หเ้หมาะสมกบักจิกรรมทีต่อ้งการ และสามารถตรวจจบั โดย
แบง่รปูแบบเฟอรนิ์เจอรอ์อกแบบเป็น 2 สว่นไดแ้ก่ สว่น Modular และ สว่น Technology (รปูที ่3) 

 
รปูท่ี 4 ภาพสว่นของ Modular ในเฟอรนิ์เจอร ์
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สว่น Modular ออกแบบโดยใชก้ารเปลีย่นรปูแบบ การประกอบ (Assembling) เพือ่งา่ยต่อการปรบัเปลีย่นและต่อเตมิ โดยม ี2 
รปูแบบ แบบ A มเีบาะ 2 ดา้นไวส้ าหรบัเกา้อีน้ัง่และทีว่างแขนโซฟา และแบบ B มเีบาะดา้นเดยีวไวส้ าหรบัเป็นพนักและทีน่ัง่ของโซฟา
และสามารถพลกิลงแลว้น าไปประกอบกบัแบบ A เพือ่รวมกนัเป็นเตยีง (ดรูปูที ่4) 

 
รปูท่ี 5 ภาพสว่นของ Technology ในเฟอรนิ์เจอร ์ 

สว่น Technology ออกแบบโดยใชก้ารเปลีย่นรูปแบบดว้ยการหมุน (Pivoting) ภายในโต๊ะทีย่ดึตดิกบัตวัเฟอรนิ์เจอรน์ัน้ตดิตัง้
ระบบตรวจจบัการปรบัเปลีย่นรปูทรง โดยระบบจะถูกวางไวใ้นโต๊ะตวัน้ีเพยีงตวัเดยีว เพือ่ประหยดัพืน้ทีแ่ละงา่ยต่อการซ่อมแซม (ดภูาพ
ที ่5) 

4. การพฒันาระบบ 

 
รปูท่ี 6 ภาพผงัแสดงการท างานของระบบ  

ระบบตน้แบบทีพ่ฒันาขึน้ในงานวจิยัน้ีประกอบไปดว้ยระบบตรวจจบัการปรบัเปลีย่นรูปทรงทีฝั่งอยู่ในเฟอรนิ์เจอร์และระบบ
ควบคุมบรรยากาศภายในหอ้งแบบอตัโนมตั ิโดยทัง้สองระบบน้ีจะสื่อสารกนัผ่านทางเครอืข่ายไรส้าย ระบบตรวจจบัการปรบัเปลี่ยน
รูปทรงเฟอร์นิเจอร์นัน้พฒันาขึน้บน Arduino software ซึ่งจะต้องท างานบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Board) ส่วน
ระบบควบคุมบรรยากาศภายในหอ้งจะแสดงผลดว้ยภาพสามมติบินคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล  (รปูที ่6) 

4.1 การออกแบบระบบรบัผลและเช่ือมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย 

ในการวจิยันี้ใช ้Arduino Software ในการตรวจจบัการปรบัเปลีย่นรปูทรง ซึง่ระบบประกอบไปดว้ย  

1) Esp32: หน่ึงในรูปแบบบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอร ์เป็นบอรด์คอมพวิเตอรข์นาดเลก็ทีป่รบัแต่งมาจากบอรด์ของ Arduino 
ผสมเครอืค่ายไรส้ายเขา้กบัตวับอรด์และออกแบบใหม้ขีนาดเลก็และสามารถเชื่อมต่อกบัเครอืค่ายไรส้ายได้ง่าย สามารถควบคุมไดโ้ดย
การส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ General Purpose Input-Output ผ่านโปรแกรมของ Arduino และสามารถต่อเข้ากับ
เครือ่งมอือื่นๆ เขา้กบัวงจรภายในเพือ่การน าไปใชท้ีห่ลากหลาย  
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2) Module ปุ่ มกดแบบกดตดิปลอ่ยดบั 

ปุ่ มกดแบบกดตดิปล่อยดบัจ านวน 3 ปุ่ มถูกใสเ่ขา้กบัเฟอรนิ์เจอร ์โดยใชร้ะบบแมเ่หลก็ในการกดแต่ละปุ่ มเพือ่บอกสถานะของ
การใชง้านเฟอรนิ์เจอร ์(และพฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน) โดยเงือ่นไขการปรบัเปลีย่นและสง่ค่าสถานะจะเป็นไปตามรปูที่  8 เช่น เมือ่ผูใ้ชง้าน
ท าการพบัเฟอรนิ์เจอรล์งตามรปูแบบที ่1 ปุ่ ม C จะถูกกดแคเ่พยีงปุ่ มเดยีว ระบบจะเขา้ใจโดยอตัโนมตัวิา่ผูใ้ชง้านตอ้งการนอน และสง่ค่า
สถานะในรูปแบบของตวัแปรผ่านเครอืขา่ยไรส้ายไปยงัคอมพวิเตอรท์ีค่วบคุมบรรยากาศภายในหอ้งใหเ้หมาะสมกบัการนอน หรอืหาก
ปรบัเปลีย่นรปูทรงเป็นรปูแบบที ่3 คา่สถานะของการท างานกจ็ะถูกสง่ไปแทน 

 

 
รปูท่ี 7 ภาพการท างานอุปกรณ์รบัผล และจุดทีต่ดิตงัอุปกรณ์ภายในเฟอรนิ์เจอร ์ 

 
รปูท่ี 8 ภาพการท างานอุปกรณ์รบัผล 

4.2 การออกแบบระบบแสดงผล 

หลงัจากการรบัค่าสถานะผา่นเครอืค่ายไรส้ายจากระบบทีฝั่งไวใ้นเฟอรนิ์เจอรท์ีป่รบัเปลีย่นได ้ควบคุมบรรยากาศภายในหอ้ง
แบบสมาร์ทโฮมจะท าการปรบัสภาพแสง (ทัง้แสงธรรมชาติ และแสงประดษิฐ์) ภายในหอ้งอย่างอตัโนมตั ิโดยในงานวจิยัน้ีได้จ าลอง
สถานการณ์การปรบัเปลีย่นบรรยากาศดว้ยการแสดงผลแบบจ าลองสามมติิ กระบวนการน้ีใชก้ารพฒันาระบบในภาษา processing เพื่อ
สรา้งเงือ่นไขในการแสดงผลบรรยากาศของทีพ่กัอาศยั  

แสงและสใีนทีพ่กัอาศยัเป็นสว่นประกอบหน่ึงของการอยู่อาศยั ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานของมนุษยม์าตัง้แต่อดตี และยงังา่ยต่อการ
เปลี่ยนสามารถรบัรู้ได้ด้วยการมองเหน็ มอีิทธพิลอารมณ์และความรู้สกึของผู้ใช้งาน โดยในแต่ละรูปแบบของห้องจะ ถูกสร้างขึ้นให้
แตกต่างกนัเพือ่สรา้งบรรยากาศทีเ่หมาะสมของแต่ละรปูแบบ (รปูที ่9) 

1) ช่วงการนอน: ช่วงนอนหลบัพกัผ่อนเป็นช่วงทีร่่างกายหยุดน่ิงทีสุ่ด จงึต้องมกีารใชแ้สงน้อยที่สุด บรรยากาศควรจะผ่อน
คลายและไมม่กีารรบกวนจากแสงอื่น จงึใชส้แีบบ Warm White และปิดมา่นกนัแสงรบกวนจากภายนอก 

2) ช่วงพกัผ่อน: คล้ายกบัการนอนในช่วงพกัผ่อนเป็นช่วงที่ผ่อนคลายจากการท ากจิกรรมต่าง ๆ แต่ต่างจากช่วงการนอน
เนื่องจากอาจมกีจิกรรมทีท่ าเพือ่ความผอ่นคลายจงึจ าเป็นตอ้งมแีสงมากกวา่ แสงทีเ่หมาะสมคอื 60 – 300 ลกัซ ์และสแีบบ Warm White 
หรอื Cool White เพือ่ความรูส้กึอบอุ่นแต่ยงัสวา่งพอทีส่ามารถตื่นตวัได ้
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3) ชว่งรบัประทานอาหาร: แสงทีเ่หมาะสมคอื 215-300 ลกัซ ์และสแีบบ Warm White หรอื Cool White ทีเ่ขม้กวา่ช่วงพกัผอ่น 
เพือ่สรา้งบรรยากาศสบายๆ ผอ่นคลาย และท าใหอ้าหารดเูดน่แต่นวลตาน่ารบัประทาน มากขึน้ 

4) ชว่งท างาน: เป็นช่วงทีต่อ้งการความสดชืน่และความ ตื่นตวัอยา่งมาก แสงทีเ่หมาะสมคอื 300 ลกัซ ์ใช ้สขีองแสงเป็นสโีทน
ขาว และมดีชันีความถูกตอ้ง สขีองแสง (CRI) 98 และเปิดมา่นเพือ่เหน็ทศันียภาพในชว่งการท างาน 

 
รปูท่ี 9 ภาพบรรยากาศภายในทีพ่กัทีเ่ปลีย่นไปตามกจิกรรม 

5. การใช้งานระบบ 

 
รปูท่ี 10 ภาพการใชง้าน 

เฟอร์นิเจอร์แบบปรบัเปลี่ยนได้และระบบต้นแบบที่พฒันาขึ้นสามารถรองรบัการปรบัเปลี่ยนการใช้งานได้ 4 รูปแบบ โดย
ผูใ้ชง้านสามารถพลกิ ยก ยา้ย หมุน สว่นต่าง ๆ ของเฟอรนิ์เจอรไ์ดต้ามตอ้งการ เมือ่เฟอรนิ์เจอรอ์ยู่ในรปูแบบทีถู่กวางเอาไว ้แมเ่หลก็ที่
ฝังเอาไวใ้นเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นจะดูดใหต้ดิกนัแบบเขา้ขัว้พอด ี(snap-fit) จากนัน้ระบบจะสัง่การใหป้รบัเปลีย่นแสงภายในหอ้งอย่าง
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อตัโนมตั ิโดยผูใ้ชง้านสามารถดกูารแสดงผลไดผ้า่นทางคอมพวิเตอรท์ีค่วบคุมบรรยากาศภายในหอ้ง (รปูที ่10) ระบบตรวจจบัพฤตกิรรม
ผูใ้ชง้านในเฟอรนิ์เจอรก์บัระบบแสดงผลนัน้ไมจ่ าเป็นจะตอ้งมสีายเชื่อมต่อถงึกนัเพราะใชร้ะบบเครอืขา่ยไรส้าย ระบบควบคุมบรรยากาศ
ภายในหอ้งนัน้ยงัมกีารแทรกการหน่วงเวลาเอาไว้ เพื่อป้องกนัการกดปุ่ มเพื่อส่งสถานะโดยบงัเอญิ ผูใ้ช้งานสามารถขยบัปรบัเปลีย่น
เฟอรนิ์เจอรไ์ดห้ลากหลายตามตอ้งการโดยไมต่อ้งกงัวลวา่จะเผลอกดแลว้สภาพแสงในหอ้งจะเปลีย่นทนัท ีเมือ่เฟอรนิ์เจอรถ์ูกปรบัเปลี่ยน
เป็นทีแ่น่นอนแลว้ระบบจงึจะคอ่ยตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสภาพบรรยากาศ 

6. สรปุผล 

ผลลพัธข์องงานวจิยัคอืระบบตน้แบบทีเ่ป็นเฟอรนิ์เจอรแ์บบปรบัเปลีย่นไดท้ีส่ามารถควบคุมบรรยากาศภายในหอ้งพกัไดอ้ย่าง
อตัโนมตั ินวตักรรมทีผู่ว้จิยัไดท้ดลองผลติขึน้นี้สามารถสรา้งความยดืหยุ่นใหก้บัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่ ากดัดงัเชน่คอนโดมเินียมในเมอืงได ้อกี
ทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานพื้นที่ให้มากขึ้น ระบบตรวจจบัพฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศยัและเมื่อรวมเขา้กบั ระบบบ้าน
อจัฉรยิะแลว้ สามารถน าไปใชค้วบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในหอ้งพกัเพือ่รองรบัการใชง้านทีห่ลากหลาย สรา้งความสะดวกสบาย
ในการใช้งานของผูใ้ช้ รวมถึงจดัการอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ การท างานของระบบนัน้ตดิต่อกนัผ่านเครอืข่ายไร้สาย ท าใหส้ามารถใช้งาน
เฟอรนิ์เจอรไ์ดง้่ายและยงัสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัระบบอื่นไดอ้กีดว้ย โดยเมือ่เปรยีบเทยีบระบบตรวจจบัพฤติกรรมการผูใ้ชง้านใน
งานวจิยัน้ีกบัระบบอื่น ๆ จะเหน็ความแตกต่างอย่างชดัเจน เน่ืองจากระบบทีม่อียู่ในทอ้งตลาดจะใชก้ารสัง่งานผา่นสมารต์โฟนหรอืเซน -
เซอรต์่าง ๆ ภายในบา้น และมองขา้มการใชง้านเฟอรนิ์เจอรแ์บบปรบัเปลีย่นไดท้ีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชโ้ดยตรงไป 

ปัจจุบนั ระบบตน้แบบทีพ่ฒันาขึน้น้ีรองรบัการปรบัเปลีย่นการใชง้านได ้4 รูปแบบ โดยในอนาคตผูว้จิยัตัง้เป้าหมายว่าจะให้
ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกปรบัหรอืตัง้รปูแบบไดม้ากขึน้ รวมถงึการก าหนดใชง้านไดด้ว้ยตวัเอง (Customizable) ซึง่สามารถท าไดห้ากมกีาร
พฒันาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม้คีวามเป็นหน่วยโมดูลาร์ (modular) มากขึน้ มปีุ่ มทีจุ่ดเชื่อมต่อ และมกีารตัง้เงื่อนไขในการเขยีน
โปรแกรมทีซ่บัซอ้นขึน้ นอกจากน้ีหากมกีารบนัทกึค่าการปรบัเปลีย่นการใชง้านรูปแบบเฟอรนิ์เจอรไ์ว ้ยงัสามารถน าขอ้มลู เหล่าน้ีไปใช้
งานร่วมกบัระบบปัญญาประดษิฐเ์พื่อในช่วยตดัสนิใจปรบัเปลีย่นบรรยากาศภายในหอ้งใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัให้
มากขึน้ไดอ้กีดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันท าให้ศูนย์พกัพิงส าหรับรองรับผู้ประสบภัยใน

สถานการณ์ภยัพบิตัิต่างๆ ในหลายครัง้ไม่สามารถรองรบัต่อจ านวนของผู้ประสบภยัที่เพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็วได้ จงึจ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัเปลีย่นการใชง้านของพืน้ทีอ่าคารเดมิทีม่อียู่ในสถานการณ์ภยัพบิัตเิพื่อรองรบักบัจ านวนผูป้ระสบภยัทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหห้ลายๆพืน้ทีท่ี่
ถูกปรบัเปลีย่นการใชง้านมานัน้อาจจะมอุีปสรรคทัง้ในการพกัอาศยั และการรกัษา ของผูป้ระสบภยั จากการจดัการพืน้ทีข่องอาคารเดมิที่
มคีวามแตกต่างกนั ในขณะเดยีวกนัมกีารพฒันาเทคโนโลยวีธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมซึง่เป็นปัญญาประดษิฐป์ระเภทหนึ่งทีส่ามารถคน้หา
ค าตอบอนัเหมาะสมท าใหส้ามารถเลอืกผลงานการออกแบบที่เป็นค าตอบที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุดภายใต้เงื่อนไขความต้องการที่
ก าหนด งานวจิยัน้ีจงึมจีุดประสงคท์ีจ่ะวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมทีส่ามารถดงึเอาผลลพัธจ์ากการออกแบบที่มปีระสทิธภิาพเพื่อใชใ้นการ
ออกแบบจดัการพืน้ทีอ่าคารเดมิใหเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัผูป้ระสบภยัตามแนวคดิการออกแบบเพือ่คนทัง้มวลในรปูแบบ 2 มติ ิเพือ่ใหพ้ืน้ทีท่ีถู่ก
จดัออกมานัน้มขีนาดและต าแหน่งทีเ่หมาะสมต่อการพกัอาศยัและพกัรกัษา มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน ทุกคนสามารถใชง้านได ้และ
สามารถประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อื่นๆได ้

ค าส าคญั: วธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรม, ศนูยพ์กัพงิ, โปรแกรมเสรมิ, พารามเิตอร ์

Abstract 
Today's rapidly growing population changes have made available shelters to accommodate victims in various disaster 

situations.  Many times, the shelters were unable to accommodate the rapidly increasing number of victims and had to adjust 
the utilization of existing buildings in disaster situations to accommodate the increasing number of victims. Many of the altered 
areas may not be suitable for both the shelter and the treatment of the victims. which is caused by the management of the area 
of the existing building that is different from the building area at the same time, genetic algorithm technology is being developed, 
which is a type of artificial intelligence that can find the right answer, making it possible to select the most efficient design 
solution under demanding conditions. This research aims to develop a genetic algorithm that can extract effective design results 
to be used in the design and management of the original building as a disaster relief area according to the design concept for 
all.  It comes out in a 2D format so that the space that has been arranged has an appropriate size and position for living and 
resting. It is safe to use. Anyone can use it and can be effectively applied in other situations.  

Keywords: genetic algorithm, shelter, plug-in, parameter 
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1. บทน า 

การเปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในปัจจุบนัท าใหศู้นยพ์กัพงิส าหรบัรองรบัผูป้ระสบภยัในสถานการณ์
ภยัพบิตัติ่างๆทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารอพยพหรอืยา้ยทีพ่กัเพื่อเขา้รกัษา ไมส่ามารถรองรบัต่อจ านวนของผูป้ระสบภยัทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ได ้
ไมว่า่จะเป็น สถานการณ์น ้าท่วมปี 54 ทีม่นี ้าท่วมในพืน้ที ่65 จงัหวดั เสยีหาย 69 ลา้นไร่ จ านวนผูป้ระสบภยั 4,039,459 ครวัเรอืนหรอืคดิ
เป็น 13,425,869 คน หรอื สถานการณ์โรคระบาด covid-19 ทีม่ผีูต้ดิเชือ้รวม 1,85 ลา้นคน และผูต้ดิเชือ้รายวนัทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองกว่า 
10,000 คนต่อวนั ในช่วงเดอืน กนัยายน และ ตุลาคม ปี 2564 ที่ผ่านมา ท าให้ในสถานการณ์ภยัพบิตัิต่างๆเหล่าน้ี จ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัเปลี่ยนการใช้งานของพื้นที่อาคารเดมิทีม่อียู่ ใหส้ามารถใชเ้ป็นพื้นที่รองรบัการพกัพงิในสถานการณ์ภยัพบิตั ิในหลายพืน้ที่ในการ
ปรบัเปลีย่นการใชง้านของพืน้ทีอ่าคารเดมิทีม่อียู่ในสถานการณ์ภยัพบิตัเิพื่อรองรบักบัจ านวนผูป้ระสบภยัทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็นัน้ ท าให้
หลายๆพืน้ทีอ่าจจะมอุีปสรรคทัง้ในการพกัอาศยั และการรกัษา ของผูป้ระสบภยั จากการจดัการพืน้ทีข่องอาคารเดมิทีม่คีวามแตกต่างกนั
ทัง้ในเรื่องของขนาด การใช้งาน และความสามารถรองรบัต่อความต้องการของจ านวนของผู้ประสบภยัที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ใน
ขณะเดยีวกนัมกีารพฒันาเทคโนโลยวีธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมซึง่เป็นปัญญาประดษิฐ์ประเภทหน่ึงทีส่ามารถคน้หารปูแบบอนัเหมาะสมท าให้
สามารถเลอืกผลงานการออกแบบทีเ่ป็นค าตอบทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุภายใตเ้งือ่นไขความตอ้งการทีก่ าหนดได ้ 

งานวจิยัน้ีจงึมจีุดประสงคท์ีจ่ะพฒันาวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมทีส่ามารถดงึเอาผลลพัธจ์ากการออกแบบทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้
ผูอ้อกแบบสามารถใชว้ธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมในการจดัการพืน้ทีอ่าคารเดมิใหเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัผูป้ระสบภยัตามแนวคดิการออกแบบเพือ่
คนทัง้มวลในรปูแบบ 2 มติ ิเพือ่ใหพ้ืน้ทีท่ีถู่กจดัออกมานัน้มขีนาดและต าแหน่งทีเ่หมาะสมต่อการพกัอาศยัและพกัรกัษา มคีวามปลอดภยั
ในการใชง้าน ผูป้ระสบภยัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั และสามารถประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อื่นๆได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการจดัการพืน้ทีอ่าศยัรวมของศูนยพ์กัพงินัน้จ าเป็นตอ้งค านึงถงึสถานการณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้และความตอ้งการการใชง้าน
ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิเพือ่ใชใ้นการวางแผนการจดัการพืน้ทีใ่นสว่นของพืน้ทีพ่กัอาศยัรวมใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสมทัง้ในการ
พกัอาศยัหรอืการพกัรกัษาของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยั จากงานวจิยัของ Dongping Fang (2020) กล่าวว่า ในสถานการณ์ โควดิ 19 
ท าให้เกิดผลกระทบและเกิดความสูญเสยีเป็นจ านวนมาก โดยปัญหาหลกันัน้มาจากพื้นที่ศูนย์พกัพงิที่มกีารเตรยีมไว้เพื่อรบัมอืกบั
สถานการณ์ภยัพบิตัติ่าง ๆ นัน้ ไมเ่พยีงพอต่อจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และ Nilufer Saglar Onay (2018) กล่าววา่ ในชว่ง
หลงัจากสถานการณ์ภยัพบิตันิัน้ ทีพ่กัถอืเป็นสิง่จ าเป็นพืน้ทีฐ่านทีส่ าคญัทีส่ดุ เพือ่ความอยูร่อดปลอดภยัของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ ท าใหใ้น
การออกแบบศูนยพ์กัพงิทีเ่หมาะสมนัน้มคีวามทา้ทายอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานในการอยู่อาศยัขัน้ต ่า ท าใหก้าร
จดัการศนูยพ์กัพงิจากอาคารเดมิจงึจ าเป็นตอ้งจดัท าขึน้โดยค านึงถงึประสทิธภิาพการจดัวางพืน้ทีพ่กัอาศยัใหม้คีวามเหมาะสมทีส่ดุ  

กระบวนการออกแบบวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมเป็นกระบวนออกแบบทีม่กีารท างานร่วมกนัระหวา่งพาราเมตรกิ และขัน้ตอนที่
วธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรม ทีเ่ป็นเป็นเทคนิคทางปัญญาประดษิฐอ์ยา่งหน่ึงทีใ่ชใ้นการคน้หา การเพิม่ประสทิธภิาพ และการเรยีนรู ้(Search, 
Optimization, and Learning) ด้วยการเลยีนแบบทฤษฎกีารววิฒันาการทางธรรมชาต ิเพื่อใหไ้ดค้ าตอบที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยกระบวนการออกแบบน้ีถูกใชใ้นงานออกแบบและสถานการณ์ต่างๆ เช่น Filipe G. Afonso and Jun C. Lu (2020) ไดท้ า
โครงการที่ใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ที่สามารถช่วยเหลอืในออกแบบจดัวางพื้นที่พกัอาศยัชัว่คราวที่เหมาะสมในสถานการณ์ภยัพบิตัเิพื่อ
รองรบัต่อจ านวนประชากรที่ได้รบัผลกระทบหรอืศูนย์เสยีที่อยู่อาศยัในช่วงหลงัการเกิดภยัพบิตัิ จงึได้มกีารพฒันาโปรแกรมที่ใช้วธิี
ข ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรม เพือ่ออกแบบพืน้ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวทีเ่หมาะสมในสถานการณ์ภยัพบิตัใิหม้ปีระสทิธิรูปทีสุ่ด Danil Nagy. (2017) 
ไดพ้ฒันาแอพพลเิคชัน่ในการจดัวางพืน้ทีภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้โดยการใชก้ระบวนการวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมในการออกแบบ เพื่อ
ประเมนิความเหมาะสมของความแออดัการใชง้าน เสน้ทางออกฉุกเฉิน และการจดัวางพืน้ที ่และ Theresa Fink1, Reinhard Koenig2 
(2019) ใชเ้ครื่องมอืเพือ่เป็นทัง้สือ่และช่วยเหลอืในการออกแบบใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยใชโ้ปรแกรม Rhinoceros 3D และโปรแกรมเสรมิ 
Grasshopper ในการออกแบบจดัวางผงัเมอืงเพือ่รบัมอืกบัการเตบิโตของประชากรทีเ่พิม่ขึน้กวา่ 10 ลา้นคน จงึพฒันาระบบการออกแบบ
ในรูปแบบของพาราเมตรกิ บนโปรแกรมเสรมิ Grasshopper ที่สามารถวเิคราะห์บรบิท สภาพอากาศ และจดัวางผงัเมอืงได้อย่างมี
ประสทิธภิาพซึง่ในการใชก้ระบวนการวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมในงานทีเ่ป็นการจดัวางผังนัน้กม็กีารน ามาใชใ้นงานภายในเช่นกนั เช่น 
Sherif Abdelmohsen (2016) ได้พฒันาโปรแกรมเสริมที่มรีะบบการจดัวางเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทลงในห้องที่ก าหนดโดย
อตัโนมตั ิซึง่กระบวนการเหลา่น้ีถูกน ามาใชโ้ดยทีย่งัมกีระบวนการท างานหรอืขัน้ตอนการใชง้านทีม่คีวามคลา้ยกนัโดยมคีวามแตกต่างกนั
แลว้แต่กระบวนการของแต่ละงานวจิยั เช่น Nagy (2017) ใชว้ธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมโดยผ่าน 3 ขัน้ตอนหลกั คอื การใส่ขอ้มูล ส่งให้
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คอมพวิเตอรว์เิคราะห ์และ เลอืกผลการออกแบบทีต่อ้งการ โดย Autodesk Studio (2018) Sydora & Stroulia (2020) และChen et al. 
(2020) ไดเ้สนอแนวทางวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมโดยม ี4 ขัน้ตอนคอื การจดัท าพาราเมตรกิส าหรบัรบัขอ้มลู การตัง้เกณฑก์ารออกแบบ
จากค่าพาราเมตรกิ คดัเลอืกแบบและวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้และ น ามาเลอืกแบบทีต่อ้งการตรงกบัทีก่ าหนด โดยวธิน้ีีท าใหผ้ลทีไ่ดน้ัน้
ค่อนขา้งมคีวามจ าเพาะและถูกตกีรอบเพื่อใหไ้ดส้ดัส่วนเหมาะสมตามทีต่อ้งการจากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัการใชว้ธิขี ัน้ตอนเชงิ
พนัธุกรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม ผูว้จิยัไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 1.ในการท างานของระบบคอมพวิเตอรน์ัน้จ าเป็นตอ้งมกีารเตรยีมขอ้มลูที่
จะน ามาใชง้าน โดยการแปลงใหเ้ป็นภาษาทีค่อมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใจได ้เพือ่ใหค้อมพวิเตอรส์ามารถค านวณคา่ต่าง ๆ ได ้2.ก่อนท าวธิี
ข ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรม ตอ้งท าพาราเมตรกิดไีซน์ (Parametric design) หรอืขึน้แบบจ าลอง 3 มติใิหป้รบัเปลีย่นได ้เพือ่เป็นแบบจ าลอง 3 
มติติัง้ตน้ในการท าวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรม 3.การก าหนดค่าความเหมาะสมสง่ผลต่อแบบทีค่อมพวิเตอรค์ านวณออกมาผ่านวธิขี ัน้ตอน
เชงิพนัธุกรรม เพราะฉะนัน้ตอ้งก าหนดคา่ความเหมาะสมใหถู้กตอ้งตามความตอ้งการเพือ่ใหเ้กดิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. เกณฑก์ารพฒันาระบบ 

 
รปูท่ี 1 ภาพแสดงแผนผงัการท างานของระบบ 

จากการศกึษาและทดลองใชง้านเทคโนโลยกีารสรา้งแบบจ าลองแบบพาราเมตรกิส าหรบังานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดต้ดัสนิใชโ้ปรแกรม 
Rhinoceros Grasshopper Octopus เป็นหลกัในการพฒันางานวจิยัชิ้นน้ี เน่ืองจาก Rhinoceros และ โปรแกรมเสรมิ Grasshopper มี
ความต้องการการใชง้านขอ้มลูทีไ่ม่ซบัซ้อน จึงเหมาะสมกบักระการท างานทีต่้องการความรวดเรว็ในการออกแบบ โดยโปรแกรมเสรมิ 
Grasshopper มกีารพฒันาเครือ่งมอืการใชง้านทีห่ลากหลายท าใหม้ตีวัเลอืกในการใชง้านเครือ่งคอ่นขา้งมาก โดยในการท างานของระบบ
การออกแบบพาราเมตรกิจะตอ้งสามารถออกแบบพืน้ทีพ่กัอาศยัภายในศูนยพ์กัพิงไดใ้นผงัพืน้อาคารทีห่ลากหลายในดา้นขนาด รปูทรง 
และ ต าแหน่งทางเขา้ออก โดยสามารถออกแบบไดต้ามแนวทางการออกแบบพืน้ทีพ่กัอาศยัภายในศูนยพ์กัพงิซึง่ประกอบไปดว้ย หน่วย
ยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกัทีเ่ป็นพืน้ทีพ่กัอาศยัสว่นใหญ่หรอืทัง้หมดภายในศูนยพ์กัพงิ หน่วยย่อยพืน้ทีพ่ ักอาศยัรองทีส่ามารถเพิม่เขา้มาใน
พืน้ทีพ่กัอาศยัภายในศนูยพ์กัพงิไดโ้ดยสามารถเลอืกจ านวนเป็นสดัสว่นและประเภทของหน่วยยอ่ยภายในพืน้ทีไ่ด ้พืน้ทีส่ว่นกลางทีใ่ชใ้น
การดแูล ใหข้อ้มลู หรอืรกัษา ภายในพืน้ทีพ่กัอาศยัโดยสามารถดไูดจ้ากตารางที ่1 และ เสน้ทางหลกัทีเ่ป็นเส้นทางออกฉุกเฉินของพืน้ที่
พกัอาศยัภายในศูนยพ์กัพงิโดยจะมกีารใชง้านโปรแกรม Shortest Walk ในการหาทางเดนิทีส่ ัน้ทีสุ่ด และ DeCodingSpaces ในการจดั
วางผงัของหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยั ซึง่เป็นโปรแกรมเสรมิภายใน Grasshopper  
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หน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกั       หน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัรอง                 พืน้ทีส่ว่นกลาง                ทางหลกัเขา้ – ออกฉุกเฉิน 

รปูท่ี 2 ภาพแสดงประเภทพืน้ทีภ่ายในพืน้ทีพ่กัอาศยัของศนูยพ์กัพงิ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอ้มลูของหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัและพืน้ทีส่ว่นกลาง 

ประเภท พืน้ที ่
ขนาดพืน้ที ่

ขนาดทางเขา้ออก Extra Function 
กวา้ง ยาว 

A 2.40 ม. 2.20 ม. 2.40 ม. เตยีง , เครือ่งมอืแพทย ์0.50 * 0.50 ม. พกัรกัษา-เบา 

B 2.90 ม. 2.20 ม. 2.90 ม. เตยีง , เครือ่งมอืแพทย ์0.50 * 0.80 ม. พกัรกัษา-หนกั 

C 2.00 ม. 2.20 ม. 0.90 ม.  พกัอาศยัระยะสัน้ 

D 2.40 ม. 2.20 ม. 0.70 ม.  พกัอาศยัระยะยาว 

Hub A 3.90 ม. 2.40 ม. 2.40 ม. พืน้ทีส่ าหรบัเตยีง / เครือ่งมอืแพทย ์ ส าหรบัตรวจ / ปฐมพยาบาล 

Hub B 2.40 ม. 2.40 ม. - ประชาสมัพนัธ ์/ เกบ็ของชว่ยเหลอื ใหข้อ้มลู / ใหค้วามช่วยเหลอื 

ในสว่นของกระบวนการวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมนัน้จะใช ้Octopus เน่ืองจากตวัโปรแกรมเสรมิ Octopus นัน้สามารถหาผลลพัธท์างการ
ออกแบบผา่นเกณฑก์ารออกแบบหลายเกณฑไ์ด ้ดว้ยเหตุผลดงัน้ีท าใหผู้ว้จิยัไดต้ดัสนิใจเลอืกโปรแกรมออกแบบ 3 มติ ิRhinoceros ซึง่
ประกอบด้วยโปรแกรมเสรมิส าหรบัออกแบบแบบจ าลองพาราเมตรกิ Grasshopper และโปรแกรมเสรมิส าหรบัการใช้งานและพฒันา
ระบบวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมดว้ยโปรแกรมเสรมิ Octopus  

4. การพฒันาระบบ 

สว่นของการออกแบบและพฒันางานวจิยั หลงัจากสรุปเกณฑก์ารออกแบบจากการศกึษาเทคโนโลยแีละทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
จะท าการออกแบบพาราเมตรกิโดยใชโ้ปรแกรม Rhinoceros เพื่อท าใหเ้กดิแบบจ าลอง 2 มติทิีส่ามารถสรา้งบนความหลากหลายของ
พืน้ทีอ่าคารเดมิทีต่อ้งการใชใ้นการจดัการพืน้ทีส่ าหรบัศูนยพ์กัพงิ เพือ่ใชง้านในรูปแบบพาราเมตรกิทีถู่กควบคุมในรูปแบบพารามเิตอร์  
และประเมนิออกมาเป็นคะแนนทีส่ามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมได ้โดยในกระบวนการออกแบบพาราเมตรกิจะมกีาร
เตรยีมรปูแบบหน่วยย่อยของพืน้ทีพ่กัอาศยัทีเ่ป็นพืน้ทีส่ าหรบัการอยูอ่าศยัหรอืรกัษาของผูป้ระสบภยัเพือ่ใชใ้นการจดัวางพืน้ทีไ่ว ้4 แบบ
นัน่คอืแบบ A B C และ D รปูแบบพืน้ทีส่ว่นกลางส าหรบัการใชง้านของผูด้แูลศนูย์พกัพงิภายในพืน้ทีพ่กัอาศยัเพือ่ใชใ้นการจดัพืน้ทีไ่ว ้2 
แบบนัน้คอืแบบ Hub A และ Hub B โดยขนาดและการใชง้านแต่ละแบบนัน้สามารถดูไดจ้ากตารางที ่1  และขนาดของทางเดนิภายใน
พืน้ทีพ่กัอาศยัโดยจะม ี2 ขนาดคอื 2 เมตร และ 2.5 เมตร 

4.1 การรบัข้อมลู การรบัขอ้มลูโดยการป้อนขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการใชง้านพาราเมตรกิ เพือ่ใชใ้นการจดัวางพืน้ทีอ่าคารเดมิใหเ้ป็นศนูยพ์กั
พงิ โดยมขีอ้มูลทีจ่ าเป็นไดแ้ก่ ขนาดของพืน้ที่ จุดทางเขา้-ออกของพืน้ที ่ประเภทของพืน้ที่พกัอาศยัหลกัทีเ่ป็นรูปแบบพืน้ที่พกัอาศยั
ส าหรบัการอยูอ่าศยัหรอืรกัษากลุ่มหลกัในพื้นที ่จ านวนและพืน้ทีพ่กัอาศยัรองทีเ่ป็นรปูแบบพืน้ทีพ่กัอาศยัส าหรบัการอยู่อาศยัหรอืรกัษา
กลุม่รองในพืน้ที ่และประเภทของพืน้ทีส่ว่นกลางทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูบ่รเิวณทางเดนิหลกั  
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รปูท่ี 3 ภาพแสดงการวาดพืน้ทีอ่าคารเดมิและก าหนดต าแหน่งทางเขา้-ออก  

4.1.1 ขนาดของพื้นที ่ขนาดของพืน้ทีอ่าคารเดมิจะเป็นการน าเขา้ของขอ้มูลในรูปแบบของโพลไีลน์ ทีต่่อกนัเป็นรูปทรงของ
พืน้ทีอ่าคารโดยใชข้นาดของพืน้ทีอ่าคารจรงิในสดัส่วน 1:1 ของพืน้ทีว่าดลงในโปรแกรม Rhinoceros แลว้เชื่อมเขา้กบัโปรแกรมเสรมิ 
Grasshopper เพือ่เป็นการน าเขา้ขอ้มลูภายในโปรแกรมตามรปูที ่3 ทางซา้ย 

4.1.2 ทางเขา้-ออก ทางเขา้ออกของอาคารเดมิจะถูกก าหนดโดยรปูแบบโพลไีลน์ ทีต่ดัอยู่บนเสน้ทีถู่กวาดเป็นรปูทรงพืน้ทีโ่ดย
ก าหนดระยะจากมุมหรอืขอบอาคารตามระยะจรงิในสดัส่วน 1:1 ของพืน้ทีว่าดลงในโปรแกรม Rhinoceros แลว้เชื่อมเขา้กบัโปรแกรม
เสรมิ Grasshopper เพือ่เป็นการน าเขา้ขอ้มลูภายในโปรแกรมตามรปูที ่3 ทางขวา 

4.1.3 การก าหนดประเภทของพืน้ทีภ่ายในพื้นทีพ่กัอาศยั การก าหนดประเภทของพืน้ทีภ่ายในพืน้ทีพ่กัอาศยั 4 สว่นโดยมสีว่น
ที ่1 คอืพืน้ทีท่ีม่หีน่วยยอ่ยของพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกัทีจ่ะมกีารเลอืกประเภทพืน้ที ่A B C D สว่นที ่2 คอืหน่วยย่อยของพืน้ทีพ่กัอาศยัรองที่
จะมรีูปแบบการเลือกจ านวนเป็นสดัส่วนเปอร์เซ็นของจ านวนหน่วยย่อยของพื้นที่พกัอาศยัหลกัทัง้หมดที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ซึ่ง
สามารถก าหนดได้ตามความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งานและประเภทพื้นที่ A B C D ส่วนที่ 3 คอืการก าหนดประเภทของพื้นที่
ส่วนกลางที่จะอยู่ตดิกบัเสน้ทางหลกัโดยจะมพีืน้ที่ประเภท Hub A Hub B และส่วนที่ 4 คอืการก าหนดขนาดทางเดนิภายในพื้นที่พกั
อาศยัของศนูยพ์กัพงิ 

4.2 การประมวลผลและเกณฑ์การให้คะแนนภายในวิธีขัน้ตอนเชิงพนัธกุรรม จะเป็นการท างานภายในโปรแกรมเสรมิ Octopus 
โดยแบ่งออกเป็นการประมวลผลทีท่ างานผา่นพารามเิตอรข์อง Grasshopper และ เกณฑข์องคะแนนทีอ่อกมาจากกระบวนการออกแบบ
พาราเมตกิภายใน Grasshopper  

4.2.1 การประมวลผล จะเป็นการประมวลผลเพื่อใชใ้นการสรา้งจ านวนประชากรเพื่อสร้างเป็นรุ่นแต่ละรุ่นตามกระบวนการวธิี
ข ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมโดยจะเชื่อมกบัพารามเิตอรข์อง ทางเขา้-ออก จากจุด A ไป B ต าแหน่งของพืน้ทีส่่วนกลางทีเ่กดิขึน้บนเสน้ทางเขา้-
ออก ขนาดของพืน้ทีส่ าหรบัการวางหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัรองโดยแบง่เป็นแกน X,Y และต าแหน่งพืน้ทีข่องหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัรอง 

4.2.2 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประมวลผลการออกแบบผา่นวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรม โดยเกณฑก์ารออกแบบนัน้จะก าหนดขึน้เพือ่ใช้
ในการพลอ็ตกราฟเพื่อแสดงผลการออกแบบบนโปรแกรมเสรมิ Octopus ทีม่ปีระสทิธภิาพตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยก าหนด
ตามตารางที ่2 ซึง่การท างานของวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมภายในโปรแกรมเสรมิ Octopus นัน้จ าเป็นตอ้งใหค้ะแนนเกณฑก์ารออกแบบที่
มผีลในทศิทางเดยีวกนัเชน่ จากค่าน้อยไปมาก หรอื มากไปน้อย โดยผูว้จิยัเลอืกใหผ้ลออกมาเป็นค่าน้อยทีส่ดุเป็นเกณฑค์ะแนนทีด่ทีีสุ่ด 
จงึก าหนดเกณฑภ์ายในกราฟของโปรแกรมเสรมิ Octopus โดยใหจ้ านวนของหน่วยย่อยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกัเป็นค่าตดิลบ จ านวนของ
หน่วยย่อยพื้นทีพ่กัอาศยัรองจะเป็นจ านวนที่ได้ทีไ่ด้จากการออกแบบลบด้วยจ านวนที่ก าหนดขึน้ตามความต้องการของผูใ้ช้งานและ
เปลีย่นใหเ้ป็นจ านวนเตม็เพือ่ใหค้่าทีไ่ดน้ัน้เขา้ใกล ้0 ทีส่ดุหรอืจ านวนหน่วยยอ่ยพืน้ที่พกัอาศยัรองไดจ้ านวนตามทีก่ าหนด และระยะทาง
จากหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกัทีไ่กลทีส่ดุจากพืน้ทีส่ว่นกลางเพือ่ใหไ้ดร้ะยะทีใ่กลท้ีส่ดุ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการแปลงคะแนนเกณฑก์ารออกแบบภายในโปรแกรมเสรมิ Octopus 

เกณฑก์ารออกแบบจากพาราเมตรกิ  เกณฑก์ารออกแบบภายในโปรแกรม Octopus 

คา่ระยะทาง → คา่ระยะทาง 

จ านวนหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกั → -(จ านวนหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกั) 

จ านวนสดัสว่นหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัรองของทัง้หมด → | จ านวนของสดัสว่นทีต่อ้งการ - จ านวนของสดัสว่นทีไ่ด ้| 

5. การใช้งานระบบ 

การทดลองการใช้งานวธิีข ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมในการจดัวางพื้นที่พกัอาศยัภายในศูนย์พกัพงิอาคารเดมิโดยใช้อาคารศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร ์รงัสติ บรเิวณยมิ ทีม่คีวามกวา้ง 30 เมตร ความยาว 50 เมตรและทางเขา้ – ออก 4 ทางตามรปูที ่4 โดยจ าลองเป็น
สถานการณ์ทีต่อ้งการพืน้ทีพ่กัอาศยัระยะสัน้และตอ้งการหน่วยยอ่ยส าหรบัผูบ้าดเจบ็หนกัประมาณรอ้ยละ 20 ของจ านวนทัง้หมด โดยจะ
ตัง้จ านวนประชากรไวท้ี ่40 และรุน่อยูท่ี ่20 ซึง่จะมขี ัน้ตอนต่อไปน้ี 

1) วาดพื้นท่ีอาคารและต าแหน่งทางเข้า – ออกของอาคารเดิม โดยการใชค้ าสัง่โพลไีลน์วาดรปูทรงของพืน้ทีอ่าคารโดยใช้
ขนาดของพืน้ทีแ่ละต าแหน่งทางเขา้ - ออกของอาคารเดมิในสดัสว่น 1:1 และน าเขา้โปรแกรมเสรมิ Grasshopper โดยแยกออกเป็นสว่น
ของ Entrance ตามรปูที ่5 ทางขวา และ Site ตามรปูที ่ทางซา้ย 

 
รปูท่ี 4 ภาพแสดงภาพผงัพืน้อาคารศนูยป์ระชุมธรรมศาสตร ์รงัสติ 

  
รปูท่ี 5 ภาพการเลอืกเสน้ของพืน้ทีแ่ละต าแหน่งทางเขา้ - ออก 

2) เลือกประเภทหน่วยย่อยของพื้นท่ีพกัอาศยัหลกั โดยใชพ้ารามเิตอรข์อง Grasshopper ตามรูปที ่6 ทางขวา โดยขนาด
ของหน่วยย่อยของพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกัจะถูกก าหนดไวต้ามตารางที ่1 ต่อมาก าหนดจ านวนหน่วยย่อยของพืน้ทีพ่กัอาศยัรองในสดัสว่นที่
ต้องการจากจ านวนหน่วยย่อยทัง้หมดและเลอืกประเภทหน่วยย่อยของพื้นที่พกัอาศยัรอง เลอืกประเภทที่ของพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ใน
ภายในพืน้ทีพ่กัอาศยัและเลอืกขนาดทางเดนิภายในพืน้ทีพ่กัอาศยัของศนูยพ์กัพงิ 



การประยุกตใ์ชว้ธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมในการจดัการกบัพืน้ทีอ่าคารใหเ้ป็นศนูยพ์กัพงิส าหรบัผูป้ระสบภยัพบิตัิ 
พทุธากร พงษว์ฒุธิรรม และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

849 

 
รปูท่ี 6 ภาพพารามเิตอรข์องประเภทหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยั พืน้ทีส่ว่นกลาง และจ านวนของหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัรอง 

3) การใช้งานโปรแกรมเสริม Octopus เปิด Octopus ขึน้มาเพื่อเลอืกจ านวนของประชากรและจ านวนรุ่นทีจ่ะใหโ้ปรแกรม
เสรมิ Octopus นัน้ประมวลผลการออกแบบโดยผูใ้ชส้ามารถก าหนดไดเ้องตามความตอ้งการ โดยการประมวลผลนัน้จะใชเ้วลามากหรอื
น้อยตามจ านวนประชากร จ านวนรุ่น และประสทิธภิาพคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชง้าน ซึง่หลงัการประมวลผลนัน้ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกผลการ
ออกแบบทีไ่ดบ้นกราฟภายในโปรแกรมเสรมิ Octopus ตามความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  

จากการทดลองกรณีศกึษาพบว่าผลทีไ่ดจ้ากการใชง้านวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมใชเ้วลาประมาณ 15 นาทโีดยจะมกีารเลอืก
ทางเขา้ – ออกของพื้นที่ในรูปแบบที่ค่อนขา้งไม่แตกต่างกนัมากนักเพื่อให้ได้จ านวนของหน่วยย่อยพื้นที่พกัอาศยัจ านวนมาก โดย
ต าแหน่งของพื้นที่ส่วนกลางจะอยู่บรเิวณ ของเส้นทางเขา้ – ออกของหน่วยย่อยพื้นที่พกัอาศยัหลกัเพื่อให้ตวัของพื้นที่ส่วนกลางมี
ระยะห่างจากหน่วยย่อยพืน้ทีพ่กัอาศยัใหน้้อยทีสุ่ด และกลุ่มของหน่วยย่อยพกัอาศยัรองนัน้จะอยู่ห่างจากพืน้ทีส่่วนกลางเพื่อใหห้น่วย
ย่อยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกันัน้จบักลุ่มกนัมากทีสุ่ดเพื่อใหใ้กลก้บัพืน้ทีส่่วนกลางมากทีสุ่ด โดยจ านวนหน่วยย่อยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกัและรอง 
และ ระยะห่างของพืน้ทีส่่วนกลางกบัหน่วยย่อยทีไ่กลทีสุ่ดของแต่ละผลการออกแบบจะเป็นไปตามตารางที ่3 และภาพผลการออกแบบ
ตามรปูที ่8 

 
รปูท่ี 7 กราฟผลการประมวลผลอาคารตวัอยา่งภายใน Octopus 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงพารามเิตอรแ์ละคา่ในกราฟบนโปรแกรมเสรมิ Octopus ของผงัพืน้อาคารตวัอยา่ง 

ผลการ
ออกแบบ 

หน่วยยอ่ย 
พืน้ทีพ่กัอาศยัหลกั 

หน่วยยอ่ย 
พืน้ทีพ่กัอาศยัรอง ประเภทพืน้ที่

สว่นกลาง 

ระยะหา่งระหวา่งพืน้ที่
สว่นกลางและหน่วยยอ่ยพืน้ที่
พกัอาศยัหลกัทีไ่กลทีส่ดุ 

จ านวน
รอง 

Axes 1 

จ านวน
ทัง้หมด 
Axes 2 

ระยะทาง 
Axes 3 

ประเภท จ านวน ประเภท จ านวน 

อาคาร
ตวัอยา่ง 

ผลการออกแบบ คา่ของกราฟภายใน Octopus 

แบบที ่1 B 116 D 32 Hub B 34.99 0.2 -148 34.99 

แบบที ่2 B 116 D 32 Hub B 34.99 0.2 -148 34.99 

แบบที ่3 B 119 D 20 Hub B 35.99 8.2 -139 35.99 

แบบที ่4 B 109 D 32 Hub B 35.91 3.0 -141 35.91 

 
รปูท่ี 8 ภาพแสดงผลการออกแบบบน Rhino ของผงัพืน้อาคารตวัอยา่ง 

นอกจากการทดลองกบัอาคารตวัอย่างผูว้จิยัไดท้ดลองร่วมกบัผงัพืน้อาคารรูปแบบอื่นๆ โดยจะมสีีเ่หลีย่ม ตวัแอล และตวัยู เพื่อ
ทดสอบวา่กระบวนการออกแบบพาราเมตรกิและวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมสามารถใชง้านไดก้บัอาคารทีม่ผีงัรปูแบบอื่นๆโดยจะมกีารทดลอง
กบัผงัอาคาร 3 รูปแบบคอื สีเ่หลีย่ม ตวัแอล และ ตวัยู เพื่อทดลองถงึการจดัวางหน่วยย่อยพืน้ทีพ่กัอาศยั และการสรา้งเสน้ทางเขา้-ออก
หลกัทีม่ผีงัอาคารทีซ่บัซอ้นขึน้ ซึง่ผลการออกแบบจาก Octopus สามารถดไูดจ้ากตารางที ่4 และภาพผลการออกแบบตามรปูที ่9 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงพารามเิตอรแ์ละคา่ในกราฟบนโปรแกรมเสรมิ Octopus ของผงัพืน้อาคารรปูแบบอื่นๆ 

ผลการ
ออกแบบ 

หน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กั
อาศยัหลกั 

หน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กั
อาศยัรอง 

ประเภท 
พืน้ที่

สว่นกลาง 

ระยะหา่งระหวา่งพืน้ที่
สว่นกลางและหน่วยยอ่ยพืน้ที่
พกัอาศยัหลกัทีไ่กลทีส่ดุ 

จ านวน
รอง 

Axes 1 

จ านวน
ทัง้หมด 
Axes 2 

ระยะทาง 
Axes 3 

ประเภท จ านวน ประเภท จ านวน 

ผงัรปูแบบอืน่ ผลการออกแบบ คา่ของกราฟภายใน Octopus 

สีเ่หลีย่ม B 349 D 88 Hub B 65.91 0.2 -437 65.91 

ตวัแอล A 331 D 48 Hub A 68.61 9.9 -379 68.61 

ตวัย ู B 633 D 72 Hub B 136.49 1.1 -705 136.49 

 
รปูท่ี 9 ภาพแสดงผลการออกแบบบน Rhino ของผงัพืน้อาคารรปูแบบอื่นๆ 

แบบที ่1 แบบที ่3 แบบที ่4 

สีเ่หลีย่ม ตวัแอล ตวัย ู

แบบที ่2 
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6. สรปุผล 

จากการสรา้งกระบวนการพาราเมตรกิร่วมกบัการประยุกตใ์ชว้ธิขี ัน้ตอนขัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมในการจดัการกบัพืน้ทีอ่าคารเดมิ
ทีม่รีปูแบบแตกต่างกนัใหเ้ป็นศูนยพ์กัพงิส าหรบัผูป้ระสบภยัพบิตัสิรุปผลไดว้า่ สามารถประยุกตใ์ชว้ธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมไดก้บัอาคาร
ทัง้ในรูปทรงสีเ่หลีย่ม รูปทรงตวัแอล และรูปทรงตวัยู ทีม่ตี าแหน่งทางเขา้-ออกและรูปทรงผงัพืน้ทีแ่ตกต่างกนั ผูใ้ชง้านสามารถก าหนด
ประเภทหน่วยยอ่ยพืน้ทีพ่กัอาศยัหลกั ประเภทและจ านวนของหน่วยย่อยพืน้ทีพ่กัอาศยัรอง และประเภทพืน้ทีส่ว่นกลางเพือ่ใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ภยัพบิตัแิละจดัวางลงในพืน้ทีอ่าคารเดมิไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการประเมนิประสทิธภิาพตามเกณฑก์ารออกแบบผา่นวธิี
ข ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมและเลอืกผลการออกแบบโดยผู้ใช้งานเพื่อใหไ้ด้แบบที่มปีระสทิธภิาพ โดยผูใ้ช้งานสามารถน ากระบวนการวธิี
ข ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการช่วยเหลอืในการออกแบบจดัวางพืน้ทีอ่าคารเดมิในอาคารรปูแบบต่างๆไดเ้พือ่ใหไ้ดค้ าตอบ
ของรูปแบบการจดัวางที่เหมาะสมกบัในแต่ละอาคารและแต่ละสถานการณ์ โดยการประมวลผลนัน้ใช้เวลาไม่นานเน่ืองจากผลการ
ออกแบบนัน้ออกมาในรปูแบบ 2 มติ ิท าใหส้ามารถชว่ยเหลอืในชว่งกระบวนการจดัวางพืน้ทีภ่ายในอาคารเดมิทีม่รีปูแบบแตกต่างกนัไดม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ตวักระบวนการออกแบบสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการจดัพืน้ทีใ่นการใชง้านรปูแบบอื่นๆ ไดโ้ดยการปรบัเปลีย่น
ประเภทหน่วยยอ่ยทีม่กีารก าหนดขนาดการใชง้านจากศนูยพ์กัพงิไปสูก่ารออกแบบหน่วยย่อยอื่นๆ หรอืการน าผลการออกแบบทีอ่อกมา
ในรปู 2 มติมิาแสดงเป็นภาพ 3 มติเิพือ่การสือ่สารทางการออกแบบทีด่ขี ึน้กบัผูใ้ชง้าน 

โดยระบบทีพ่ฒันาขึน้นี้ยงัมขีอ้จ ากดัในการออกแบบจดัวางพืน้ทีพ่กัอาศยัในศนูยพ์กัในบางอาคารอยู่เชน่ อาคารทีม่ผีงัพืน้ทีท่ีม่ ี
ความซบัซ้อนของรูปทรง มแีนวอาคารเป็นเสน้โคง้ ซึ่งตวัผูใ้ชง้านอาจจะตอ้งท าการก าหนดพืน้ทีภ่ายในอาคารทีม่คีวามเป็นเหลีย่มมุม
หรอืรปูทรงทีเ่ขา้ใจงา่ยมากขึน้ และในการใชง้านนัน้ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานการใชง้านโปรแกรมเสรมิ Grasshopper ซึง่ในอนาคตจะ
มกีารพฒันาสว่นต่อประสานกบัผูใ้ช ้(user interface) และการแสดงผลขอ้มลู เพือ่ใหโ้ปรแกรมสามารถใชง้านและเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 การจดัการขอ้มลูเพื่อการปรบัเปลีย่นรูปแบบการใชส้อยในพืน้ที่สถานบนัการศกึษามคีวามส าคญัมากขึน้หลงัเกดิการระบาด
ของไวรสัโควดิ 19  เน่ืองจากรูปแบบการเรยีนการสอนดัง้เดมิในสถาบนัการศกึษาไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปตามการพฒันาเทคโนโลยี
เพือ่รองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดดว้ยความรวดเรว็ การปรบัเปลีย่นดงักล่าวยงัคงตามมาดว้ยค าถามเรื่องประสทิธภิาพของรปูแบบ
การใชส้อยพืน้ทีใ่หม่ และการตดัสนิใจเลอืกระหว่างรูปแบบการใชส้อยพืน้ทีท่ีค่วรรกัษาไวห้รอืยกเลกิไป การรูข้อ้มูลเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสนิใจในการปรบัเปลี่ยนพื้นที่การเรยีนการสอนจงึมคีวามจ าเป็นต่อการด าเนินการปรบัเปลี่ยนพื้นที่ งานวจิยัจงึมจีุดประสงค์เพื่อ
ทดลองศึกษาและจดัการข้อมูลประกอบการตดัสนิใจการปรบัเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่การเรยีนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลผ่านระบบธุรกจิอจัฉรยิะดว้ยโปรแกรม Microsoft Power BI ขอ้มลูของอาคารใน
หมวดขอ้มลูทางการภาพ และหมวดขอ้มลูบนัทกึการใชง้านระหวา่งเดอืนมถุินายน 2563 ถงึ เดอืน มนีาคม 2565 ถูกรวบรวมเพือ่น ามา
ประยุกตใ์ชใ้นงานวจิยั จากการศกึษาคน้พบวา่ ขอ้มลูทีม่อียู่ถูกจดัการอย่างขาดความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั สง่ผลใหไ้มส่ามารถน าขอ้มลู
มาใชต้่อได ้ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการสรา้งบรรทดัฐานขอ้มลูจงึจะสามารถส่งต่อขอ้มลูไปวเิคราะหใ์นระบบ BI ได ้หลงัจากการน าขอ้มลูไป
วเิคราะหแ์ละแสดงขอ้มลูในรูปแบบ Dashboard พบวา่มปีระโยชน์ต่อการแสดงภาพรวมของประสทิธกิารใชง้านพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน 
กระนัน้การจดัเกบ็ขอ้มูลทีค่รอบคลุม ก าหนดรูปแบบขอ้มลูทีช่ดัเจน และการสรา้งบรรทดัฐานขอ้มลู ช่วยท าใหผู้บ้รหิารหรอืนักจดัการ
ทรพัยากรอาคารน าขอ้มูลไปวเิคราะหอ์ย่างสะดวกรวดเรว็ นอกจากนัน้ความสมัพนัธท์ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงระหว่างกจิกรรม
รปูแบบการเรยีนการสอน และการใชส้อยของพืน้ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพของพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก สถาบนัการศกึษาควรมนีโยบายจดัการ
ข้อมูล และสร้างมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกันมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพและความแมน่ย าของการวเิคราะหข์อ้มลู 

ค ำส ำคญั: กำรเรยีนกำรสอนรปูแบบไฮบรดิ, ประสทิธภิำพกำรใชพ้ืน้ทีก่ำรเรยีนกำรสอน, กำรจดักำรขอ้มลู, ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ, กำรรูข้อ้มลู 

Abstract 
 Since the traditional learning paradigm in higher education institutions altered significantly during the COVID-19 
epidemic, data management for learning space transformation has played a critical role. Experts have yet to provide a precise 
response to the subject of space efficiency after altering learning spaces. Because the productivity from those studies has 
distinct advantages and impacts learning space management, whether to keep online study, hybrid study, or return to traditional 
study becomes a crucial issue among institution planners. Physical data literacy is necessary to enable learning space 
transformation decision-making. This study aims to investigate and manage physical space data for learning space 
transformation at Chiang Mai University's Faculty of Architecture. The study makes use of Microsoft Power BI as a business 
intelligence technology. From June 2020 through March 2022, physical and utilization data were collected. As a result of the 
many data sources with diverse data types, the outcome illustrates the difficulty in gathering and retrieving data. This problem 
can be resolved by establishing a new file in.xls format and then importing it into Power Query in Power BI. After analyzing and 
visualizing data through a dashboard, the presentation provided an overall picture of learning space utilization. Institution 
planners and facility managers could use Power BI's BI system to understand better their space efficiency in terms of frequency, 
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occupancy, and use. The standard of data sources with data cleaning, on the other hand, is required for the result's reliability. 
The path of learning space data management and a crucial aspect to perform would be real-time utilization data which requires 
a further study in educational space management. 

Keywords: Hybrid Classroom, Learning Space Utilization, Data Management, Business Intelligence, Data Literacy 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
หลงัเกิดการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ในประเทศไทยในช่วงต้นปี พศ. 2565 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการศกึษา และ

รปูแบบของการศกึษาในทุกๆระดบั ส าหรบัระดบัมหาวทิยาลยัซึง่เป็นสถาบนัทีม่จี านวนผูใ้ชส้อยอาคารหมูม่ากต่อหน่ึงหน่วยพืน้ที ่ยอ่มมี
ความเสีย่งต่อการเกิดการแพร่ระบาดหากปราศจากการควบคุมและการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการใช้พื้นที่ การน าเทคโนโลยเีขา้มา
ประยุกต์ใชใ้นวชิาทัง้ประเภทบรรยาย (Lecture Subject) และปฏบิตั ิ(Practice Subject) เพื่อสนับสนุนการเรยีนในรูปแบบออนไลน์จงึ
ตอบโจทยก์ารป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ไดใ้นช่วงเวลาทีผ่า่นมา (กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่, 2564) เช่นเดยีวกบั
การปรบัเปลีย่นการท างานของบุคลากรในสถาบนัใหอ้ยูใ่นรปูแบบออนไลน์หรอืรักษาระยะหา่ง (Kara, 2021) แมจ้ะมกีระแสการค านึงถงึ
การปรบัรปูแบบการศกึษาใหก้ลบัไปอยู่ในรูปแบบปกต ิหรอืแบบทีเ่คยเป็นมาก่อนการแพร่ระบาดเน่ืองจากการเรยีนในรปูแบบออนไลน์
ไดถู้กวพิากษ์วจิารณ์วา่ขาดการปฎสิมัพนัธร์่วมกนัระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน รวมถงึไม่เอือ้ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
มากเท่าทีค่วร (Riratanaphong, 2021) การเรยีนการสอนรูปแบบใหม่ทีเ่กดิจากการน าเทคโนโลยมีาใชส้นับสนุนกจิกรรมการเรยีนการ
สอนไมว่า่จะเป็นการศกึษาทางไกล (Distance learning) การเรยีนบรรยายในรปูแบบออนไลน์ (Online lecture) การเรยีนบนโลกเสมอืน 
(Visual learning) หรอืการเรยีนร่วมกนัในหอ้งเรยีนแบบรกัษาระยะห่าง (Social distancing classroom) กลบักลายเป็นตวัเลอืกใหม่ที่
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนบางหลกัสูตร เพิม่ขดีจ ากดัในการเขา้ถึงการศกึษา และมโีอกาสการน าการเรยีนการสอน
รปูแบบดงักล่าวมาพฒันาต่อในอนาคตได ้

อยา่งไรกต็าม กระบวนการการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นรปูแบบพืน้ทีก่ารศกึษาอยา่งคงอา้งองิจากการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ขอ้มลู
จากแบบสอบถาม และอาศยัประสบการณ์ของการบรหิารอาคารของคณะผูบ้รหิารในองคก์รมาใชใ้นการก าหนดแผนกลยุทธการจดัการ
ทรพัยากรและพืน้ที ่(Strategic Facility Planning) วารสารทางวชิาการหลายแหง่ระบุวา่ สถาบนัการศกึษาหลายแหง่ยงัคงประสบปัญหา
เรื่องการจดัการขอ้มลูเพื่อน ามาประกอบการตดัสนิใจในการปรบัเปลีย่นรูปแบบการจดัการอาคารจากหลายสาเหตุ อาทเิช่น ขอ้มลูทาง
กายภาพทีม่อียู่ไม่ตรงกบัการใชง้านในปัจจุบนั (Gawin & Marcinkowski, 2017; TEFMA, 2009) ขอ้มลูทีม่อียู่ไมต่รงกบัจุดประสงคข์อง
การจดัการขอ้มลู และขาดความเขา้ใจเชงิลกึในการน าขอ้มลูมาวเิคราะหป์ระกอบการตดัสนิใจ (RICS, 2011) 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพือ่พฒันาและทดสอบระบบธุรกจิอจัฉรยิะเพือ่สนับสนุนการคาดการณ์และการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชส้อยพืน้ที่

การเรยีนการสอนของผูบ้รหิารหรอืผูจ้ดัการทรพัยากรอาคารผา่นโปรแกรม Power BI 
2) เพื่อศกึษาคน้ควา้ปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงรูปแบบการใชส้อยพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนแบบออนไลน์ หรอืไฮบรดิ และ

ก าหนดทศิทางกลยุทธการจดัการพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษาเป็นกรณีศกึษา 

1.3 ขอบเขตของการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเลอืกใชข้อ้มลูประเภทปฐมภมู ิ(Primary data) และทุตยิภูม ิ(Secondary data) มาใชใ้นการวเิคราะหว์จิยั และศกึษา

เฉพาะพืน้ทีท่ีป่ระกอบกจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกหลกัสตูร พืน้ทีส่ าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั และการท างานของ
ผูส้อน มผีูใ้ชง้านหลกัในพืน้ทีอ่ยู ่5 กลุม่ ไดแ้ก่ นกัศกึษาปรญิญาตร ีนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา นกัวจิยั อาจารย ์และผูเ้ขา้มาติดต่อธุระ 
ดงันัน้ กจิกรรมหรอืปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการวจิยัจะมทีีม่าจากพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีเป็นหลกั การศกึษาวจิยัน้ีจะไมร่วม
การวเิคราะหก์จิกรรมการท างานของกลุม่บุคลากรสนบัสนุน สว่นของงานบรหิารและธุรการ 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

854 

2. ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 รปูแบบการใช้สอยและประสิทธิภาพการใช้งานพืน้ท่ีการเรียนการสอนในสถาบนัอดุมศึกษา  
มบีทความวจิยักล่าวถงึปัจจยัของการเปลีย่นแปลงรปูแบบพืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัในศตวรรษที ่21 อยู่

ด้วยกันหลายประการ เช่น คุณลกัษณะผู้เรียน ตัวแบบการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Prachyapruit, 2017) ปัจจยัดงักล่าวก่อใหเ้กดิรูปแบบการใชส้อยของพืน้ที่การเรยีนรูรู้ปแบบใหม่ๆ กลายเป็นหวัขอ้ทีถู่ก
หยบิยกมาพดูถงึทัง้ในอุตสาหกรรมพฒันาการศกึษา และการจดัการทรพัยากรอาคาร หากกล่าวถงึรปูแบบการใชส้อยพืน้ทีก่ารเรยีนการ
สอนแบบดัง้เดมิ ไดแ้ก่ การนัง่เรยีนแบบผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง (teacher’s center) หรอืหอ้งเรยีนแบบบรรยาย (Lecture classroom) มรีาย
งานวจิยัการใชพ้ืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัยนืยนัว่า Lecture classroom ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงมาเป็นเวลายาวนาน และยงัคงเป็นทีนิ่ยม
เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว (M. & Al-Ansi, 2021) ข้อมูลอ้างอิงโดย Tertiary education facilities 
management association (TEFMA) ระบุว่าการใชง้านของหอ้งเรยีนแบบบรรยายยงัคงมสีดัส่วนเยอะทีสุ่ดในบรรดารูปแบบการเรยีน
การสอนในระดบัอุดมศกึษา แต่สิง่ทีเ่ปลีย่นไปคอืขนาดของหอ้งเรยีนทีล่ดลงเพือ่ตอบรบักบัจ านวนประชากรนกัเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที่
ลดลงอย่างมนีัยยะส าคญั (TEFMA, 2009) นอกจากนัน้ ยงัมรีปูแบบของพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างตามรปูแบบการ
อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม เช่น Student-centre space, Centrally timetabled teaching space, Student and staff service space โดยแต่ละ
พืน้ทีม่คีวามยดืหยุน่สงูต ่าแตกต่างกนัไปตามรปูแบบอุปกรณ์และกจิกรรม รปูแบบพืน้ทีท่ีน่ าเทคโนโลยมีาประกอบการเรยีนการสอน เช่น 
Virtual design studio หรอื Computer lab นโยบายการเรยีนแบบ lifelong learning หรอืการเรยีนรู้ตลอดชวีติผ่านช่องทาง MOOCs 
หรอื Massive open online course ถูกน ามารวมอยู่ในหลกัสูตรการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษาด้วย ท าใหก้ารเขา้ถงึการเรยีนการ
สอนลกัษณะน้ีเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่ง ไม่จ าเป็นต้องใช้ห้องเรยีนแบบบรรยายตลอดหลกัสูตร เป็นเหตุให้จ านวนห้องเรยีน และขนาด
หอ้งเรยีนลดลง (M. & Al-Ansi, 2021) การจดัการพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนรปูแบบใหมใ่นช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา จงึมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบ
ของเฟอรนิ์เจอรท์ีส่ามารถโยกยา้ยหรอืพบัเกบ็ได ้เพือ่ใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วสามารถรองรบักจิกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการเรยีนการสอนแบบ 
lecture เกดิเป็นการซอ้นทบัรปูแบบการใชง้าน เพิม่ความหลากหลาย ความยดืหยุน่ และเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ทีใ่หคุ้ม้คา่มากยิง่ขึน้ 
(Riratanaphong, 2021) 

การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่การเรียนการสอนยังคงเป็น โจทย์ที่ท้าทายส าหรับคณะผู้บริหารใน
สถาบนัอุดมศกึษาในปัจจุบนั เน่ืองจากคุณลกัษณะพเิศษของพืน้ทีท่ี่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงบ่อย มคีวามยดืหยุ่นในการใชง้าน และมคีวาม
ตอ้งการปฏสิมัพนัธเ์ชงิกายภาพสงูเพือ่ฝึกฝนการเขา้ร่วมสงัคมและการท างานร่วมกนั (NAO, 1996) ท าใหก้ารประเมนิประสทิธภิาพถูก
จ ากดัอยูใ่นรปูแบบการวดัผลเชงิคุณภาพมากกวา่ทางสถติหิรอืการประเมนิขอ้มลูเชงิกายภาพ อกีทัง้การออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน
แมจ้ะมสีตูรส าเรจ็ทีช่ดัเจน แต่การออกแบบพืน้ทีท่ีเ่ผื่อไวม้ากกวา่การใชง้านจรงิเพื่อรองรบัการขยายตวัของตลาดดา้นการศกึษายงัไม่มี
ขอ้มูลทางสถติเิชงิกายภาพรองรบั มเีพยีงขอ้มูลจากฝ่ายบุคคลเพยีงอย่างเดยีว (TEFMA, 2009) จงึเป็นเหตุให้การจดัเกบ็ขอ้มูลดา้น
ประสทิธภิาพการใชง้านของพืน้ทีด่งักล่าวยงัคงไม่มมีาตรฐานทีช่ดัเจน จากสารสารวชิาการดา้นการจดัการสถานศกึษาระบุการจดัเกบ็
ขอ้มูลดา้นประสทิธภิาพการจดัการทรพัยากรเชงิคุณภาพ และการจดัท าแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่ เช่น การสมัภาษณ์เพื่อรบัทราบ
ขอ้เสนอแนะ (Feedback) (Ibrahim, Yusoff, & Bilal, 2012; Riratanaphong, 2021) แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ (Satisfaction 
survey) และการประเมนิตนเอง (Self-Evaluation) (Iranmanesh & Onur, 2021) การน าขอ้มลูทางกายภาพและการใชง้านจรงิเชงิสถติิ
มาประยุกต์การวเิคราะห์ประสทิธิภาพการใช้งานพื้นที่การเรยีนการสอนจงึยงัมีช่องว่างส าหรบัการทดลองและวจิยัเพื่อวเิคราะห์หา
รปูแบบการด าเนินการทีเ่หมาะสมและสนบัสนุนการตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงรปูแบบพืน้ทีเ่พือ่เขา้กบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปัจจุบนัทีส่ดุ 

2.2 การค านวณประสิทธิภาพรปูแบบการใช้สอยของพืน้ท่ีการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา  
Tertiary Education Facilities Management Association หรือ TEFMA ของสหรัฐอเมริกาก าหนดรูปแบบการค านวณ

ประสทิธภิาพในการใชพ้ืน้ที ่(Space Utilization) โดยการใหร้อ้ยละร่วมกนัระหว่างการค านวณหารอ้ยละความถี่ในการใชพ้ืน้ที ่ (Room 
Frequency) กบัรอ้ยละการถอืครองพืน้ทีใ่ชส้อย (Room Occupancy) (TEFMA, 2009) การตรวจสอบขอ้มลูดว้ยวธิดีงักล่าวยงัคงเป็นที่
นิยมในธุรกจิการใหบ้รกิารบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร และในอุตสาหกรรมการศกึษาการจดัการพืน้ทีม่หาวทิยาลยั (Abdullah et al., 
2012; Logendra, 2015) การตรวจสอบขอ้มูลการใช้สอยอาคาร (Space Utilization Audit: SUA) จากทบทวนวรรณกรรมสรุปรูปแบบ
การค านวณดงัต่อไปน้ี 
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2.2.1 ควำมถีก่ำรใชพ้ืน้ที ่SPACE FREQUENCY (SF)  (TEFMA, 2009) 
SF ค านวณโดยการหาคา่รอ้ยละของจ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้นพืน้ที ่ต่อจ านวนชัว่โมงเวลาเปิดใชพ้ืน้ทีโ่ดยรวม สามารถใชค้ านวณไดท้ัง้ทีเ่ป็น
หอ้ง พืน้ทีโ่ดยรวม หรอืพืน้ทีท่ีเ่ลอืกใชใ้นการตรวจสอบ ผลลพัธอ์อกมาเป็นคา่รอ้ยละ 

𝑆𝐹 =  
จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้

จ านวนชัว่โมงทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
    (1)    

2.2.2 กำรครอบครองพืน้ที ่Space Occupancy Index (SOC)  (TEFMA, 2009) 
SOC ค านวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ใช้งานจรงิในหอ้งเมื่อห้องถูกใช้งาน ต่อจ านวนความจุผู้ใช้งานทัง้หมด SOC เป็นการ
ค านวณทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั SF ผลลพัธอ์อกมาเป็นคา่รอ้ยละ 

𝑆𝑂𝐶 =  
จ านวนนกัเรยีนทีใ่ชง้านจรงิ

จ านวนความจุผูใ้ชง้าน×จ านวนชัว่โมงทีใ่ช
 ้  (2)    

2.2.3 กำรใชง้ำนในพืน้ที ่Space Utilization Rate (SUR) (Abdullah et al., 2012) 
SUR เกดิจากการน าค่า SF และ SOC มารวมกนัเพือ่หาความตอ้งการการใชง้านในพืน้ทีท่ีแ่ทจ้รงิ สรุปแบบแผนการใชพ้ืน้ที ่และประเมนิ
เปรยีบเทยีบการใชพ้ืน้ที ่ผลลพัธอ์อกมาเป็นคา่รอ้ยละ 

𝑆𝑈𝑅 =  
SF%×SOC%

100
    (3)    

ผลลพัธจ์ากการท า SF, SOC, SUR นอกจากจะช่วยใหเ้ขา้ใจแบบแผนการใชง้านของพืน้ทีแ่ต่ละส่วน หรอืหอ้งแต่ละหอ้งได้
แลว้ ยงัช่วยท าใหผู้ท้ีร่บัผดิชอบต่อการจดัการพืน้ทีเ่ขา้ใจสถานการณ์และแนวโน้มการใชง้านของพืน้ทีใ่นอนาคตได ้มหีลายประเทศทีน่ า
การท า SUR มาใชใ้นการประเมนิพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนอยา่งจรงิจงั และน าไปประกอบการก าหนดแนวทางการจดัการพืน้ทีต่่อๆไป โดย
มวีตัถุประสงคใ์หพ้ืน้ทีก่ารเรยีนการสอนม ีSUR สงูสดุ  

รปูแบบและระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูเชงิกายภาพส าหรบัพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนนัน้มอียู่หลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ (1) การสรา้ง
ระบบการจองหอ้งและพืน้ทีท่ ากจิกรรมที่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูระบบบรหิารงบประมาณและกจิกรรมของคณะหรอืมหาวทิยาลยั (Business 
Process Management: BPM)  จากนัน้จงึเชื่อมต่อกบัตารางการเรยีนการสอน หรอืตารางปฏทินิการศกึษา (2) การจองหอ้งในระบบ
ทะเบียนของคณะหรือมหาวทิยาลยั (Room Registration System, Room Booking System) จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษา
กรณีศกึษาพบว่าสถาบนัการศกึษาหลายแห่งทัง้ในไทยและต่างประเทศ ไดใ้นระบบน้ีมาใช้อย่างแพร่หลาย (Atkinson & Lee, 2018)  
และ (3) การจองหอ้งโดยการระบุลงในตารางเวลาหน้าหอ้งหรอืพืน้ทีน่ัน้ๆ หรอืการจองหน้างาน (Walk-in Booking) ซึง่การจองรปูแบบน้ี
ยงัพบเหน็ไดใ้นสถาบนัการศกึษาขนาดกลางและขนาดเลก็ หรอืใชใ้นระดบัการจดัการคณะ (Jaruvarakul, Petchkaew, & Kulthararom, 
2014) จากการทบทวนวรรณกรรมยงัปรากฎขอ้มูลอกีดว้ยว่า การจดัการขอ้มูลทัง้สามรูปแบบนัน้มขีอ้บกพร่องอยู่มาก โดยเฉพาะการ
จดัการพืน้ทีข่นาดใหญ่ เป็นเอกเทศ หรอืมหีน่วยงานในการก ากบัดแูลบนพืน้ทีห่นึ่งๆเป็นจ านวนมาก การปรบัขอ้มลูรปูแบบการจดัการ
พืน้ทีก่ารเรยีนการสอนใหเ้ขา้มาอยู่ในระบบเดยีวกนัยงัถอืว่าเป็นความทา้ทายหน่ึงของอุตสาหกรรมการจดัการพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืถูก
ละเลยเน่ืองจากกจิกรรมการเรยีนการสอนในพืน้ทีไ่ม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา หากแต่ตอนน้ี ทัง้การเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ และเกดิการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลหน่วยงาน ผูจ้ดัการอาคารตระหนักถงึการจดัการพืน้ทีเ่พื่อ
รองรบัรูปแบบการเรยีนการสอนทีย่ดืหยุ่น หรอื การสอนรูปแบบ Hybrid classroom ทา้ยทีสุ่ด สบืเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงการใช้
งานในพืน้ทีเ่กดิเรว็มากขึน้ หรอืการเรยีนการสอนทีม่กีารเปลีย่นแปลงจาก Offline สู่ Online ย่อมเกดิการเปลีย่นแปลงคุณภาพการใช้
งาน และมทีรพัยากรขอ้มลูการใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่มากขึน้ การศกึษาเรือ่งรปูแบบและวธิกีารจดัการขอ้มลูจ านวนมาก หรอื BIG DATA 
ในองคก์รเพือ่น ามาวเิคราะหจ์งึมคีวามส าคญัมากขึน้เชน่เดยีวกนั  

2.3 ระบบธรุกิจอจัฉริยะในการบริหารทรพัยากรอาคาร 
ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence) หรอืระบบ BI คอื ระบบรวบรวมขอ้มูลทุกภาคส่วน ขอ้มูลตามเวลาจรงิ (Real-

time) และขอ้มลูมหตั (Big data) มาวเิคราะห์โดยละเอยีดเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ (Carlisle, 
2018) ระบบ BI ปรากฏในวารสารทางวชิาการดา้นทรพัยากรอาคารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างานทีเ่กดิบ่อย
ขึน้ และมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบ การบรกิาร และ คุณภาพสภาพแวดลอ้มอยู่ตลอดเวลา ความหนาแน่นของกลุ่มขอ้มลูทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างานแต่ละครัง้มจี านวนมากขึน้ตามไปดว้ย จงึเป็นเหตุใหค้วามตอ้งการดา้นนวตักรรมการจดัการขอ้มลูเป็นอกีหน่ึง
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ช่องทางทีส่ามารถพฒันาในอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ได้ (Bradley & Woodling, 2000) การจดัการขอ้มูลอย่างอจัฉรยิะค่อยๆ ถูก
พฒันาผา่นการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ (Management Information)  

RICS ระบุกรอบการจดัการขอ้มลูทรพัยากรโดยมขีัน้ตอนในลกัษณะวงจรอยู ่5 ขัน้ตอนหลกั (รปูที ่1) เริม่ตน้จากการสรา้งและ
พฒันากลยุทธการจดัการขอ้มลูทรพัยากรอาคาร ก าหนดเป้าหมายการจดัการ เกบ็ขอ้มลูจากแหล่งทีม่าทีห่ลากหลายเช่น ขอ้มลูกายภาพ
ทัว่ไป และขอ้มลูจากการประมวลผลของแต่ละแผนกในองคก์ร วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่บรรลุเป้าหมาย และรายงานผล (RICS, 2011) กรอบ
การจดัการขอ้มูลทรพัยากรอาคารดงักล่าวถูกน ามาประยุกต์จาก “ขอ้มูล” เป็น “ความรู้” เพื่อสนับสนุนการก าหนดกลยุทธการจดัการ
ทรพัยากรอาคาร และกลยุทธการจดัการพืน้ทีท่ างาน (Ahmed, Tezel, Aziz, & Sibley, 2017) โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่การสรา้งประสทิธิ
ภาพสงูสดุบนทรพัยากรพืน้ทีท่ีม่อียู ่และสง่เสรมิการใชง้านในพืน้ทีใ่หเ้กดิแรงสนับสนุนการขบัเคลื่อนการพฒันาดา้นธุรกจิ และการสง่ต่อ
ความรูเ้พือ่สรา้งนวตักรรมในพืน้ที ่(Riratanaphong, 2007)  

การพฒันากรอบการจดัการขอ้มลูทรพัยากรอาคารใหค้วามส าคญัในการน าขอ้มลูมหตัมาวเิคราะหเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพและ
ความแมน่ย าในผลลพัธจ์ากการวเิคราะหข์อ้มลู แต่การวเิคราะหข์อ้มลูทรพัยากรอาคารประเภทขอ้มลูมหตัตอ้งอาศยัการพฒันาเครื่องมอื
และโปรแกรมการค านวณทีเ่หมาะสม รวมถงึการมนีกัวเิคราะหข์อ้มลู (Data analyst) คอยใหค้ าปรกึษาดา้นการจดัการขอ้มลูและก าหนด
ทศิทางการน าขอ้มลูไปวเิคราะหเ์พือ่บรรลุวตัถุประสงคต์่างๆ ส าหรบัขอบเขตการจดัการขอ้มลูทรพัยากรอาคารในปัจจุบนัปรากฎออยู่ใน
อุตสาหกรรม AEC (Architecture / Engineering / Construction) และแวดวงวชิาการ Ahmed et al. กลา่วถงึอุปสรรคการจดัการขอ้มลูใน
อุตสาหกรรมดงักล่าวไว้ว่า เน่ืองด้วยปัจจยัด้านรูปแบบองค์กรประเภท Silos และที่มาของขอ้มูลที่ไม่มเีค้าโครงและอยู่อย่างกระจดั
กระจายไม่มรีปูแบบ format ทีช่ดัเจน ท าใหป้ระสทิธภิาพการจดัการขอ้มลูในอุตสาหกรรมน้ียงัคงพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Ahmed 
et al., 2017) การลงทุนดา้นการจดัการขอ้มลูทรพัยากรอาคารโดยเฉพาะขอ้มลูการจดัการหลงัการสง่มอบอาคารยงัมใีหเ้หน็น้อย และมกั
เกิดการลงทุนเพยีงครัง้คราวเพื่อวตัถุประสงค์บางประการเช่น การปรบัเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เป็นต้น  ส าหรบัการจดัการขอ้มูล
ทรพัยากรอาคารในสถาบนัการศกึษา ในยุคทีร่ปูแบบการศกึษาดัง้เดมิถูกรบกวนดว้ยการพฒันาทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ ร่วมกบัคา่นิยม
ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากสถานการณการระบาดของไวรสัโควดิ 19 จึงถูกพฒันาเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการออกแบบพื้นที่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพทัง้ต่อผู้เรียน ผู้สอน และคณะบริหารจัดการอาคาร 
(Iranmanesh & Onur, 2021) การเรียนการสอนรูปแบบไฮบริด รูปแบบออนไลน์ และการน าเทคโนโลยีเสมอืนมาใช้ในการศึกษา 
(Virtual-based classroom) ถอืเป็นการเรยีนการสอนรปูแบบใหมท่ีส่ามารถศกึษาวจิยักระบวนการใชง้านผา่นขอ้มลูทรพัยากรอาคารเดมิ
ทีม่อียู่เพือ่น ามาวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการใชพ้ืน้ทีก่ารเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาต่อไป (Kularatne, Dissawa, Ekanayake, & 
Ekanayake, 2021) 

 
รปูท่ี 1 กรอบการจดัการขอ้มลูทรพัยากรอาคาร ดดัแปลงจาก (RICS, 2011) 
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3. การด าเนินงานวิจยั 

3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการน าระบบ BI พฒันาและทดสอบการจดัการขอ้มลูทรพัยากรอาคารเพือ่สนับสนุนการคาดการณ์และการ

ตดัสนิใจปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชส้อยพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนของผูบ้รหิารหรอืผูจ้ดัการทรพัยากรอาคาร ประกอบดว้ยการศกึษาทัง้หมด 
6 ขัน้ตอนอา้งองิจากแบบจ าลองกระบวนการจดัการขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Power BI ของ Bhargava et al. (2018)   

กระบวนการจดัการขอ้มูลเริม่ต้นด้วยการจดัเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ ทัง้ Database แฟ้มข้อมูล ขอ้มูลทาง
ออนไลน์ โดยการศึกษาวิจยัน้ีใช้วิธีรวบรวมข้อมูลประเภททุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ บทความ ต ารา การค้นคว้าจาก
อนิเตอรเ์น็ต และขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการพืน้ทีใ่นกรณีศกึษา ต่อจากนัน้ก าหนดรปูแบบการดงึขอ้มลูประเภทต่างๆ
ทีส่ามารถน ามาวเิคราะหเ์พือ่การประเมนิหาผลลพัธจ์ากความตอ้งการ สรา้งกระบวนการจดัการขอ้มลูประเภท Excel และ CSV ใน Data 
warehouse และเริม่น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลเชงิสถิตปิระกอบกบัขอ้มูลที่ได้จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิ
กายภาพเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ทีก่ารเรยีนการสอนของกรณีศกึษา 

การศกึษาวจิยัน้ีจะน ารูปแบบการวเิคราะหร์ูปแบบการใชส้อยพืน้ทีร่่วมกบัเวลาการใชพ้ืน้ทีผ่่านตวัแปร SF, SOC และ SUR 
การวเิคราะหข์อ้มลูจากตวัแปรดงักลา่วจะถูกน ามาถกประเดน็ความตอ้งการจากการทบทวนวรรณกรรมทัง้หมดประเดน็ 1) ความสมัพนัธ์
ระหวา่งรปูแบบการใชส้อยกบัประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ทีข่องกรณีศกึษา 2) ความเป็นไปไดใ้นการปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชส้อยพืน้ทีก่าร
เรยีนการสอน Hybrid Classroom 3) แนวทางการจดัการพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน Hybrid Classroom ส าหรบัสถาบนัการศกึษาในอนาคต 
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวเิคราะหจ์ะถูกน ามาสรุปในรูปแบบ Dashboard ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI และสรุปผลจากการวเิคราะห์
ขอ้มูล ระหว่างการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม Power BI จะมกีารปรบัขอ้มูลเพื่อใหเ้หมาะสมต่อการน าเสนอ และตอบโจทย์ความ
ตอ้งการในการประเมนิประสทิธภิาพการจดัการพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทีก่ าหนดไว ้

 

 
รปูท่ี 2 แบบจ าลองกระบวนการจดัการขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Power BI (Bhargava, Kiran, & Rao, 2018) 
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3.2 เกณฑก์ารเลือกกรณีศึกษา 
การเลอืกกรณีศกึษาใชท้ฤษฎกีรณีศกึษาเดีย่ว (Single-case study) เพื่อท าความเขา้ใจเชงิลกึของตวัแปรหนึ่งๆทีฝั่งตวัอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มนัน้ๆ (Gustafsson, 2017) โดยเกณฑก์ารเลอืกกรณีศกึษาน้ีคอื หน่วยงานหรอืส านักวชิาการคณะใดคณะหน่ึงในพืน้ที่
มหาวทิยาลยัทีม่อีาคารเป็นของตวัเอง มปีระชากรหลกัในพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนระหว่าง 500 ถงึ 1000 คน หรอืเป็นหน่วยงานขนาด
กลางถงึใหญ่ มกีารเกบ็ขอ้มลูการใชง้านพืน้ทีใ่นรปูแบบเชงิปรมิาณเพือ่ทีจ่ะน ามาศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติไิด ้และเกณฑส์ดุทา้ยคอื 
ในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโควดิ19 หน่วยงานกรณีศกึษามกีารปรบัรูปแบบการใชง้านพืน้ที ่หรอืการจดักจิกรรมต่างๆทีส่อดรบักบั
นโยบายรกัษาระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่ประกาศครัง้แรกในปีพศ.2563 ถงึปัจจุบนัและน าเทคโนโลยเีขา้มาสนับสนุน
กจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งเหมาะสม มรีปูแบบการเรยีนการสอนทัง้แบบ Offline Online และ Hybrid Classroom 

4. ผลการวิจยั 

4.1 ข้อมลูเบือ้งต้น และเป้าหมายในการวิเคราะหข้์อมลูทรพัยากรอาคารของกรณีศึกษา 

4.1.1 ขอ้มลูทำงกำยภำพเบื้องตน้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มอีาคารเรยีนจ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารทีม่รีูปแบบการจดัการและดูแล

ผา่นคณะผูบ้รหิารของคณะ ส านักวชิาการ ส านักบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศ และฝ่ายบรหิารจดัอาคาร ทัง้หมด 4 หน่วยงาน  ตัง้อยู่
ภายในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่อ าเภอสุเทพ จงัหวดัเชยีงใหม ่อาคารดงักล่าวเป็นอาคารสงูสีช่ ัน้  มพีืน้ทีร่วมกนัทัง้หมด 15,595 
ตร.ม.  อตัราส่วนพื้นที่ใช้สอยส าหรบัการเรยีนการสอนมพีื้นที่การเรยีนการสอน 56.43% และพื้นที่ส านักงานและส่งเสรมิ 43.57% 
รายละเอยีดพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนประกอบดว้ย หอ้งบรรยาย (Lecture) หอ้งปฎบิตักิาร (Studio) หอ้งการเรยีนการสอนนอกหอ้งเรยีน 
(Workshop) และรายละเอยีดพืน้ทีส่ านักงานและส่งเสรมิประกอบดว้ย หอ้งประชุม (Meeting) หอ้งส านักงาน (Faculties) ส่วนส่งเสรมิ 
ไดแ้ก่พืน้ทีบ่รกิาร หอ้งเกบ็ของและอื่นๆ (Facilities) และทางสญัจร (Circulation) 

ตารางท่ี 1 ขนาดพืน้ทีอ่าคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
Floor Total Lecture Studio/Lab Workshop Meeting Faculties Facilities Circulation 

Floor 1 4656 256 1281 887 - 65 1126 1041 
Floor 2 4021 556 1332 - 217 717 449 740 
Floor 3 4539 1087 1442 240 52 779 162 788 
Floor 4 2743 240 986 698 - 190 112 516 
Total 15959 2139 5041 1825 269 1751 1849 3085 

Percentage 100% 13.40% 31.59% 11.44% 1.69% 10.97% 11.59% 19.33% 

4.1.2 บรบิทภำยในองคก์รต่อกำรจดักำรทรพัยำกรอำคำรในปัจจุบนั รวมถงึชว่งกำรแพรร่ะบำดของโควดิ 19 
เน่ืองจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์เป็นองคก์รในสงักดัมหาวทิยาลยั จงึมรีปูแบบการท างานการก ากบัอย่างมลี าดบัขัน้ และ

กฎระเบยีบทีช่ดัเจน คณาจารย ์บุคลากรและนักศกึษาอยู่ในการควบคุมดแูลของงานต่างๆ ในส านักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก
การแบ่งหมวดการจดัการทรพัยากรอาคารโดย International Facility Management Association (IFMA) ทัง้หมด 3P ได้แก่ People, 
Place & Process (Technology) จากกรณีศกึษาพบว่า การจดัการทรพัยากรอาคารทัง้ 3P ผ่านการควบคุมดูแลของงานต่างๆในส านัก
ถูกกระจายอยู่ตามภาระหน้าทีข่องหมวดงาน การจดัการจ านวนทรพัยากรบุคคลจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนหมวด คอื กลุ่มคณาจารยแ์ละ
บุคลากร และกลุ่มนักศกึษา การจดัการทรพัยากรอาคารจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มงานการบรกิารจดัการอาคารดว้ยระบบสารสนเทศ และ
กลุ่มบรหิารอาคารทางกายภาพ สุดทา้ยกลุ่มก าหนดทศิทางการจดัการทรพัยากรอาคาร รวมถงึการประกาศมาตรการการใชอ้าคารใน
ชว่งเวลาปกต ิและชว่งเวลาพเิศษ จะถูกรบัผดิชอบโดยคณะผูบ้รหิารของส านกังานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์



กำรพฒันำระบบธุรกจิอจัฉรยิะในกำรจดักำรทรพัยำกรพืน้ทีก่ำรเรยีนกำรสอน  
กรณศีกึษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่
เวณกิา ตนัพพิฒัน์ 
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รปูท่ี 3 แผนผงัองคก์รและกลุม่ผูร้บัผดิชอบการจดัการทรพัยากรอาคารทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัการพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 มหีลกัการการจดัการตัง้แต่จุดเริม่ตน้การเขา้ออก
ของอาคารทีเ่หลอืเพยีงจุดเดยีว การตรวจวดัอุณหภูมิ การดูแลสุขลกัษณะภายในอาคาร  ใช ้Application เพื่อจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนตวัทัง้ 
COVID Passport การวดัอุณหภูมปิระจ าวนั เป็นต้น ในส่วนของการจดัการตามมาตรการ Social Distancing ทางคณะผู้บริหารได้
ก าหนดนโยบายตามสถานการณ์การระบาดในแต่ละครัง้ โดยก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ใชอ้าคารอา้งองิจากการประกาศของกระทรวงสาธารณะ
สุข และประกาศจากส านักงานสาธารณะสุข จงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกบัการปรบัเปลีย่นรูปแบบการเรยีนการสอน และน าเทคโนโลยมีา
สนบัสนุนกจิกรรมตามความเหมาะสม  

โดยปกต ิหรอืก่อนเกดิการแพร่ระบาด รปูแบบการเรยีนการสอนจะเป็นรปูแบบดัง้เดมิ หรอื Onsite ทัง้หมด ไมม่นีโยบายการ
เรยีนการสอนระยะไกล สามารถเขา้ออกอาคารไดต้ัง้แต่เวลา 08.00น. ถงึ 20.00น. (สามารถล่วงเวลาไดต้ามความหมาะสมและตอ้งแจง้
ลว่งหน้า) เมือ่เกดิเหตุการณ์ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ทางคณะไดก้ าหนดรปูแบบการเรยีนการสอนตามมาตรการทีป่ระกาศจากกระทรวง
สาธารณะสุข โดยรปูแบบการเรยีนการสอนมกีารประยุกต์ตามประสบการณ์ของผูเ้รยีนผูส้อน และความเหมาะสมตามสถานการณ์ ไดแ้ก่ 
การเรยีน Online 100% การเรยีนการสอนแบบ Social distancing ร่วมกบั Online เช่น สลบัการเขา้มาเรยีนของนักศกึษาต่างชัน้ ต่าง
ภาควชิา ใหจ้ านวนนักศกึษาในคณะอยูท่ีไ่มเ่กนิ 20% การเรยีนการสอนแบบ Hybrid (วชิาบรรยายเรยีน Online วชิาปฏบิตัเิรยีน Onsite 
แบบ Social distancing) การเขา้มาปฏบิตักิารเรยีนการสอนในคณะตามมาตรการของรฐั และประกาศของคณะมดีงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 ตารางประกาศการจดัการอาคารในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ 19 
เลขทีป่ระกาศ Building Operation จ านวน Headcount 

(Approximation) 
เริม่ (M/D/Y) จบ (M/D/Y) 

012/2563 Online (งดการเรยีนการสอน Onsite) 0% 2/28/2563 3/17/2563 
018/2563 Online (งดการเรยีนการสอน Onsite) 0% 3/19/2563 5/3/2563 
031/2563 Hybrid (สลบันกัศกึษาเขา้เรยีนระหวา่งวนัจนัทร์

ถงึวนัศุกร)์ 
20% 6/15/2563 8/3/2563 

041/2563 Hybrid (วชิาบรรยาย Online) 50% 8/17/2563 1/3/2564 
001/2564 Online (งดการเรยีนการสอน Onsite) 0% 1/4/2564 1/24/2564 
004/2564 Onsite (สอนปกต ิยกเวน้บางวชิาตามความตก

ลงระหวา่ง นศ.และอาจารย)์ 
100% 

2/1/2564 3/31/2564 
044/2564 Onsite (สอนปกต ิยกเวน้บางวชิาตามความตก

ลงระหวา่ง นศ.และอาจารย)์ 
100% 7/6/2564 7/12/2564 
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ตารางท่ี 2 ตารางประกาศการจดัการอาคารในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ 19 (ต่อ) 
เลขทีป่ระกาศ Building Operation จ านวน Headcount 

(Approximation) 
เริม่ (M/D/Y) จบ (M/D/Y) 

046/2564 Online (งดการเรยีนการสอน Onsite) 0% 7/13/2564 7/31/2564 
051/2564 Online (งดการเรยีนการสอน Onsite) 0% 8/1/2564 8/31/2564 
066/2564 Hybrid (สอนปกต ิยกเวน้บางวชิาตามความตก

ลงระหวา่ง นศ.และอาจารย)์ 
50% 11/8/2564 12/30/2564 

ประกาศจ.เชยีงใหม ่ Online (งดการเรยีนการสอน Onsite) 0% 1/4/2565 1/17/2565 
ประกาศจ.เชยีงใหม ่ Hybrid (สอนปกต ิยกเวน้บางวชิาตามความตก

ลงระหวา่งนศ.และอาจารย)์ 
50% 1/18/2565 3/31/2565 

จากการเขา้เก็บขอ้มูลเบื้องต้นกบังานบรหิารคณะฯ พบว่าการจดัการเรยีนการสอนในช่วงเดอืนมถุินายน 2563 ถึง เดอืน
มนีาคม 2565 รวมทัง้หมด 2 ปีการศกึษา 4 ภาคการศกึษาพบว่า การปรบัเปลีย่นรูปแบบการเรยีนการสอนตามมาตรการเผา้ระวงัการ
แพร่ระบาดเป็นรปูแบบ Hybrid หรอืการเปลีย่นใหว้ชิาบรรยายเป็นมกีารเรยีนการสอนรปูแบบ Online เป็นรูปแบบทีป่รากฎการปรบัตวั
ทัง้ด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เป็นรูปแบบที่ได้รบัความนิยม และยังคงไว้เพื่อตอบรบัมาตรการ Social 
Distancing จ านวนนักศกึษาและบุคลากรทีใ่ชง้านอาคารเรยีนในช่วงเวลาดงักล่าวจงึลดลงตัง้แต่ 0 ถงึ 50% ตามการคาดการณ์ของงาน
บรหิารคณะฯ  

4.1.3 แนวทำงเบื้องตน้ของกำรจดักำรพืน้ทีก่ำรเรยีนกำรสอนอำคำรของคณะฯ ในอนำคต 
จากการเขา้สอบถามหน่วยงานบรหิารคณะฯ พบวา่ในอนาคตทางคณะผูบ้รหิาร และหน่วยงานอื่นๆในส านกัวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเรยีนการสอน มแีผนทีจ่ะก าหนดใหรู้ปแบบการเรยีนวชิาบรรยายแบบ Online น้ีเป็นตวัเลอืกหน่ึงของนักศกึษาโดยผ่านการพดูคุย
และตกลงกนัระหว่างนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อน งานบรหิารคณะฯจงึมคีวามต้องการในการศกึษาประสทิธภิาพของพืน้ทีร่ะหว่างการ
เรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวเพื่อเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน รับทราบข้อมูลด้าน
ประสทิธภิาพของการใชง้านพืน้ทีใ่นเชงิปรมิาณ และแนวทางในการประยุกตใ์ชพ้ืน้ทีก่ารเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

4.2 การจดัเกบ็ข้อมลูทรพัยากรอาคารประเภทพืน้ท่ีการเรียนการสอน  
เพื่อตรวจสอบประสทิธภิาพในการใชอ้าคารในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 การจดัเกบ็ขอ้มูลเบื้องต้นเพื่อหา

ประสทิธภิาพแบง่ออกเป็นขอ้มลู 4 ประเภทไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ทีเ่ชงิกายภาพ ขอ้มลูการจบัจองพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน ขอ้มลูการเขา้ใชง้าน
ของนักศกึษาและคณาจารย์ และขอ้มลูการปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ผูว้จิยั
พบวา่ ขอ้มลูต่างๆ ถูกจดัเกบ็แยกไปตามหน่วยงานต่างๆเพือ่จดัสรรทรพัยากรตามความตอ้งการจากหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

ก) ขอ้มลูทางกายภาพถูกจดัเกบ็ในรูปแบบไฟล์ .CAD ระบุตวัเลขพืน้ทีห่อ้งต่างๆและรหสัของหอ้งต่างๆ รบัผดิชอบโดยงาน
บรหิารอาคารและสถานที่ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกดงึมาใชใ้นการปรบัปรุงอาคาร การวางแผนจดัการพืน้ที่ในกจิกรรมต่างๆ และการ
ค านวณขนาดพืน้ทีเ่พือ่จดัเตรยีมอุปกรณ์ รวมไปถงึจดัสรรขอ้มลูเพือ่ใหก้ลุ่มงานอื่นๆสามารถน าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ภายในองคก์ร เช่น
หน่วยงานวจิยั หน่วยงานวชิาการ หน่วยงานสือ่และสารสนเทศ เป็นตน้ 

ข) ขอ้มูลการจบัจองพื้นทีก่ารเรยีนการสอน เป็นระบบย่อยของระบบสารสนเทศ E-ARCH CMU รบัผดิชอบโดยงานสื่อและ
สารสนเทศ (บรกิารคอมพวิเตอร)์ ทีม่าของขอ้มลูดงักล่าวเกดิจากการสง่ตารางการใชห้อ้งในแต่ละภาคการศกึษาและหน่วยงานต่างๆใน
คณะมายงัหน่วยงาน และหน่วยงานเป็นผูล้งระบบการจองและแจง้ยอดจองหอ้งผา่นระบบกลางของคณะฯ รวมไปถงึการเปิดใหบุ้คลากร
สามารถจองหอ้งไดด้ว้ยตนเองผา่น E-ARCH CMU ขอ้มลูดงักล่าวจะถูกเกบ็ไวใ้นรปูแบบ Worksheet (.xls) ยอ้นหลงั 3-5 ปี 

ค) ขอ้มลูการเขา้ใชง้านพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนของภาควชิาและนกัศกึษาแจง้ผา่นระบบลงทะเบยีนของสว่นกลางมหาวทิยาลยั 
ระบบดงักล่าวเริม่ตน้จากหน่วยงานพฒันานกัศกึษาแจง้รายชื่อวชิา รหสัของหอ้ง และยอดสงูสุดในการรบัลงทะเบยีนเรยีน (ยอดสงูสดุใน
การรบัวงทะเบยีนนับเป็นขดีจ ากดัของจ านวนนักศกึษาทีส่ามารถรบัได ้ต่อจ านวนบุคลากร ต่อพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน) หลงัจากนัน้ยอด
ทัง้หมดจะถูกแจง้กลบัมายงัหน่วยงานพฒันานกัศกึษาคณะฯ หลงัจากนกัศกึษาลงทะเบยีนเสรจ็เรยีบรอ้ย 
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ง) ขอ้มลูการปรบัเปลีย่นรูปแบบการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 รบัผดิชอบโดยหน่วยงาน
บรหิารของส านักวชิาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอ้มูลลกัษณะเป็นประกาศ ถูกส่งต่อผ่านช่องทางการตดิต่อสื่อสารของคณะ เช่น E-
DOCUMENT ARCH CMU, CMU E-mail Account, Line Official Account, Facebook Official Account 

จากการศกึษาพบวา่ ขอ้มลู ก,ข,ค และ ง ไมเ่คยถูกน ามาใชร้่วมกนัในระบบการจดัเกบ็เดยีวกนั แมว้า่ผลลพัธข์องการจดัเกบ็
ขอ้มลูจะออกมาอยู่ในรปูแบบคลา้ยกนัคอื Worksheet และ Registration Web Page แต่ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูประเภทเดยีวกนัเช่น ชื่อหอ้ง 
รหสัของหอ้ง ถูกบนัทกึในชื่อที่แตกต่างกนั ท าให้ยากต่อการตดิตามและต้องใช้เวลาในการท าความสะอาดขอ้มูล (Cleansing Data) 
โดยเฉพาะขอ้มลูการเขา้ใชง้านพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนผ่านระบบลงทะเบยีนซึง่เป็นระบบกลางของมหาวทิยาลยัยงัคงมขีอ้มลูทรพัยากร
อาคารโดยรวมทีค่าดเคลื่อนจากขอ้มลูพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนทีม่อียู่เดมิในคณะฯ โดยสรุป การจดัการขอ้มลูพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนใน
กรณีศกึษาพบอุปสรรคในการจดัขอ้มลูจากขอ้มลูทางกายภาพทีค่าดเคลื่อน สง่ผลใหผู้ว้จิยัตอ้งก าหนดขอ้มลูกลางเพือ่เป็นบรรทดัฐานใน
การสรา้งความสมัพนัธข์องขอ้มลู ผูว้จิยัเลอืกขอ้มลูชื่อหอ้งของพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนจากหน่วยงานสารสนเทศของคณะเป็นขอ้มลูกลาง 
(ชื่อชุดขอ้มลู ROOM NAME)เน่ืองจากเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด ณ ขณะทีท่ าวจิยั และเป็นขอ้มลูทีผ่า่นการตรวจสว่นจากหน่วยงาน
อาคารและสถานทีข่องคณะฯ ก่อนการดงึขอ้มลูมาวเิคราะหต์่อไป 

4.3 การดึงข้อมลูทรพัยากรอาคารเพ่ือน ามาวิเคราะห ์
การดงึขอ้มลูทรพัยากรอาคารในกรณีศกึษาซึง่เป็นขอ้มลูพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนมาวเิคราะห ์อาศยัรูปแบบการดงึขอ้มลูในการ

ศกึษาวจิยันี้โดยอา้งองิจาก (Gawin & Marcinkowski, 2017) มอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 

4.3.1 Data Extraction and Conversion 
การเริม่ตน้อ่านขอ้มลูจากแหล่งทีม่าทัง้หมดเพือ่เขา้ใจประเภทของขอ้มลู (อา้งองิจากขอ้ 4.2) และดงึขอ้มลูออกมาจากแหล่งที่

ขอ้มลู อา้งองิจากขอ้มลูขอ้ 4.2 ผูว้จิยัสรุปประเภทและทีม่าของขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
ขอ้มลูประเภท ก.  

ผูว้จิยัแปลขอ้มูลอยู่ใน Query หมวด Room Area ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูลเดมิคอืงานบรหิารอาคารของส านักวชิาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นข้อมูลประเภทจ านวนเต็ม (Discrete Data) ข้อมูลประกอบด้วยพื้นที่ของอาคารเรียนทัง้ 4 ชัน้ 
แบ่งแยกประเภทหอ้งตามขอ้ก าหนดของคณะ และสรุปพืน้ทีใ่นหน่วยตารางเมตร ในช่วงระหวา่งวนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึ 31 มนีาคม 
2565 แบง่ออกไดเ้ป็น 4 เปิดภาคการเรยีน และ 4 ปิดภาคการเรยีน  

ขอ้มลูประเภท ข.  
ผูว้จิยัแปลขอ้มลูเป็นขอ้มลูอนุกรมเวลา อยู่ใน Query หมวด Room Used ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูเดมิคอืงานสารสนเทศของส านักวชิา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เป็นขอ้มูลที่จดัเกบ็การจองทีม่หีน่วยเป็นชัว่โมงอยู่ในรูปแบบอนุกรมเวลา ในช่วง
ระหวา่งวนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึ 31 มนีาคม 2565 แบง่ออกไดเ้ป็น 4 เปิดภาคการเรยีน และ 4 ปิดภาคการเรยีน  

ขอ้มลูประเภท ค.  
ผู้วิจ ัยแปลข้อมูลเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา อยู่ใน Query หมวด Room Used ผู้จ ัดเก็บข้อมูลเดิมคืองานทะเบียนส่วนกลางของ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จ านวนผูล้งทะเบยีนเรยีนในแต่ละวชิา และปรากฎชื่อสถานทีเ่รยีน ขอ้มลูถูกจดัเกบ็เป็นยอดลงทะเบยีน
หน่วยคนต่อภาคการศกึษา ไดแ้ก่ภาคการเรยีนที ่1 / 2563 ภาคการเรยีนที ่2 / 2563 ภาคการเรยีนที ่1 / 2564 ภาคการเรยีนที ่2 / 2564  

ขอ้มลูประเภท ง.  
ผูว้จิยัแปลขอ้มลูเป็นขอ้มลูอนุกรมเวลา อยู่ใน Query หมวด Room Used ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูเดมิคอืงานบรหิารของส านักวชิาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative Data) ในช่วงระหว่างวนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึ 31 
มนีาคม 2565 แบง่ออกไดเ้ป็น 4 เปิดภาคการเรยีน และ 4 ปิดภาคการเรยีน  

จากผลการสร้างกระบวนการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการท าวิจยั ผู้วจิยัยงัไม่สามารถเข้าถึง
ฐานขอ้มลูของหน่วยงานภายนอกได ้ขอ้มลูทีแ่สดงออกมาในรปูแบบ Online ไมม่รีปูแบบทีช่ดัเจน อย่างไรกต็ามผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูเขา้สู่ 
Power Query ในการปรบัแต่งขอ้มูลเป็นขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross-sectional data) และเชื่อมโยงขอ้มูลไปยงัระบบ BI หมวดขอ้มูล
บนัทกึการใช้งาน (Room Used)  และ หมวดขอ้มูลทางกายภาพ (Room Area) รายละเอยีดของชุดขอ้มูลทัง้ 2 หมวดแสดงในตาราง
พจนานุกรมขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 ตารางพจนานุกรมขอ้มลูในโปรแกรม Power BI 
Data Categories Data Lists Definition 

Room Used 

ROOM NAME* ชือ่หอ้งทีใ่ชอ้า้งองิ 
Function* รปูแบบหอ้งทีใ่ชง้าน 
Floor* ชัน้ 
Date วนัทีท่ีใ่ชง้าน 
Month เดอืนทีใ่ชง้าน 
Day เลขวนัทีใ่ชง้าน 
Year ปีทีใ่ชง้าน 
Start Time เวลาเริม่การใชง้าน 
End Time เวลาจบการใชง้าน 
Semester ภาคการศกึษา 
CovidHC %ของผูใ้ชง้านตามมาตรการโควดิ 
AN Number เลขฉบบัประกาศมาตรการ 
FullHC จ านวนผูใ้ชง้านทีจุ่ดได ้
RegisterHC จ านวนผูใ้ชจ้รงิ อา้งองิตาม CovidHC 

Room Area 

ROOM NAME* ชือ่หอ้งทีใ่ชอ้า้งองิ 
Function* รปูแบบหอ้งทีใ่ชง้าน 
Floor* ชัน้ 
Rnum เลขหอ้งจากงานบรหิารอาคาร 
RN-ARCH ชือ่หอ้งจากงานบรหิารอาคาร 
AREA ขนาดพืน้ที ่(ตารางเมตร) 
Semester012563 สถานะหอ้งในภาคการเรยีนที ่1/2563 
Winter63 สถานะหอ้งชว่งปิดภาคการศกึษา ตค. 2563 
Semester022563 สถานะหอ้งในภาคการเรยีนที ่2/2563 
Summer6364 สถานะหอ้งชว่งปิดภาคการศกึษาฤดรูอ้น 2564 
Semester012564 สถานะหอ้งในภาคการเรยีนที ่1/2564 
Winter2564 สถานะหอ้งชว่งปิดภาคการศกึษา ตค. 2564 
Semester022564 สถานะหอ้งในภาคการเรยีนที ่2/2564 
Summer6465 สถานะหอ้งชว่งปิดภาคการศกึษาฤดรูอ้น 2565 

* หมายถงึ ขอ้มลูบรรทดัฐานส าหรบัสรา้ง Data Relationships 

โดยสรุปการศกึษาในขัน้ตอนน้ีพบว่า กลุ่มขอ้มลูการลงทะเบยีนของนักศกึษาซึ่งสามารถชีว้ดัจ านวนผูใ้ชง้านจรงิในพืน้ทีน่ัน้ ไม่
สามารถน ามาใชเ้ปรยีบเทยีบร่วมกบัการปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนตามประกาศมาตรการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 
19 ได ้เน่ืองจาก ณ ชว่งเวลานัน้ การจดัการการเรยีนการสอนมาภาวะยดืหยุน่สงูมาก ทางผูว้จิยัจงึตดัสนิใจน าขอ้มลูความจุผูเ้ขา้ใชง้านแต่ละ
หอ้ง อา้งองิจากจ านวนเตม็ในการเปิดรบัการลงทะเบยีนเรยีนเพือ่เขา้เรยีนในหอ้งนัน้ๆ เป็นตวัตัง้ตน้การหาประสทิธภิาพการใชง้านหอ้งเรยีน 
และใชอ้ตัราสว่นการเขา้ใชพ้ืน้ทีก่ารเรยีนการสอนอา้งองิจากตารางประกาศการจดัการอาคารในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ 19 เป็นตวั
แปรในการเปรยีบเทยีบหาจ านวนผูใ้ชง้านจรงิ ณ เวลานัน้ๆ แทนขอ้มลูการใชง้านพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนจรงิทีไ่ม่ไดถู้กบนัทกึไว ้

4.3.2 Loading Data into the warehouse 
หลงัจากจ าแนกขอ้มลูทัง้สองหมวดเรยีบรอ้ย ใหน้ าขอ้มลู import เขา้สู ่Power Queries สรา้ง Relationships จากบรรทดัฐานที่

ก าหนด ไดแ้ก่ ROOM NAME และบรรทดัฐานเพิม่เตมิไดแ้ก่ Function และ Floor เพือ่สรา้ง Dashboard ความสมัพนัธข์อง Room Used 
และ Room Area จากนัน้ก าหนดประเภทขอ้มลูทัง้หมดทีม่ ี(Data Format) เพือ่การวเิคราะหส์ตูรค านวณประสทิธกิารใชพ้ืน้ทีไ่ดแ้ก่ SF, 
SOC และ SUR ใน Power BI ดงัโครงสรา้งต่อไปนี้ 
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รปูท่ี 4 โครงสรา้งฐานขอ้มลูของระบบธุรกจิอจัฉรยิะดว้ยโปรแกรม Power BI 

4.4 การวิเคราะหข้์อมลูและการแสดงข้อมลู (Dashboard)  

 
รปูท่ี 5 Physical space usage 

รูปที่ 5 แสดงสรุปภาพรวมการใช้พื้นที่การเรียนการสอน ข้อมูลการจองผ่านระบบสารสนเทศทัง้อาคารในช่วงเปิดภาค
การศกึษา 1/2563 ถงึ ภาคการศกึษา 2/2564 ตารางแสดงค่าเฉลีย่จ านวนชัว่โมงในการใชห้อ้งในปีพศ. 2563 อยู่ที ่3.06 ชัว่โมง การใช้
หอ้งในปีพศ. 2564 อยู่ที ่2.58 ชัว่โมง และ การใชห้อ้งในปีพศ. 2565 อยูท่ี ่2.70 ชัว่โมงต่อวนั แนวโน้มจ านวนชัว่โมงการใชอ้าคารสงูสุด
อยูใ่นชว่งปีการศกึษา 1/2564 นบัเป็นชว่งทีป่รบัตวัการเรยีนในรปูแบบ Hybrid มากทีส่ดุ รองลงมาคอืปีการศกึษาที ่2/2564 
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รปูท่ี 6 Average space frequency by room 

รปูที ่6 แสดงความถีก่ารใชพ้ืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบโดยพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนทีม่บีนัทกึการจองทัง้หมด จากตารางพบวา่ ในชว่งเปิด
ภาคการศกึษา 1/2563 ถงึ ภาคการศกึษา 2/2564 การใชห้อ้งประชุม Auditorium มคีวามถี่ในการใชง้านมากทีสุ่ดในหมวดหอ้งประชุม 
ตามดว้ยหอ้งบรรยาย 1001 ในหมวดหอ้งบรรยายและหอ้ง IDEA 4010 ในหมวด Studio/Lab นอกจากนัน้ยงัพบว่าการใชพ้ืน้ทีข่องคน
หนึ่งคนใชพ้ืน้ทีม่ากทีสุ่ดในหอ้งบรรยาย 4002 ในปีการศกึษา 2/2563 (Max = 1:66.67) จากการสอบถามงานบรหิารพบว่า ในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ19 หอ้งบรรยายถูกปรบัเป็นหอ้ง Virtual Conference ของอาจารย ์1 ท่าน ต่อ 1 วชิา ท าใหอ้ตัราส่วนการใช้
พืน้ทีม่ากขึน้หลายเทา่ตวั (อตัราสว่นโดยเฉลีย่ของหอ้งบรรยายประมาณ 1 : 6) 

 
รปูท่ี 7 รายงานความถีใ่นการใชห้อ้ง (SF) การครอบครองพืน้ที ่(SOC) และการใชส้อยพืน้ที ่(SUR) ในปีพศ. 2563 
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รปูท่ี 8 รายงานความถีใ่นการใชห้อ้ง (SF) การครอบครองพืน้ที ่(SOC) และการใชส้อยพืน้ที ่(SUR) ในปีพศ. 2564 

 
รปูท่ี 9 รายงานความถีใ่นการใชห้อ้ง (SF) การครอบครองพืน้ที ่(SOC) และการใชส้อยพืน้ที ่(SUR) ในปีพศ. 2565 

จากรูปที ่7-9 แสดงรายงานค่าเฉลีย่ของรายงานการลงทะเบยีนการใชห้อ้งต่อปีและต่อเดอืน ค่าเฉลีย่ของ SF, SOC และ SUR 
ต่อหมวดหอ้ง ต่อเดอืน และรายละเอยีดหอ้งทีแ่สดงประสทิธภิาพการใชง้านสงูสุดตลอดทัง้ปี จากรายงานพบว่า ในช่วงภาคการเรยีนที ่1 
ของปี 2563 และ 2564 หอ้งทีแ่สดงประสทิธภิาพการใชง้านสงูสุดคอื หอ้งบรรยาย 1001 และ 1002 ในช่วงภาคการเรยีนที ่2 ของปี 2563 
และ 2564 หอ้งทีแ่สดงประสทิธภิาพการใชง้านสงูสุดคอื หอ้งบรรยาย 4 3005-6 ทัง้น้ี ประสทิธภิาพการใชง้านยงัคงลดลงเลก็น้อยสบืเน่ือง
จากสถานการณ์โควดิ 19 และการปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนแบบ Hybrid ท าใหค้่าเฉลีย่ของ SF, SOC, SUR ลดลงเลก็น้อย แมว้่าจะ
สถานการณ์จะดขีึน้แลว้กต็าม 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
งานศกึษาวจิยัน้ีเป็นการพฒันาและทดลองการจดัการขอ้มลูพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนเพือ่ประกอบการตดัสนิใจการปรบัรูปแบบ

พืน้ทีใ่นอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดว้ยระบบธุรกจิอจัฉรยิะโดยใชโ้ปรแกรม Power BI ผลปรากฏว่า ผูว้จิยัพบอุปสรรคในการ
จดัการขอ้มลูในขัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มลูทรพัยากรอาคารส าหรบัน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ พบวา่ ขอ้มลูทีถู่กบนัทกึไวม้อียู่หลายสว่นและ
รบัผดิชอบโดยหลายหน่วยงาน ท าใหม้รีปูแบบจดัเกบ็ไมเ่หมอืนกนั การใชฐ้านขอ้มลู และพจนานุกรมขอ้มลูทีไ่มต่รงกนั การเกบ็ขอ้มลูให้
ครบถว้นและถูกตอ้งทัง้หมดจงึตอ้งอาศยัระยะเวลาและการสบืคน้ขอ้มลู วธิกีารจดัเกบ็ และก าหนดระบบรวบรวมใหม ่เชน่ Oracle, SQL, 
Microsoft Azure ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวเิคราะห์ต่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า ผลลพัธ์ของการ
วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิกีารค านวณหาประสทิธภิาพความถี่ของการใชพ้ืน้ที ่การครอบครองพืน้ที ่และการใชส้อยพืน้ที ่มคีวามจ าเป็นที่
ตอ้งใชข้อ้มลูทีม่คีวามแมน่ย าและ Real-time เน่ืองจากยงัคงมสีถานการณ์ทีอ่าจสง่ผลต่อรปูแบบการเรยีนการสอนในทนัท ีหรอืนโยบาย
การจดัการรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ Hybrid ท าใหก้ารจดัสรรพืน้ทีแ่ละรปูแบบการใชส้อนพืน้ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 

ในอนาคต การศกึษาวจิยัการจดัการขอ้มลูพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนสามารถเพิม่เตมิรายละเอยีดในเรื่องของการเชื่อมต่อขอ้มลู 
และการเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่การเรียนการสอนแบบ Real-time รวมถึงการวเิคราะห์ประสิทธิภาพพื้นที่การเรียนการสอนร่วมกับ
พฤตกิรรม ความพงึพอใจและประสทิธภิาพทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน ซึง่ถอืเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดรูปแบบและมาตรฐานพืน้ทีก่ารเรยีน
การสอนในอนาคต การใชร้ะบบธุรกจิอจัฉรยิะในการวเิคราะหแ์ละแสดงผลลพัธม์คีวามสะดวกต่อการน าเสนอและสนับสนุนการตดัสนิใจ
ในแงข่องการบรกิารพืน้ที ่และจดัสรรขนาดพืน้ที ่งานวจิยัในอนาคตจงึควรน าระบบและเครื่องมอืดงักล่าวสามารถเชื่อมต่อกบัระบบการ
จดัการแบบจ าลองและขอ้มลูอาคาร เพือ่การวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพยิง่ขึน้ต่อไป 
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Abstract 
In today's world, there are approximately 1.446 billion light-duty vehicles on the roads. By 2050, this number is 

expected to rise to around 2.98 billion. The majority of these vehicles will be smart. Light-duty vehicles are presently substantial 
contributors to global climate change, owing to greenhouse gas and PM2.5 emissions generated throughout their manufacturing, 
operation, and end-of-life stages. They also emit electromagnetic pollution during use and are far less bio-friendly than they 
could be. The automotive industry must rapidly address such challenges, especially since the number of light-duty vehicles is 
predicted to nearly double by 2050, and the International Panel on Climate Change has warned that many of climate change's 
effects are now irreversible. The fact that health, environmental, and sustainability concerns are increasingly influencing the 
purchasing decisions of many customers also needs to be taken into consideration by the automotive industry when planning 
its way forward. A further factor to be taken into consideration is that the industry can do far more to increase its bio-friendliness 
in order to help it better penetrate the lucrative wellness industry which is expected to be worth almost $7.0 trillion by 2025. 
This paper examines and explores ways for developing a more intelligent, sustainable, and environmentally-friendly vehicle 
industry in Thailand in particular. It evaluates the green potential and bio-friendliness of present activities, and makes 
recommendations for improving these, making next-generation vehicles environmentally positive, and increasing future customer 
satisfaction and buy-in whilst reducing risk. The primary research presented discusses the findings of obtained from quantitative 
research undertaken via online questionnaire, highlighting in particular the consumer desire for more bio-friendly next generation 
vehicles to be developed and that consumers are willing to pay a premium for them. The findings of secondary research data 
and insights gained from these and the primary research are also discussed. 

 
Keywords: Automotive industry, Bio-friendly, Wellbeing, Next-generation vehicles, Sustainability 
 

1. Introduction 

The automobile sector has grown to be one of the most important industries in the world, both economically and in 
terms of research and design (R&D). In 2019, global R&D spending in the automobile industry was predicted to reach $103.1 
billion. Most of the investment originates from Europe and Japan, which respectively had accounted for 24% and 27% of 
worldwide investment in this sector in 2018. In 2021, the global car and automobile sales sector was predicted to generate $3.6 
trillion in revenue (IBISWorld, 2021). The global automotive industry is expected to grow to $9 trillion by 2030, nearly $4 trillion 
higher than its 2015 value (Carlier, 2021). Within that time frame, the sorts of technologies employed in the sector are projected 
to change dramatically. 
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As observed by Alex Trotman (1933-2005), who was President and CEO of the Ford Motor Company: “Protection of 
health and the environment is an important consideration in business decisions. Consideration of potential health and environmental 
effects — as well as present and future regulatory requirements — is an early, integral part of the planning process.”  

This present works seeks to determine how such matters can be improved still further. It is proposed that the general 
business model for the automotive industry should be dramatically rethought to make it far greener, so that it can better address 
the challenges of climate change and become more bio-friendly to help it gain a position within the global wellness economy 
which is rapidly growing and predicted to be worth almost $7.0 trillion by 2025 (Global Wellness Institute, 2022). Gaining 
improved understanding of the matters that need to be addressed, and risks that are seldom considered, can help better inform 
the long-term decisions made within the automobile industry and help drive innovation within it.  

Automobiles, trucks, and buses contribute significantly to air pollution and climate change. As an example, in the United 
States, transportation is a major source of global warming emissions, emitting more than half of the nitrogen oxides found in its air 
(Union of Concerned Scientists, 2018). Developing automobiles that have lower negative impacts, and ideally positive impacts, on 
health and the environment is an extremely appealing vision for the near future and beyond. Norway, France, Iceland, Sweden, 
Estonia, China, United States, India, and many other countries are pushing the use of electric vehicles (EVs) to reduce hazardous 
emissions, raise environmental consciousness, and promote transportation sustainability (Yehia, 2019).  

Thailand intends to be selling only zero emission vehicles cars by 2035, and a large number the vehicles it produces 
are exported (Thanthong-Knight, 2021). As it seeks to transform itself, and its place within the worldwide automobile industry, 
it is highly important that it can reduce the risks it faces, interpret trends properly, and recognise the opportunities that are 
available to it. 

It is typically considered that by choosing to drive an EV, you are reducing harmful emissions. Not all electricity is 
produced from clean energy however, so providing electricity for EVs can also create the kinds of pollution they are meant to 
help mitigate. It is important to use renewable sources of energy. It is also important to take into account the embodied energy 
of different vehicle types so that informed decisions can made on the correct types of technologies and approaches to pursue.  

Electric cars and other alternatives to traditional petrol and diesel-powered vehicles, such as hydrogen-powered 
vehicles which are known as FCEVs (Full Cell Electric Vehicles) or FCVs (Fuel Cell Vehicles), have a lot of potential to help 
the world build a more sustainable future if they are correctly developed. They can reduce our dependence on oil and reduce 
carbon pollution from the transportation sector. A hydrogen fuel cell car contains a hydrogen tank that supplies high-pressure 
hydrogen gas to a fuel cell, which then reacts with oxygen. This mixture initiates an electrochemical reaction that generates 
energy, which is used to power the electric motor. Hydrogen is seen as a viable alternative to diesel and gasoline vehicles, and 
it has an advantage over electric vehicles (EVs) because while EVs require massive investments to build charging infrastructure. 
Hydrogen can be pumped as well as gasoline and diesel using the existing oil network (Open Access Government, 2020).  

More and more technological elements are being used in cars nowadays as a result of initiatives to improve safety for 
both passengers and pedestrians. This includes the increased use of smart technologies, many of which are wireless. There 
are also more vehicles on the road many of which are smart. However, as a result of the design of many of the vehicles on the 
road this has resulted in a significant increase in air pollution levels in urban environments. There has also been an increase 
in the levels of electromagnetic pollution that are being experienced both in vehicles and in their surroundings, even though 
radio waves and magnetic fields are classified as Group 2B carcinogens by the World Health Organiszatiion (WHO) and The 
International Agency for Research on Cancer (IARC) (WHO/IARC, 2011; IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic 
Risks to Humans, 2002), and health effects have been reported at levels far below those permitted in many guidelines (Cao, 
2007). It is heartening to note however that are ‘electromagnetic hygiene’ measures that can be taken, or developed, to greatly 
reduce risk whilst still enabling intended functions to be carried out (Jamieson, 2018). 
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Bio-friendly vehicles can be developed that have less environmental impact than conventional internal-combustion 
gasoline-powered vehicles and the typical smart vehicles of today. They will be better for the end-user, better for those exposed 
to vehicle emissions, and better for the planet. Ideally, they will be environmentally positive. The proposed transition to more 
bio-friendly vehicles can greatly help improve the environment, drive innovation, and aid the wellbeing of the general public and 
vehicle users themselves whilst they travel. The transition from present generation vehicles, including present generation smart 
vehicles, to smarter bio-friendly vehicles is not an easy task. It does however create a huge opportunity that can be realistically 
met. Considering that currently around half the cars produced in Thailand are sold to the domestic market, it is important to 
create an ecosystem to support the demand we predict within it for such vehicles. Additionally, it is suggested that it is important 
that, as far as possible, the automobiles and automobile components produced within Thailand are developed to better meet 
the needs of people, planet, and prosperity on the world stage to enhance its positioning within the global automotive industry. 

1.1 Research Problem 

There are increasing number of vehicles on the roads today worldwide, and the gas and smog emitted by them and many of 
the systems that generate their energy greatly contribute to global warming and a number of health issues. Other pollutants 
created by vehicles, such as electromagnetic pollution - a factor seldom considered at present in the design of many electric 
vehicles and smart vehicles - can further contribute to the environmental problems and health issues that need to be addressed.   

Despite the global automotive industry's efforts to develop zero-carbon transportation, many of today's vehicle generations are 
not environmentally-friendly. Additionally, they are not as bio-friendly as they could be and have done little to assist the 
automotive industry in tapping into the considerable wellness market. Even initiatives such as the electric car and smart car 
revolutions, which have become increasingly attractive investment areas and have resulted in numerous innovative 
breakthroughs in recent years, have not fully incorporated such considerations. This research examines and suggests methods 
for accomplishing this. It is critical to gain a thorough understanding of the strengths and weaknesses of such systems to get 
the best choices possible when purchasing or developing systems for the automotive industry. 

1.2 Objectives 

1) To determine which technologies and approaches are most likely to create the greatest benefits for sustainability, 
the environment, and personal wellbeing within the automotive industry. 

2) To investigate consumer and industry perspectives and thoughts on what is needed to increase the attractiveness 
and desirability of bio-friendly next generation personal automotive transport. 

3) To consider the key sustainability factors that will determine the kinds of vehicles and types of technologies that 
are most likely to be successful and have the greatest customer appeal in the future. 

1.3 Expected outcomes 

1) Better understanding of the opportunities and challenges that exist on the route to create a smarter, more 
sustainable, more-biologically friendly, and more innovative automotive industry within Thailand, and the steps necessary for 
such solutions to be obtained. This includes determining how the automotive industry can reinvent itself to become an essential 
component of the rapidly expanding wellbeing industry. 

2) Increased understanding of consumers' perspectives on what is required to increase the attractiveness and 
desirability of next-generation personal automotive transportation, as well as any barriers that must be overcome and 
opportunities that can be pursued to increase their buy-in, including addressing their sustainability perspectives.  

3) The provision of best practice suggestions for industry on what can be done to develop next generation vehicles to 
be more biologically-friendly and environmentally sustainable. 
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2. Literature Review 

2.1 The consequences of having many vehicles on the road 

The negative consequences of heavy automotive use in the modern era include the overuse of non-renewable fuels, 
a dramatic increase in accidental deaths through road accidents, the disconnection of local communities as roadways become 
barriers to pedestrian activities, the decline of local economies, increases in ill-health due to vehicle emissions and noise 
pollution, and the emission of high levels of greenhouse gases. There is also the very serious, and seldom, considered issue 
of the electromagnetic pollution emitted by growing numbers of smart vehicles that needs to be taken into consideration. 

Internal combustion engine vehicles emit pollutants when they burn gasoline. Even when gasoline is pumped into 
vehicle fuel tanks, gasoline fumes escape into the air. Pollutants from automobiles are hazardous to human health and contain 
greenhouse gases that contribute to climate change. Nitrogen dioxide, carbon monoxide, hydrocarbons, benzene, and 
formaldehyde are all harmful by products of gasoline and diesel fuel combustion. Automobile pollutants have both immediate 
and long-term consequences for the environment (Green, 2019). Automobile exhausts emit a variety of gases and solid matter, 
contributing to global warming and acid rain, as well as causing harm to the environment and human health.  

Automotive exhaust is suspected of causing cancer and contributing to other health problems such as asthma, heart 
disease, birth defects, and eye irritation (Brinson & Guzman, 2021). According to the Department of Energy of the United States 
"Each year, vehicles emit approximately 1.7 billion tons (1.5 billion metric tons) of greenhouse gases (GHGs), the majority of 
which is carbon dioxide (CO2). This contributes to global climate change. Each gallon of gasoline consumed emits 20 pounds 
(9 kilograms) of greenhouse gases. This means that approximately 6–9 tons (5–8 metric tons) of GHG per year for a typical 
vehicle" (US EPA, 2021). 

2.1.1 Airborne pollutants released by vehicles 

Automobiles emit three major airborne pollutants: Particulate matter; Carbon monoxide; and Nitrogen dioxide. These 
are discussed in detail below. 

Particulate matter: Particulate matter (PM) is a combination of solid particles and liquid droplets found in the air that 
contributes to atmospheric haze and can cause damage to your lungs and bloodstream. In 2019 in Thailand alone, ambient 
PM2.5 pollution was responsible for 32,211 deaths and 171,033 years lived with disability. It has been calculated that the 
estimated cost to Thailand in terms of health damage that year equivalent to 4.8 % of its GDP (World Bank 2022). Vehicles are 
responsible for generating substantial levels of PM2.5 (Oanh, 2017) which can greatly damage health (World Bank 2020). Non-
exhaust sources typically account for around 85% of PM2.5 generated by vehicles. There is generally very little difference in the 
levels of PM2.5 generated by petrol, diesel, and electric vehicle (EV) types. It should be noted that though EVs have no tailpipe 
emissions, they are typically around 24% heavier than standard cars so have higher road wear and tyre wear and resuspend 
road dust to a greater extent (Timmers & Achten, 2016).  The trend in creating lighter weight vehicles will in part address this 
risk, as can the type of power system chosen, and whether further measures are taken to reduce the generation of pollution at 
source. One example of how this can be done is provide by the Tyre Collective which developed a device for capturing PM2.5 

emission from microplastic emissions from tyres (Hahn, 2020). Other examples of ways in which vehicles can be designed to 
filter the ambient air to make it cleaner also exist (Chaphekar (2017). and in some situations, a vehicle passing through an area 
can actual make the air cleaner than it was prior to its arrival (Bluestar, 2018).  

Carbon monoxide: Carbon monoxide (CO) is released when gasoline is burned, cars emit carbon monoxide. Breathing 
air with a high CO concentration has a detrimental effect on vital organs such as the heart and brain. According to the US 
Environmental Protection Agency, motor vehicle exhaust may account for up to 95% of all CO emissions in cities. (Leiss, 2020) 
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Nitrogen dioxide: Nitrogen dioxide (NO2) is created as a result of the combustion of fuel, nitrogen and oxygen combine 
to form nitrogen oxides (NOx). Nitrogen Dioxide (NO2) is produced as a result of automobile, truck, bus, power plant, and off-
road equipment emissions. Breathing air that contains a high concentration of NO2 can have a detrimental effect on the 
respiratory system (Environmental Protection Agency, 2021a) 

2.1.2 Global warming 

It was recently announced by the International Panel on Climate Change (IPCC, 2022) that climate change risks are 
far greater than previously thought, and that many of the impacts from this are now considered “irreversible”. It has stated that 
there is a rapidly narrowing ‘window of opportunity’ to help avoid worst-case scenarios. Without greenhouse gases, the Earth 
would be covered in ice, but excessive consumption of fossil fuels such as gasoline and diesel has increased global 
temperatures by 0.6 degrees Celsius, or 1 degree Fahrenheit, since pre-industrial times, and this trend will continue in the 
coming decades. Global warming has detrimental effects on agriculture, wildlife, sea levels, and natural landscapes.  

Automobile pollution is a significant contributor to global warming. As an example, automobiles and trucks emit carbon 
dioxide and other greenhouse gases (GHGs), accounting for one-fifth of all global warming pollution in the United States alone 
(Union of Concerned Scientists, 2014). Greenhouse gases trap heat in the atmosphere, resulting in an increase in global 
temperatures. The energy usage of smart devices used for vehicles, vehicle-to-vehicle (v2V) communication and vehicle-to-
infrastructure(V2I) communications also needs to be considered, particularly as many of these are presently being developed 
for 5G technologies which are particularly heavy consumers of energy (the production of which often contributes significantly to 
the creation of GHGs and global warming). As an indication of the extent of the problem that exists, Huawei state: “The power 
consumption of 5G hardware is between two and four times greater than 4G, ...” They also state that “the growth of power 
consumption by 5G networks will trigger growth in energy consumption in general” (Dongxu, 2020). Choosing greener 
alternatives can further help the automobile industry to become more sustainable. 

2.1.3 Human health 

Particulate matter, hydrocarbons, carbon monoxide, electromagnetic pollution, and other automobile pollutants can all 
have detrimental effects on human health. As an example, diesel engines produce high amounts of particulate matter, comprised 
of soot and metal particles that is released into the air. These cause irritation and allergies to the skin and eyes, and very fine 
particles lodge deep in the lungs, causing respiratory problems. Furthermore, hydrocarbons react with nitrogen dioxide and 
sunlight to form ozone, which though it has a beneficial effect in the upper atmosphere is detrimental at ground level. Ozone 
irritates the lungs, causing chest pains and coughing and makes breathing difficult. Carbon monoxide, another exhaust gas, is 
especially dangerous to infants and people with heart disease because it impairs the ability of the blood to transport oxygen. 
Sulphur dioxide, benzene, and formaldehyde are additional car pollutants that are harmful to human health (WHO, 2022) 
(Europe Environment Agency, 2017). With regard to electromagnetic pollution, some of the proposed and actual exposure levels 
from smart vehicle technologies are above those permitted in many countries (Jamieson, 2019, Ruddle, 2016). 

2.2 The need to develop more bio-friendly vehicles 

As the number of automobiles on our roadways increases, it is vital that we all work to reduce our carbon footprints 
and make the vehicles that we use more user-friendly and bio-friendly. The automobiles we typically drive are a significant 
contributor to climate change, as they are one of the primary sources of CO2. They are also often a growing cause of 
electromagnetic pollution both within the vehicles themselves and the environments they travel through (Ruddle, 2016).  

Many people desire to use environmentally-friendly transportation to aid environmental conservation and do the right 
thing (Zafar, 2021). By opting for and raising awareness about the need for bio-friendly automobiles, individuals may help 
decrease their personal carbon footprint, support businesses that value sustainable driving practices, and significantly reduce 
the impacts that vehicles have on the planet.  



AN INVESTIGATION INTO INCREASING AUTOMOTIVE INDUSTRY INNOVATION AND MARKET  
OPPORTUNITIES THROUGH DEVELOPING BIO-FRIENDLY NEXT-GENERATION VEHICLES 
NUTTAPORN RUANGRUNG, ISAAC JAMIESON,  
PAWINEE IAMTRAKUL and PANNIN SUMANASRETHAKUL 
 

873 

As climate change becomes a more pressing concern worldwide, the steps that individuals and the automotive industry 
itself can take to help reduce future greenhouse gas emissions and environmental degradation can be empowering. 

2.2.1 Global initiatives to make the automotive industry greener 

As a result of global initiatives, such as The Paris Agreement (United Nations Climate Change, 2022) and the 26th UN 
Climate Change Conference of the Parties (COP26) (ukcop26, 2021), environmental guidelines and regulations for vehicle 
manufacturers are getting stricter. The signatories for COP26 state that: “Together, we welcome the new opportunities for clean 
growth, green jobs, and public health benefits from improving air quality; and that this transition could also boost energy security 
… as we make the transition to clean power.” It is proposed in this present work that such initiatives can be developed far further. 

38 governments have signed COP26, and the following automakers have agreed to work towards sellind 100% zero-
emission cars and vans in leading markets by 2035 or earlier: Avera, Electric Vehicles, BYD Auto, Etrio Automobiles, Ford, 
Gayam Motor Works, GM, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, MOBI, Quantum Motors, and Volvo Cars (ukcop26, 2021). 
Toyota and Hyundai are two automakers who did not sign. Toyota shares COP26's goal to reduce and eliminate CO2 emissions, 
and Hyundai plans to be carbon-neutral by 2045 (Bose, 2021). 

Numerous cities, states, and regional governments worldwide are signatories to COP26 and are taking initiatives to 
boost the adoption of zero emission vehicles in their own jurisdictions. Other COP26 signatories include commercial fleet owners 
and operators, shared mobility platforms, financial institutions, and automaker investors (UK Department for Business, Energy 
& Industrial Strategy & UK Department for Transport, 2022). Manufacturers who create and use green solutions will gain long-
term benefits and market share. 

2.3 Health, Wellness and Well-Being in the vehicles  

As mentioned earlier, the wellness industry is predicted to be worth nearly $7.0 trillion by 2025 (Global Wellness 
Institute, 2022). The automotive industry has a long history of incorporating novel and innovative features into automobiles in 
response to consumer trends, preferences, safety bulletins, and market positioning. The automotive industry is already on the 
verge of incorporating health, wellness, and well-being (HWW) technologies into automobiles. The Frost & Sullivan's report 
‘Executive Outlook of Health, Wellness, and Wellbeing Technologies in the Global Automotive Industry’, reveals that leading 
global original equipment manufacturers (OEMs) are developing strategies to incorporate built-in, brought-in, or cloud-enabled 
health monitoring systems as standard, optional, or advanced features in cars. This will necessitate collaborations with 
stakeholders from a variety of industries, including healthcare and information technology. It is proposed that such initiatives 
could be taken far further. The initial wave of HWW adoption in the automotive industry will focus on measurement and 
monitoring to benefit drivers and passengers through early detection of ailments and assistance during emergencies (Sullivan, 
2021). At the same time, it is important to mention that Ruddle (2016) reports that in-vehicle radio wave exposures of around 
31.8 volts per metre can arise from the in-vehicle use of mobile phones, and that exposures within vehicles from external vehicle 
radar can be between 30 – 88 microWatts per square centimetre at 3 metres from source. These are exposure levels that are 
far above those at which health effects have been reported by the Chinese National Institute of Environmental Health & Related 
Product Safety (Cao, 2007). 

Mention is also of the impact of the COVID-19 pandemic on the automotive industry, at it is suggested by the present 
authors that there are many measures that can be taken in vehicle design to reduce the risk of infection when travelling and 
make travelling by car more attractive to the possible user. Much of these involve the adoption of improved ‘electromagnetic 
hygiene’ measures as proposed for the design of the everyday environment and healthcare situations by Jamieson (2020).  
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2.4 Environmental concerns influence the purchasing decisions 

Rapid economic development and technological advancement improve people's lives but also create numerous 
environmental challenges, such as air pollution, climate change, global warming, and electromagnetic pollution. These issues 
have a direct impact on the economic development, the environment, and society's sustainability. Additionally, it has brought all 
parties' attention to the environment. Environmentally conscious consumers have seen significant growth in environmental 
protection activities, attitudes, and knowledge over the last few decades. People are increasingly concerned with the 
environment, which has a direct impact on their personal lifestyles and values. While many consumers recognize the value of 
the environment, they also recognize that their purchasing decisions influence the ecological environment. Consumers have 
started changing their lifestyles and business practices, gradually increasing their consumption of environmentally friendly 
products (KIM, 2011). Green products are those that are intended to protect or improve the environment by conserving energy 
or resources and minimizing or eliminating toxic waste, pollution, and the use of toxic substances (Ottman et al., 2006). In 
comparison to conventional products, they may be biodegradable, renewable, reusable, recyclable, and have a low 
environmental impact. Green products not only benefit the environment, but also benefit consumers and society. Bio-friendly 
products take matters even further with regards to the health of the individual and the environment. 

That climate change is being predominately caused by human activity aspect is now well established in the scientific 
community (IPCC, 2022). Greenhouse gas (GHG) and carbon dioxide (CO2) emissions from automobiles have become a source 
of concern in several countries. The burning of fossil fuels is a significant contributor to this problem and can arise directly from 
the use of ICE vehicles, and in some cases indirectly from the electricity being used to charge EVs coming from the burning of 
fossil fuels (Majewski, 2022). The transportation sector is a significant source of CO2. As a result of this circumstance, automobile 
manufacturers have been developing vehicles that are more fuel efficient or use other sources of energy.  

The COVID-19 pandemic continues to shape and shift global consumption and lifestyle behaviours. According to a 
study conducted across 24 countries, 58 percent of adults are more conscious of their environmental impact, and 85 percent 
were willing to take personal action to address environmental and sustainability challenges in 2021. As consumers around the 
world call on businesses and brands to act more sustainably and be environmentally friendly, global respondents revealed that 
the issues they want businesses and brands to focus on, in addition to dealing with the pandemic, are reducing air and water 
pollution (35%), and being more conscious of purchases (42%) (Mastercard, 2021). It is proposed by the present authors that 
the growth in the wellness economy also needs to be factored in.        

2.5 Potential of next generation bio-friendly vehicles 

There are already a number of contenders that can become next-generation bio-friendly transport. This range extends 
far beyond electric vehicles and is likely to increase in range still further as a result of disruptive innovation, scientific break 
throughs and greater adhere to the principles of bio-electromagnetic design and other best practice initiatives. A brief introduction 
to some of the key contenders is given below:   

2.5.1 Hydrogen Vehicles / Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) 

Hydrogen vehicles are a form of alternative fuel vehicle. The chemical energy in hydrogen is transformed to mechanical 
energy by either combining it with oxygen in a fuel cell to power electric motors or by burning it in an internal combustion engine 
(US Environmental Protection Agency, 2021). Due to their higher energy density than lithium-ion batteries, hydrogen fuel cells 
give a substantial range advantage while being markedly lighter. Also, hydrogen-powered vehicles can be refueled in seconds, 
whereas battery-powered vehicles must wait far longer for their batteries to charge. Hydrogen fuel cell vehicles are also the 
most eco-friendly option at present, as fuel cells may be used to generate a totally renewable energy source. 
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2.5.2 Solar-cell Vehicles 

Solar energy is gaining appeal as a possible alternative to fossil fuel and is renewable. Solar cars are electric 
automobiles powered by photovoltaic cells. The solar panels used to charge these vehicles' batteries produce no CO2 or 
greenhouse gases. Growing interest in renewable and sustainable energy sources has increased the demand for such cars. 
Many solar-powered car prototypes are presently being developed, and both large- and small-scale automakers are working on 
hybrid solar vehicles. Some predict that solar vehicle sales will be worth $689 billion by 2027. While limited driving distance 
associated with a small electric energy storage capacity is the fundamental reason only a small number of consumers prefer 
electric cars at present, innovation is helping to address such problems. An example of this is Lightyear One, the world's first 
long-range solar-powered electric vehicle, which was unveiled on June 25, 2019. The problems of growing CO2 emissions from 
vehicles could be greatly reduced if solar-powered cars become more mainstream (An, 2021). 

2.5.3 Compressed Air Vehicles 

Compressed Air Vehicles (CAVs), as their name implies are powered by compressed air and provide a viable alternative 
to ICE vehicles are vehicles that are powered by compressed air. They are environmentally benign and present an efficient 
technique of generating and transmitting energy (Grolms, 2020). CAVs are powered by compressed air and driven by the release 
and expansion of air within a pneumatic motor or compressed-air adapted motor. The car can be powered entirely by air, or by a 
combination of gasoline, diesel, ethanol, or an electric engine with regenerative braking as in a hybrid electric vehicle. CAVs work 
on the thermodynamic principle of expanding and compressing air. Their propulsion system uses a novel compressed air system 
with phase change materials for heat recovery (Lahiry, 2019). CAVs presently have 60% energy efficiency and a range of 
approximately 140 km. Without need of a cooling system, petrol tank, ignition system, and silencers, CAV technology can reduce 
car production costs by 20%. Its engine size is also smaller than those of conventional vehicles because it runs on cold or warm 
air. Additionally, it can be made of low-strength, lightweight materials such as aluminum, plastic, Teflon, or a mix of these. 
Furthermore, compressed air tanks are more easily recycled than EV batteries. The air tank can be refilled more frequently and 
quickly than batteries, with a refill time comparable to that of liquid fuels. Lighter vehicles also cause less damage to roads, lowering 
infrastructure maintenance expenses, and release less PM2.5 into the air from their activities. 

2.6 Extended Producer Responsibility  

Extended Producer Responsibility (EPR) can be used as a tool to encourage and drive innovation within the automotive 
industry. Lindhqvist (1992) provides the following definition of it: “Extended Producer Responsibility is an environmental protection 
strategy to reach an environmental objective of a decreased total environmental impact from a product, by making the 
manufacturer of the product responsible for the entire life cycle of the product …” With the EPR approach, responsibilities 
traditionally assigned to others are shifted to the producer of the products. It is proposed by the present authors that the use of 
EPR should be expanded still further within the automotive industry to proactively address potential issues that could likely 
during products’ operational lives in order to further enhance their consumer appeal by doing the right thing. A model 
characterising the relationships of EPR components is shown in Figure 4 (Lindhqvist, 2000). 

 
Figure 1 Relationships of different EPR components   Redrafted from: Lindhqvist (2000). 
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3. Methodology 

This study focuses on investigating and developing measures that can be used to create a smarter, more sustainable, 
more bio-friendly automotive industry in Thailand. It examines the green potential and bio-friendliness of current initiatives and 
proposes ways to improve them to increase industry sustainability and better meet future customer needs.  

An in-depth literature review was undertaken to provide a deeper understanding of the topic. Areas that were 
investigated include the prevailing situation within the automotive industry, why it needs to be changed, and what benefits could 
arise from such change. In particular, innovative technologies and conceptual approaches that may be worth implementing were 
investigated in depth alongside risks that need to be addressed and the potential benefits of doing so.  

Industry perspectives and consumer opinions were also investigated as part of this work. Primary research was carried 
out with industry professionals and members of the public in order to provide qualitative and quantitative data. It drew on the 
findings and insights gathered from this project's secondary research. The primary research’s findings, combined with the 
secondary research findings obtained from conducting the literature review, were instrumental in defining the focus and concerns 
to be addressed in order to propose best practices in the areas chosen for investigation. 

4. Results 

4.1 Data collected from Online Questionnaire 

The survey was specifically undertaken to obtain detailed information on potential users, such as demographic data, 
vehicle usage behaviour, and their ideas and perspectives on the concept of developing bio-friendly next-generation vehicles. 

4.1.1 Demographic data 

With regards to demographics, the majority of the respondents live within Bangkok (68%), followed by those living 
within its perimeter (31.3%), and those living within Provinces in Thailand (5.3%). Most of the participants were male (57.3%) , 
followed by female (36%), and then LBTQ+ (6.7%). With regard to the generations respondents belong to, most were Millennials: 
born 1981-1996 and 25-40 years old (63.3%), followed by Generation X: born 1965-1980 (41-56 years old) (26.7%), and then 
Generation Z: Born 1997-2012 (9-24 years old) ( 9.3%). With regard to their status, most were married or in a domestic 
partnership (46 .7%), followed by single and in a relationship (37 .3%), and single and not in a relationship (16%). The highest 
levels of education they had achieved are as follows: bachelor’s degree (64.7%), master’s degree (32.7%). As for profession, 
the greatest number of respondents were private company employee (42.7%), followed by business Owner (24.7%), civil servant 
/ state employee (16%), students (6%), freelancer (6%), and housewives / househusbands (3.3%). Most of them had incomes 
ranging from between 60,001 - 90,000 baht (38.7%), followed by those with incomes of between 30,001 - 60,000 baht (36.7%), 
then more than 90,000 baht (14.7%), and finally between 15,001 - 30,000 baht (9.3%). 

4.1.2 Main research questions 

As people are thinking far more about their health nowadays, the main questions in this survey were related to seeking 
individuals’ thoughts and opinions on the development of bio-friendly next generation automobiles that are better for both health 
and the environment than present day vehicles.  

Level of agreement on issues related to their behaviours since the COVID-19 crisis: When asked about their travel 
behaviours since the COVID-19 crisis, the majority of respondents agreed that their own physical well-being and safety, as well 
as that of their family, is best served through using a personal vehicle for travel needs (86.7%). Additionally, 81.3 % users 
agreed that it is a good idea to make vehicles safer and more bio-friendly. The full list of questions asked in that part of the 
survey is shown in Figure 2. 
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Figure 2 Level of respondent agreement with regards to their travel behaviour since COVID-19 

It was found that more than half of respondents currently own one or more cars. With regards to car types, 69.6% 
had hybrid cars, 70.3% owned gasoline cars, and 25% had electric cars. When people were asked how old they think their 
present cars will be when they sell them, the average figure proposed was 10-12 years of age. This has significant implications 
for the car industry and its green ambitions and highlights the need to get heathier more-bio-friendly vehicles into production at 
the earliest possible opportunity as their competitors will remain on the road for a long-time. The majority of respondents (97.3%) 
state that they bought their vehicles from new. 

Thoughts on purchasing a car: Interestingly, when asked if they were considering buying a car within the next 12 
months, 37.3% of the respondents said they were. When all the respondents were asked to rank in order of importance the 
attributes they currently consider when purchasing a car, the top 5 answers were: road safety, personal safety, and safety of 
family members; taxation and incentives; environmental performance (CO2 emissions, fuel economy, etc); health features in the 
vehicle (air filtration, disinfection, etc); and performance. 

Level of agreement on factors related to the car purchase: It is important to note that when asked on factors that 
influence their car purchasing decisions, a very large majority of respondents said that they deliberately look for less polluting 
vehicles (89.3%), this was followed by looking for a vehicle within the price range they have already pre-determined (80.7%), 
choosing a vehicle based on how it is powered (64.7%), features and technology influencing choice (59.3%), and incentives 
and trade-ins influencing purchases (26.7%). The degree to which there is agreement on deliberately looking for less polluting 
vehicles provides compelling evidence on how much consumers wish to have greener motoring habits (Figure 3). 

 
Figure 3 Levels of agreement on statements on factors related to decisions made on car purchases 
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Respondents driving habits: When individuals were asked about their driving habits, it was revealed that the average 
distance typically driven by respondents at the present time was around about 800 km per month, compared to 1000 km per 
month pre-COVID-19.  

Furthermore, when asked how many hours they typically spend travelling by car in a week at present, the average 
figure was 28 hours, equivalent to around 4 hours per day. Prior to COVID-19, the average figure had been 21 hours per week, 
equivalent to around 3 hours per day. It is very important to bear these figures in mind when wishing to make the case for the 
need to create more bio-friendly vehicles, especially as people can spend such large proportions of their lives in cars. 

Extended Producer Responsibility: Extended producer responsibility was next mentioned in the survey as a strategy 
that can be used to decrease the total environmental impact of a product at all stages of its life cycle. Participants were then 
asked if they agreed or disagreed with the following statements: 93.3% strongly agreed with the statement” Vehicle 
manufacturers should seek to ensure that the technologies their vehicles are equipped with are biologically friendly”; 95.3% 
strongly agreed that “It is important that those automotive manufacturers go beyond health and wellness monitoring of vehicle 
occupants to intentionally take design measures that aid health and wellness.” Furthermore, 94.7% strongly agreed that “It is 
important to make cars more bio-friendly so they are kinder to the environment and help improve wellness”, and 95.3% strongly 
agreed that “It is important to reduce the environmental impacts of next-generation vehicles during their use.” These again 
indicate that there is very strong consumer consensus on the need for bio-friendly next generation vehicles (Figure 4). 

 

Figure 4. Degree to which participants strongly agreed on statements on Extended Producer Responsibility 

Technologies and approaches to address road accidents: The next part of the survey sought consumer opinions 
on approaches that can be used to reduce road accidents, which research has shown are annually responsible for a financial 
loss equivalent to around 6% of Thailand’s GDP (WHO Thailand, 2019). 76.6% strongly agreed and 21.3% agreed with the 
statement “The technologies that are used by vehicles to help reduce the likelihood of road accidents should also be bio-friendly, 
i.e. not release emissions that may damage people’s long term health”; 50% strongly agreed and 47.3% agreed that “As drunk 
driving is a major cause of road accidents and road fatalities, it is a good idea to have devices incorporated into vehicles to 
prevent people driving if they are drunk”; and 62.6% strongly agreed and 34.6% agreed that “As tinted vehicle windows can 
encourage reckless driving and poorer road manners, vehicles should have clear vision films that block heat fitted as standard.” 
The latter indicates how low-tech as well as high-tech approaches can be taken to help improve vehicle safety (Figure 5). None 
of the respondents disagreed or strongly disagreed with these statements. 
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Figure 5 Level of agreement on statements related to road safety 

Use, or intended use, of new vehicle technologies: Respondents were then asked about whether they use or would 
be interested in using the following new vehicle technologies: Camera rear-view mirror; Ground view camera; In-vehicle digital 
market technology; Driver/passenger communication technology; Interior gesture controls technology; Infotainment and 
connectivity; Virtual assistant connectivity; and Health-related technology. The highest level of interest was shown in health-
related technology (98%), followed by virtual assistant connectivity (78%), and infotainment and connectivity (72.7%) . The full 
range of answers given is shown in Figure 6). 

 
Figure 6 Percentages of respondents using or interested in using new vehicle technologies 

Technologies and Approaches Intended to Improve Vehicle Hygiene and User Health: Next, the respondents were 
asked if they agreed or disagreed with the following statements on ‘Technologies and Approaches Intended to Improve Vehicle 
Hygiene and User Health’. The percentage of respondents agreeing with each statement is shown in brackets. “Are you 
interested in the UV sterilisation of vehicle interiors when no one is in them?” (98.7%); “Are you interested in the vehicles having 
air-purification filtration systems designed to combat pathogens, including the one that causes COVID-19?” (99.3%); “As both 
magnetic fields and radio waves are classed by the WHO as Group 2B carcinogens, do you think that vehicles should be 
designed to have low electromagnetic field levels?” (100%); “Are you interested in the concept of vehicles being designed to 
specifically enhance user wellbeing and be kind to the environment?” (100%); and “Are you interested in the concept of next 
generation cars that better protect the health of you and your loved ones?” (100%). 

Willingness to pay for more bio-friendly vehicles: Finally, the respondents were asked if they would be willing to 
pay more for a more environmentally-friendly and bio-friendly next generation vehicle? 86% stated that they are willing to pay 
more, and 14% said they might be willing to pay more (Figure 7a). When those who said they were willing to pay more were 
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then asked how much more they were willing to pay, 52.7% willing to pay up to 10% more, and 46% willing to pay up to 20% 
more, and 1.3% were willing to pay 30% more (Figure 7b).  

  
Figure 7a. Willingness to pay for more bio-friendly vehicles Figure 7b. Willingness to pay for more bio-friendly vehicles 

4.2 Data collected from in-depth interviews 

The findings from the online survey shown above are being used to determine questions to ask members of the 
general public and automotive industry experts on the concept of bio-friendly next-generation vehicles. This research work is 
ongoing, and its results will be presented later in the MSc thesis being written by the lead author of this work.   

There is additionally the growing trend, as indicated in this present research, for many of the motoring public in 
Thailand wishing to purchase vehicles that are more bio-friendly and sustainable and be being willing to pay a premium for 
them. It is likely that this trend will also be found in other countries. 

5. Conclusion 

As indicated in the above research, it appears that many of the motoring public in Thailand would like to purchase 
vehicles that are more bio-friendly and sustainable, and they are willing to pay a premium for them. It appears likely that this 
trend will also be found in other countries. The number of vehicles on the roads is significantly increasing, and it is predicted 
that the global automotive industry will be worth almost 9 trillion dollars (313.21 trillion Thai baht) by 2030 (Carlier, 2021). Whilst 
production is set to increase, so will the environmental regulations that vehicle producers will have to meet. Thailand is already 
a major automotive manufacturing and export hub and needs to keep its competitive edge on the world stage. Addressing such 
needs as identified here by developing bio-friendly next-generation vehicles will help its automotive industry to gain further 
footholds into the rapidly expanding wellness market, and significantly improve its green credentials and what it can offer to the 
world in terms of innovation. Furthermore, the Eastern Economic Corridor (EEC) initiative considers it highly important to properly 
establish the next-generation automotive industry within the country. It is proposed that actively seeking and being able to offer 
ways to make the automobile industry more innovative, sustainable, and bio-friendly, such as those suggested in this paper, 
will help to ensure that R&D in the Thai automotive sector is properly focused to help it gain a stronger foothold in the domestic 
and world markets and be a true leader on the world stage. 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นศกึษาการเปรยีบเทยีบผลการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินตกึแถวจากการจ าลองและการวดัจรงิ เพื่อ
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กรุงเทพมหานคร แล้วเปรยีบเทยีบกบัการจ าลองอาคารเดียวกนัรวมถึงอาคารรอบขา้งในรศัม ี100 เมตร โดยค่าความเรว็ลมภายใน
อาคารทีว่ดัไดจ้าก 7 จุดอยู่ในช่วง 0.15-0.25 เมตรต่อวนิาทแีละวดัทีด่าดฟ้าได้ 0.86 เมตรต่อวนิาท ีในโปรแกรมการค านวณพลศาสตร์
ของไหล การศกึษาการตัง้ค่ากรดิของแบบจ าลองท าทัง้หมด 3 แบบ คอื แบบหยาบ แบบปกติ และแบบละเอียด โดยมจี านวนเซลล์ 
103,600 318,570 และ1,516,536 ตามล าดบั มกีารตัง้ค่าการค านวณซ ้าในการวเิคราะห์ที ่5,000 รอบ เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีย่อมรบัได ้เมือ่
ท าการเปรยีบเทยีบพบว่า ค่าความความคลาดเคลื่อน (normalized RMSE) ของความเรว็ลมทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองแบบหยาบมคี่า 0.34 
ในขณะทีแ่บบจ าลองแบบปกตมิคีา่เทา่กบั 0.28 และแบบละเอยีดมคีา่ความคลาดเคลือ่นเทา่กบั 0.27 จงึควรเลอืกใชแ้บบจ าลองทีม่กีารตัง้
คา่กรดิแบบปกต ิเนื่องจากใหผ้ลลพัธค์วามเรว็ลมทีม่คีา่ยอมรบัไดใ้กลเ้คยีงกนั แต่ประหยดัเวลามากกวา่แบบละเอยีด 

ค าส าคญั: การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต,ิ ตกึแถว, โปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล, การทดสอบความน่าเชือ่ถอืของการจ าลอง  

Abstract 
 This research aims to compare the natural ventilation results in row houses from simulation and actual measurement 
in order to validate the simulation model. Air velocities were measured from a row house in Lat Phrao area, Bangkok and then 
compared with those from Computational Fluid Dynamics simulation of the same building and its surroundings within a radius 
of 100 meters. The indoor wind speed measured from 7 points was in the range of 0.15-0.25 m/s and the roof was 0.86 m/s. 
The grid independent study used three grid settings: coarse grid, basic grid and fine grid, defined by the number of cells of 
103,600, 318,570 and 1,516,536, respectively. The calculation used 5,000 iterations for each case to reach convergence. 
Normalized root mean square errors (RMSE) of the three cases were found to be 0.34, 0.28 and 0.27, respectively. Therefore, 
it is recommended to use basic grid settings for further studies since they give similar accuracy to fine grid settings but better 
save calculation time. 

Keywords: Natural Ventilation, Row House, Computational Fluid Dynamics, Validation of Simulation 
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1. บทน า 
ในการศกึษาและออกแบบการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินอาคารนัน้ มกีารน าโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหลเขา้

มาร่วมใชง้านเพื่อเป็นเครื่องทดสอบความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้โดยไมม่กีารสรา้งจรงิ แต่การใชโ้ปรแกรมนัน้มขีอ้จ ากดัคอื จ าเป็นตอ้งมี
การทดสอบโปรแกรมกบัการวดัอาคารตกึแถวจรงิโดยเครื่องมอืต่างๆ เพือ่พจิารณาค่าความคลาดเคลื่อนทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านโปรแกรม
จรงิ จากการศกึษางานวจิยัพบว่า ในการวดัจรงินัน้การเกบ็ค่าความเรว็ลมตอ้งวดัเป็นช่วงเวลา แลว้มกีารท าซ ้าและเกบ็ขอ้มลูทัง้วนัเพื่อ
ความน่าเชือ่ถอื และตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบเครือ่งมอืในการทดลอง จากการพจิารณาแนวทางการเปรยีบเทยีบผลการระบายอากาศโดยวธิี
ธรรมชาติในตึกแถวจากการจ าลองและการวดัจรงินัน้มกีารน าเครื่องมอืมาวดัและน าค่าที่ได้มาเปรยีบเทยีบกบัค่าที่ได้จากโปรแกรม
ค านวณพลศาสตรข์องไหลทีม่คี่าตัง้ค่าวดั ซึง่สามารถใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจในการใชง้านโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล 
(Tantasavasdi et al., 2021) โดยจากการคน้ควา้มกีารเปรยีบเทยีบค่าทีว่ดัไดจ้ากโปรแกรมกบัอาคารประเภทต่างๆ เช่น คอกมา้ หรอื
การใชอุ้โมงคล์ม แต่ยงัไมม่อีาคารประเภทตกึแถว  

2. ทฤษฎีและแนวทางความคิดท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษาแนวทางการทดสอบโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหลและการวดัจรงินัน้ สามารถแบง่เป็นรายละเอยีดไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 หลกัการเคล่ือนท่ีของอากาศ 
หลกัการเคลื่อนทีข่องอากาศนัน้ม ี2 ลกัษณะดว้ยกนัคอื การเคลื่อนทีข่องอากาศจากความแตกต่างของความกดอากาศ ( 

Wind Pressure ) เป็นหลกัการการระบายอากาศทางวธิทีางธรรมชาต ิโดยอาศยัแรงลมทีเ่กดิขึน้จากความแตกต่างของความกด
อากาศ โดยการเคลื่อนทีข่องลมนัน้จะเคลื่อนทีจ่ากความกดอากาศสงูไปยงัความกดอากาศต ่า การเคลื่อนทีข่องอากาศจากความ
แตกต่างของความกดอากาศ (Thermal Force) เป็นการเคลื่อนทจีากอุณหภูมติ ่าไปยงัอุณหภูมสิงู การระบายอากาศส่วนใหญ่ของ
ตกึแถวนัน้เกดิจากความแตกต่างกนัของความกดอากาศ 2 บรเิวณ โมเลกุลของอากาศทีม่คีวามกดอากาศสงูจงึเคลื่อนทีไ่ปสู่บรเิวณที่
มคีวามกดอากาศต ่า (อเนก, 2550) 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัน้ีจ าเป็นศึกษาวเิคราะห์ค่าความเร็วลมที่เกิดขึ้นจากการวดัค่าจรงิและการวดัจากการจ าลองจากการค านวณโดย

โปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล (CFD) นัน้ของอาคารประเภทตกึแถว ตลอดจนน าค่าการเปรยีบเทยีบของค่าความคลาดเคลื่อน
ระหวา่งการวดัจรงิและการจ าลองมาใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

จากงานวจิยัของ Tantasavasdi et al. (2021) ในเรื่องผลกระทบของช่องเปิดต่อสภาวะแวดล้อมของคอกม้าที่มกีารระบาย
อากาศตามวธิธีรรมชาตใินประเทศไทย ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบความคลาดเคลือ่นของการจ าลองโดยการใชโ้ปรแกรม CFD มคีวามเรว็
ลมตัง้ตน้เดยีวกบัการวดัจรงิ มกีารท าวนซ ้า 3,000 ครัง้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการค านวณทีย่อมรบัไดจ้งึไดม้กีารศกึษาทัง้หมด 3 กรณีดว้ยกนั คอื 
แบบหยาบ แบบพืน้ฐาน และแบบละเอยีด มกีารเปรยีบเทยีบกบัทีศ่กึษาทดสอบในอุโมงคล์มและการวดัจรงิ ต่อมามกีารเปรยีบเทยีบค่า
ความเร็วลมเฉลี่ยของการทดสอบทัง้หมด โดยมกีารใช้ดชันีในการเปรียบเทยีบการทดสอบความถูกต้องคือค่า normalized RMSE 
(RMSE) โดยการค านวณไดต้ามสมการที ่1 (Wang and Zhai, 2012)  

 RMSE (V1,V2) = √
∑ [V1(i)-V2(i)]2n

i=1

∑ V2(i)2n
i=1

     (1) 

เมือ่ RMSE = normalized RMSE คอื คา่ความคลาดเคลือ่นของสถติ ิ
 v1 = ความเรว็ลมจากกรณีศกึษาในโปรแกรม CFD (เมตรต่อวนิาท)ี 
 v2 = ความเรว็ลมจากกรณีศกึษาอุโมงคล์มหรอืกรณีวดัจรงิ (เมตรต่อวนิาท)ี 

จากการศกึษาขอ้มลูงานวจิยัของ อเนก สวุรรณชยัสกุล  (2550) ความเรว็ลมตัง้ตน้ภายนอกมคีา่เฉลีย่ทีร่ะดบัความสงู 10 เมตร 
อยู่ที ่2 เมตรต่อวนิาท ีทศิทางลมทีม่อีทิธพิลส าหรบัประเทศไทยนัน้คอื ทศิใตเ้ป็นเวลา 8 เดอืน และทศิเหนือเป็นเวลา 4 เดอืน โดยค่า
ความเรว็ลมตัง้ตน้และความแปรปรวนนัน้มกีารค านวณไดต้ามสมการที ่2 และ 3 (Givoni,2541) ค่า α ทีใ่ส่ในค านวณ uref นัน้ขึน้อยู่กบั
สภาพของภูมปิระเทศโดยมกีารใชค้่าเท่ากบั 0.28 เมตรต่อวนิาท ีจากภูมปิระเทศแบบเมอืง ร่วมกบัอาคารขา้งเคยีงในรศัม ี100 เมตร ที่
คาดวา่สง่ผลกระทบกบัทศิทางลมประจ าฤด ู
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Uh = uref( 
H

Href
 )
α
       (2) 

เมือ่ Uh = คา่ความเรว็ลม ณ ต าแหน่งความสงูทีต่่างกนั (เมตรต่อวนิาท)ี 
 uref = คา่ความเรว็ลมทีร่ะดบัความสงูอา้งองิ (เมตรต่อวนิาท)ี = 2 เมตรต่อวนิาท ี
 H = ระดบัความสงูทีต่อ้งการ (เมตร) 
 Href = คา่ความสงูตัง้ตน้ 16 เมตร 
 α = ดชันีความเสยีดทานทีพ่ืน้ผวิและและสภาพภมูปิระเทศ คอื 0.28 

 I = 2.58 ∙ K0.5( 
10

H
 )

0.25
      (3) 

เมือ่ I = คา่ความแปรปรวนของอากาศ (Turbulent Intensity) 
 K = คา่คงที ่คอื 0.094 
 H = ระดบัความสงู (เมตร) 

จากงานวจิยัของวลิาสนีิ ศรสีุวรรณ (2560) ได้ศกึษาลกัษณะทางกายภาพและเกบ็ค่าความเรว็ลมของอาคารคอกมา้โดยใช้
เครื่องมอืวดัความเรว็ลมทีเ่กดิขึน้ภายในอาคาร ในงานวจิยัน้ีไดใ้ชเ้ครื่องมอืเดยีวกนัในการวดั  คอืการตดิตัง้เครื่องมอืวดัความเรว็ลมเพื่อ
ทดสอบความเรว็ลมทีเ่กดิขึน้  

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
การศึกษาและความถูกต้องโปรแกรมการค านวณพลศาสตร์ของไหลเทียบกับการวดัจริงนัน้ สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนมี

รายละเอยีดไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ช่วงวดัจริง 
จากการศกึษาแนวทางการใชเ้ครื่องมอืและการส ารวจพืน้ทีว่ดัจรงิ พบว่า มผีลสรุปแนวทางที่ใชง้านส ารวจนัน้ ไดม้กีารแบ่ง

เวลานัน้ในการเกบ็ขอ้มลูออกเป็นช่วงๆ คอืเป็นช่วง 10.00-16.00 น. เป็นการเกบ็เวลาทัง้วนั เพื่อเป็นการหาค่าเฉลีย่ของความเรว็ลมที่
เกดิขึน้ในวนัทีเ่กบ็ขอ้มลู ความเรว็ลมทีเ่กดิขึน้ภายนอกอาคารบรเิวณพืน้ทีด่าดฟ้า ทีน่ าไปสูก่ารจ าลองในโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์อง
ไหลทีม่กีารก าหนดช่วงเวลา มกีารตดิตัง้เครื่องมอืบรเิวณทศิทางเขา้ของลมคอืช่องหน้าต่าง และมกีารก าหนดความเรว็ลมต้นจากค่า
ความเรว็ลมเฉลีย่ของกรุงเทพมหานคร งานวจิยันี้เกบ็ขอ้มลูจากตกึแถว 4 ชัน้ในพืน้ทีจ่รงิบรเิวณลาดพรา้ว จตุจกัร กรุงเทพตามรปูที ่1 มี
รศัมใีนการวดัอยู่ที ่100 เมตร จากพืน้ทีว่ดัจรงิ พืน้ทีโ่ดยรอบนัน้สว่นใหญ่เป็นทีพ่ืน้บา้นเรอืน อยู่บรเิวณเขตชุมชน ไมม่อีาคารสงูเกนิ 23 
เมตร มคีวามหนาแน่นน้อย  โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูทางกายภาพดงัน้ี 

1) รปูแบบการวางผงั 
2) ขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อย 

อาคารตกึแถวมขีนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 16 เมตร และแต่ละชัน้สงู 3 เมตร โดยมีทัง้หมด 4 ชัน้รวมความสงู 16 เมตร มบีนัได
อยู่ในบริเวณตรงกลางอาคาร ดงัรูปที่ 1 ติดตัง้เครื่องมือวดัคือ Indoor wind speed and air temperature testo 405i และ Outdoor 
Kestrel 5400 ทีร่ะดบัความสงูจากพืน้ 1 เมตร สามารถแบง่ขัน้ตอนการวดัจรงิไดด้งัน้ี 

1) ก าหนดรายละเอยีดของตกึจรงิทีจ่ะศกึษา 
2) ก าหนดชว่งเวลาการเกบ็ขอ้มลู โดยมกีารแบง่เกบ็ขอ้มลูดงัน้ี  
(1) การเกบ็ขอ้มลูภายนอกอาคาร 
(2) การเกบ็ขอ้มลูภายในอาคาร ดงัรปูที ่2,3 
(3) ชว่งเวลาการเกบ็ขอ้มลูคอื 10.00 – 16.00 น. 
(4) มจีุดวดัทัง้หมด 7 จุดภายในอาคาร และภายนอก 1 จุดบรเิวณดาดฟ้า ดงัรปูที ่4 
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รปูท่ี 1 แสดงต าแหน่งของพืน้ทีว่ดัจรงิและพืน้ทีโ่ดยรอบของอาคาร 

 
รปูท่ี 2 แสดงต าแหน่งของพืน้ทีภ่ายในอาคารทีว่ดัจรงิบรเิวณชัน้ 2 

 
รปูท่ี 3 แสดงต าแหน่งของพืน้ทีภ่ายในอาคารทีว่ดัจรงิบรเิวณชัน้ 3 
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รปูท่ี 4 (ก) รปูผงัพืน้ชัน้ 1 ถงึชัน้ 4 ต าแหน่งวดั (ข) รปูตดั และต าแหน่งวดั 

3) สรา้งแบบจ าลองของขอ้มลูจากการวดัจรงิ  
4) ประมวลผลและเกบ็รวบรวมผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากแบบจ าลองและการวดัจรงิ 
5) วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล โดยใชก้ารค านวณค่าคลาดเคลื่อนของผลการจ าลองจาก

โปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหลเทยีบกบัผลจากการวดัจรงิ 

3.2 ช่วงการจ าลอง 
งานวจิยัน้ีท าการสร้างแบบจ าลองของตกึแถวอาคารเดยีวกนัในรูปที่ 4 รวมถึงจ าลองอาคารขา้งเคยีงโดยรอบในโปรแกรม

ค านวณพลศาสตรข์องไหลโดยเวน้ระยะและมขีอบเขตของแบบจ าลองดงัรปูที ่5 มรีะยะดงัต่อไปน้ี  
1) ระยะห่างระหวา่งแบบจ าลองกบัทางลมเขา้ (Inlet) มคี่าเท่ากบั 6 เท่าของความสงูอาคารทีแ่บบจ าลองมคีวามสงูสงูสุดที ่16 

เมตร คอื 96 เมตร 
2) ระยะหา่งระหวา่งแบบจ าลองกบัทางลมออก (Outlet) มคีา่เทา่กบั 10 เทา่ของความสงูอาคารคอื 160 เมตร 
3) ระยะหา่งระหวา่งแบบจ าลองกบัดา้นขา้งของแบบจ าลอง มคีา่เทา่กบั 3 เทา่ของความสงูอาคาร คอื 48 เมตร 
4) ระยะหา่งระหวา่งแบบจ าลองกบัทางลมเขา้ (Inlet) มคีา่เทา่กบั 6 เทา่ของความสงูอาคาร คอื 96 เมตร 

ดงันัน้ขอบเขตแบบจ าลองนัน้มขีนาด X = 272 เมตร Y = 136 เมตร และ Z = 112 เมตร (Mochida ,2006) ก าหนดทศิทางลม
เขา้จากแกน Y มกีารวดัความเรว็ลมภายใน 7 จุด ทีค่วามสงูจากพืน้หอ้ง 1 เมตรและดาดฟ้าสงูจากพืน้ดาดฟ้า 1 เมตร  ซึง่เป็นต าแหน่ง
เดยีวกบัการวดัในอาคารจรงิ โดยใชโ้มเดล Chen-Kim KE ในการจ าลองเแลว้ท าการวเิคราะหต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 จ าลองความเรว็ลมทีเ่กดิขึ้นภายในตกึแถวกรณีศกึษา โดยก าหนดกรดิในการวเิคราะห ์3 แบบ คอื แบบหยาบ แบบปกต ิและแบบ
ละเอยีด ทัง้ 3 แบบนัน้มจี านวนเซลลต์่อขนาดของโดเมนนัน้ไมเ่ท่ากนั โดยทีจ่ านวนของแบบหยาบมจี านวน 103,600 เซลล ์ต่อมาดว้ยแบบ
ปกตมิจี านวน 318,570 เซลล ์และแบบละเอยีด นัน้มจี านวน 1,516,536  เซลลด์งัรปูที ่6 แบบจ าลองทัง้ 3 แบบ มกีารก าหนดความเรว็ลม
ตัง้ตน้ทีเ่ท่ากนัคอื 2 เมตรต่อวนิาท ีทีร่ะดบั 11 เมตรโดยมรีายละเอยีดความเรว็ลมและความแปรแรวนแต่ละระดบัค านวณไดจ้ากสมการที ่2 
และ 3 แสดงค่าดงัตารางที ่1 มกีารตัง้ค่าการท าซ ้านัน้ใชค้่าการท าซ ้า 5,000 รอบ มกีารตัง้ค่าโดเมนดงัรูปที ่5 และตารางที ่1 โดยผลการ
จ าลองทีย่อมรบัได ้มคีา่ความคลาดเคลือ่น (Residual of mass) น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ทุกตวัแปร (Srebric and Chen, 2012) 

รปูท่ี 5 (ก) แสดงภาพการเวน้ระยะและขอบเขตของแบบจ าลอง (ข)แสดงภาพผงัการเวน้ระยะและมขีอบเขตของ แบบจ าลอง 

(ก) 
(ข) 

(ก) (ข) 
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3.2.2 วเิคราะหค์วามเรว็ลมเกดิขึ้นภายในตกึแถวกรณีศกึษา โดยวเิคราะหค์่าความเรว็ลมทีเ่กดิขึน้โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในส่วนของ
การจ าลอง ความเร็วลมของอาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ โดยมีการใช้ค่า RMSE เพื่อเป็นดัชนีในการชี้วดัความน่าเชื่อถือหรือค่าความ
คลาดเคลือ่นของโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล 
3.2.3 น าเสนอแนวทางการเลอืกใชแ้บบจ าลองโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล โดยพจิารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของโปรแกรม
เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัความเรว็ลมจากการวดัจรงิ  

3.3 เครื่องมือ 
3.3.1 อุปกรณ์วดั คอืเครื่องมอืวดัลมภายในอาคารคอื Indoor wind speed and air temperature testo 405i มคี่าความคลาดเคลื่อนของ
อุปกรณ์ ±0.1 เมตรต่อวนิาท ีเครื่องมอืวดัลมภายนอกอาคารและทศิทางของลมนัน้คอื Outdoor Kestrel 5400 มคี่าความคลาดเคลื่อน
ของอุปกรณ์ ±0.1 เมตรต่อวนิาท ี
3.3.2 โปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล คา่ความคลาดเคลือ่นของโปรแกรมจากคา่RMSEทีน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 

 
รปูท่ี 6 แสดงกรดิ 3 ขนาดและจ านวนเซลล ์(ก) แบบหยาบ 103,600 เซลล ์(ข) แบบปกต ิ318,570 เซลล ์(ค) แบบละเอยีด 1,516,536 เซลล ์
 
 

(ก)
แบ
บ
หย
าบ 
10
3,6
00 
เซ
ลล ์

(ข) 

(ค) 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงระดบัความสงูและการตัง้คา่ความเรว็ลมตัง้ตน้ในโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล 
ระดบัความสงู ความสงู  (เมตร) ความเรว็ลม (เมตรต่อวินาที) ความแปรปรวนของอากาศ 

1 1 1.21 0.44 
2 3 1.53 0.34 
3 5 1.72 0.30 
4 7 1.85 0.27 
5 9 1.95 0.26 
6 11 2.04 0.24 
7 13 2.12 0.23 
8 15 2.19 0.23 
9 17 2.25 0.22 
10 20 2.33 0.21 
11 27 2.49 0.20 
12 37 2.67 0.18 
13 47 2.81 0.17 
14 57 2.93 0.16 
15 67 3.04 0.16 

4. ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
งานวจิยันี้แบง่การวเิคราะหผ์ลจากการวดัคา่จรงิและการจ าลองคอืแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวดัจริง 
จากการวดัคา่จรงิ พบวา่ ความเรว็ลมภายนอกเฉลีย่ 0.68 เมตรต่อวนิาท ีทศิทางของลมทีเ่ขา้มาในอาคารนัน้เขา้มาจากทางทศิ

ใต ้และความเรว็ลมภายในทัง้หมด 7 จุดดว้ยกนั ดงัตารางที ่2  

ตารางท่ี 2 แสดงความเรว็ลมเฉลีย่ทีว่ดัไดบ้รเิวณดาดฟ้าอาคาร 
ชว่งเวลา คา่ความเรว็ลมเฉลีย่สงูสดุ 

(เมตรต่อวนิาท)ี 
คา่ความเรว็ลมเฉลีย่ต ่าสุด 

(เมตรต่อวนิาท)ี 
คา่ความเรว็ลมเฉลีย่(เมตร

ต่อวนิาท)ี 
10.00 – 11.00 น. 3.3 0.3 1.05 
11.00 – 12.00 น. 3.3 0.3 0.90 
12.00 – 13.00 น. 2.5 0.3 0.84 
13.00 - 14.00 น. 2.5 0.3 0.73 
14.00 - 15.00 น. 1.5 0.3 0.84 
15.00 - 16.00 น. 2.4 0.3 0.68 

4.2 ผลจากการจ าลองโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล 
จากการจ าลองขอ้มูลตึกแถวจากการวดัจรงิแล้วนัน้ มกีารตัง้ค่าลมตัง้ต้นอยู่ที่ 2 เมตรต่อวนิาท ีมกีารวดัค่าจ าลองบรเิวณ

ดาดฟ้าของอาคารเช่นเดยีวกบัการวดัภายนอกอาคาร ซึ่งแบบหยาบได้ค่าความเรว็ลมเท่ากบั 0.86 เมตรต่อวนิาท ี แบบปกตไิด้ค่า
ความเรว็ลมเทา่กบั 0.97 เมตรต่อวนิาท ีและแบบละเอยีดมคีา่ความเรว็ลมเทา่กบั 0.99 เมตรต่อวนิาทมีผีลดงัรปูที ่7 

และเมือ่ไดค้า่ความเรว็ลมจากการจ าลองโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหลแลว้นัน้มคีวามแตกต่างกนัคา่ความเรว็ลมทีว่ดัได้
จรงิ โดยค่า RMSE ดงัตารางที ่3 ใชเ้ป็นดชันีเพือ่ระบุขอ้ผดิพลาดจากการตัง้ค่าโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล ต่างๆ นัน้ คอื แบบ
หยาบคอื 0.34 ใชเ้วลาอยูท่ี ่4 ชัว่โมง แบบปกตคิอื 0.28 ใชเ้วลาอยูท่ี ่16 ชัว่โมง และแบบละเอยีดคอื 0.27 ใชเ้วลาอยูท่ี ่27 ชัว่โมง  
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ท าการเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัของ Tantasavasdi et al. (2021) โดยการศกึษาความเรว็ลมที่เกดิขึน้ในพื้นที่วดัจรงิกบัการ
จ าลองโดยโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหลนัน้ใชแ้บบจ าลองแบบพืน้ฐาน เน่ืองจากการเปรยีบเทยีบผลค่า Normalized RMSE ของ 
กริด 3 ขนาด คือแบบหยาบ แบบพื้นฐานและแบบละเอียดนัน้พบว่ากริดทัง้ 3 มคี่า RMSE อยู่ที่ 0.19 ใช้การค านวณซ ้าอยู่ 3,000 
Iteration แต่แบบหยาบนัน้มคีา่RMSE มากทีส่ดุ แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแบบพืน้ฐานและแบบละเอยีดนัน้มคีวามแตกต่าง 

ตารางท่ี 3 แสดงความเร็วลมเฉลี่ยที่วดัได้บริเวณภายในห้องและดาดฟ้าและสมัประสทิธิค์วามเร็วลมภายในที่เกิดขึ้นเมื่อเทยีบกบั
ความเรว็ลมทีเ่กดิขึน้บนดาดฟ้า 
ต าแหน่ง ความเรว็ลมเฉลีย่ทีว่ดัไดบ้รเิวณภายในหอ้งและ

ดาดฟ้า (เมตรต่อวนิาท)ี 
สมัประสทิธิค์วามเรว็ลมภายในทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัความเรว็

ลมทีเ่กดิขึน้บนดาดฟ้า 
ref coarse basic fine ref coarse basic fine 

จุด 1 0.28 0.75 0.78 0.75 0.33 0.87 0.80 0.76 
จุด 2 0.15 0.09 0.07 0.09 0.17 0.10 0.08 0.09 
จุด 3 0.28 0.53 0.33 0.50 0.33 0.62 0.35 0.51 
จุด 4 0.29 0.75 0.85 0.79 0.34 0.87 0.88 0.80 
จุด 5 0.18 0.07 0.06 0.09 0.21 0.08 0.06 0.09 
จุด 6 0.18 0.08 0.11 0.09 0.21 0.09 0.11 0.09 
จุด 7 0.27 0.53 0.43 0.48 0.31 0.62 0.44 0.48 
ดาดฟ้า 0.86 0.86 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 
Normalized 
RMSE 

- - - - - 0.34 0.29 0.27 

 

 
 
รปูท่ี 7 แสดงผลการค านวณโดยโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหลแบบหยาบ (ข) แบบปกต ิ(ค) แบบละเอยีด 
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ดงันัน้เพือ่การประหยดัเวลาแต่มคีา่ความน่าเชือ่ถอืใกลเ้คยีงกนัจงึเลอืกใชแ้บบพืน้ฐานในการทดลองต่อไป โดยเปรยีบเทยีบกบั
ผลของงานวจิยัดงักล่าว พบว่างานวจิยัน้ีมคี่าความเคลื่อนมากกว่างานวจิยัของ Tantasavasdi et al. (2021) แต่น้อยกว่าค่าก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของโปรแกรมจากค่าRMSEที่น้อยกว่าร้อยละ 40 จึงสามารถกล่าวได้ว่าผลการจ าลองในงานวจิยัน้ีนัน้มคี่าความ
คลาดเคลือ่นอยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวเิคราะหข์า้งตน้นัน้ ค่าความเรว็ลมทีว่ดัจรงินัน้มคี่าดงัน้ี 0.28 0.15 0.28 0.29 0.18 0.18 0.27 และ 0.86 เมตรต่อ

วนิาท ีตามล าดบั การจ าลองแบบหยาบมคี่าดงัน้ี 0.75 0.09 0.53 0.75 0.07 0.08 0.53 และ 0.86 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั การจ าลอง
แบบพืน้ฐานมคี่าดงัน้ี 0.78 0.07 0.33 0.85 0.06 0.11 0.43 และ 0.97 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั และการจ าลองแบบละเอยีดมคี่าดงัน้ี 
0.75 0.09 0.50 0.79 0.09 0.09 0.48 และ 0.99 เมตรต่อวนิาทตีามล าดบั โดยมกีารวดัทีร่ะดบัความสูง 1 เมตรจากพืน้ โดยการจ าลอง
โดยโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหลนัน้มกีรดิ 3 ขนาดคอืแบบหยาบ แบบปกต ิและแบบละเอยีด มกีารก าหนดค่าความเรว็ลม 2 
เมตรต่อวนิาท ีทีค่วามสงู 11 เมตร โดยคา่ความคลาดเคลือ่นของแบบหยาบคอื 0.34 แบบปกตคิอื 0.28 และแบบละเอยีดคอื 0.27 เมือ่ท า
การวเิคราะหค์่าความคลาดเคลือ่นจากการค านวณโดยโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล พบวา่เมือ่การตัง้คา่กรดิละเอยีดมากจะสง่ผล
ใหค้่าผลทีเ่กดิขึน้ใกลเ้คยีงกบัการวดัจรงิและมคี่าความคลาดเคลื่อนทีน้่อยลง ดงันัน้กรดิแบบพืน้ฐานและแบบละเอยีดนัน้มคี่าความคลาด
เคลื่อนทีใ่กลเ้คยีงกนั ในการเลอืกใชง้านแบบจ าลองแบบพืน้ฐานนัน้จงึเป็นหน่ึงในแนวทางเลอืกเพือ่เป็นการประหยดัเวลาในการค านวณ
และยงัคงความถูกตอ้งแมน่ย าในการค านวณ 

6. รายการอ้างอิง 
กรมอุตุนิยมวทิยา (2563). สภาวะอากาศของประเทศไทย พ.ศ.2563. สบืคน้เมือ่ 20 มนีาคม 2565, จาก https://www.tmd.go.th/climate 
วลิาสนีิ ศรสีวุรรณ. (2560). การออกแบบโรงเรอืนเลี้ยงมา้เพือ่ความสบายเชงิอุณหภาพ. (วทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ), 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง. 
อเนก สวุรรณชยัสกุล. (2550). การออกแบบและประเมนิการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินบา้นพกัอาศยัดว้ยอทิธพิลของการใชช้อ่ง

เปิด. (วทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง. 
Givoni, B. (1998). Climate Considerations in Building and Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold. 
Mochida, A., Tominaga, Y. & Yoshie, R. (2022). AIJ Guideline for Practical Applications of CFD to Wind Environment around 

Buildings. The Fourth Inter Motional Symposium on Computational Wind Engineering 
Srebric, J. & Chen, Q. (2002). An example of verification, validation, and reporting of indoor environment CFD analyses. 

ASHRAE Trans. 108 (2) (2002) 185-194. Retrieved March 23, 2022, from 
https://engineering.purdue.edu/~yanchen/paper/2002-9.pdf 

Tantasavasdi, C., Srisuwan, W. & Inprom, N. (2021). Effect of opening on environmental conditions of a naturally ventilated 
stable in Thailand. Building and Environment, 200 107984. Retrieved March 20, 2022, from https://doi.org 

Wang, H. & Zhai, Z. (2012). Analysing grid independency and numerical viscosity of computational fluid dynamics for indoor 
environment applications, Build and Environment 52, 107-118. Retrieved March 23, 2022, from 
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.12.019.  

Yokoh, O. (2006). 533-536. Retrieved March 20, 2022, from (PDF) AIJ Guideline for Practical Applications of CFD to Wind 
Environment around Buildings (researchgate.net) 

https://doi.org/


13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

 

894 

 
การเปรียบเทียบผลการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติผา่นผนังอิฐช่องลมจากการจ าลองและการวดัจริง 

RESULT COMPARISON OF NATURAL VENTILATION THROUGH PERFORATED  
BRICK FAÇADE FROM SIMULATION AND ACTUAL MEASUREMENT 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเสนอผลการระบายอากาศผ่านผนังอฐิช่องลมเขา้สู่พืน้ทีภ่ายในอาคาร ในการจ าลองค่าความเรว็ลมใชโ้ปรแกรมการ
ค านวณพลศาสตร์ของไหล และท าการเปรยีบเทยีบผลการทดลองระหว่างการวดัจรงิและการจ าลองในโปรแกรม ก าหนดกรณีทีร่อ้ยละ
ช่องเปิดต่อผนัง 20% มคีวามเอยีงของอฐิต่อระนาบช่องเปิด 0 องศา และมทีศิทางของลมที่กระท าต่ออาคารเป็น 90 องศา ในกล่อง
ทดลองขนาด กวา้ง 0.86 เมตร ยาว 0.85 เมตร และสงู 0.80 เมตร วางสงูจากพืน้ดนิ 0.80 เมตร และวดัความเรว็ลมทีร่ะดบั 1.12 เมตร
จากระดบัพืน้ดนิ โดยวดัค่าความเรว็ลมเฉลีย่ภายในต่อภายนอกไดร้อ้ยละ 23.66 ในสว่นการจ าลองในโปรแกรมดว้ยกรดิ 3 ขนาด ไดแ้ก่ 
กรดิหยาบ กรดิปกต ิและกรดิละเอยีด เมือ่เปรยีบเทยีบค่าความคลาดเคลื่อน (normalized RMSE) พบวา่มคี่า 0.18  0.07 และ 0.04 ใน
กรณีกรดิหยาบ กรดิปกต ิและกรดิละเอยีดตามล าดบั  คา่ความคาดเคลือ่นของกรดิปกตแิละกรดิละเอยีดมคีา่ใกลเ้คยีงกนัมาก  ดงันัน้เพือ่
เป็นการประหยดัเวลาและยงัคงความถูกตอ้งในการจ าลองจงึเลอืกใช ้กรดิปกตใินการศกึษากรณีอื่นๆ ต่อไปได้ 

ค ำส ำคญั: กำรระบำยอำกำศโดยวธิธีรรมชำต,ิ ผนงัอฐิชอ่งลม, กำรทดสอบควำมน่ำเชือ่ถอืของกำรจ ำลอง 

Abstract 
 This research presents the effect of ventilation through perforated brick facade into buildings. Air velocities were 
simulated from a computational fluid dynamics program and then compared with actual measurement. The testing case is where 
the percentage of opening to wall areas is 20, the inclination of the brick to the opening plane is 0 degree and the direction of 
the prevailing wind to the building is 90 degrees. The testing box has the dimensions of 0.86 meters wide, 0.85 meters long 
and 0.80 meters high. and is placed 0.80 meters above the ground. Air velocities were measured at 1.12 meters above the 
ground. The average indoor air velocities were then analyzed to have the percentage of 23.66 to outdoor air velocities. The 
grid independent study used three grid sizes: coarse grid, basic grid and fine grid. It was found that normalized RMSE for 
coarse grid, basic grid and fine grid were 0.18, 0.07 and 0.04 respectively. These values of the basic grid and fine grid were 
very similar. Therefore, to save calculation time while maintaining the simulation accuracy, it is recommended that basic grid 
should be used in further studies. 

Keywords: Natural Ventilation, Perforated Brick Façade, Validation of Simulation 
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1. บทน า 
แนวคดิการออกแบบและการเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งในบา้นพกัอาศยัทีเ่หมาะสมกบัสภาพอากาศในเขตรอ้นชืน้นัน้ ในไดร้บัความ

นิยมมากปัจจุบนั เนื่องจากอากาศทีม่คีวามรอ้นและความชืน้สงูขึน้จากผลกระทบของสภาวะโลกรอ้น (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2563) ประกอบ
กบัการท ากจิกรรมของผูค้นซึง่ท าใหร้า่งกายไมส่ามารถระบายความรอ้นออกไดท้นั สง่ผลใหเ้กดิความรูส้กึไมส่บาย (จติขจร วานิช, 2544)  
พบวา่ ในประเทศทีม่าอากาศรอ้นชืน้อย่างเวยีดนามหรอืบราซลิสามารถพบเหน็การใชผ้นังอฐิช่องลมในบา้นพกัอาศยัไดอ้ย่างแพร่หลาย 
และในประเทศไทยเองสถาปนิกกเ็ริม่ใหค้วามสนใจมากขึน้ เพราะบา้นลกัษณะนี้นอกจากจะท าใหก้ารระบายอากาศ ลดอุณหภูมแิละเพิม่
แสงสวา่งภายในบา้นใหด้ขีึน้แลว้ ยงัสามารถลดคา่ใชจ้า่ยทางไฟฟ้าของครวัเรอืนไดด้ว้ย  

วธิกีารออกแบบบ้านพกัอาศยัให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศในเขตร้อนชื้นนัน้มดี้วยกันหลายวธิ ี วธิทีี่ได้รบัความนิยมและ
น ามาใชก้นัอย่างแพร่หลายคอื การใชก้รอบอาคารทีเ่ป็นผนังอฐิช่องลม (Perforate brick façade) เพื่อเพิม่การระบายอากาศและรบัแสง
เขา้มาในพืน้ที่ท าใหบ้้านไม่อบัชื้น  (Dao, 2018)   รูปแบบอฐิพบเหน็ได้ทัง้แบบที่เป็นบลอ็คช่องลมและอฐิมอญทีม่กีารจดัเรยีงใหเ้กดิ
ชอ่งวา่ง ในงานวจิยันี้จะศกึษารปูแบบของผนงัอฐิมอญ เนื่องจากผนงัรปูแบบน้ีมกีารใชท้ีแ่พรห่ลายมากกวา่ อกีทัง้เป็นวสัดุทอ้งถิน่ที่หาได้
ทัว่ไป  จากการศกึษาพืน้ทีใ่ชง้านพบว่า พืน้ทีส่่วนใหญ่ทีม่กีารน าผนังรูปแบบน้ีไปใช ้คอื บรเิวณหอ้งนัง่เล่นของบา้นทีเ่ป็นลกัษณะเปิด
โล่งกึง่ภายนอกลมสามารถทะลุผา่นได ้ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาการระบายอากาศผ่านผนังอฐิช่องลม ในขัน้ตอนการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบผลการ
จ าลองจากโปรแกรมการค านวณพลศาสตร์ของไหล (Computational fluid dynamics, CFD) กบัผลการทดลองจรงิ เพื่อทดสอบความ
น่าเชือ่ถอืและความคลาดเคลือ่นของผลจ าลองจากโปรแกรม เพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาผนงัอฐิชอ่งลมเพิม่เตมิในอนาคต 

2. ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 วิธีการติดตัง้ผนังอิฐช่องลม 
จากการศกึษางานสถาปัตยกรรมทีม่กีารก่อสรา้งโดยใชผ้นงัอฐิชอ่งลมโดยการใชอ้ฐิมอญแดง พบวา่ มวีธิกีารก่อสรา้งอยู่ 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
1) การก่อผนังโดยการใชป้นูซเีมนต์เป็นตวัเชื่อมระหว่างกอ้นอฐิ วธิน้ีีท าใหส้ามารถวางอฐิใชม้รีะยะห่างกนัไดม้าก แต่หากมรีะยะห่างที่
มากเกนิอาจสง่ผลต่อความแขง็แรงของผนัง และ 2) วธิกีารใชเ้หลก็เสน้รอ้ยผา่นอฐิ ขอ้ดขีองวธิน้ีีคอืผนังจะมคีวามแขง็แรงมากกวา่ วธิน้ีี
จะมขีอ้จ ากดัเรือ่งระยะหา่งระหวา่งอฐิ เนื่องจากตอ้งมกีารเวน้พืน้ทีส่ าหรบัการเจาะรบูนอฐิ  

   
                                    (ก)                                                                                  (ข) 
รปูท่ี 1 วธิกีารก่อสรา้งผนังอฐิช่องลมโดยใชอ้ฐิมอญแดง  (ก) การใชปู้นซเีมนต์เป็นตวัเชื่อมระหว่างอฐิ (Solorzano, 2020) (ข) การใช้
เหลก็เสน้รอ้ยผา่นอฐิ (Rahman, 2011)  

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของผนังอฐิช่องลมมจี ากดั บทความน้ีจงึเลอืกศกึษางานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งจากดา้นมุมเอยีงของช่อง

เปิดและอตัราส่วนพืน้ทีช่่องเปิดต่อผนังแทน ในงานวจิยัของ Chandrashekaran (2010) ศกึษาองศาการเอยีงของบานเกลด็หน้าต่างที่
สง่ผลต่อความเรว็ลมและสภาวะน่าสบายภายในหอ้งโดยใชล้มธรรมชาตจิากการศกึษามมุเอยีงของชอ่งเปิดและอตัราสว่นพืน้ทีช่อ่งเปิดต่อ
ผนัง พบวา่ เมือ่ความเรว็ภายนอกเพิม่สงูขึน้จะสง่ผลใหร้อ้ยละของความเรว็ภายในลดลง แต่ความเรว็ลมเฉลีย่ภายในจะเพิม่สงูขึน้ ซึง่ใน
งานวจิยัมกีารเปรยีบเทยีบผลจากการวดัจรงิและโปรแกรม CFD ในเรื่องของสภาวะน่าสบายและความเรว็ลม พบวา่ค่าความเรว็ลมไปใน
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ทศิทางเดยีวกนักบัการวดัจรงิ โดยค่าทีไ่ดจ้ากโปรแกรมมคี่าทีส่งูกวา่ค่าลมทีว่ดัจรงิในทุกจุดและส่งผลต่อการวดัสภาวะน่าสบายในพืน้ที่  
ซึง่การวดัในโปรแกรมใหส้ดัสว่นพืน้ทีท่ีม่สีภาวะน่าสบายไดน้้อยกวา่การวดัจรงิ 

จากงานวจิยัของ Tantasavasdi et.al (2021) ได้ศกึษาผลกระทบของช่องเปิดต่อสภาพแวดล้อมของคอกม้าที่มกีารระบาย
อากาศตามธรรมชาตใินประเทศไทย ในงานวจิยัมกีารใชโ้ปรแกรม CFD เขา้มาช่วยในการจ าลองและมกีารทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบผล
ความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรมกบัการวดัจรงิ  ท าการวดัความเรว็ลม 3 จุดคอืทีร่ะยะกึง่ความยาวอาคาร จุดทีล่มเขา้ กึง่กลางอาคารและจุด
ลมออกของอาคารจรงิและแบบจ าลอง ในโปรแกรมใชก้รดิ 3 ขนาดตัง้แต่กรดิหยาบ กรดิปกต ิและกรดิละเอยีด แต่ละกรดิมจี านวนเซลล์
หา่งกนัประมาณ 5 เท่า โดยผลของการเปรยีบเทยีบค่าความคลาดเคลื่อนดงัในสมการที ่(1) (Wang, 2012) พบวา่ ค่าความคลาดเคลื่อน
ของกริดทัง้ 3 ขนาดมีค่าอยู่ในช่วงเดียวกัน แต่กรณีของกริดปกติและกริดละเอียดมีค่าที่ต ่ากว่ากริดหยาบ ดังนัน้เพื่อเป็นการ
ประหยดัเวลาในการจ าลอง งานวจิยันี้จงึใชก้รดิปกตใินการศกึษาเพิม่เตมิ 
 

      𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑣1, 𝑣2) = √
∑ [𝑉1(𝑖)−𝑉2(𝑖)]

2𝑛

𝑖=1

∑ 𝑉2(𝑖)
2𝑛

𝑖=1

                                             (1) 

RMSE = คา่ความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ 
v1 = ความเรว็ลมจากการใชโ้ปรแกรมค านวณ (เมตร/วนิาท)ี   
v2 = ความเรว็ลมจากการวดัจรงิ (เมตร/วนิาท)ี   

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
บทความน้ีมวีตัถุประสงค์ในการน าเสนอผลการเปรยีบเทยีบการระบายอากาศผ่านผนังอฐิช่องลม โดยใชก้ารทดลองและการ

จ าลองในกรณีทีร่อ้ยละช่องเปิดต่อผนัง 20% มคีวามเอยีงของอฐิ 0 องศา และทศิทางของลมทีก่ระท าต่ออาคารเป็น 90 องศากรณีเดยีว 
โดยท าการทดลองในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์ในช่วงเวลา 10:00 - 15:30 และจ าลองในกล่องทดลองโล่ง ในบทความน้ีสนใจแค่ความเรว็ลม 
โดยไมม่อุีณหภมูแิละความชืน้มาเกีย่วขอ้ง  ซึง่แบง่การศกึษาออกเป็น 2 สว่น มรีายละเอยีดดงัน้ี 

3.1 การทดลองในสภาพแวดล้อมจริง 
สรา้งกล่องทดลองขนาด กวา้ง 0.86 เมตร ยาว 0.85 เมตร และสงู 0.80 เมตร โดยใชว้สัดุของกล่องทดลองเป็นโฟมหนา 2 น้ิว 

และสรา้งฐานของกล่องทดลองดว้ยเหลก็ขนาด 0.86x0.85 ตารางเมตร ยกสงูจากพืน้ 0.80 เมตร  โดยท าการทดลองในพืน้ทีเ่ปิดโล่งและ
หนักลอ่งทดลองไปทางทศิตะวนัออกตามทศิลมของพืน้ที ่ซึง่จะท าการวดัความเรว็ลมทัง้หมด 3 จุด ไดแ้ก่ จุดที ่1 บรเิวณ 4.80 เมตรหา่ง
จากหน้ากล่อง จุดที ่2 ห่างจากหน้าช่องเปิด 50 เซนตเิมตร และ จุดที ่3 บรเิวณกึง่กลางกล่องทดลอง (Mochida, 2006) ซึ่งวดัทีร่ะดบั
ความสงู 1.12 เมตรจากพืน้ดนิ (แสดงดงัรปูที ่2)  

 
รปูท่ี 2  (ก) ขนาดหอ้งจ าลอง  (ข) ต าแหน่งการวดัความเรว็ลมและระดบัความสงูทีใ่ชว้ดัความเรว็ลม 

1 

2 
3 
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รปูท่ี 3  (ก) พืน้ทีท่ าการทดลองจรงิ     (ข) ต าแหน่งวดัที ่1     (ค) ต าแหน่งวดัที ่2   (ง) ต าแหน่งวดัที ่3 

3.2 การจ าลองด้วยโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล 
สรา้งแบบจ าลองกลอ่งทดลองขนาด กวา้ง 0.86 เมตร ยาว 0.85 เมตร และสงู 0.80 เมตร ยกสงูจากพืน้ 0.80 เมตร มขีนาดของ

ขอบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาดงัน้ี 1) ระยะห่างระหว่างแบบจ าลองกบัจุดลมเขา้ (Inlet) เป็น 6 เท่าของความสงูอาคาร  2) ระยะห่างระหว่าง
แบบจ าลองกบัจุดลมออก (Outlet) เป็น 10 เท่าของความสงูอาคาร 3) ระยะห่างระหว่างแบบจ าลองกบัดา้นขา้งของขอบเขตเป็น 3 เท่า
ของความสูงอาคาร 4) ระยะห่างตัง้แต่หลงัคาแบบจ าลองถึงขอบเขตด้านบนเป็น 6 เท่าของความสูงอาคาร  งานวจิยัน้ีจงึมขีอบเขต
การศกึษาดงัน้ี X = 13.65 เมตร, Y = 5.70 เมตร และ Z = 5.60 เมตร โดยเวน้ระยะหา่งแบบจ าลองแสดงดงัรูป 3 ก าหนดทศิทางลมเขา้
จากทศิ Y  วดัความเรว็ลมทัง้หมด 3 จุด ไดแ้ก่ จุดที ่1 บรเิวณ 4.80 เมตรหา่งจากหน้ากลอ่ง  จุดที ่2 หา่งจากหน้าช่องเปิด 50 เซนตเิมตร 
และจุดที ่3 บรเิวณกึง่กลางกล่องทดลอง ซึง่วดัทีร่ะดบัความสงู 1.12 เมตรจากพืน้ โดยใชโ้มเดล Chen-Kim KE ในการจ าลองเน่ืองจาก
เป็นโมเดลทีเ่หมาะสมต่อการจ าลองภายนอก 

 
รปูท่ี 4  แสดงภาพขนาดพืน้ทีศ่กึษาและระยะหา่งระหวา่งขอบพืน้ทีข่นาด กวา้ง 0.86 เมตร ยาว 0.85 เมตร และสงู 0.80 เมตร กบัแบบจ าลอง  
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
ในงานวจิยัน้ีการทดลองจรงิจะใชเ้ครื่องมอื 2 ตวัในการวดัผล คอื testo 450i ส าหรบัการวดัความเรว็ลม ความคาดเคลื่อนของ

อุปกรณ์ ± 0.10 เมตร/วนิาท ีและ Kestrel 5400 Heat Stress Tracker ส าหรบัการวดัทศิทางลมและความเรว็ลม  ความคาดเคลื่อนของ
อุปกรณ์  ± 0.10 เมตร/วนิาท ี ในส่วนของการจ าลองดว้ยโปรแกรม ใช้โปรแกรมการค านวณพลศาสตรก์ารไหล PHOENICS 2021 ใน
การจ าลอง  

                                                   
        (ก)                                                      (ข) 
รปูท่ี 5  (ก) เครือ่ง testo 450i และ (ข) เครือ่ง Kestrel 5400 Heat Stress Tracker 

4. ผลการจ าลอง 

4.1 ผลการจ าลองในสภาพแวดล้อมจริง 
ท าการวดัความเรว็ลมใน 4 ช่วงเวลาดงัน้ี 1) 10:00-10:30  2) 11:00-11:30  3) 14:00-14:30 และ 4) 15:00 -15:30  โดยแต่ละ

ช่วงจะเกบ็ขอ้มลูทุก 2 วนิาท ีนานต่อเน่ือง 30 นาท ีโดยพบว่า ความเรว็ลมเฉลีย่ในพืน้ทีท่ าการจ าลองมคีวามเรว็ลมค่อนขา้งสูง วดัได้
สงูสุดที ่3.50 เมตร/วนิาท ีทีจุ่ดที ่1 จะไดค้วามเรว็ลมเฉลีย่จากทัง้ 4 ช่วงเวลาในจุดที ่1 เป็น 1.17 เมตร/วนิาท ีความเรว็ลมเฉลีย่ในจุดที ่
2 ซึง่เป็นจุดทีอ่ยูใ่นต าแหน่งหา่งจากชอ่งเปิด 50 เซนตเิมตร มคีา่ 0.81 เมตร/วนิาท ีคดิเป็น 69.44% จากจุดที ่1 และความเรว็ลมเฉลีย่ใน
จุดที ่3 ซึง่เป็นจุดภายในกลอ่งทดลอง มคีา่ 0.28 เมตร/วนิาท ีซึง่คดิเป็น 34.46% จากจุดที ่2 และ 23.93 % จากจุดที ่1 
 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงความเรว็ลมทีว่ดัไดจ้ากกลอ่งจ าลองตามชว่งเวลา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ความเรว็ลม (เมตรต่อวินาที) % ความเรว็ลม 

max median min average % จากจดุท่ี1 % จากจดุท่ี2 
เ ฉ ล่ี ย ร วมทุ ก
ช่วงเวลา 
 

จุดที ่1 3.50 1.10 0.30 1.17 - - 
จุดที ่2 2.90 0.78 0.01 0.81 69.44 - 
จุดที ่3 2.20 0.22 0.01 0.28 23.93 34.46 

4.2 การเปรียบเทียบผลความน่าเช่ือถือของโปรแกรม 
น าค่าความเรว็ลมทีไ่ดจ้ากการทดลองจรงิมาใชก้ าหนด inlet ของแบบจ าลองในโปรแกรม เพือ่พจิารณาค่าความเรว็ลมทีเ่กดิขึน้

วา่มคีวามใกลเ้คยีงกบัการจ าลองจรงิมากน้อยเพยีงใด โดยใชค้่าความเรว็ลมตัง้ตน้เป็นแบบ Wind profile โดยอา้งองิจากค่าความเรว็ลม
จรงิทีว่ดัได ้1.17 เมตร/วนิาท ีทีร่ะดบัความสงู 1.12 เมตรจากระดบัพืน้ดนิ และก าหนดแบบจ าลองในพืน้ทีช่านเมอืง ซึ่งมคี่า a = 0.28 
โดยหาความเรว็ลมไดจ้ากสมการที ่(2) (3) (Givoni, 1998) 
 

𝑈 = 𝑈𝑟𝑒𝑓 × (𝐻 ∕ 𝐻𝑟𝑒𝑓)
𝑎

                                   (2) 
U = ความเรว็ลม ณ ต าแหน่งความสงูทีต่อ้งการ (เมตร/วนิาท)ี 
Uref = ความเรว็ลมอา้งองิ จากการทดลองจรงิ 
H   = ระดบัความสงูทีต่อ้งการ (เมตร) 
Href = ระดบัความสงูอา้งองิ จากการทดลองจรงิ 
a    = ดชันีความเสยีดทานของพืน้ทีแ่ละสภาพภมูปิระเทศ 
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𝐼 = 2.58 ⋅ 𝑘0.5 (
10

𝐻
)
0.25

                                                        (3) 
 I = คา่ความแปรปรวนของอากาศ (Turbulent Intensity) 
k = คา่คงที ่มคีา่เทา่กบั 0.0094 
H = ระดบัความสงู (เมตร) 
 
 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงระดบัความสงูกบัความเรว็ลมในโปรแกรมค านวณพลศาสตรก์ารไหล 

ระดบั ความสงู (เมตร) ความเรว็ลม (m/s) ค่าความแปรปรวนของอากาศ 

1 0.1 0.83 0.79 
2 0.3 0.97 0.60 
3 0.5 1.05 0.53 
4 0.7 1.10 0.49 
5 0.9 1.13 0.46 
6 1.1 1.17 0.43 
7 1.3 1.19 0.42 
8 1.6 1.23 0.40 
9 2.3 1.29 0.36 
10 3.3 1.36 0.33 
11 4.7 1.43 0.30 
ท าการเปรยีบเทยีบผลการจ าลองทีม่กีารตัง้ค่าขนาดของกรดิ 3 ขนาดในบรบิทและความเรว็ลมเดยีวกนัไดแ้ก่ กรดิหยาบ กริ

ดปกต ิและกรดิละเอยีด เพื่อน ามาประเมนิประสทิธภิาพของแบบจ าลอง โดยการหาค่าความคลาดเคลื่อน (normalized RMSE) ของ
ความเรว็ลมทีว่ดัไดจ้ากแบบจ าลองดว้ยโปรแกรมพลศาสตรข์องไหล โดยกรดิแต่ละแบบทีน่ ามาเปรยีบเทยีบกนัจะมจี านวนเซลลต์่างกนั 5 
เท่า ดงัน้ี กรดิหยาบมจี านวน 50,400 เซลล ์กรดิปกตมิจี านวน 248,358 เซลล ์และกรดิละเอยีดมจี านวน 1,255,500 เซลล ์แสดงดงัรปูที ่
5 ใชก้ารค านวณซ ้าที ่6,500 Iteration ในการจ าลองเพือ่ใหไ้ดผ้ลทีย่อมรบัได ้โดยมคีา่ error P, U,V ,W<0.1 % (Srebric, 2002) 
 

     
                                  (ก)                                                                            (ข) 

  
                                   (ค)                  
รปูท่ี 6 แสดงกรดิ 3 ขนาดและจ านวนเซลล ์(ก) กรดิหยาบ 50,400 เซลล ์ (ข) กรดิปกต ิ248,358 เซลล ์ (ค) กรดิละเอยีด1,255,500 เซลล ์
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     (ก)   

  
     (ข)   

  
     (ค)   
รปูท่ี 7 แสดงความเรว็ลม (ก) ความเรว็ลมกรดิหยาบ  (ข) ความเรว็ลมกรดิปกต ิ (ค) ความเรว็ลมกรดิละเอยีด 
 
 
ตารางที 3 ตารางแสดงความเรว็ลมในการจ าลองและคา่ความน่าเชือ่ถอืของการค านวณดว้ยโปรแกรมพลศาสตรก์ารไหล 

การจ าลอง 
ความเรว็ลม 

Normalized RMSE 
จดุท่ี 1 จดุท่ี 2 จดุท่ี 3 % จากจดุท่ี1 

วดัจริง 1.17 0.81 0.28 23.93 - 
กริดหยาบ 1.19 0.89 0.33 27.73 0.18 
กริดปกติ 1.19 0.87 0.26 21.85 0.07 
กริดละเอียด 1.17 0.85 0.27 23.08 0.04 

จากรูปที ่7 และตาราง 3 พบว่า ค่าความเรว็ลมทีไ่ดจ้ากการจ าลองดว้ยโปรแกรมจะมคี่าทีแ่ตกต่างจากการจ าลองจรงิเลก็น้อย 
โดยกรดิทีม่คี่าความเรว็ลมใกลเ้คยีงกบัการจ าลองจรงิมากทีสุ่ดคอืกรดิละเอยีด ในส่วนของค่าความคลาดเคลื่อนของการค านวณดว้ย
โปรแกรมการค านวณพลศาสตรก์ารไหลในกรดิหยาบ (ใชเ้วลาในการจ าลอง 6 ชัว่โมง) มคี่ามากสุดอยู่ที ่0.18 รองลงมาคอืกรดิปกต ิ(ใช้
เวลาในการจ าลอง 12 ชัว่โมง) มคีา่อยูท่ี ่0.07 และกรดิละเอยีด (ใชเ้วลาในการจ าลอง 22 ชัว่โมง) มคีา่น้อยทีส่ดุอยูท่ี ่0.04 

ท าการเปรยีบเทยีบผลการทดลองงานวจิยัของ Tantasavasdi et al. (2021) ซึง่ศกึษาผลกระทบของชอ่งเปิดต่อสภาพแวดลอ้ม
ของคอกม้าที่มกีารระบายอากาศตามธรรมชาติในประเทศไทย  โดยการศึกษาความเร็วลมในพื้นที่จรงิกบัการจ าลองด้วยโปรแกรม
พลศาสตร์ของไหลโดยใช้แบบจ าลองแบบกรดิปกต ิเน่ืองจากท าการเปรยีบเทยีบหาค่าความคลาดเคลื่อน (normalized RMSE) ของ
แบบจ าลองทีม่กีารตัง้ค่าขนาดของกรดิ 3 ขนาดไดแ้ก่ กรดิหยาบ กรดิปกต ิและกรดิละเอยีด ใชก้ารค านวณซ ้าที ่3,000 Iteration ผลการ
เปรยีบเทยีบพบวา่กรดิทัง้ 3 ขนาดมคี่า RMSE อยูท่ี ่0.19 แต่ค่าความคาดเคลื่อนของผลการจ าลอง (residual for mass) กรดิหยาบมคี่า
มากกวา่กรดิปกต ิและกรดิละเอยีดเพยีงเลก็น้อย   
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เมือ่ท าการเปรยีบเทยีบผล RMSE ของงานวจิยันี้ พบวา่น้ีมคี่าความคาดเคลือ่นของกรดิหยาบ  กรดิปกต ิและกรดิละเอยีดน้อย
กว่างานวจิยั Tantasavasdi et al. (2021) และค่าความคาดเคลื่อนของกรดิหยาบมคี่ามากกว่ากริดปกติ และกรดิละเอียด ดงันัน้จึง
สามารถสรุปไดว้า่ผลการจ าลองของงานวจิยันี้มคีา่ความคลาดเคลือ่นอยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได้ 

5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
จากการวดัคา่ความเรว็ลมในการจ าลองจรงิไดค้วามเรว็ลมเฉลีย่จุดที ่1 เป็น 1.17 เมตร/วนิาท ีความเรว็ลมเฉลีย่ในจุดที ่2 มคี่า 

0.81 เมตร/วนิาท ีและจุดที ่3 มคี่า 0.28 เมตร/วนิาท ีทีร่ะดบัความสงู 1.12 เมตร จากระดบัพืน้ดนิ  โดยในการจ าลองดว้ยโปรแกรมการ
ค านวณพลศาสตรก์ารไหลดว้ยกรดิ 3 ขนาดไดแ้ก่ กรดิหยาบ กรดิปกต ิและกรดิละเอยีด ก าหนดคา่ความเรว็ลมเป็น 1.17 เมตร/วนิาท ีที่
ระดบัความสงู 1.12 เมตร  โดยค านวณค่าความคลาดเคลื่อนกรดิหยาบมคี่าสงูสุดอยู่ที ่0.18  รองลงมาคอืกรดิปกตมิคี่าอยู่ที่ 0.07 และก
รดิละเอยีดมคี่าน้อยสุดอยู่ที ่0.04  จากการวเิคราะหค์่าความคลาดเคลื่อนของการค านวณดว้ยโปรแกรมการค านวณพลศาสตรก์ารไหล 
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ดงันัน้ การเลอืกใชแ้บบจ าลองทีม่ขีนาดกรดิปกต ิจงึเป็นอกีแนวทางหน่ึงทีส่ามารถช่วยในการประหยดัเวลาในการจ าลอง โดยยงัคงความ
ถูกตอ้งแมน่ย าของผลการการค านวณได ้
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Abstract 
At present, Game has become an essential part of lifestyles and occupations which were known as “eSports” 

especially for the children in the 21st century.  Nowadays, blockchain technology is commonly considered to be the critical 
component of gaming industry more and more. Therefore, this advantage has made the gaming industry able to eliminate some 
limitations which has not been available before in the past. For example, to start career as a gamer, one may not have to be 
the eSports players or conducted popular streaming before. The blockchain technology also enables us to earn more revenue 
from playing games by providing the game ecosystem, owning some rare items/assets, or selling them in the market by using 
the blockchain network. Tracking system and high transparency methods offer more opportunities to the sellers. Meanwhile, 
there is a lack of understanding in many relevant issues where it is effectively applicable and where it has practical effects. As 
mentioned above, a starting point for the investigation of this concept then occurred in order to foster substantial and 
multidisciplinary research which will addresses meaningful questions. The literature review was designed to be like a research 
diary. The outcome will provide the guideline research to understand a good characteristic of GameFi. The objective aims to 
find out the factors influencing the GameFi (Game finance) industry which will lead it to be more sustainable and create value 
to the blockchain technology which will drive the gaming industry. The methodology used in this research was double diamonds: 
the method to define problems and deliver the business guidelines (outcome) to solve the pain point by using the online 
questionnaire and in-depth interview to get the basic information. Later, the information will be developed by using business 
model canvas to find the answer in accordance with the objectives. Finally, I strongly hope that this literature will be beneficial 
to those who participated in these reviews and who are interested in technology and the world of gaming business trends. 

Keywords: GameFi, blockchain, game, business guideline, key factors 
 

1. Introduction  

1.1 General introduction 

As a result of the COVID-19 pandemic, many people have become unemployed, and a lot of people have also turned 
to other ways to make money. Consequently, this has triggered the blockchain to boom during this crisis. Furthermore, from 
the adaptation of blockchain, this has created a smart contract to be a tool for many developers to create their own decentralized 
applications (Dapp). This in turn has initiated new possible innovative ways to help people earn money; such as, through 
decentralized finance (Defi), yield farming, etc. All of these efforts work like a central bank where people can save their own 
money but have more liquidity and more transparency than the traditional financial system. From this phenomenon, this would 
generate a lot of money through the blockchain system and numerous developers could create a new method of a use case. 
Now, there is a new product in the blockchain world called GameFi (Game + Finance). GameFi is a phenomenon where people 
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can play a game and earn some real money by selling a token that they have earned by playing a game in the market. This 
model is called play-to-earn, but this innovation is still in its infancy, so it is still uncertain whether this model really works or 
not. Alternatively, which model should GameFi have to make it sustainable and offer a future for gamers. 

Therefore, this research would explore the world of GameFi to analyze which direction and business model would be 
the most appropriate for GameFi. Moreover, this could act as a guideline for developers and people who are interested in this 
business trend. 

1.2 Objective 

The objective would focus on a key factor that a good GameFi should have? This would gather all the information and 
factorial key points to answer the research question of “What should the good characteristics of GameFi be?” From the objective 
and research question, the researcher would plan the direction of the study into the conceptual framework in figure 1. 

 
Figure 1 Conceptual framework. 

2. Literature Review 

This chapter provides a study of the theoretical concepts related to the factors that influence the gaming industry 
based on a blockchain system, as well as literature e-reviews, research papers, documents, files, journals, articles, reports, 
and related research. In order to gain more knowledge and understanding of the data as a guideline and conceptual framework 
for this study, this chapter would comprise the following gaming Industry, technology, trends. 
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2.1 Gaming Industry 

In Thailand more than 32 million people play video games, and the gaming market in Thailand is listed at the top of 
the ASEAN market. Most gamers spend their time playing a video game on their mobile phone, and the type of gameplay that 
a lot of people play is a shooting game (Weustink, 2021). 

In addition, in the global market, the top three countries where people play a lot of video games are China, the United 
States, and Japan. Furthermore, the global market is expected to increase to 548 billion USD in 2028, while exhibiting a CAGR 
of 13.20% between 2021 and 2028. In its report "Gaming Market Size, Share & Forecast 2021-2028", Fortune Business Insights 
(2021) mentioned that the market stood at 203.12 billion USD in 2020. 

However, the GameFi market is still in the early stage, and the market cap is around 18.8 billion USD (Coingecko, 
2022). Additionally, most GameFi platforms are on a laptop/PC that are different from the common game market. In the current 
market, there are also two types of GameFi. 1. The games are based on traditional liquid mining that requires the user to first 
pledge a non-fungible token (NFT) of the project to allow the user to play. 2. The entire game is based on a mining mode, where 
the game allows the user to play immediately with the props or NFT equipment, which can be sold for a profit (Hussain, 2021). 
Additionally, the game that is based on liquidity mining is easy to use as a tool for a scammer to steal other money. This is done 
by a mock-up of some user interfaces (UI) to make them look like a game to attract a player/investor and then it just shuts the 
project down to steal the money. Thus, in the blockchain world, every project must be fully checked beforehand.  

The benefit of GameFi, in traditional video gamers can also earn digital currency and collect digital assets, which they 
can use to upgrade their characters and undertake other similar in-game activities. However, these tokens and investments 
cannot be traded in decentralized exchanges or NFT marketplaces as they hold no value outside of the game. Since players 
are prohibited from trading or monetizing their assets in real life, these assets don’t prove financially profitable for players. 

In GameFi, the assets and tokens earned by players are typically cryptocurrencies or NFTs. Although some blockchain games 
use virtual tokens instead of cryptos or NFTs, players will still be able to convert their in-game assets to NFTs if necessary. 
GameFi allows gamers to transfer their earnings to their cryptocurrency wallets and trade them on NFT marketplaces or crypto 
exchanges, which can be converted to fiat money. In figure 2 

 
Figure 2 The benefit from traditional Gaming vs GameFi (Source: LeewayHertz, 2022). 
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2.2 Technology   

Blockchain is a decentralized network that provides infrastructure for everyone to store data/value and send it from 
people to people without any centralized banking or regulator in control. An innovation with a blockchain guarantees that the 
fidelity and security of the record of the data generates trust without the need for a trusted third party (Conway, 2021). 
Blockchain is also a form of infrastructure for many decentralized applications, including GameFi that are built on top of a 
blockchain system with a smart contract that is a second blockchain network. 

Cryptocurrency is a form of currency that can be exchanged online for goods and services. Many companies have issued 
their own currencies; often called tokens, and these can be traded specifically for the good or service that the company provides. 
Cryptocurrencies work using a technology called blockchain, which is a decentralized network spread across many computers that 
manages and records transactions. Part of the appeal of this technology is its security (Royal & Voigt, 2021). Therefore, this is 
one of the important parts that have built the GameFi ecosystem to be one of the rewards that the player can earn. 

An NFT is unique and cannot be replaced with something else, and people who own their own NFT would have the 
full right to do whatever they like with it; such as, collecting or transferring their right to other people. The total market of NFT 
is around 61.5 billion USD (Coinmarketcap, 2021). Furthermore, every GameFi would use an NFT to create their own 
ecosystem; for example, Axie Infinity, a popular GameFi, has every Axie, the character in the game that was inspired from 
Pokémon, listed in the marketplace as an NFT. 

Decentralized finance (Defi) is an emerging financial technology based on secure distributed ledgers similar to those 
used by cryptocurrencies. The system removes banks and institutions’ control on money, financial products, and financial 
services (Sharma, 2022). The key attraction of Defi is firstly, the user would fully control their own money and transfer it within 
a minute. Then, anyone who had the Internet could access and use it without any approval. Thirdly, Defi removes any third 
parties to eliminate fees from banks or other financial companies. Therefore, from the various advantages of Defi, this allows 
it to generate billions of dollars of cryptocurrency that has flowed through the Defi applications (Market Data Centre, 2022). 
Therefore, from the outcome, this proved the potential of Defi, as it was continually adapted, and the use cases eventually 
became a GameFi at the present time. In figure 3 shows how the user would interact with each type of product in the blockchain 
world in which most users were playing GameFi and came with Defi. 

 
Figure 3 Users who interact with each type of product on the smart contract.  
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2.3 Trends 

Esports is a trend that has driven the gaming community to create a job and new kind of entertainment by incubating 
a room for gamers who have the skills to show their performance by competing with other players. This has resulted in allowing 
other gamers to watch the competitions/tournaments through a livestream. Hence, it cannot be denied that Esports are now 
one part of the gaming industry’s growth and popularity. In 2021, the global Esports market was valued at just over 1.08 billion 
USD, which was almost a 50% increase from the previous year. Additionally, the Esports industry's global market revenue has 
been forecast to grow to as much as 1.62 billion USD in 2024. (Gough, 2021). Consequently, this has seen a growth in the 
number brands and sponsors that have joined this trend, which has major potential to further increase in the near future. 

Since the induction of GameFi, the ordinary gaming industry has been directly disrupted, and games have transformed 
to be pay-to-play. Nonetheless, blockchain and NFTs are changing that scenario (Cointelegraph, 2021). In addition, 
approximately 58% of video game developers are already using blockchain. A new study from the United Kingdom revealed 
that most game studios have already started exploring blockchain technology for their upcoming titles (Kahraman, 2021). This 
is not only the minor change occurring, as many big gaming companies are also joining in this trend, too; such as, Blizzards, 
Net marble, Ubisoft, and a lot to come. The data and information already mentioned show the trends of the gaming landscape 
that would be shaped by the way a blockchain is involved. 

Metaverse has been a major topic of discussion recently with Facebook announcing to change its name to Meta. This 
reflects the idea of Mark Zuckerberg, CEO (Chief of executive officers) of Facebook, who sees a lot of opportunity from the 
innovation called metaverse and is ready to change the company’s social media that have around 2.9 billion users into a virtual 
world platform. It also appears that the metaverse already exists in online game universes; such as, Fortnite, Minecraft, and 
Roblox. Furthermore, the companies behind those games have the goal to be part of the evolution of the metaverse. However, 
now with blockchain technology to make GameFi, if both of these innovations are combined, this would produce something 
that would be more improved than before, but how many businesses would be disrupted by this trend. Maybe Zuckerberg 
forecasted and predicted something, so he was betting the future of his own company.  

In conclusion, all the above research shows the potential and direction of blockchain and the gaming industry that is 
going to be a part of people’s life more and more. Moreover, if someone knows about this before anyone else, this could create 
a lot of opportunities for that person. 

3. Research Methodology 

The purpose of this part is to indicate the methodology used in the study, which was conducted by analyzing and 
researching various information and interviews based on the Double Diamond model. This method would help to provide an in-
depth message of what benefits this industry could provide and try to identify the pain points of this industry, too.  

In this study, the research instrument was divided into three main parts: An online questionnaire, in-depth interview, 
and business model canvas tools. 

3.1 Online Questionnaire 

This set of information was based on the researcher’s hypothesis from the literature review to focus on the perspective 
of the qualified sample group of people. The sample consisted of 100 people, who were studied for their perception and mindset 
about the GameFi (Game finance) industry. To understand the sample’s behavior toward GameFi and use this data as the 
based information to develop the next step in the research, a questionnaire using Google Forms was produced. 

 

 

https://www.usatoday.com/in-depth/tech/2021/04/21/minecraft-roblox-fortnite-nft-creating-metaverse/7000381002/
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3.1.1 Demographic information 

This part was designed using closed-ended questions to identify the type of people who participated in this industry, 
and asked general information like gender, age, income, and occupation. 

3.1.2 Awareness of GameFi to the participants  

The key part was to know the people’s perception toward the GameFi trend. The list of questions of this part contained 
the source of the channel that people received awareness of cryptocurrency and GameFi; did they know what GameFi was; if 
they knew GameFi, what was their definition of it, and did they agree with the principle of GameFi. 

3.1.3 Factor of the decision before joining in GameFi 

This was an important part of the online questionnaire because it provided information about the factors of the gamers 
and investors’ expectations from GameFi. The expectation would be reflected by the outcome and the direction of this industry, 
so the researcher could then develop the guideline by asking the participants what factors enticed them to decide to join or 
invest in GameFi. 

3.2 In-depth Interview 

This qualitative information would analyze the perspective of the people to understand what their motivation was, or 
was there any evidence to motivate them into this trend, or any concerns that people would need to know first before investing 
in this industry. From interviewing the three types of target audience; such as, the investor, gamer, and blockchain developer, 
the researcher hoped to obtain the target audiences’ in-depth opinion/information and key message from analyzing the GameFi 
industry, as well as to find the pain points to resolve.   

3.2.1 Demographics of GameFi  

To study the demographics of GameFi in the current market and classify which type of GameFi gained the most 
attention from the participants, sample questions included how many GameFi did they know, did they know the stakeholders, 
and how would they classify the characteristics of GameFi compared with other assets in their investment portfolio.   

3.2.2 Barriers/opportunities of GameFi in Thailand  

To study the potential of GameFi and try to analyze any threats or opportunities that GameFi could provide, the 
participants were asked about the technology that GameFi used, the required knowledge, the regulator, and the movement of 
large companies toward the GameFi trends. 

3.2.3 Analysis  

This part used the analysis of the in-depth opinions of the participants, so to extract the key value of GameFi and if 
it was really affecting the gaming industry.  

3.3 Business model canvas 

This tool aims to find key factors that make the GameFi industry move successfully as the gaming industry does. Because 
both GameFi and game are based on the gaming business, most factors are similar. To be a guideline for people who want to do 
their business in the GameFi industry to make a good GameFi with enough potential and sustainability for people. 

The Business Model Canvas is a strategic management template that helps businesses to describe, design and 
analyze their business models (Timothy, 2019). This model contains various elements to help the owner understand the proper 
direction of their own business and know their customer to find a channel to connect with their customer.  Separate into the 
four-part infrastructure, cost structure, customer, and revenue streams. First, infrastructure is to know the company's advantage 
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and use it effectively. This part contains key elements:  key activity, key resource, and key partner. Second, cost structure 
makes owners understand the company's money to find the right way to manage or control it. Third, customers are to know 
who your customer is, how to connect with them, and how to maintain the relationship between them. This part contains key 
elements: customer segment, customer relationship, and channel. The last one is revenue streams. This part is making the 
owner find a source of revenue to manage and increase the channel to balance the company. 

4. Results 

This chapter focuses on the result and gains more information from the analysis of the data in the previous chapter 
to find the behavior and demographic of people in this industry by doing a questionnaire from a sample group of people to get 
a first hypothesis to use in an in-depth interview next. Then, an in-depth interview is trying to understand “GameFi” trends from 
different sample groups such as Investor/Tech adopters, gamers, and Blockchain developers to get different insight information 
and know the relationship between each stakeholder in this industry from people in these groups. Moreover, after I got various 
data in the last process, I used tools to analyze the data to find an outcome, a research guideline that answers my objectives: 
what should a good characteristic of GameFi be? 

4.1 Results from the Online Questionnaire 

Online research of participant in blockchain world and gaming industry of 100 people. And the results of online 
research are criteria in the table of answer. In table 1. 

As shown in table 1, most of the participants were male (68%), and the average age of the participants was below 
24 years. The average income was around 15,001-30,000 Thai Baht, and the majority were university students. 

Regarding the second part about awareness of cryptocurrency and GameFi, the results showed that some participants 
received information from social media (36%), followed by those who knew from their friends (34%). However, not everyone 
that knew about blockchain knew about GameFi (58%). Furthermore, most of them (80%) only knew GameFi in terms of playing 
a game to get money. Finally, the factor that affected the participants’ decision before joining GameFi was the revenue. 

Table 1 Demographic results. 
  Frequency Percentage 

Gender Male 
Female 
LGBTQ+ 

68 
28 
4 

68% 
28% 
4% 

Age (Years) Gen Z (below 24) 
Millennial (24-39) 
Gen X (40-55) 

54 
44 
2 

54% 
44% 
2% 

Income (Thai Baht) Below 15,000 
15,001-30,000 
30,001-50,000 
50,001+ 

34 
44 
12 
10 

34% 
44% 
12% 
10% 

Occupation High school student 
University student 
Office worker 
Business owner 
Other 

14 
40 
22 
8 
16 

14% 
40% 
22% 
8% 
16% 
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4.2 Results from the In-depth Interview 

4.2.1 The investor 

The first investor, who was a junior investor with the passion for cryptocurrency and had experience on GameFi, 
stated that “In the GameFi industry, people who had knowledge would invest since the project was an initial DEX offering (IDO) 
(raised funds stage) where they could make a huge profit. However, if you did not have some knowledge, you would be a 
person who would give your money to other people. Additionally, about the player, you should search for a famous game 
company first and then try to think if this game is worthy enough to spend your money, or is it just only to have fun to play by 
cutting off the financial aspect first.” 

The second investor was a CEO (Chief of executive officers) of a tech company, who had experience from establishing 
start-up funds to invest in any kind of start-up that had the potential to make him have the experience to invest in many 
companies. He mentioned that “We never should invest in what we do not know, as playing a game and investing are two 
different things. GameFi is a subset of Defi, and a good GameFi should be a decent game, too. It should not only have a good 
financial part. Presently, in Thailand, most of the investors are small who only focus on earning quick revenue. As such, it 
should be a real game like before, but add some Defi into it.” 

4.2.2 The gamer 

The first gamer had an experience from playing every type of online game for 20 years, and was an expert in the 
MMO-RPG game. He said “A common online game has a rule to ban people who sell items in the game as p2p because from 
this action, it has made gaming company lose a huge amount of money. The graphics are not a factor to show what is a good 
standard game, and that every game has to have good graphics. However, they should have different types of art work, and a 
sustainable game should be able to be played by both one player and multiple players. The games should also have Esports 
to encourage people to play them in the long term.” 

The second gamer was an Esports player, who had experience in ROV, a mobile MOBA game tournament in Thailand 
and the global level. He suggested that the tournament league should manage their prize better because most of the rewards 
were collected by the developer. Additionally, the rewards were shared with only the top player, which was quite minimal 
compared to the most successful GameFi in the current market named “Axie Infinity”. The Axie tournament was based on a 
decentralized game that shared the rewards with almost all the players that had a ranking of over 300,000 players. With this 
ratio, this made GameFi earn more revenue for most of the players than a normal game where the person would need to be 
a top ranking/professional player to earn revenue. 

4.2.3 The blockchain developer 

The first blockchain developer was a programmer in a blockchain company. He was proficient at writing code to 
deploy a smart contract on a blockchain system and had experience in GameFi by being an investor and player. He gave the 
insight information of “Maybe a developer of GameFi is using blockchain in the wrong direction to GameFi because the play-
to-earn model is like a ponzi model, but they should use the benefits of blockchain in another way; such as, an NFT, or a 
transparent and secure system. Maybe if tokenomics was a stable coin, it could be better than a token where the price swings, 
so to ensure people in the game. Maybe GameFi does not need an investor because the investor is a factor that could destroy 
a game ecosystem.” 

The second blockchain developer was a CTO (Chief of technology officers) of a blockchain company. He had a lot 
of experience in programming, and he also loved to play a game on his mobile phone when he had a break. The information 
he gave was “A lot of Thai people play a game and crypto that is why Thailand is a good market for the gaming industry. 
Developers must avoid bugs in the game because it is more sensitive than an ordinary game because it has a financial part 
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involved. GameFi should also balance a good experience between monetary and feeling that the player wants to play a game.” 
He also suggested that “GameFi does not only have to pay a lot of profit to the investor, but maybe it should give a valuable 
asset to the investor or player in terms of an NFT (Non fungible token) instead of high revenue. This would make the player 
only focus on profit but forget about the gameplay, as well as needs a glimpse of the economic mechanism to attract investors”. 

From the conclusion of every interviewee, the problem of GameFi (Game finance) that made it struggle in the growth 
of this market could be divided into four main factors. These are discussed below: 

1) Quality of GameFi: Most of the interviewees said that the gameplay of GameFi could not be competitive with the 
ordinary game in the market. Furthermore, about the revenue stream, most of the current GameFi only had one form of revenue 
from a new player. 

2) Technology of the blockchain: When the game was topped up to create GameFi, this caused a problem for the 
blockchain, as it struggled with the scalability. This infers that when building a game on a blockchain system, it would make 
the game server be unable to handle a lot of data from the game. 

3) Direction of GameFi trends: Now, most GameFi companies are only focusing on the play-to-earn system, but 
maybe this is not the answer for GameFi regarding a sustainable ecosystem.  

4) Expectation of gamer: There are different expectations from a gamer who plays a GameFi instead of playing the 
other common game in the market. This may focus on the revenue that is not a core value of the game. 

4.3 Business model canvas 

The results will extract elements of GameFi (Game Finance) that should have like the other game business. From all 
of the information I gather, such as in-depth interviews, online surveys, and literature review, to encourage the critical success 
of this trend to create a guideline for people who want to develop their own GameFi. In figure 4 

 
Figure 4 Results from business model canvas. 

 GameFi is like the other game business in the market. They must find their revenue stream, such as acquiring 
a brand sponsor to collab some items or events to balance and make money for the business to drive the company further. To 
build an actual game that people are willing to buy items in-game without thinking of wasting their money, and people want to 
play with entertainment. Which need to contain a good relationship with gamer by making a GameFi have an eSport competition 
to make gamer can practice themself to be an eSport player. Furthermore, update game content and event to keep engagement 
with people. 
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4.4 Research guideline to understand a good characteristic of GameFi 

Research guidelines were created from  my research methodologies, such as information from in-depth interviews, 
business model canvas and my literature to extract the key factors for GameFi (Game Finance). Creating this guideline is to 
be a tool for all people interested in this trend. In addition, this guideline is helping people to understand what is an essential 
factor that good GameFi needs and what is GameFi that has enough potential to play or invest in. Following figure 5 

 
Figure 5 Key factors to making a good GameFi be a sustainable business. 

From key factors of GameFi, in figure 4.2. All the factors are related to the other factors of GameFi, like the ecosystems 
to contain the sustainability and make the GameFi industry move in the right direction that should be. In the following: 

4.4.1 Gameplay  

 Gameplay is the main priority for the gaming industry, and it is like a selling point for every game to make people 
want to play and pay money to play it. However, when it turned into a GameFi, this point seemed to forget by people. Most of 
GameFi only develops a game without any gameplay and only clicks to play a game. They sell only revenue for a player that 
is the age of click2earn, play a game by only clicking this type the mechanism of them just like a Defi (decentralized finance) 
by only use gamification to build top of the framing system claim as a GameFi. Furthermore, because of the point that it is not 
a real game, it makes the project collapses too fast because most people are not stuck with the game, and they are focusing 
on making money from it. So, if you want to find a good GameFi, first you need to look for a GameFi that you want to play and 
spend money without feeling wasted. 

4.4.2 Ecosystem 

 Most of GameFi in the market promotes the play2earn system (play a game and earn a token to exchange it for real 
money). However, this model cannot make GameFi depart itself from the ‘Ponzi Scheme,” a model that makes money from 
recruiting a new player into its network. This model is the only way to the revenue stream of GameFi in the current market. 
So, if they cannot find a new model to cover expenses and revenue, it will end as many projects in the past. In conclusion, 
play2earn is not a fascinated word anymore. It would be best to be concerned about other fundamentals before you decide to. 

4.4.3 Player 

 The player is one of the key factors in the GameFi ecosystem, but many people are missing this point. Like the other 
game in the past, the player is the power to drive the game ecosystem like an ordinary online game. People are connected to 
the other player by playing games together and selling items to make a strong community for a game to contain their players 
in the game ecosystem. Moreover, gamers' expectation when they come to GameFi segments is that they should not focus 
only on playing the game for money, but they need to focus on the first philosophy of the game that makes them feel fun to 
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play with their friends. For these reasons, if GameFi that you are decided to join cannot answer you with this point, so is not 
worth spending time with. 

4.4.4 Incentive 

 The incentive is a central point in attracting a player to join a GameFi ecosystem. So, if GameFi does not have a 
mechanic to give the incentive to a player, it will not look sexy enough to attract investors and gamers to play the game. 
However, the incentive does not have to be in the form of the token only (mockup currency to use in-game and can exchange 
for real money). It can be in the form of NFT (non-fungible tokens), which the player will receive after archiving something. 
Making an incentive to have a value makes other people want to get it. Whether playing a game or buying from the other 
player, it will make the player focus on participating in-game before earning a reward. This mechanic will make GameFi 
sustainable and be like the other game that you must play and spend the time in-game before earning some rewards. 

All key factors above are one of the decision factors that came from my research methodology to be a guideline to 
studying and understanding GameFi (Game Finance) characteristics for investors and players who want to study it. Of course, 
this guideline is not all the factors for GameFi. However, it is a factor that I suggest concerning combined with a fundamental 
factor such as Funding company, Funding rises, and other factors like the other business that you should be concerned about. 

5. Conclusion  

According to the literature in chapter 2 and research results in chapter 4. It reflects the fact that GameFi (Game 
Finance) nowadays cannot replace traditional games. It needs a lot of support from every stakeholder involved in driving this 
industry. In developing process it’s requires a lot of research from game developers to study the direction of gamers that people 
want to play in the future and combine it with blockchain technology to create a GameFi that people want to play. The problem 
with GameFi isn't only gameplay that has to have a good quality but also must contain the economic from tokenomic in-game. 
This point makes GameFi more challenging to develop than a usual game in the market because they have to build both 
gameplay and economics. Every action or mechanic in-game has to be concerned about the ecosystem in the game. And 
blockchain also has a problem with scalability and overload of transactions that makes the server that handles the data in-
game not enough to serve the high quality of gameplay. If GameFi can fix these problems in the future, it will make GameFi 
grow further. The outcome of this study to serve my objective is a research guideline in chapter 4, section 4.4, by using the 
information from in-depth interviews to develop next in the business model canvas. And the outcome makes me know the 
element that GameFi should have to make it a success like the other gaming business and the key factors Good GameFi 
should have.  

And about the GameFi potential to be a future of game industry with all of the literature research and methodology 
I’ve used, summarized in result as follow: the results are with the global trends and world technology that want to create a 
"Metaverse." It creates many opportunities for GameFi, but with the technology and stakeholders supporting GameFi nowadays, 
it is not enough. And with the direction of GameFi in the current situation, it can't make GameFi a sustainable game for 
everyone. Still, it makes GameFi a tool to be a money game only. If the big game company had joined this trend and brought 
the resource of their own and built their game to connect with the metaverse to build a GameFi, it would guarantee to get a 
considerable revenue to contain the business from the support from their fans and make GameFi escape from the "Ponzi 
model" that a lot of GameFi in nowadays be. 
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บทคดัย่อ 
ในช่วงการระบาดของไวรสัโควดิ-19ธุรกจิและบรกิารมกีารปรบัเปลีย่นสูร่ะบบออนไลน์มากขึน้เชน่ระบบลงทะเบยีนออนไลน์การท า 

ธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์รวมไปถงึการบรกิารทางออนไลน์ต่าง ๆ สิง่น้ีท าใหเ้กดิเป็นวถิใีหมใ่นการด ารงชวีติและนอกจากน้ียงัมกีารพฒันา
เมตาเวริส์ (Metaverse) ทีม่ผีลเชื่อมโยงถงึการพฒันาธุรกจิทีเ่ป็นสว่นส าคญัต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนรายได้
หลกัของประเทศ บทความฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ศกึษาการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากเมตาเวริส์ (2) ศกึษาการเปลีย่นแปลงในปัจจุบนัของ
ธุรกจิการจดัการประชุมและการจดัแสดงสนิคา้ (3) ศกึษาการเปลีย่นแปลงในอนาคตของธุรกจิการจดัการประชุมและการจดัแสดงสนิคา้ 

ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการจดัการประชุมและการจดัแสดงสินค้ามีอัตราที่สูงขึ้นเน่ืองด้วย
สถานการณ์โควดิ-19 ธุรกจิไดร้บัผลกระทบโดยตรงและมกีารเปลีย่นแปลงเป็นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยผสมระหว่างรูปแบบทาง
กายภาพ (Physical) และรปูแบบเสมอืนจรงิ (Virtual) โดยในอนาคตการน านวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม ่ๆ ทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง
ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยเฉพาะเทคโนโลยทีีม่แีนวคดิภายใตเ้มตาเวริส์ (Metaverse) จะสามารถสง่เสรมิการด าเนินธุรกจิในอนาคตต่อไปได ้

ค ำส ำคญั:กำรจดักำรประชุมและกำรจดังำนแสดงสนิคำ้,นวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม,่โลกเสมอืน,กำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

Abstract 
During the COVID-19 outbreak Businesses and services are increasingly becoming online. such as online registration 

systems Online financial transactions as well as various online services. This creates a new way of living. There is also the 
development of a virtual world (Metaverse) that has a link to business development that is an important part of the industry. 
and is an important part of driving the country's main income This article aims to (1) study the changes caused by the virtual 
world, (2) study the current changes in the conference and exhibition business, and (3) study the future changes in the 
conference and exhibition business. Exhibit The study found that the trend of meeting and exhibition business changes was 
higher due to the COVID-19 situation. The business was directly affected and changed to a hybrid model. Physical form 
(Physical) and virtual form (Virtual) in the future. innovations or new technologies that can support changes in consumer behavior 
Especially technology that has a concept under the virtual world (Metaverse). will be able to promote business operations in 
the future 

Keywords: Convention hall, Exhibition, Metaverse, Virtual, New technologies 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในช่วงการระบาดของไวรสัโควดิ-19มกีารปรบัเปลีย่นทางดา้นธุรกจิและบรกิารต่างๆ มากมายไปสู่การเปิดระบบลงทะเบยีน
ออนไลน์ การใชร้ะบบซือ้ขายและบรกิารทางออนไลน์ สิง่น้ีท าเกดิเป็นวถิใีหมใ่นการด ารงชวีติ (กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม, 2564) และหนึ่งในธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบคอื การจดัการประชุมและการจดัแสดงสนิคา้ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการโฆษณา
หรอืเปิดตวัสนิคา้ของหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรมทีข่บัเคลื่อนรายไดข้องประเทศไทยทีม่สีดัสว่นอยู่ทีร่อ้ยละ 43.82 (ส านักขา่วอไีฟแนนซ์
ไทย, 2564) ท าใหเ้กดิจุดเปลีย่นทีจ่ะน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาแกไ้ขหรอืพฒันาใหต้วัธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบสามารถขบัเคลือ่นต่อไป
ไดน้ัน่คอืเมตาเวริส์  

ปัจจุบนัเมตาเวริ์สมแีนวคดิใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคสามารถใช้พื้นที่หรอืท ากิจกรรมผ่านออนไลน์เขา้ถึงได้โดยการในคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัทห์รอือุปกรณ์ VR/AR สามารถท ากจิกรรมไดเ้หมอืนโลกจรงิ เชน่ การซือ้ของจากหน้ารา้น เขา้ชมงานจดัแสดง การออกก าลงักาย 
การรบัชมสื่อต่าง ๆ และสิง่ส าคญัคอืสามารถสรา้งสงัคมไดซ้ึง่เป็นสิง่จ าเป็นของมนุษย ์ดงันัน้จงึคาดการณ์วา่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะ
เปลีย่นไปท าใหเ้กดิชุมชน ธุรกจิหรอืเศรษฐกจิใหมข่ึน้บนเมตาเวริส์ (Morgan, 2022) ท าใหเ้ลง็เหน็ความเป็นไปไดท้างการตลาดทีธุ่รกจิ
การจดัการประชุมและการจดัแสดงสนิคา้ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มอุตสาหกรรม  MICE จะมกีารเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปสู่รูปแบบ
ผสมผสานระหวา่งแบบกายภาพและโลกเสมอืน 

จากผลการศกึษาพบว่าแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีต่้องการใชส้ถานทีจ่รงิและในรูปแบบโลกเสมอืนมโีอกาสเพิม่สูงขึน้
ควบคู่กนัไปในอนาคตผูว้จิยัจงึเหน็โอกาสในการเตบิโตของธุรกจิ ศูนย์ประชุมและงานจดัแสดงสนิคา้รูปแบบไฮบรดิจงึสนใจศกึษาการ
เปลีย่นแปลงของศนูยป์ระชุมและการจดัแสดงสนิคา้ภายใตแ้นวคดิโลกเสมอืนจรงิ 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาการปัจจยัและการเปลีย่นแปลงของธุรกจิศนูยป์ระชุมและการจดัแสดงสนิคา้ 
2) เพือ่ศกึษาโอกาสเตบิในการพฒันาศนูยป์ระชุมและการจดัแสดงสนิคา้ภายใตแ้นวคดิเมตาเวริส์ 

1.3 ระเบียบและวิธีวิจยั 

1) ทบทวนวนกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมตาเวริส์ 
2) ทบทวนวนกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยป์ระชุมและการจดัแสดงสนิคา้ 
3) เกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วกบัการใชพ้ืน้ทีศ่นูยป์ระชุมและงานจดัแสดงสนิคา้ 

2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาการเปลีย่นแปลงของศูนยป์ระชุมและงานจดัแสดงสนิคา้ภายใตแ้นวคดิโลกเสมอืนจรงิผู้วจิยั
ได้วางกรอบประเดน็ศกึษาต่างๆ ใหไ้ด้ตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัโดยท าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานในการศกึษาโดยน าเสนอหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 เมตาเวิรส์ (Metaverse)  

เมตาเวริส์ เกดิจากการรวมค าสองค าเขา้ดว้ยกนัคอื เมตา (Meta) ทีแ่ปลวา่เหนือและค าวา่จกัรวาล (Uni)verse เมือ่รวมสองค า
น้ีเขา้ดว้ยกนัจงึมคีวามหมายคลา้ยกบัเป็นโลกทีก่้าวไกลกว่าอนิเทอรเ์น็ตในปัจจุบนั  (Cryptomind Advisory, 2021) หรอืเป็นแนวคดิใน
การสรา้งกจิกรรมและสภาพแวดลอ้มของโลกแหง่ความจรงิและเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนั จนกลายเป็นชุมชนโลกเสมอืนจรงิทีส่ามารถผสาน
วตัถุรอบตวัและสภาพแวดลอ้มใหเ้ชื่อมต่อกนัเป็นหน่ึงเดยีว ท าใหเ้หมอืนวา่ไดอ้อกไปใชช้วีติ มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลภายนอกซึง่เคยไดม้ี
การกล่าวถงึในนิยายวทิยาศาสตรเ์รื่อง Snow Crash ในปี 1992 (Snow Crash, 1992) ซึง่สามารถสรา้งกจิกรรมร่วมกนั เช่น ออกก าลงั
กาย รบัชมคอนเสริต์ ประชุมทางไกลและเหมอืนเราก าลงัอยู่ในทีน่ัน้ ๆ แต่ในปัจจุบนั Metaverse เป็นทีรู่จ้กัดว้ยการเปิดตวัของบรษิทั
อย่างเฟซบุ๊กทีม่กีารเปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น เมตา และพรอ้มเดนิหน้าสู่การพฒันาโลกของเมตาเวริ์สอย่างเตม็ก าลงัทีม่โีอกาสเตบิขึน้ใน
อนาคตจากสถติ ิ
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รปูท่ี 1 สถติกิารเตบิโตของโลกเสมอืนในอนาคต 
ทีม่า: Bloomberg Intelligence, as of June 2021. LHS = Market Size ($bn) / RHS = Annual Growth Rate 

2.2  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเมตาเวิรส์ (Metaverse) 

2.2.1 กำรเปลีย่นแปลงตลำดแรงงำนระดบัโลก 

โดยพื้นฐานเมื่อมนุษย์อยู่ที่ไหนก็จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นในอนาคตที่เมตาเวริ์สได้รบัการยอมรบัอย่าง
กวา้งขวาง(Mass adoption) ปัจจยัส าคญัทีจ่ะเตมิเตม็กจิกรรมทางเศรษฐกจิใหส้มบรูณ์ คอื การจา้งงาน โลกเสมอืนจะท าใหเ้ราทุกคนมี
ความเป็นพลเมอืงและเมือ่เราท างานจากทีไ่หนกไ็ดอ้ยา่งราบรืน่สถานทีท่ างานในเมตาเวริส์จะไมเ่พยีงแคส่รา้งอาชพีขึน้อกีมากมายนบัไม่
ถ้วนในระดบัโลกแต่ยงัสามารถยกระดบัอตัราค่าจา้งในแต่ละพืน้ทีท่ ัว่โลกดว้ยกลไกตลาดหรอืการพยายามหาผลก าไรเพื่อดูดเงนิเขา้สู่
ระบบเศรษฐกจิ  

2.2.2 กำรเปลีย่นแปลงทำงวฒันธรรมภำยในองคก์ร 

ผลพวงต่อเนื่องจากตลาดแรงงานระดบัโลกคอื การเกดิขึน้ของสภาพแวดลอ้มทีป่ระกอบไปดว้ยคนท างานทีม่คีวามหลากหลาย
มากขึน้โดยไม่จ ากดัแต่เพยีงเชือ้ชาตแิต่ยงัมปัีจจยัดา้นภาษา ส าเนียง วฒันธรรมพืน้ถิน่ ความเชื่อ เพศสภาพ ตลอดจนโอกาสทีม่ากขึน้
ของผูพ้กิารทีโ่ลกเสมอืนจะมาชว่ยทลายขอ้จ ากดัทีอ่ยูบ่นโลกความเป็นจรงิการใหค้วามส าคญักบัความตัง้ใจสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพือ่ให้
เกดิความลงตวัทางวฒันธรรมจะเขา้มามบีทบาทส าคญั เพือ่อยูร่อดอยา่งแขง็แกรง่  

2.2.3 กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรท ำงำน 

ซึง่มลีกัษณะเป็นการท างานทีส่มผสานระหว่างการท างานทางไกลและการท างานในสถานทีค่อืเงื่อนไขใหม่ในการดงึดูดและ
รกัษา Talent “Expectation of everyone towards flexibility has changed”คอืค าพดูของ สตัยา นาเดลลา ประธานกรรมการบรหิารคน
ปัจจุบันของไมโครซอร์ฟที่มองว่าความคาดหวังของพนักงานต่อความยืดหยุ่นในการท างาน ณ ปัจจุบันก าลังจะเปลี่ยนไปและ
ความสามารถในการรบัมอืกบัความคาดหวงัน้ีอาจเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าใหอ้งคก์รสามารถรกัษาการแขง่ขนัในตลาดเอาไวไ้ด ้ซึง่เป็น
ระยะเวลากวา่สองปีทีค่นท างานตอ้งปรบัตวัเขา้กบัการท างานทีส่มผสานระหวา่งการท างานทางไกลและการท างานในสถานทีโ่ดยหลายๆ 
คนพบสมดุลชวีติทีด่ขี ึน้ (Briggtside People Team, 2564) 

2.3 สรปุผลของการเปล่ียนแปลงของแนวคิดเมตาเวิรส์  

ดงันัน้จากการเปลีย่นแปลงทัง้ 3 ส่งผลใหส้ามารถเกดิการแลกเปลีย่นคุณค่าของแต่ละธุรกจิกนัไดโ้ดยทัง้หมดจะท างานผ่าน
สมาร์ทคอนแทรค (Smart contract) ซึ่งอยู่บนระบบบลอ็กเชน (Blockchain) ซึ่งน าพาไปสู่การสรา้งประสบการณ์สุดพเิศษใหก้บัลูกค้า 
โลกเสมอืนสง่ผลใหเ้กดิการโฆษณาแบบโลกเสมอืนในโลกของโลกเสมอืนซึง่เป็นการสรา้งป้ายโฆษณาทีเ่สมอืนกบัโลกความเป็นจรงิแต่
มาถูกวางมาอยู่บนป้ายโฆษณาแบบโลกเสมอืนนอกเหนือไปจากการวางบนป้ายโฆษณาในรูปแบบของโลกเสมอืนแล้วนักการตลาด



กำรเปลีย่นแปลงของกำรจดักำรประชุมและกำรจดัแสดงสนิคำ้ภำยใตแ้นวคดิ “เมตำเวริส์” 
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สามารถน ามาต่อยอดและปรบัเปลีย่นประโยชน์จากโลกของเมตาเวริส์ไดเ้นื่องจากเมตาเวริส์สามารถมอบประสบการณ์ไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิ
และในรปูแบบทีเ่ป็นธรรมชาตอิย่างมาก เราจงึสามารถน าไปประยุกตใ์นการน าเสนอแบรนดห์รอืสนิคา้บนต าแหน่งอื่น ๆ ในโลกของโลก
เสมอืนโดยเป็นการโฆษณาแบรนด์อกีทัง้ยงัสามารถจ าลองพืน้ทีใ่นโลกดจิทิลัแบบเสมอืนจรงิจะเขา้มามสี่วนส าคญัในชวีติของเรามาก
ยิง่ขึน้ไมว่า่จะเป็นดา้นการศกึษา เกม ความบนัเทงิต่าง ๆ และดา้นธุรกจิ หากแบรนดต์่าง ๆ น าไอเดยีเมตาเวริส์มาใชใ้หเ้ขา้กบัแคมเปญ
หรอืการสรา้งคอนเทนตข์องคุณใหโ้ดดเด่นจะเป็นช่องทางส าคญัทีจ่ะน าลกูคา้ของคุณไปสูน่วตักรรมใหม ่ๆ ทีล่ ้าสมยัและไดป้ระสบการณ์
แบบเฉพาะบุคคลมากขึน้ (STEPS Academy, 2564)  

 
รปูท่ี 2 ปัจจยัทีท่ าใหเ้ราเขา้ใกลโ้ลกเสมอืน หรอื เมตาเวริส์ ไดอ้ยา่งมปีระสบการณ์ทีด่มีากยิง่ขึน้ 
ทีม่า: Jon Radoff, Medium.com, as of April 2021. 

2.4 หน้าท่ีของการจดัการประชุมและงานจดัแสดงสินค้า 

การจดัการประชุมและงานจดัแสดงสนิค้าเป็นส่วนหน่ึงของการโฆษณาหรอืเปิดตวัสนิค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อน
สง่ออกเป็นกลุม่ทีส่รา้งรายไดห้ลกัของประเทศไทยรอ้ยละ 43.82  และมคีวามเกีย่วขอ้งกบักลุ่ม MICE ซึง่ในปัจจุบนัมกีารปรบัเปลีย่นตาม
สถานการณ์ประกอบไปดว้ย 

2.4.1 กำรประชุมองคก์ร (Meetings)  

เป็นการประชุมขนาดเลก็โดยจดัใหค้นมารวมตวักนัเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร โดยเป็นการจดัประชุมภายในองค์กรหรอื
หน่วยงานการประชุมอาจจดัในสถานทีอ่ื่น ๆ นอกบรษิทัโดยมกีารเชา่สถานทีจ่ดังาน  

2.4.2 กำรทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรำงวลั (Incentive Travel)  

เป็นการทอ่งเทีย่วทีจ่ดัขึน้ใหแ้ก่พนกังานหรอืบุคคลในบรษิทัหรอืองคก์รเพือ่ตอบแทนความส าเรจ็ในการท างานหรอืผลงานหรอื
การท างานไดต้ามเป้าหมายทีว่างไวโ้ดยใหร้างวลัเป็นการทอ่งเทีย่วเพือ่พกัผอ่นในประเทศหรอืต่างประเทศ  

2.4.3 กำรประชุมวชิำชพี (Conventions) 

เป็นการประชุมขนาดใหญ่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมาจากหลายประเทศจ านวนคนเขา้ประชุมมากมายมาตามวตัถุประสงคก์ารประชุมมี
หลากหลายแลว้แต่เจา้ของงานรปูแบบการประชุมไดม้าตรฐานสากล  
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2.4.4 กำรจดังำนแสดงสนิคำ้และนิทรรศกำร (Exhibitions) 

เป็นการจดัแสดงสนิคา้โดยทัว่ไปผูผ้ลติหรอืบรษิทัขนาดใหญ่น าสนิคา้ของตนมาแสดง โดยมกีารจ่ายค่าเช่าสถานทีต่ามขนาด
พืน้ทีท่ีใ่ชจ้ดังาน โดยมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัคอืผูจ้ดังาน ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ชมงาน (นิโรธ เดชก าแหง และธรีะวฒัน์ จนัทกึ, 2559) 

 
รปูท่ี 3 สถติขิองประชากรกลุ่ม MICE กบัธุรกจิการจดัการประชุมและการจดัแสดงสนิคา้ 
ทีม่า: TCEB, https://intelligence.businesseventsthailand.com/, as of Dec 2021. 

2.5 การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในปัจจบุนัของการจดัการประชุมและการจดัแสดงสินค้า 

ปัจจุบนัมกีารปรบัเปลีย่นแนวทางการจดังานเป็นลกัษณะไฮบรดิอเีวนตอ์นัสบืเน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ -19
คอืมทีัง้รปูแบบกายภาพทีเ่จอหน้ากนัผสมกบัรปูแบบเวอรช์วลจงึตอ้งศกึษาการน าเทคโนโลยเีขา้มามสี่วนร่วมในการท างานไมว่า่จะเป็น
ในรูปแบบ Webinar,Virtual Exhibition,Online Business Matching อีกทัง้ยงัมกีารลองจดังานรูปแบบโลกเสมือนเต็มรูปแบบและใน
อนาคตจะพฒันาไปสู่ Metaverse ซึ่งการตลาดรูปแบบเดิมจาก 4P Price Place Product Production จะมกีารเปลี่ยนแปลงเป็น 4E 
Experience Exchange Everywhere Evangelism โดยจะเน้นในเรื่องของ E(Experience) ประสบการณ์เหนือจนิตนาการทีผู่บ้รโิภคจะ
ไดร้บัเป็นหลกั (Wongnai for Business, 2564) 

2.6 การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของการจดัการประชุมและการจดัแสดงสินค้า 

ซึ่งมกีารพฒันาของเวบ็2.0 ( Web 2.0 Social Web) ที่เราใช้อยู่กนัในปัจจุบนัเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตที่
พฒันาขึ้นมภีาษาคอมพวิเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่น Javascript, HTML5, CSS3 และอื่น ๆ อีกมากมายให้เหล่านักพฒันา
สามารถใชพ้ฒันาเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างอสิระและในอนาคตจะพฒันาเป็นเวบ็ 3.0 (Web3.0)ถงึแมปั้จจุบนัเวบ็3.0จะเป็นเทคโนโลยทีีอ่ยู่ในการ
พฒันาแต่สิง่ทีเ่วบ็ 3.0จะท าใหอ้นิเตอรเ์น็ตเปลีย่นไปจากเวบ็ 2.0 คอืความกระจายศูนย์ (Decentralized) อย่างทีจ่ะมกีารน าเทคโนโลยี
บลอ็กเชนและครปิโตเคอเรนซีซ่ึง่มสีมารท์คอนแทรครองรบัมาใชแ้ละดว้ยสมารท์คอนแทรคเป็นสิง่ทีเ่ปิดเผยกห็มายความวา่  เวบ็ 3.0 ก็
จะมคีวามโปร่งใส ่(สญัชยั ปอปล,ี 2564) ขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคทีม่กีารปรบัเปลีย่นตามยุค
สมยัทีทุ่กคนจากทัว่โลกสามารถเขา้ถงึงานไดโ้ดยตวัเองอยู่ทีบ่า้นซึง่เป็นสิง่ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคตการใชพ้ืน้ทีแ่บบกายภาพอาจมี
ความส าคญัเทยีบเทา่กบัพืน้ทีใ่นโลกเมตาเวริส์  

   
รปูท่ี 4 รายไดท้ัง้หมดของกลุม่เทคโนโลย ี             รปูท่ี 5 การพฒันาของเทคโนโลยขีองแต่ละยุคสมยั 
ทีม่า: IOSG, https://medium.com, as of Dec 2021. 
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3. ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาพบวา่แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริม่มกีารปรบัตวัจากสถานการณ์โควดิโดยเริม่ท าเทคโนโลยมีามสีว่น
ร่วมกบัธุรกจิมากขึน้เพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคแต่ในบางธุรกจิยงัคงสามารถด าเนินกจิการไปได ้ซึ่งเป็นทัง้แนวทางและ
โอกาสในการเตบิโตในอนาคตจงึพฒันาเป็นรปูแบบไฮบรดิผสมระหวา่งรปูแบบทางกายภาพกบัรูปแบบโลกเสมอืนเพือ่เพิม่ความยนืหยุ่น
ใหก้บัตวัธุรกจิและปรบัตวัตามสถานการณ์ในปัจจุบนัจนถงึอนาคตซึง่หนึ่งในธุรกจิทีม่กีารปรบัตวัมากทีสุ่ดคอืการจดัการประชุมและการ
จดัแสดงสนิค้าที่มคีวามเกี่ยวข้องกบักลุ่มไมซ์และการท่องเที่ยวที่รายได้ลดลงในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมาแต่ด้วยการปรบัตวัในการน า
เทคโนโลยโีลกเสมอืนทีก่ าลงัพฒันาและต่อยอดเป็นเมตาเวริส์ท าใหไ้ดร้บัความสนใจและท าใหธุ้รกจิสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4. สรปุผลการศึกษา 

ผลลพัธจ์ากการศกึษาคอืไดเ้หน็ถงึโอกาสในการพฒันาของธุรกจิและแนวทางในการเปลีย่นแปลงของธุรกจิศูนยป์ระชุมและการ
จดัแสดงสนิคา้ซึง่ใหต้อบสนองต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในอนาคตทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากผลกระทบของโควดิ-19 ในระยะเวลา 2-3 ปี
โดยมปัีจจยัในการเปลีย่นแปลงคอืการน าเทคโนโลยโีลกเสมอืนเขา้มาใชก้บัธุรกจิผสมผสานรปูแบบทางกายภาพระบบภายในทัง้รปูแบบ
โครงสรา้งธุรกจิหรอืรปูแบบการจดักจิกรรม เชน่ การเขา้ถงึโครงการทีม่คีวามหลากหลายและแตกต่างใหป้ระการณ์ใหม่ๆ มากขึน้ การจดั
พืน้ทีจ่ดัแสดงเหนือจนิตนาการสามารถเปลีย่นไดต้ามทีต่อ้งการ 

สิง่เหล่านี้เป็นอกีหนึ่งปัจจยัส าคญัทีเ่ป็นโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิในอนาคตโดยจะถูกพฒันาเป็นรปูแบบของเมตา้เวริส์ถงึ
แมว้า่ภาพทีแ่ต่ละคนเหน็หรอืนิยามไมเ่หมอืนกนัและอาจยงัไมใ่ช่เมตาเวริส์ดงัทีอ่ยู่ในจนิตนาการของหลายๆ คนแต่ปัจจุบนัหลายบรษิทั
ระดบัโลกเริม่มกีารเคลื่อนไหวอย่างจรงิจงัรวมถงึการพฒันาเทคโนโลยตี่าง ๆ ซึง่ในอนาคตอนัใกลจ้ะท าใหโ้ลกเสมอืนมสีงัคมหรอืธุรกจิ
เกดิขึน้มากมายการท างาน การจดัประชุมการจดัแสดงสนิคา้หรอืการท ากจิกรรมอื่น ๆ มคีวามคลา้ยคลงึกบัโลกความเป็นจรงิมากขึน้และ
ทีส่ าคญัคอืการมชีุมชนเกดิขึน้จรงิบนเมตาเวริส์และธุรกจิจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบของสมารท์คอนแทรคบนเทคโนโลยบีลอ็กเชนระบบทีไ่ร้
ศูนยก์ลางควบคู่กนักบัการพฒันาเมตาเวริส์ดว้ยเช่นกนั จากการศกึษาขอ้มลูทัง้หมดเมตาเวริส์ไดร้บัความสนใจและพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ส่งผลใหก้ารท าตลาดของธุรกจิเริม่มแีนวโน้มต่างไปจากเดมิซึ่งจะใหค้วามส าคญักบัการส่งมอบโอกาสและประสบการณ์แปลกใหม่ให้
ลกูคา้พึง่พอใจประกอบกบัหลายๆ ภาคสว่นรวมถงึบรษิทัเทคโนโลยอีนัดบัตน้ใหค้วามสนใจในการพฒันาเทคโนโลยเีมตาเวริส์มากขึน้ ใน
อนาคตอนัใกลจ้ะไดเ้หน็เมตาเวริส์แบบทีห่ลายคนจนิตนาการไวเ้กดิขึน้เรว็กวา่ทีค่าดการไวก้เ็ป็นได ้

    
รปูท่ี 6 พฤตกิรรมการใชง้านในโลกออนไลน์                        รปูท่ี 7 พฤตกิรรมการใชง้านโลกเสมอืน  
ทีม่า: The Metaverse, https://undermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse as of Dec 2021. 
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VERIFICATION OF SIMULATION RESULTS ON NATURAL VENTILATION  
IN DETACHED HOUSES WITH CASE STUDIES 

 
ธวลัรตัน์ เรอืนเงนิ1 และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ2์ 

THAWANRAT RIANNGON1 and CHALERMWAT TANTASAVASDI2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 12121 
t.rianngon@gmail.com1, tchalerm@engr.tu.ac.th2 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมุง่เน้นการศกึษาผลการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว จากกรณีศกึษาบา้นตวัอย่าง
ทีส่ามารถพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทย โดยการน าผลความเรว็ลมทีว่ดัไดจ้ากกรณีศกึษาในงานวจิยัอา้งองิมาเปรยีบเทยีบกบัค่าความเรว็
ลมทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองบา้นกรณีศกึษาทีก่ าหนดขึน้ในโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) 
PHOENICS version 2021 เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม การจ าลองใชก้รดิ 3 ขนาด ได้แก่ กรดิหยาบ กรดิพืน้ฐาน และ 
กรดิละเอยีด โดยก าหนดใหม้จี านวนเซลลอ์ยูท่ี ่102,600 เซลล ์320,320 เซลล ์และ 970,224 เซลล ์ตามล าดบั ก าหนดคา่การค านวณซ ้า
ของทัง้ 3 กรณีอยู่ที่ 8,000 รอบ เพื่อให้ผลการจ าลองได้ผลลพัธ์ที่ยอมรบัได้ จากการจ าลองพบว่า กรดิหยาบ กรดิพื้นฐาน และกรดิ
ละเอยีดมผีลความเรว็ลมเฉลีย่ไม่ต่างกนัมากนัก โดยทีม่คี่า normalized root mean square error (RMSE) อยู่ที ่0.18 0.13 และ 0.11 
ตามล าดบั เน่ืองจาก กรดิพืน้ฐานและกรดิละเอยีดมคีวามแม่นย าในการใชง้าน แต่กรดิพืน้ฐานประหยดัเวลาในการประมวลผลมากกว่า  
กรดิละเอยีดมาก ดงันัน้ จงึแนะน าใหเ้ลอืกใชก้รดิพืน้ฐานในการจ าลองกรณีศกึษาต่าง ๆ ต่อไป 

ค าส าคญั: บา้นเดีย่ว, การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติ, โปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล, การเปรยีบเทยีบความน่าเชือ่ถอืของ
โปรแกรม 

Abstract 
 This research focuses on examining the results of natural ventilation in detached houses in housing projects using a 
typical house found in Thailand. The air velocities from the case study were compared with those obtained from a computational 
fluid dynamics (CFD) program, PHOENICS version 2021. In grid independent study, coarse grid, basic grid and fine grid were 
defined with the number of cells of 102,600 320,320 and 970,224, respectively. 8,000 iterations were recalculated in each case 
to ensure convergence. The simulation found that the average air velocities in each case were not much different with normalized 
root mean square error (RMSE)  values of 0.18, 0.13 and 0.11, respectively. Since the basic grid gives as much accuracy as 
the fine grid but saves move calculation time, it is recommended that basic grid should be used in future simulation. 

Keywords: Detached Houses, Natural ventilation, Computational Fluid Dynamics (CFD), Program Verification 
 
 
 
 
 
 
 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

922 

1. บทน า 

ในปัจจุบนัทัว่โลกเผชญิกบัวกิฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรสั SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและตดิเชื้อในระบบ
ทางเดนิหายใจ โดยการตดิเชือ้สว่นใหญ่เกดิจากการไดร้บัเชือ้ไวรสัทีอ่ยู่ในสารคดัหลัง่ของระบบทางเดนิหายใจ เชน่ ละอองน ้ามกู น ้าลาย 
จากการไอ จาม หรอืการพดูคุย เป็นต้น (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข , 2564) โดยองคก์ารอนามยัไดโ้รคตัง้ชื่อโรคทีเ่กดิจากเชื้อ
ไวรสัน้ีว่า โควดิ-19 (COVID-19) การปิดสถานที่ต่าง ๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 อย่างยาวนานท าให้
พฤตกิรรมการอยู่อาศยัของคนเปลีย่นแปลงไป จากผลส ารวจพบว่า คนไทยมกีารอยู่กบับา้นและการท างานทีบ่า้น เพิม่ขึน้ถงึ 89.60% 
และ 61.42% ตามล าดบั (ไทยรฐัออนไลน์, 2564)  

ในการป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 มาตรการป้องกนัทีแ่นะน าใชแ้ละยงัคงไดผ้ลไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ การเวน้ระยะห่าง การ
สวมหน้ากากอนามยั การเพิม่อตัราระบายอากาศ และการหลกีเลีย่งสถานทีแ่ออดัภายในอาคาร เป็นต้น ถงึแมว้่าจะมมีาตรการต่าง ๆ 
ออกมาเพือ่ป้องกนั แต่ความเสีย่งคงยงัสามารถเพิม่ขึน้ไดห้ากมกีารอยูร่ว่มกบัผูต้ดิเชือ้ภายในอาคารเป็นเวลานาน (มากกวา่ 15 นาทหีรอื
อาจเป็นระดบัชัว่โมง) ในพืน้ทีปิ่ด อากาศถ่ายเทไมส่ะดวก หรอืการจดัการอากาศทีไ่มเ่พยีงพอ การทีไ่มม่อีากาศบรสิทุธิห์มนุเวยีนภายใน
หอ้ง อาจเพิม่โอกาสตดิเชือ้โควดิ-19 มากขึน้ (BBC News, 2563)  เน่ืองจากอากาศบรสิุทธิท์ีไ่หลเวยีนเขา้มาอย่างเพยีงพอสามารถช่วย
เจอืจางอากาศทีม่เีชื้อไวรสัปนเป้ือนอยู่และสามารถลดความเสีย่งของผูท้ี่อยู่ในอาคารได้ การปรบัปรุงอาคารหรอืการออกแบบใหม่ที่
ค านึงถึงการป้องกนัเชื้อไวรสั จงึควรค านึงถึงการออกแบบการระบายอากาศอาคารในอาคารร่วมด้วย โดยเฉพาะการเพิม่อตัราการ
แลกเปลีย่นอากาศระหว่างภายนอกกบัภายในอาคารดว้ยการระบายอากาศแบบธรรมชาต ิใหม้อีตัราการระบายอากาศทีเ่หมาะสมตาม
ขนาดพืน้ทีแ่ละจ านวนคน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัการตดิเชือ้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การศกึษาการระบายอากาศในอาคารทีใ่หผ้ลทีถู่กตอ้งสามารถท าไดโ้ดยการจ าลอง แต่เน่ืองจากงานวจิยัน้ีมขีอ้จ ากดัในการใช้
อุโมงค์ลมและไม่ได้ท าการวดัความเรว็ลมในอาคารกรณีศกึษาจรงิ จงึต้องมกีารเปรยีบเทยีบผลความเรว็ลมที่ได้จากการ จ าลองด้วย
โปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) กับงานวิจัยอื่นที่มีการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
เครื่องมอืด้วยการจ าลองอุโมงค์ลม และท าการเก็บค่าความเรว็ลมเฉลี่ยในแต่ละหอ้งมาเปรยีบเทยีบกบัความเรว็ลมเฉลี่ยที่วดัได้จาก
โปรแกรมจ าลอง บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแนวทาง และผลลพัธใ์นการทดสอบความถูกตอ้งของเครื่องมอืกบังานวจิยั
อา้งองิ เพื่อใหผ้ลลพัธข์องแบบจ าลองออกมามคีวามน่าเชื่อถอื สามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการออกแบบหรอืปรบัปรุงช่อง
เปิดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตสิ าหรบับา้นเดีย่วต่อไป 

2. การสรา้งแบบจ าลอง 

ศกึษาขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพโครงการบา้นเดีย่วและขอ้มลูดา้นสภาพภูมอิากาศของกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาใชใ้นการ
ทดสอบประสทิธภิาพในการระบายอากาศ โดยมขีัน้ตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

2.1 ศึกษาสภาพภมิูอากาศ  

จากศึกษาข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดบัความสูง 10 เมตร พบว่ามคีวามเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 2 เมตรต่อวนิาท ีอ้างอิง
งานวจิยัของ เอนก สุวรรณชยัสกุล (2550) เน่ืองจากงานวจิยัเป็นการเปรยีบเทยีบความถูกตอ้งของโปรแกรมจงึก าหนดค่าความเรว็ลม
อา้งองิเท่ากบังานวจิยัอา้งองิ และน าผลความเรว็ทีไ่ดม้าค านวณดว้ยสมการ (1) และ (2) เพือ่หาความเรว็ลม ณ ต าแหน่งความสงูต่าง ๆ 
เพือ่จ าลองลกัษณะของ wind profile (เมตรต่อวนิาท)ี โดยแสดงค่าความเรว็ลม ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 1 

UH = Uref (
H

Href
)

a
                                                                                             (1) 

เมือ่ UH  = ความเรว็ลม ณ ต าแหน่งความสงูทีต่อ้งการ (เมตรต่อวนิาท)ี 
Uref = ความเรว็ลม ณ ต าแหน่งความสงูอา้งองิ (เมตรต่อวนิาท)ี = 2 เมตรต่อวนิาท ี
H   = ระดบัความสงูทีต่อ้งการ (เมตร) 
Href = ระดบัความสงูอา้งองิที ่10 เมตร 
a    = ดชันีความเสยีดทานทีพ่ืน้ผวิและสภาพภมูปิระเทศ 
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I = 2.58 ∙ k0.5 (
10

H
)

0.25
                                                                               (2) 

เมือ่ I = คา่ความแปรปรวนของอากาศ (Turbulent Intensity) 
  k = คา่คงที ่มคีา่เทา่กบั 0.0094 
   H = ระดบัความสงู (เมตร) 

2.2 แบบจ าลองท่ีใช้ทดสอบ 

ศกึษาขนาดและประเภทการใชง้านของหอ้งทีท่ าการทดลอง โดยการน ากรณีศกึษาตวัอย่างจากงานวจิยัของ เอนก สุวรรณชยั
สกุล (2550) มาใชใ้นการเปรยีบเทยีบความน่าเชื่อถอืของโปรแกรมจ าลอง ซึง่เป็นบา้นเดีย่วสองชัน้ ขนาด 12.00x12.00 เมตร จ านวน 6 
หอ้งได้แก่ หอ้งรบัแขกรวมกบัหอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งครวัไทย หอ้งนอนจ านวน 3 หอ้ง และหอ้งรบัแขกบนชัน้ 2 ของบ้าน (โดย
ชัน้หน่ึงวดัทีร่ะดบัความสงู 0.75 และชัน้ 2 ทีร่ะดบัความสงู 3.75 เมตรจากพืน้ดนิ) โดยต าแหน่งในการวดั จุดทีอ่ยูร่มิจะหา่งจากผนงั 0.50 
เมตร และระหวา่งจุดจะหา่งกนัทุก ๆ 1 เมตร ดงัรปูท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความเรว็ลมในแต่ละชว่งความสงู 

ล าดบัที ่ ระดบัความสงูจากพืน้ (เมตร) ความเรว็ลม (เมตรต่อวนิาท)ี คา่ความแปรปรวนของอากาศ 
1 1 1.21 0.44 
2 4 1.63 0.31 
3 8 1.90 0.26 
4 12 2.08 0.24 
5 16 2.22 0.22 
6 20 2.33 0.21 
7 24 2.42 0.20 

 

 
รปูท่ี 1 แสดงแปลนบา้นเดีย่วสองชัน้ ขนาด 12.00x12.00 และต าแหน่งการวดัคา่ความเรว็ลม 

2.3 ขอบเขตในการจ าลอง  

มกีารตัง้ค่าขอบเขตการจ าลองดงัต่อไปน้ี 1) ระยะห่างระหว่างแบบจ าลองกบัทางลมเขา้ (Inlet) เท่ากบั 6 เท่าของความสูง
อาคารทีค่วามสงูอาคาร 8 เมตร 2) ระยะหา่งระหวา่งแบบจ าลองกบัทางลมออก (Outlet) เท่ากบั 10 เท่าของความสงูอาคาร 3) ระยะหา่ง
ระหว่างแบบจ าลองกบัดา้นขา้งของขอบเขตเท่ากบั 3 เท่า ของความสงูอาคาร 4) ระยะห่างตัง้แต่หลงัคาแบบจ าลองถงึขอบเขตดา้นบน
เทา่กบั 6 เทา่ของความสงูอาคาร ดงัรปูท่ี 2 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

924 

 
รปูท่ี 2 แสดงขอบเขตของแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการจ าลอง 

เมือ่ท าการทดสอบแบบจ าลองและไดผ้ลความเรว็ลมเฉลีย่ในแต่ละพืน้ที ่จากนัน้น าผลทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบผลความถูกตอ้งของ
โปรแกรมโดยใชส้มการที ่3 โดยมดีงัต่อไปน้ี 
  

𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑣1, 𝑣2) =  √
∑𝑖=1

𝑛 [𝑉1(𝑖)−𝑉2(𝑖)]2

∑𝑖=1
𝑛 𝑉2(𝑖)2

                                                    (3) 

 
โดย RMSE คอื คา่ความคลาดเคลือ่นทางสถติ ิ
𝑣1  คอื ความเรว็ลมทีไ่ดจ้ากการจ าลองโปรแกรม (เมตรต่อวนิาท)ี 
𝑣2  คอื ความเรว็ลมทีว่ดัไดจ้ากงานวจิยัอา้งองิ (เมตรต่อวนิาท)ี 

3. การวดัผลและทดสอบความถกูต้อง 

3.1 การจ าลองกริด 3 ขนาด 

จากการทดสอบกรณีศกึษาดว้ยโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล โดยท าการเปรยีบเทยีบผลการจ าลองกรดิ 3 ขนาด 
ไดแ้ก่ กรดิหยาบ (Coarse Grid) กรดิพืน้ฐาน (Basic Grid) และกรดิละเอยีด (Fine Grid) ซึง่มกีารก าหนดบรบิทและความเรว็ลม 2 เมตร
ต่อวนิาท ีทีร่ะดบัอา้งองิ 10 เมตร เหมอืนกนั  โดยน าผลทีไ่ดจ้ากการจ าลองมาประเมนิหาประสทิธภิาพความน่าเชื่อถอืโปรแกรมดว้ยค่า 
RSME (normalized root mean square error) โดยแต่ละกรดิจะมจี านวนต่างกนั 3 เท่า คอื กรดิหยาบ มีจ านวน 102,600 เซลล์ กรดิ
พืน้ฐาน จ านวน 320,320 เซลล ์และกรดิละเอยีด จ านวน 970,224 เซลล ์ดงัรปูท่ี 4 โดยมกีารก าหนดค่าการท าซ ้า (Iteration) อยูท่ี ่8,000 
รอบ เพือ่ใหผ้ลการจ าลองไดผ้ลลพัธท์ีย่อมรบัได ้(Convergence มคี่า error < 0.1%) จากกรณีศกึษาไดท้ าการวดัผลจ านวน 6 หอ้งไดแ้ก่ 
หอ้งรบัแขกรวมกบัหอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งครวัไทย หอ้งนอนจ านวน 3 หอ้งและหอ้งรบัแขกบนชัน้ 2 ของบา้น ซึง่มผีลความเรว็ลม
อยูท่ี ่0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 และ 0.6 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั  

3.2 การเปรียบเทียบผลของกริด 
จากงานวจิยัอ้างองิ หอ้งรบัแขกและหอ้งรบัประทานอาหารมคีวามเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่0.6 เมตรต่อวนิาท ีผลการจ าลองกรดิ 3 

ขนาด (กรดิหยาบ กรดิพืน้ฐาน และกรดิละเอยีด) พบวา่ หอ้งดงักล่าวมคีวามเรว็เฉลีย่อยูท่ี ่0.56 0.60 และ 0.60 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั 
หอ้งครวัไทยความเรว็ลมเฉลีย่อา้งองิอยู่ที ่0.4 เมตรต่อวนิาท ีจ าลองกรดิ 3 ขนาด มคีวามเรว็ลมเฉลีย่อยูท่ี ่0.26 0.25 และ 0.25 เมตรต่อ
วนิาท ีตามล าดบั  หอ้งนอน 1 ความเรว็ลมเฉลีย่อา้งองิอยู่ที ่0.6 เมตรต่อวนิาท ีจ าลองกรดิ 3 ขนาด มคีวามเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่0.77 0.58 
และ 0.59 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั หอ้งนอน 2 ความเรว็ลมเฉลีย่อา้งองิอยูท่ี ่0.4 เมตรต่อวนิาท ีจ าลองกรดิ 3 ขนาด มคีวามเรว็ลมเฉลีย่
อยูท่ี ่0.42 0.41 และ 0.41 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั หอ้งนอน 3 ความเรว็ลมเฉลีย่อา้งองิอยู่ที ่0.4 เมตรต่อวนิาท ีจ าลองกรดิ 3 ขนาด มี
ความเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่0.33 0.31 และ 0.33 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั และหอ้งรบัแขกชัน้ 2 ความเรว็ลมเฉลีย่อา้งองิอยู่ที ่0.6 เมตรต่อ
วนิาท ีจ าลองกรดิ 3 ขนาด มคีวามเรว็ลมเฉลีย่อยู่ที ่0.52 0.54 และ 0.57 เมตรต่อวนิาท ีตามล าดบั พจิารณาไดจ้ากภาพท่ี 5 โดยกรดิ
หยาบ มคี่า RMSE มากทีสุ่ดอยู่ที ่0.18 รองลงมาคอื กรดิพืน้ฐาน RMSE มคี่าอยู่ที ่0.13 และกรดิละเอยีด ทีม่คี่า RMSE น้อยทีสุ่ดอยู่ที ่
0.11 ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความเรว็ลมในการจ าลองและคา่ RMSE 
ต าแหน่ง ความเรว็ลมกรณีศึกษา กริดหยาบ กริดพืน้ฐาน กริดละเอียด 
หอ้งรบัแขกและหอ้งรบัประทานอาหาร 0.6 0.56 0.60 0.60 
หอ้งครวัไทย 0.4 0.26 0.25 0.25 
หอ้งนอน (1) 0.6 0.77 0.58 0.59 
หอ้งนอน (2) 0.4 0.42 0.41 0.41 
หอ้งนอน (3) 0.4 0.33 0.31 0.33 
หอ้งรบัแขกชัน้ 2 0.6 0.52 0.54 0.57 
RMSE - 0.18 0.13 0.11 

โดยท าการน าผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัเรื่อง ผลกระทบของชอ่งเปิดต่อสภาวะแวดลอ้มของคอกมา้ทีม่ ี
การระบายอากาศตามธรรมชาตใินประเทศไทย (Chalermwat et al., 2021) โดยงานวจิยัดงักล่าวเป็นการวดัค่าความเรว็ลมทีไ่ดใ้นพืน้ที่
จรงิ มาท าการค านวณหาค่า RMSE เพือ่เปรยีบเทยีบความน่าเชื่อถอืของโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล ท าการทดสอบกรดิ 3 
ขนาดคอื กรดิหยาบ กรดิพืน้ฐาน และกรดิละเอยีด โดยมผีลกการทดสอบค่า RMSE ของกรณีอา้งองิมคี่าอยู่ที ่0.22 และกรดิหยาบ กรดิ
พืน้ฐาน และกรดิละเอยีด มคี่า RMSE อยู่ที ่0.19 ทุกกรณี โดยผลการทดสอบของกรดิหยาบมคี่า RMSE มากทีสุ่ดแต่แตกต่างจากกรดิ
พืน้ฐานและกรดิละเอยีดเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ดงันัน้ เพือ่เป็นการประหยดัเวลา งานวจิยัอา้งองิจงึเลอืกใชก้รดิพืน้ฐานในการจ าลองกรณี
ตวัอย่างต่อไป ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัดงักล่าวกบัผลการทดสอบของงานวิจยัน้ี งานวจิยัน้ีมคี่าความน่าเชื่อถอืของโปรแกรมสูง
ทีส่ดุคอื 0.18 ซึง่ยงัคงเป็นคา่ทีน้่อยกวา่งานวจิยัดงักล่าว สามารถดไูดจ้ากตารางท่ี 3  จงึสามารถสรุปไดว้า่งานวจิยันี้มคีวามน่าเชือ่ถอื 
(1) กรดิหยาบ (Coarse Grid) จ านวน 102,600 เซลล ์    

 
(2)  กรดิพืน้ฐาน (Basic Grid) จ านวน 320,320 เซลล ์

 
(3) กรดิละเอยีด (Fine Grid) จ านวน 970,224 เซลล ์
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รปูท่ี 4 แสดงกรดิหยาบ (1) กรดิพืน้ฐาน (2) และกรดิละเอยีด (3) 

ตารางท่ี 3 ตารางเปรยีบเทยีบคา่ RMSE ของงานวจิยัอา้งองิและงานวจิยันี้  
หวัข้อ กรณีอ้างอิง กริดหยาบ กริดพืน้ฐาน กริดละเอียด 
RMSE งานวจิยัอา้งองิ 0.22 0.19 0.19 0.19 
RMSE งานวจิยันี้ - 0.18 0.13 0.11 
 
(1) ความเรว็ลมกรดิหยาบ  

  
(2) ความเรว็ลมกรดิพืน้ฐาน  

  
(3) ความเรว็ลมกรดิละเอยีด  

  
รปูท่ี 5 แสดงความเรว็ลมกรดิหยาบ (1) กรดิพืน้ฐาน (2) และกรดิละเอยีด (3) 

 

 

 

 



การตรวจสอบผลการจ าลองการระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินบา้นเดีย่วกบักรณศีกึษา 
ธวลัรตัน์ เรอืนเงนิ และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
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4. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
จากผลการจ าลองดว้ยโปรแกรมการค านวณพลศาสตรข์องไหล ทีก่ าหนดความเรว็ตัง้ตน้ 2 เมตรต่อวนิาททีีจุ่ดอา้งองิความสงู

ระยะ 10 เมตร ในตารางที ่2 พบวา่ กรดิพืน้ฐานและกรดิละเอยีดมคี่าความเรว็ลมเฉลีย่ของแต่ละหอ้งไมต่่างกนัมากนัก โดยมคี่า  RSME 
ใน กรดิหยาบมากทีส่ดุอยูท่ี ่0.18 รองลงมา คอื กรดิพืน้ฐาน มคีา่อยูท่ี ่0.13 และกรดิละเอยีด ทีม่คีา่น้อยทีส่ดุอยูท่ี ่0.11 และเน่ืองจากการ
จ าลองแบบ กรดิละเอยีดใช้เวลานานกว่ากรดิพื้นฐานมากจงึอาจมขีอ้จ ากดัในการน าไปใช้ โดยกรดิหยาบใช้เวลาในการประมวลผล
ประมาณ 1 ชัว่โมง กรดิพืน้ฐาน ใชเ้วลาประมวลผลประมาณ 5 ชัว่โมง และกรดิละเอยีด ใชเ้วลาประมวลผลประมาณ 15 ชัว่โมง ดงันัน้ 
ในการจ าลองกรณีศกึษาต่าง ๆ ต่อไปจงึควรใชก้ารตัง้คา่ตามกรดิพืน้ฐาน เพือ่เป็นการประหยดัเวลาแต่ยงัคงมคีวามน่าเชือ่ถอืเชน่เดมิ  
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แนวทางการออกแบบท่ีกกัตวัแบบสวมใส่ได้ด้วยขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรม 
AN APPROACH FOR WEARABLE SELF-QUARANTINE SHELTER DESIGN  

WITH GENETIC ALGORITHM 
 

จุลรชั อิง้จะนิล1 และชาว ีบุษยรตัน์2 
CHULARACH ENGCHANIL1 and CHAWEE BUSAYARAT2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 12121 
 chularach.eng@dome.tu.ac.th1, cha_v_mek@hotmail.com2 

บทคดัย่อ 
 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ท าใหม้กีารจดัตัง้สถานทีก่กัตวัรวมส าหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่ง ในการตดิเชือ้
ทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารป้องกนัการแพรร่ะบาด ท าใหผู้ก้กัตวัตอ้งแยกกนัอยูไ่มส่ามารถเคลือ่นทีไ่ปมา และไมม่ปีฏสิมัพนัธก์บัผูค้นไดเ้นื่องจาก
ตอ้งรกัษาระยะหา่ง สง่ผลใหเ้กดิปัญหาสุขภาพจติอื่น ๆ ตามมา ขณะเดยีวกนัสถานทีก่กัตวับางแหง่ทีก่ ัน้พืน้ทีไ่มม่ดิชดิกท็ าใหผู้ก้กัตัวที่
อยูร่วมกนัรูส้กึไมป่ลอดภยัและไมส่บายใจ หน่ึงในทางเลอืกการออกแบบสิง่แวดลอ้มเพือ่ควบคุมโรคคอืการน าสถาปัตยกรรมแบบสวมใส่
ไดเ้ขา้มาใชเ้พื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มสว่นบุคคลขนาดเลก็ทีส่ามารถพกพาออกไปไดใ้นทีส่าธารณะ แต่สถาปัตยกรรมแบลกัษณะน้ีกค็วร
ต้องมโีครงสรา้งทีแ่ขง็แรง มนี ้าหนักเบาเพื่อสวมใส่และยกไปมาได ้และมพีืน้ทีแ่ละรูปทรงทีเ่หมาะสมต่อการเคลื่อนทีแ่ละท ากจิกรรม
รว่มกบัผูอ้ื่น การออกแบบตามวตัถุประสงคด์งักลา่วสามารถใหผ้ลลพัธท์ีห่ลากหลายและยากต่อการสรุปหาแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุในทุก ๆ 
ดา้น ซึ่งในปัจจุบนัมกีารน าเทคโนโลยกีารใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมเพื่อช่วยในการคน้หาแนวทางการออกแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดตาม
วตัถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ตัง้ไว้ เทคโนโลยน้ีีสามารถช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถตดัสนิใจให้เลอืกแบบที่ตรงกบัจุดประสงค์มากที่สุดได้ 
งานวจิยัชิน้น้ีจงึมจีุดประสงคท์ีจ่ะน าขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม มาใชร้่วมกบัการสรา้งแบบจ าลองพาราเมทรกิ เพือ่เพิม่ความเป็นไปไดท้ีจ่ะ
หาแบบทีต่อบรบัความตอ้งการ รวมทัง้การช่วยตดัสนิใจเลอืกผลลพัธง์านออกแบบสถาปัตยกรรมสวมใสไ่ด้ ทีม่รีปูทรง ขนาดและน ้าหนัก
ทีเ่หมาะสมต่อการใชง้าน และมโีครงสรา้งทีเ่เขง็แรง 

ค ำส ำคญั: ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม,ทีก่กัตวัส ำหรบัผูม้คีวำมเสีย่งในกำรตดิเชื้อ, สถำปัตยกรรมสวมใสไ่ด,้ แบบจ ำลองพำรำเมทรกิ 

Abstract 
 Since the emergence of the COVID- 19 pandemics, quarantine facilities have been established to keep those at risk 
of infection under observation.  To prevent the potential spread of the disease among the inhabitants, these facilities often 
isolate them into their private cells which restricts their mobility, physical contact, and interactions which can cause mental 
illness in a long duration quarantine.  Meanwhile, some poorer- quality quarantine facilities without strictly enclosed private 
spaces for inhabitants can also raise safety concerns and cause doubts and discomfort.  One approach to solve these issues 
about interaction, mobility and staying protected is to incorporate wearable architecture into a state quarantine facility. However, 
a wearable architecture module needs to have a lightweight, strong structure as well as a suitable shape and size for mobility 
and usage for interaction with others.  These requirements can create a variety of design solutions which causes a difficulty to 
decide and conclude the most suitable design.  Fortunately, nowadays there is a technological approach called Genetic 
Algorithm (G.A. )  that helps designers decide on the selection of the most suitable design solution which will give designers 
confidence that they have delivered the best design decisions out of all possible outcomes.  Therefore, this research aims to 
apply a Genetic Algorithm with parametric modelling to help determine the design of the wearable architecture as a mobile self-
quarantine shelter that fits the declared multiple objectives the most and will be considered a guide for the design approach to 
further explore in the future this same topic in the aspects of structural integrity, suitable form, size, and weight for usage. 

Keywords: Genetic Algorithm, State Quarantine, Wearable Architecture, Parametric Modelling 
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1. บทน า 

สถานทีก่กัตวัรวม (State quarantine) เพือ่ดอูาการส าหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งตดิเชือ้ในสถานการณ์โรคระบาดนัน้ ตอ้งการการดแูล
อย่างทัว่ถงึและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่าเขา้กกัตวั ซึง่จากสถานการณ์การตดิเชือ้ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ท าใหม้ี
การจดัตัง้สถานทีก่กัตวัรวมส าหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งในการตดิเชือ้เพือ่รอดอูาการเกดิขึน้ โดยหอ้งพกัแบบแยกเดีย่วทีด่ดัแปลงมาจากห้องใน
หอพกัหรือโรงแรมที่ผู้กักตัวไม่สามารถออกไปไหนได้มาก และขาดปฏิสมัพนัธ์กับผู้คน ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ ใน
ขณะเดยีวกนักม็สีถานทีก่กัตวัทีเ่ป็นเพยีงการกัน้พืน้ทีร่วมกนัหลายคนเพื่อเฝ้าดูอาการในพืน้ทีปิ่ดทีผ่งัภายในเชื่อมต่อถงึกนั เช่นการน า
เตน็ทม์ากางในพืน้ทีร่่มทีถู่กใชเ้ป็นโรงพยาบาลสนาม ซึง่จดัตัง้แบบฉุกเฉินท าใหข้าดความสะดวกสบาย และความรดักุมในการควบคุมโรค
ทีเ่พยีงพอ สรา้งความไมส่บายใจและความเสีย่งทีจ่ะเกดิการตดิเชือ้ในทีน่ัน้ ๆ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึตอ้งการออกแบบพืน้ทีอ่าศยัของผู้กกัตวั
ในพืน้ทีร่วม ทีผู่ค้นสามารถเคลือ่นทีไ่ปมาในพืน้ทีไ่ด ้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูค้นรอบขา้งได ้โดยทีย่งัมคีวามมดิชดิปลอดภยัในการควบคุมโรคได้ 

สถาปัตยกรรมทีส่วมใส่ได(้wearable architecture) เป็นหน่ึงในความเป็นไปได้ทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ
หน่วยย่อยในพื้นที่กกัตวัส าหรบัเคลื่อนที่ไปมา แต่สถาปัตยกรรมแบบน้ีจะต้องมโีครงสร้างที่แขง็แรงและน ้าหนักเบาพอที่ผูก้กัตวัจะ
สามารถสวมใสแ่ละยกเคลือ่นยา้ยตดิตวัไปมาได ้อกีทัง้ยงัตอ้งมพีืน้ทีแ่ละรปูทรงทีเ่หมาะสมต่อการเคลือ่นทีแ่ละท ากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
โดยงานวจิยัน้ีได้ก าหนดใหง้านออกแบบนัน้จะต้องสามารถรองรบัการใช้งานในสถานที่กกัตวัแบบแยกหอ้งเดี่ยว ที่มสีาธารณูปโภค
รองรบั และสามารถเชื่อมต่อหรอืแยกตวัออกจากที่พกัส่วนตวัในสถานที่กกัตวันัน้ ๆ ได้ ผลลพัธ์ของการออกแบบตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวมคีวามเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการปรบัเปลี่ยนขนาด รูปทรง ของงานสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกบัการใช้งาน 
นอกจากน้ีการเลือกใช้วสัดุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างและวสัดุที่ใช้ห่อหุ้ม สิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐาน ก็สามารถ
ออกแบบและจดัวางได้มากมายเช่นกนั จากความเป็นไปได้มากมายน้ีจงึก่อใหเ้กดิปัญหาว่า ท าอย่างไรผูอ้อกแบบจงึจะสามารถรบัรู้ 
ตดัสนิใจเลอืก และมัน่ใจว่าผลลพัธง์านออกแบบทีไ่ดอ้อกมาทา้ยทีสุ่ดนัน้คอืแบบทีด่ทีีสุ่ดทีเ่ป็นไปได้กระบวนการคดัเลอืกแบบทีด่ทีีสุ่ด
และเพิม่ประสทิธภิาพแบบใหต้อบสนองต่อหลายวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไวน้ัน้ ในปัจจุบนัสามารถกระท าไดโ้ดยใชข้ ัน้ตอนวธิเีชิ งพนัธุกรรม 
(Genetic Algorithm หรือ G.A.) โดยอัลกอริทึมดงักล่าวจะช่วยพฒันาประชากรหรือตัวเลือกของแบบต่าง ๆ ไปเป็นรุ่น ๆ ให้ตรง
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขึน้เรื่อย ๆ จากการเรยีนรูแ้ละประเมนิจากประชากรแบบรุ่นก่อน ๆ และปรบัเปลีย่นการตัง้ค่าในการออกแบบใหม ่
เหมอืนการววิฒันาการของสิง่มชีวีติ  

งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการออกแบบแบบจ าลองพาราเมทรกิ (Parametric Modelling) ทีส่ามารถปรบัคา่ควบคุม
รูปแบบหรอืรูปทรงของผลลพัธ์งานออกแบบได้ เพื่อน ามาพฒันาเป็นแบบทางสถาปัตยกรรม  และเสนอแนวทางการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรมในการออกแบบพืน้ทีพ่กัอาศยัแบบเคลื่อนทีไ่ดใ้นสถานทีก่กัตวัรวมส าหรบัผูม้คีวามเสีย่งในการตดิเชือ้ โดยผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเน้น
ไปในการเพิม่ประสทิธภิาพแบบในดา้นความสามารถในการเคลื่อนทีแ่ละอยู่อาศยัของสถาปัตยกรรมแบบสวมใสไ่ด ้เพือ่ใหผู้ก้กัตวัทีเ่ป็น
ผูใ้ชง้านสามารถเคลือ่นทีไ่ปมาในสถานทีก่กัตวัและลดปัญหาความเครยีดในการอยูใ่นพืน้ทีเ่ดมินาน ๆ และอยูใ่นขอบเขตทีไ่มไ่ดล้งลกึถงึ
เรือ่งการลดการรัว่ไหลของอากาศอยา่งเตม็ที ่ดงันัน้การใชข้ ัน้ตอนวธิเิชงิพนัธุกรรมจงึมวีตัถุประสงคใ์นเรือ่งของ ความแขง็แรงของรปูทรง
โครงสรา้งเพือ่รองรบัการเคลื่อนทีไ่ปมาและการชนสิง่กดีขวางต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ น ้าหนักของโครงสรา้งทีเ่บาทีสุ่ดเพือ่ความคล่องตวัใน
การเคลื่อนที ่และปรมิาตรทีม่ากทีสุ่ดเพื่อความสบายในการอยู่อาศยัภายใน ซึ่งการประยุกต์ใชก้ระบวนการน้ีจะช่วยลดเวลาในการคดิ
แบบ แก้ปัญหาทีซ่บัซอ้น และตดัสนิใจในขัน้ตอนต่าง ๆ รวมทัง้เพิม่ความมัน่ใจใหผู้อ้อกแบบว่าสามารถเลอืกความเป็นไปไดข้องงาน
ออกแบบทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพทีส่ดุเพือ่ผูใ้ชง้านไดใ้นสถานการณ์การกกัตวัในโรคระบาดต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฎีทางวิชาการ 

ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจติจากการกกัตวัในสถำนกำรณ์โรคระบำดนัน้ตอ้งมกีารจ ากดัการปฏสิมัพนัธก์บัผูค้นรอบขา้งและอยู่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ ากดั มกัจะก่อใหเ้กดิความรูส้กึโดดเดีย่ว ความเบื่อหน่ายและความรูส้กึวา่ถูกตดัขาดจากสงัคม Walid et al. (2012) มแีนวทางในการ
แกปั้ญหาใกลเ้คยีงน้ีจากการส่งเสรมิการสรา้งปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มคนทีเ่พิง่ผ่านเรื่องสะเทอืนใจมาดว้ยกนั เป็นการรบัมอืแบบกลุ่มทีช่่วยลด
ปัญหาทางสุขภาพจติทางหน่ึง นอกจากน้ี Biddle (2016)ยงัสรุปไวด้ว้ยว่าการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ไปจนถงึกจิกรรมทางกายภาพระดบั
พอประมาณถงึมากกเ็ป็นสวนใหเ้กดิสุขภาพจติทีด่ ีและลดโรคทีเ่กดิจากพฤตกิรรมต่าง ๆ อกีดว้ย การท ากจิกรรมและเคลื่อนทีไ่ปมาเพื่อ
พบปะผูค้นโดยทีย่งัมกีารกัน้พืน้ทีส่ว่นตวัอยูน่ัน้กจ็ าเป็นตอ้งพึง่พา สถาปัตยกรรมแบบพกพาและสวมใสไ่ด้ (Wearable Architecture)  
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หวัขอ้ของสถาปัตยกรรมแบบสวมใส่ไดก้ ็กลบัมาไดค้วามสนใจมากขึน้ตัง้แต่เหตุการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรสั 2019 โดยสิง่
ส าคญัทีน่ักออกแบบใหค้วามสนใจคอืการป้องกนัผูใ้ชง้านจากเชือ้โรคและสิง่แวดลอ้มภายนอก ในบทความ Archi-Suit (Cho and Nam, 
2020) ได้ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างงานออกแบบของ Michael Webb คืองาน Cushicle และ Suitaloon ซึ่งเป็นการ
สภาพแวดลอ้มสว่นบุคคลทีถู่กสรา้งขึน้และขยายและหดขนาดพืน้ทีเ่พือ่ใชอ้าศยัชัว่คราวสว่นตวัไดแ้ละพกพาสวมใสไ่ด ้ตวัอยา่งเหลา่น้ีได้
กลายมาเป็นแนวทางในงานออกแบบของทมีงานที ่Massachusetts General Hospital (MGH) ในปี 2020 ทีใ่ชแ้นวคดิเดยีวกนัในการ
สรา้ง Patient Isolation Hood (PIH) ซึง่เป็นโครงพลาสตกิใสเป็นเกราะป้องกนัขนาดเลก็แบบใชแ้ลว้ทิง้บนเตยีงผูป่้วยทีร่กัษาตวัจากการ
ตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 จากการสมัผสัและแลกเปลีย่นอากาศโดยตรงกบัผูด้แูลและแพทย ์ 

อย่างไรกต็าม เมื่อตอ้งการผสมผสานการออกแบบเขา้กบัเรื่องของสถาปัตยกรรมสวมใส่ได ้เรื่องของรูปร่างรูปทรงกเ็ป็นสิง่ที่
มองขา้มไปไม่ได ้ซึง่การจะหารูปทรงโครงสรา้งทีเ่หมาะสมทีสุ่ดกท็ าใหเ้กดิความเป็นไปไดท้ีม่ากมาย หนึ่งในแนวทีท่ีช่่วยตดัสนิใจเลอืก
ตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุในงานออกแบบกค็อืการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมเขา้มาชว่ย  Ahmetoğlu and Saraçoğlu (2016) ไดอ้ธบิายหลกัการ
ของขัน้ตอนน้ีไวว้่าคอือลักอรทิมึในการประยุกต์ใชก้ลไกทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธุกรรมในการแกปั้ญหาใหไ้ดแ้นวทางเหมาะสมทีสุ่ดเป็น การ
สบืทอดลกัษณะไปจากประชากรรุน่สูรุ่น่ ซึง่การท างานของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมนัน้ ประชากร หรอื ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ใหม ่จะมลีกัษณะ
หรอื ฟีโนไทป์ (Phenotype) ซึง่สามารถวดัคา่ความเหมาะสมตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ทีก่ าหนดขึน้ แตกต่างกนัออกไปในประชากรแต่ละ
ตวั ซึ่งเป็นผลมาจากค่าตัง้ต้นหรอืจโีนไทป์ (Genotype) ในการสร้างลกัษณะและประชากรรุ่นแรกที่แตกต่างกนั โดยอลักอรทิมึก็จะ
คดัเลอืกประชากรทีม่คีา่ความเหมาะสมตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ มาก ไปพฒันาค่าตัง้ตน้ตามเพือ่เป็นแนวทางต่อไปในการสรา้งประชากร
รุน่ต่อไป ซึง่เปรยีบไดเ้หมอืนในทฤษฎวีวิฒันาการทีส่ ิง่มชีวีติทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีก่ าหนดขึน้มาก กจ็ะถูกคดัสรรจากธรรมชาติ
ใหไ้ดเ้อาชวีติรอดเพือ่อยูแ่ละสบืสายพนัธุถ์่ายทอดยนีต่อไป 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจะเสนอในเชงิของการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัดิว้ยการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมมา
ช่วยในการออกแบบและแก้ปัญหาแบบหลายวตัถุประสงค์ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพแบบ หน่ึงในงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดย Karaoğlan 
and Alaçam (2019) เน้นไปในการออกแบบการวางผงัของพืน้ทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นโมดูลาร์ทีส่ามารถเชื่อมต่อออกไปเป็นพืน้ทีใ่หญ่ขึน้ได ้
การวางผงัจะเป็นผลลพัธจ์ากการใชห้ลกัการ Soft Computing ซึง่เป็นการน าอลักอรทิมึหลายรปูแบบมาผสมและประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนัเช่น
การใช ้ Fuzzy Neural Tree (FNT) มาประเมนิสถานการณ์และเลอืกวตัถุประสงคท์ีจ่ะน ามาแกปั้ญหา แลว้จะสง่ผา่นวตัถุประสงคท์ีไ่ดไ้ป
สรา้งค่าความเหมาะสมและประมวลผลดว้ยอลักอรทิมึขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบหลายวตัถุประสงค์ (MOGA) เพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการจดัวางที่พกัอาศยัโมดูลาร์ในพื้นที่  ในงานวจิยัได้วตัถุประสงค์ที่ถูกเลือกมาโดย FNT นัน้เป็นเรื่องการเข้าถึงแสง
ธรรมชาต ิและ ความกระชบั 

นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัทีใ่กล้เคยีงโดย Bénabès et al. (2012) เกี่ยวกบัการใช้ข ัน้ตอนวิธเีชงิพนัธุกรรมกบัการออกแบบผงั
ภายในหอ้งหลบภยั โดยใช ้อลักอรทิมึรปูแบบหนึ่งของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมทีผู่อ้อกแบบสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัอลักอรทิมึได ้( IGA) 
เพื่อเขา้ไปชีน้ าอลักอรทิมึใหพ้ฒันาไปในทศิทางใดทศิทางหน่ึงระหว่างการประมวลผลเพื่อหาชุดของความเป็นไปได้ของผลลพัธก์ารจดั
วางพืน้ทีใ่นหอ้งหลบภยัขนาดเลก็ ไมใ่ช่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพหรอืหาแบบทีด่ทีีสุ่ดเพยีงแบบเดยีว ซึง่ผูอ้อกแบบสามารถควบคุมทศิทาง
ของผลลพัธแ์ละยงัตอบวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไดง้า่ยขึน้ตามวจิารณญาณระหวา่ง ประมวลผล ปัญหาหลายวตัถุประสงคข์องงานออกแบบหอ้ง
คอืการจดัวางสว่นต่าง ๆ ในหอ้งหลบภยัทีร่วมไปถงึ การวางพืน้ทีบ่างส่วนทีส่ามารถหรอื ไม่สามารถวางซอ้นทบักนัไดบ้นผงั บางส่วน
ตอ้งการพืน้ทีเ่ทา่ทีก่ าหนด  

นอกเหนือจากการออกแบบพืน้ทีห่ลบภยัขนาดเลก็แลว้ การใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมเพือ่แกปั้ญหาหลายวตัถุประสงคส์ าหรบั
สรา้งโครงสรา้งขนาดใหญ่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการออกแบบโครงสรา้ง รปูทรง และขนาดทีเ่หมาะสมของ Koumar et al. (2017) กม็ใีห้
เหน็ โดยงานวจิยัศกึษาและออกแบบโครงสรา้งแบบชิน้ส่วนขากรรไกรทีแ่บบโมดลูารท์ีน่ ามาต่อเป็นโครงครึง่ทรงกระบอกเพื่อเป็นทีพ่กั
หลบภยัขนาดใหญ่รองรบัการใชง้านในยามภยัพบิตัทิี่ต้องการความแขง็แรง ผลติ ขนส่ง และตดิตัง้ดว้ยการยดืหดได้ง่าย โดยทดลอง
ปรบัเปลีย่นจ านวน ความหนาชิ้นส่วน และ ความสงู ความกวา้ง โดยมวีตัถุประสงคค์อืน ้าหนักของทีเ่บาทีสุ่ด และ ปรมิาตรทีเ่หมาะสม 
โดยน ้าหนักและปรมิาตรเป็นวตัถุประสงค์ทีส่วนทางกนัท าใหต้อ้งมกีารคน้หาแนวทางการแกปั้ญหาทีด่ทีีสุ่ดทีป่ระนีประนอมต่อทัง้สอง
ดา้นดว้ยการขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบหลายวตัถุประสงคม์าชว่ย 
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3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั  

3.1การออกแบบกระบวนการวิจยั 

ผูว้จิยัเริม่ตน้ศกึษาสถาปัตยกรรมแบบสวมใสไ่ดแ้ละสถานทีก่กัตวัเพือ่เฝ้าระวงัผูม้คีวามเสีย่งในการตดิเชือ้ในสถานการณ์โรค
ระบาด แลว้จงึออกแบบทีก่กัตวัแบบสวมใส่ไดข้ ัน้ตน้ก่อนจะสรา้งแบบจ าลองและสรา้งพาราเมทรกิโมเดลดว้ยการเขยีนอลักอรทิมึดว้ย
เครื่องมอือย่างซอฟทแ์วร์Grasshopper for Rhinocerosและเครื่องมอืการจ าลองแรงและโครงสรา้งอย่าง Karamba3D ซึง่เป็นโปรแกรม
เสรมิในซอฟทแ์วรน์ัน้ จากนัน้จงึก าหนดคา่ความเหมาะสมของวตัถุประสงคแ์ต่ละดา้นตามทีศ่กึษามาเช่น ปรมิาตรและรปูทรงทีเ่หมาะสม 
น ้าหนกั ความแขง็แรง แลว้จงึใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบหลายวตัถุประสงคใ์นโปรแกรมเสรมิคอื Octopus เพือ่การประมวลผล ดว้ย
การปรบัค่าในพาราเมทรกิโมเดลและการจ าลองโครงสร้างขึ้นมาเพื่อใหอ้ลักอรทิมึประเมนิและวเิคราะห์หาชุดของแบบที่มี ค่าความ
เหมาะสมทีต่อบวตัถุประสงคห์ลายๆ ดา้นพรอ้มกนั แลว้ตดัสนิใจเลอืกผลลพัธท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุไปพฒันาเป็นแบบทางสถาปัตยกรรม 

 
รปูท่ี 1 ผงัโครงสรา้งงานวจิยัและการท างานของระบบ 

3.2 กระบวนการออกแบบ 

3.2.1 กำรออกแบบเบื้องตน้ 

ผูว้จิยัไดท้ดลองท าการออกแบบทีก่กัตวัแบบทีส่วมใสไ่ดป้ระกอบกบัพืน้ทีอ่าศยัสว่นตวัทีอ่ยู่กบัทีเ่บือ้งตน้ในสถานการณ์จ าลอง
ของสถานทีก่กัตวัทีม่พีืน้ทีโ่ล่งกวา้งทีม่ผีูด้แูลและสาธารณูปโภครองรบั ซ่งสามารถยดืหดความสงูไดเ้พือ่ลุกและนัง่ จากการออกแบบน้ีท า
ใหท้ราบว่าต้องมดีา้นเรยีบอย่างน้อย 2 ดา้นของส่วนที่สวมใส่ คอืดา้นล่างเพื่อวางบนพืน้ราบ และดา้นขา้งหน่ึงดา้นเพื่อประกบชดิกบั
ประตทูางเขา้ออกทีพ่กัอาศยัทีอ่ยูก่บัทีน่อกจากน้ีควรลดความซบัซอ้นในการยดืหดเพือ่ลุก-นัง่ ดว้ยการหาปรมิาตรทีเ่หมาะสม 

รปูท่ี 2 การเชือ่มต่อระหวา่งสว่นทีอ่ยูอ่าศยัอยูก่บัทีแ่ละสว่นทีส่วมใส่ได ้
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3.2.2 กำรสรำ้งพำรำเมทรกิโมเดล 

เริม่จากการก าหนดขนาดระยะต่าง ๆ จากต าแหน่งและจ านวนจุดควบคุมหรอืจุดทีเ่ป็นเหลีย่มมุมเชื่อมต่อกนั หรอืปรบัเปลีย่น
ต าแหน่งจุดควบคุม โดยสามารถปรบัค่าตัง้ตน้ในเกณฑท์ีก่ าหนด หรอื จโีนไทป์ ทีจ่ะท าใหเ้กดิลกัษณะต่าง ๆ จากนัน้ท าการตัดดา้นขา้ง
หนึ่งดา้นและดา้นล่างใหเ้ป็นระนาบเรยีบสองดา้นเพื่อเป็นพืน้ผวิทีจ่ะตอ้งประกบกบัประตูและวางบนพืน้ จากนัน้ตดัครึง่รูปทรงทีไ่ดแ้ละ
เลอืกเอาชิน้ใดชิน้หนึ่งเพือ่มาท าการสะทอ้นอกีครึง่ของรปูทรงใหเ้กดิเป็นทรงทีส่มมาตรซา้ยขวา การทีพ่ยายามท าใหร้ปูทรงสมมาตรนัน้
กเ็นื่องจากรา่งกายของมนุษยน์ัน้ มคีวามสมมาตร ดงันัน้สิง่ทีต่อ้งน ามาสวมใสแ่ละใชง้านจงึควรจะตอ้งเป็นไปตามสรรีะของผูใ้ชง้านดว้ย 

3.2.3 กำรจ ำลองและวเิครำะหแ์รงและโครงสรำ้ง 

เมือ่ไดรู้ปทรงคร่าว ๆ กค็ดักรองเอาขอ้มลูเช่นเสน้ และต าแหน่งจุดมาสรา้งโมเดลจ าลองแรงและโครงสรา้ง โดยตอ้งก าหนดจุดที่
รบัน ้าหนักของโครงสรา้ง เสน้ทีจ่ะเป็นคาน ทศิทางและขนาดแรงทีก่ระท าต่อโครงสรา้งในแนวดิง่ จากนัน้กเ็ชื่อมต่อกบัเครื่องมอืจ าลองแรง
โครงสรา้งอย่าง Karamba3D เพื่อก าหนดขนาดชิน้ส่วนโครงสรา้งและวสัดุ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของจโีนไทป์ตัง้ตน้ (รูปที3่ ขัน้ที2่) เมื่อจ าลอง
โครงสร้างเสรจ็จงึวเิคราะห์ว่าโครงสร้างจากรูปทรงดงักล่าวมนี ้าหนักเท่าใด และ การกระจายแรงโดยรวมดมีากน้อยเพยีงใด ซึ่งดูจาก
ค่าเฉลีย่ทีเ่ป็นค่าสมับรูณ์ของแรงทีก่ระท าต่อชิน้สว่นทุกชิน้ หากค่าน้อยแปลวา่กระจายแรงด ีหากค่ามากคอืกระจายแรงไมด่ ีและมบีางจุด
รบัแรงมากน้อยต่างกนัสงู 

 
รปูท่ี 3 ตวัอยา่งขัน้ตอนสรา้งรปูทรงเริม่ตน้แบบพาราเมทรกิไปจนถงึการจ าลอง-วเิคราะหแ์รงและโครงสรา้ง 

3.2.4 กำรใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมและกำรวเิครำะหผ์ล 

จากขัน้ตอนขา้งตน้ ไดเ้กดิการก าหนดจโีนไทป์หรอืคา่ตัง้ตน้ในการออกแบบคือไปแลว้คอื จ านวนเหลีย่มมมุของรปูทรงพืน้ฐาน
ตัง้ตน้ รศัมคีวามกวา้งของงานออกแบบ ความสงู จ านวนจุดควบคุมในการค านวณโครงสรา้ง และขนาดความหนาของชิน้สว่นโครงสรา้ง 
จะท าใหเ้กดิลกัษณะต่าง ๆ หรอืฟีโนไทป์ ซึง่มคี่าความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ทีต่อ้งการตามวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั คอื 1.ปรมิาตร
พืน้ทีใ่ชส้อยภายในทีค่่ามากจะเป็นทีต่อ้งการ 2.น ้าหนักน้อยจะเป็นทีต่อ้งการกวา่ 3.ความแขง็แรงวดัจากการกระจายแรง ท าใหช้ิน้สว่น
ต่าง ๆ ยิง่มคีา่น้อยกค็อืกระจายแรงด ีกจ็ะเป็นค่าทีต่อ้งการกวา่ สิง่เหล่าน้ีกค็อืวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารเพิม่ฟีโนไทป์
อกีดา้นเพือ่ชว่ยคดักรองผลลพัธท์ีเ่หมาะสม คอื ขนาดของช่องทีเ่ป็นทางเขา้ออกและพืน้เพือ่สอดขาเดนิ โดยยิง่พืน้ทีข่องช่องเหลา่นี้มาก
กจ็ะถอืว่ามคี่าเหมาะสมมากดว้ย นอกจากน้ีค่าต่าง ๆ อาจจะต้องถูกปรบัเพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัก่อนน าเขา้น า ไปใช้ในการ
ประมวลผลขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบหลายวตัถุประสงค ์โดยแกนสามมติทิีแ่สดงผลค่าของแต่ละจุดประสงค ์ผูว้จิยัไดท้ าปรบัค่าให้
แสดงผลเป็นยิง่คา่น้อยยิง่เป็นค่าทีต่อ้งการ และในขัน้ตอนน้ีจะตอ้งก าหนดตวัแปรในการประมวลผลทีส่ าคญัคอืจ านวนประชากรในแต่ละ
รุ่นและจ านวนรุ่นที่จะให้มกีารพฒันา โดยงานวจิยัน้ีก าหนดประชากรเป็น100แบบต่อรุ่นและประมวลผลไป45รุ่น และใช้เวลาในการ
ประมวลผลประมาณ2ชัว่โมง  

จากประชากรรุ่นสดุทา้ยทีป่ระมวลผลมา ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกบางผลลพัธม์าวเิคราะหแ์ละน าเสนอในรปูที ่5 โดย แบบที ่4, 5 และ 
6 จะเป็นผลลพัธท์ีม่คีะแนนดา้นใดดา้นหน่ึงต ่า เช่น แบบที ่4 นัน้เป็นแบบทีก่ระจายแรงไมด่ ีในขณะทีแ่บบที ่5 จะมนี าหนักมากเกนิไป 
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สว่นแบบที ่1, 2 และ 3 เริม่มคีวามเหมาะสมในทุก ๆ ดา้นใกลเ้คยีงกนัมากทัง้ดา้นน ้าหนกัและปรมิาตร แต่เรือ่งการกระจายแรง แบบที ่1 
มคีา่ทีด่กีวา่อกีสองตวัเลอืกมาก (ตารางที ่1) ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกแบบที1่ มาพฒันาต่อเป็นแบบทางสถาปัตยกรรม 

ตารางท่ี1 เทยีบค่าความเหมาะสมตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ของแต่ละแบบ 

           
รปูท่ี 4 แผนภมูผิลลพัธท์ีเ่ลอืกวเิคราะหจ์ากการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมประมวลผล แกนแนวตัง้คอืค่าสมับรูณ์แรงเฉลีย่ทีก่ระจายตาม
โครงสรา้ง แกนขวาคอืน ้าหนกั แกนซา้ยคอืประสทิธภิาพดา้นปรมิาตร และประชากรสแีดงคอืช่องเปิดดา้นเรยีบขนาดเลก็สเีขยีวคอืขนาด
ใหญ่เหมาะสมกวา่ 

   

   
รปูท่ี 5 แบบทีไ่ดเ้ลอืกมาวเิคราะหจ์ากแผนภมูผิลลพัธ ์

4.ผลการวิจยั 

4.1 การพฒันาเป็นแบบทางสถาปัตยกรรม 

จากผลลพัธ์ทีเ่ลอืกจากการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมประมวลผล จงึไดแ้นวทางโครงสรา้งของสถาปัตยกรรมแบบสวมใส่ไดท้ี่
เหมาะสมทีสุ่ดในทุก ๆ ด้านจากความเป็นไปได้ของอลักอรทิมึแบบจ าลองพาราเมทรกิทีอ่อกแบบ ซึ่งมกีารเพิม่เตมิต่อในเรื่องของวสัดุ
หอ่หุม้ทีเ่ป็นพลาสตกิใสเพือ่การมองเหน็ขณะเคลื่อนทีแ่ละสรา้งปฏสิมัพนัธ ์และปิดมดิชดิ โครงสรา้งถูกแบกรบัดว้ยแรงดงึจากสายสะพายที่
ฐานของทีก่กัตวัและเชือ่มต่อไปยงัขากางเกงเพือ่สวมใสเ่คลือ่นที ่มดีา้นเรยีบทีต่อ้งประกบกระตเูพือ่เขา้ออกทีพ่กัมซีปิรดูเปิดปิดได้ 
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รปูท่ี 6 แนวทางแบบทางสถาปัตยกรรมของทีแ่บบสวมใส ่ไดท้ีถู่กพฒันาต่อจากผลลพัธก์ารใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 

 
รปูท่ี 8 ภาพตดัและวสัดุทีใ่ชส้ าหรบัทีก่กัตวัแบบสวมใสไ่ด ้

 
รปูท่ี 9 ภาพจ าลองการใชง้านออกแบบทีก่กัตวัแบบสวมใสไ่ดใ้นในพืน้ทีข่องสถานทีก่กัตวั 
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4.2 แนวทางในการออกแบบ 

จากผลลพัธ์ที่ได้ ท าใหเ้หน็แนวทางในการออกแบบที่กกัตวัทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบสวมใส่ได ้ว่าในการออกแบบควรต้อง
ค านึงถงึการใชง้านในหลายแง ่เชน่ การเขา้ออกจากผลงานทีส่วมใสไ่ดแ้ละทีอ่ยู่อาศยัทีอ่ยู่กบัทีค่วรลดการรัว่ไหลของอากาศและเชือ้โรค
ใหไ้ดน้้อยทีส่ดุในขัน้ตอนการประกบกนัของดา้นเรยีบทีเ่ป็นชอ่งเขา้ออกกบัประตขูองทีอ่ยูอ่าศยั นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถงึการใชง้านของ
รปูทรงเมือ่ตอ้งเคลือ่นทีแ่ละวางอยูก่บัที ่เชน่การท าใหพ้ืน้ดา้นล่างเรยีบเพือ่วางกบัพืน้ การเลอืกจุดรบัแรงของโครงสรา้งทีจ่ะตอ้งเชือ่มต่อ
กบัสายสะพาย กค็วรเป็นจุดล่างสุดและมตี าแหน่งสมมาตรกนัทัง้ซา้ยขวาเพือ่เสถยีรภาพในการเคลื่อนที ่ส่วนในดา้นการสรา้งพาราเมท
รกิโมเดลกค็วรลดความซบัซอ้นของขัน้ตอนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพือ่ใหก้ารน าไปประมวลผลในขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมรวดเรว็ขึน้ ในแงข่อง
การใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมนัน้ สามารถใช้ศกัยภาพของขัน้ตอนมาช่วยในการตดัสนิใจคดัเลอืกแบบได ้ในงานวจิยัน้ีน้ี การตัง้ให้
ข ัน้ตอนดงักล่าวช่วยแสดงผลผลลพัธท์ีม่พีืน้ทีช่่องเปิดทีพ่ืน้และช่องเขา้ออกทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสมตามเกณฑน์ัน้ กส็ามารถช่วยให้
เลอืกผลลพัธท์ีเ่หมาะสมได ้

5. สรปุผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัทีเ่ป็นงานออกแบบกกัตวัทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบสวมใสไ่ดน้ี้สรุปไดว้า่สามารถใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมเขา้
มาช่วยชี้น าแนวทางการออกแบบและตดัสนิใจในการเลอืกแบบจากความเป็นไปไดท้ี่หลากหลายจากการสรา้งอลักอรทิมึในการสรา้ง
แบบจ าลองพาราเมทรกิ เพื่อใหน้ักออกแบบได้เหน็แนวทางการออกแบบทีด่ทีี่สุดและ ผูท้ี่เขา้รบัการกกัตวัไดใ้ช้ผลติภณัฑจ์ากแบบที่
เหมาะสมทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ทีต่ัง้ไว ้โดยผลลพัธข์องงานวจิยัน้ีสามารถพฒันาต่อในเรื่องของการท าอลักอรทิึม
ในพาราเมทรกิโมเดลใหร้ดักุมและไดผ้ลลพัธท์ีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิมากขึน้ เชน่ การตัง้คา่การขึน้รปูทรงและลดจุดควบคุมซึง่จะสง่ผลต่อ
ความซบัซอ้นของการวางชิน้สว่นโครงสรา้งทีอ่าจจะไม่มคีวามจ าเป็น นอกจากน้ีในอนาคต สามารถมองถงึเรื่องการย่อขยายขนาดของ
ส่วนที่สวมใส่ได้ เพื่อความกระชบัในการเคลื่อนที่ และพื้นที่ใช้ง านเพื่อย่อขยายขนาดด้วยการพบั หรอืเป่าลม ได้เมื่อน าออกไปใช้
ภายนอก ในสถานการณ์ทีผู่ก้กัตวัมกีารตดิเชือ้ไปแลว้ดว้ยกนัหลายคน การปฏสิมัพนัธใ์นผูต้ดิเชือ้ทีต่อ้งการใกลช้ดิกนักอ็าจจะมสีว่นท า
ใหง้านออกแบบพืน้ทีก่กัตวัน้ีตอ้งมคีวามสามารถในการน ามาต่อเชื่อมเขา้ดว้ยกนั เพื่อสรา้งเป็นพืน้ทีท่ีใ่หญ่ขึน้ส าหรบัผูก้กัตวัทีต่ดิเชื้อ
โดยเฉพาะ เพือ่การท ากจิกรรมแบบกลุม่ทีห่ลากหลายขึน้ไดอ้กีดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ส่งผลต่อการด าเนินชวีติของทุกคนในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา ซึง่รวมถงึการปฏบิตัหิน้าทีด่า้น
การดบัเพลงิและกูภ้ยัในกรุงเทพมหานครดว้ย ในชว่งเดอืนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เจา้หน้าทีส่ถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง
ไดป้ระสบปัญหาในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหยุดปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีผู่ต้ดิเชือ้และการปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค โดยสาเหตุส าคญัประการหน่ึงของปัญหา คอื อาคารที่พกัอาศยัของเจา้หน้าทีก่ลายเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู ปัญหาน้ี
สง่ผลกระทบกบัความมัน่ใจของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน และสวสัดภิาพของผูอ้ยู่อาศยัในอาคารทีพ่กัและประชาชนในพืน้ทีบ่รกิาร ซึง่
กลายเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิารตามภารกจิหน้าที ่
 การศกึษาน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความตระหนัก การรบัมอื การปรบัตวั และการปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั
เพื่อปฏบิตักิารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โดยเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาเป็นการสงัเกตชวีติประจ าวนัของ
ประชาชนในพืน้ทีศ่กึษา 202 คนในช่วงการระบาดของโรค และการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ทีป่ระกอบดว้ย เจา้หน้าทีกู่้ภยัสถานี
ดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนงรวม 7 คน (ผูส้มัผสัเสีย่งสงูจ านวน 2 คน และผูส้มัผสัเสีย่งทีต่อ้งสงัเกตอาการถูกกกัตวั 14 วนั จ านวน 5 คน) 
โดยผลของการศกึษาน้ีได้แสดงใหเ้หน็ถึงมุมมองของผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบในชุมชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด และเสนอแนวทางที่
แนะน าส าหรบัการป้องกนัโรคระบาดและแนวทางปฏบิตัใินการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระหว่างการระบาดของโรค โดยขอ้เสนอแนะส าคญั คอื 
การจดัสรรวคัซนีอยา่งเพยีงพอและครบถว้นเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเจา้หน้าทีแ่ละประชาชนในพืน้ที ่

ค าส าคญั: การระบาดของโรค COVID-19, การจดัการภยัพบิตั,ิ การดบัเพลงิและกูภ้ยั, กรุงเทพมหานคร 

Abstract 
 The pandemic of coronavirus disease 2 0 1 9  (COVID-1 9 )  has affected every walks of life in the previous years, 
including the fire and rescue operations in Bangkok. During April-May 2 0 2 1 , the officers at Phra Khanong Fire and Rescue 
Station faced a serious problem in their operations due to the absences of the team members infected by COVID-1 9  and the 
governmental measures responding to the pandemic. One of the major causes of the problem is the risk condition of the 
officers' residential building. This problem affected officers' confidence in their operations and the public safety of people in the 
residential building and the people in the service area, creating burdens of the operational service. 
 This study uses quantitative research to study the risk aversion, preparation, adaptation, and mitigation of the fire and 
rescue officers in their operations during the COVID-19 pandemic. The data used in this study are from the observation of 202 
people in the study area during the pandemic and from the interviews of stakeholders, which consist of seven officers of Phra 
Khanong Fire and Rescue Station, including two high-risk contact officers and five risk contact officers who need a 1 4 - day 
quarantine. The study results show the perspectives of affected people and provide guidelines for fire and rescue operations 
during the pandemic. The primary suggestion is to efficiently manage vaccination for the officers and people in the service area. 
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1. บทน า 

1.1 ความเป็นมา สถานการณ์และความส าคญัของปัญหา 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางความเจรญิทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การบรกิาร ซึง่มกีระบวนการพฒันาเป็นมหา
นครอยา่งต่อเน่ือง เกดิการขยายตวัของเมอืงออกไปโดยรอบศนูยก์ลางธุรกจิ ท าใหม้ปีระชากรอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่นเตม็พืน้ที ่ก่อใหเ้กดิ
ปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม และสถานการณ์สาธารณภยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมากมายซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงชวีติของประชาชนและทวคีวามรุนแรงมาก ทัง้น้ีส่วนหน่ึงเกดิมาจากปัจจยัและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงภาวะโลกรอ้นและ
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  การเปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทสูส่งัคมเมอืง แรงงานจากประเทศเพือ่นบา้น((ส านกัสง่เสรมิและ
บรกิารวชิาการพระจอมเกลา้ลาดกระบงั), 2014) สถานการณ์ล่าสุดคอืการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม ่(COVID-19) ที่
เกดิขึน้ครัง้แรกเมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รายงานพบผูป่้วยโรคปอดอกัเสบทีไ่ม่ทราบสาเหตุในเมอืงอู่ฮัน่ มณฑณหเูป่ย  จ านวน 27 
ราย ต่อมาเมื่อวนัที ่3 มกราคม 2563 ไดร้ายงานอย่างเป็นทางการว่าโรคปอดอกัเสบทีม่กีารระบาดนัน้มสีาเหตุมาจากไวรสัโคโรนาสาย
พนัธใ์หม่ 2019 และนายเทอรอส  อาดานอม เกเบรเยซุส ผูอ้ านวยการใหญ่องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization [WHO]) 
ประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ใหม่น้ี เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อวนัที่ 30 
มกราคม 2563  และเมือ่มนีาคม 2563 มกีารระบาดเขา้มาในประเทศไทยครัง้แรก (งานโรคตดิต่ออุบตัใิหม่ , 2019) เกดิปัญหาเดอืดรอ้น 
สรา้งความเสยีหาย และสง่ผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก ทีส่ าคญัการแพราระบาดยงัคงมอียูจ่นถงึปัจจุบนั 

สถานการณ์การแพร่ระบาดในรอบช่วงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2564  ท าใหเ้กดิผลกระทบการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัของเจา้หน้าทีส่ถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง ซึ่งจะตอ้งปฏบิตัภิารกจิดบัเพลงิและกูภ้ยั เน่ืองจากมผีูพ้กัอาศยัในอาคารที่
พกัอาศยัของเจา้หน้าทีไ่ดไ้ปสมัผสัเสีย่งสงูจากการกลบัไปเยีย่มญาตทิีพ่กัอาศยัในชุมชนแออดัในเขตคลองเตย ซึง่มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัเชื้อ
สงู เพราะประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น ทีพ่กัอาศยัมทีัง้ทีพ่ ักเป็นอาคารทีพ่กัหลายชัน้ และเป็นบา้นทีต่ดิ ๆ กนั และมกีารใชพ้ืน้ที่
ร่วมกนั การระบายอากาศไม่ดนีัก (รฐับาลไทย, 2564) ต่อมามผีลตรวจยนืยนัการพบเชือ้ในตวัผูพ้กักอาศยัรายดงักล่าว เป็นจุดเริม่ต้น
ของปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่ถอืเป็นลกัษณะการเกดิภยัพบิัตซิ ้าซอ้นในพืน้ทีเ่พราะเกดิภยัพบิตัโิรคระบาด เหตุอคัคภียั 
และอุบตัภิยัอื่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืจากเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีแ่ละผู้
พกัอาศยัในอาคารบา้นพกัของสถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนงน้ีท าใหม้ผีูต้ิดเชือ้ ผูส้มัผสัเสีย่งสงู และผูส้มัผสัเสีย่งต ่า สรา้งความกงัวล
ใหก้บัเจา้หน้าทีแ่ละผูพ้กัอาศยัในอาคารบา้นพกัของสถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพรโขนงหรอืไม ่ระดบัใด แต่ละคนมแีนวทางการรบัรู ้รบัมอื 
ปรบัตวั ป้องกนัและการลดผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภาวะทีม่กีารแพร่ระบาดในพืน้ทีพ่กัอาศยัหรอืไม ่ อย่างไร  เพือ่
ศกึษาแนวทางการรบัมอื การปรบัตวัและวธิปีฏบิตัขิองเจ้าหน้าที่ดบัเพลงิและกู้ภยัพระโขนง กรณีออกปฏบิตัหิน้าทีด่บัเพลงิและกู้ภยั
ตามทีป่ระชาชนรอ้งขอชว่งทีภ่ยัพบิตั ิCOVID-19 ก าลงัระบาด  โดยมแีนวทางการด าเนินการคอืการวจิยัเชงิสงัเกตการณ์ (Observational 
Study) โดยสงัเกตการใชช้วีติประจ าวนัของเจา้หน้าทีแ่ละผูพ้กัอาศยัในช่วงทีม่กีารระบาดเขา้มาในพืน้ที ่จ านวน 202 คน และสมัภาษณ์
เจา้หน้าที ่จ านวน 7 คน เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งกกัตวั 14 วนั 2 คน และเป็นผูท้ีต่อ้งสงัเกตุอาการ 14 วนั 5 คน  แลว้น าผลทีไ่ดม้าสรุปโดย
ใชล้กัษณะเชงิพรรณนา(Descriptive Study)  เสนอแนะแนวทางการด าเนินมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคในสถานีดบัเพลงิ
ละกูภ้ยั และแนวทางในการปฏบิตังิานการชว่ยเหลอืประชาชนตามหน้าทีใ่นชว่งทีม่กีารระบาดของโรค 

2. เน้ือหาบทความ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม ่(COVID-19) ทีเ่ขา้มาแพรร่ะบาดจนสรา้งปัญหาใหก้บัประชาชน
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่มจีุดเริม่ระบาดในประเทศจนีเป็นพืน้ทีแ่รก  โดยมรีายงานครัง้แรกเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 พบผูป่้วยโรค
ปอดอกัเสบทีไ่ม่ทราบสาเหตุในเมอืงอู่ฮัน่ มณฑณหเูป่ย  จ านวน 27 ราย ต่อมาเมือ่วนัที ่3 มกราคม 2563 ไดม้รีายงานเป็นทางการว่า
โรคปอดอกัเสบทีม่กีารระบาดนัน้มสีาเหตุมาจากไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม ่2019 และนายเทดรอส  อาดานอม เกเบรเยซุส ผูอ้ านวยการ
ใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization [WHO]) ประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่น้ี เป็น
สถานการณ์ฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวา่งประเทศ เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563  และเมือ่มนีาคม 2563  มกีารระบาดเขา้มาในประเทศ
ไทยครัง้แรก(งานโรคตดิต่ออุบตัใิหม่, 2019) การแพร่ระบาดทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง
เกดิขึน้เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2564 ซึง่เป็นการระบาดในรอบที ่2 ซึง่มรีายงานเมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2564 จากแพทยห์ญงิอภสิมยั ศรี
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รงัสรรค ์ผูช้่วยโฆษกศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) หรอื ศบค. ว่าพบผูต้ดิเชื้อ
รายวนัจ านวน 2,041 ราย ในจ านวนน้ีมาจากการคดักรองจากโรงพยาบาล 1,943 ราย เป็นการพบในชุมชน 97 ราย และเดนิทางจาก
ต่างประเทศอกี 1 ราย และผูเ้สยีชวีติเฉพาะถงึ 31 ราย ท าใหย้อดผูเ้สยีชวีติสะสมตัง้แต่วนัที ่1 เม.ย.2564 เพิม่เป็น 182  ราย และใน
สถานการณ์การระบาดในชุมชนคลองเตยโดยสถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืงไดร้ายงานถงึสถานการณ์การตดิเชือ้และการคน้หาเชงิ
รุกในชุมชนคลองเตย ซึง่มุง่เป้าไปที ่39 ชุมชน โดยในการระบาดระลอกเดอืนเมษายน 2564 พบวา่มผีูต้ดิเชือ้รวม 304 ราย โดยผูต้ดิเชือ้
รายแรกที่พบในแหล่งชุมชนแออัดในเขตคลองเตยเป็นพนักงานสถานบนัเทิงย่านทองหล่อ และที่น่ากงัวลส าหรบัชุมชุนคลองเตย
เน่ืองจากมามปีระชากรอยู่อย่างหนาแน่น ที่พกัอาศยัมทีัง้ที่พกัเป็นอาคารที่พกัหลายชัน้ และเป็นบ้านที่ตดิ ๆ กนั และมกีารใช้พื้นที่
ร่วมกนั การระบายอากาศไมด่นีัก โดยพื้นทีท่ีม่คีนอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นประกอบดว้ย ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนลอ็ค 4,5 และ 6 และชุมชน
ลอ็คที ่1,2,3 ชุมชนร่วมใจไพรนิแดง (รฐับาลไทย, 2564) ถอืเป็นภยัพบิตัสิาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร ซึง่ภยัพบิตัิ
สาธารณภยัมคีวามเสีย่ง (Risk) เป็นองคป์ระกอบทีร่ว่มกนัของความเป็นไปไดใ้นการเกดิเหตุกาณ์ (Probability of an Event) กบัผลทาง
ลบทีจ่ะเกดิจากเหตุการณ์ (Negative Consequences) (the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 
2010) เป็นผลรวมของการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดห้รอืความน่าจะเป็นในการเกดิภยัและระดบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากภยันัน้ ซึง่สว่น
ใหญ่จะอยู่ในรูปของผลกระทบต่อมนุษย์เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึผลกระทบทางการเมอืงและสงัคมผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบั
องค์ประกอบทีม่คีวามเสีย่งจากการทีอ่งคป์ระกอบมคีวามล่อแหลมต่อภยั มคีวามเปราะบาง และขาดศกัยภาพในการรบัมอืหรอืทนรบั
ผลกระทบจากภยั (Sarsycki, 2016; World Bank, 2014) ซึง่สุธ ีอนันต์สุขสมศร ีและนิจ ตนัตศิรินิทร ์(2018) ไดศ้กึษาความเปราะบาง
ทางสงัคมและการประเมนิความเสีย่งต่อภยัพบิตัขิองพืน้ทีเ่มอืง พบวา่แต่ละสภาวะภยันัน้สง่ผลถงึจ านวนทรพัยากรทีม่สี าหรบัครวัเรอืน
ท าใหม้คีวามเปราะบางมากขึน้ (Anantsuksomsri & Tontisirin, 2018) 

 
รปูท่ี 1 สถติเิหตุสาธารณภยัและการบรกิารประชาชน ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

สถานการณ์ทีพ่บจ านวนผูป่้วยมากผดิปกตซิึง่ถอืวา่การแพรร่ะบาดของโรค(อมรศกัดิ ์ โพธิอ์ ่า, 2563) และคาดการณ์วา่จ านวน
ผูต้ดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) จะสงูและรุนแรงขึน้  ซึ่งส่งผลกระทบกบัเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกู้ภยัของสถานีดบัเพลงิและ
กูภ้ยัพระโขนง เป็นจุดเริม่ตน้ของปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รกิารประชาชนในฐานะเจา้หน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งปฏบิตัภิารกจิ
ตามอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลอืประชาชนในพื้นที่รบัผดิชอบ ซึ่งสถานีดบัเพลงิและกู้ภยัพระโขนง  เป็นส่วนราชการในสงักดักอง
ปฏบิตักิารดบัเพลงิและกูภ้ยั 2 ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร มอี านาจหน้าที(่ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั กรุงเทพมหานคร, 2561) ไดแ้ก่ ตรวจตราเพือ่ป้องกนัอคัคภียัอาคารบา้นเรอืน สถานทีป่ระกอบการคา้ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที ่
จ าหน่ายแก๊ส น ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืสถานทีส่ะสมสิง่ไวไฟอื่น ๆ และสถานทีส่าธารณะในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ  ระงบัอคัคภียั กูภ้ยั ชว่ยชีวติ
และใหบ้รกิารผูป้ระสบภยัพบิตัติ่าง ๆ  และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย ตัง้อยู่ที ่2009 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครมพีืน้ที ่ประมาณ 2 ไร ่ ประกอบดว้ย อาคารส านกังาน ๒ ชัน้  มอีตัราก าลงัเจา้หน้าทีจ่ านวน 76 อตัรา 
และอาคารหอ้งพกัอาศยัของเจา้หน้าที ่สูง 4 ชัน้ ขนาด 24 หอ้งจ านวน 2 หลงั รวม  48 หอ้ง มผีูพ้กัอาศยัร่วม 48 ครอบครวั 126 คน 
รวมทัง้สิน้  202 คน 
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รปูท่ี 2 แผนทีแ่สดงพืน้ทีร่บัผดิชอบ สถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง 

โดยรบัผดิชอบครอบคลุมพืน้ทีเ่ขตปกครอง  4 เขต มปีระชากรในพืน้ทีป่ระมาณ 333,308 คน  ขนาดพืน้ที ่ประมาณ 64 ตาราง
กโิลเมตร ประกอบดว้ย 

1. เขตพระโขนง แขวงพระโขนงใต ้ แขวงบางจาก 
2. เขตสวนหลวง   แขวงสวนหลวง  แขวงอ่อนนุช  แขวงพฒันาการ 
3. เขตวฒันา  แขวงคลองตนัเหนือ   แขวงพระโขนงเหนือ 
4. เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาใต ้

3. แนวทางการศึกษา 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 สรา้งความกงัวล ใหก้บัเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั และผูพ้กัอาศยัในอาคารบา้นพกัของสถานี
ดบัเพลงิและกู้ภยัพระโขนงหรอืไม่ ระดบัใด แต่ละคนมแีนวทางการรบัมอื การปรบัตวั หรอืการป้องกนัและการลดผลกระทบการแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 ในภาวะทีม่กีารแพร่ระบาดในพืน้ทีพ่กัอาศยัหรอืไม่  อย่างไร เพื่อศกึษาแนวทางการรบัมอื
ภยัพบิตั ิCOVID-19 ของเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกู้ภยัพระโขนง ในภาวะเกดิการแพร่ระบาดในพืน้ทีอ่าคารบา้นพกัเจา้หน้าทีข่องสถานี
ดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง  และเพื่อศกึษาแนวทางการปรบัตวัและวธิปีฏบิัตขิองเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง กรณีออกปฏบิตัิ
หน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยตามที่ประชาชนร้องขอช่วงที่ภัยพิบัติ ช่วงที่ COVID-19 ก าลังระบาด โดยด าเนินการเชิงสังเกตการณ์
(Observational Study)ชวีติประจ าวนั ของผูพ้กัอาศยั จ านวน 202 คน และสมัภาษณ์เจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัของสถานีดบัเพลงิและ
กูภ้ยัพระโขนง  จ านวน 7 คน เป็นผูท้ีอ่ยู่ในขา่ยตอ้งกกัตวั 14 วนั 2 คน และเป็นผูท้ีต่อ้งสงัเกตุอาการ 14 วนั 5 คน น ามาสรุปในลกัษณะ
เชงิพรรณนา(Descriptive Study) เสนอแนะแนวทางการด าเนินมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคในสถานีดบัเพลงิละกูภ้ยั และ
แนวทางในการปฏบิตังิานการชว่ยเหลอืประชาชนตามหน้าทีใ่นชว่งทีม่กีารระบาดของโรค 

ผลสมัภาษณ์เจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัของสถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง 

3.1 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รหสั PKF0001 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

เพศชายอายุ 43 ปี อาชพีรบัราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั รายไดเ้ฉลีย่ 30,000 บาทต่อเดอืน เหน็วา่ covid 19 
เป็นเชือ้ไวรสัทีย่งัไมม่ยีารกัษา  รกัษาตามอาการทีต่รวจพบ  การตดิต่อของผูป่้วยเกดิขึน้งา่ยและรวดเรว็  บางรายมอีาการรุนแรงถงึชีวติ
โดยเฉพาะผูม้โีรคประจ าตวัเช่นเบาหวานความดนัหวัใจภูมแิพห้อบหดื เมื่อมกีารระบาดท าใหก้ารด าเนินชวีติประจ าวนัเปลีย่นแปลงไป
ตัง้แต่รอบทีช่่วงระบาดจากสนามมวยและจากแพกุง้มกีารรกัษาระยะห่าง  มกีารลา้งมอืบ่อยๆ มกีารสวมใสห่น้ากากเพือ่ความปลอดภยั
จากเชือ้โรค แต่ช่วงทีม่กีารระบาดจากแหล่งบนัเทงิย่านทองหล่อมคีวามรุนแรงกวา่เน่ืองจากมผีูพ้กัอาศยัในอาคารทีพ่กัไปสมัผสัเสีย่งสงู
มาและผลตรวจพบวา่ไดร้บัเชือ้โควดิ 19 จงึท าใหต้อ้งปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัอย่างเขม้งวด จงึค่อนขา้งทีจ่ะกงัวลเน่ืองจากมกีลุ่ม
สมัผสัเสีย่งสงูมาปฏบิตังิานในสถานี และท าใหรู้ส้กึกงัวลมาก กลวัเอาเชือ้ไปตดิต่อกบัภรรยาและลกู  แนวทางการปฏบิตัเิมือ่อยู่ในสภาวะ
ตอ้งด าเนินการตามมาตรการการป้องกนัอย่างเขม้งวดกว่าทุกรอบ เน่ืองจากมเีจา้หน้าทีไ่ปสมัผสัเสีย่งสงูกบัผูต้ดิเชือ้ จงึตอ้งระมดัระวัง
อย่างเขม้งวดใน 2 ส่วนคอื ระวงัตนไม่ไปสมัผสัเสีย่งสูงหรอืไดร้บัเชือ้เพิม่ และระวงัตนไม่ใหเ้ชือ้ทีอ่ยู่กบัเราไปแพร่กระจายสู่ประชาชน
ช่วงทีอ่อกไปใหบ้รกิารประชาชน  การออกดบัไฟ จบัสตัวเ์ลือ้ยคลาน และบรกิารอื่นๆ การวางแผนเตรยีมตวัรบัมอืและป้องกนัการแพร่
ระบาด โดยการรกัษาระยะหา่ง สวมหน้ากากป้องกนัตลอดเวลา  ลา้งมอืบ่อยๆ  กนิอาหารสะอาด  แยกกนักนิอาหาร  อยากใหร้ฐับาล มี
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การจดัหาวคัซนีใหเ้พยีงพอกบัประชาชนทุกคนใหร้วดเรว็  ทนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนัทีแ่พร่ระบาด  อยากใหค้นในกรุงเทพฯ รูจ้กั
รบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวม  โดยลดความเสีย่งต่างๆทีจ่ะท าใหเ้ชือ้โรคแพรก่ระจายในวงกวา้ง 

3.2 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รหสั PKF0002 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

ชายอายุ 31 ปีอาชพีรบัราชการต าแหน่งเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัรายไดเ้ฉลีย่ 20,000 บาทต่อเดอืน เหน็ว่า covid 19 เป็น
เชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หมไ่มม่ภีมูคิุม้กนั มผีลกระทบทางดา้นทางเดนิหายใจ รอบทีร่ะบาดจากสนามมวย เป็นสิง่แปลกใหม ่ มคีวามกลวักนั
มาก มกีารกกัตุนสนิคา้ หน้ากากอนามยั แอลกอฮอล ์  รอบทีแ่พร่ระบาดจากแพกุ้ง เริม่มนีโยบายของรฐัเขา้มาควบคุมเรื่องการกกัตุน
สนิคา้ รอบทีม่กีารระบาดจากสถานบนัเทงิย่านทองหล่อจนถงึปัจจุบนัเหน็ว่าเชื้อรุนแรงมากขึน้ เริม่ตน้ไม่ห่ วงเท่าไหร่เพราะเขา้ใจการ
ป้องกนัมากขึน้ และมคีวามหวงัวา่วคัซนีทีน่ าเขา้มาใหค้นไทยจะไดม้ภีูมคิุม้กนั  แต่ปรากฏวา่ผูพ้กัอาศยัในอาคารทีพ่กัตรวจพบวา่เป็นผู้
ได้รบัเชื้อโควดิท าใหรู้ส้กึกงัวลเป็นอย่างมากในการออกปฏบิตัหิน้าทีท่ี่จะต้องปฏบิตัติามที่ผูบ้งัคบับญัชาสั ง่  สถานการณ์ COVID-19 
ระบาดรู้สกึกงัวลตัง้แต่รอบการแพร่ระบาดจากสนามมวย มกีารกนัพื้นที่ไม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มา ซึ่งช่วงนัน้มเีจ้าหน้าที่ของสถานี
ดบัเพลงิฝัง่ธนบุรไีปเทีย่วทีส่นามมวยแลว้ไดร้บัเชือ้ผลการตรวจยนืยนัเป็นผูต้ดิเชือ้  ท าใหส้ถานีตอ้งหยุดใหบ้รกิารประชาชน ตอ้งถูกกกั
ตวัตามมาตรการการป้องกนั แลว้ต่อมามเีหตุเพลงิไหมเ้กดิขึน้ใกลก้บัสถานีฯ ตอ้งใชร้ถดบัเพลงิจากสถานีอื่นเขา้มาช่วยเหลอื บทเรยีน
นัน้ท าใหต้อ้งระมดัระวงัตนทีจ่ะไปสมัผสัเชือ้ ป้องกนัตนเองอย่างเขม้ขน้  และรูส้กึกงัวลเรื่องการตรวจสอบ Timeline แต่รอบล่าสดุทีแ่พร่
ระบาดจากสถานบนัเทงิย่านทองหลอ่ ไดร้บัการยนืยนัวา่เป็นผูต้ดิเชือ้  ท าใหก้ารออกไปปฏบิตัหิน้าทีต่อ้งระมดัระวงั และรกัษาระยะหา่ง
ตามมาตรการการป้องกนัอยา่งเครง่ครดั เพราะเจา้หน้าทีทุ่กคนอยูใ่นขา่ยตอ้งสงัเกตอาการ 14 วนั  ยงัคงตอ้งปฏบิตังิานอยู่  การวางแผน
และเตรยีมตวัรบัมอืที่เตรยีมไวถู้กน ามาใช ้มาตรการในการเวน้ระยะห่างทางสงัคมเพิม่มากขึน้ และสรา้งความกดดนัใหก้บัเจ้าหน้าที่
เนื่องจากผูส้มัผสัเสีย่งสงูและเสีย่งต ่ายงัไมไ่ดร้บัการตรวจยนืยนัวา่มตีดิเชือ้หรอืไม ่ เจา้หน้าทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุข 21 มาใหค้ าแนะน า
วธิปีฏบิตัตินเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อ ทุกคนจ าเป็นต้องสงัเกตอาการอย่างเคร่งครดัและปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัอย่าง
เคร่งครดั  ท าใหไ้ม่กลา้ไปพบญาตมิติรพีน้่อง  เพราะกลวัว่าจะต้องเอาเชื้อโรคไปตดิเขา การวางแผนในการรบัมอืจะต้องมกีารเตรยีม
ความพรอ้มทัง้เรือ่งคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะใชจ้า่ยในแต่ละวนั  คา่รกัษาพยาบาล การประสานบุคคลอื่นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

3.3 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รหสั PKF0003 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

ชายอายุ 59 ปี รบัราชการ  รายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 30,000 บาท  มคีวามกงัวลใจในการออกจากบา้น  และการเขา้ไปในสถานที่
ต่างๆ โดยเฉพาะการเดนิทางไปต่างจงัหวดั  ตอ้งมกีารกกัตวัตามมาตรการการป้องกนัในแต่ละพืน้ที ่ เพราะพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเป็น
พืน้ทีเ่สีย่งในทุกๆรอบ ตอ้งใหค้วามระมดัระวงัตวัเองและบุคคลใกลช้ดิภายในครอบครวัอย่างมาก  ใหทุ้กคนตระหนักถงึภยั ในการออก
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนงเพือ่บรกิารประชาชน  อธบิายใหป้ระชาชนเขา้ใจ  ประชาชนไมร่งัเกยีจหรอืตื่น
กลวัเจา้หน้าทีใ่นการออกปฏบิตัหิน้าที ่ รกัษาระยะหา่ง  การวางแผนรบัมอืในอนาคต ในฐานะผูเ้ขา้สู่ผูส้งูวยัจ าเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
เชน่ ยารกัษาโรคประจ าตวั คา่รกัษาพยาบาล  เมือ่ตอ้งออกไปใชช้วีติในสงัคมภายนอกจะตอ้งระมดัระวงัมากกวา่ปกต ิ อยากใหร้ฐับาลให้
ความรู้ที่ชดัเจนแก่สงัคม เพื่อจะได้น าไปเผยแพร่ใหป้ระชาชนเขา้ใจอย่างถูกต้อง รฐับาลควรท างานเชงิรุกมากกว่ าที่เป็นอยู่ทุกวนัน้ี  
อยากใหค้นกรุงเทพรว่มมอืกบัทุกภาคสว่นอยา่งเตม็ทีทุ่กๆกรณีทีข่อความรว่มมอื 

3.4 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รหสั PKF0004 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

ชายอายุ 45 ปีอาชพีรบัราชการต าแหน่งเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000 บาท เหน็วา่ COVID-19 เป็น
เชือ้ไวรสัโรคระบาดทีม่กีารตดิต่อลุกลามไดร้วดเรว็และน่ากลวั  ตดิไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกอาชพี  มผีลต่อการด าเนินชวีติอย่างมาก  จาก
การแพร่ระบาดจากสนามมวยเป็นการระบาดรอบแรกทีไ่มท่นัตัง้ตวั ตอ้งปรบัตวั ตอ้งใสแ่มสตลอดเวลา   การระบาดทีม่าจากแพกุง้ยงัคง
ตอ้งระวงัเหมอืนเดมิและตอ้งระวงัวา่จะมาระบาดในพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร รอบทีร่ะบาดจากยา่นสถานบนัเทงิซอยทองหลอ่ รอบน้ีน่า
กลวักวา่รอบทีผ่า่นมา ท าใหเ้กดิปัญหาในการปฏบิตังิานและการด าเนินชวีติอย่างมาก ตอ้งใสแ่มสตลอดเวลาทัง้อยู่บรเิวณดา้นนอกและ
ในพืน้ที ่การระบาดรอบน้ีผูพ้กัอาศยัในสถานีไดร้บัการยนืยนัว่าเป็นผูต้ดิเชื้อ COVID-19 ท าใหทุ้กคนรูส้กึตื่นตระหนกและต้องปรบัตวั
อย่างมาก เน่ืองจากทุกคนตอ้งเฝ้าตดิตามอาการของตวัเอง 14 วนั บุคคลอื่นๆไมก่ลา้เขา้ใกล ้การออกปฏบิตัหิน้าทีป่ระชาชนจะเขา้ใจจะ
มกีารรกัษาระยะห่างในการท างาน   เจา้หน้าทีทุ่กคนปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด แต่การระบาดในรอบล่าสุดท าให้
ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก บุคคลทีไ่ดส้มัผสัเสีย่งสงูถูกกกัตวัไม่ใหล้งมาปฏบิตังิาน แต่บุคคลอื่นๆยงัคงปฏบิตัหิน้าทีเ่ช่นเดมิ ซึ่งจะตอ้ง
รกัษาระยะหา่งและปฏบิตัติามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 100% งดการท ากจิกรรมกลุม่ งดกนิขา้วร่วมกนั รอบทีแ่พรร่ะบาดจากสนามมวย



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

942 

มาแพกุง้จนถงึยา่นทองหล่อท าใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนรบัมอืในการแพร่ระบาดในอนาคต เตรยีมความพรอ้มของตนเองอยูต่ลอดเวลา  
ทัง้ดา้นการเงนิเพือ่ไวใ้ชจ้่าย อุปกรณ์ในการป้องกนัใหก้บัคนในครอบครวั และปฏบิตัมิาตรการการป้องกนัการระบาดตามค าแนะน าของ
เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ ทีส่ าคญัควรจะเตรยีมเงนิไวเ้พือ่ใชใ้นการรกัษา  โดยเฉพาะกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไปอยูโ่รงพยาบาลสนามหรอืเขา้รกัษา
ในโรงพยาบาล อยากใหร้ฐับาลใช้มาตรการเดด็ขาดและควรจดัหาวคัซนีใหป้ระชาชนโดยเรว็  อยากใหค้นในสงัคมกรุงเทพมหานคร
รบัผดิชอบและดแูลตนเองใหม้ากกวา่น้ี 

3.5 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รหสั PKF0005 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

ชายอายุ 40 ปี อาชพีรบัราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั รายไดเ้ฉลีย่ 25,000 บาท เหน็วา่ COVID-19 เป็นโรคที่
เกดิขึน้และตดิต่อกนัเรว็   ยงัไม่มยีารกัษาไดเ้ลย ระหว่างการแพร่ระบาดตัง้แต่การแพร่ระบาดจากสนามมวยท าใหใ้ชช้วีติอย่างล าบาก 
รูส้กึท าอะไรกไ็มส่ะดวก คอ่นขา้งล าบากมาก การระบาดรอบทีม่าจากแพกุง้มคีวามรูส้กึเริม่จะชนิ รอบทีม่าจากสถานบันเทงิยา่นทองหล่อ
รอบน้ีรูส้กึว่าหนักกว่าทุกรอบ น่ากลวัมากขึน้ ทีส่ าคญัเจา้หน้าทีข่องสถานีดบัเพลงิและกู้ภยัพระโขนงใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาพกัดว้ย 
แลว้บุคคลภายนอกไปสมัผสัเสีย่งสูงน าเชือ้เขา้มาในพืน้ที ่ท าใหห้ลายคนวติกกังวลกลวัว่าจะเป็นผูไ้ดร้บัเชื้อ เน่ืองจากเจา้หน้าทีย่งัคง
ปฏบิตัหิน้าที ่ก่อนทีจ่ะทราบผล รูส้กึวติกวา่เชือ้ทีเ่จา้หน้าทีไ่ดร้บัมาจะน ามาแพร่ใหก้บัเพือ่นร่วมงาน จากทีป่ระสบการณ์การแพร่ระบาด
ไดม้กีารเตรยีมการรบัมอืไว ้คอื อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการป้องกนั รกัษาระยะหา่ง สงัเกตอาการ ท าตามค าแนะน าของเจา้หน้าทีศ่นูยบ์รกิาร
สาธารณสุข เงนิทีเ่กบ็ไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น ไดน้ าออกมาใชเ้พราะหาไม่พอใช ้พยายามประหยดัอย่างมาก  เงนิเกบ็กห็มด รอบทีร่ะบาด
จากสนามมวย ฟ้ืนฟูไดค้่อนขา้งดใีชช้วีติไดต้ามปกตไิดเ้รว็ รอบทีม่ามกีารแพร่ระบาดจากแพกุ้ง้มบีทเรียนรบัมอืไดแ้ละป้องกนัตวัเองได้ 
รอบทีม่กีารแพร่ระบาดจากสถานบนัเทงิทองหล่อนัน้รูส้กึว่าหนักมาก เสีย่งมาก อยากใหร้ฐับาลจดัการใหเ้รว็และเป็นระบบใหม้ากขึน้ 
อยากใหค้นในสงัคมป้องกนัตนเองและคนรอบขา้งใหม้าก 

3.6 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รหสั PKF0006 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

ชายอายุ 48 ปี อาชพีรบัราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั รายไดเ้ฉลีย่ 28,000 บาท ไดร้บัผลกระทบมาจากคนใน
ครอบครวัทีพ่กัอาศยัอยู่ในชุมชนในพืน้ทีเ่ขตคลองเตย ซึง่เป็นพืน้ทีเ่สีย่ง ไดก้ลบัไปพกัทีบ่า้นกบัภรรยาและครอบครวั  เมือ่วนัที ่8 พ.ค. 
64 ทางคณะกรรมการชุมชนไดแ้จง้ใหทุ้กคนในชุมชนเขา้รบัการตรวจหาเชือ้โควดิ19 เมือ่ผลตรวจออกมาปรากฎวา่ภรรยาและหลานชาย
ตดิโควดิ 19 เมือ่วนัที ่9 พ.ค. 64 มทีมีแพทยม์ารบัตวัภรรยากบัหลานชายไปกกัตวัชัว่คราวอยูว่ดัสะพานและพาไปรกัษาต่อ   ครอบครวั
ทัง้บา้นถูกจดัใหเ้ป็นผูเ้สีย่งสมัผสัสงู  ตอ้งกกัตวัจ านวน 10 ราย เวลา 14 วนั พรอ้มเฝ้าดอูาการ และปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัการ
แพร่ระบาดฯ โดยเคร่งครดั   และไดด้ าเนินการตาม จนท.เขตคลองเตย เมื่อครบก าหนดจงึไปขอออกหนังสอืยกเลกิกกัตวั และวนัที ่24 
พ.ค.64 ไดพ้าคนในครอบครวัไปตรวจซ ้าอกีครัง้ผลตรวจออกปรากฎวา่ไมพ่บเชือ้ สว่นภรรยาและหลานชายอาการปลอดภยัแลว้กบับา้น
ได ้ช่วงทีก่กัตวัรูส้กึกงัวลมาก ภรรยาถงึกบัรอ้งไห ้ต้องคอยตดิตามใหก้ าลงัใจ เมื่อครบก าหนดการกกัตวั จงึไปตรวจอกีครัง้เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจใหก้บัเพือ่นและคนรอบขา้ง ตอ้งป้องกนัตนเอง  ปรบัตวัอยา่งมาก ตอ้งเตรยีมพรอ้มดา้นการเงนิ 

3.7 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ รหสั PKF0007 เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

ชายอายุ 39 ปี อาชพีรบัราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั รายไดเ้ฉลีย่ 20,000 บาท ไดร้บัผลกระทบจากการะบาด
ของโควดิ 19 รุนแรงมาก เพราะตอ้งกกัตวัในหอ้งพกั ถูกกดดนัจากเพื่อนร่วมงานอย่างมาก  เน่ืองจากแฟนพาเพื่อนเขา้มาพกักอาศยั
ภายในหอ้งพกั ซึง่เพือ่นของแฟนเป็นจุดเริม่ตน้ของการแพร่ระบาด  เน่ืองจากช่วงสงกรานตไ์ป วนัที ่13-16 เดนิทางไปหาญาตทิีชุ่มชน
คลองเตย กลบัมาอยู่ทีห่อ้งพกัตัง้แต่วนัที ่17 และเมือ่วนัที ่22 ไดไ้ปตรวจโควดิที ่รพ.ราชพพิฒัน์  วนัที ่24 ผลตรวออกมาพบวา่ตดิเชือ้ 
ซึง่ไมท่ราบ ยงัคงมาปฏบิตังิานตามทีม่อบหมาย มารูอ้กีครัง้วนัผลตรวจออกมา เมือ่เจา้หน้าทีส่าธารณสขุแจง้ใหก้กัตวัอยูใ่นหอ้ง ท าความ
สะอาดทัง้หอ้ง แลว้กร็ะดมฉีดแอลกอฮอรใ์หท้ัว่หอ้ง แยกนอน แยกกนิขา้ว แยกของใชส้่วนตวั ของในบา้นทีส่ ัมผสัร่วมกนั รกัษาอุณภูมิ
รา่งกาย ลา้งมอืบ่อยๆ ใสห่น้ากากอนามยั แมผู้ป่้วยถูกสง่ตวัไป รพ.สนามแลว้ แต่กย็งักกัตวัอยู่ในหอ้งเช่นเดมิ  พบปัญหาคอืหาสถานที่
ตรวจไม่ได้ ไปตรวจที ่รพ.ปากน ้า เจ้าหน้าทีไ่ม่ตรวจให ้เดนิทางไปตรวจที ่รพ.รามา ควิเตม็ เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ได้ประสานหน่วย
ตรวจเคลอืนทีฯ่ จงึไดต้รวจ ต่อมาผลตรวจออกมาไมต่ดิเชือ้ กกัตวัต่อใหค้รบ 14 วนั เมือ่ครบแลว้เตรยีมรบัแรงกระแทกจากคนรอบขา้ง
ทัง้ค าพดูและการกระท า  เพือ่นๆ ไมส่บายใจทีล่งไปท างานทัง้ทีย่งัไมม่ผีลตรวจอกีครัง้ สุดทา้ยตอ้งไปตรวจหลงัจากทนแรงกดดนัไมไ่หว 
และทีส่ าคญัมคีนในทีท่ างานตดิเชือ้รายใหม่ท าใหเ้พื่อนๆกดดนัเป็นอย่างมาก  เมื่อผลตรวจออกมาว่าไมต่ดิ ทุกคนจงึคลายความกดดนั 
ตอ้งเตรยีมเรือ่งคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งมมีากขึน้  และตอ้งเตรยีมใจรอรบัแรงกดดนัจากคนรอบขา้ง 
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4. การวิเคราะห ์และการแปรผล 

4.1 ระดบัความกงัวล 
ผูใ้หข้อ้มลู ความกงัวลต่อสถานการณ์การแพรร่ะบาด น้อย คอ่นขา้งน้อย ปานกลาง คอ่นขา้งมาก มาก 
PKF0001 กงัวลมากกลวัเอาเชือ้ไปตดิภรรยาและลกู     1 
PKF0002 กงัวลมากการออกปฏบิตัหิน้าที/่กลวัเอาเชือ้ไปตดิประชาชน     1 
PKF0003 ตอ้งระมดัระวงัอยา่งมากในการออกปฏบิตัหิน้าที ่    1  
PKF0004 น่ากลวักวา่ทุกรอบ รูส้กึตื่นตระหนกและตอ้งปรบัตวัมาก    1  
PKF0005 น่ากลวัมากขึน้ วติกกงัวลวา่จะเป็นผูร้บัเชือ้     1 
PKF0006 กงัวลมาก เพราะไมค่ดิวา่จะเกดิขึน้กบัครอบครวั     1 
PKF0007 รุนแรงมาก  ถูกกดดนัจากเพือ่นรว่มงานอยา่งมาก     1 

เหน็ไดว้า่ เจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนงมคีวามกงัวลคอ่นขา้งมาก 2 คน และกงัวลมาก 5 คน  กงัวลกลวัเอาเชือ้ไปตดิภรรยาและ
ลูก กงัวลต่อการออกปฏบิตัหิน้าที ่กลวัเอาเชือ้ไปตดิประชาชน ตอ้งระมดัระวงัอย่างมากในการออกปฏบิตัหิน้าที ่ รูส้กึตื่นตระหนกและ
ตอ้งปรบัตวัมากขึน้ วติกกงัวลวา่จะเป็นผูร้บัเชือ้ ไมค่ดิวา่จะเกดิขึน้กบัครอบครวั ถูกกดดนัจากเพือ่นรว่มงาน 

4.2 แนวทางการรบัมือ และการป้องกนั 
ผูใ้หข้อ้มลู แนวทางการรบัมอืและการปรบัตวัต่อสถานการณ์การแพรร่ะบาด น้อย คอ่นขา้งน้อย ปานกลาง คอ่นขา้งมาก มาก 
PKF0001 ไมไ่ปสมัผสัเสีย่งสงูและไมใ่หเ้ชือ้แพรก่ระจายสูป่ระชาชน    1  
PKF0002 ระมดัระวงัตนทีจ่ะไปสมัผสัเชือ้ ป้องกนัตนเองอยา่งเขม้ขน้    1  
PKF0003 ผูส้งูวยัจ าเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้ม ระมดัระวงัมากกวา่ปกต ิ    1  
PKF0004 รกัษาระยะหา่งและปฏบิตัติามมาตรการฯ ตามค าแนะน า    1  
PKF0005 ป้องกนั รกัษาระยะหา่ง สงัเกตอาการ ท าตามค าแนะน า    1  
PKF0006 กกัตวัทัง้บา้น ปฏบิตัติามมาตรการฯโดยเครง่ครดั     1 
PKF0007 กกัตวัท าความสะอาดทัง้หอ้ง แยกกนิ นอน ของใช ้อยา่ใหม้ไีข ้     1 

เหน็ไดว้า่ แนวทางการรบัมอืและการปรบัตวัต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง ผูท้ีถู่กกกัตวั 2 คน 
จะใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัตินตามมาตรการฯ อยา่งมาก และผูส้งัเกตอาการ 5 คน จะใหค้วามส าคญัคอ่นขา้งมาก 

4.3 การลดผลกระทบ 
ผูใ้หข้อ้มลู แนวทางการปรบัตวั และลดผลกระทบ น้อย คอ่นขา้งน้อย ปานกลาง คอ่นขา้งมาก มาก 
PKF0001 ระมดัระวงัตน ป้องกนั รกัษาระยะหา่ง รอวคัซนี   1   
PKF0002 ปฏบิตัติามมาตรการฯ เตรยีมพรอ้มคา่ใชจ้า่ยคา่รกัษา     1 
PKF0003 เตรยีมพรอ้ม ปฏบิตัติามมาตาการฯ ระวงัมากกวา่ปกต ิ   1   
PKF0004 รกัษาระยะหา่งและปฏบิตัติามมาตรการฯ อยา่งเครง่ครดั    1  
PKF0005 เกบ็เงนิเพือ่ใชจ้า่ย  ป้องกนัตนเองและคนรอบขา้งใหม้าก     1 
PKF0006 ป้องกนั  ปรบัตวั เตรยีมพรอ้มการเงนิทีต่อ้งใชย้ามฉุกเฉิน     1 
PKF0007 ระวงัตวัเตรยีมเรือ่งคา่ใชจ้า่ยและเตรยีมใจรอรบัแรงกดดนั     1 

เหน็ไดว้่าแนวทางการป้องกนัและการลดผลกระทบการแพร่ระบาด COVID -19 ของเจา้หน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยัพระโขนง อยู่
ในระดบัปานกลาง 2 คน  โดยมแีนวทางปฏบิตัคิอื ระมดัระวงัตน ป้องกนั รกัษาระยะหา่ง รอวคัซนี ปฏบิตัติามมาตรการฯ เตรยีมพรอ้ม 
ปฏบิตัติามมาตาการฯ ระวงัมากกวา่ปกต ิอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก 1 คน คอืการรกัษาระยะหา่งและปฏบิตัติามมาตรการฯ อยา่งเครง่ครดั 
และอยู่ในระดบัมาก 4 คน ปฏบิตัติามมาตรการฯ เตรยีมความพรอ้มค่าใชจ้่าย ค่ารกัษา เกบ็เงนิเพื่อใชจ้่าย  ป้องกนัตนเองและคนรอบ
ขา้งใหม้าก ระวงัตวั เตรยีมเรือ่งคา่ใชจ้า่ย และเตรยีมใจรอรบัแรงกดดนั 
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5. สรปุและอภิปรายผล 

ความเสีย่งจากภยัพบิตัมิอีงคป์ระกอบทีเ่กดิความล่อแหลมต่อภยั ความเปราะบาง และขาดศกัยภาพในการรบัมอืหรอืทนรบั
ผลกระทบจากภยั (Sarsycki, 2016; World Bank, 2014) ซึง่ความเปราะบางทางสงัคมของแต่ละสภาวะภยัสง่ผลถงึจ านวนทรพัยากรทีม่ ี
ส าหรบัครวัเรอืนท าใหม้คีวามเปราะบางมากขึน้ (Anantsuksomsri & Tontisirin, 2018) จากการวจิยัเชงิสงัเกตการณ์ (Observational 
Study) โดยสงัเกตการใชช้วีติประจ าวนัของเจา้หน้าทีแ่ละผูพ้กัอาศยัในช่วงทีม่กีารระบาดเขา้มาในพืน้ที ่จ านวน 202 คน ประกอบการ
สมัภาษณ์เจา้หน้าที ่จ านวน 7 คน เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งกกัตวั 14 วนั 2 คน และเป็นผูท้ีต่อ้งสงัเกตุอาการ 14 วนั 5 คน  สรุปไดว้่า ความ
ลอ่แหลมต่อภยัพบิตัทิีเ่กดิจากโรคระบาดโรค COVID-19 ซึง่เป็นโรคอุบตัใิหม ่ ความเปราะบางทีเ่กดิจากการขาดความรู ้ความวติกกงัวล
จนกลายเป็นความกดดนัของคนในชุมชน  ขาดการเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัโรคระบาด ไม่มวีคัซนีในการป้องกนัโรคและยา
รกัษาที่เพยีงพอ ท าใหส้ถานีดบัเพลงิและกู้ภยัพระโขนงขาดศกัยภาพในการตอบโต้ภยัพบิตั ิ ซึ่งจากสภานการณ์ที่เกดิขึน้เจ้าหน้าที่
ดบัเพลิงและกู้ภยัพระโขนงใช้รูปแบบการตัง้รบัภยัพิบตัิ โดยเรียนรู้การเผชิญ การปรบัตวั ถือเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการทนรบั
ผลกระทบ ลดความเสีย่งจากภยั จนสามารถปฏบิตังิานตามหน้าทีไ่ดต้่อเนื่อง นัน้คอื 

1. การจดัการความความกงัวลซึง่จะเกดิขึน้กบัผูป้ระสบภยัทุกคน สอดคลอ้งกบั สมชยั จติสุชน ทีก่ล่าวว่าการระบาดระลอก
ใหมข่องโควดิ-19 ก่อใหเ้กดิความกงัวลกบัประชาชนทัง้ความกงัวลจากการตดิโรคและความกงัวลจากผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมที่
จะตามมา (สมชยั จติสุชน, 2021) การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร แนวทางปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ใหค้วามร่วมมอืปฏบิตัติามค าแนะน าอย่างเคร่งครดั 
ตลอดจนการเอาใจใสจากการช่วยจากเจา้หน้าทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุขและส านักงานเขตท าใหล้ดความวติกกงัวลไดม้ากขึน้ การเรยีนรู ้
รบัรู้และตระหนักรู้ถึงภยั การรบัรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19 จากการตดิตามข่าวสาร รู้วธิกีารปฏบิตัทิี่ถูกต้องเป็นการเพิม่
ศกัยภาพในการรบัมอืกบัภยั  ถอืเป็นการสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในดา้นการดูแลส่งเสรมิ  สุขภาพจติทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ สรา้งความมัน่ใจในการเผชญิ ฟันฝ่าเพือ่ใหผ้า่นพน้สถานการณ์วกิฤต (กองสง่เสรมิและพฒันาสขุภาพจติ, 2563) 

2. การรบัมอืโดยการป้องกนัการแพรร่ะบาดจากภยัพบิตักิารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ทีจ่ะตอ้งด าเนินการในภารกจิใหไ้ด้
อย่างต่อเน่ือง จ าเป็นทีจ่ะต้องเรยีนรูก้ารรบัมอือย่างถูกต้อง บุคลากรในองค์กรจะต้องปลอดภยัจากการเจบ็ป่วย และฟ้ืนตวัไดร้วดเรว็
ภายหลังการระบาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในการรองรับกรณี การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร, 2564) การใหค้วามร่วมมอืในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชช้วีติและปฏบิตัติามมาตการป้องกนัอย่างเคร่งครดัจะ
ช่วยลดการระบาดโรคอุบตัใิหมท่ีย่งัไมม่กีารเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณ์ การจดัเตรยีมเงนิใหเ้พยีงพอต่อการใชจ้่ายในการด ารงชวีติและ
การรกัษาพยาบาล ตลอดจนการจดัหาพืน้ทีส่ ารองเพือ่การปฏบิตังิานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองชว่ยลดผลกระทบและความเสีย่ง 

3. มแีนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยเฉพาะผูท้ีต่อ้งไดร้บัความช่วยเหลอืโดยด่วน โดยมี
การประสานเครอืขา่ยต่างๆเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืโดยเฉพาะผูท้ีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ สอดคลอ้งกบั นายแพทย์โกมาตร จงึ
เสถยีรทรพัย ์ผูอ้ านวยการศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร ทีก่ล่าวไวว้า่ตอ้งเขา้ไปชว่ยเหลอืให้มองผลกระทบออกเป็น 3 ระยะคอื ระยะเรง่ด่วน 
กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลอื ระยะกลางซึ่งจะมกีารคลายมาตรการมากขึน้ในอนาคตจะมผีลกระทบตามมา (โกมาตร จงึ
เสถียรทรพัย์, 2020) ในสภาวะผูป้ระสบภยัที่มคีวามแตกต่างกนั จงึมกีารจดัล าดบัในการใหค้วามช่วยเหลอื และจ าเป็นที่ทุกคนต้อง
ป้องกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจากการแพร่ระบาดโดยการปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัฯ อย่างเครง่ครดั  ทัง้น้ีเพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ และ
เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัประชาชน 

4. การปรบัตวัเตรยีมรบัการแพรร่ะบาดใหมโ่ดยอาศยัประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการแพร่ระบาดของ covid 19 ชว่ยลดผลกระทบ 
จากสถานการณ์การระบาด  ค าสัง่ปิดสถานประกอบการต่างๆ มผีลต่อรายไดค้รวัเรอืน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชาคร เลศินิทศัน์ และ 
สมชยั จติสุชน ที่กล่าวว่า การทีร่ายได้ของครวัเรอืนลดลงในขณะที่รายจ่ายเพิม่มากขึน้ท าใหร้ะดบัหน้ีสนิของครวัเรอืนเพิม่สูงขึน้ ซึ่ ง
คาดการณ์ได้ว่าภาระหน้ีที่มากขึน้จะท าให้ครวัเรอืนตกอยู่ภาวะยากล าบากนานกว่า (สมชยั จติสุชน, 2020) ดงันัน้การเตรยีมพร้อม
ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด ารงชวีติ ค่ารกัษาพยาบาล ยารกัษาโรคประจ าตวั ของใชท้ีจ่ าเป็นในการป้องกนัการแพร่ระบาด ตลอดจนการ
จดัหาพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานทดแทนเพือ่การใหบ้รกิารประชาชนไมเ่กดิการหยุดชะงกั เป็นการเพิม่ศกัยภาพช่วยลดความเสีย่ง 

เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นมหานครขนาดใหญ่มปีระชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นและสภาพสิง่แวดลอ้มเอือ้อ านวยต่อการ
แพร่ระบาดของโรค  เมื่อเกดิการระบาดขึน้ในพืน้ทีจ่งึยากทีจ่ะควบคุมไดใ้นเวลาอนัสัน้  ซึง่แต่ละสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆมี
สภาวะทีแ่ตกต่างกนั ทีส่ าคญัคอืยงัมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ซ ้าไดอ้กีในหลายๆ  ครัง้  หรอือาจมโีรคอุบตัใิหมใ่นอนาคต  สิง่ทีค่วรด าเนินการ
อยา่งรวดเรว็ คอื การใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้งและแนวทางปฏบิตัตินทีช่ดัเจน เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งเจา้หน้าทีข่องรัฐกบั
ประชาชน  เพือ่สรา้งความรว่มมอืในการควบคุมการแพรร่ะบาด สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จงกลนี  ตุย้เจรญิ และคณะ (2020) ทีก่ล่าวไว้
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วา่ เพือ่ป้องกนัการระบาด การแพรร่ะบาด และการยบัยัง้การแพรเ่ชือ้ไวรสัโคโรนาในงานสาธารณสุขมลูฐาน ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในชุมชน
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผูน้ าชุมชน คนในชุมชน ทีม่ใีนทุกพื้นทีจ่ะเป็นก าลงัส าคญัที่จะช่วยป้องกนัการแพร่ระบาด
(จงกลนี  ตุย้เจรญิและคณะ, 2020) นอกจากน้ีแลว้ควรจดัเตรยีมวคัซนีทีใ่ชใ้นการป้องกนัโรคใหเ้พยีงพอกบัทุกคน ตลอดจนการจดัเตรยีม
เวชภณัฑ ์บุคลากรทางการแพทย ์การบรกิารใหเ้พยีงพอและทนัต่อสถานการณ์ เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ีแลว้สิง่ทีทุ่กคนในสงัคมตอ้งร่วมมอืกนัปฏบิตัโิดยเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคญัร่วมกนัสรา้งความรูส้กึและทศันคตทิีต่อ้ง
รบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้กบัประชาชนทุกภาคสว่นและครอบคลุมในทุกพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จะชว่ยใหก้ารด าเนินบรหิารจดัการการ
ควบคุมการระบาดของโรคและฟ้ืนคนืกลบัสูภ่าวะปกตเิป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัพื้นที่สเีขยีวถูกแทนที่ด้วยโครงการอสงัหารมิทรพัย์ อีกทัง้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครมขีนาดเลก็และราคาแพง การ
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์จงึแพร่ขยายออกสู่ชานเมอืงมากขึ้น ส่งผลให้จ านวนพื้นที่สเีขยีวลดลงอกีทัง้ท าให้การเดนิทางด้วย
รถยนต์มากขึน้เป็นเหตุใหป้รมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกสู่ชัน้บรรยากาศทีสู่งขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นสาเหตุหลกัทีก่่อใหเ้กดิ
ภาวะโลกรอ้น โดยวตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ีคอื 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย และกรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยลดภาวะโลก
รอ้นจากการพฒันาพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 2. ศกึษาความเป็นไปไดข้องการสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีช่่วยลดภาวะโลกรอ้น บน
ถนนรตันาธเิบศร ์จงัหวดันนทบุรแีละ 3. จดัท าและออกแบบโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการลด
การใชร้ถยนต์และจากการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว วธิกีารวจิยัใชว้ธิเีกบ็ขอ้มูลจากการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
เพือ่ค านวณถงึคา่ใชจ้า่ยและความเป็นไปไดข้องการสรา้งโครงการ จากการศกึษาพบวา่ โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีช่ว่ยลดภาวะโลกรอ้น 
บรเิวณถนนรตันาธเิบศร ์ประกอบไปดว้ย พืน้ทีส่เีขยีว คอนโดมเินียม ส านกังาน ศนูยก์ารคา้ และศนูยก์ารแพทย ์มคีวามเป็นไปไดใ้นการ
จดัท าโดยอ้างอิงจากการวเิคราะห์ทางการเงนิ จะสามารถแบ่งตามสดัส่วนได้ดงัน้ี คอนโดมเินียมที่มพีื้นที่สเีขยีวร้อยละ 50 จะให้
ผลตอบแทนคดิเป็น 15.54% ส านักงาน 11.46% ศูนยก์ารคา้ 14.05% ศูนยก์ารแพทย์ 7.70% และใชว้ธิศีกึษาแนวคดิการพฒันาเมอืงสี
เขยีวประกอบกบัการวเิคราะหท์ีอ่า้งองิจากกรณีศกึษา พบวา่ ลกัษณะการวางผงัโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ามารถชว่ยลดภาวะโลกรอ้น 
ควรมอีงคป์ระกอบดงัน้ี 1. ควรจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวอยูบ่รเิวณใจกลางของโครงการ 2. ควรลอ้มพืน้ทีใ่ชส้อยดว้ยอาคาร เพือ่เชื่อมต่อพืน้ที่
ภายนอกและพืน้ทีภ่ายในใหก้ลมกลนืและเป็นหน่ึงเดยีวกนั 3. ควรวางถนนใหอ้ยูร่มิขอบเขตทีด่นิ เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาการสญัจรระหวา่ง
คนเดนิเทา้และรถยนต์ 4. ควรก าหนดขนาดของถนนไมใ่หก้วา้งจนเกนิไปหรอืท าถนนชัน้ใตด้นิ เพือ่ลดการเกดิความรอ้นบนพืน้ 5. ควร
จดัท าเสน้ทางถนนเฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น เพือ่หลกีเลีย่งการใชร้ถยนตใ์นโครงการ 6. ควรออกแบบใหท้างเดนิมรีะยะทางทีส่ ัน้และเชื่อมต่อ
กบัระบบขนสง่สาธารณะ โดยผลลพัธง์านวจิยัน้ีสามารถช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดล์งได ้1,060.77 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทยีบเท่า/ ปี โดยแบ่งเป็นการใชร้ถยนต์ทีล่ดลงในโครงการ 1,214 คนั/ วนั คดิเป็นจ านวน 830.12 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า/ ปี 
และจากการดดูซบัของการปลกูตน้ไมย้นืตน้จ านวน 1,220 ตน้ ประกอบดว้ย ตน้สตับรรณ ตน้มะขามป้อม ตน้นนทร ีตน้แคนา และตน้มะ
กกั คดิเป็นจ านวน 230.65 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ ปี 

ค ำส ำคญั: โครงกำรผสมผสำน, พืน้ทีส่เีขยีว, ภำวะโลกรอ้น, กำรลดก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์

Abstract 

 The density of real estate development in the Bangkok area has resulted in the proliferation of real estate projects 
into the metropolitan area. As a result from the use of the area that has developed into buildings, the number of green areas 
has been reduced the development of real estate areas is to attract residents and increase traffic congestion in the area, 
whether from a personal vehicle or public transportation. This leads to an increase of greenhouse gas emissions into the 
atmosphere, which is the primary cause of global warming issues. The goals of this study are as follows: 1. To investigate 
concepts, theories, policies and case studies related to mitigating global warming through efficient land development. 2. 
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Research the viability of constructing a real estate project that aids in the reduction of global warming on Rattanathibet Road 
and 3. Create and design real estate projects that reduces CO2 emissions by reducing car use and increasing green space. 
Secondary research has uncovered a study on the amount of greenhouse gas emissions based on data from a study  that 
revealed cars are emitting 104 grams of carbon dioxide / km / car which is the highest number compared to other 
vehicles.Therefore, it is necessary to research plants that have a high potential for carbon dioxide adsorption, such as Alstonia 
scholaris (L.) R. Br, Phyllanthus emblica L, Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne, Dolichandrone serrulata (Wall. 
Ex DC.) Seem, and Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman. By collecting data by asking experts in real estate projects to 
calculate the cost and feasibility of building a project that the study discovered Real estate projects that aid in the reduction of 
global warming Area around Rattanathibet Road Based on financial analysis, it is possible to establish. can be split into the 
following proportions: Condominium with 50% green area will yield 15.54%, office 11.46%, shopping center 14.05%, medical 
center 7.70%. It was discovered that real estate project planning characteristics that can help reduce global warming were 
discovered by studying the concept of green city development in conjunction with a case study analysis. There should be the 
following elements: 1) A green space should be provided in the project's center. 2) The road should be placed on the edge of 
the land to avoid traffic problems between pedestrians and cars; 3) the road should be placed on the edge of the land to avoid 
traffic problems between pedestrians and cars. 4) The width of the road should be set so that it does not become too wide or 
form an underground road. To reduce the amount of heat generated on the floor 5) Specific road routes should be established 
as needed. To avoid the use of automobiles in the project. 6) It should be designed with short walkways and access to public 
transportation. And the result of project will be able to reduce carbon dioxide by 1,060.77 tons of CO2 equivalent / year, divided 
into use. The project's reduction in automobiles was 1,214 cars/ day, representing 830.12 tCO2-eq/ year, and the absorption 
of perennial planting was 230.65 tCO2-eq/ year. Consisting of 430 Alstonia scholaris (L.) R. Br., 150 Phyllanthus emblica L., 
130 Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne, 419 Dolichandrone serrulata (Wall. Ex DC.) Seem and 91 Spondias 
bipinnata Airy Shaw & Forman, totaling 1,220 trees. 

Keywords: Mixed-Use Project, Green area, Global warming, The reduction Carbon dioxide emissions 

 

1. บทน า 

ภาวะโลกรอ้นไดเ้ริม่ก่อตวัขึน้หลงัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมเป็นตน้มา ซึง่เป็นปัญหาระดบัโลก ทีทุ่ก ๆ ประเทศจะตอ้งเผชญิและ
หาทางแกไ้ขไปพรอ้มกนั โดยอุณหภมูทิัว่โลก ณ ปัจจุบนัอยูเ่หนือระดบัก่อนยุคปฏวิตัอุิตสาหกรรมประมาณ 1.1-1.2 องศาเซลเซยีส และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยงัคงมแีนวโน้มสูงขึ้น หลายประเทศได้ท าข้อตกลงร่วมกนัเพื่อรกัษาอุณหภูมโิลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศา
เซลเซยีส ในปี ค.ศ. 2050 โดยคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอื Intergovernmental Panel on 
Climate Change : IPCC ระบุวา่ความเสยีหายระหวา่งอุณภมูเิพิม่ขึน้ 1.5 องศาเซลเซยีส และ 2 องศาเซลเซยีสนัน้ อุณหภมูทิีต่ ่ากวา่นัน้
มคีวามปลอดภยักวา่เป็นอยา่งมาก อุณหภมูทิีส่งูขึน้สง่ผลใหร้ะดบัน ้าทะเลสงูขึน้ การเพิม่ขึน้ของความรอ้น ภยัแลง้ น ้าทว่ม พายุทีรุ่นแรง 
และสภาพอากาศรูปแบบอื่น ๆ ทีรุ่นแรง แต่จะน้อยกว่าผลของอุณหภูมทิี ่2 องศาเซลเซยีส ทัว่โลกจงึเริม่ใหค้วามส าคญักบัการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพือ่คงระดบัอุณหภูมใิหอ้ยู่ที ่1.5 องศาเซลเซยีสในปี ค.ศ. 2050 (ชยนนท ์รกักาญจนันท,์ 2564) ปัจจยัทีป่รมิาณ
ก๊าซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมากม ี2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพการดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละการผลติก๊าซออกซเิจนลดลง 
เน่ืองจากการบุกรุกพืน้ทีส่เีขยีว อาท ิการตดัไมท้ าลายป่าเพื่อการขยายเมอืง 2) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 
อาท ิดา้นการขนส่งและการเดนิทาง และดา้นการใชพ้ลงังาน ซึง่ปัญหาการขยายตวัอย่างรวดเรว็และการบรโิภคอย่างฟุ้งเฟ้อของชุมชน
เมอืง ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการเบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้มอย่างเกนิพอด ี(จกัรสนิ น้อยไร่ภูมิ , 2552) ในกรุงเทพมหานครมี
ความหนาแน่นและแออดัท าใหเ้มอืงเกดิการขยายตวัออกไปยงัชานเมอืงหรอืเขตปรมิณฑลแทน เน่ืองจากทีด่นิและทีพ่กัอาศยัมขีนาด
กวา้งและราคาต ่ากวา่ หนึ่งในพืน้ทีท่ีค่นเมอืงเลอืกยา้ยออกมาคอืจงัหวดันนทบุรซีึง่อยู่หา่งจากกรุงเทพมหานครเพยีง 20 กโิลเมตร การ
ยา้ยถิ่นฐานส่งผลใหห้ลายอ าเภอในจงัหวดันนทบุร ีโดยเฉพาะอ าเภอบางบวัทองมโีครงการจดัสรรที่ดนิเพื่อการอยู่อาศยัเกดิขึน้เป็น
จ านวนมาก (รจนา คณะเชดิชู, 2560) จากสถติติัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่าการ ขยายตวัของโครงการจดัสรรทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัที่



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

948 

เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็น้ี เป็นสาเหตุทีท่ าใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวในจงัหวดันนทบุรลีดลงเหลอืเพียง 2.95 ตารางเมตรต่อคน (ส านักงานนโยบายและ
แผนสิง่แวดล้อม, 2557) เมื่อเทยีบกบัอตัราค่าเฉลี่ยพื้นที่สเีขยีวโดยองค์การอนามยัโลกหรอื World Health Organization : WHO ที่
ก าหนดใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวมากกวา่ 9 ตารางเมตรต่อคน ซึง่จงัหวดันนทบุรมีพีืน้ทีส่เีขยีวต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงั
มปัีญหาการจราจรทีต่ดิขดัเน่ืองจากทอ้งถิน่ไมไ่ดเ้ตรยีมแผนงานไวล้ว่งหน้าส าหรบัประชากรทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้ โดยยานพาหนะทีค่น
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเลอืกใชม้ากทีส่ดุเป็นอนัดบัหน่ึง คอื รถยนตส์ว่นบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 39.90 รองลงมารถจกัรยานยนต ์
คดิเป็นรอ้ยละ 23.80 และรถสาธารณะ คดิเป็น 23.80 เทา่กนั (ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่จราจร, 2563) ซึง่อ าเภอบางบวัทอง 
เป็นพื้นที่รอบนอกที่มเีสน้ทางคมนาคมและทางด่วนเขา้สู่ใจกลางเมอืงได้อย่างสะดวก รวมทัง้มศีูนย์การค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ 
เซ็นทรลัเวสต์เกต และอเิกยีบางใหญ่ และภายในปี พ.ศ. 2566 จะมโีครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรเีชื่อมต่อไปสู่ภาค
ตะวนัตก เหล่าน้ีเป็นเหตุใหน้ักลงทุนมองเหน็ศกัยภาพของอ าเภอบางบวัทองในการท าโครงการจดัสรรที่ดนิเพื่ออยู่อาศยั ซึ่งปัจจุบนั
ธุรกจิโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยสรา้งเริม่มกีารตระหนักถึงสิง่แวดล้อมมากขึน้ แต่ใหค้วามส าคญัเฉพาะการลดพลงังาน
อาคารเพยีงอย่างเดยีว ยงัไมม่กีารตระหนักถงึการลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นดา้นการใชร้ถยนตแ์ละการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในปรมิาณที่
มากพอต่อจ านวนคน ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหาดังกล่าวจงึมคีวามสนใจในการศกึษาและออกแบบโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีม่สี่วนช่วย
ลดภาวะโลกรอ้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย และกรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยลดภาวะโลกรอ้นจาก
การพฒันาพื้นทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 2. ศกึษาความเป็นไปไดข้องการสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีช่่วยลดภาวะโลกร้อน บนถนน
รตันาธเิบศร ์จงัหวดันนทบุรแีละ 3. จดัท าและออกแบบโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการลดการ
ใชร้ถยนตแ์ละจากการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การลดอณุหภมิูโลก 

ในทุก ๆ ปีทัว่โลกมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณกวา่ 5.1 หมืน่ลา้นตนั ซึง่เป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น การ
แก้ไขปัญหาน้ีสามารถท าไดโ้ดยการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหเ้ป็นสูญ หรอืเรยีกว่า Get to Zero (Bill Gates, 2564) และรกัษา
ระดบัอุณหภูมไิวท้ี ่1.5 องศาเซลเซยีส โดยรณรงคใ์หม้กีารลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ส าหรบัประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2564 
มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ที่ 246.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมาจากด้านการขนส่งกว่า 69.1 ล้านตัน
คารบ์อนไดออกไซด ์

2.2 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการขนส่ง 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่าจากการขนส่งและเดนิทางมาจากการใชร้ถยนต์สว่นบุคคลมากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัยานพาหนะ
ชนิดอื่น ๆ ซึง่รถยนต์หน่ึงคนัปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์ยู่ที ่104 กรมัคารบ์อนไดออกไซด์/ กโิลเมตร ส าหรบัสถติกิารเดนิทางใน
ชวีติประจ าวนัของคนกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมจีุดหมายในการเดนิทางเพื่อไปท างานเฉลีย่ระยะทางต่อการเดนิทางหนึ่งครัง้อยู่ที ่12.6 
กโิลเมตร (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2564) ดงันัน้การเดนิทางดว้ยรถยนตส์ว่นบุคคลต่อผูโ้ดยสาร 1 คน ใน 1 ปี (261 วนั ไม่
รวมวนัเสาร-์อาทติย)์ จะปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ านวน 684 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซด ์

2.3 การดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดข์องต้นไม้ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse gases) ชนิดหน่ึงทีม่ปีรมิาณมากทีสุ่ดในชัน้บรรยากาศ และมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยแนวทางในการลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์คอื การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ซึง่การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
นัน้สามารถด าเนินการได ้4 รปูแบบ คอื 1.การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่บรกิารสาธารณะ 2. การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณเสน้ทางสญัจร 3. การ
เพิม่พื้นที่สเีขยีวเพื่ออรรถประโยชน์ 4. การเพิม่พื้นที่สเีขยีวเพื่อเศรษฐกจิชุมชน (Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning, 2010) ในการจดัท าพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการวจิยันี้จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวเพือ่บรกิารสาธารณะ ซึง่เป็นสวนสาธารณะ 
เน่ืองจากภายในสวนมคีวามหลากชนิดของพรรณไมย้นืตน้เป็นจ านวนมาก สามารถท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ในเขตเมอืงไดด้ ีและเป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์อย่างหลากหลายอกีทัง้ยงัท าใหท้ศันียภาพของโครงการสวยงาม  ส าหรบั
กลุม่พรรณไมย้นืตน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการปลกูใหร้่มเงาในสวนสาธารณะและมศีกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นระดบัดี
มาก คือ นนทรี จามจุรี ปีป อโศกเซนคาเบรียล สตับรรณ มะขามป้อม และหูกวาง เป็นต้น ซึ่งต้นที่มีศักยภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด คอืต้นสตับรรณ มคี่าเท่ากบั 252.79 กิโลกรมั/ ต้น/ ปี รองลงมาคอื มะขามป้อม มคี่าเท่ากบั 239.80 
กโิลกรมั/ ต้น/ ปี และนนทรี มคี่าเท่ากบั 132.26 กิโลกรมั/ ต้น/ปี (ถิรายุ เกลี้ยงสอาด, 2562) และเมื่อพจิารณาตามหลกัเกณฑ์แนว
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ทางการก าหนดระยะปลูกไม้ยนืต้นของกรุงเทพมหานครที่ใช้ระยะปลูกตัง้แต่ 4-8 เมตร (Public Parks Office, 2010) เมื่อเฉลี่ยแล้ว
สามารถปลกูตน้ไมไ้ด ้62.5 ตน้/ ไร ่

2.4 แนวคิดการพฒันาเมืองสีเขียว 

เมอืงสเีขยีว หรอื Green City คอืเมอืงทีม่ตีน้ไมพ้ชืพนัธุห์รอืพืน้ทีส่เีขยีวทีม่ปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติของประชากรเมอืง
และสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด (ส านักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู้, 2560) โดยหลกัการส าคญัของเมอืงสเีขยีวคอื
การเพิม่พื้นที่สเีขยีวที่มปีระโยชน์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยจะต้องมอีงค์ประกอบดงัน้ี 1. มรีะบบขนส่ง
มวลชนเขา้ถงึ การเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าเป็นการเดนิทางทีส่ะดวก รวดเรว็ รับผูโ้ดยสารไดม้าก การทีพ่ืน้ทีอ่ยู่ในเขตทีร่ะบบมวลชน
สามารถเขา้ถงึจะเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากยิง่ขึน้  สามารถช่วยลดการใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลได้ 2. อยู่
ภายในระยะ 400-800 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า เป็นระยะทีเ่หมาะสมส าหรบัการเดนิเทา้มากทีสุ่ด ซึง่การทีชุ่มชนหรอืโครงการอยู่
ใกล้ระบบขนส่งมวลชน ท าใหค้นมโีอกาสในการเขา้ถงึระบบขนส่งสาธารณะมากยิง่ขึน้ 3. ผสมผสานประเภทการใชง้าน ภายใน
ชุมชนหรือโครงการต้องมีการผสมผสานการใช้งานมากกว่า 1 ประเภท เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน สร้างความ
หลากหลายภายในพื้นที่ และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า 4. กระจายพื้นที่สีเขียว การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว อาทิ 
สวนสาธารณะ อยู่ทัว่ทุกแห่งหรอืทุก ๆ 400 เมตร เพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจใหก้บัคนในชุมชน เชื่อมโยงคนใหใ้กลช้ดิกบั
ธรรมชาต ิทัง้ยงัเป็นการบรรเทาปัญหาภาวะโลกรอ้น และท าใหร้ะบบนิเวศสมบรูณ์ยิง่ขึน้เป็นเมอืงน่าอยูแ่ละยัง่ยนื  5. มทีางเทา้และ
ทางจกัรยานทีป่ลอดภยัและทัว่ถงึทุกที่ การเดนิและใชจ้กัรยานไม่ก่อใหเ้กดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้มสีุขภาพ
ร่างกายทีด่ขี ึน้ จงึเป็นสิง่พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อชุมชน 6. มถีนนหลกัอยู่รอบนอก เสมอืนเป็นการก าหนดขอบเขตชุมชน และสะดวกต่อ
การเดนิทางขา้มชุมชนดว้ยรถยนต์ อกีทัง้เป็นการจ ากดัการใชร้ถยนต์ในพืน้ทีศู่นยก์ลาง ท าใหไ้ม่รบกวนเสน้ทางสญัจรของคนเดนิ
และทางจกัรยาน เพิม่ความปลอดภยัใหแ้ก่ทัง้ผูใ้ชร้ถและคนเดนิ ซึง่ถนนอาจอยูใ่นระยะรอบนอกตัง้แต่ 400 เมตรขึน้ไปจากพืน้ที ่

ศนูยก์ลางเมอืง 

รปูท่ี 1 แนวคดิการพฒันาเมอืงสเีขยีว, รวบรวมโดยผูว้จิยั 

3. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัออกแบบโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีช่่วยลดภาวะโลกรอ้น เริม่ศกึษาขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกแบบเมอืงและแนว
ทางการลดภาวะโลกร้อน และคดัเลอืกที่ดนิส าหรบัจดัท าโครงการวจิยัออกแบบเพื่อจดัท ารายละเอียดโครงการผสมผสานที่เหมาะสม
ภายในโครงการวจิยั ส าหรบัประเภทที่อยู่อาศยัใช้วธิกีารศึกษาความเป็นไปได้ในระดบัเบื้องต้น (Pre-Feasibility study) ทัง้บ้านเดี่ยว 
ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม น ามาเปรยีบเทยีบผลลพัธเ์พือ่ใหไ้ดร้ปูแบบทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามคุม้ค่ามากทีสุ่ด และวเิคราะหแ์นวโน้มตลาด
ของอสงัหารมิทรพัย์ประเภทส านักงาน ศูนย์การค้า และศูนย์การแพทย์ เพื่อค านวณค่าใช้จ่ายและศึกษาความเป็นได้ไปของโครงการ 
(Feasibility study) จากนัน้ท าการก าหนดแนวคดิ วางผงัและออกแบบโครงการใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว วดัผลโดยจ านวนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ทีล่ดลงจากการลดการใชร้ถยนต ์และการปลกูตน้ไมย้นืตน้ในพืน้ทีส่เีขยีว ซึง่มหีน่วยวดัเป็นตนัคารบ์อนไดออกไซด์/ ต่อปี 
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3.1 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตในการศกึษาโครงการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ไดแ้ก่ 1. โครงการทีอ่ยู่อาศยัทีใ่หค้วามส าคญักบัแนวคดิพืน้ทีส่ ี
เขยีว บรเิวณชานเมอืง กรุงเทพมหานคร เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิและการวางผงัโครงการของกรณีศกึษา (ตารางที ่1) 2. โครงการ
ทีอ่ยู่อาศยัประเภท บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม บรเิวณถนนรตันาธเิบศรจ์ านวน 36 โครงการ (ตารางที ่2) เพือ่ศกึษา
ความตอ้งการทางการตลาดและความคุม้คา่ดา้นการลงทุน ส าหรบัการคดัเลอืกประเภททีอ่ยูอ่าศยัในโครงการวจิยั 

ตารางท่ี 1 รายชือ่โครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีใ่หค้วามส าคญักบัแนวคดิพืน้ทีส่เีขยีว บรเิวณชานเมอืง กรุงเทพมหานคร 
ชือ่โครงการ ทีต่ัง้ ขนาด (ไร)่ จ านวนพืน้ทีส่เีขยีว สถานะโครงการ 
The Forestias บางพล,ี สมทุรปราการ 398 50% ก าลงัก่อสรา้ง 
Jin Wellbeing County รงัสติ, ปทุมธานี 140 50% ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
Sindhorn Village หลงัสวน, กรุงเทพฯ 42 50% ก่อสรา้งเสรจ็แลว้ 

ตารางท่ี 2 รายชือ่โครงการทีอ่ยูอ่าศยัประเภท บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม บรเิวณถนนรตันาธเิบศร์ 
ประเภททีอ่ยูอ่าศยั ปีทีส่รา้งเสรจ็ ชือ่โครงการ 
บา้นเดีย่ว 2556 The Centro Rattanathibet 

2556 หมูบ่า้นชยัพฤกษ์ รตันาธเิบศร-์วงแหวน 
2556 Perfect Masterpiece RATTANATHIBET 
2556 LADAWAN Rattanathibet 
2557 Grand Bangkok Boulevard ราชพฤกษ-์รตันาธเิบศร ์
2558 Maneeya Masterpiece Village 
2558 Piemsuk Rattanathibeth-Rachapruek 
2558 Nonnicha Pranangklao 
2560 Perfect Place Village Rattanathibet 
2560 Laddarom Rattanathibet 
2562 Casa Ville1 Ratchaphruek-Rattanathibet 
2563 VIVE Rattanathibeth-Rachapruek 

ทาวน์โฮม 2557 Town Avenue Merge Rattanathibet 
2558 Villette lite 
2558 Four Season Ratchapreuk-Rattanathibet 
2558 LIO RATTANATHIBET-WESTGATE 
2559 The Metro Rattanathibet 
2561 Q District Westgate 
2561 S88 ราชพฤกษ-์รตันาธเิบศร ์
2562 Lazuli Townhome 
2562 บา้นกลางเมอืง ราชพฤกษ-์รตันาธเิบศร ์
2562 Pruksa Lite Lox Rattanathibet 
2563 Supalai Primo Rattanathibet 

คอนโดมเินียม 2556 D Condo Rattathibet 
2557 Metro Luxe Rattanathibet 
2558 Plum condo Bangyai Station 
2558 Rich park 
2558 S9 Condominium 
2560 Lumpini ville Pranamgklao-riverview 
2560 Plum Condo Central station (Phase 1) 
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ตารางท่ี 2 รายชือ่โครงการทีอ่ยูอ่าศยัประเภท บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม บรเิวณถนนรตันาธเิบศร์ (ต่อ) 
ประเภททีอ่ยูอ่าศยั ปีทีส่รา้งเสรจ็ ชือ่โครงการ 
คอนโดมเินียม 2560 Plum Condo Central station (Phase 2) 

2560 The MiDD condo 
2560 The IRIS Westgate 
2561 Casa Condo Bangyai 
2561 Grow Rattanathibet 
2561 D Condo Prime 

4. การวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

4.1 การวิเคราะหต์ าแหน่งท่ีตัง้ 

ในการวเิคราะหเ์พือ่เลอืกต าแหน่งทีต่ัง้ของโครงการวจิยั พจิารณาจาก 4 ปัจจยั คอื 1. ทีต่ัง้ พจิารณาจากการความสะดวกใน
การเขา้ถงึ และสิง่อ านวยความสะดวกรอบขา้ง 2. สภาพโดยรวม พจิารณาจากทีด่นิขา้งเคยีง อาท ิหากทีด่นิขา้งเคยีงเป็นทีด่นิว่างกจ็ะ
ไดร้บัคะแนนมาก แต่หากมสีิง่ปลูกสรา้งหรอืตดิกบัโครงการจดัสรรจะไดร้บัคะแนนน้อยกว่า 3. เน้ือที ่พจิารณาจากขนาด รูปร่างทีด่นิ 
รวมไปถงึสภาพภายในทีด่นิ อาท ิหากมสีิง่ปลูกสรา้งเดมิทีต่อ้งรือ้ถอนจะไดร้บัคะแนนน้อย 4. การใชป้ระโยชน์ พจิารณาจากราคาทีด่นิ 
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR) ซึง่ทีด่นิทีถู่กใชส้ าหรบัการออกแบบโครงการวจิยั ตัง้อยู่บนถนน
รตันาธเิบศร ์(ฝัง่ขาออก) ตดิกบัรถไฟฟ้าสถานีบางรกัใหญ่ เน้ือที ่50-1-86.2 ไร่ หรอื 80,745 ตารางเมตร ลกัษณะทีด่นิเป็นรูปตวัแอล 
(L) มรีาคาประเมนิ 226,000 ต่อตารางวาเมือ่คดิรวมทัง้หมดราคาทีด่นิอยูท่ี ่4,562,081,200 บาท 

 

รปูท่ี 2 ขอบเขตการศกึษาโครงการทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณถนนรตันาธเิบศร ์

4.2 การวิเคราะหล์กัษณะตลาดโครงการท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีศึกษา 

ผู้วิจ ัยรวบรวมโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองบริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ทัง้ประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และ
คอนโดมเินียม (รปูที ่3) เพือ่ศกึษาราคาตลาดพบวา่ 1. ประเภทบา้นเดีย่วในยา่นรตันาธเิบศรน้ี์ มรีาคาเฉลีย่อยูท่ี ่14 ลา้นบาท และขนาด
เน้ือทีเ่ฉลีย่ 107 ตารางวา จดัอยู่ในกลุ่ม High class เป็นทีอ่ยู่อาศยัส าหรบักลุ่มทีม่ฐีานะสงู ซึง่เป็นบา้นทีอ่ยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ราคา
บา้นเดีย่วในยา่นน้ีจงึสงูกวา่โครงการประเภทอื่น 2. ประเภททาวน์โฮม มรีาคาเฉลีย่อยูท่ี ่3 ลา้นบาทจดัอยูใ่นกลุม่ Main class และขนาด
เนื้อทีเ่ฉลีย่ 20 ตารางวา เป็นทีอ่ยู่อาศยัของกลุ่มฐานะปานกลางซึง่มจี านวนมาก และ 3. ประเภทคอนโดมเินียม สว่นมากเป็นรปูแบบ 1 
หอ้งนอน มขีนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 26 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท หรอืประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร จดัอยู่ในกลุ่ม 
Economy class โดยคอนโดมเินียมในย่านน้ีจะเน้นการท ายูนิตจ านวนมาก เน่ืองจากท าเลตดิรถไฟฟ้าและขายราคาต ่าจงึต้องขายใน
ปรมิาณมาก 
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รปูท่ี 3 ขอบเขตการศกึษาโครงการทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณถนนรตันาธเิบศร ์

4.3 แนวคิดของการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือลดผลกระทบสภาวะโลกร้อน 

แนวคดิของการพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีล่ดการเดนิทางดว้ยรถยนตส์ว่นตวั สามารถท าไดด้ว้ย
การใชว้ธิผีสมผสานโดยรวบรวมสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติขัน้พืน้ฐานไวใ้นทีเ่ดยีวกนั ไดแ้ก่ ทีอ่ยู่อาศยั  (Live) ทีท่ างาน (Work) ที่
พกัผอ่นหยอ่นใจ (Play) ประกอบกบัการย่างกา้วเขา้สูส่งัคมสงูวยัและสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคภยัต่าง ๆ ดงันัน้สถานทีบ่ริการ
ดา้นสุขภาพ (Health) จงึเป็นสิง่ที่ส าคญัมากยิง่ขึน้ และอกีหน่ึงวตัถุประสงค์คอืการจดัใหม้พีื้นที่สเีขยีว (Green Area) ที่ท าหน้าที่ลด
ภาวะโลกร้อนทัง้ยงัเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจได้ดีที่สุด เหล่าน้ีล้วนเป็นพื้นฐานในการด าเนินชวีติของคนทุกคน ผู้วจิยัได้น าวถิี
ชีวิตประจ าวนัข้างต้นน้ีมาวิเคราะห์เป็นสถานที่รูปแบบต่าง ๆ (รูปที่ 4) เพื่อจัดท าเป็นรายละเอียดผสมผสานภายในโครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีช่ว่ยลดภาวะโลกรอ้น 

 

รปูท่ี 4 แนวคดิดา้นโปรแกรมในโครงการวจิยั 

การก าหนดแนวคดิเป็นสิง่ส าคญัของการออกแบบ เป็นการก าหนดขอบเขตและใหง้าน ออกแบบเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ส าหรบัแนวคดิงานวจิยัออกแบบน้ีมจีุดมุง่หมายในการจดัท างานสถาปัตยกรรมทีช่่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่เป็นสาเหตุ
ทีก่่อใหเ้กดิปัญหาภาวะโลกรอ้น โดยการลดการใช้รถยนต์ และการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไมย้นืต้น ด้วยปัญหาทัง้ 2 
ประเดน็น้ี ท าใหต้อ้งก าหนดแนวคดิโครงการทีช่่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ประเดน็ทีห่นึ่งจดัใหม้โีครงการผสมผสาน เน่ืองจากเป็นวธิแีกปั้ญหา
ลดการเดินทางด้วยรถยนต์ ประเด็นที่สองการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว เน่ืองจากต้นไม้ยืนต้นมีศักยภาพสูงในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยแก้ปัญหาภาวะโลกรอ้นอย่างตรงไปตรงมา จากโปรแกรมทัง้ 5 โปรแกรม รูปแบบการจดัการ
ทีด่นิและกรรมสทิธิท์ีแ่ตกต่างกนัเพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ย่างสะดวกและเหมาะสมกบัการวางผงั โดยมกีารแบ่งลกัษณะทีด่นิออกเป็น 3 แปลง 
ได้แก่ 1. กรรมสทิธิแ์บบขายขาด ได้แก่ คอนโดมเินียม และพื้นที่สเีขยีว มเีน้ือที่ 31-3-4 ไร่ 2. กรรมสทิธ์แบบเช่าระยะยาว ได้แก่ 
ส านกังาน และศนูยก์ารแพทย ์มเีนื้อที ่12-1-4 ไร ่3. กรรมสทิธิแ์บบเชา่ทีด่นิระยะยาว ไดแ้ก่ ศนูยก์ารแพทย ์มเีนื้อที ่6-1-78 ไร ่(รปูที ่5) 
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รปูท่ี 5 ผงักรรมสทิธิท์ีด่นิ 

4.4 การวิเคราะหก์ารวางผงัโครงการ 

จากทฤษฎกีารออกแบบชุมชนรว่มกบัการวางผงัของกรณีศกึษา ผูว้จิยัคน้พบลกัษณะการวางผงัทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื
การจดัให้มพีื้นที่สเีขยีวอยู่บริเวณใจกลางโครงการ รายล้อมด้วยอาคารเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ภายในให้
กลมกลนืและเป็นหน่ึงเดยีวกนั ผลกัถนนส าหรบัรถยนตไ์วด้า้นนอกเพือ่แยกกนัระหวา่งรถยนตแ์ละคนเดนิไมใ่หป้ะปน สะดวกต่อการใช้
งานทัง้ยงัเพิม่ความปลอดภยัและหลกีเลีย่งอุบตัเิหตุจากการใชร้ถ (รูปที ่6) จดัใหม้ขีนาดถนนไม่กวา้งจนเกนิไปเพื่อลดความรอ้นบน
พืน้ผวิ ไมม่กีารท าถนนทีไ่ปยงัเสน้ทางทีไ่มจ่ าเป็น ซึง่เป็นวธิลีดการใชร้ถยนตท์างออ้มเสมอืนเป็นการจ ากดัเสน้ทางไมใ่หม้กีารใชร้ถยนต์
ในโครงการ ทัง้น้ีควรพจิารณาประกอบกบัทศิและลกัษณะภูมปิระเทศในการจดัวาง อาท ิส าหรับทีต่ัง้ประเทศไทยไม่ควรจดัใหถ้นนอยู่
ทางทศิใตข้องโครงการ เนื่องจากมกีารสะทอ้นจากแสงอาทติยต์ลอดทัง้วนั อาจสง่ผลใหโ้ครงการเกดิความรอ้นขึน้ได้ 

รปูท่ี 6 ลกัษณะผงัเชงิแนวคดิโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะดบัชุมชนทีช่ว่ยลดภาวะโลกรอ้น 
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4.5. การออกแบบผงัโครงการ 

การออกแบบผงัโครงการ (รูปที ่7) เริม่จากแนวคดิทีใ่หชุ้มชนรอบขา้งไดม้สี่วนร่วมกบัโครงการ จงึออกแบบถนนใหเ้ชื่อมทัง้
ดา้นหน้าและดา้นหลงัเขา้ดว้ยกนั คอืมทีางเขา้ทัง้จากถนนรตันาธเิบศร ์และซอยบางรกัใหญ่ 4 จดักรรมสทิธิท์ีด่นิแบบเช่าระยะยาวให้
เขา้ถงึงา่ย สว่นกรรมสทิธิข์ายขาด อาท ิคอนโดมเินียมจะอยูด่า้นในโดยตอ้งผา่นระบบรกัษาความปลอดภยั ในสว่นของการวางแมบ่ทจะ
จดัใหม้พีืน้ทีส่วนสาธารณะอยู่ใจกลางโครงการ ทุกอาคารสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างสะดวก โดยถนนส าหรบัรถยนตจ์ะอยู่รอบนอก แต่
ส าหรบัถนนทางทศิใตแ้ละทีจ่อดรถของโครงการถูกจดัใหอ้ยูบ่รเิวณชัน้ใตด้นิเพือ่ลดการเกดิความรอ้นบนพืน้ผวิทีไ่มจ่ าเป็น โดยทีจ่อดรถ
จะอยูช่ ัน้ใตด้นิของแต่ละโครงการนัน้ๆ แนวทางการออกแบบถนนในโครงการเพือ่ลดการใชร้ถยนต ์คอืออกแบบใหถ้นนมขีนาดเลก็ความ
กวา้งสุทธอิยู่ที ่6 เมตร และมเีสน้ทางเท่าทีจ่ าเป็น อกีทัง้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัขนาดของทางเดนิและทางจกัรยานเป็นส าคญั โดยถนน
จะตอ้งมคีวามปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ปลกูตน้ไมเ้พือ่ใหร้่มเงาในเวลากลางวนัและตดิตัง้แสงสว่างใหเ้พยีงพอในเวลากลางคนื  ยิง่ไป
กวา่นัน้จดัใหม้ทีางเดนิลอยฟ้าทีส่งูจากพืน้ดนิ 6 เมตร เพือ่ไมเ่ป็นการรุกล ้าและรบกวนสตัวต์่าง ๆ บนภาคพืน้ดนิ อกีทัง้ยงัชว่ยใหร้ะบบ
นิเวศมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ส่งเสรมิการอยู่ร่วมกบัธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ส าหรบัรายละเอยีดพืน้ทีใ่ชส้อยแต่ละโปรแกรม มดีงัน้ี พืน้ ทีส่ ี
เขยีวมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 40,863.16 ตารางเมตร โดยโอนกรรมสทิธิอ์ตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR) ทีเ่หลอืใหก้บัคอนโดมเินียม
เพือ่ใหค้อนโดมเินียมมอีตัราสว่นการก่อสรา้งไดส้งูขึน้ เป็นการใหส้ทิธิค์อนโดมเินียมไดใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิจาก FAR อย่างคุม้ค่าและเกดิ
ประโยชน์สูงสุด แต่อนุญาตให้อาคารอื่น ๆ สามารถใช้พื้นที่สีเขียวร่วมกันได้ ส าหรับพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมมีทัง้หมด 
340,256.84 ตารางเมตร เป็นกรรมสทิธิแ์บบขายขาด ในสว่นของส านกังานและศนูยก์ารคา้เป็นอาคารผสมผสานทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั
ซึ่งเป็นกรรมสทิธิแ์บบเช่าระยะยาว 30 ปี โดยให้ส านักงานมพีื้นที่ใช้สอย 123,614.00 ตารางเมตร และศูนย์การค้ามพีื้นที่ใช้สอย 
28,915.00 ตารางเมตร ในส่วนของศูนยก์ารแพทยจ์ะเป็นการจดักรรมสทิธิใ์หเ้ช่าเฉพาะทีด่นิระยะยาว 30 ปี ซึง่ไม่รวมสิง่ปลูกสรา้งแต่
เมือ่ครบอายุสญัญาสิง่ปลกูสรา้งและทีด่นิทัง้หมดจะตกเป็นของโครงการ โดยในทีน้ี่ผูว้จิยัค านวณการก่อสรา้งอาคารเบือ้งตน้โดยคดิเตม็
อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ ท าใหศู้นยก์ารแพทยม์พีืน้ทีใ่ชส้อยไดท้ัง้หมด 77,340.00 ตารางเมตร โดยสรุปทัง้โครงการมพีืน้ที่
ก่อสรา้งรวมทัง้หมด 610,989.00 ตารางเมตร 

4.6 การประยกุตแ์นวคิดการออกแบบอาคารเขียวมาใช้ในโครงการ 

ในสว่นของการออกแบบอาคารควรจะออกแบบภายใตข้อ้ก าหนดของการออกแบบอาคารเขยีว ในงานวจิยัน้ีคดัเลอืกแนวทาง
ออกแบบเบือ้งตน้มาจากเกณฑ ์LEED Building Design and Construction (LEED BD+C) คอื 1. ออกแบบใหม้ทีีจ่อดรถจกัรยานพรอ้ม
ทีอ่าบน ้า เพื่อส่งเสรมิการใชจ้กัรยาน 2.ออกแบบพืน้ทีว่่างภายนอกอาคารใหน้ ้าซมึลงดนิได ้และอาจเกบ็น ้าฝนไวใ้ชร้ดน ้าตน้ไม้ 3.วาง
ทศิทางอาคารใหเ้กดิรม่เงากบัพืน้ทีผ่วิแขง็ภายนอกอาคาร 4. เลอืกใชห้ลงัคาสอี่อน ทีม่คีา่การสะทอ้นความรอ้นสงู 5. เลอืกใชว้สัดุใชแ้ลว้
น ากลบัมาใชใ้หม่ วสัดุทีม่สี่วนผสมของวสัดุรไีซเคลิ 6. เลอืกใชว้สัดุทีม่แีหล่งก าเนิด ผลติ หรอืประกอบชิน้ส่วนในภูมภิาคภายในระยะ 
800 เมตร เพื่อลดพลงังานในการขนส่ง 7. มกีารน าอากาศบรสิุทธิภ์ายนอกมาระบายอากาศ 8. ออกแบบใหร้อ้ยละ 75 ของพืน้ทีซ่ึ่งมี
ผูใ้ช้งาน ได้รบัแสงสว่างธรรมชาตแิละสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ภายนอกได้ 9. ออกแบบให ้90% ของพืน้ที่ท างาน สามารถมองผ่าน
กระจกเหน็ทวิทศัน์ภายนอก 10. ออกแบบใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ไมเ่พยีงแต่บนพืน้ดนิ แต่ใหแ้ทรกบนอาคาร อาท ิสวนแนวตัง้ 
สวนดาดฟ้า เพือ่ทดแทนพืน้ทีส่เีขยีวทีห่ายไป (รปูที ่8) 
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รปูท่ี 7 ผงัแมบ่ทโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีม่สีว่นชว่ยในการลดภาวะโลกรอ้น 

 
รปูท่ี 8 โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีช่ว่ยลดผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้น 
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5. บทสรปุ 

การวดัผลของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีช่่วยลดผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้น สรุปผลจากการความเป็นไปไดข้องโครงการดา้น
การเงนิ และดา้นการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 1. ค านวณจากค่าดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์าก
ตน้ไมท้ีป่ลกูในโครงการ และ 2. ค านวณจากปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีป่ล่อยจากรถยนตใ์นโครงการ จากนัน้น าปรมิาณของทัง้ 2 
สว่นมารวมกนั เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธข์องโครงการวจิยัโดยมหีน่วยเป็นตนัคารบ์อนไดออกไซด์/ ปี (TonsCO2 /Year) 

5.1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทัง้หมด 

จากการศกึษาความเป็นไปได้โครงการอสงัหารมิทรพัย์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งประกอบด้วย คอนโดมเินียม ส านักงาน 
ศูนย์การค้า และศูนย์การแพทย์ โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return : IRR) สามารถสรุปผลแต่ละโปรแกรมได ้ดงัน้ี 1. คอนโดมเินียม พืน้ทีใ่ชส้อย 340,256.84 ตารางเมตร อตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ที ่15.54% 2. ส านักงานเกรด B พืน้ทีใ่ชส้อย 123,614 ตารางเมตร มมีลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) 2,371 ลา้น
บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที ่11.46% 3. ศูนยก์ารคา้รูปแบบคอมมนิูตี้ มอลล ์พืน้ทีใ่ชส้อย 28,915 ตารางเมตร มมีลูค่า
ปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) 872 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที ่14.05% และ 4. ศูนยก์ารแพทยร์ะดบัปฐมภูมหิลกั พืน้ทีใ่ชส้อย 
77,340 ตารางเมตร เมตร อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที ่7.70% สรุปไดว้่าทุกโครงการใหผ้ลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที ่7.70%-
15.54% แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ดังนัน้ถนนรัตนาธิเบศร์มีความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดท าโครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีช่ว่ยลดภาวะโลกรอ้น 

5.2 การดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากต้นไม้ยืนต้น 

การค านวณการดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากตน้ไม ้คดิจากพืน้ทีท่ีจ่ดัใหเ้ป็นสวนสาธารณะในโครงการซึง่มเีนื้อทีท่ ัง้หมด 
25-2-16 ไร่ คดิเป็น 40,863.16 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ส่วน ได้แก่ พื้นที่รมิถนนและทางเท้า พื้นที่เปิดโล่งรมิอาคาร 
พืน้ทีร่มิน ้า พืน้ทีป่่าทบึ และบ่อกกัเกบ็น ้า ตามหลกัเกณฑแ์นวทางการก าหนดระยะปลูกไมย้นืตน้ของกรุงเทพมหานครทีใ่ชร้ะยะปลูก
ตัง้แต่ 4-8 เมตร เมือ่เฉลีย่แลว้สามารถปลูกตน้ไมไ้ด ้62.5 ตน้/ ไร่ ทัง้น้ีจะสามารถปลกูไมย้นืตน้ไดท้ัง้หมด 1,220 ตน้ ไดแ้ก่ สตับรรณ 
มะขามป้อม นนทร ีแคนา และมะกกั รวมทัง้หมดสามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 230,645.74 กโิลกรมัคาร์บอน/ ปี หรอื 
230.65 ตนัคารบ์อน/ ปี ทัง้น้ีการค านวณคดิเฉพาะจ านวนไมย้นืตน้ในโครงการเทา่นัน้ ไมร่วมไมพุ้ม่ พชืคลุมดนิ และหญา้ในโครงการ 

5.3 ปริมาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท่ี์ปล่อยจากรถยนต ์

การคดิปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากจ านวนรถยนต์โดยการคดิจากจ านวนผูพ้กัอาศยัในคอนโดมเินียมภายในโครงการ
ทัง้หมด 5,908 ยูนิต โดยมอีตัราการอยู่อาศยัของหอ้งชุดในจงัหวดันนทบุรอียู่ที่ ร้อยละ 73.6 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ท าให้
คาดการณ์จ านวนผูพ้กัอาศยัในคอนโดมเินียมประมาณ 4,348 ยนิูต ประกอบกบัขอ้มลูการออกจากบา้นเพือ่เดนิทางเพื่อไปท างาน รอ้ยละ 
63.10 เดนิทางดว้ยรถยนตส์ว่นบุคคลรอ้ยละ 44.23 ประกอบกบัสถานการณ์ปัจจุบนัทีม่กีารท างานจากทีบ่า้น (Work From Home) เพิม่ขึน้ 
และการจดัใหม้สี านักงานภายในโครงการเพื่อลดจ านวนประชากรทีต่อ้งเดนิทางไปท างานดว้ยรถยนต์ส่วนบุคคล จงึตัง้สมมุตฐิานใหก้าร
เดนิทางด้วยรถยนต์ลดลงทัง้หมดร้อยละ 44.23 ของโครงการ ท าใหว้นัท างานมจี านวนรถยนต์ที่ลดลง 1,214 คนั เฉลี่ยระยะทาง 25.2 
กโิลเมตร/วนั/คนั โดยปรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์่อคนัใน 1 วนัประมาณ 3.18 ตนัคารบ์อน หากคดิเป็นระยะเวลา 1 ปี รวม
เฉพาะวนัท างาน 261 วนั (ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย)์ จะลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ปได ้830.12 ตนัคารบ์อน/ ปี 

เมื่อรวมผลลพัธ์ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถยนต์ที่ลดลง 830.12 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์/ ปี และ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดูดซับของต้นไม้ยืนต้นในโครงการ 230.65 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ / ปี โครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีช่ว่ยลดภาวะโลกรอ้นจะลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดอ้อกไซดล์งได ้1,060.77 ตนัคารบ์อนไดออกไซด/์ ปี 
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ประวตัิศาสตร์เป็นแนวทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าย่านกะดีจีน – คลองสาน มอีงค์ประกอบของย่านที่มคีวามเฉพาะตวัใน
หลากหลายมติ ิอนัไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม ศลิปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์กจิกรรมการคา้ และความหลากหลายทางชาตพินัธุท์ีม่คีวามโดด
เด่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่สื่อและถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ดังนัน้ การท าความเข้าใจในบริบท ของย่านและ
องคป์ระกอบทางวฒันธรรมทีม่วีถิชีวีติเฉพาะตวัของย่าน จงึเป็นกลไกส าคญัทีน่ าไปสูก่ารวางแผนการอนุรกัษ์และพฒันาการท่องเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนอยา่งยัง่ยนื 

ค ำส ำคญั: กำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ กำรอนุรกัษ์ อตัลกัษณ์ชุมชน องคป์ระกอบทำงวฒันธรรม ยำ่นกะดจีนี – คลองสำน 

Abstract 
 Kadeejeen – Khlongsan district is one of historical and cultural districts in Bangkok that reflects cultural identity  
of the city. The objectives of this research are to examine spatial context and elements of both tangible and intangible culture, 
and to analyze physical, economic and social characteristics of Kadeejeen – Khlongsan district. A field survey along with 
development timeline was conducted to study the neighborhood physical, social, economic, cultural, historical characteristics. 
Research method can be categorized into two levels. Level 1 is a macro level examining the city context, whereas level 2 is  
a micro level focusing on community - based ecotourism, cultural heritage, urban landscape, and history of the district.  
The study found that there have been many distinctive characteristics in Kadeejeen – Khlongsan district, for instance: 
architecture, art and culture, commercial activities,  history, and great ethnic diversity. Those aforesaid aspects are significant 
elements that reflect the community history, culture, and way of life. As such, an insight into the context of community and 
cultural elements with unique lifestyles is a critical mechanism for conservation planning and sustainable ecotourism development 
for community life. 

Keywords:  Conservative Community - based Tourism, Conservation, Community Identity, Elements of cultural, Kadeejeen – 
Khlongsan District 
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1.  บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา 

ย่านกะดจีนี – คลองสาน เป็นหน่ึงในย่านประวตัศิาสตร์และศลิปวฒันธรรมที่เก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นทีต่ ัง้ถิน่ฐาน 
ฝัง่ธนบุรทีี่มคีวามส าคญัควบคู่กบัการสร้างบ้านแปงเมอืงฝัง่พระนครมาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบนัย่านกะดีจนี – คลองสาน  
ยงัคงหลงเหลอืมรดกทางวฒันธรรมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่มคีุณค่าและมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ์ที่หลอมรวมเป็นอตั
ลกัษณ์หน่ึงเดยีวและอยู่รวมกนัไดอ้ย่างสนัตสิุข (ศูนยอ์อกแบบและพฒันาเมอืง, 2563) ท าใหเ้ป็นย่านทีม่วีฒันธรรมทีห่ลากหลายทางชาติ
พนัธุ ์และศาสนสถานทีส่ าคญัของกรุงเทพมหานคร ในบทบาทการทอ่งเทีย่วยา่นกะดจีนี – คลองสาน เป็นยา่นทีม่กีารสบืทอดอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมอย่างเหนียวแน่นผ่านรปูแบบสถาปัตยกรรม มรดกทางวฒันธรรม กจิกรรมการคา้ และวถิชีวีติดัง่เดมิของคนในชุมชนทีส่ามารถ
สะท้อนใหเ้หน็ถึงประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของย่านแห่งน้ีได้ ย่านกะดจีนี – คลองสาน จงึมจีุดเด่นทางด้านมรดกทางวฒันธรรมเป็นสิง่
สง่เสรมิใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วในยา่น (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2563) กจิกรรมการทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่ของยา่นกะดจีนี – คลองสาน เชือ่มโยง
กบัเสน้ทางรมิแมน่ ้าเจา้พระยา มจีุดเด่นในการเชือ่มต่อกบัการคมนาคมระหวา่งพืน้ทีแ่ละทีต่ัง้อยูฝั่ง่ตรงขา้มกรุงรตันโกสนิทรท์ าใหส้ะดวกต่อ
การเดนิทาง อย่างไรกต็าม การทอ่งเทีย่วในย่านกะดจีนี -คลองสาน ยงัขาดกจิกรรมและการวางแผนรองรบันักทอ่งเทีย่วและสิง่อ านวยความ
สะดวกท าใหชุ้มชนขาดปฏสิมัพนัธท์างเศรษฐกจิกบักจิกรรมการทอ่งเทีย่ว (ส านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง กรุงเทพมหานคร, 2563)  

ปัจจุบนัย่านกะดจีนี – คลองสาน ก าลงัเผชญิกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดา้นต่าง ๆ จากปัจจยัขบัเคลื่อนนโยบายและโครงการ 
ของภาครฐัและเอกชน เช่น โครงการพฒันาระบบขนส่งมวลชนประเภทราง จากการพฒันาและเปิดใช้โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
ขนาดหลกั (mass rapid transit) ผา่นมาเขา้ในพืน้ทีย่่านกะดจีนี – คลองสาน การด าเนินการของผงัแมบ่ทโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูย่านกะดจีนี 
– คลองสาน สร้างการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงการประโยชน์ที่ดินเดิมจากการพฒันาภาค
อสงัหารมิทรพัยบ์รเิวณพืน้ทีร่มิน ้าและบรเิวณรอบสถานีรถไฟฟ้าและการขยายตวัของภาคธุรกจิการท่องเทีย่วและการบรกิาร จงึท าใหเ้กิด
การถูกแทนทีด่ว้ยสิง่ก่อสรา้งรปูแบบใหม ่รวมทัง้การเปลีย่นแปลงดา้นสงัคมจากการอพยพเขา้มาของคนนอกพืน้ทีแ่ละแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้
มาอยู่ในชุมชน การเปลีย่นแปลงดงักล่าวไดส้่งผลใหชุ้มชนเกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นกายภาพ สงัคม และเศรษฐกจิ ท าใหอ้งคป์ระกอบ
ของเมอืงเก่าและคุณค่าของเมอืงถูกท าลายไปจากการเวลากลายเป็นย่านทีอ่ยู่อาศยัและย่านการคา้เก่าแก่ทีเ่สือ่มโทรมจากการใชพ้ืน้ทีเ่กนิ
ขดีจ ากดัความส าคญัของยา่น จงึลดเลอืนลงจากการพฒันาของเมอืงซึง่ไดก้ระจายความเจรญิไปยา่นอื่น ๆ  งานวจิยัน้ีจงึสนใจศกึษาบรบิทเชงิ
พืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรมทัง้ทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรมของย่าน ซึง่ถอืว่าเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเสรมิสรา้งประสบการณ์
และความเขา้ใจของผูม้าเยอืน  

1.2 วตัถปุระสงค ์

1)  ศกึษาบรบิทเชงิพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรมทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม 
2)  วเิคราะหค์ุณลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคมของยา่นกะดจีนี – คลองสาน 

1.3 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

พืน้ทีศ่กึษา คอื ย่านกะดจีนี – คลองสาน ตามแผนแมบ่ทการฟ้ืนฟูยา่นเมอืงเก่าและการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูย่านกะดจีนี – คลองสาน พ.ศ. 
2575 ตัง้อยู่ในเขตธนบุร ีในพืน้ทีก่ารปกครองของแขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุร ี(ย่านกะดจีนี) และแขวงคลองสาน เขตคลองสาน (ย่าน
คลองสาน) มขีนาดพืน้ทีศ่กึษาประมาณ 6.87 ตารางกโิลเมตร หรอื 4,293.75 ไร ่มขีอบเขตพืน้ทีศ่กึษา ดงัน้ี  

ทศิเหนือ จรดแม่น ้ าเจ้าพระยา โดยมีบริเวณฝัง่ตรงข้ามแม่น ้ าเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ตอนใต้ของเกาะรัตนโกสินทร์  
ประกอบดว้ยยา่นทา่เตยีน ยา่นปากคลองตลาด สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ยา่นทรงวาด และยา่นตลาดน้อย 

ทศิตะวนัออก จรดแมน่ ้าเจา้พระยา และถนนเจรญินครบรเิวณท าเรอืคลองสาน โดยมพีืน้ทีฝั่ง่ตรงขา้มแมน่ ้าเป็นยา่นสีพ่ระยา 

ทศิใต ้ จรดถนนอสิรภาพ ถนนลาดหญา้ และวงเวยีน 

ทศิตะวนัตก จรดคลองบางกอกใหญ่และป้อมวชิยัประสทิธิ ์
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รปูท่ี 1 แผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษายา่นกะดจีนี – คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ทีม่า: ส านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง กรุงเทพมหานคร, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั, 2565. 

2. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการวิจยั 

2.1 การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัประเด็นการศึกษาทัง้หมดประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับ
วฒันธรรมชุมชน มรดกวฒันธรรม และองคป์ระกอบทางวฒันธรรม 2) แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืง 
และ 3) แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน 

2.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมชุมชน มรดกวฒันธรรม และองคป์ระกอบทำงวฒันธรรมวฒันธรรม 

วฒันธรรมเป็นกลุ่มของสงัคมที่มลีกัษณะที่โดดเด่นทางจติวญิญาณ ทางวตัถุ ทางความคดิ และทางอารมณ์และถ่ายทอด
ออกมาทางศลิปะ วรรณกรรม วถิชีวีติ การใชช้วีติร่วมกนัในสงัคม ค่านิยม ประเพณีและความเชื่อ (UNESCO, 2001) ดงันัน้ มรดกทาง
วฒันธรรม จงึเป็นการสบืทอดศลิปะ วรรณกรรม วถิชีวีติความเชื่อ ในทางจติวญิญาณ ทางวตัถุ ทางความคดิ และทางอารมณ์ต่อกนัมา
ในสงัคม โดยมรดกทางวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องได้ (tangible cultural heritage) เช่น 
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม สิง่ก่อสร้าง เป็นต้น และรวมถึงนามธรรม  และมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ ( intangible cultural 
heritage) เช่น ภาษา ศีลธรรม จรยิธรรม สุนทรยีศาสตร์ ตลอดจนอาหาร การแต่งกาย ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น ซึ่งอาจสรุป
ลกัษณะส าคญัของสิง่ทีส่มควรไดร้บัการยกยอ่งเป็นมรดกทางวฒันธรรม (วรนิทร ์ถิน่นคร, 2550) 

2.1.2 แนวควำมคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืง 

การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงมรีากฐานทีม่าแตกต่างกนั หากพจิารณาความเป็นมาของ “การอนุรกัษ์เมอืง” และ “การฟ้ืนฟูเมอืง”  
จะพบว่าเป็นการด าเนินการทีแ่ตกต่างกนัตามบรบิทของเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยวตัถุประสงคข์องการอนุรกัษ์เมอืงเป็นไปเพื่อสงวน
รกัษาลกัษณะทางกายภาพของเมอืงทีม่คีวามเก่าแก่และส าคญัทางประวตัศิาสตรใ์หค้งคุณคา่ไว ้ในขณะทีว่ตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟูเมอืง
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เป็นไปเพื่อปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพของเมอืงที่เกดิความเสยีหาย หรอืความเสื่อมโทรมใหส้อดคล้องกบัความต้องการทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและวฒันธรรมทีร่่วมสมยั เน่ืองจากในปัจจุบนัช่องว่างของการอนุรกัษ์เมอืงและการฟ้ืนฟูเมอืงไดแ้คบลง ท าใหก้ารอนุรกัษ์เมอืงกบัการ
ฟ้ืนฟูเมอืงมสีว่นเกีย่วขอ้งและสนบัสนุนซึง่กนัและกนั (ยงธนิศร ์พมิลเสถยีร, 2557)  

การอนุรกัษ์เมอืงเป็นผลมาจากความพยายามจดัการสภาพแวดลอ้มในการสรา้งสรรค์ทีอ่ยู่อาศยัและองค์ประกอบของเมอืง
ภายใตม้ติกิารรกัษาคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์โดยเฉพาะการอนุรกัษ์สิ่งก่อสรา้งทีเ่ป็นโบราณสถาน แหล่งประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ี
แต่การอนุรกัษ์เมอืงมคีวามซบัซ้อนในเรื่องของกรรมสทิธิ ์กลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี กลุ่มผลประโยชน์ ผูก้ าหนดนโยบาย และวถิีทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ยงธนิศร์ พมิลเสถยีร, 2557) การอนุรกัษ์เมอืงภายใต้มติกิารมองเมอืงอย่างมพีลวตัรทีม่คีุณค่าและ
ความหมายซึง่องคป์ระกอบของมรดกเมอืงถอืเป็นตน้ทุนส าคญัในการอนุรกัษ์และพฒันาไปสูค่วามยัง่ยนื จงึเกดิกรอบแนวคดิหลกัการ
พฒันาบนฐานของคุณคา่ทีม่กีารบรหิารจดัการ เมอืงเก่าอยา่งเหมาะสมบนฐานของการใหคุ้ณคา่และความหมายตามบรบิทของเมอืงเก่า 
(ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2563)  

การฟ้ืนฟูเมอืง มคีวามสมัพนัธ์กบัสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างมนีัยส าคญับางประการ ซึ่งปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม วถิชีวีติของประชากร ประกอบกบัการท าลายคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ มรดกทางวฒันธรรม และสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นสิง่
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเมอืง กจิกรรม และคน โดยการฟ้ืนฟูและปรบัปรุงเมอืงนัน้จะสะทอ้นการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของเมอืงที่
มคีวามส าคญัในการรบัรูต้วัตนของพืน้ที ่เพื่อพฒันาหรอืปรบัปรุงใหม้ศีกัยภาพดา้นกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่หมาะสมควบคู่กบั
การรกัษาสิง่ที่บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของพื้นที่ที่มคีวามแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม, 2563) ทัง้น้ี การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงเป็นการเปลีย่นแปลงทางกายภาพองเมอืงหรอืส่วนของเมอืงทีเ่กดิความเสยีหา ย 
เสือ่มโทรมใหม้สีภาพทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทของเมอืงเพือ่ประโยชน์สาธารณะ ส าหรบัพืน้ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร์
ทีส่ะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของวฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ของเมอืง การพฒันาพืน้ทีจ่งึจ าเป็นต้องค านึงถงึรูปแบบการพฒันาที่
รกัษาองคป์ระกอบและคุณคา่ทางประวตัศิาสตร ์

2.1.3 แนวควำมคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน 

การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์เป็นการท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีค่รอบคลุมถงึสาระดา้นการศกึษา การเขา้ใจธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม
และการจดัการเพื่อรกัษาระบบนิเวศใหย้ัง่ยนื ครอบคลุมถงึขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ การปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลบัสู่ชุมชน
ท้องถิ่นและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (United Nations Environment Programme and World Tourism Organization, 2005) 
อย่างไรก็ตามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีต้นทุนทางพื้นที่ เช่น วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สิง่ทีม่คีุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม ภูมทิศัน์เมอืง ประวตัศิาสตร ์การท่องเทีย่วท าใหเ้กดิการอนุรกัษ์ 
ฟ้ืนฟู และรกัษามรดกทางวฒันธรรมไม่ใหสู้ญหายไป ตลอดจนการน าทรพัยากรทางวฒันธรรมซึ่งเป็นต้นทุนมาจดัการเพื่อใหเ้กดิการ
พฒันาคน เศรษฐกจิ วฒันธรรม และสงัคมสูค่วามยัง่ยนืและความสุขของผูค้นในชุมชน (กรมสง่เสรมิวฒันธรรม, 2560) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนไม่เพยีงแต่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ว แต่ยงัเน้นถงึการสรา้งศกัยภาพของคนใน
ชุมชน เพือ่ใหก้จิกรรมการทอ่งเทีย่วไมเ่ป็นการท าลายวถิชีวีติเดมิหรอืทรพัยากรของชุมชนทีม่อียูเ่ดมิ (ศนูยว์จิยัธนาคารออมสนิ, 2562) 

2.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การศกึษาบรบิทเชงิพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน : กรณีศกึษาย่านกะดจีนี –  
คลองสาน เป็นการศกึษาและวเิคราะห์ถึง “มรดกทางวฒันธรรมและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์วถิีชุมชน” ทีแ่สดงถึง
องค์ประกอบที่ส าคญัของการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์วถิีชุมชน สะท้อนถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูเมอืงกบัการท่องเที่ ยว  
รปูที ่2 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญั คอื 1) มรดกทางวฒันธรรม 2) องคป์ระกอบทางวฒันธรรมวฒันธรรม  
3) การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน 4) การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืง ทีม่กีารก าหนดรายละเอยีดของการอนุรกัษ์องค์ประกอบที่มคีุณค่า 
ทางประวตัศิาสตรแ์ละรปูแบบการจดัการการท่องเทีย่ว รวมทัง้บรบิทของย่านกะดจีนี – คลองสาน ทีจ่ะท าใหท้ราบประวตัแิละความส าคญั 
ขององค์ประกอบในดา้นต่าง ๆ ในการวเิคราะหบ์รบิทของย่านและองค์ประกอบทางวฒันธรรมของย่านกะดจีนี - คลองสาน ซึ่งเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน เพือ่น าไปสูก่ารวางแผนการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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รปูท่ี 2 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 

2.3 การออกแบบการวิจยั 

วฒันธรรมเป็นกลุม่ของสงัคมทีม่ลีกัษณะทีโ่ดดเด่นทางจติวญิญาณ ทางวตัถุ ทางความคดิ และทางอารมณ์และถ่ายทอดออกมาทาง
ศลิปะ วรรณกรรม วถิชีวีติ การใชช้วีติรว่มกนัในสงัคม คา่นิยม ประเพณีและความเชือ่ (UNESCO, 2001) ซึง่มติทิางสงัคมและวฒันธรรม
สง่ผลต่อบรบิทของพืน้ที ่ส าหรบังานวจิยัน้ีมุ่งเน้นเรื่อง “บรบิทเชงิพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรม” โดยน าเสนอขอ้มลูดา้นบรบิท
เชิงพื้นที่และองค์ประกอบทางวฒันธรรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ จากการทบทวนวรรณกรรมเชงิลกึ แนวความคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งทีเ่น้นการส ารวจและการสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมอืใน
การเกบ็ขอ้มลู มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การส ารวจทางกายภาพอย่างรวดเรว็ในระดบัเมือง การส ารวจ (survey mapping) ซึ่งเป็นการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม 
(non – participation observation) เพือ่ประกอบการวเิคราะหเ์ชงิกายภาพ ทีต่ัง้ และขอบเขตของพืน้ที ่

ส่วนท่ี 2 การส ารวจรายละเอียดเฉพาะพื้นท่ี การส ารวจรายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรม เส้นทาง 
การคมนาคม และลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนซึง่สะทอ้นวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์

3. ผลการศึกษา 

3.1 คณุลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคมของย่านกะดีจีน – คลองสาน 

ย่านกะดจีนี – คลองสาน มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยาทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานในการอยู่อาศยัและประกอบพาณิชย-
กรรม ทีม่ลีกัษณะการตัง้ถิน่ฐานเป็นชุมชนอยูอ่าศยัทีเ่ก่าแก่ของพอ่คา้ชาวจนีฮกเกีย้น และการตัง้ถิน่ฐานเป็นชุมชนการคา้ทีม่บีทบาทเป็น
จุดแวะพกัเรอืสนิคา้ทีจ่ะเดนิทางจากปากแม่น ้าเขา้สู่กรุงศรอียุธยาในการเป็นพืน้ทีก่ารคา้และอุตสาหกรรม ท าใหม้คีนหลากหลายเชื้อ
ชาตเิขา้มาคา้ขายและตัง้รกรากในบรเิวณน้ีมากขึน้จนเป็นย่านทีม่คีวามหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุแ์ละพืน้ทีก่ารคา้ทีส่ าคญั (ส านักการ
วางผงัและพฒันาเมอืง กรุงเทพมหานคร, 2563) เมือ่เขา้สูร่ชัสมยัในรชักาลที ่5 และรชักาลที ่6 ราวปี พ.ศ. 2447 พืน้ทีย่า่นคลองสาน - ท่าดนิ
แดง มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้จากการพฒันาสถานีรถไฟสายคลองสาน - มหาชยั โดยมสีถานีรถไฟคลองสานเป็นสถานีตน้ทาง
ตัง้อยู่บรเิวณปากคลองสาน ท าให้พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบสถานีรถไฟและท่าน ้าคลองสานเป็นจุดเปลีย่นถ่ายส าคญัของการสญัจรทางน ้า
และทางรางของผูค้น สนิคา้ และการบรกิาร อยา่งไรกต็าม เมือ่มกีารก่อสรา้งและเปิดใชส้ะพานปฐมบรมราชานุสรณ์เพือ่เชือ่มต่อการเดนิทาง
ระหว่างสองฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา ในปี พ.ศ. 2475 การพึง่พาระบบการขนส่งทางน ้าและทางรางในการขนถ่ายสนิคา้ การบรกิาร และการใช้
บรกิารของผูค้นจงึค่อย ๆ ลดบทบาทลงท าใหม้กีารหยุดใหบ้รกิารสถานีรถไฟคลองสาน ในปี พ.ศ. 2504 (ส านักการวางผงัและพฒันา
เมอืง กรุงเทพมหานคร, 2563) กลา่วคอื เมือ่บรบิทการพฒันาของยา่นเปลีย่นแปลงไปท าใหค้วามรุง่เรอืงของยา่นลดน้อยลง ดงันัน้สิง่ทีย่งัคง
หลงเหลอือยู ในย่านกะดจีนี - คลองสาน คอื “มรดกวฒันธรรม” ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละไมไ่ด ้เชน่ ศาสนสถาน โกดงัสนิคา้ ท่าเรอื และวถิชีวีติของ
กลุ่มชนต่างศาสนาและชาตพินัธุท์ีย่งัมีการสบืทอดมาถงึในปัจจุบนั ย่านกะดจีนี – คลองสานสะทอ้นและถ่ายทอดเรื่องราวเกีย่วกบัความ
เป็นมาของการตัง้ถิน่ฐานของกรุงเทพมหานครในอดตีทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเดนิทางและขนสง่ทางน ้า (หอจดหมายเหตุแหง่ชาต,ิ 2563) ท า
ใหเ้ป็นย่านทีม่วีฒันธรรมทีห่ลากหลายทางชาตพินัธุ์ และศาสนสถานทีส่ าคญัของกรุงเทพมหานคร รวมถงึบทบาทการท่องเทีย่วย่านกะดี
จนี – คลองสาน เป็นยา่นทีม่กีารสบืทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอยา่งเหนียวแน่นผา่นรปูแบบสถาปัตยกรรม มรดกทางวฒันธรรม กจิกรรม
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การคา้ และวถิชีวีติดัง่เดมิของคนในชุมชนทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของยา่นแหง่น้ีได ้ยา่นกะดจีนี – คลองสาน 
จงึมจีุดเด่นทางดา้นมรดกทางวฒันธรรมเป็นสิง่สง่เสรมิใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วในยา่น (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2563) 

3.1.1 ลกัษณะทำงดำ้นกำยภำพ  

ย่านกะดจีนี – คลองสาน ครอบคลุมพืน้ทีศ่าสนสถาน โบราณสถาน และชุมชนทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
และอยู่อาศยัตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยาจนถงึปัจจุบนั ท าใหย้่านกะดจีนี – คลองสาน เป็นย่านประวตัศิาสตรแ์ละศลิปวฒันธรรมรมิแม่น ้า
เจ้าพระยาที่เก่าแก่และส าคญัของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นย่านที่มคีวามหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุ์และพื้นที่การค้าที่ส าคญั  
ดงัเหน็ไดจ้ากอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในพืน้ที ่ซึง่จ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงัน้ี 

1) อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของพืน้ที ่แสดงถงึความเป็นย่านกะดจีนี – คลองสาน ซึง่สะทอ้นความรุ่งเรอืงตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชน์อาคารจากโกดงัสนิคา้เก่าใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัและการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมการคา้  
และการบรกิารยงัคงเอกลกัษณ์ของอาคารเดมิไวเ้พื่อใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของย่าน ไดแ้ก่ ตกึแถวรุ่นสยามมธัยสัถ์บรเิวณถนนเชยีงใหม่  
เรอืนแถวไมบ้รเิวณรมิน ้าปากคลองวดัดอกไม ้เรอืนแถวไมบ้รเิวณรมิคลองวดัอนงค ์เรอืนแถวไมบ้รเิวณถนนขา้งอุทยานเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
โรงน ้าปลาทัง่ง้วนฮะ โกดงัเกลือแหลมทอง โกดงัเซ่งกี่ โกดงัสนิค้าพ่อค้าแขก และโกดงัฮ่วยจุ่งล่ง ซึ่งสมัพนัธ์กบัที่ตัง้ของโรงงาน
อุตสาหกรรมและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ ทีส่ าคญัในอดตี  

2) อาคารส าคญัทางศาสนา มคีวามหลากหลายของชาติพนัธุ ์ศาสนา และความเชื่อ ประกอบดว้ย อาคารศาสนาพุทธ ไดแ้ก่  
วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร วดับุปผารามราชวรวหิาร วดัอนงคารามวรวหิาร วดัพชิยญาตกิารามวรวหิาร  
วดัทองนพคุณ และวดัทองธรรมชาตวิรวหิาร นอกจากน้ีมศีาสนสถานทีช่าวไทยเชื้อสายจนี ศาลเจา้เกยีนอนัเกง ศาลเจา้พ่อเสอื ศาลเจา้พ่อ       
กวนอู และศาลเจา้ซ่าไนเกง็ รวมทัง้อาคารทางศาสนาศรสิต ์คอื วดัซางตาครูส้ และอาคารทางศาสนาอสิลาม ไดแ้ก่ มสัยดิบางหลวง มสัยดิกูว
ตลิอสิลาม หรอืสเุหรา่ตกึแดง และมสัยดิเซฟี หรอืมสัยดิตกึขาว เป็นตน้ 

3) อาคารส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซุ้มประตูแขก  
สมาคมเผยแพรคุ่ณธรรม (เตก็ก่า) จจีนิเกาะ ตลาดคุณหญงิอายุยนื โรงคราม และป้อมป้องปัจจามติร เป็นตน้ 

   
อาคารส าคญัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ อาคารส าคญัทางศาสนา อาคารส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

รปูท่ี 3 แสดงอาคารส าคญัยา่นกะดจีนี – คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

3.1.2 ลกัษณะทำงดำ้นสงัคมและวฒันธรรม 

ยา่นกะดจีนี – คลองสาน เป็นยา่นเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ทีต่ัง้อยูด่า้นทศิตะวนัตกของรมิฝัง่แมน่ ้าเจา้พระยา ซึง่เป็นพืน้ที่ 
ทางประวตัิศาสตร์ที่เกิดจาการตัง้ถิ่นฐานของชุมชนที่มคีวามแตกต่างและหลากหลายทางชาติพนัธุ์ ศาสนา และความเชื่อ โดยมพีื้นที่
ศูนยก์ลางทางศาสนาเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัต่อการรวมกลุ่มทางสงัคม ในพืน้ทีย่่านกะดจีนี มกีารรวมกลุ่มทางสงัคมและทางศาสนา 
ตามพืน้ทีศ่าสนสถานทีส่ าคญั ไดแ้ก่ วดัพุทธ ศาลเจา้จนี มสัยดิ และโบสถ์ครสิต์ ส าหรบัการรวมกลุ่มทางสงัคมของชุมชนย่านคลองสานมี
ความเชื่อมโยงกบัชุมชนในย่านเยาวราช ที่ตัง้อยู่ในพืน้ทีฝั่ง่ตรงขา้มแม น ้าเจา้พระยา ซึ่งเป็นย่านที่เกดิขึน้จากการผสมผสานระหว่าง
สงัคมการคา้ การผลติ และการอยูอ่าศยัในพืน้ทีข่องกลุ่มคนไทยเชือ้สายต่าง ๆ โดยเฉพาะเชือ้สายจนีและอนิเดยี 
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3.1.3 ลกัษณะทำงดำ้นเศรษฐกจิ 

ย่านกะดจีนี – คลองสาน เป็นย่านทีม่กีจิกรรมการคา้และการบรกิารทีส่มัพนัธก์บัทุนทางวฒันธรรมเดมิของย่านร่วมสมยักบัการ
เปลีย่นรปูแบบการพฒันาเมอืง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทกจิกรรมหลกั คอื กจิกรรมการคา้และบรกิารทีส่มัพนัธก์บัทุนทางวฒันธรรมเดมิ
ของยา่น และกจิกรรมการคา้และบรกิารรว่มสมยัทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงรปูแบบการสญัจรทางน ้าเป็นทางบก และการรวมกลุม่ทาง
เศรษฐกจิในรปูแบบวสิาหกจิชุมชน ดงัน้ี 

1) กจิกรรมการคา้ ย่านกะดจีนี – คลองสาน มรีูปแบบของกจิกรรมกาคา้แตกต่างกนั โดยย่านกะดจีนี มลีกัษณะเป็นกจิการ 
ของครอบครวัทีใ่ชท้ีอ่ยู่อาศยัเป็นพืน้ทีป่ระกอบการ ซึ่งลกัษณะของสนิคา้และบรกิารในย่าน เช่น ขนมฝรัง่กุฎีจนี ขนมไทยบา้นทนิกร  
งานกระเป๋าผา้ หมกูระดาษ เป็นตน้ ส าหรบัยา่นคลองสาน มลีกัษณะทีส่มัพนัธก์บักจิกรรมการคา้และอุตสาหกรรมดัง้เดมิของพืน้ที ่ไดแ้ก่ 
ตลาดทา่ดนิแดง โกดงัรมิน ้า และตลาดท่าเรอืคลองสาน  

2) กจิกรรมการท่องเทีย่ว ในย่านกะดจีนี – คลองสาน ส่วนใหญ่อยู่ในเสน้ทางรมิแม่น ้าเจา้พระยา โดยมกีระแสการท่องเทีย่ว 
ตามเสน้ทางจกัรยานเพื่อเขา้มาเยีย่มชมวถิชีวีติของผูค้นในชุมชน ซึ่งเสน้ทางจกัรยานการท่องเทีย่วย่านกะดจีนี - คลองสานเชื่อมโยง
จากยา่นกะดจีนีถงึยา่นคลองสาน โดยใชเ้สน้ทางหลกัของชุมชน ทัง้ถนนสายหลกั สายรอง สายยอ่ย และทางเดนิภายในชุมชน 

3.2 บริบทเชิงพืน้ท่ีและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมทัง้ท่ีเป็นรปูธรรมและนามธรรม 

ยา่นกะดจีนี – คลองสาน มอีงคป์ระกอบของยา่นทีม่คีวามเฉพาะตวัในหลากหลายมติ ิอนัไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม ศลิปวฒันธรรม 
ประวตัศิาสตร์ กจิกรรมการคา้ และความหลากหลายทางชาตพินัธุท์ีม่คีวามโดดเด่นเป็นคุณลกัษณะส าคญัทีส่ ื่อและถ่ายทอดวฒันธรรม
และวถิชีวีติชุมชน สง่ผลใหใ้นพืน้ทีม่มีรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไดแ้ละมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดก้ระจายตวัอยูใ่นพืน้ที ่ดงัน้ี 

3.2.1 มรดกทำงวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้

ตารางท่ี 1 แสดงมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไดใ้นยา่นกะดจีนี - คลองสาน 
คณุค่าทางสถาปัตยกรรม 

รปูแบบอยุธยา รปูแบบไทยประเพณ ี
รปูแบบไทยพืน้ถิน่ 
(รตันโกสนิทร)์ 

รปูแบบราชนิยม 

 
วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร 

 
วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร 

 
สะพานพระพทุธยอดฟ้า 

 
วดัพชิยัญาตกิารามวรวหิาร 

 

รปูแบบสถาปัตยกรรมจนี 
รปูแบบสถาปัตยกรรม 
บาโรคอติาเลยีน 

รปูแบบสถาปัตยกรรมอสิลาม 

 
ศาลเจา้พอ่กวนอ ู

 
วดัซางตาครูส้ 

 
มสัยดิบางหลวง 

 
มสัยดิตกึขาว 
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  คณุค่าทางประวติัศาสตร ์
สมยักรงุศรอียุธยา สมยัธนบุร ี สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ สมยัรตันโกสนิทรต์อนกลาง 

 
วดัทองธรรมชาต ิ

 
ศาลเจา้พอ่กวนอ ู

 
วดับุปผารามราชวรวหิาร 

 

 
บา้นหวัง่หล ี

คณุค่าทางเศรษฐกิจ 
ยา่นการคา้ ยา่นโกดงัรมิน ้า รา้นคา้ชุมชน 

 
ตลาดทา่ดนิแดง 

 
โกดงัเซ่งกี ่

 
ขนมฝรัง่กุฎจีนี 

 
หมกูระดาษ 

1) คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความหลากหลายทางชาตพินัธุ ์โดยมรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมในพืน้ที ่ไดแ้ก่ 
รูปแบบอยุธยา เช่น พระวหิารหลวง วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร รูปแบบไทยประเพณี เช่น วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร วดับุปผารามราช
วรวหิาร วดัอนงคารามวรวหิาร วดัทองนพคุณ และวดัทองธรรมชาตวิรวหิาร รปูแบบไทยพืน้ถิน่ (รตันโกสนิทร)์ เชน่ กลุ่มเรอืนไมต้รอก
ถาน กลุม่เรอืนไมชุ้มชนกุฎจีนี บา้นพาทยโกศล กลุ่มเรอืนไมชุ้มชนโรงคราม กลุ่มเรอืนไมชุ้มชนชา่งนาค - สะพานยาว และสะพานพระพุทธ
ยอดฟ้า รปูแบบราชนิยม (รชักาลที ่3) เช่น พระอุโบสถและพระวหิารน้อยวดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร พระอุโบสถวดัประยุรวงศาวาสวร
วหิาร พระวหิารวดับุปผารามราชวรวหิาร และวดัพชิยัญาตกิารามวรวหิาร รูปแบบสถาปัตยกรรมจนี เช่น ศาลเจา้เกยีนอนัเกง ศาลเจา้
พ่อกวนอู ศาลเจา้ซ าไนเกง็ บา้นหวัง่หล ีฮ่วยจุ่งโล่ง สมาคมเผยแพร่คุณธรรม (เตก็ก่า) จจีนิเกาะ บา้นกระดูกชา้งหรอืวงัคา้งคาว และ
บา้นโปษ์กี ่รปูแบบสถาปัตยกรรมบาโรคอติาเลยีน คอื วดัซางตาครูส้ และรปูแบบสถาปัตยกรรมอสิลาม เช่น มสัยดิบางหลวง มสัยดิกูว
ตลิอสิลามหรอืสเุหรา่ตกึแดง และมสัยดิเซฟีหรอืมสัยดิตกึขาว 

2) คุณค่ำทำงประวตัศิำสตร์ แบ่งเป็นสมยัอยุธยา ย่านกะดจีนี – คลองสาน มบีทบาทเป็นเมอืงหน้าด่าน โดยมรี่องรอยทาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั คอื ป้อมวไิชยประสทิธิ ์ตัง้อยูบ่รเิวณปากคลองบางกอกใหญ่ วดัทองธรรมชาต ิและวดัทองนพคุณ ต่อมาในสมยัธนบุร ี
มกีารอพยพของชาวจนีและชาวกรุงเก่ากลุ่มต่างๆ ทีย่งัคงร่องรอยจนถงึปัจจุบนั ไดแ้ก่ ศาลเจา้กวนอ ูชุมชนชาวจนีบรเิวณปากคลองกุฎี
จนี วดัซางตาครูส้ ชุมชนกุฎจีนีและชุมชนกุฎขีาว สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ มบีทบาทเป็นย่านทีอ่ยู่อาศยัของขนุนางผูใ้หญ่ทีม่กีารสรา้ง
วดัเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน ไดแ้ก่ วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร วดับุปผารามราชวรวหิาร วดัอนงคาราม
วรวหิาร วดัพชิยัญาตกิารามวรวหิาร มสัยดิบางหลวง ศาลเจ้าเกยีนอนัเกง และการปฏสิงัขรณ์วดัที่สร้างในสมยัอยุธยาเพื่อเป็นพระ
อารามหลวง ไดแ้ก่ วดัทองธรรมชาตแิละวดัทองนพคุณ รวมถงึสมยัรตันโกสนิทร์ตอนกลาง เป็นยุคทีรุ่่งเรอืงมากทีสุ่ด โดยเฉพาะดา้น
การคา้บรเิวณพืน้ทีร่มิแม่น ้าเจา้พระยา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของท า เทยีบสนิคา้ โกดงัสนิค้า ไดแ้ก่ ตลาดคุณหญงิอายุยนื โรงน ้าปลาทัง่ง่วนฮะ 
โกดงัเซ่งกี ่โกดงัปาเตน็ โกดงัเกลอืแหลมทอง ฮว่ยจุง่โล่ง บา้นหวัง่หล ีบา้นโปษก์ี่ และบา้นกระดกูชา้งหรอืวงัคา้งคาว ยุคสมยัรตันโกสนิทร์
ตอนปลาย เป็นยุคที่มกีารเปลี่ยนแปลงจากการพฒันาทางบก ได้แก่ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรอืสะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนน
ประชาธปิก ถนนอรุณอมัรนิทร ์ถนนอสิรภาพ ถนนสมเดจ็เจา้พระยา และถนนลาดหญา้ 

3) คุณค่ำทำงเศรษฐกจิ กิจกรรมการค้าและการบรกิารสมัพนัธ์กบัทุนทางวฒันธรรมเดมิของย่านร่วมสมยักบัการเปลี่ยน
รปูแบบการพฒันาเมอืง ทัง้รปูแบบปัจเจกและมกีารรวมกลุม่จนเกดิเป็นกลุม่ยา่นการคา้ ไดแ้ก่ ยา่นการคา้ ทีม่กีจิกรรมทางเศรษฐกจิ และทีม่ ี
ทีต่ ัง้ชดัเจน ซึง่สมัพนัธก์บักจิกรรมการคา้และอุตสาหกรรมดัง้เดมิของพืน้ที ่เช่น ตลาดท่าดนิแดง ตลาดท่าเรอืคลองสาน หรอืคลองสาน
พลาซ่า ย่านโกดงัรมิน ้าจากความเจรญิรุ่งเรอืงดา้นการคา้ในยุคสมยัรตันโกสนิทรต์อนกลาง ท าใหบ้รเิวณรมิแม่น ้าเจา้พระยาเป็นทีต่ัง้
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ของโกดงัรมิน ้าและรา้นคา้ชุมชน เป็นลกัษณะของกจิการครอบครวัทีก่ระจายตวัอยู่ในย่าน และใชท้ีอ่ยู่อาศยัเป็นที่ประกอบกจิการ โดย
สนิคา้และบรกิารทีส่ าคญัของยา่น ไดแ้ก่ ขนมฝรัง่กุฎจีนี ขนมไทยบา้นทนิกร และหมกูระดาษ เป็นตน้ 

3.2.2 มรดกทำงวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้

1) คุณค่ำดำ้นประเพณี มคีวามสมัพนัธ์กบัความหลากหลายทางศาสนาและชาตพินัธุ์ของคนในย่าน ประกอบดว้ย ประเพณีในพุทธ
ศาสนา ไดแ้ก่ เทศกาลกนิเจ - เทศกาลทิง้กระจาด ประเพณีส าคญัของชุมชนวดักลัยาณ์ งานฉลองเจา้พอ่ด า ประเพณีส าคญัของชุมชน
โรงคราม เป็นงานประจ าปีของชาวชุมชนหรอืงานฉลองเจา้พอ่ด า ถูกจดัมาครัง้แรกใน พ.ศ. 2499 โดยจดัขึน้ในชว่งเดอืนที ่2 ตามปฏทินิของ
ชาวจนี และงานประจ าปีงว่นเซยีวศาลเจา้พ่อกวนอู หรอืเทศกาลโคมไฟ จดัขึน้ในช่วงเดอืนมนีาคมในคนืทีพ่ระจนัทรเ์ตม็ดวงครัง้แรก โดย
ชาวจนีจะนิยมกนิขนมบวัลอยกนัในครอบครวั และออกจากบ้านมาชมการประดบัโคมไฟ เพื่อความเป็นสริมิงคล ประเพณีในศรสิต์ศาสนา 
ไดแ้ก่ เทศกาลวนัครสิตม์าส ประเพณีส าคญัของชุมชนกุฎจีนี มงีานฉลองประกอบพธิมีสิซารบัพระกุมารเยซูบงัเกดิในคนืวนัที่ 25 ธนัวาคมของ
ทุกปี งานวนัพระตาย หรอืวนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์เพือ่ระลกึถงึการทรมานและการสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขนของพระเยซเูจา้ และวนัฉลองวดั มกีารน า
พระมหากางเขนศกัดิส์ทิธิใ์นวดัซางตาครูส้ มาแหร่อบชุมชนและตัง้แสดงใหเ้คารพบชูา และประเพณีในศาสนาอสิลาม ไดแ้ก่ วนัตรุษฟิฏร ิ
(การถอืศลีอดในเดอืนรอมฎอน) และวนัตรุษอฏัฮา (เฉลมิฉลองการเสรจ็สิน้การประกอบพธิฮีจัญใ์นประเทศซาอุดอิารเบยี) เทศกาลงานบุญ
ของชุมชนกุฎขีาวจะสมัพนัธก์บัเทศกาลตามชุมชนมสุลมิพืน้ทีอ่ื่น ๆ 

2) คุณค่ำดำ้นควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำต ิย่านกะดจีนี - คลองสาน เป็นย่านประวตัศิาสตร์ทีเ่กดิจาการตัง้ถิน่ฐานของชุมชน 
สบืเน่ืองจากสมยักรุงศรอียุธยาและความรุ่งเรอืงทางการคา้และอุตสาหกรรมตัง้แต่ในอดตี ท าใหเ้กดิความหลากหลายทางศาสนาและ  
ชาตพินัธุข์องคนในย่าน ประกอบดว้ย 4 กลุ่มชาตพินัธุ ์ไดแ้ก่ กลุ่มชาตพินัธุไ์ทย มกีารตัง้ถิน่ฐานในหลายยุคสมยัตัง้แต่สมยัธนบุร ีทมีกีาร
อพยพของคนกรุงเก่ามาตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณนี้ กลุ่มชาตพินัธุจ์นี มกีารตัง้ถิน่ฐานมาจากการเป็นย่านการคา้ทีรุ่่งเรอืงในอดตี ท าใหม้กีลุ่ม
พอ่คา้ชาวจนีตัง้ถิน่ฐานกระจายตวัในหลายชุมชน เช่น ยา่นกะดจีนี เป็นถิน่ฐานชาวจนีฮกเกีย้น บรเิวณวดักลัยาณมติรวรมหาวหิารและ
ศาลเจา้เกยีนอนัเกง กลุ่มชาตพินัธุโ์ปรตุเกส มกีารตัง้ถิน่ฐานมาตัง้แต่สมยัธนบุร ีโดยมวีดัซางตาครูส้เป็นศูนยก์ลางชุมชน ซึง่ชาวไทยเชือ้
สายโปรตุเกส อาศยัอยู่ร่วมกบัชาวจนีบรเิวณย่านกะดจีนี และกลุ่มชาตพินัธุ์แขก มกีารตัง้ถิ่นฐานตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื แขกจาม (ชาวมุสลมิจากอาณาจกัรจมัปาในเขมรทีเ่ขา้มาเป็นกองอาสาจาม) และแขกแพ (ปลูกแพอยู่) โดยมมีสัยดิบาง
หลวงเป็นศูนยก์ลางชุมชน แขกเชือ้สายปัตตานี เป็นชาวมุสลมิทีเ่ข้ามาตัง้ถิน่ฐานในย่านคลองสาน ซึง่มคีวามสามารถทางการช่างทอง
และนาค มศีูนยก์ลางชุมชนอยู่ทีม่สัยดิกวูตลิอสิลามหรอืสุเหร่าตกึแดง และแขกชาวอนิเดยี เป็นชาวมุสลมิอนิเดยีทีเ่ขา้มาคา้ขายขา้ว ผา้
แพรพรรณ เพชรพลอย เครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้จากอนิเดยี โดยมศีูนย์กลางชุมชนอยู่ทีม่สัยดิกูวตลิอสิลามหรอืสุเหร่าตกึแดง และ
มสัยดิเซฟีหรอืมสัยดิตกึขาว 

3) คุณค่ำดำ้นภูมปัิญญำ มคีวามสมัพนัธ์กบัความหลากหลายทางศาสนาและชาตพินัธ์ของคนในย่าน แบ่งออกเป็น ภูมปัิญญาทาง
อาหาร ไดแ้ก่ มรดกวฒันธรรมอาหารไทย - โปรตุเกส อาหารของชาวไทยเชือ้สายโปรตุเกส เป็นอาหารทีไ่ดร้บัต ารบัจากโปรตุเกสทีเ่กดิการ
ผสมผสานกบัความเป็นไทย เช่น ขนมฝรัง่กุฎีจนี ถุงทองไสห้มู ขนมกวยตัด๊ บวัลอยญวน สตูลิ้นหมูบ้านโปรตุเกส เน้ือแซนโม และ
ขนมจนีไก่คัว่ มรดกวฒันธรรมอาหารมุสลมิ เช่น อาหารฮาลาล ส ารบัแขกกุฎีขาว โรตีกรอบ กะหรี่ปับ๊ ซาโมซา และวุ้นนม มรดก
วฒันธรรมอาหารจนี เชน่ หมีก่รอบโบราณ ขา้วตม้มดัแมก่อ้นแกว้ สม้แกว้ อาลวัดอกกุหลาบ กุย้ช าย จุ ยกว้ย หมูโ่สรง่ วหิกนอนรงั ขา้ว
เหนียวมูลตาตี ๋กะลอจี๊ โรงแป้งขา้วหมาก เป็ดพะโล้ ห่านพะโล้ น ้าปลาทัง่ง่วนฮะ และน ้าปลาพทัรสหกจิ ส าหรบัภูมปัิญญาด้านการ
ประดษิฐ ์เชน่ การประดษิฐห์มกูระดาษ การผลติไตจุ้ดไฟ และหวัสงิโต อาวุธไม ้เป็นต้น 

4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

ยา่นกะดจีนี – คลองสาน มอีงคป์ระกอบของยา่นทีม่คีวามเฉพาะตวัในหลากหลายมติ ิอนัไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม ศลิปวฒันธรรม 
ประวตัิศาสตร์ กิจกรรมการค้า และความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ที่มคีวามโดดเด่น ซึ่งเป็นคุณลกัษณะส าคญัที่สื่อและถ่ายทอด
วฒันธรรมและวถิชีวีติชุมชน สง่ผลใหพ้ืน้ทีม่มีรดกทางวฒันธรรมทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดก้ระจายตวัอยู่ใน
พืน้ที ่ซึง่ถอืเป็นจุดเด่นทางดา้นมรดกทางวฒันธรรมท าใหเ้กดิการท่องเทีย่ว และบรรยากาศของย่านการค้าเก่าทีด่ ารงอยู่ท่ามกลางกลุ่ม
อาคารพาณิชยใ์หม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามกระแสการพฒันาเมอืงในยุคปัจจุบนั ทัง้น้ี กลุม่ผูอ้ยูอ่าศยัและผูป้ระกอบการในพืน้ทีท่ีม่คีวามผกูพนักบัวถิี
ชวีติดัง้เดมิ รูปแบบทางสงัคม ประเพณีและวฒันธรรม และองค์ประกอบของเมอืงเก่าทีม่สี่วนในการสร้างสภาพแวดลอ้มและลกัษณะ
เฉพาะตวัใหแ้ก่ยา่นกะดจีนี – คลองสาน 



บรบิทเชงิพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทำงวฒันธรรมของแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษว์ถิชีุมชน 
กรณศีกึษำ: ยำ่นกะดจีนี – คลองสำน 
อธชิา ทองแทน่ และสวุด ีทองสกุปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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จากการศึกษาบริบทของพื้นที่และคุณลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของย่านกะดีจีน – คลองสาน พบว่า 
องค์ประกอบทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์วถิีชุมชน ประกอบด้วย 1) คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ที่มรีูปแบบของ
สถาปัตยกรรมทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากความหลากหลายทางศาสนาและชาตพินัธุ ์2) คณุค่าทางประวติัศาสตร ์ทีม่วีวิฒันาการตัง้แต่สมยัอยุธยา
จนถงึสมยัรตันโกสนิทร ์ซึง่มบีทบาทเป็นเมอืงหน้าด่านจนมาเป็นย่านการคา้ทีม่วีามรุง่เรอืง 3) คณุค่าทางเศรษฐกิจ ทีม่กีจิกรรมการคา้
ที่แสดงถึงประวตัิศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งถ่ายทอดผ่านรูปแบบของกิจกรรมและสนิค้า 4) คุณค่าด้านประเพณี มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
หลากหลายทางศาสนาและชาตพินัธุ์ของคนในย่าน ซึ่งมปีระเพณีที่ส าคญัทางพุทธศาสนา ครสิตศาสนา และศาสนาอสิลามที่สะท้อน
ประวตัคิวามเป็นมาของพืน้ที ่5) คณุค่าด้านความหลากหลายทางเช้ือชาติ ทีเ่กดิจาการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนสบืเน่ืองจากสมยักรุงศรี
อยุธยาและความรุ่งเรอืงทางการคา้และอุตสาหกรรมตัง้แต่ในอดตี ท าใหเ้กดิความหลากหลายทางศาสนาและชาตพินัธุ์ ของคนในย่าน 
ไดแ้ก่ กลุม่ชาตพินัธุไ์ทย กลุม่ชาตพินัธุจ์นี กลุ่มชาตพินัธุ์โปรตุเกส และกลุ่มชาตพินัธุแ์ขก และ 6) คณุค่าด้านภมิูปัญญา มคีวามสมัพนัธ์
กบัวถิชีวีติในอดตีทีไ่ดร้บัภมูปัิญญาทางอาหารและภมูปัิญญาดา้นการประดษิฐจ์ากความหลากหลายทางศาสนาและชาตพินัธุข์องคนในยา่นที่
สบืทอดกนัมาถงึปัจจุบนั กล่าวไดว้า่ องคป์ะกอบทางวฒันธรรมของยา่นและบรบิทของพืน้ทีท่ าหน้าทีช่ว่ยสง่เสรมิเอกลกัษณ์ของยา่นกะดจีนี - 
คลองสาน ไดเ้ป็นอย่างด ีส าหรบัภาคการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนตอ้งอาศยัแรงจงูใจของภาคประชาชนและการสง่เสรมิดา้นนโยบาย
ของภาครฐัในระดบันโยบายทอ้งถิน่ประกอบการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนดว้ย 

5. บทสรปุ 

ย่านกะดจีนี - คลองสาน ถือเป็นย่านความหลากหลายของมรดกทางวฒันธรรมที่มวีามหลากหลายของผูค้น 3 ศาสนา ได้แก่ 
ศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต ์และศาสนาอสิลาม 4 ความเชือ่ ประกอบดว้ย ความเชือ่ในพุทธเถรวาท ความเชือ่ในพุทธมหายาน ความเชือ่ใน
ศาสนาครสิต์ และความเชื่อในศาสนาอสิลามท าใหใ้นพืน้ทีม่มีรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไดแ้ละมรดกทางวฒันธรรมจบัตอ้งไม่ได้ ซึ่ง
ประกอบดว้ย คุณคา่ทางสถาปัตยกรรม คุณคา่ทางประวตัศิาสตร ์คุณคา่ทางเศรษฐกจิ คุณคา่ดา้นประเพณี คุณคา่ดา้นความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ และคุณค่าด้านภูมปัิญญา สะท้อนถึงการผสมผสานกนัระหว่างโครงสร้างและองค์ประกอบทางวฒันธรรมของพื้นที่ใน
หลากหลายมติ ิรวมถงึความส าคญัในเชงิประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีม่คีวามส าคญัในการเป็นพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจถงึ
ประวตัศิาสตร์ ความเป็นมาของวถิชีวีติชุมชนตัง้แต่ในอดตีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงมาสู่ปัจจุบนั ในขณะเดยีวกนักม็ผีลต่อการรบัรูแ้ละ
ยอมรบัความเป็นย่านทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้ การท าความเขา้ใจในบรบิทของย่านและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมทีม่วีถิชีวีติเฉพาะตวั
ของยา่น จงึเป็นกลไกส าคญัทีน่ าไปสูก่ารวางแผนการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนอยา่งยัง่ยนื 

6. ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาบรบิทเชงิพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรมของแหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนของยา่นกะดจีนั – คลองสาน 
แสดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบทางวฒันธรรมของยา่นและบรบิททีม่ศีกัยภาพ ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะทางกายภาพ สถาปัตยกรรม วถิชีวีติ
ชุมชนในตรอก การประกอบอาชพี ประเพณี วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ทีถ่่ายทอดผ่านองค์ประกอบทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเทีย่ว 
เชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชน จงึน ามาสูข่อ้เสนอแนะการวางแผนการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษว์ถิชีุมชน ไดแ้ก่ 1) ประเดน็ดา้น 
การประชาสมัพนัธ์องค์ประกอบทางวฒันธรรมของย่าน โดยการส่งเสรมิองค์ประกอบทางวฒันธรรมของย่านเพื่อสรา้งความเขา้ใจใน
บรบิทของยา่นและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมทีม่วีถิชีวีติเฉพาะตวัของย่านต่อการจดัการการท่องเทีย่ว 2) ประเดน็ดา้นการอนุรกัษแ์ละ
ฟ้ืนฟูองคป์ระกอบทางวฒันธรรมของย่าน โดยการส่งเสรมิความร่วมมอืของคนในชุมชนเป็นกลุ่มแรกดว้ยการอาศยัปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
โครงสรา้งและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมของย่านเป็นจุดเริม่ตน้ในการสรา้งแรงจงูใหค้นในชุมชนระลกึถงึคุณค่าของสถานทีแ่ละคุณค่า
ทางวฒันธรรมซึ่งนอกเหนือจากขอ้เสนอแนะขา้งต้น การวางแผนการอนุรกัษ์และพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ไดจ้ะตอ้งอาศยัทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในบรบิทและองคป์ระกอบทาง
วฒันธรรมของย่าน ซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีม่คีวามส าคญัทีน่ าไปสูก่ารวางแผน วางผงั และออกแบบโครงการน าร่องส าหรบัการอนุรกัษ์และ
พฒันายา่นและการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วถิชีุมชนอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
พืน้ทีชุ่มชนต าบลปากน ้าประแส จงัหวดัระยองเป็นหน่ึงในพืน้ทีชุ่มชนทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการทอ่งเทีย่ว ทีม่กีารผสมผสาน

ทัง้ทรพัยากรทางธรรมชาต ิสงัคมและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย และก าลงัไดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่ว ตลอดจนถงึโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กบัประชากรที่อยู่อาศยัในชุมชน จงึส่งผลให้ผู้วจิยัเล็งเหน็ถึงความส าคญัต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรและลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ที ่ดงันัน้ การรบัรูถ้งึขอ้มลู และการประเมนิคุณค่าของพืน้ทีจ่งึมคีวามส าคญัต่อการวางแผนในอนาคต งานวจิยัน้ีจึ งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ าแนกแผนผงัขอ้ก าหนดผา่นการประยุกตใ์ชด้ว้ยการบรูณาการตามแนวความคดิการวางแผนทางผงัเมอืงดว้ยการใช้
กระบวนการของ Form-Based Codes (FBCs) รว่มกบัแนวความคดิการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน หรอื Community-Based Tourism (CBT) 
เพื่อน าไปไปสู่การประเมนิคุณค่าเชงิกายภาพของพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางในการควบคุมผ่านแผนผงั ขอ้ก าหนด และการสร้าง
มาตรการทางผงัเมอืงส าหรบัการอนุรกัษ์คุณค่าเชิงกายภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพตามองค์ประกอบของทัง้สอง
แนวความคดิประกอบไปด้วย 9 ปัจจยั ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ, อตัราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดนิ, ความสูงอาคาร, ความ
หนาแน่นอาคาร, รปูแบบถนน, สิง่ดงึดดูใจ, กจิกรรมการทอ่งเทีย่ว, การเรยีนรู,้ และสิง่อ านวยความสะดวก ผลการศกึษาพบวา่ สามารถ
จ าแนกลกัษณะทางกายภาพทีแ่ตกต่างกนัได ้4 รูปแบบพืน้ที ่ไดแ้ก่ P1-พืน้ทีท่างธรรมชาติและชนบท, P2-พืน้ทีช่านเมอืง, P3-พืน้ที่
ชุมชนโดยทัว่ไป, และ P4-พืน้ทีเ่มอืง และผลการศกึษายงัพบอกีว่าบรเิวณพืน้ที ่P3 และ P4 เป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าเชงิกายภาพสงู และมี
ความส าคญัต่อการท่องเทีย่วมากทีสุ่ด ดงันัน้ พืน้ทีใ่นบรเิวณดงักล่าวควรเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการวางแผนเชงิลกึเป็นล าดบัแรก เพือ่ให้เกดิ
การอนุรกัษ์คุณคา่เชงิกายภาพ และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนต่อไปในอนาคต 

ค าส าคญั: ฟอรม์เบสดโ์คด, การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน, ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร,์ การวางแผนจดัการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิชุมชน 

Abstract 
The community area of Pak Nam Prasae Subdistrict, Rayong Province is one of the residential areas that are 

important for tourism due to the mixtures of the natural resource and a variety of the culture and society. Also, it is obtaining 
interest from the tourists. Moreover, it can provide income for the residents in the community.  Therefore, the researchers have 
seen the importance of natural resources and landscape conservation in the area. Additionally, the information acknowledgment 
and the value evaluation of the area are the major elements for further planning. Hence, this study has the objective to sort 
the diagrams of the regulations through the integration as per the concept of urban planning by the process of the Form-Based 
Codes (FBCs) and the idea of the Community-Based Tourism (CBT) to reach the area’s physical value evaluation and suggest 
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the guideline of the monitoring through the regulations diagrams and the urban plan measure creating for the physical value 
conservation and the tourism supports by the local residents from the Geographic Information System (GIS) applying with the 
statistical analysis in the physical analysis as per both concepts’ elements which are 9 factors as land use, floor area ratio,  
building’s heights, density, road types, attractions, tourist activities, learning, and facilities. The result has been found that there 
are 4 different physical area types which are P1-Natural and Rural Transect zone, P2-Suburban Transect zone, P3-General 
Urban Transect zone, and P4-Urban Transect zone. Furthermore, the study can be seen that the P3 and P4 Areas are the 
areas that have value and are the most important for tourism. In summarily, the above-mentioned in-depth planning is the 
place that receives the in-depth planning first for the physical value conservation and supports further tourism by the local 
community.    

Keywords:  Form-Based Codes (FBCs), Community-Based Tourism (CBT), Geographic information system (GIS), Community 
land-use management planning 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั  

การวางแผนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเมอืงด้วยกระบวนการที่อยู่ในรูปแบบของ Form-Based Codes ซึ่ง Form-Based 
Codes จะเป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการสง่เสรมิทางดา้นสุขภาพ (Public Health) ความปลอดภยั (Public Safety) และสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานที่
ประชากรในเมอืงควรที่จะได้รบั (Public Welfare) นอกจากน้ี Form-Based Codes ยงัมเีป้าหมายของการวางแผนที่เป็นรูปธรรม และมี
ความเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ โดยจะเป็นการก าหนดแนวทางในการพฒันาเชงิกายภาพทีจ่ะท าใหเ้มอืงเกดิการใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ย่าง
เตม็ประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัเป็นการใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์ การรกัษาคุณค่า และความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ของพืน้ทีเ่พื่อคง
ลกัษณะไว ้จงึท าใหก้ารวางแผนเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาเมอืงดว้ยการใชก้ระบวนการของ Form-Based Codes จะสามารถตอบสนอง
ต่อการพฒันาของเมอืงไดท้ัง้มติทิางดา้นกายภาพ และมติทิางดา้นสงัคมได ้(กนกวรรณ มะสวุรรณ และ ภษูติ เลศิวฒันารกัษ,์ 2563)  

จงัหวดัระยองเป็นหน่ึงในจงัหวดัทีม่แีหล่งทอ่งเทีย่วทีม่คีวามส าคญัในหลากหลายประเภท โดยหน่ึงในนัน้ คอื แหล่งท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนทีต่ัง้อยูท่ีต่ าบลปากน ้าประแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง โดยต าบลปากน ้าประแสเป็นชุมชน
ทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานการอยูอ่าศยัในบรเิวณรมิแมน่ ้าประแสร ์อกีทัง้ยงัมสีภาพทางภูมศิาสตรข์องพืน้ทีเ่ป็นทีล่าดต ่า และตดิต่อลงสูอ่่าวไทย 
จงึส่งผลท าใหพ้ื้นทีบ่รเิวณน้ีเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ทางดา้นทรพัยากรทางธรรมชาตเิป็นอย่างมาก รวมถงึการมลีกัษณะทาง
สงัคม และวฒันธรรมทีส่ามารถสง่เสรมิการท่องเทีย่วของชุมชนทอ้งถิน่ได ้เช่น วถิชีวีติของประชากรทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณรมิแมน่ ้า การ
ประกอบอาชพีประมงพืน้บา้น การมพีืน้ทีป่่าชายเลน อาหารพืน้ถิน่ การทอดผา้ป่ากลางน ้า เป็นตน้ (ส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีา
จงัหวดัระยอง, 2562) อย่างไรกต็าม จากการทีพ่ืน้ทีต่ าบลปากน ้าประแสเป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จงึ
ท าใหพ้ืน้ทีต่ าบลปากน ้าประแสกลายเป็นพืน้ทีท่ี่มคีวามทา้ทายต่อการวางแผนเพือ่การอนุรกัษ์คุณค่าในเชงิกายภาพดว้ยการประยุกตใ์ช้
ผา่นกระบวนการในการพฒันาเมอืงทีอ่ยูใ่นรปูแบบของ Form-Based Codes รว่มกบั Community-Based Tourism ซึง่กระบวนการต่าง 
ๆ ทีเ่กดิขึน้จะเป็นวธิกีารในการวางแผนทางดา้นผงัเมอืงทีจ่ะน าไปสู่การควบคุมแผนผงัขอ้ก าหนด และการสรา้งมาตรการทางผงัเมอืง 
เพือ่ท าใหเ้กดิการพฒันาเมอืงทีค่วบคูไ่ปกบัการอนุรกัษ์คุณคา่ในเชงิกายภาพของพืน้ที ่เพือ่สง่เสรมิเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนต่อไป 

ดงันัน้ การศึกษา และการวิจัยในครัง้น้ี ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา  และการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการผสาน
แนวความคดิของ Form-Based Codes เขา้กบัแนวทางการท่องเทีย่วโดยชุมชน เพือ่เป็นการจ าแนกบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ที ่หรอื 
Transect Zones จากกลุ่มชุดขอ้มลูทางดา้นลกัษณะเชงิกายภาพ โดยการใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรใ์นรูปแบบกรดิส าหรบัการเกบ็
รวบรวมชุดขอ้มลู รวมถงึการใชโ้ปรแกรมสถติศิาสตรใ์นรปูแบบ K-Means Cluster Analysis ส าหรบัการวเิคราะหก์ารจ าแนกกลุ่มขอ้มลู 
เพือ่น าไปสูก่ารจดัท าเป็นแผนที ่(Mapping) ทีจ่ะเป็นจุดเริม่ตน้ทีท่ าใหเ้กดิการรบัรู ้และการท าความเขา้ใจลกัษณะเชงิกายภาพของพืน้
ทีว่า่พืน้ทีใ่ดมคีวามเหมาะสม มคีุณคา่ในเชงิกายภาพ รวมถงึมศีกัยภาพต่อการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนมากทีส่ดุ ซึง่จะท าใหเ้กดิแนวทางใน
การควบคุมแผนผงัขอ้ก าหนด และการสรา้งมาตรการทางผงัเมอืงต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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1.2 วตัถปุระสงค ์

เพือ่เป็นการจ าแนกบทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ที่ หรอื Transect Zones โดยผา่นการผสานตามแนวความคดิ Form-Based 
Codes (FBCs) รว่มกบัแนวทางการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน หรอื Community-Based Tourism (CBT) 

2. แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

2.1 การวางแผนผงัเมืองด้วยการใช้ Form-Based Codes (FBCs) 

Form-Based Codes คอื เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการวางแผนทางดา้นผงัเมอืง โดยจะมลีกัษณะเป็นมาตรการ หรอืขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อการวางแผนในการจดัการลกัษณะทางกายภาพของเมอืง หรอืเป็นแนวทางในการจดัท าข้อก าหนดที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการใชป้ระโยชน์อาคารภายในเมอืง เพือ่น าไปสูก่ารสง่เสรมิทางดา้นความปลอดภยั และสวสัดกิารขัน้
พืน้ฐานทีป่ระชากรในเมอืงควรทีจ่ะไดร้บั รวมถงึเกดิการใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ยา่งคุม้คา่ และเกดิผลประโยชน์ต่อสาธารณะใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2.1.1 องคป์ระกอบของ Form-Based Codes 

Form-Based Codes Institute หรอื FBCI เป็นสถาบนัชัน้น าทีต่ ัง้อยู่ที่กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่สถาบนัน้ี
เป็นสถาบนัทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะในทางดา้นการวางแผนเพื่อการพฒันาเมอืงดว้ยกระบวนการทีอ่ยู่ในรูปแบบของ Form-Based 
Codes เป็นอย่างมาก โดย Form-Based Codes Institute ได้ท าการก าหนดองค์ประกอบของการวางแผนเพื่อการพฒันาเมอืงขัน้
พืน้ฐานทีส่ าคญั โดยสามารถแบง่ออกเป็น 5 องคป์ระกอบหลกั (Form-Based Codes Institute, n.d.) ดงัน้ี  

1) แผนผงัขอ้ก าหนด (Regulation Plans) คอื แผนผงัทีใ่ชเ้พื่อน าไปสู่การก าหนดขอบเขตของพืน้ที ่หรอืแผนผงัทีใ่ชใ้นการ
ควบคุมจากการถูกก าหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างกนั เช่น แผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ แผนผงัการใช้
ประโยชน์อาคาร แผนผงัพืน้ทีโ่ล่ง แผนผงัพืน้ทีส่าธารณะ แผนผงัโครงขา่ยคมนาคมขนสง่ เป็นตน้  

2) มาตรฐานของพืน้ทีส่าธารณะ (Public Standards) คอื การก าหนดรายละเอยีด หรอืองค์ประกอบของพื้นที่สาธารณะให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เชน่ ทางเดนิเทา้ (sidewalk), ช่องการจราจร (travel lanes), การจอดรถบนถนน (on-street parking), ตน้ไม ้
(trees), และสิง่อ านวยความสะดว้ยบนทอ้งถนน (street furniture) เป็นตน้  

3) มาตรฐานของรูปทรงอาคาร (Building Standards) คอื การก าหนดรายละเอยีด หรอืองค์ประกอบเพื่อใช้ในการควบคุม
รปูรา่งอาคาร ทีต่ ัง้อาคาร รวมถงึรปูแบบในการใชง้านของอาคารใหม้คีวามสมัพนัธก์บัการก าหนดรปูแบบของพื้นทีส่าธารณะ    

4) วธิกีารจดัการ (Administration) คอื แนวทาง ขัน้ตอน หรอืกระบวนการทีใ่ชใ้นการตรวจสอบเอกสาร และโครงการต่าง ๆ ที่
จะน ามาใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดทีไ่ดม้กีารก าหนดขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวามคล่องตวัสงู 

5) ค าจ ากดัความ (Definitions) คอื การอธบิายค าศพัท ์หรอืขอ้มลูทีม่คีวามหมายเฉพาะทีใ่ชส้ าหรบัการวางแผนเพื่อการพฒันา
เมอืง หรอืพืน้ทีท่ีถู่กควบคุมดว้ยมาตรการทางผงัเมอืง เพือ่ท าใหเ้กดิความแมน่ย าต่อการน ามาใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดทีไ่ดก้ าหนดขึน้ 

2.1.2 การก าหนดขอบเขตพืน้ทีต่ามลกัษณะทางกายภาพของเมอืง 

การวางแผนเพื่อส่งเสรมิให้เกิดการพฒันาเมอืงด้วยกระบวนการของ Form-Based Codes จะมกีารเริม่ต้นจากการก าหนด
ขอบเขต หรอืการแบง่โซนพืน้ที ่(Transect Zones) ตามลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์และสภาพทางภมูศิาสตรข์องพืน้ที ่เชน่ ลกัษณะ
ทางกายภาพ และความหนาแน่นภายในเมอืง เป็นต้น ซึ่งโดยทัว่ไปจะสามารถแบ่งพื้นที่เมอืงออกเป็น 7 พื้นที่ ตามการจ าแนกด้วย
ลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ การใช้ประโยชน์อาคาร พื้นที่สาธารณะ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ รวมถงึโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง ได้แก่ พืน้ทีท่างธรรมชาต ิ(T1-Natural), พืน้ทีช่นบท (T2-Rural), พื้นทีช่านเมอืง (T3-Suburban), พืน้ทีเ่มอืงทีม่ขีนาดโดยทัว่ไป 
(T4-General Urban), พืน้ทีพ่าณิชยกรรมกลางชุมชนเมอืง (T5-Urban Center), พืน้ทีศู่นยก์ลางทางเศรษฐกจิทีม่คีวามหนาแน่นสูง (T6-
Urban Core), และพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเฉพาะเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็นส่วนพืน้ทีพ่เิศษของเมอืง (SD-Special Districts) และหลงัจากทีไ่ด้
ขอบเขตพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้จากการจ าแนกประเภทแลว้ สถาปนิกผงัเมอืง นกัออกแบบชุมชนเมอืง หรอืนกัผงัเมอืงจะท าการด าเนินงานโดยการ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคประชาชนในการที่จะร่วมเสนอเป็นขอ้ก าหนดของท้องถิ่นที่มรีายละเอยีดเกี่ยวขอ้งกบั
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แนวทางในการออกแบบ และการพฒันาเมอืงในระยะของการด าเนินการต่าง ๆ เช่น แผนระยะสัน้ 1-5 ปี หรอืแผนระยะกลาง 5-10 ปี ซึง่
จะขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัทัง้ 5 องคป์ระกอบ ของ Form-Based Codes 

2.2 การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

การท่องเทีย่วโดยชุมชน คอื การเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีเ่กดิขึน้จากการมสี่วนร่วมของประชากรในชุมชนทีร่่วมกนัวางแผน
พฒันาพื้นทีใ่หก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว โดยการวางแผนที่เกดิขึน้จะเป็นการดงึศกัยภาพของทรพัยากร และเอกลกัษณ์เฉพาะของ
ทอ้งถิน่ทีจ่ะสามารถสรา้งอาชพี รวมถงึรายไดใ้หก้บัประชากร และชุมชนได ้ 

2.2.1 รปูแบบของการทอ่งเทีย่ว 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) (ม.ป.ป. อ้างถึงใน วารชัต์ มธัยมบุรุษ, 2562) ได้ท าการจ าแนก
รูปแบบของการท่องเทีย่วออกเป็น 3 รูปแบบ ตามองคป์ระกอบของการท่องเทีย่ว หรอืลกัษณะทางกายภาพในพืน้ที ่ซึง่ประกอบดว้ย
รปูแบบ ดงัน้ี  

1) การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อเอกลกัษณ์
เฉพาะถิน่ของพืน้ทีน่ัน้ ๆ เน่ืองจาก ทรพัยากรในพืน้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศ หรอืทรพัยากรทางธรรมชาตทิีไ่ดส้ง่เสรมิพืน้ทีใ่ห้
กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้เชน่ การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ, การทอ่งเทีย่วเชงิธรณีวทิยา, และการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร เป็นตน้ 

2) การท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) เป็นการท่องเทีย่วทีต่อ้งมจีติส านึกต่อการรกัษาคุณค่ามรดก
ทางวฒันธรรม ประเพณี รวมถงึภูมปัิญญาพืน้บา้นทีป่ระชากรในพืน้ทีม่สีว่นร่วมต่อการจดัการดา้นการท่องเทีย่ว เช่น การท่องเทีย่วเชงิ
ประวตัศิาสตร,์ การทอ่งเทีย่วงานชมวฒันธรรมและประเพณี, และการทอ่งเทีย่วชมวถิชีวีติในชนบท เป็นตน้ 

3) การท่องเทีย่วในความสนใจพเิศษ (Special Interest Tourism) เป็นการท่องเทีย่วทีไ่ดม้กีารผสมผสานระหว่างการท่องเทีย่ว
กบัสิง่อื่น ๆ เพิม่เตมิ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการ หรอืสิง่ทีไ่ดใ้หค้วามสนใจเป็นพเิศษ เช่น การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ, การ
ทอ่งเทีย่วเชงิทศันศกึษา, การทอ่งเทีย่วแบบผจญภยั, การทอ่งเทีย่วแบบโฮมสเตย,์ และการทอ่งเทีย่วเพือ่การประชุม เป็นตน้ 

2.2.2 องคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

สถาบนัการท่องเทีย่วโดยชุมชน (CBT-I) (2554) ไดม้กีารจดัองคป์ระกอบเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนใหก้ลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งยัง่ยนื ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) ทรพัยากรทางธรรมชาต ิและวฒันธรรมของทอ้งถิน่ คอื การท่องเทีย่วโดยชุมชนตอ้งเป็นสถานที่ทีม่ฐีานของระบบนิเวศ 
รวมถงึสงัคม และวฒันธรรมทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกบัทรพัยากรทางธรรมชาต ิซึง่จะมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของทรพัยากรเฉพาะทอ้งถิน่ 

2) องคก์รของชุมชน คอื การทอ่งเทีย่วโดยชุมชนตอ้งเกดิขึน้จากการมสีว่นรว่มของประชากรในชุมชน เนื่องจาก ประชากรทุก
คนมสีทิธใินความเป็นเจา้ของทรพัยากร อกีทัง้ยงัมสีทิธใินการแสดงความคดิเหน็ในการพฒันาพืน้ทีใ่หก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

3) การจดัการ คอื การท่องเทีย่วโดยชุมชนตอ้งมกีารจัดตัง้ชมรม องค์กร หรอืกลไกในการท างานเพื่อจดัการระบบของการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัเป็นตวัแทนของการเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วกบัการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ของชุมชนอกีดว้ย  

4) การเรยีนรู ้คอื การท่องเทีย่วโดยชุมชนตอ้งมนีักปราชญ์ หรอืผูท้ีม่คีวามรูใ้นทกัษะต่าง ๆ เพื่อท าการใหข้อ้มลู และความรู้
แก่นักท่องเทีย่ว นอกจากน้ี ยงัต้องมกีารจดัระบบของกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรูร้ะหว่างชาวบา้น และนักท่องเทีย่ว เพื่อเป็นการ
สรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจในวถิชีวีติทีแ่ตกต่าง รวมถงึเป็นการสรา้งจติส านึกต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากร ทัง้ในส่วนของชาวบา้น และ
นกัทอ่งเทีย่ว 
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3. วิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจภาคสนาม การ
สงัเกต รวมถึงการใช้ฐานขอ้มูลจากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ ซึ่งขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งจะถูกน ามาจดัแบ่งเป็นชุดขอ้มูลเพื่อให้
เป็นไปตามการน าแนวความคดิทัง้ 2 แนวความคดิมาผสานกนั คอื Form-Based Codes และ Community-Based Tourism หลงัจากนัน้ 
ขอ้มลูจะถูกน ามาวเิคราะหโ์ดยการใชโ้ปรแกรมทางสถติศิาสตร์ หรอื SPSS ในการจดักลุ่มขอ้มลูแบบไมเ่ป็นขัน้ตอน (Non-hierarchical 
Cluster Analysis หรอื K-Means Cluster Analysis) พรอ้มทัง้หาจ านวนกลุ่มของขอ้มูล หรอื Number of Clusters ทีม่คีวามเหมาะสม
ส าหรบัชุดขอ้มลูนัน้ ๆ ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารของ Elbow Method ในการหาจ านวนกลุ่มของขอ้มลูทีม่คีวามเหมาะสม โดยใชว้ธิกีาร
ทีป่รากฏในค าสัง่ของ SPSS ในรูปแบบ Centroid Clustering เน่ืองจาก วธิกีารน้ีจะเป็นการจดักลุ่มของขอ้มลูทีม่าจากการพจิารณาตวั
แปรเชงิปรมิาณในหลาย ๆ ตวัแปรพรอ้ม ๆ กนัได ้และหลงัจากนัน้ ขอ้มลูทัง้ 2 ชุดจะถูกน ามาซอ้นทบักนั (Overlay Technique) เพื่อ
เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบบทบาทตามล าดบัชัน้ หรอื Transect Zones ทีม่คีวามชดัเจน และมคีวามเขา้ใจในลกัษณะทางกายภาพ
ของพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ 

 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั, ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการมุง่เน้นไปยงัองคป์ระกอบหลกัที ่1 ของ Form-Based Codes คอื แผนผงัขอ้ก าหนด เพือ่เป็นการจ าแนก
บทบาทของพืน้ที ่หรอื Transect Zones อกีทัง้ยงัไดท้ าการจ าแนกบทบาทของพืน้ทีโ่ดยการใชรู้ปแบบกรดิ (Grid) ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู ซึง่ขนาดกรดิทีม่คีวามเหมาะสมโดยการอา้งองิจากแนวความคดิ Form-Based Codes คอื 1 กรดิ จะมพีืน้ทีข่นาด 4 เอเคอร ์หรอื
ประมาณ 16,187 ตารางเมตร การวจิยัน้ีจงึท าการแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นกรดิโดยการใชข้นาดทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด คอื 1 กรดิ จะมี
พื้นที่ขนาด 150x150 เมตร หรอืประมาณ 22,500 ตารางเมตร ท าให้สามารถแบ่งพื้นที่ได้ทัง้หมด 684 กรดิ และจากการใช้ระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตรใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จนน าไปสูก่ารใชโ้ปรแกรมทางสถติศิาสตรใ์นการจดักลุ่มของชุดขอ้มลู 
หรอื K-Means Cluster Analysis รวมถงึการหาจุด Optimize ทีจ่ะน าไปสูก่ารเลอืกค่า K หรอื จ านวนกลุ่มของขอ้มลูทีม่คีวามเหมาะสม 
(Number of Cluster) ซึ่งจ านวนกลุ่มของขอ้มูลทีม่คีวามเหมาะสมจะมคี่าสมัประสทิธิร์ะยะทาง (Distance Coefficients) ทีม่รีะยะห่าง
ระหวา่งขัน้ตอน (Stage) แบบกา้วกระโดด โดยผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูตามการจดักลุม่ของชุดขอ้มลู และท าการผสานขอ้มลูทัง้ 2 
ชุดตามแนวความคดิทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จ าแนกบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ที ่ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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4.1 บทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ท่ีตามแนวความคิด Form-Based Codes (FBCs) 

การจดักลุ่มขอ้มูลเพื่อท าให้เกิดการจ าแนกบทบาทของพื้นที่ หรอื Transect Zones และเพื่อให้เป็นไปตามแนวความคิด
ทางดา้น Form-Based Codes จะมกีารใชต้วัแปรในการวเิคราะหด์งัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ตวัแปร และเงือ่นไขทีใ่ชใ้นการพจิารณาเพือ่ท าการจ าแนกบทบาทของพืน้ทีต่ามลกัษณะทางกายภาพ 
ตวัแปร เงือ่นไข 
1. ความหลากหลายของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
(Number of Building Use) 

การใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบง่ออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ ทีอ่ยูอ่าศยั, พาณิชยกรรม, 
อุตสาหกรรม, การใชป้ระโยชน์แบบผสมผสาน, สถาบนัการศกึษา, สถาบนัศาสนา, 
สถาบนัราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ, ชนบท และเกษตรกรรม, พืน้ที่
อนุรกัษ์ป่าไม ้และพืน้ทีช่ายฝัง่, และ พืน้ทีจ่อดรถ 

2.  อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ 
(Floor Area Ratio: FAR)  

อตัราสว่นความหนาแน่นของพืน้ทีอ่าคารต่อพืน้ทีด่นิทีก่่อสรา้ง 
= พืน้ทีอ่าคารรวมทุกชัน้ของอาคารทัง้หมด ÷ พืน้ทีแ่ปลงทีด่นิทีอ่าคารตัง้อยู ่

3. ความสงูอาคาร (Building Height) = ผลรวมความสงูของอาคารทัง้หมดในแต่ละกรดิ (เมตร) ÷ จ านวนอาคารทัง้หมด
ในแต่ละกรดิ 

4. ความหนาแน่นของการอยูอ่าศยั  (Density) = จ านวนอาคารทัง้หมด (ครวัเรอืน) ÷ จ านวนทีด่นิทัง้หมดในแต่ละกรดิ (ไร)่ 
หมายเหตุ (หน่วย คอื Dwelling Unit: DU) 
- บา้นเดีย่ว 1 หลงั = 1 DU 
- บา้นเชา่ 1 หอ้ง ภายในอาคารหลกั = 1 DU 
- อาคารแถวเพือ่การอยูอ่าศยั 1 หอ้ง ภายในอาคารหลกั = 1 DU 
- อาคารเพือ่การพาณิชยพ์ืน้ที ่100 ตารางเมตร = 1 DU 
- อาคารส านกังานพืน้ที ่100 ตารางเมตร = 1 DU 
- ทีพ่กัอาศยัแบบชัว่คราวทีม่ไีมเ่กนิ 4 หอ้ง (เชน่ โฮมสเตย ์เป็นตน้) ภายในอาคาร
หลกั = 1 DU 
- สิง่ก่อสรา้งเพิม่เตมิเพือ่ประกอบการอยูอ่าศยั เชน่ หอ้งเกบ็ของ โรงจอดรถ ศาลา 
ครวั เป็นตน้ จะไมน่บัรวมในความหนาแน่นของแปลงทีอ่ยูอ่าศยั  

5. ความยาวของถนน (Road Length) ถนนแบง่ออกเป็น 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ ถนนสายหลกั, ถนนสายรอง, ถนนซอย, และ
เสน้ทางจกัรยาน 

ทีม่า: Beaufort County Government (2014), ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั, 2565. 

และเมื่อน าขอ้มลูทีท่ าการเกบ็รวบรวมไดม้าเขา้สู่การใชโ้ปรแกรมทางสถติศิาสตรเ์พื่อท าการจดักลุ่มของชุดขอ้มูล (Cluster) 
ซึง่จะเริม่ตน้จากการหาจ านวนกลุ่มของขอ้มลู (Number of Cluster) หรอืคา่ K ทีม่คีวามเหมาะสม โดยการใชว้ธิกีารของ Elbow Method 
พบว่า Step of ‘elbow’ ทีม่คี่า Distance Coefficients ห่างแบบกา้วกระโดดกบัระยะก่อนหน้า คอื ระดบั (Stage) ที ่680 ดงัตารางที ่2 
ซึง่จ านวนกรณี (Cases) หรอืจ านวนกรดิทัง้หมดทีน่ ามาวเิคราะห ์คอื 684 กรณี ดงันัน้ จะท าใหส้ามารถแบง่กลุ่มของชุดขอ้มลูออกเป็น 
4 กลุ่ม หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะหก์ลุ่มขอ้มูลแบบไม่เป็นขัน้ตอนโดยการใช้ K-Means Cluster Analysis เพื่อเป็นการจดัชุดขอ้มูล
ออกเป็นกลุ่มตามทีไ่ดท้ าการหาจ านวนกลุ่มทีม่คีวามเหมาะสมก่อนหน้าน้ี และเมือ่ท าการน ากลุ่มขอ้มลูทีส่ามารถแบ่งไดจ้ากโปรแกรม
ทางสถติศิาสตรม์าเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์จะท าใหผู้ว้จิยัสามารถแบ่งพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในรูปแบบกรดิ และเป็นไปตามแนวความคดิ 
Form-Based Codes ได ้4 บทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ที ่ไดแ้ก่ Cluster 1 คอื P1-พืน้ทีท่างธรรมชาตแิละชนบท (Natural and Rural 
Transect zone), Cluster 2 คือ P2-พื้นที่ชานเมอืง (Suburban Transect zone), Cluster 3 คือ P3-พื้นที่ชุมชนโดยทัว่ไป (General 
Urban Transect zone), และ Cluster 4 คอื P4-พืน้ทีเ่มอืง (Urban Transect zone) ดงัรปูที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลของคา่สมัประสทิธิร์ะยะทาง (Distance Coefficients) ของ Form-Based Codes เพือ่หา Step of ‘elbow’ ทีเ่หมาะสม 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 

213 
104 

1 
1 

213 
104 

1 
133 

1 
1 

305 
453 
256 
191 
405 
261 
104 
213 
133 
214 

21448.428 
25509.424 
25916.620 
26001.525 
27861.556 
28306.304 
33485.353 
49809.507 

103385.905 
153982.022 

671 
669 
672 
676 
674 
675 
677 
673 
680 
682 

0 
667 
664 
659 

0 
668 
679 
678 
681 
663 

678 
679 
677 
680 
681 
680 
682 
682 
683 

0 

ทีม่า: การวเิคราะหข์องผูว้จิยั, 2565. 

4.2 บทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ท่ีตามแนวความคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน หรือ Community-Based Tourism (CBT) 

การจดักลุ่มขอ้มูลเพื่อท าให้เกิดการจ าแนกบทบาทของพื้นที่ หรอื Transect Zones และเพื่อให้เป็นไปตามแนวความคิด
ทางด้าน การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรอื Community-Based Tourism (CBT) จะมกีารใช้ตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบของการ
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนในการวเิคราะห ์ซึง่สามารถแบง่องคป์ระกอบออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) สิง่ดงึดดูใจ คอื สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในพืน้ที ่หรอืสิง่ทีส่ามารถท าการดงึดดูใจของบุคคลภายนอกใหเ้ดนิทางเขา้มา
ท่องเทีย่วได ้ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นสิง่ทีม่เีอกลกัษณ์ มคีวามโดดเด่น มคีวามน่าสนใจ รวมถงึมคีวามสวยงาม เช่น อนุสรณ์สถาน วดั ศาล
เจ้า ทวิทศัน์ที่สวยงามจากทรพัยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น เช่น สะพานประแสสนิ , อนุสรณ์เรอืรบหลวงประแส, ทุ่งโปรงทอง, วดั
ตะเคยีนงาม, ศาลสมเดจ็กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ,์ ศาลเจา้พอ่กือ้อีไ่ทรยอ้ย, ชายหาดแหลมสน, ชายหาดประแส เป็นตน้ 

2) กจิกรรมการท่องเทีย่ว คอื กจิกรรมทีแ่หล่งท่องเทีย่วไดม้กีารจดัเตรยีมไว ้โดยเป็นการน าเอาทรพัยากรทีอ่ยู่ในพืน้ทีม่า
จดัเตรยีม เพือ่เป็นกจิกรรมส าหรบัใหน้ักท่องเที่ยวไดม้สี่วนร่วมในการลงมอืปฏบิตั ิเช่น การเดนิบนสะพานเพือ่ชมธรรมชาตบิรเิวณป่า
ชายเลนประแส และทุ่งโปรงทอง, การนัง่สามล้อทวัร์ย่านชุมชน, การนัง่เรอืชมคลอง และป่าชายเลนแสมผู้, การเดนิชม และการ
ถ่ายภาพบนอนุสรณ์เรอืรบหลวงประแส, การท าหมอนตุ๊กตารปูสตัวท์ะเลจากผา้ของกลุ่มผูส้งูอายุในชุมชน, การท าชาจากใบขลู ่เป็นตน้ 

3) การเรยีนรู ้คอื การเรยีนรูจ้ะมปีราชญช์าวบา้นเป็นผูค้อยใหข้อ้มลูแก่นกัทอ่งเทีย่ว เพือ่เป็นการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป นอกจากน้ี สถานที่ท่องเที่ยวบางสถานทีย่งัมป้ีายแสดงขอ้มูลเพื่อเป็นการใหค้วามรู้แก่นักท่องเที่ยวอกีด้วย เช่น 
วสิาหกจิชุมชนผลติชาใบขลู่, บา้นพพิธิภณัฑป์ากน ้าประแส, ศนูยว์จิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่อ่าวไทยฝัง่ตะวนัออก เป็นตน้ 

4) สิง่อ านวยความสะดวก คอื การบรกิารขัน้พื้นฐานที่มไีวค้อยบรกิาร หรอืสรา้งความสะดวกสบาย และความปลอดภยัใหก้บั
นกัทอ่งเทีย่ว โดยสิง่อ านวยความสะดวกจะประกอบดว้ยการบรกิารในหลากหลายดา้น เชน่ รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม รา้นจ าหน่ายของฝาก 
หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ การบรกิารของทีพ่กัแบบโฮมสเตย ์การคมนาคมขนสง่ในพืน้ที ่พืน้ทีจ่อดรถ จุดบรกิารในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ 

และเมือ่น าขอ้มลูทีท่ าการเกบ็รวบรวมไดม้าเขา้สูก่ารใชโ้ปรแกรมทางสถติศิาสตรเ์พือ่ท าการจดักลุม่ของชุดขอ้มลู (Cluster) ซึง่จะ
เริม่ต้นจากการหาจ านวนกลุ่มของขอ้มลู (Number of Cluster) หรอืค่า K ทีม่คีวามเหมาะสม โดยการใชว้ธิกีารของ Elbow Method พบว่า 
Step of ‘elbow’ ทีม่คี่า Distance Coefficients ห่างแบบก้าวกระโดดกบัระยะก่อนหน้า คอื ระดบั (Stage) ที ่681 ดงัตารางที ่3 ซึ่งจ านวน
กรณี (Cases) หรอืจ านวนกรดิทัง้หมดที่น ามาวเิคราะห์ คอื 684 กรณี ดงันัน้ จะท าใหส้ามารถแบ่งกลุ่มของชุดขอ้มูลออกเป็น 3 กลุ่ม 
หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะหก์ลุ่มขอ้มลูแบบไมเ่ป็นขัน้ตอนโดยการใช้ K-Means Cluster Analysis เพือ่เป็นการจดัชุดขอ้มลูออกเป็นกลุ่ม
ตามทีไ่ดท้ าการหาจ านวนกลุ่มทีม่คีวามเหมาะสมก่อนหน้าน้ี และเมือ่ท าการน ากลุ่มขอ้มูลทีส่ามารถแบ่งไดจ้ากโปรแกรมทางสถติศิาสตรม์า
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เขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์จะท าให้ผูว้จิยัสามารถแบ่งพื้นที่ที่อยู่ในรูปแบบกรดิ และเป็นไปตามแนวความคดิ Community-Based 
Tourism ได ้3 บทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ที ่ได้แก่ Cluster 1 คอื พื้นทีท่ี่มศีกัยภาพทางด้านการท่องเที่ยวต ่า, Cluster 2 คอื พื้นที่ที่มี
ศกัยภาพทางดา้นการทอ่งเทีย่วปานกลาง, และ Cluster 3 คอื พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทางดา้นการทอ่งเทีย่วสงู ดงัรปูที ่3 

ตารางท่ี 3 ผลของคา่สมัประสทิธิร์ะยะทาง (Distance Coefficients) ของ Community-Based Tourism เพือ่หา Step of ‘elbow’ ทีเ่หมาะสม 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 

174 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

263 
174 
269 
296 
270 
274 
268 
307 
266 
267 

3.578 
3.653 
3.910 
4.952 
5.407 
5.871 
6.874 
10.402 
17.773 
29.504 

670 
671 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 

0 
674 
0 
0 

673 
0 
0 

672 
0 
0 

675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
0 

ทีม่า: การวเิคราะหข์องผูว้จิยั, 2565. 

          
รปูท่ี 2 บทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ทีต่ามแนวความคดิ   รปูท่ี 3 บทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ทีต่ามแนวความคดิ   
Form-Based Codes, ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565.   Community-Based Tourism, ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 

4.3 บทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้จากการผสานแนวความคิด Form-Based Codes และ Community-Based Tourism 

เมื่อไดท้ าการจ าแนกบทบาทตามล าดบัชัน้ตามแนวความคดิต่าง ๆ ทีไ่ดน้ ามาใชส้ าหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ท าใหผู้ว้จิยัสามารถ
จ าแนกบทบาทของพืน้ทีไ่ด ้ดงัน้ี แนวความคดิ Form-Based Codes สามารถจ าแนกบทบาทได ้4 รปูแบบ ไดแ้ก่ Cluster 1 คอื P1-พืน้ทีท่าง
ธรรมชาตแิละชนบท, Cluster 2 คอื P2-พื้นที่ชานเมอืง, Cluster 3 คอื P3-พื้นที่ชุมชนโดยทัว่ไป, และ Cluster 4 คอื P4-พืน้ที่เมอืง ส่วน
บทบาทของพืน้ทีต่ามแนวทางการท่องเทีย่วโดยชุมชนสามารถจ าแนกบทบาทได ้3 รปูแบบ ไดแ้ก่ Cluster 1 คอื พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทางดา้น
การท่องเที่ยวต ่า, Cluster 2 คอื พื้นที่ที่มศีกัยภาพทางด้านการท่องเที่ยวปานกลาง, และ Cluster 3 คอื พื้นที่ที่มศีกัยภาพทางด้านการ
ท่องเทีย่วสงู และเมือ่น ารปูแบบของบทบาทตามล าดบัชัน้ทัง้ 2 แนวความคดิมาผสานกนัจะสามารถเกดิเป็นลกัษณะพื้นทีใ่นแต่ละบทบาท
ตามล าดบัชัน้ยอ่ยไดท้ัง้หมด 12 รปูแบบ ดงัรปูที ่4 ไดแ้ก่ P1-CBT1, P1-CBT2, P1-CBT3, P2-CBT1, P2-CBT2, P2-CBT3, P3-CBT1, P3-
CBT2, P3-CBT3, P4-CBT1, P4-CBT2, และ P4-CBT3 โดย P1-CBT1 จะเป็นพืน้ทีท่างธรรมชาตแิละชนบท ซึง่จะมศีกัยภาพทางดา้นการ
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ท่องเทีย่วต ่า หลงัจากนัน้จะเริม่เป็นพืน้ทีชุ่มชนเมอืง และมแีนวโน้มของศกัยภาพทางดา้นการท่องเทีย่วสงูขึน้จนถงึ P4-CBT3 คอื จะเป็น
พืน้ทีเ่มอืง ซึง่จะมศีกัยภาพทางดา้นการทอ่งเทีย่วสงู ซึง่บทบาทตามล าดบัชัน้ในรปูแบบต่าง ๆ สามารถคดิเป็นสดัสว่นพืน้ทีไ่ดด้งัรปูที่ 5  

 
รปูท่ี 4 ลกัษณะพืน้ทีใ่นแต่ละบทบาทตามล าดบัชัน้ยอ่ย, ทีม่า: Google Earth, 2565.  

 
รปูท่ี 5 สดัสว่นรปูแบบบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ที,่ ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผูว้จิยัได้น ารูปแบบของบทบาทตามล าดบัชัน้ในพื้นที่ทัง้ 2 แนวความคดิ คอื Form-Based Codes และ 
Community-Based Tourism มาผสานกนัแลว้นัน้ พืน้ทีชุ่มชนต าบลปากน ้าประแส จะเกดิบทบาทตามล าดบัชัน้ยอ่ยในพืน้ที ่ดงัรปูที ่6   
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รูปท่ี 6 บทบาทตามล าดบัชัน้ย่อยของพื้นที่ตามการผสานแนวความคิด Form-Based Codes (FBCs) ร่วมกบั Community-Based 
Tourism (CBT), ทีม่า: ผูว้จิยั, 2565. 

5. สรปุผลการศึกษา 

5.1 สรปุผลการศึกษา  

จากการศกึษา และการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ าแนกบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ทีต่ามการผสานแนวความคดิ Form-Based 
Codes (FBCs) ร่วมกับแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community-Based Tourism (CBT) พบว่า จากกลุ่มชุดข้อมูลเชิง
กายภาพสามารถจ าแนกเป็นบทบาทตามล าดบัชัน้ยอ่ย หรอื Sub-zone ไดท้ัง้หมด 12 รปูแบบ โดยบทบาทตามล าดบัชัน้ของพืน้ทีท่ีจ่ะ
สง่ผลต่อการท่องเทีย่วโดยชุมชนมากทีสุ่ด คอื ขอบเขตพืน้ที ่(Transect Zones) หรอืบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ทีบ่รเิวณ P3 และ P4 
ไดแ้ก่ P3-CBT1, P3-CBT2, P3-CBT3, P4-CBT1, P4-CBT2, และ P4-CBT3 เน่ืองจาก พืน้ทีบ่รเิวณน้ีเป็นพืน้ทีชุ่มชนโดยทัว่ไป และ
เป็นพืน้ทีเ่มอืง ซึง่จะมกีารกระจุกตวัของกลุ่มอาคารทีค่่อนขา้งหนาแน่น มีค่าเฉลีย่ของอตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ หรอื FAR 
ทีส่งูกว่าบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ทีบ่รเิวณอื่น รวมถงึมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อประกอบกจิกรรมทีค่่อนขา้งหลากหลาย เช่น ทีอ่ยู่
อาศยั พาณิชยกรรม สถาบนัศาสนา สถาบนัราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเป็นทีต่ัง้อยู่ขององคป์ระกอบ
ทางดา้นการท่องเทีย่วโดยชุมชนทีส่ามารถสง่เสรมิการท่องเทีย่วไดอ้กีดว้ย เช่น สถานทีท่อ่งเทีย่ว สถานทีท่ีส่ามารถใหน้ักท่องเทีย่วได้
เกดิการปฏบิตั ิและการเรยีนรู ้ทีพ่กัแบบโฮมสเตย์ รา้นอาหาร รา้นเครื่องดื่ม เป็นต้น จงึท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณ P3 และ P4 เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ศกัยภาพสงู และมคีวามส าคญัต่อการท่องเทีย่วโดยชุมชน ซึง่ควรทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิในการออกแบบ หรอืการวางแผนขอ้ก าหนดใน
เชงิลกึ เพือ่เป็นการท าใหเ้กดิการอนุรกัษ์ลกัษณะเชงิกายภาพของบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ที ่รวมถงึการสง่เสรมิทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
ต่อไป 

5.2 ข้อจ ากดั 

การศกึษา และการวจิยัน้ี เป็นเพยีงการศกึษา และการวจิยัทีมุ่ง่เน้นไปยงัองคป์ระกอบหลกัที ่1 จาก 5 องคป์ระกอบหลกัตาม
แนวความคดิ Form-Based Codes เพยีงเท่านัน้ คอื การศกึษาแผนผงัขอ้ก าหนด หรอื Regulation Plans โดยจะเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, การใชป้ระโยชน์อาคาร, และโครงขา่ยคมนาคมขนสง่ ซึง่จะเป็นการท าใหเ้กดิความเขา้ใจทางดา้นลกัษณะเชงิ
กายภาพของพืน้ที ่และหากมกีารศกึษา และการวจิยัในครัง้ถดัไป ควรทีจ่ะท าการศกึษาใหค้รบทัง้ 5 องคป์ระกอบหลกัตามแนวความคดิ 
Form-Based Codes เพือ่ท าใหเ้กดิการวางแผน และการออกแบบในการพฒันาพืน้ทีท่ีส่ามารถเกดิประสทิธภิาพใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 



การผสานแนวความคดิ Form-Based Codes เขา้กบัแนวทางการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  
เพือ่จ าแนกบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ทีต่ าบลปากน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
กนกวรรณ อนิทรยี,์ มานสั ศรวีณชิ และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจยั 

การศกึษา และการวจิยัน้ี สามารถน าขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ าแนกบทบาทตามล าดบัชัน้ในพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้จากการ
วเิคราะหด์ว้ยการใชโ้ปรแกรมทางสถติศิาสตร ์และการใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรไ์ปใชอ้า้งองิ หรอืเป็นแนวทางในการเลอืกพืน้ทีไ่ด ้
และถ้าหากเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และมีศักยภาพมากที่สุดได้จะสามารถท าให้เกิดการวางแผนเชิงลึกต่อไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

6. กิตติกรรมประกาศ  

บทความการวจิยันี้เป็นสว่นหน่ึงของวทิยานิพนธเ์รื่อง แนวทางการควบคุมแผนผงั และการสรา้งมาตรการส าหรบัการอนุรกัษ์
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะของพืน้ทีเ่มอืงกบัพลวตัของมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5  

เพื่อศกึษารูปแบบการเกดิมลพษิทางอากาศในพืน้ทีเ่มอืงกรุงเทพมหานครช่วงปี พ.ศ. 2553-2563 และเพื่อประยุกต์ใชผ้ลการศกึษาให้
เป็นแนวทางส าหรบัการจดัการมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 โดยสมมุตฐิานการวจิยัน้ี คอื ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทต่าง ๆ 
ส่งผลต่อระดบัมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 ในพืน้ทีเ่มอืง โดยพืน้ทีศ่กึษาของงานวจิยัน้ี คอื เขตในกรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 50 เขต 
โดยมตีวัแปรหลกัในการศกึษา ไดแ้ก่ ความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นอาคาร การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การเกดิเกาะความรอ้นใน
เมอืง และค่าขอ้มลูตามมาตรฐานดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) แบบรายเดอืน ประกอบดว้ยคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 
ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โอโซน (O3) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) และฝุ่ นละออง เชน่ PM2.5 และ PM10 รวมถงึในการศกึษานี้ใชว้ธิี
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีด่ว้ยแบบจ าลองการประมาณค่าเชงิพืน้ทีด่ว้ยวธิ ีKriging (Kriging Interpolation) ส าหรบัการ
วเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีข่องขอ้มลูมลพษิทางอากาศ และแบบจ าลองความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีแ่ละเวลา (Spatiotemporal Regression) ทีใ่ชเ้ป็น
แบบจ าลองหลกัในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งมลพษิทางอากาศกบัลกัษณะของพืน้ทีเ่ขตเมอืงในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษา
งานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเมอืงกบัการเกดิมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 ในพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวามแตกต่างกนั 
และการน าผลการศกึษามาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการจดัการกบัการเกดิมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 รวมถงึแนวทางในการ
วางแผนและการจดัการเมอืง 

ค ำส ำคญั: มลพษิทำงอำกำศ, แบบจ ำลองควำมสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีแ่ละเวลำ, กำรประมำณคำ่เชงิพืน้ที,่ ระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร,์ 
กรุงเทพมหำนคร 

Abstract 
This study aims to analyse the relationship between characteristics of urban areas and the dynamic of air pollution, 

to study the pattern of air pollution in Bangkok city area during 2010-2020, and to apply the results of this study as a guideline 
for PM2.5 air pollution management. This study hypothesizes that different types of land use in urban areas lead to air pollution 
levels in a city. The study area of this research is 50 districts in Bangkok. The main variables in the study include population 
density, building density, land uses, urban heat island, and monthly air quality index (AQI), consisting of ambient air pollutants, 
namely Carbon Monoxide (CO), Nitrogen Dioxide (NO2), Ozone (O3), Sulfur Dioxide (SO2), and Particulate matters such as 
PM2.5 and PM10. In this study, an interpolation model based on the Kriging approach in the ArcGIS program is used for spatial 
analysis of the air pollution data, and Spatiotemporal regression is used as the primary method to investigate the relationship 
between air pollutants and the characteristics of urban areas in Bangkok. The findings of this study provide the relationship 
between urban composition and air pollution in different urban areas. The study results can also be applied as a guideline in 
urban planning and urban management of PM2.5 air pollution. 

Keywords: Air pollution, Spatiotemporal regression, Kriging interpolation, Geographic information systems, Bangkok 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การเกดิกระบวนการเป็นเมอืงในปัจจุบนัเกดิขึน้ในพืน้ทีเ่มอืงจากหลายประเทศทัว่โลก และมกัจะเกดิขึน้ในพืน้ทีเ่มอืงหลวง 
พืน้ทีศู่นยก์ลางเมอืง และพืน้ทีย่่านกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายทัง้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สามารถส่งผลกระทบก่อใหเ้กดิ
มลพษิทางอากาศได ้รวมถงึปัญหาดา้นคุณภาพของอากาศในพืน้ทีเ่มอืงซึง่ถูกจดัเป็นปัญหามลพษิในระดบัโลก จากรายงานขององคก์าร
อนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ในปีค.ศ. 2020 ไดก้ล่าวถงึมลพษิทางอากาศทีเ่กดิมาจากการประกอบกจิกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ก่อใหเ้กดิเป็นการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิจากกระบวนการผลติ สง่ผลกระทบทัง้ดา้นกายภาพต่อพืน้ทีเ่มอืง และสุขภาพ
ของประชาชนบรเิวณใกลเ้คยีง นอกจากประเภทของอุตสาหกรรมแลว้ มลพษิทางอากาศจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิกเ็ป็นอกีหนึ่งปัญหา
ส าคญั เช่น การเกิดเป็นเขม่าควนัสดี า การเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มาจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ และ
นอกจากน้ีลกัษณะการท ากจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิเป็นสารมลพษิทางอากาศมากที่สุดในพืน้ทีเ่มอืงคอื มลพษิทางอากาศจากยานพาหนะ  
รถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในการขบัเคลื่อน ท าใหม้กีารปล่อยสารมลพษิออกสูช่ ัน้บรรยากาศมากทีส่ดุ ซึง่การระบายควนัออกจากทอ่ไอ
เสยีจดัเป็นการเผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ ชนิดของมลพษิทางอากาศจากยานพาหนะทีส่่งผลกระทบมหีลากหลายประเภท เช่น ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซโอโซน (O3) ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์ และ
ยานพาหนะบนทอ้งถนน (World Health Organization, 2020) 

อย่างไรกต็ามจากรายงานขององคก์ารอนามยัโลกในปี ค.ศ. 2020 ยงัไดก้ล่าวถงึสถานทีท่ีป่ระสบกบัปัญหามลพษิทางอากาศ
มากทีสุ่ดในโลก 50 อนัดบั (World's Worst Polluted Places) จากพืน้ทีเ่มอืงหลายประเทศทัว่โลกทีเ่ป็นพืน้ทีเ่มอืงเศรษฐกจิส าคญั จดั
อนัดบัตามความเขม้ขน้เฉลีย่รายปีของฝุ่ นละออง PM2.5 ในระดบั 50 ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร ซึง่ประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร 
จดัอยูใ่นอนัดบัที ่23 เป็นสถานทีท่ีป่ระสบปัญหามลพษิทางอากาศมากทีส่ดุในโลก (World Health Organization, 2020) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยและหลายประเทศทัว่โลกประสบปัญหาค่ามลพษิทางอากาศ ฝุ่ น PM2.5 ภายในเมอืงทีม่คี่าเฉลีย่รายปี
เกนิค่ามาตรฐานดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้และเป็นปัญหาต่อเน่ืองในประเทศไทย 
พืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถงึพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่ อดา้น
สิง่แวดล้อม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นปัญหาสุขภาพของประชาชน (กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , 
2563) ในชว่งปีพ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ยงัคงพบปรมิาณฝุ่ นละอองทีม่คีา่เกนิเกณฑม์าตรฐานต่อเน่ืองมาจนถงึปีพ.ศ. 
2562 ทัง้น้ีแหลง่ก าเนิดหลกัยงัคงมาจากยานพาหนะทีใ่ชเ้ครือ่งยนตด์เีซล การเผาในทีโ่ล่ง โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัมาจากการ
ก่อสรา้ง ระบบรถไฟฟ้า อาคารสงู ระบบสาธารณูปโภค การจราจรตดิขดั และกจิกรรมของประชาชนทีก่่อใหเ้กดิมลพษิ (กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2563) 

จากขอ้มลูการตรวจวดัคุณภาพอากาศและบรหิารจดัการคุณภาพอากาศจากรมควบคุมมลพษิในปีพ.ศ. 2563 ไดร้ายงานผล
การตรวจวดัพบค่าเฉลี่ยรายปีเกนิค่ามาตรฐานดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) โดยมคี่ามาตรฐานที่ 25 ไมโครกรมัต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดบัที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมอืง สาเหตุหลกัมาจากการเผาไหม้เศษวสัดุที่
ก่อใหเ้กดิควนัไฟ การจราจร ยานพาหนะ และอุตสาหกรรม ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน และฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน 
จงึจดัเป็นฝุ่ นละอองทีม่ผีลกระทบต่อพืน้ทีเ่มอืงและมผีลกระทบอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทัง้หมด 2 ดา้น คอื 1. ดา้นกายภาพ
เมอืง ส่งผลกระทบท าใหท้ศันวสิยัของเมอืงแย่ลง สามารถก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุทางอากาศ ทางน ้าและทางถนนได ้อกีทัง้การสะสมเป็น
ระยะเวลายาวนานจะสามารถท าลายสิง่ก่อสรา้ง สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารใหส้กึกร่อนได ้และ 2. ดา้นสุขภาพของประชาชน ถ้ามี
การสะสมในระยะเวลานานมลพิษเหล่าน้ีสามารถเข้าท าลายระบบทาง เดินหายใจของมนุษย์ได้ (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2564) 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะของพืน้ทีเ่มอืงกบัพลวตัของมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 
เพื่อศกึษารปูแบบการเกดิมลพษิทางอากาศในพืน้ทีเ่มอืงกรุงเทพมหานครช่วงปี พ.ศ. 2553-2563 และเพื่อประยุกตใ์ชผ้ลการศกึษาให้
เป็นแนวทางส าหรบัการจดัการมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 และสมมุตฐิานการวจิยัน้ี คอื ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทต่าง ๆ 
สง่ผลต่อระดบัมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 ในพืน้ทีเ่มอืง 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของพืน้ทีศ่กึษาคอื พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 50 เขต โดยมหีน่วยวเิคราะหค์อื พืน้ทีเ่ขตเมอืง (Zone) และ มตีวัแปรหลกั
ในการศกึษา ไดแ้ก่ ความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นอาคาร การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การเกดิเกาะความรอ้นในเมอืง และค่าขอ้มลู
ตามมาตรฐานดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) แบบรายเดอืน ซึง่ประกอบไปดว้ยคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2) โอโซน (O3) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) และฝุ่ นละอองขนาดเลก็ เชน่ PM2.5 และ PM10  

     
รปูท่ี 1 แผนทีแ่สดงจุดพกิดัสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ และการแบง่ประเภทพืน้ทีเ่ขตเมอืงโดยผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 

จากแผนทีจุ่ดพกิดัสถานีตรวจวดัมลพษิทางอากาศ จ านวน 46 สถานี กระจายตวัอยู่ในพืน้ทีเ่ขตของกรุงเทพมหานครจ านวน 
37 เขต และพืน้ทีจ่งัหวดัปรมิณฑล โดยแบง่เป็นพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจ านวน 34 สถานี และในพืน้ทีจ่งัหวดัปรมิณฑล จ านวน 12 สถานี 
และจากแผนทีก่ารแบง่ประเภทพืน้ทีเ่ขตเมอืงแบง่เป็น 6 ประเภท ซึง่แบง่โดยผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2556 คอืประเภทที ่1 
กลุ่มเขตอนุรกัษ์วฒันธรรมและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ประเภทที ่2 กลุ่มเขตศนูยก์ลางธุรกจิและพานิชยกรรม ประเภทที ่3 กลุม่เขตทีอ่ยู่
อาศยั ประเภทที ่4 กลุม่เขตทีอ่ยูอ่าศยัชานเมอืงและเกษตรกรรมฝัง่ตะวนัออก ประเภทที ่5 กลุม่เขตทีอ่ยูอ่าศยัชานเมอืงและเกษตรกรรม
ฝัง่ตะวนัตกตอนลา่ง และประเภทที ่6. กลุม่เขตทีอ่ยูอ่าศยัชานเมอืงและเกษตรกรรมฝัง่ตะวนัตกตอนบน  

1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผลการศกึษางานวจิยัน้ีเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบเมอืงกบัการเกดิมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM 2.5 ใน
พืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวามแตกต่างกนั และสามารถน าผลการศกึษามาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางสาหรบัการจดัการกบัการเกดิมลพษิทางอากาศ
ฝุ่ น PM 2.5 ในพืน้ทีเ่มอืงได ้

1.5 ข้อจ ากดัของการวิจยั 

ขอ้จ ากดัของการศกึษาวจิยั คอืการศกึษาช่วงเวลาที่มขีอ้มูลปีย้อนหลงั 5-10 ปีขึน้ไปจะมขีอ้มูล PM 2.5 ไม่ครบทุกสถานี
ตรวจวดัดชันีคุณภาพอากาศ เนื่องจากชว่ง 5-10 ปีทีผ่า่นมามกีารเพิม่ขึน้และลดลงของสถานีตรวจวดัอากาศผูศ้กึษาจงึเลอืกศกึษาพืน้ที่
เมอืงทีม่คีวามครบถว้นของขอ้มลูทัง้ขอ้มลูมลพษิทางอากาศและขอ้มลูลกัษณะของเมอืงใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั 
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2. วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 มลพิษทางอากาศ 

ประเภทของมลพษิทางอากาศทีม่ผีลกระทบต่อพืน้ทีเ่มอืงในระดบัสากล ซึง่สง่ผลกระทบจากการเกดิกระบวนการเป็นเมอืงและ
การประกอบกิจกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ ประเภทของยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลงิฟอสซิล การผลติกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการเผาไหมช้วีมวล สามารถสง่ผลกระทบก่อใหเ้กดิเป็นมลพษิทางอากาศเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์และสง่ผล
กระทบต่อกายภาพของเมอืง สามารถแบ่งประเภทของสารมลพษิทางอากาศหลกัทัง้หมด 6 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ก๊าซซลัเฟอรอ์อกไซด์ 
(Sulfur Dioxide: SO2) 2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide: NO2) 3. ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide: CO) 
4. ก๊าซโอโซน (Ozone: O3) 5. ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (Particulate Matters 10: PM10) และ 6. ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 
ไมครอน (Particulate Matters 2.5: PM2.5) (กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2563) 

2.2 บริบทของมลพิษทางอากาศในเมืองระดบัสากล 

ในช่วง 5-10 ปีทีผ่่านมาหลายประเทศทัว่โลกมกีารพฒันาพืน้ทีเ่มอืงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหผู้ค้นมากกว่า 80% ทีอ่าศยัอยู่ใน
เขตเมอืงเผชญิกบัระดบัคุณภาพอากาศทีเ่กนิมาตรฐาน จากขอ้มลูสถติขิอง WHO ประชากรในพืน้ทีเ่มอืงทีม่รีายไดต้ ่าและปานกลางนัน้
ไดร้บัผลกระทบจากมลพษิทางอากาศมากที่สุด ซึ่งระดบัมลพษิทางอากาศส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ และดา้นสิง่แวดลอ้ม (World 
Health Organization, 2021) การเกดิมลพษิทางอากาศในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่คีวามเป็นเมอืงในระดบัสากล (Urban Air Pollution) สามารถ
แบ่งแหล่งก าเนิดของการเกิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่เมอืงออกเป็น 6 ประเภทหลกั (World Health Organization, 2021) ได้แก่  
1. การขนส่ง และการจราจร 2. การใช้เชื้อเพลงิฟอสซิลในประเทศ 3. การท าอุตสาหกรรม  4. การผลติไฟฟ้า 5. การเผาไหม้และ
การเกษตร และ 6. กระบวนการผลติ และผลติภณัฑเ์สรมิความงาม อย่างไรกต็ามพืน้ทีเ่มอืงยงัคงมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การพฒันา
กฎระเบยีบดา้นการบรหิารเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มทีค่รอบคลุมมาตรฐานคุณภาพอากาศ และการก าหนดมาตรฐานความเขม้ขน้ของสาร
มลพษิบางชนิด จะตอ้งอาศยัมาตรฐานของรฐับญัญตัอิากาศบรสิุทธิ ์(Clean Air Act: CAA) กฎหมายคุณภาพอากาศรฐับาลกลางสหรฐั
เขา้มาบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัเป็นขอ้ก าหนดกฎหมายทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุเพือ่เป็นมาตรฐานใหก้บัหลายประเทศทัว่โลก 

2.3 ดชันีคณุภาพอากาศมาตรฐานสากล 

ดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการรายงานขอ้มูลของลกัษณะคุณภาพอากาศในภาพรวมของพื้นที่ซึ่ง
ประกอบดว้ยมลพษิทางอากาศ 6 ชนิด ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน ก๊าซโอโซน ก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซด ์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ทัง้น้ีการรายงานคุณภาพอากาศในแต่ละประเทศทัว่โลกขึน้อยู่
กบัการใชด้ชันีวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งใดของประเทศนัน้ ๆ มคีวามแตกต่างกนั เชน่ ดชันีคุณภาพอากาศของสหรฐัอเมรกิา ดชันีวดั
คุณภาพอากาศของประเทศจนี ดชันีวดัคุณภาพอากาศของประเทศแคนาดา เป็นตน้ 

2.3.1 ดชันีคุณภำพอำกำศของสหรฐัอเมรกิำ 

ดชันีคุณภาพอากาศมาตรฐานของสหรฐัอเมรกิา (United States Air Quality Index: US AQI) ถูกออกแบบขึน้โดยองคก์รดา้น
สิง่แวดลอ้มอเมรกิา รบัผดิชอบโดยส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั (United States Environmental Protection Agency: US EPA) 
เพื่อใชใ้นการแสดงผลของดชันีคุณภาพอากาศมกีารแสดงผลทัง้หมด 6 ระดบั นอกจากน้ียงัใช ้US AQI ร่วมกบัการวดัดชันีมาตรฐาน
ดชันีคุณภาพอากาศและสุขภาพ (Air Quality Health Index: AQHI) ซึง่เป็นดชันีคุณภาพอากาศแบบมาตราส่วนทีอ่อกแบบขึน้เพือ่ช่วย
ใหเ้ขา้ใจถงึผลกระทบของคุณภาพอากาศต่อสุขภาพ ของประชาชน (World Health Organization, 2021) 

2.3.2 กฎหมำยอำกำศบรสิทุธิใ์นระดบัสำกล 

กฎหมายอากาศบรสิุทธิ ์(Clean Air Act: CAA) เป็นกฎหมายของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาถูกก าหนดขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1975 เพื่อ
จดัการกบัความเสีย่งดา้นสาธารณสขุ และสวสัดกิารทีเ่กดิจากมลพษิทางอากาศ การก าหนดมาตรฐานควบคู่ไปกบัแผนปฏบิตักิารของรฐั 
(Structural Insulated Panels: SIPs) เกีย่วกบัการควบคุมการปล่อยมลพษิทางอากาศจากแหล่งก าเนิด กฎหมายน้ีอนุญาตใหส้ านักงาน
ปกป้องสิง่แวดล้อมสหรฐั (United States Environmental Protection Agency: US EPA) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศแวดล้อม
แห่งชาติ (National Ambient Air Quality Standards: NAAQS) เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน เพื่อควบคุมการปล่อยมลพษิทาง
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อากาศ และทัง้น้ี CAA ไดนิ้ยามค าว่า “แหล่งก าเนิด” หมายถึง แหล่งก าเนิดทีส่ามารถเคลื่อนไหวและไม่สามารถเคลื่อนไหวได ้หรอืมี
ศกัยภาพทีจ่ะปล่อยมลพษิทางอากาศทีเ่ป็นอนัตรายต่อพืน้ทีเ่มอืง (U.S. Environmental Protection Agency, 2012)  

2.3.3 ผลกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอำกำศบรสิทุธิใ์นระดบัสำกล 

กฎระเบยีบและการควบคุมนโยบายสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิทางอากาศในต่างประเทศทีบ่งัคบัใชแ้ละเหน็ผล ในทวปี
ยุโรป ใชร้ปูแบบกระบวนการควบคุมสองขัน้ตอน คอื 1. การพฒันาตามค าสัง่ในระดบัของคณะกรรมาธกิารยุโรป และ 2. การพฒันาตาม
ค าสัง่ในระดบัประเทศผ่านกฎหมายทีส่ะทอ้นถงึค าสัง่ของระดบัทวปี กล่าวคอืจะต้องแสดงขอ้มูลทีแ่ท้จรงิของระดบัความเขม้ขน้ของ
มลพษิทางอากาศตามเกณฑม์าตรฐานสากล เพือ่บงัคบัใชด้ว้ยความเขม้ขน้ของกฎระเบยีบทีแ่ตกต่างกนั  

2.4 บริบทของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

2.4.1 แหลง่ก ำเนิดมลพษิทำงอำกำศของประเทศไทย 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ส าคัญของประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2563) ไดแ้ก่ 1. การคมนาคมและขนสง่ 2. การเผาในทีโ่ลง่ 3. การท าอุตสาหกรรม 4. การก่อสรา้ง 
และ 5. ปัญหาจากหมอกควนัขา้มแดน  

2.4.2 ดชันีคุณภำพอำกำศของประเทศไทย 

ประเทศไทยไดน้ ามาตรฐานสากล US-EPA มาปรบัใชเ้ป็นดชันีวดัคุณภาพอากาศของประเทศไทย ซึง่ดชันีวดัคุณภาพอากาศ
ของประเทศไทยถูกออกแบบขึน้โดยกรมควบคุมมลพษิทีท่ าหน้าทีบ่รหิารแหลง่ขอ้มลูและเป็นผูก้ าหนดมาตรฐาน AQI ประเทศไทย โดย
ดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื ตัง้แต่ 0 ถงึ มากกวา่ 200 ซึง่แต่ละระดบัจะใชส้เีป็นสญัลกัษณ์เปรยีบเทยีบ
ระดบัของผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั แสดงวา่ค่าความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศมคี่าเกนิมาตรฐานและคุณภาพอากาศในแต่ละวนั
จะเริม่มผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน (กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2563)   

ตารางท่ี 1 ตารางคา่ความเขม้ขน้ของสารมลพษิทางอากาศทีเ่ทยีบเทา่กบัคา่ดชันีคุณภาพอากาศ 

AQI เ ก ณ ฑ์  /
ระดบั 

PM2.5 
(มคก./ลบ.ม.) 

PM10 
(มคก./ลบ.ม.) 

O3 
(ppb) 

CO  
(ppm) 

NO2 
(ppb) 

SO2 
(ppb) เกณฑ ์

เฉลีย่ 24 ชัว่โมงต่อเนื่อง เฉลีย่ 8 ชัว่โมงต่อเนื่อง เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 

0 - 25 0 - 25 0 - 50 0 - 35 0 - 4.4 0 - 60 0 - 100 1 = ดมีาก 

26 - 50 26 - 37 51 - 80 36 - 50 4.5 - 6.4 61 - 106 101 - 200 2 = ด ี

51 - 100 38 - 50 81 - 120 51 - 70 6.5 - 9.0 107 - 170 201 - 300 3 = ปานกลาง 

101 - 200 51 - 90 121 - 180 71 - 120 9.1 - 30.0 171 - 340 301 - 400 4 = เริม่มผีลกระทบ 

มากกว่า 200 91 ขึน้ไป 181 ขึน้ไป 121 ขึน้ไป 30.1 ขึน้ไป 341 ขึน้ไป 401 ขึน้ไป 5 = มผีลกระทบมาก 

หมายเหต:ุ จาก รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ชว่งเวลาเฉลีย่ และหน่วยสารมลพษิทางอากาศทีใ่ชใ้นการค านวน 

2.4.3 กฎหมำยอำกำศบรสิทุธิใ์นประเทศไทย 

ส าหรบับรบิทของประเทศไทยมพีระราชบญัญตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดล้อมโดยตรง คอื พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ซึง่เป็นกฎหมายทีก่ล่าวถงึภาพรวมของการคุม้ครองและการควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอ้มทุก
ประเภท ทัง้น้ีเป็นการกล่าวถงึในภาพรวมของมลพษิ แต่ไม่ไดแ้ยกเฉพาะมลพษิทางอากาศเหมอืนกบัประเทศอื่น ๆ ทัง้น้ียงัมกีฎหมาย
เฉพาะเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องมลพษิอากาศ ได้แก่ พระราชบญัญัติทรพัยากรน ้า พ.ศ. 2561 พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 ซึง่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องหลายหน่วยงาน ภายใตข้อบเขตอ านาจอย่างจ ากดั และขาดการ
ประสานงานรว่มกนั ในปัจจุบนัจงึมกีารจดัตัง้เครอืขา่ยอากาศสะอาด เพือ่บรหิารจดัการปัญหาหมอกควนัพษิใหม้ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีตอ้ง
ออกกฎหมายเพือ่รบัรองและคุม้ครองสทิธขิองประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบแยกออกจากกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นร่างกฎหมายรเิริม่
โดยภาคประชาชนเพือ่เสนอต่อรฐัสภาใหพ้จิารณาเหน็ชอบบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย (เครอืขา่ยอากาศสะอาด ประเทศไทย, 2021)  
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2.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

จากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ และการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องมลพษิทางอากาศหนังสือ Air 
Pollution: Concepts, Theory, and Applications (2019) ไดก้ล่าวถงึ การปล่อยมลพษิทางอากาศ การกระจายตวัของลกัษณะอากาศใน
ชัน้บรรยากาศ การเปลีย่นแปลงทางเคมใีนอากาศ การสะสมของฝุ่ นละอองบนพืน้ผวิ และระบบนิเวศเมอืงในพืน้ทีเ่ขตเมอืงและพืน้ทีน่อก
เขตเมอืง รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพและสิง่แวดล้อม กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั กระบวนการควบคุมมลพษิทางอากาศและนโยบาย
สาธารณะ ส าหรบัการพฒันากลยุทธเ์พือ่ลดมลพษิทางอากาศในพืน้ทีเ่มอืง และปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ
มลพษิทางอากาศ ซึง่เป็นแนวความคดิในแงม่มุขององคป์ระกอบพืน้ฐานดา้นมลพษิทางอากาศ โดยมคีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้หมด 3 ประการ 
คอื 1. อุตุนิยมวทิยาในพืน้ทีเ่ขตเมอืง 2. ผลกระทบจากมลพษิทางอากาศในดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้มเมอืง และ 3. กฎระเบยีบและ
การควบคุมนโยบายสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิทางอากาศ (Seigneur, 2019) 

2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมการศกึษาดา้นมลพษิเมอืงมงีานวจิยัทีห่ลากหลายดา้น งานวจิยัชิน้หนึ่งซึง่ศกึษาเกีย่วมลพษิเมอืง 
ในกรณีศกึษาประเทศจนี เมอืงปักกิง่ ได้มกีารศกึษาพลวตัของมลภาวะทางอากาศจากการเกดิกระบวนการเป็นเมอืงในปี ค.ศ. 1973 ถงึ
ปี ค.ศ. 2013 โดยจากผลการศกึษาคน้พบว่าลกัษณะทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นสงัคมของเมอืงปักกิง่มผีลต่อการเกดิ
มลภาวะทางอากาศ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมของมนุษยแ์สดงถงึลกัษณะความสมัพนัธข์อง PM2.5 กบัพืน้ทีเ่มอืง กลา่วถงึ
มลพษิ PM10 ทีม่ ีPM2.5 ซึง่เป็นส่วนประกอบส าคญัของมลภาวะทางอากาศและการเกดิผลกระทบกบัพืน้ทีเ่มอืง โดยจะมลีกัษณะการ
เปลีย่นแปลงของการเกดิมลภาวะทางอากาศทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ทีเ่มอืง และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพอยา่งรุนแรง 

งานวจิยัดงักล่าวคน้พบวา่มลพษิฝุ่ น PM2.5 หรอื PM10 บ่งบอกถงึโอกาสและแนวโน้มทีจ่ะสง่ผลเสยีต่อสุขภาพของมนุษยใ์น
อนาคต จากการศึกษาพบอัตราส่วนในพื้นที่เมืองปักกิ่ง 71% แสดงถึงผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสุขภาพของประชากร จาก
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง PM2.5 และ PM10 ในการศกึษาดว้ยระยะเวลาประมาณ 40 ปี สาเหตุจากการเพิม่ขึน้ของ PM2.5 มาจากจ านวน
ประชากร สง่ผลใหก้ารเตบิโตของ PM2.5 เปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา มอีตัราสว่นทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที ่ความเขม้ขน้ของ 
PM2.5 พบวา่มกีารเพิม่ขึน้อกีครัง้ในปีค.ศ. 2003 ถงึ ปีค.ศ. 2008 เนื่องจากเมอืงปักกิง่มกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ (Han et al., 2016)  

ในบรบิทของประเทศไทยดว้ยสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อการแพรก่ระจายของมลพษิอากาศหลกัคอืลกัษณะภูมปิระเทศ รวมถงึ
สิง่กดีขวางทางลมทีพ่ดัพามลพษิใหแ้พรก่ระจายบรเิวณกวา้ง เชน่ อาคาร บา้นเรอืน และสิง่ปลกูสรา้ง และจากลกัษณะการวางผงัเมอืงที่
มกีารก าหนดความหนาแน่นและลกัษณะการกระจายตวัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหลากหลาย (Khamchiangta et al., 2019) โดยจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าลกัษณะเมอืงทีแ่ตกต่างกนัในดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจะส่งผลต่อการปล่อยปรมิาณฝุ่ นละออง PM2.5 ทีม่ ี
ผลกระทบต่อพืน้ทีเ่มอืงในช่วงปีพ.ศ. 2563 ทีด่นิประเภทพกัอาศยัทีจ่ะมแีนวโน้มการปล่อยมลพษิมากกว่าอาคารส านักงาน เป็นการ
กระจายตวัของแหล่งก าเนิดมลพษิทีส่ าคญั รวมถงึความหนาแน่นอาคาร และประชากรในแต่ละพืน้ที ่(Chirasophon et al., 2020) 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

การศกึษาน้ีใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีด่ว้ยแบบจ าลองการประมาณค่าเชงิพืน้ทีด่ว้ยวธิ ีKriging (Kriging 
Interpolation) ส าหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของข้อมูลมลพิษทางอากาศ และแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเวลา 
(Spatiotemporal Regression) ใช้เป็นแบบจ าลองหลกัในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมลพษิทางอากาศกบัลกัษณะของพื้นที่เขต
เมอืงในกรุงเทพมหานคร มตีวัแปรคอื การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นอาคาร และเกาะความรอ้นในเมอืง 

ในส่วนของการประมาณค่าเชิงพื้นที่ด้วยวธิี Kriging ขนาดของแผนที่ส าหรบัการวเิคราะห์คือ ขนาด 60 กิโลเมตร x 40 
กโิลเมตร รวมเป็น 2,400 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมบรเิวณพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานครและพืน้ทีจ่งัหวดัปรมิณฑลบรเิวณโดยรอบ  
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รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงระเบยีบวธิวีจิยัและขัน้ตอนการวจิยั 

3.2 Conceptual Framework 

 
รปูท่ี 3 แผนภมูแิสดง Conceptual Framework ของงานวจิยั 

4. การอภิปราย ผลการศึกษาขัน้ต้น และการศึกษาต่อในอนาคต 

ผลการศกึษางานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเมอืงกบัการเกดิมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM 2.5 ในพืน้ที่
เมอืงทีม่คีวามแตกต่างกนั และการน าผลการศกึษามาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการจดัการกบัการเกดิมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM 
2.5 รวมถงึแนวทางในการวางแผนและการจดัการเมอืง โดยการอภปิรายผลการศกึษาขัน้ตน้สามารถอภปิรายไดด้งัต่อไปน้ี 

จากกราฟเสน้ดงัรปูที ่4 แสดงใหเ้หน็ถงึอตัรารอ้ยละของมลพษิทางอากาศ 6 ชนิดในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2563 โดยแนวโน้ม
ของการเกดิมลพษิทางอากาศเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัในช่วงปีพ.ศ. 2558 - 2560 และจากกราฟเสน้ดงัรูปที ่5 บรเิวณทีม่กีารสะสมของ
ฝุ่ นละอองทีเ่ป็นมลพษิต่อเมอืงรวมถงึมรีะดบัของมลพษิทีเ่กนิค่ามาตรฐาน AQI ทีร่ะดบั 50 ug/m3 ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมากทีส่ดุอยู่
ทีบ่รเิวณเขตเมอืงประเภทกลุ่มเขตศูนยก์ลางธุรกจิและพานิชยกรรม เช่น เขตปทุมวนั เขตดนิแดง และเขตลาดพรา้ว เป็นตน้ โดยจะมี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ในชว่งฤดหูนาว ในชว่งเดอืนตุลาคม-เดอืนมกราคม และในชว่งฤดรูอ้น ในชว่งเดอืนเมษายน-เดอืนพฤษภาคม  
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รปูท่ี 4 กราฟแสดงอตัรารอ้ยละของมลพษิทางอากาศ 6 ชนิดในชว่งปี พ.ศ. 2553 – 2563 
 

     
 

      
รปูท่ี 5 กราฟแสดงแนวโน้มของมลพษิทางอากาศ PM2.5 แบบรายเดอืน ในชว่งปี พ.ศ. 2553 - 2563 

จากการท า Kriging interpolation สามารถอธบิายรปูแบบการเกดิของมลพษิทางอากาศฝุ่ น PM2.5 ไดว้า่ ในชว่งปี พ.ศ. 2556 
มกีารสะสมของฝุ่ นมลพษิอยู่ทีบ่รเิวณเมอืงประเภทที ่5 กลุม่เขตทีอ่ยูอ่าศยัชานเมอืงและเกษตรกรรมฝัง่ตะวนัตกตอนล่าง และประเภทที ่
6 กลุ่มเขตทีอ่ยูอ่าศยัชานเมอืงและเกษตรกรรมฝัง่ตะวนัตกตอนบน เชน่ เขตราษฎรบ์รูณะ เขตบางขนุเทยีน เขตบางแคเขตตลิง่ชนั เป็น
ตน้ดงัรปูที ่6 เน่ืองมาจากในชว่งปีดงักล่าวพืน้ทีเ่มอืงมกีารขยายตวัมกีารก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัในบรเิวณชานเมอืงมคีวามเกีย่วเน่ืองกบัชว่ง
ฤดคูอืฤดหูนาวมกีารสะสมของฝุ่ นมลพษิมากกวา่ฤดอูื่น ๆ รวมถงึมาตรการลดมลพษิทางอากาศทีย่งัไมไ่ดถู้กก าหนดขึน้และบงัคบัใชใ้น
ขณะนัน้ สว่นช่วงปีพ.ศ. 2560 เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศโลกทีส่งูขึน้อย่างต่อเนื่อง (World Health Organization, 
2020) ส่งผลใหส้ภาพภูมอิากาศแปรปรวนซึ่งมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการสะสมของฝุ่ น PM2.5 ไม่คงทีใ่นแต่ละช่วง โดยปีพ.ศ. 2563 การ
สะสมของฝุ่ น PM2.5 ลดระดบัของการสะสมลงมาอยู่ในระดบัทีน้่อยกว่า AQI ทีร่ะดบั 50 ug/m3 ในแต่ละช่วงฤดตูลอดปีเน่ืองมาจากการ
วางมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM 2.5 ของรฐับาลดว้ยหลกัการ 3 มาตรการหลกั  ไดแ้ก่ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2563 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

988 

1. มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเชงิพืน้ที ่ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตดิตามเฝ้าระวงัสถานการณ์ ประสาน
ขอ้มลูกบักรมควบคุมมลพษิ เพือ่การจดัท าแผนเผชญิเหตุ ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงัเกดิเหตุ  

2. มาตรการและการป้องกนัและลดการเกดิมลพษิทีต่น้ทาง การเขม้งวดตรวจจับรถควนัด า เร่งระบายการจราจรไม่ใหต้ดิขดั 
ส่งเสรมิการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ ตรวจสภาพ/บ ารุงรกัษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ รวมทัง้ควบคุมการเผาในทีโ่ล่ง/พืน้ทีเ่กษตร
อยา่งเครง่ครดั ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพษิจากโรงงาน ป้องกนัและลดปรมิาณฝุ่ นละอองจากการก่อสรา้ง และ 

3. มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการมลพษิ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เฝ้าระวงั ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ ขยายเครอืขา่ยแจง้เตอืน และสรา้งการรบัรูถ้งึขอ้มลู (กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2563)   

 

รปูท่ี 6 แผนทีแ่สดงมลพษิทางอากาศ PM2.5 แบบรายเดอืน ในชว่งปี พ.ศ. 2553 - 2563 

การศกึษาต่อในอนาคตหลงัจากการศกึษาแนวโน้ม และการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีด่ว้ยแบบจ าลองการประมาณค่าเชงิพืน้ทีด่ว้ยวธิ ี
Kriging ของการเกดิมลพษิทางอากาศแลว้ ล าดบัถดัไปจะมกีารน าขอ้มลูตวัแปร  คอื ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ขอ้มลูความหนาแน่น
ประชากร ขอ้มลูความหนาแน่นอาคาร และเกาะความรอ้นในเมอืงน ามาวเิคราะหต์่อในล าดบัถดัไปดว้ยแบบจ าลองความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที่
และเวลา (Spatiotemporal Regression) ซึ่งจะใชเ้ป็นแบบจ าลองในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมลพษิทางอากาศกบัลกัษณะของ
พืน้ทีเ่ขตเมอืงในกรุงเทพมหานคร 

5. รายการอ้างอิง 
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ความปลอดภยัเมืองและการรบัรู้อาชญากรรมของประชาชน 
URBAN SECURITY AND PUBLIC PERCEPTION OF CRIME 

 
บชูติา มลลิา1 และสธุ ีอนนัตส์ขุสมศร2ี   

BUCHITA MALILA1 and SUTEE ANANTSUKSOMSRI2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาการวางผงัและออกแบบเมอืง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

buchita.pcmmd@gmail.com1, sutee.chula@gmail.com2 

 บทคดัย่อ 
ทฤษฎสีามเหลีย่มอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) อธบิายถงึองคป์ระกอบของการเกดิอาชญากรรมวา่มอีงคป์ระกอบ 3 

ดา้น ไดแ้ก่ (1) ผูก้ระท าผดิ (2) เหยือ่ และ (3) โอกาส โดยอาชญากรรมมกัเกดิขึน้เมือ่มอีงคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ดงันัน้เมือ่องคป์ระกอบใด
องคป์ระกอบหน่ึงถูกจ ากดั อาชญากรรมกไ็มส่ามารถเกดิขึน้ได ้ดงันัน้การสรา้งการรบัรูค้วามปลอดภยัของประชาชนจะเป็นสว่นส าคญัใน
การลดอาชญากรรม กรุงเทพมหานครมสีถติกิารเกดิอาชญากรรมจ านวนสงูทีสุ่ดของประเทศทุกปีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัอื่น ดงันัน้
ความเขา้ใจในประเดน็การรบัรูค้วามปลอดภยัของพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานครจงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการป้องกนัอาชญากรรม บทความ
น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวความคดิส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ความกลวัอาชญากรรมและการรบัรูค้วามปลอดภยัของประชาชนว่ามี
ความคลาดเคลือ่นกบัต าแหน่งพืน้ทีเ่กดิเหตุอาชญากรรมจรงิ โดยความคลาดเคลื่อนน้ีอาจสะทอ้นในรปูแบบของ "อคตใินการรบัรู"้ ทีเ่ป็น
ความคลาดเคลือ่นของ “พืน้ทีป่ลอดภยัจรงิ” และ “พืน้ทีท่ีค่ดิวา่ปลอดภยั” โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยกระบวนการศกึษา เช่นการใชก้าร
เรยีนรูข้องเครื่องคอมพวิเตอร ์(Machine Learning) มาเป็นเครื่องมอืในการประเมนิคะแนนความปลอดภยัจากภาพถ่ายของอาคารและ
ทอ้งถนนในพืน้ทีศ่กึษา โดยบทความนี้จะสามารถน ามาต่อยอดในการกลยุทธใ์นการจดัการเมอืงและการลดเหตุอาชญากรรมในเมอืงได ้

ค ำส ำคญั: อคตใินกำรรบัรู,้ อำชญำกรรม, กำรรบัรูอ้ำชญำกรรม, ควำมปลอดภยัเมอืง 

Abstract 
 The Crime Triangle Theory describes the three components of crime, namely (1) the perpetrator, (2) the victim, and 
(3) the opportunity. A crime can occur when all three components must exist. Therefore, If any one of these elements is 
eliminated, a crime has not occurred. Creating public safety awareness is one of the ways for crime prevention. Bangkok has 
the highest statistic of crime in Thailand compared with other provinces. Thus, understanding public safety perception in Bangkok 
is crucial for crime prevention. This article aims to review the literature and research related to Fear of crime and public safety 
perceptions that there is a discrepancy with the location of the actual crime scene. This inaccuracy may reflect the perception 
bias, which is the discrepancy between “actual safe” and “considered safe” places. Machine learning is the primary methodology 
for assessing safety scores from images of buildings and streets in the study area. The results can be used as a guideline for 
urban strategies in urban management and crime prevention in the city.  

Keywords: perception bias, crime, perception of crime, urban security 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

เมอืงทีย่ ัง่ยนืควรปลอดภยัจากอาชญากรรมและรบัรูโ้ดยผูอ้ยู่อาศยัเพือ่ความปลอดภยั (Cozens, 2011) ความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิถอืเป็นปัจจยัส าคญัของการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองผูอ้ยูอ่าศยัในเมอืง  เมอืงทีม่คีวามปลอดภยั คอื เมอืงทีป่ระชากรของเมือง
มคีวามสุขในการใชช้วีติประจ าวนั ไมต่อ้งหวาดกลวัภยัอาชญากรรม เมอืงปลอดภยัจงึเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัประการหนึ่งของการพฒันา
เมอืง ค าว่า เมอืงปลอดภยั (Safe City) ประกอบด้วย ความปลอดภยัเมอืง 4 ดา้น คอื (1) ความปลอดภยัด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) 
ความปลอดภยัดา้นดจิทิลั (3) ความปลอดภยัดา้นสุขภาพ และ (4) ความปลอดภยัสว่นบุคคล (Economist & Unit, 2021)  

ซึง่ความปลอดภยัสว่นบุคคลทีก่ลา่วนัน้ หมายถงึ ความปลอดภยัจากอาชญากรรมพืน้ฐาน เพราะฉะนัน้ภาพของเมอืงปลอดภยั
ทีค่นทัว่ไปตอ้งการเหน็ คอื ความปลอดภยัจากอาชญากรรมพืน้ฐานทุกรปูแบบ โดยเฉพาะคดทีีเ่กดิในพืน้ทีส่าธารณะบ่อยครัง้ เช่น การ
ลกัทรพัย์ การวิง่ราวทรพัย์ การชงิทรพัย์ การปลน้ทรพัย์ การฆ่า และการข่มขนืหรอืกระท านาจารในที่สาธารณะ โดยที่อาชญากรรม
พืน้ฐานเหลา่นี้ จะเป็นอาชญากรรมทีส่ง่ผลกระทบต่อความรูส้กึปลอดภยัและความกลวัอาชญากรรมของประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงและ
กระทบต่อภาพพจน์ของเมอืงตลอดจนสง่ผลกระทบดา้นอื่น ๆ  (สอวช., 2562) 

ดงันัน้อาชญากรรม (crime) กบัการรบัรู้ถึงความปลอดภยั (safety perception) จงึเป็นสองแนวความคดิที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติและการพฒันาทางเศรษฐกิจของสงัคมอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามกลบัมงีานที่ตรวจสอบความแตกต่างของ
อาชญากรรมกบัการรบัรูค้วามปลอดภยัในเชงิปรมิาณอยูไ่มม่ากนกั และผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณของงานศกึษาสว่นใหญ่กช็ีใ้หเ้หน็วา่ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะของพื้นที่ในเมอืงที่เกิดเหตุอาชญากรรมจริงกบัพื้นที่ในเมอืงที่ประชาชนรู้สกึไม่ปลอดภยันัน้มคีวาม
คลาดเคลือ่นกนัอยู ่ในงานศกึษาน้ีจงึของเรยีกความคลาดเคลือ่นนี้วา่ "อคตใินการรบัรูอ้าชญากรรม” (Zhang et al., 2021) 

ซึง่อคตใินการรบัรูอ้าชญากรรมสามารถเกดิขึน้ได ้ตวัอย่างเช่น พืน้ทีย่่านเศรษฐกจิทีม่ผีูใ้ชง้านพืน้ทีเ่ป็นจ านวนมากมแีนวโน้ม
ทีจ่ะถูกมองวา่ปลอดภยั แต่กลบัพบวา่เกดิเหตุอาชญากรรมมาก แตกต่างกบัพืน้ทีท่อ่งเทีย่วทีม่นีกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากมแีนวโน้มถูกมอง
วา่ทีอ่นัตรายมาก ทวา่ในทางกลบักนัพืน้ทีด่งักล่าวเกดิเหตุอาชญากรรมจรงิน้อยกวา่พืน้ทีแ่รก ดงันัน้ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นทีย่อมรบักันมา
นานระหวา่งสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งขึน้และอาชญากรรม ตลอดจนการรบัรูถ้งึความปลอดภยัในเมอืงต่างๆ แมจ้ะช่วยเพิม่ขีดความสามารถ
ในการออกแบบกลยุทธ์การจดัการเมืองให้ปลอดภัยได้ แต่ก็ต้องมีการวางแผนป้องกันไม่ให้พื้นที่เหล่านัน้เกิด "อคติในการรับรู้
อาชญากรรม" ทีจ่ะน าประชาชนไปสูค่วามเสีย่งต่อการเผชญิเหตุอาชญากรรมได ้

บทความน้ีจงึตอ้งการรวบรวมแนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัเมอืงและการรบัรูอ้าชญากรรมของ
ประชาชนในรูปแบบการศึกษาเชงิปริมาณที่มกีารพฒันาขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้ตามเทคโนโลย ีตัง้แต่การใช้เครื่องมอืทางสถิติ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาเป็นบริบทร่วม จนไปถึงการใช้อัลกอริธึม (Algorithm) ฝึกฝนคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
ประมวลผลภาพจาก Google Street View จ านวนมาก ใหก้ลายเป็นคะแนนความปลอดภยัของทอ้งถนนและอาคารสิง่ปลกูสรา้งโดยรอบ
ได ้(Naik et al., 2014) ซึ่งความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีีก่ล่าวมาน้ี ยิง่มปีระโยชน์มากขึน้เมื่อเราก าลงัเผชญิหน้ากบัการระบาดอย่าง
หนกัของโรคโควดิ-19 ทีท่ าใหก้ารศกึษาภาคสนามไดร้บัผลกระทบอยา่งหนัก เพราะฉะนัน้เทคโนโลยทีีก่า้วหน้าเหล่าน้ีจงึมคีวามน่าสนใจ
ทีจ่ะท าการศกึษา และผูศ้กึษาเองกเ็หน็ควรทีจ่ะน างานศกึษาบางอย่างมาประยุกต์ใช ้เพราะเราไม่อาจทราบไดเ้ลยว่าสถานการณ์โรค
ระบาดน้ีจะคลีค่ลายอยา่งสมบรูณ์ในเวลาใด 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 อาชญากรรมและเมือง 

เราอาศยัอยูใ่นโลกทีม่อีตัราการเกดิอาชญากรรมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองทุกปีและก าลงักลายเป็นอุปสรรคต่อคุณภาพชวีติและการ
พฒันาเศรษฐกจิของสงัคม เมอืงเป็นพืน้ทีท่ีเ่อื้อใหผู้ค้นเกดิปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม และปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมบางอย่าง เช่น การตกเป็น
เหยื่อของอาชญากรรมก็เป็นประสบการณ์ไม่ดอีย่างหน่ึงที่เกดิขึ้นในเมอืง (Ceccato, 2012) แมว้่าจะไม่มสีถานที่ใดที่ไม่มโีอกาสเกิด
อาชญากรรม ทวา่เมอืงทีน่่าอยูอ่าศยักค็วรตัง้เป้าทีจ่ะลดความเสีย่งต่ออาชญากรรมและเพิม่ความรูส้กึปลอดภยัต่อสถานทีต่่าง ๆ ในเมอืง
มากยิง่ขึน้ (Cozens, 2011)  การเป็นเมอืงปลอดภยัจะท าใหผู้ค้นทีใ่ชช้วีติในเมอืงรูส้กึผกูพนักบัเมอืงมากขึน้ ตามมาดว้ยความรูส้กึเป็น
เจา้ของซึง่จะน ามาซึง่ความสามคัคเีป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของคนในสงัคม ความกลวัอาชญากรรมเปลีย่นความเป็นอยู่ของประชาชนได ้
อาชญากรรมจงึเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเมอืง (Ceccato et al., 2020)   ดงันัน้ถ้าหากความรู้สกึกลวัต่อภยัจากอาชญากรรมไปเกดิ
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ขึน้กบักลุ่มนกัลงทุน หน่วยงานพฒันาระหวา่งประเทศ ชา่งฝีมอื หรอืแมก้ระทัง่ผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถิน่แลว้ ความรูส้กึไมม่ ัน่คงดงักล่าวจะท า
ใหพ้วกเขาไม่เต็มใจมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางเศรษฐกจิได้ ดงันัน้ถ้าเราไม่สามารถจดัการเรื่องความปลอดภยัของเมอืงได้ก็ยากที่จะ
พฒันาเมอืงไดเ้ชน่กนั (Rahman, 2007) 

อาชญากรรมมแีนวโน้มทีจ่ะกระจุกตวัอยูใ่นเขตเมอืงมากกวา่ชนบท เพราะในเมอืงมสีถานทีห่ลายแหง่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิ
อาชญากรรม เช่น บรเิวณใจกลางเมอืง, พืน้ทีท่ีม่กีารใชท้ีด่นิแบบผสม และจุดเชื่อมต่อการขนสง่มกัเป็นสถานทีก่่ออาชญากรรมมากกวา่
พืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยั (Ceccato et al., 2020) และแมแ้ต่ในใจกลางเมอืง ลกัษณะการก่ออาชญากรรมกแ็ตกต่างกนัไปตามพืน้ทีแ่ละเวลา เช่น 
พื้นที่ใกล้สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มกัจะมคีวามเสีย่งมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ หรอืแมก้ระทัง่ในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เดยีวกนัถ้าเวลาต่างกนั เช่น ช่วงเยน็ของวนัธรรมดากบัวนัหยุดสุดสปัดาหก์ม็ผีลต่อลกัษณะการเกดิอาชญากรรมทีต่่างกนั วชิาอาชญา
วทิยาในเมอืงได้กล่าวถึงการใช้ที่ดนิประเภทต่าง ๆ เกี่ยวขอ้งกบัการกระจายอาชญากรรม (Ceccato, 2012) ความเสีย่งต่อการเกิด
อาชญากรรมในสถานทีห่น่ึงแตกต่างกนัไปตามหน้าทีข่องสถานที ่ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งขึน้ และกจิกรรมของมนุษยท์ีส่ถานที่
สรา้งขึน้ในชว่งเวลาหน่ึง ทัง้หมดน้ีรว่มกนัก าหนดโอกาสในการก่ออาชญากรรมทีแ่ตกต่างกนั  

นกัอาชญาวทิยาไดศ้กึษาความสมัพนัธท์ีซ่บัซอ้นระหวา่งอาชญากรรม ความกลวัอาชญากรรม และเมอืงต่าง ๆ ตัง้แต่ทศวรรษ
ที่ 1920 (Shaw, 1929) งานของ Jane Jacobs ในปี ค.ศ. 1961 อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบถนนกับการผสมผสานที่
หลากหลายของการใชท้ี่ดนิและอาชญากรรม เธอแย้งว่าย่านที่มกีารใช้งานแบบผสมผสานที่มทีี่อยู่อาศยัเชงิพาณิชย์สถาบนัและการ
พกัผอ่นจะปลอดภยักวา่การใชพ้ืน้ทีท่ างานแบบหน้าทีเ่ดยีวเน่ืองจากพืน้ทีเ่หล่านี้มกีารเฝ้าระวงัอย่างไมเ่ป็นทางการอยู่ (Jacobs, 1961) 
และจากแนวคดิ “eyes on the streets” ของ C. R. Jeffery ไดน้ าค าวา่ “การป้องกนัอาชญากรรมผา่นการออกแบบสิง่แวดลอ้ม (CPTED)” 
ขึ้นมากล่าวเป็นครัง้แรก (Jeffery ,1971)  ซึ่งปัจจุบนักลยุทธ์น้ีถูกน าไปใช้ป้องกนัอาชญากรรมในหลายเมอืงทัว่โลก อาท ิลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร และซดินีย์ เครอืรฐัออสเตรเลยี (Cozens, 2011) ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 แนวความคกิเรื่องพื้นที่ป้องกนัของ Oscar 
Newman เริม่มอีทิธพิลต่อนักวางแผนรุ่นใหม่ เขาอธบิายว่าองค์ประกอบของการออกแบบสามารถลดความตัง้ใจในการใช้พืน้ที่ และ
ปกป้องพืน้ทีข่องผูอ้ยู่อาศยัใหม้ปีระสทิธภิาพได ้ตวัอยา่งเชน่ การตดิตัง้รัว้และพุม่ไมใ้นบรเิวณบา้นถอืไดว้า่เป็นการป้องกนัทางกายภาพ
รปูแบบหนึ่ง หรอืการสรา้งซุม้ประตูและตดิกล่องจดหมายตามทอ้งถนนถอืไดว้า่เป็นการเพิม่การเฝ้าระวงัต่อผูท้ี่ตอ้งการรุกล ้า โครงสรา้ง
ทัง้หมดน้ีถูกสรา้งขึน้เพื่อการป้องกนัอาชญากรรม (Newman, 1972)  ยงัมงีานศกึษาในหมวดหมูข่องอาชญาวทิยาสิง่แวดลอ้มระบุไวว้่า
การกระจายตวัของความผดิและผูก้ระท าความผดิในเชงิพืน้ทีท่ ัว่เมอืงไมใ่ช่การสุม่ เพราะการก่ออาชญากรรมแต่ละประเภทนัน้มีรปูแบบ
สอดคลอ้งกบัสถานที ่(Cozens, 2011) 

จากความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูรายงายอาชญากรรม (report crime) ทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหก้ารวเิคราะหเ์ชงิประจกัษข์องทฤษฎเีชงิ
พืน้ทีก่บัอาชญากรรมแสดงผลออกมาวา่ ลกัษณะทางสงัคมในละแวกใกลเ้คยีง ความยากจนการวา่งงาน และองคป์ระกอบทางชาตพินัธุม์ ี
พลงัในการอธิบายการเกิดอาชญากรรมสูง (Cahill and Mulligan, 2007) นอกจากน้ีลกัษณะทางกายภาพบางอย่างเช่นศูนย์การค้า
สถานทีเ่ลน่กฬีาและสถานีขนสง่มกัเป็นตวัดงึดดูอาชญากรรมมากกวา่พืน้ทีป่ระเภทอื่นในเมอืง (Anderson, 2007) 

2.2 ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม 

ตามแนวความคดิดา้นอาชญาวทิยา พบวา่ ม ีอาชญากรรมจะเกดิขึน้ไดต้อ้งประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คอื (1) ผูก้ระท าผดิ/คนรา้ย 
(offender) หมายถึง ผูท้ี่มคีวามต้องการ (desire) จะก่อเหตุหรอืลงมอืกระท าความผดิ(2) เหยื่อ (victim)/เป้าหมาย (target) หมายถึง 
บุคคล สถานที่ หรอืวตัถุสิง่ของ ที่ผูก้ระท าผดิหรอืคนร้าย มุ่งหมายกระท าต่อ หรอืเป็นเป้าหมายที่ต้องการ (3) โอกาส (opportunity) 
หมายถึง ช่วงเวลา (time) และสถานที่ (place) ที่เหมาะสมที่ผูก้ระท าผดิหรอืคนร้าย มคีวามสามารถจะลงมอืกระท าความผดิหรอืก่อ
อาชญากรรม  

เมื่อเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ครบองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ดงักล่าวขา้งต้น จะท าใหเ้กดิอาชญากรรมขึน้ ทฤษฎน้ีีไดเ้สนอ
แนวคดิในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม โดยตอ้งพยายามท าอย่างไรกต็ามทีจ่ะใหอ้งคป์ระกอบของสามเหลีย่มอาชญากรรม ดา้นใดดา้น
หน่ึงหายไป ผลคอืจะสามารถท าใหอ้าชญากรรมไมเ่กดิขึน้ได ้ 

ดงันัน้ “สถานที”่ จงึเป็นปัจจยัหน่ึงทีส่ามารถตดัโอกาสในการก่ออาชญากรรมได ้และมทีฤษฎทีีก่ล่าวถงึวธิกีารแกไ้ขปรบัปรุง
พืน้ทีเ่สีย่งมากมาย เชน่ ทฤษฎกีารควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม (crime control through environmental design) เป็นวธิกีาร
ปรบัสภาพแวดลอ้มและใชป้ระโยชน์สภาพแวดลอ้ม ในการลดโอกาสการก่ออาชญากรรม เช่น การสรา้งรัว้หรอืสิง่กดีขวางมใิหผู้ก้ระท า
ผดิเขา้ถงึบรเิวณสิง่ของ หรอืบุคคล โดยเพิม่ความเสีย่งทีค่นรา้ยจะถูกตรวจพบหรอืถูกจบักุมมากยิง่ขึน้  
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การจดัระเบยีบพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มจะเกดิอาชญากรรม จะตอ้งรบีเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิอาชญากรรมในพืน้ที่
ดงักล่าว การจดัการพื้นที่ให้ปลอดภยัตาม โครงการพื้นที่ปลอดภยั (safety zone) หรอืโครงการเพื่อนบ้านเตือนภยั (neighborhood 
watch) รวมตลอดถงึการเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องมอืเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) การใช้
สญัญาณเตอืนภยั ทัง้น้ีต ารวจจะตอ้งเขา้ไปจดัการ ใหม้กีารประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและชุมชนเพื่อ
ร่วมมอืกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ตามโครงการต ารวจผูร้บัใชชุ้มชน (community policing) โดยมุง่เน้นการสรา้งชุมชนเขม้แขง็เพือ่ให้
ชุมชนสามารถดแูลตวัเองได ้

2.3 การรบัรู้ความปลอดภยัของเมือง 

การรบัรูค้วามปลอดภยัของผูค้นมกัควบคู่ไปกบัการศกึษาเหตุการณ์อาชญากรรมทีเ่กดิขึน้จรงิ การรบัรูข้องผูค้นเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัในเมอืงต่าง ๆ ยงัไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวางตัง้แต่ทศวรรษ 1960 (Furstenberg, 1971) ยิง่ไปกว่านัน้เมื่อประชาชนถูก
ถามถงึสิง่ทีท่ าใหพ้วกเขาหวาดกลวั แทนทีจ่ะเป็น “อาชญากรรมทีแ่ทจ้รงิ” เช่น การโจรกรรมหรอืการโจรกรรม มกัมกีารพดูถงึสญัลกัษณ์
ของความเสือ่มโทรมเมอืง เชน่ กองขยะและถงัขยะในทีร่กรา้งวา่งเปล่า หน้าต่างของอาคารที่ถูกท าใหแ้ตก กลุม่วยัรุน่ทีชุ่มนุมกนัอยูต่าม
มุมถนนและความวุน่วายอื่นๆ” (Doran and Lees, 2005) การรบัรูถ้งึความปลอดภยัจงึเป็นอกีนัยหน่ึงของความรูส้กึทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
การรบัรูถ้งึอนัตรายหรอืภยัคุกคาม มกัมรีปูแบบทีแ่ตกต่างจากการตกเป็นเหยือ่ทางอาญาในช่วงเวลาและพืน้ที ่ดงันัน้การศกึษาวา่ความ
แตกต่างระหว่าง "ปลอดภยัจากอาชญากรรมจรงิ" และ "รูส้กึว่าปลอดภยั" ในสภาพแวดลอ้มในเมอืงแตกต่างกนัเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร และ
ปัจจยัใดบา้งทีอ่าจมสี่วนท าใหเ้กดิความไม่ตรงกนัระหว่างเมอืงทีแ่ตกต่างกนัน้ี มงีานศกึษาจ านวนหน่ึงพยายามตอบค าถามเหล่าน้ีโดย
เสนอวธิเีปรยีบเทยีบแนวคดิทัง้สอง 

ในปี ค.ศ. 1999 Schweitzer และคณะ สมัภาษณ์ผูอ้ยู่อาศยัจาก 44 ละแวกใกลเ้คยีงในเมอืงแลนซงิ รฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา 
เพือ่รบัการรบัรูเ้กีย่วกบัอาชญากรรมของผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถิน่และเปรยีบเทยีบกบัอตัราการเกดิอาชญากรรมของยา่นเดยีวกนัพบวา่แมจ้ะ
อยู่ในรฐัเดยีวกนัแต่รบัการรบัรูเ้กีย่วกบัอาชญากรรมของผูอ้ยู่อาศยัในแต่ละเมอืงนั ้นแตกต่างกนั (Schweitzer et al., 1999) การส ารวจ
และการศกึษาเชงิคุณภาพไดย้นืยนัวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีม่ดืเหงาไมน่่าสนใจหรอืไม่ไดร้บัการดแูลกระตุน้ความกลวัของผูค้น 
(Doran and Lees, 2005) 

งานวจิยัจ านวนมากใชค้ าวา่ "กลวัอาชญากรรม" อย่างหลวมๆ เพือ่อธบิายการรบัรู้แบบผสมผสาน (Warr, 2000) “ความกลวั” 
ถูกใชเ้พือ่บ่งบอกถงึอารมณ์สว่นตวั การรบัรูถ้งึความเสีย่งจากสิง่แวดลอ้ม หรอืความเชื่อในโอกาสทีจ่ะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ดงันัน้
ความกลวัต่อเหตุอาชญากรรมส่วนใหญ่จงึเกี่ยวขอ้งกบัการอาศยัวธิกีารต่าง ๆ เช่นการสนทนากลุ่ม (Snyders and Landman, 2018) 
และแบบสอบถามออนไลน์ (Ditton and Farrall, 2017) ในการใชเ้ป็นขอ้มูล แต่วธิกีารเหล่าน้ีไม่ไดใ้หข้อ้มูลดว้ยความละเอยีดเชงิพืน้ที่
หรือมีการเทียบเคียงกับข้อมูลอาชญากรรมจริง ด้วยเหตุน้ีจึงขาดการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์เกี่ยวกับปัจจยัความเป็นละแ วกบ้าน 
(neighborhood) สภาพแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่จงึท าใหเ้กดิความคลาดเคลือ่นทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งอาชญากรรมและ
การรบัรูถ้งึความปลอดภยัของผูค้น 

2.4 การวดัการรบัรู้ความปลอดภยัของประชาชน 

แต่ในปัจจุบนัมนีักวจิยัไดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์Geographic Information System (GIS) เพือ่แสดง
ใหเ้หน็ภาพรปูแบบเชงิพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัของสถานทีท่ีม่อีตัราการเกดิอาชญากรรมสงูและการจดักลุ่มของพืน้ทีท่ีถู่กมองวา่ไมป่ลอดภยั
มาก (Fuhrmann et al., 2013; Panek et al., 2019) การศกึษาเหล่าน้ีน าเสนอขอ้มูลเชงิลกึอนัมคี่าเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ที่ขดัแย้งกนั
ระหวา่งการรบัรูถ้งึความปลอดภยัและอาชญากรรม และยงับง่บอกถงึความทา้ทายในการท าความเขา้ใจความคลาดเคลือ่นโดยธรรมชาติ
ระหว่างความคิดทัง้สองดงันัน้เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่มผีลต่อความกลวัอาชญากรรมของมนุษย์ในระดบัเมอืง Doran and 
Burgess สนับสนุนความส าคญัของการท าแผนที่ความกลวัที่เกี่ยวขอ้งกบัอาชญากรรมเพื่อให้เขา้ใจ “ การเลือกเชิงพื้นที่” ของผู้คน
เพิ่มเติม (Liu and Eck, 2008; Doran and Burgess, 2011) ในปี ค.ศ. 2015 Reka Solymosi และคณะ ใช้ Application บนอุปกรณ์
โทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่พือ่ท าแผนทีป่ระสบการณ์ความกลวัของผูค้นในสถานทีต่่าง ๆ ตลอดทัง้วนั (Solymosi et al., 2015)   

ซึง่การรบัรูด้า้นความปลอดภยัของประชาชนในอตัราสว่นทัง้มากและน้อยนัน้ถูกสนันิษฐานวา่เป็นการตอบสนองทีส่มเหตุสมผล
กบัเหตุอาชญากรรม มรีายงานการศกึษาก่อนหน้าน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าแนวโน้มในระดบัของความกลวันัน้ไม่เกีย่วขอ้งกบัการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมเพยีงอย่างเดยีว เพราะความกลวัอาชญากรรมและความกงัวลเรื่องความปลอดภยัมกัจะสง่ผลกระทบทัง้ในระดบัสว่นตวัและ
ระดบัชุมชน (Moore and Trojanowicz, 1988) การรบัรูถ้งึความปลอดภยัหรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงคอืความรูส้กึทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากการรบัรู้



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

994 

อนัตรายหรอืภยัคุกคามมรีปูแบบทีแ่ตกต่างจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรในชว่งเวลาและพืน้ที ่ดงันัน้เพือ่จดัการกบัความทา้ทายเหลา่นี้
บทความน้ีจงึเลอืกศกึษาเฉพาะความกลวัทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมในเมอืง เราใช้ค าว่าการรบัรู้ถึงความปลอดภยัเพื่ออธบิายว่าคนที่
ปลอดภยัรบัรูส้ภาพแวดลอ้มทางกายภาพในทนัทดีว้ยรปูลกัษณ์ภายนอกอย่างไรโดยไมค่ านึงถงึประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อ ทีส่ าคญั
เรามุง่เน้นไปทีก่ารตคีวามความแตกต่างระหวา่งอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้จรงิและการรบัรูค้วามปลอดภยัในบรบิทของเมอืง 

Reka Solymosi และคณะ (2015) คดิว่า ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมนีวตักรรมในการวจิยัเรื่องความกลวัต่ออาชญากรรมทีจ่ะกา้วต่อ
จากการน าเสนอแบบทัว่ไปและแบบสถติ ิและแทนทีจ่ะท าความเขา้ใจความกลวัอนัเกดิงานอาชญากรรมในฐานะเป็นปรากฏการณ์แบบได
นามกิทีเ่คยพบในชวีติประจ าวนั ควรเปลีย่นเป็นการศกึษาเพือ่ใชว้เิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์ท่าจะเกดิขึน้ รวมทัง้จดัหาวธิกีารเขา้
ระงบัเหตุไดอ้ย่างรวดเรว็ การศกึษานี้น าเสนอแนวทางใหม่เกีย่วกบัการวจิยัความกลวัอาชญากรรม โดยใชก้รอบของ Routine activities 
theory and environmental criminology เพื่อน าเสนอเหตุการณ์เฉพาะทีม่ลีกัษณะเฉพาะได้แก่ ตวัแปรเชงิพื้นที่ เวลา และขอ้มูลส่วน
บุคคล แสดงใหเ้หน็วธิกีารสุม่ตวัอยา่งประสบการณ์ใหมใ่นการรวบรวมขอ้มลู ทีไ่ดจ้ากการบนัทกึผา่นแอปพลเิคชนัในโทรศพัทม์อืถอื โดย
การศกึษาความกลวัอาชญากรรมในสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิและมุ่งเน้นไปที ่microscale geography ทีม่มีติเิพิม่เตมิของเวลา จนสามารถ
สรา้งความเขา้ใจใหม่เกีย่วกบัความกลวัของอาชญากรรมได ้ผลลพัธจ์ากโครงการน าร่องการรวบรวมขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ถงึความผนัแปร
เชงิพื้นทีอ่ย่างมนีัยส าคญัในความกลวัต่อระดบัอาชญากรรมของบุคคล และด้วยเหตุน้ีจงึแสดงใหเ้หน็ถึงความเป็นไปไดข้องแนวทาง
ดงักล่าววา่ความกลวัสามารถวเิคราะหแ์ละประเมนิได ้

ตามแนวความคดิดา้นอาชญาวทิยา พบวา่ ม ีอาชญากรรมจะเกดิขึน้ไดต้อ้งประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คอื (1) ผูก้ระท าผดิ/คนรา้ย 
(offender) หมายถึง ผูท้ี่มคีวามต้องการ (desire) จะก่อเหตุหรอืลงมอืกระท าความผดิ(2) เหยื่อ (victim)/เป้าหมาย (target) หมายถึง 
บุคคล สถานที่ หรอืวตัถุสิง่ของ ที่ผูก้ระท าผดิหรอืคนร้าย มุ่งหมายกระท าต่อ หรอืเป็นเป้าหมายที่ต้องการ (3) โอกาส (opportunity) 
หมายถึง ช่วงเวลา (time) และสถานที่ (place) ที่เหมาะสมที่ผูก้ระท าผดิหรอืคนร้าย มคีวามสามารถจะลงมอืกระท าความผดิหรอืก่อ
อาชญากรรม  

เมื่อเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ครบองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ดงักล่าวขา้งต้น จะท าใหเ้กดิอาชญากรรมขึน้ ทฤษฎน้ีีไดเ้สนอ
แนวคดิในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม โดยต้องพยายามท าอย่างไรกต็ามทีจ่ะใหอ้งคป์ระกอบของสามเหลีย่มอาชญากรรม ดา้นใดดา้น
หน่ึงหายไป ผลคอืจะสามารถท าใหอ้าชญากรรมไมเ่กดิขึน้ได ้ 

ดงันัน้ “สถานที”่ จงึเป็นปัจจยัหน่ึงทีส่ามารถตดัโอกาสในการก่ออาชญากรรมได ้และมทีฤษฎทีีก่ล่าวถงึวธิกีารแกไ้ขปรบัปรุง
พืน้ทีเ่สีย่งมากมาย เชน่ ทฤษฎกีารควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม (crime control through environmental design) เป็นวธิกีาร
ปรบัสภาพแวดลอ้มและใชป้ระโยชน์สภาพแวดลอ้ม ในการลดโอกาสการก่ออาชญากรรม เช่น การสรา้งรัว้หรอืสิง่กดีขวางมใิหผู้ก้ระท า
ผดิเขา้ถงึบรเิวณสิง่ของ หรอืบุคคล โดยเพิม่ความเสีย่งทีค่นรา้ยจะถูกตรวจพบหรอืถูกจบักุมมากยิง่ขึน้  

การจดัระเบยีบพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มจะเกดิอาชญากรรม จะตอ้งรบีเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิอาชญากรรมในพืน้ที่
ดงักล่าว การจดัการพื้นที่ให้ปลอดภยัตาม โครงการพื้นที่ปลอดภยั (safety zone) หรอืโครงการเพื่อนบ้านเตือนภยั (neighborhood 
watch) รวมตลอดถงึการเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องมอืเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) การใช้
สญัญาณเตอืนภยั ทัง้น้ีต ารวจจะตอ้งเขา้ไปจดัการ ใหม้กีารประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและชุมชนเพื่อ
ร่วมมอืกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ตามโครงการต ารวจผูร้บัใชชุ้มชน (community policing) โดยมุง่เน้นการสรา้งชุมชนเขม้แขง็เพือ่ให้
ชุมชนสามารถดแูลตวัเองได ้
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รปูท่ี 1 Fear of crime application (FOCA) บนโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีผู่ว้จิยัใชเ้ป็นเครือ่งมอืใหก้ลุม่ตวัอยา่งใหค้ะแนนความปลอดภยั  
ทีม่า: https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lcrp.12076 

 
รปูท่ี 2 ตวัอยา่งแผนทีแ่สดงผลการใหค้ะแนนของกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่ดยีวกนั  
ทีม่า: https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lcrp.12076 

งานศกึษาของ Reka Solymosi และคณะ (2015) จงึแสดงจุดยนืวา่ตอ้งการพสิจูน์ความเขา้ใจใหมว่า่ความกลวัต่ออาชญากรรม
สามารถน าไปสู่การพฒันาเป็นการประมวลผลเพื่อระงบัเหตุได้ตามสถานการณ์ซึ่งก าหนดเป้าหมายไปที่ความกลวัต่อจุดร้อนของ
อาชญากรรมในขณะทีพ่วกเขาเคลือ่นไหวตามสถานทีแ่ละเวลา ท าใหส้ามารถจดัสรรทรพัยากรทีจ่ ากดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้เพือ่
เพิม่การรบัรูถ้งึความปลอดภยัได ้
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รปูท่ี 3 แผนทีแ่สดงระดบัความกลวัอาชญากรรมในลอนดอนของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่ 
ทีม่า: https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lcrp.12076 

งานศกึษาของ Reka Solymosi และคณะ (2015) จงึแสดงจุดยนืวา่ตอ้งการพสิจูน์ความเขา้ใจใหมว่า่ความกลวัต่ออาชญากรรม
สามารถน าไปสู่การพฒันาเป็นการประมวลผลเพื่อระงบัเหตุได้ตามสถานการณ์ซึ่งก าหนดเป้าหมายไปที่ความกลวัต่อจุดร้อนของ
อาชญากรรมในขณะทีพ่วกเขาเคลือ่นไหวตามสถานทีแ่ละเวลา ท าใหส้ามารถจดัสรรทรพัยากรทีจ่ ากดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้เพือ่
เพิม่การรบัรูถ้งึความปลอดภยัได ้

ทว่าการวดัการรบัรูค้วามปลอดภยัของผูค้นในเชงิปรมิาณยงัคงมกีารน าไปประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย ปัจจุบนัมี
การใชภ้าพสตรทีววิและเทคนิคการมองเหน็ดว้ยคอมพวิเตอรใ์นการชว่ยท างานแทนการใชก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามหรอืใชบุ้คคลเขา้
ร่วมการทดลองแล้ว เมื่อเร็ว ๆ น้ีการพฒันาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์และวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการอธบิายการรบัรูข้องมนุษยเ์กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งขึน้ ตวัอย่างเช่น MIT Media Lab สรา้งชุดขอ้มลูทีม่กีารให้
คะแนนการรบัรูข้องอาสาสมคัรออนไลน์นับลา้นบนภาพ Google Street View มากกว่า 100,000 ภาพทัว่โลก (Naik et al., 2016) จาก
ชุดข้อมูลที่มาจากฝูงชนจ านวนมากน้ีได้มกีารศึกษาและการฝึกโมเดลที่สร้างขึ้นจากอลักอรธิมึเพื่อการท าความเขา้ใจฉากและการ
มองเหน็ด้วยคอมพวิเตอร์และในทางกลบักนัก็สร้างคะแนนทีค่าดการณ์ไวข้องระดบัความปลอดภยัความมัง่คัง่ ความมชีวีติชวีา หรอื
ความหดหูข่องพืน้ทีใ่นบรบิททางภมูศิาสตร ์(Zhang et al., 2020) 

งานศกึษาของ Zhang fan และคณะ (2020) ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการรบัรูถ้ึงพื้นที่ปลอดภยัของมนุษย์และสถานที่
เสีย่งต่อการเกดิเหตุอาชญากรรมในรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ ควบคูไ่ปกบัการใชข้อ้มลูในบรบิททางภมูศิาสตร ์โดยเขาใช ้Algorithm ชว่ย
ประมวลผลและสรุปผลการศกึษาออกมาเป็นคะแนนการรบัรูค้วามปลอดภยัของภาพถนนส าหรบักลุ่มบลอ็กการส ารวจส ามะโนประชากรใน
เมอืง Houston ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยใชข้อ้มลูรปูภาพจาก Google Street View จ านวนมากเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน (Fan et al., 2021) 

Google Street View (GSV) เป็นแพลตฟอร์มใหบ้รกิารแผนที่ซึ่งใหข้อ้มูลภาพถนนในกว่า 100 ประเทศทัว่โลก Zhang fan 
และคณะ (2018) ใชภ้าพ GSV เป็นเสมอืนตวัแทนของภาพทอ้งถนนจรงิของฮสูตนั และคาดการณ์ "ความปลอดภยัในการมองเหน็ภาพ" 
ของผูค้นโดยใชโ้มเดลการเรยีนรูเ้ชงิลกึทีฝึ่กล่วงหน้า ในการเขา้ถงึภาพ ขัน้ตอนแรกคอืสรา้งจุดสุม่ตวัอย่างตามเครอืขา่ยถนนของฮสูตนั
ดว้ยระยะหา่ง 50 เมตร ตามดว้ยการสุม่ตวัอยา่งผา่น GSV Application Protocol Interface (API) ส าหรบัแต่ละสถานที ่ซึง่จะไดร้บัภาพสี่
ภาพทีม่ทีศิทางต่างกนัไปตามถนนเพือ่อธบิายภาพพาโนรามาของทวิทศัน์ถนน โดยรวมแลว้ เรารวบรวมภาพ GSV 384,180 ภาพจาก
สถานที ่96,045 แหง่ในฮสูตนั โดยภาพสว่นใหญ่ถ่ายระหวา่งปี 2015 ถงึ 2017 

เพือ่จ าลองการรบัรูข้องผูค้นเกีย่วกบัความปลอดภยับนทอ้งถนนในฮสูตนั Zhang fan และคณะ (2018) ใชโ้มเดลการเรยีนรูเ้ชงิ
ลกึทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมลว่งหน้าเพือ่คาดการณ์คะแนนความปลอดภยัของภาพมมุมองถนนของเมอืง (Zhang et al., 2018) โมเดลน้ีไดร้บั
การฝึกฝนดว้ยชุดขอ้มลู Place Pulse ซึง่รวบรวมโดย MIT Media Lab ซึง่มกีารใหค้ะแนนหลายลา้นรายการจากภาพสตรทีววิประมาณ 
110,000 ภาพจากทัว่ทุกมุมโลก (Naik et al., 2014) ส าหรบัการทดลองใชแ้ต่ละครัง้ ผูเ้ขา้ร่วมออนไลน์จะถูกขอใหค้ลกิภาพมมุมองถนน
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หน่ึงในสองภาพบนหน้าเวบ็ เพื่อตอบค าถามเช่น "สถานที่ใดที่ดูปลอดภยักว่า" นับตัง้แต่เปิดตวัในปี ค.ศ. 2017 อาสาสมคัรออนไลน์
มากกว่า 80,000 คนทัว่โลกสนับสนุน และส าคญักว่านัน้ความหลากหลายของภาพและความสอดคล้องของการจดัอนัดบัได้รบัการ
ประเมนิโดยผลงานก่อนหน้าน้ี (Naik et al., 2014) แสดงใหเ้หน็ว่าไม่มอีคตทิางวฒันธรรมทีม่นีัยส าคัญในชุดขอ้มูล ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ
ความเป็นตวัแทนและความสามารถในการสรุปทัว่ไป ในทีน้ี่จงึถอืวา่ชุดขอ้มลู Place Pulse เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจในการรบัรู้
ภาพโดยทัว่ไปของมนุษยท์ีม่ตี่อลกัษณะของเมอืงในแบบต่าง ๆ  โมเดลการเรยีนรูเ้ชงิลกึสามารถฝึกฝนไดโ้ดยใชค้วามรูเ้ดมิเพือ่เรยีนรูว้่า
บุคคลทัว่ไปประเมนิสภาพถนนในเมอืงอยา่งไร ซึง่ในการศกึษาน้ี Zhang fan และคณะ (2020) ใชภ้าพ พ GSV 384,180 ภาพของเมอืงฮู
สตนั ในการทดลอง 

 
รปูท่ี 4 ผลการวเิคราะหค์ะแนนความปลอดภยัดว้ย Algorithm ผา่นโปรแกรม The Place Pulse 2.0  
ทีม่า: https://senseable.mit.edu/papers/pdf/20210110_Zhang-etal_PerceptionBias_LandscapeUrbanPlanning.pdf 

 

 
รปูท่ี 5 ภาพ Google Street view ตวัอยา่งทีผ่า่นการจดัหมวดหมูด่ว้ยโปรแกรม The Place Pause  
ทีม่า: https://senseable.mit.edu/papers/pdf/20210110_Zhang-etal_PerceptionBias_LandscapeUrbanPlanning.pdf 
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รปูท่ี 6 แผนทีแ่สดงการกระจายเชงิพืน้ทีข่องคะแนน "การรบัรูถ้งึความปลอดภยั" ทีม่า: 
https://senseable.mit.edu/papers/pdf/20210110_Zhang-etal_PerceptionBias_LandscapeUrbanPlanning.pdf 

จากรปูที ่6 คอื แผนทีแ่สดงการกระจายเชงิพืน้ทีข่องคะแนน "การรบัรูถ้งึความปลอดภยั" ของเมอืงฮสูตนั และมรีูปแบบเชงิพืน้ทีท่ี่
ชดัเจนซึง่บ่งชีว้า่สถานทีท่ี ่"ปลอดภยัทีสุ่ด" อยูท่ีไ่หน โดยทัว่ไปแลว้ พืน้ทีใ่จกลางเมอืงจะดปูลอดภยัน้อยกวา่ทีอ่ื่นๆ สว่นใหญ่ และพืน้ที่
ตะวนัตกจะดูปลอดภยักว่าพืน้ทีท่างตะวนัออก เพื่อชีแ้จงแนวคดิ โดย "การรบัรูถ้งึความปลอดภยั" เราหมายถงึการรบัรูท้างสายตาของ
บุคคลทัว่ไปในทีเ่กดิเหตุ โดยไมม่ปีระสบการณ์ส่วนตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิท ผลการวเิคราะหท์างตวัเลขในงานของZhang fan และคณะ 
(2020) ชีใ้หเ้หน็ว่ามคีวามเชื่อมโยงระหวา่งลกัษณะเฉพาะของพืน้ทีใ่นเมอืงกบั "อคตกิารรบัรู้”อยู่จรงิ ซึง่ความเชื่อมโยงดงักล่าวขดัแยง้
พืน้ทีอ่าชญากรรม ประเดน็คอื ในละแวกใกลเ้คยีงทีม่จี านวน Visitor ในเวลากลางวนัจ านวนมาก ใหค้วามรูส้กึดูว่าจะปลอดภยั (อตัรา
อาชญากรรมต ่าและมคีะแนนความปลอดภยัต ่า) แต่ในทางกลบักนัพืน้ทีท่ีม่ ีVisitor ในเวลากลางคนืจ านวนมาก มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นพืน้ที่
อนัตรายมากกวา่ทีค่ดิ (อตัราการเกดิอาชญากรรมสงูคะแนนความปลอดภยัสงู) 

3. บทสรปุ  

จากการศกึษาเหล่าน้ียอมรบัความจรงิที่ว่า การมองเหน็เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิง่เร้าแวดล้อม ความรู้สกึปลอดภยัหรอื
อนัตรายของมนุษยเ์กดิขึน้จากความทรงจ าและความคาดหวงั และสามารถน าผลกระทบทางประสาทสมัผสัไปเชื่อมโยงกบัประสบการณ์
ส่วนตวัได ้(Tuan, 1977) เพราะฉะนัน้งานศกึษาน้ีจงึรวบรวมแนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัเมอืงและ
การรบัรูอ้าชญากรรมของประชาชนในรูปแบบการศกึษาเชงิปรมิาณที ่ซึง่ความกา้วหน้าของเทคโนโลยเีช่น การใช ้Application ในการ
ส ารวจความรู้สึกต่อความกลวัอาชญากรรมของ Reka Solymosi และคณะ (2015) หรือการใช้การวิเคราะห์ด้วยการมองเห็นของ
คอมพวิเตอรอ์ย่างงานของ Zhang fan และคณะ (2020) ทีก่ล่าวมานี้ คอืการคน้พบทีช่ว่ยเพิม่ความรูเ้พิม่เตมิใหก้บัความสมัพนัธท์ีไ่ดร้บั
การยอมรบัมายาวนานระหวา่งสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งขึน้และอาชญากรรม รวมทัง้เน้นย ้าถงึการรบัรูเ้รือ่งความปลอดภยัในเมอืงซึง่จะชว่ย
เพิม่ขดีความสามารถของเราในการออกแบบกลยุทธ์การจดัการเมอืงที่ป้องกนัการเกดิ "อคตกิารรบัรู"้ ได้ สุดท้ายความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยยีิง่มปีระโยชน์มากขึน้เมือ่เราก าลงัเผชญิหน้ากบัสถานการณ์การระบาดโควดิ-19 ทีท่ าใหก้ารศกึษาภาคสนามบางประเภทไม่
สามารถเกดิขึน้ได ้เพราะฉะนัน้ผูเ้ขยีนจงึคาดหวงัว่างานศกึษาทีท่ าการรวบรวมมาจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจหรอืผูท้ีต่อ้งการศกึษาใน
หวัขอ้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัได ้
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูแ้ละจนิตภาพของเมอืงผา่นคนหลายชว่ง

วยั และน าเสนอแนวทางในการศึกษาอตัลกัษณ์และองค์ประกอบของเมอืงผ่านการรบัรู้และมุมมองของผู้อยู่อาศยัในเมอืงที่มคีวาม
หลากหลายทัง้ช่วงอายุทีล่ว้นมปีระสบการณ์การใชช้วีติในพืน้ทีเ่มอืง อกีทัง้บรบิทของเมอืงทีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงไปตามบรบิท
ของชว่งเวลานัน้ย่อมสง่ผลต่อการรบัรูแ้ละจนิตภาพของเมอืงคนในแต่ละช่วงวยัในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่พีลวตัการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และกายภาพอยา่งสงู เช่น พืน้ทีย่่านธุรกจิศนูยก์ลางเมอืง โดยบทความน้ีไดส้รุปแนวคดิส าคญัการรบัรู้
และจินตภาพของเมืองที่ประกอบด้วย Image of the city ของ Kevin Lynch และ Sense of place ของ Bradley S. Jorgensen และ 
Richard C. Stedman รวมถงึการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ผลของการทบทวนวรรณกรรมพบวา่แบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural equation modeling)  เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัการวเิคราะห์ที่สามารถยนืยนัความสอดคล้องของ
ทฤษฎีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจศูนย์กลางเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษายงัไดแ้สดงองคป์ระกอบและอตัลกัษณ์ของเมอืงผ่านมุมมองของคนแต่ละช่วงวยั เพื่อเสนอแนวทางและ
ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาเมอืงทีค่ านึงถงึคนในทุกชว่งวยั 

ค ำส ำคญั: จนิตภำพเมอืง, ควำมรูส้กึทีม่ตีอ่สถำนที,่ ยำ่นศนูยก์ลำงธุรกจิเมอืง, แบบจ ำลองสมกำรโครงสรำ้ง (Structural equation 
modeling), คนหลำยชว่งวยั 

Abstract 
This article aims to review the literature and research related to the perception and image of the city among diverse 

generations and to provide guidance for the study of urban identities and factors through perceptions and perspectives of 
various generations of urban residents with different urban living experiences. The contexts of a city that has been developed 
and changed through time affect the perception and image of a city of people in various generations in different ways, especially 
in the area with a high dynamic of socioeconomic and physical changes like a central business district. This article summarizes 
the concepts of perception and the city's image, comprising the image of the city by Kevin Lynch and the sense of place by 
Bradley S. Jorgensen and Richard C. Stedman, and reviews other related literature and research. The review results show that 
Structural Equation Modeling is one of the practical tools for analyzing and confirming the relationship of related theories and 
factors, especially latent variables, and can be used to examine the central business district of Bangkok. The result also 
illustrates factors and identities of the city from the perspectives of people in various generations and can suggest a guideline 
and strategy for inclusive city development for people in diverse generations. 

Keywords: Image of the city, sense of place, central business district, structural equation modeling, diverse generation 

 

 



กำรรบัรูแ้ละจนิตภำพของเมอืงผำ่นคนหลำยชว่งวยั 
อรญา เพยีรรกัษก์าร และสธุ ีอนนัตส์ุขสมศร ี
 

1001 

1. ท่ีมาและความส าคญั 

จนิตภาพของเมอืงนัน้เป็นทฤษฎทีีม่กีารศกึษามาตัง้แต่สมยัอดตี เนื่องจากประกอบไปดว้ยโครงสรา้งและองคป์ระกอบต่าง  ทีม่ ี
ความส าคญัในเมอืง ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์การเมอืงทีเ่กดิขึน้ในแต่ละยุคสมยั สง่ผลใหก้ารรบัรูข้อง
ผูค้นนัน้เปลีย่นไปตามพืน้ที่เมอืงและความเป็นย่านทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยพืน้ทีเ่มอืงสว่นมากนัน้มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตามแต่
ละบรบิทของเมอืง การรบัรูจ้นิตภาพของพืน้ทีเ่มอืงนัน้สามารถสะทอ้นถงึสภาพแวดลอ้มเมอืงทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิพืน้ที่สาธารณะ 
รวมถงึสิง่ก่อสรา้งทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เพือ่ท าใหเ้มอืงเกดิจติภาพเมอืงอยา่งเป็นเอกลกัษณ์และมคีวามสวยงาม  

วมิลสทิธิ ์หรยางกูร (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ ชุมชนเมอืงยงัเป็นแหล่งทีก่่อใหเ้กดิจนิตภาพสาธารณะได ้เมอืงทีม่ศีกัยภาพในการ
ก่อให้เกิดจินตภาพได้ดี ย่อมเกิดจากการวางแผนเพื่อจดัระเบียบสภาพแวดล้อมให้เกิดสญัลกัษณ์ของเมอืง ไม่ปล่อยให้เป็นตาม
สภาพการณ์ทีไ่รร้ะเบยีบแบบแผน ตอ้งมกีารจดัระเบยีบองคป์ระกอบของเมอืง สรา้งสรรคเ์อกลกัษณ์ การอนุรกัษ์สิง่ก่อสรา้งทีม่คีุณค่า 
รวมทัง้การสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ใหมข่องเมอืง ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการพฒันาเมอืงบนพืน้ฐานของอตั
ลกัษณ์ของพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิจนิตภาพของเมอืงทีแ่ตกต่างกนัไป  

โดยการศกึษาในครัง้น้ีที่จะมุ่งเน้นไปทีก่ารศกึษารปูแบบและองคป์ระกอบของเมอืงทีม่ผีลต่อการรบัรูท้างจนิตภาพของเมอืงที่
แตกต่างกนัไปตามคนในแต่ละช่วงวยั (Generation) จงึไดม้กีารศกึษาค้นควา้เพื่อน าแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งมาใช้ใน
การศกึษา ทัง้การวเิคราะหต์วัแปร การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และเครือ่งมอืในการศกึษา เพือ่น าไปสูก่ารสรา้งกรอบวธิวีจิยัในการศกึษาต่อไป 
บทความครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงค์ในการการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูแ้ละจนิตภาพของเมอืงผ่านคนหลาย
ช่วงวยั เพื่อน าเสนอแนวทางในการศกึษาอตัลกัษณ์และองคป์ระกอบของเมอืงผ่านการรบัรูแ้ละมุมมองของผูอ้ยู่อาศยัในเมอืงทีม่คีวาม
หลากหลาย 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิด และทฤษฎี 

2.1.1 จนิตภำพของเมอืง (Image of the city)  

แนวคดิของ Lynch (1960) เป็นการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัรูส้ ิง่ทีเ่ป็นนามธรรมของแต่ละบุคคลเพื่อเชื่อมโยงกบัสิง่ทีเ่ป็น
รปูธรรมทีอ่งคป์ระกอบต่าง ๆ ของเมอืง ท าใหเ้กดิการเลอืกจดจ า การจดัการ และมองความหมายแก่สิง่แวดลอ้มทีพ่บเหน็ โดยการศกึษา
การจ าแนกองค์ประกอบของเมอืงโดยวเิคราะหค์วามสามารถในการรบัรู ้เป็นการบ่งบอกถงึการท ากจิกรรมของผูค้นในพืน้ทีเ่มอืง และ
เหน็ถึงองค์ประกอบของโครงสร้างเมอืงที่มคีวามส าคญั การรบัรู้จนิตภาพของเมอืงนัน้จะมคีวามแตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อมและ
สภาพทางกายภาพของเมอืง โดยจนิตภาพของเมอืงจะประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ เสน้ทาง (Paths) เสน้ขอบ (Edges) 
ย่าน (Districts) จุดรวม (Nodes) และจุดหมายตา (Landmarks) โดยการรบัรู้จนิตภาพของเมอืงในแต่ละองค์ประกอบนัน้จะสามารถ
สะทอ้นถงึการรบัรูแ้ละเขา้ใจในองคป์ระกอบทางกายภาพของเมอืง หากสภาพแวดลอ้มของเมอืงมีองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมจะท าใหเ้มอืง
นัน้มจีนิตภาพทีช่ดัเจน สง่ผลใหเ้มอืงนัน้ ๆ มคีวามน่าประทบัใจ และเขา้ใจเกีย่วกบัเมอืงมากขึน้ 

2.1.2 ควำมรูส้กึทีม่ตี่อสถำนที ่(Sense of place) 

มนุษย์นัน้ไดม้กีารใหค้วามหมายของสถานทีผ่่าน จากการรบัรูแ้ละความทรงจ า  เพราะการรบัรูข้องมนุษย์เกดิจากการสะสม
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติความเป็นอยู ่ประเพณี วฒันธรรม สง่ผลใหเ้กดิบุคลกิเฉพาะตวัของสถานทีน่ัน้ ๆ ท าใหส้ถาปัตยกรรม
จะไมเ่ป็นเพยีงกลุ่มกอ้นคอนกรตีจดัวางอย่างสวยงามในทีว่า่ง แต่มนัจะตอ้งผสานตวัมนัเองเขา้ไปกบัเรื่องราวของสถานที ่รวมถงึบรบิท
ทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ ท าให้ความเป็นสถานที ่(Place) จงึเป็นส่วนผสมระหว่างลกัษณะของพืน้ที่ กบั ประสบการณ์ของ
ผูค้น ซึง่สองอย่างน้ีตอ้งตรงกนั เมือ่ใดทีพ่ืน้ทีม่กีจิกรรมตอบสนองวถิชีวีติของผูค้น มบีรรยากาศทีต่รงกบัรสนิยมของผูค้นตามวถิชีวีติใน
แต่ละรปูแบบ มสีภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติร ปลอดภยั ไปจนถงึตอบสนองอตัลกัษณ์ของตวัตนหรอืกลุม่สงัคมต่าง ๆ กจ็ะท าใหเ้กดิสถานทีท่ี่
ด ี(สงิหนาท แสงสหีนาท, 2020) 

ในปัจจุบนัยงัมกีารศกึษาแนวความคดิเกีย่วกบัสถานทีซ่ึง่ถูกอา้งองิถงึอยูบ่่อยครัง้ คอื ความรูส้กึทีม่ตี่อสถานทีซ่ึง่เป็นแนวคดิที่
ใชค้วามรูส้กึ ของมนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางในการส ารวจคุณค่าในตวัสถานที ่สามารถออกแบบกระบวนการศกึษาไดห้ลายแบบทัง้งาน ศกึษา
เชงิคุณภาพหรอืเชงิปรมิาณ มผีลลพัธข์องการศกึษาเป็นไดท้ัง้การพรรณนาตคีวามหรอืเป็นขอ้มลูตวัเลข ซึง่ Relph (1976) เป็นหนึ่งใน
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กลุ่มของผูท้ีศ่กึษาทีเ่ริม่ใชค้ าวา่ Sense of place โดยไมไ่ดม้กีารก าหนดเป็นนิยามเฉพาะไว้ แต่อธบิายว่าความเขา้ใจหรอืความรูส้กึทีม่ ี
ต่อสถานที่นัน้ที่เกิดจากความรู้สึกถึงภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน โดยความผูกพนัต่อสถานที่นัน้มีหวัใจส าคญัคือการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัมนุษย์กบัพืน้ที ่จงึท าใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัความความผูกพนัต่อสถานทีน่ัน้จะเป็นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม
และความคดิของมนุษย ์(Seamon and Sowers, 2008) 

2.1.3 ชว่งวยั (Generation) 

ช่วงวยัเป็นแนวคดิหน่ึงทีพ่ยายามอธบิายและท าความเขา้ใจคนอย่างคร่าวๆ โดยแนวคดิเรื่องช่วงวยัแบบทีปั่จจุบนันิยมน ามาใช้
เป็นแนวคิดใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งค าว่า Generation สมัยก่อนจะหมายถึงรุ่นของคนในครอบครัวเป็นหลัก จนกระทัง่ 
ในการศกึษาของ Mannheim (1923) ไดท้ าการเสนอและศกึษาวา่ผูค้นในสงัคมไดร้บัอทิธพิลจากบรบิททางสงัคมและทางประวตัศิาสตรจ์าก
คนในยุคหนึ่ง ๆ ทีเ่กดิและเตบิโตขึน้ท่ามกลางเหตุการณ์ใหญ่ ๆ บางอย่างร่วมกนักจ็ะมลีกัษณะหนึ่ง และลกัษณะนัน้ ๆ กจ็ะมาก าหนด
อนาคตต่อไป แต่ถงึเกดิเหตุการณ์ส าคญัอย่างสงครามโลกหรอืมนีวตักรรมทีม่ผีลกบัชวีติจะมอีทิธพิลต่อลกัษณะนิสยัของผูค้น แต่ปัจจยั
ทางดา้นอื่น ๆ ทีห่ลากหลาย เช่น ภูมหิลงั ชนชัน้ หรอืวฒันธรรมทีต่่างกนั กจ็ะสง่ผลใหท้ศันคตขิองแต่ละคนทีถ่งึจะเจอเหตุการณ์เดยีวกนั 
แต่สุดทา้ยกม็คีวามจ าเพาะเจาะจงในแต่ละปัจเจกบุคคล (วณฐัย ์พุฒนาค, 2017) สง่ผลใหแ้นวคดิของคนในแต่ละช่วงวยัมคีวามแตกต่างกนั 
ทัง้ความคดิ ค่านิยม ทศันคต ิมุมมองทางสงัคม และพฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนัในแต่ละช่วงวยั โดยจะเป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กดิขึน้โดยถาวร 
และเตบิโตไปพรอ้มกบัคนในแต่ละช่วงวยันัน้ ๆ อกีทัง้ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละช่วงวยัท าใหล้กัษณะของการใชช้วีติและมุมมองของ
คนในแต่ละชว่งวยัมคีวามแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนทัง้จากปัจจยัภายนอกและกระแสโลกาภวิตัน์ (ศศมิา ตุม้นิลกาล, 2560)   

โดยการแบ่งช่วงวยันัน้จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละทีต่ามค าจดักดัความทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จากการวเิคราะหช์่วงวยัแบบใหมโ่ดย 
Pew Research Center (2019) นัน้จะสามารถแบง่ช่วงวยัได ้ดงัน้ี 1) Baby Boomer (Gen B) เป็นคนทีเ่กดิในชว่งปี พ.ศ. 2489 – 2507 
2) Generation X (Gen X) เป็นคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2523 3) Generation Y (Gen Y) เป็นคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 
2539 และ 4) Generation Z (Gen Z) เป็นคนทีเ่กดิในชว่งปี พ.ศ. 2540 – 2555 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

2.2.1 งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจนิตภำพของเมอืง (Image of the city) และ ควำมรูส้กึทีม่ตี่อสถำนที ่(Sense of place) 

Lynch (1960) ไดม้กีารศกึษาคุณลกัษณะทางกายภาพในอเมรกิาสามเมอืง โดยมกีารศกึษาองคป์ระกอบหลกั 5 องคป์ระกอบ 
สรุปไดด้งัน้ี 1) เสน้ทาง (Paths) โดยจดัเกบ็ขอ้มลูจากเสน้ทางทีเ่ชือ่มหรอืขา้มพืน้ที ่จ าแนกตามความส าคญัในพืน้ที ่2) เสน้ขอบ (Edges) 
โดยจดัเกบ็ขอ้มลูจากแนวเสน้กัน้ทีม่คีวามชดัเจนตามรปูแบบของการใชง้านเชงิพืน้ทีห่รอืมลีกัษณะและรูปแบบการใชง้านทีแ่ตกต่างกนั 
3) จุดหมายตา (Landmarks) โดยจดัเกบ็ขอ้มลูจากองคป์ระกอบทีแ่ตกต่าง สามารถสงัเกตไดง้า่ย มคีวามหมายหรอืต าแหน่งทีช่ดัเจน 4) 
จุดรวม (Nodes) โดยจดัเกบ็ขอ้มลูจากจุดสงัเกต เช่น สีแ่ยก ทางแยก และสถานทีท่ีด่งึดดูผูค้นและมกีารเคลื่อนไหว เช่น โรงภาพยนตร์ 
และแหล่งการคา้ 5) ย่าน (Districts) โดยจดัเกบ็ขอ้มลูจากพืน้ที่ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัและใชก้ารระบุความแตกต่าง เช่น รูปแบบ โดย
หน่ึงในพื้นที่การศึกษาจินตภาพในเมอืงบอสตนั บคีอนฮิลล์ (Beacon Hill) เป็นบริเวณของเมอืงที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์จากการมี
ลกัษณะร่วมกนั ส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มคีวามเป็นย่าน (District) ที่มคีวามชดัเจน โดยมกีารสมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลคุณลกัษณะทาง
กายภาพทีถู่กจดจ าไดจ้ากการศกึษา พบว่ามปีระเภทของขอ้มูล 2 กลุ่มดว้ยกนั คอื กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของสิง่ก่อสรา้งทาง
สถาปัตยกรรม เช่น การประดบัตกแต่งอาคาร สขีองอาคาร และกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของบรบิทแวดลอ้มของสิง่ก่อสรา้ง เช่น 
ถนน ความลาดชนั วสัดุของทางเดนิ อกีทัง้คุณลกัษณะทางกายภาพทีม่กีารถูกกลา่วถงึนัน้สามารถแสดงถงึความสอดคลอ้งกนัของขอ้มลู
ทีก่ระจายอยู่ในพืน้ทีศ่กึษาจากการน าเสนอโดยใชแ้ผนที ่จากการทีใ่หผู้ส้มัภาษณ์วาดแผนทีร่่างระบุต าแหน่งของจุดส าคญัทีสุ่ด และลง
รายละเอยีดในแผนทีอ่ย่างชดัเจน มอีงคป์ระกอบทีห่ลากหลายอาจเป็นถนน อาคาร หรอืลกัษณะทางกายภาพใด ๆ ทีม่คีวามหมายและ
ควรคา่แก่การกลา่วถงึ  

Porteous (1977) ได้มกีารรวบรวมการศึกษาจินตภาพต่าง ๆ และสรุปปัจจยัที่มผีลต่อการศึกษาจินตภาพ ได้แก่ปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัเพศ อายุ ประสบการณ์ ฐานะทางสงัคม ชาตพินัธ ์วฒันธรรมและภูมปิระเทศของพืน้ที ่การศกึษานี้เป็นการศกึษาจนิตภาพ
ของคนในท้องถิ่นโดยศึกษาเฉพาะปัจจยัทางด้านประสบการณ์ โดยประสบการณ์จะหมายถึงประสบการณ์ที่มตี่อเมอืง การใช้ชวีติ 
ระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่สิง่เหล่าน้ีมผีลต่อการเกดิจนิตภาพ เช่น การศกึษาจนิตภาพของเมอืงท่าเรอืเอลเลสเมยีร ์(Ellesmere) ทีป่ระเทศ
องักฤษ ทีม่กีารศกึษาองคป์ระกอบทีถู่กรบัรูแ้ละจดจ าไดท้ีม่คีวามถีร่อ้ยละ 25 หรอื 25% ขึน้ไปมาเป็นเกณฑใ์นการคดัองคป์ระกอบเพื่อ
น าไปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบจนิตภาพสาธารณะระหว่างกลุ่มผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงและกลุ่มผูท้ีย่า้ยถิน่ฐาน พบวา่กลุ่มผู้ที่
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อยูอ่าศยัในเขตเมอืงเก่าบรเิวณใจกลางเมอืงจะมจีนิตภาพทีเ่ชือ่มโยงกบัองคป์ระกอบเก่าแก่ของเมอืงในขณะทีก่ลุม่ผู้ทีย่า้ยถิน่ฐานทีอ่าศยั
อยู่รอบเมอืงจะมจีนิตภาพที่เชื่อมโยงโดยเสน้ทางการคมนาคมเป็นหลกั การจากศกึษาครัง้น้ีจงึแสดงถึงการศกึษาการรบัรู้และจดจ า
องคป์ระกอบทีม่ผีลมา จากประสบการณ์ทีม่ตี่อพืน้ทีเ่มอืง ดงันัน้ในการศกึษากลุ่มประชากรตวัอย่างจงึตอ้งมปีระสบการณ์ในระยะเวลา
หน่ึงทีม่ตี่อพืน้ทีศ่กึษา  

ในการศกึษาจนิตภาพยงัพบวา่จนิตภาพทีเ่กดิขึน้นัน้มคีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบกจิกรรมทีท่ าในชวีติประจ าวนั โดยการศกึษาใน
ประเทศไทยงานวจิยัของชาตชิาย ไชยสทิธิ ์(2528) ไดม้กีารศกึษาพืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทรช์ัน้นอกเพื่อการพฒันาดา้นกายภาพของพื้นที ่
ซึ่งในการศกึษานัน้ได้มกีารน าทฤษฎีจนิตภาพของเมอืงโดยลนิซ์มาใช้ในการศกึษาจนิตภาพสาธารณะของกรุงรตันโกสนิทร์ และน า
องคป์ระกอบของจนิตภาพเมอืงทัง้ 5 มาเป็นตวัพจิารณาว่าองคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบทางกายภาพในเมอืงนัน้อยู่ในองคป์ระกอบ
ทางทฤษฎอีงคป์ระกอบใด เพือ่น าไปสูก่ารปรบัปรุงกายภาพของพืน้ทีห่รอืการน าไปปรบัปรุงภมูสิญัลกัษณ์ของพืน้ทีใ่หช้ดัเจน ทัง้เสน้ทาง
และขอบเขตของยา่นเพือ่ใชเ้ป็นจุดอา้งองิ และสามารถท าใหเ้กดิการจดจ าพืน้ทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้ จากการศกึษามกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่าง 
ๆ ของเมอืง โดยใชท้ฤษฎจีนิตภาพของเมอืง การเลอืกองคป์ระกอบตลอดจนคุณลกัษณะทางกายภาพต่าง ๆ ทีน่ าไปใชใ้นการปรบัปรุง
กายภาพของพืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทรน์ัน้มกีารใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเดมิของเมอืงซึง่ท าใหเ้หน็วา่องคป์ระกอบเดมิของเมอืงนัน้มี
ผลต่อการรบัรูข้องบุคคลตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจากผูท้ีใ่ชพ้ืน้ที่ทีส่ามารถเขา้ใจและรบัรูซ้ึง่น าไปสู่การจดจ าพืน้ทีแ่ละถนนราชด าเนิน ซึง่มี
ความสอดคลอ้งกบัการศกึษาของอนุศาสน์ ทวศีร ี(2562) ทีม่จีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการรบัรูอ้งค์ประกอบหลกัทางจนิตภาพของบุคคล
ทัว่ไปทีม่ตี่อพืน้ทีย่่านตลาดพลเูพือ่รบัรูถ้งึปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีต่อบสนอง
กบัผูใ้ชง้าน โดยใหป้ระชากรตวัอยา่งจดัท าแบบสอบถาม ประกอบดว้ยการทดสอบ 3 สว่น คอื การวาดแผนทีท่างจนิตภาพ การเขยีนชื่อ
องค์ประกอบ และสอบถามความคดิเหน็พรอ้มขอ้เสนอแนะ พบว่าความแตกต่างของช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างนัน้มผีลต่อการรบัรูแ้ละ
จดจ าทีแ่ตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ องคป์ระกอบทางจติภาพทีเ่ด่นชดัของยา่นตลาดพลทูีผู่ค้นสว่นมากจดจ าไดค้อืถนน สถานีรถไฟ 
ตลาดพล ูยา่นชุมชน และวดั เหน็ไดว้า่เป็นเสน้ทางและองคป์ระกอบทีม่อียู่บรเิวณแยกตลาดพลเูป็นสว่นมาก โดยในพืน้ทีน่ัน้มอุีปสรรคที่
มผีลต่อการรบัรูท้างจนิตภาพบรเิวณย่านตลาดพลูคอืการขาดสญัญาณชี้แนะ ป้าย สญัลกัษณ์และการเชื่อมโยงของพืน้ทีก่จิกรรม ขาด
บรรยากาศในการเดนิเทา้ และรูปแบบอาคารใหม่ ไม่สอดคลอ้งกบัอาคารเก่าในพืน้ทีย่่านท าใหม้กีารรบัรูอ้งค์ประกอบของจนิตภาพที่
เปลีย่นแปลงไป 

นอกจากน้ีการศึกษามกีารวเิคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของเมอืงยงัมกีารใช้เครื่องมอืแบบจ าลองสมการโครงสร้าง เพื่อ
วเิคราะห์เกีย่วกบัรูปแบบของอตัลกัษณ์โดยใชแ้บบจ าลองสมการโครงสรา้งซึง่เป็นเครื่องมอืวเิคราะหท์ีเ่หมาะสมในการวดัการประเมนิ
สิง่แวดลอ้มของผูอ้ยู่อาศยั โดยเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์ทีส่่งผลต่อความรูส้กึของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนหมนิเชงิทีม่กีารออกแบบ
ถนนและสถาปัตยกรรมแตกต่างจากชุมชนอื่น มกีารสรา้งสภาพแวดลอ้มทีม่ ัน่คง เกดิความตระหนักในตวัเองของพืน้ทีแ่ละทีอ่ยู่อาศยัใน
ชุมชนหมนิเชงิ โดยการศกึษาน้ีตัง้ใจทีจ่ะน าชุมชนหมนิเชงิ เป็นตวัอย่างเพื่อวเิคราะห์ว่าอตัลกัษณ์ของพืน้ทีชุ่มชนมสี่วนท าใหเ้กดิอตั
ลกัษณ์ของสถานที ่(Ho, 2015) นอกจากน้ียงัสามารถศกึษาถงึมติติ่าง ๆ ของภาพลกัษณ์เมอืงทีส่ง่ต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของเมอืงจาก
การรบัรูโ้ดยประชาชนในทอ้งถิน่ และตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพลกัษณ์โดยรวมของเมอืงและความพงึพอใจทีป่ระชาชนทอ้งถิน่
มตี่อเมอืงไดเ้ชน่กนั (พชัราภรณ์ มหาสวุรีะชยั, 2018)  

2.2.2 งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมรูส้กึทีม่ตีอ่สถำนที ่(Sense of place) 

จากการศกึษาของ Jorgensen และ Stedman (2001) พบว่าความรู้สกึของสถานที่ถือเป็นชุดขององค์ประกอบดา้นทศันคติ 
จากการพึง่พาสถานที ่เอกลกัษณ์ของสถานที ่และความผกูพนัของสถานที ่โดยที ่Stedman (2001) อธบิายความรูส้กึของสถานทีว่า่เป็น
การรวบรวมความหมายเชงิสญัลกัษณ์ ความผูกพนั และความพงึพอใจกบัความช่วยเหลอืด้านการจดัพื้นที่โดยกลุ่มหรอืบุคคล โดย
ความรูส้กึต่อสถานทีม่รีะดบัต่างกนัไป ตามแนวความคดิของ Jorgensen และ Stedman (2001) ทีใ่ชเ้กีย่วกบัความรูส้กึของสถานที่เพื่อ
เป็นโครงสรา้งซึง่ครอบคลุมรวมถงึมติอิื่น ๆ เชน่ การยดึตดิสถานที ่และชว่ยใหม้ทีศันคตเิชงิบวกและเชงิลบต่อสถานที ่นอกจากน้ียงัมผีูท้ี่
วิพากษ์ว่าความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นัน้มีลกัษณะที่ยงัคลุมเครือ และมีเน้ือหาที่กว้างจบัต้องได้ยาก จึงใช้วิธีการแบ่งแยกย่อยเป็น
ความสมัพนัธแ์บบต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะสรา้งเป็นมาตรวดัความรูส้กึทีเ่กดิจากความสมัพนัธเ์หล่านัน้ เช่น การศกึษาของ Moore และ Graefe 
(1994) ที่น าเสนอวธิีการศึกษาความรู้สกึที่มตี่อสถานที่ผ่านการใช้ทศันคติ (Attitude-based conception) โดยใช้การท างานร่วมกัน
ระหวา่งทฤษฎแีละสรา้งเป็นปัจจยัขึน้มา ไดแ้ก่ Identity, Attachment และ Dependence (อดศิร ศรเีสาวนันท ์และวรีะ อนิพนัทงั, 2559) 
โดยอธบิายลกัษณะของแต่ละตวัแปรเอาไว้ดงัน้ี 1) เอกลกัษณ์ของสถานที่ (Place identity) คอืความทรงจ า การรบัรู้ ความเชื่อ หรอื
ความคดิของบุคคล ทีฝั่งตวัอยู่ในสถานทีเ่ฉพาะทีใ่ดทีห่นึ่ง 2) ความผกูพนักบัสถานที ่(Place attachment) หมายถงึ ผลกระทบทางจติใจ 
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หรอือารมณ์ทีผ่กูพนัคนเขา้กบัสถานที ่3) การพึง่พาอาศยัสถานที ่(Place dependence) พฤตกิรรมการรบัรูผ้ลประโยชน์ทีม่ตี่อทีต่ ัง้นัน้ ๆ 
ในเชงิความสมัพนัธก์บัทีอ่ื่น ๆ  

นอกเหนือจากการพึง่พาสถานที่ เอกลกัษณ์ของสถานที่ และความผกูพนัของสถานทีต่ามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ยงัมกีารศกึษาถงึ
องคป์ระกอบเพิม่เตมิของความรูส้กึของสถานที่ และวดัความพงึพอใจของสถานทีด่ว้ย โดยความพงึพอใจของสถานทีถู่กก าหนดใหเ้ป็น 
ระดบัความพึงพอใจของบุคคลต่อการบริการ สภาพแวดล้อม และความต้องการที่สถานที่มีการจดัเตรียมไว้ให้ (Stedman, 2003) 
นอกจากน้ียงัไดม้กีารการวดัคุณภาพความงาม บรรยากาศ และความสมัพนัธท์างวฒันธรรมและสงัคมดว้ย โดย Deutsch และ Goulias  
(2009) ไดม้กีารสรุปแนวคดิความรูส้กึทีม่ตี่อสถานทีเ่อาไวด้งัน้ี 1) ความผูกพนักบัสถานที่ (Place attachment) คอื ความสามารถหรอื
ความเป็นไปไดข้องความสขุเนื่องจากสถานที ่ความส าคญัของการด ารงอยู่ ระดบัความส าคญัเมือ่เทยีบกบัสถานทีอ่ื่น 2) การพึง่พาอาศยั
สถานที่ (Place dependence) คอื การตอบสนองความต้องการ และการมเีหตุผลในการเดนิทางไปสถานที่นัน้ ๆ 3) เอกลกัษณ์ของ
สถานที ่(Place identity) คอื สามารถรบัรู้ดว้ยบรรยากาศ สถานที่ ซึ่งสะทอ้นความเป็นปัจเจกและระดบัความอสิระในการเป็นตวัของ
ตวัเองในสถานทีน่ัน้ ๆ 4) ความพงึพอใจในสถานที ่(Place satisfaction) คอื ความพงึพอใจ ในรา้นอาหาร สนิคา้ ทีจ่อดรถ ระดบัของการ
บรกิาร ความบนัเทงิ รวมถงึผูค้นในสถานที ่5) ความสุนทรยีภาพ (Aesthetics) คอื สถาปัตยกรรม ความงามของสถานที ่ความสมดุลของ
ลกัษณะการตกแต่งและการใชง้าน คุณค่าทางศลิปะ และมบีรรยากาศทีส่งบผ่อนคลาย 6) สงัคมและวฒันธรรม (Social, Cultural) คอื 
บรรยากาศทางสงัคมทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมของสถานที ่ความแออดั กจิกรรมภายในพืน้ที ่ความปลอดภยัในการเดนิทาง ระดบัความเป็น
มติรของสถานทีต่่อผูค้น 

2.2.3 งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัรู ้เมอืง และชว่งวยั  

ในการศกึษาครัง้น้ีทีต่อ้งการศกึษารปูแบบและองคป์ระกอบของเมอืงทีม่ผีลต่อการรบัรูท้างจนิตภาพของเมอืงทีแ่ตกต่างกันไป
ตามคนในแต่ละช่วงวัย เช่นการศึกษาของ  Osóch และ Czaplińska (2019) ที่ได้ศึกษาการรับรู้ถึงจินตภาพของพื้นที่ เกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในเมอืง โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิวา่ผูอ้ยู่อาศยัในสเกซซนี (โปแลนด)์ มกีารรบัรูพ้ืน้ทีใ่นเขตเมอืงอย่างไร นอกจากจะ
ใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์ผนทีจ่นิตภาพ ตามทฤษฎขีอง Lynch (1960) ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ และยงัเป็นการศกึษาโดยการน าความ
คดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามมาใชเ้พื่อสรา้งแผนทีจ่นิตภาพของเมอืง โดยกลุ่มประชากรนัน้ไดม้กีารแบ่งตามอายุ เพศ และสญัชาต ิ
โดยพบว่าผู้ตอบที่มอีายุน้อย การรบัรู้และความละเอียดในการตอบแบบสอบถามจะน้อยลง แต่ส่งผลต่อการตอบค าถามเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในเชงิขอบเขตเชงิพืน้ทีข่องเมืองทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั โดยเฉพาะกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทีอ่ยู่ในวยัเรยีน 
และปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัชาตขิองผู้ตอบแบบสอบถาม เพราะว่านักเรยีนต่างชาตมิกัจะใช้รถยนต์ส่วนตวัการคมนาคมขนส่ง และ
นกัเรยีนโปแลนดส์ว่นใหญ่ใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ ท าใหเ้หน็ถงึรูปแบบการคมนาคมรอบเมอืงมคีวามส าคญัและมผีลต่อภาพของเมอืงใน
มมุมองของคนในพืน้ทีแ่ละชาวต่างชาตทิีย่า้ยถิน่เขา้ไปอาศยัในพืน้ที ่

นอกจากนอกจากจะใช้วิธีการวิเคราะห์แผนที่จินตภาพโดยมกีารแบ่งประชากรตามตามอายุ เพศ และสญัชาติแล้วจาก
การศกึษาของ Özgece, Edgü, และ Talug (2015) ซึ่งมจีุดมุ่งหมายคอืการศกึษาการจดจ าสถานที่ส าคญัของเดก็ ๆ ชัน้ประถมศกึษา 
และความชอบของพื้นที่กลางแจ้งในรูปแบบของเส้นทางที่บ้าน โรงเรยีน และพื้นที่เล่น โดยศึกษาการรบัรู้ของเด็กและการใช้พื้นที่
กลางแจง้โดยใชแ้บบสอบถามที่นักเรยีนตอบค าถามและวาดเสน้ทางจากบ้านไปโรงเรยีน ผลการศกึษาเน้นว่าเสน้ขอบ (Edges) และ
โดยเฉพาะก าแพงเมอืงนัน้จะสง่ผลต่อการรบัรูเ้ชงิพืน้ทีข่องเดก็ แมว้า่เดก็ ๆ สว่นใหญ่ชอบทีจ่ะอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสภาพแวดลอ้ม
แบบโฮมสคลูแต่เดก็ ๆ นัน้สามารถระบุสถานทีส่ าคญัของเมอืงได้ เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Alarasi, Martinez, และ Amer (2015) ทีม่ี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อน าเสนอแนวทางข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบของแผนที่เพื่อรวบรวมการรับรู้ของเด็ก ๆ เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอ้มในเมอืง ท าใหเ้ดก็มสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัและผสมผสานวธิกีารเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ผลลพัธแ์สดงใหเ้หน็ทัง้ความ
คลา้ยคลงึและความแตกต่างในการรบัรูไ้ปตามกลุม่เพศหรอืกลุม่อายุ 

และยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกที่อยู่เพื่อตัง้ถิ่นฐานของผู้สูงอายุซึ่ง Frydrychova, Horakova, Vidovicova, และ 
Stepankova (2017) ไดท้ าการศกึษาการรบัรูค้วามแตกต่างของพืน้ทีเ่มอืงและพืน้ทีช่นบทในผูส้งูอายุ จากการศกึษาท าใหเ้หน็ถงึการรบัรู้
ของผูส้งูอายุนัน้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแตกต่างดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมของการตัง้ถิน่ฐาน ซึง่พืน้ทีใ่นเมอืงนัน้มกัมสีภาพแวดลอ้มการ
ด ารงชวีติทีม่ทีรพัยากรทางกายภาพ สงัคม และสถาบนัหนาแน่นมากขึน้ ซึง่อาจสง่เสรมิพฤตกิรรมการป้องกนัสุขภาพและอ านวยความ
สะดวก โดยจากกลุม่ตวัอยา่งประชากรผูส้งูอายุทัง้หมดโดยไมค่ านึงถงึปัจจยัในดา้นอื่น ๆ แสดงใหเ้หน็วา่ แมว้า่พืน้ทีใ่นเมอืงจะท าใหเ้กดิ
การกระตุน้การรบัรู ้แต่ส าหรบัผูส้งูอายุอาจเป็นสิง่ทีม่ากเกนิไปในการทีจ่ะตอบสนองในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย และกา้วใหท้นักบัชวีติที่
รวดเรว็ ซึ่งการรบัรูเ้กนิพกิดั และการสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มในระยะยาว อาจส่งผลใหผ้ลลพัธ์ดา้นความรูค้วามเขา้ใจแย่ลง หรอือาจ
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สง่ผลใหเ้กดิการแยกตวัทางสงัคม และในการศกึษาของ Meng, et al. (2020) ทีไ่ดม้กีารศกึษาสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีใ่นเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสุขภาพของผูส้งูอายุ อย่างไรกต็ามในเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นสูงและความสมัพนัธร์ะหว่างผูสู้งอายุมาเก๊ากบัพืน้ทีใ่นเมอืง การรบัรู้
พืน้ทีข่องมนุษยเ์กีย่วขอ้งกบัการเพิม่สขุภาพผา่นการประเมนิมมุมองถนนผา่นแบบสอบถามการรบัรูข้องผูส้งูอายุ 

3. บทสรปุ 

3.1 ประเดน็จากการศึกษา  

จนิตภาพของเมอืงนัน้เกีย่วขอ้งกบัปฏสิมัพนัธข์องมนุษยม์ตี่อเน้ือหาของสถานที ่ซึง่แบ่งประเภทจากปฏสิมัพนัธข์องมนุษยม์ี
ต่อเน้ือหาของสถานที ่ไดแ้ก่ ความทรงจ า พฤตกิรรม และความรูส้กึ (Hashem, et al., 2013) โดยใชป้ระสบการณ์ดา้นต่าง ๆ ของมนุษย์
เป็นแกนหลกัและยงัเชื่อมโยงลงไปทีเ่น้ือหาของสถานที่ ดงันัน้เมื่อพจิารณาถงึความแตกต่างในการรบัรูแ้ละปัจจยัทีส่่งผลต่อการรบัรู้  
พบวา่การรบัรูข้องพืน้ทีน่ัน้จะแตกต่างกนัไปตามปัจจยัต่าง ๆ อกีทัง้การรบัรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัพืน้ทีน่ัน้ยงัแตกต่างไปตามช่วง
วยั โดยทีเ่ดก็จะรบัรูแ้ละสมัผสัสภาพแวดลอ้มจากทีผู่ใ้หญ่สรา้งขึน้จากการออกแบบพืน้ทีข่องผูใ้หญ่ (Özgece, Edgü, & Talug, 2015) 
อกีทัง้ท าใหเ้หน็ถงึการศกึษาเรือ่งเมอืงในปัจจุบนันัน้มกีารเน้นไปทีก่ลุม่ประชากรตามช่วงอายุมากขึน้ ทัง้ในเดก็และกลุ่มผูส้งูอายุ ดงัเช่น
การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเมอืงเพือ่ผูส้งูอายุโดยมกีารส ารวจเกีย่วกบัความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัในเมอืงเป็นอนัดบัแรก รวมถงึ
สภาพแวดลอ้มทางนิเวศวทิยาที่เหมาะสมในการอยู่อาศยัท าใหเ้หน็ถงึความใสใ่จในความตอ้งการของกลุ่มประชากรสงูวยัมากขึน้ซึง่เป็น
ผลดตี่อการปรบัตวัเพือ่เขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัในอนาคต 

จากการศกึษาเกีย่วกบัความรูส้กึทีม่ตี่อสถานทีใ่นประเทศไทยนัน้สว่นมากเป็นการศกึษาเพือ่หาความหมายและถ่ายทอดความ
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานทีสู่ง่านสถาปัตยกรรม และมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาการรบัรูอ้งคป์ระกอบหลกัทางจนิตภาพของบุคคลทัว่ไปทีม่ ี
ต่อพื้นที่เพื่อรบัรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง  สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ตอบสนองกบัผู้ใช้งานและ 
นอกจากน้ียงัมกีารศึกษาเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของเมอืง (City branding) รวมถึงการน าทฤษฎีที่เกี่ยวกบัเมอืงเพื่อพฒันาโมเดลของ
แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural equation modelling; SEM) เพื่อตรวจสอบทฤษฎแีละหามติทิีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาของ
เมอืงเพือ่ทีจ่ะสามารถเสนอแนวทางในการพฒันาเมอืงในอนาคตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

โดยสรุปแลว้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูแ้ละจนิตภาพของเมอืงและความรูส้กึทีม่ตี่อสถานที่
นัน้แสดงให้เห็นว่าเอกลักษณ์ของสถานที่นัน้เป็นส่วนหน่ึงของความรู้สึกของสถานที่  โดยมีความเกี่ยวข้องกันและสะท้อนถึง
สภาพแวดลอ้มและสงัคม ในปัจจุบนัน้ีประสบการณ์ และการรบัรู้ของคนนัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัรูปแบบสภาพแวดลอ้มในเมอืง รวมถึง
เอกลกัษณ์ของสถานทีจ่งึท าใหผู้ค้นเกดิความเขา้ใจและรบัรู ้

3.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  

จากการการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูแ้ละจนิตภาพของเมอืง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิ และ
ทฤษฎขีองการศกึษาน้ี ลกัษณะเฉพาะเชงิพืน้ทีจ่ะถูกสนันิษฐานวา่เป็น ตวัแปร x แฝงภายนอก ซึง่แสดงเป็น ξ1 โดย จนิตภาพของเมอืง
และความรูส้กึทีม่ตี่อสถานที ่(Sense of place) คอืชุดตวัแปร y ของตวัแปรแฝงภายใน ซึง่แสดงเป็น η1 และ η2 ตามล าดบัโดยสามารถ
สรุปตวัแปรทีจ่ะน ามาใชใ้นการศกึษาได ้ดงัน้ี 

3.2.1 Identity of city ( ξ1 ) 

 Character (X1) 
 Attractive (X2) 

3.2.2 จนิตภำพของเมอืง (η1) 

Paths(Y1) 
Edges(Y2) 
Districts(Y3) 
Nodes(Y4) 
Landmarks (Y5) 
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3.2.3 Sense of place (η2) 

 Attachment (Y6) 
Dependence (Y7) 
Identity (Y8) 
Satisfaction (Y9) 
Aesthetics (Y10) 
Social/cultural (Y11) 

 
รปูท่ี 1 ตวัอยา่งกรอบแนวคดิในการศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการศกึษาครัง้น้ีใช้แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural equation modelling; SEM) ในการวเิคราะหข์อ้มลู แบบจ าลอง
สมการโครงสรา้งนัน้เป็นการศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหวา่งตวัแปรแฝง (Latent variables) เชงิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัจนิตภาพของ
เมอืงและความรูส้กึทีม่ตี่อสถานที่ และเน่ืองจากแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural equation modelling; SEM) เป็นสถติวิเิคราะห์
ทีเ่หมาะสมกบังานศกึษาทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร ์โดยในการศกึษาของนงลกัษณ์ วริชัชยั (2548) ไดใ้หเ้หตุผลโดยสรุปไว ้
ดงัน้ี 1) แบบจ าลองสมการโครงสรา้งมศีกัยภาพสามารถวเิคราะหข์อ้มลูไดก้วา้งขวาง สามารถวเิคราะหข์อ้มลูทีง่่ายทีสุ่ด เช่น t-test ไป
จนถงึสถติขิ ัน้สงูทีซ่บัซอ้น 2) สามารถใชแ้บบจ าลองสมการโครงสรา้งเป็นภาพรวมไดต้ามโมเดลของการวจิยั และมสีถติทิดสอบความ
ตรงของแบบจ าลอง 3) การผอ่นคลาย (Relax) ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทางสถติ ิการทสีถติวิเิคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้งน าเทอมความ
คลาดเคลือ่นมาวเิคราะหด์ว้ย ท าใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูกรณีทีเ่ทอมความคลาดเคลื่อนสมัพนัธก์นัได ้ตวั แปรในแบบจ าลองการวจิยัมี
ความคลาดเคลื่อนในการวดัได้ หรอืแบบจ าลองการวจิยัมตีัวแปรแฝงได้ ตวัแปรท านายอาจมคีวามสมัพนัธ์กนัได้ แบบจ าลองการ
วเิคราะหไ์มจ่ าเป็นตอ้งเป็นแบบจ าลองอทิธพิลแบบบวก และมอีทิธพิลทางเดยีว อาจเป็นแบบจ าลองแบบคณู และมอีทิธพิลยอ้นกลบัได ้
นอกจากนี้ยงัสามารถวเิคราะหก์รณีตวัแปรหลายตวัในแบบจ าลองการวจิยัมรีะดบัการวดัแบบนามบญัญตั ิหรอืแบบเรยีงอนัดบัไดด้ว้ย 4) 
ในการวจิยัเชงิทดลองเมื่อตวัแปรตามสรา้งขึ้นตามโมเดลการวดั และตวัแปรตามอยู่ในรูปของตวัแปรแฝง การวเิคราะหด์ว้ยแบบจ าลอง
สมการโครงสรา้งจะใหผ้ลการวเิคราะหถ์ูกตอ้งมากกวา่การวเิคราะหด์ว้ย ANOVA, MANOVA แบบเดมิ  
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แมว้า่การวเิคราะหด์ว้ยแบบจ าลองสมการโครงสรา้งจะมศีกัยภาพมากแต่กย็งัมจีุดอ่อน ดงัน้ี 1) ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ 
เกณฑส์ าหรบัการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างระบุขนาดกลุม่ตวัอย่างเป็นฟังกช์นัของจ านวนพารามเิตอรท์ีต่อ้งประมาณค่า คอื ตอ้งมกีลุ่ม
ตวัอย่างประมาณ 20 คน ต่อหน่ึงพารามเิตอร์ 2) จุดอ่อนในการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจ าลอง เป็นการทดสอบ
สมมตฐิานทางสถติวิ่า เมทรกิซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ไม่แตกต่างจากเมทรกิซ์ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนที่ค านวณจากค่าพารามเิตอร์ในโมเดล โดยการทดสอบดงักล่าวเป็นการทดสอบด้วย chi-square test เมื่อนักวจิยัไม่
สามารถปฏเิสธสมมตฐิานทางสถติ ิการแปลความหมายจะถือว่าโมเดลสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ แต่ในความเป็นจรงิ โมเดลที่
นักวจิยัทดสอบอาจจะยงัไม่ใช่โมเดลทดีทีสีุด 3) การวเิคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้งมโีมเดลและกระบวนการวเิคราะหท์ียุ่่งยาก 
เน่ืองจากมตีวัแปรหลายประเภท และมเีทอมความคลาดเคลื่อนในโมเดล รวมทัง้มเีสน้ทางอทิธพิลแบบต่าง ๆ การวเิคราะห์แบบจ าลอง
สมการโครงสรา้งตอ้งวเิคราะหข์อ้มลูและน าผลการวเิคราะหม์าพจิารณา หากโมเดลยงัไมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลู ตอ้งมกีารปรบัโมเดลในสว่น
ของการผ่อนคลายขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ซึง่นักวจิยัอาจตอ้งปรบัและวเิคราะหใ์หม่หลายครัง้จนกว่าจะไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูทีถู่กตอ้ง ซึง่
ปัจจุบนันัน้ไดม้กีารพฒันาโปรแกรมใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกมากขึน้แลว้ 

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้น้ีจงึเลอืกใชโ้มเดลสมการโครงสรา้งเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหส์ถติ ิถงึแมว้า่สถติวิเิคราะหแ์บบการ
วเิคราะหถ์ดถอย (Regression analysis) จะสามารถตอบค าถามวจิยัไดเ้ช่นเดยีวกนั แต่ยงัมคีวามต่างกนัทีผ่ลการวเิคราะหข์องแบบจ าลอง
สมการโครงสรา้ง ในรายละเอยีดของตวัแปรแฝงในโมเดลทัง้อทิธพิลทางตรงและทางออ้มทีจ่ะมรีายละเอยีดทีม่ากกว่า ดงันัน้แบบจ าลอง
สมการโครงสร้างจงึเป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพส าหรบัการวเิคราะห์ที่สามารถยนืยนัความสอดคล้องของทฤษฎีและองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะองคป์ระกอบทีเ่ป็นตวัแปรแฝง และสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษาพืน้ทีย่า่นศนูยก์ลางธุรกจิศูนยก์ลางเมอืงของ
กรุงเทพมหานคร โดยการศกึษานี้วเิคราะห์ผลโดยโปรแกรม Stata ตามสมมุตฐิานของการศกึษา ซึ่งจะใชว้ธิกีารแบบสองขัน้ตอน (Two 
step approach to modelling) ในการพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง โดยมหีลกัการในการวเิคราะหแ์ละแปลผลดงัน้ี 

ขัน้ตอนแรกจะเป็นการตรวจสอบโมเดลการวดั (Measurement model) โดยวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory 
factor analysis: CFA) เพือ่ตรวจสอบโครงสรา้งโมเดลของการสดัของตวัแปรแฝงทุกตวัแปรก่อนว่าสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกตุไดท้ี่
ก าหนด และมกีารตรวจสอบความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ของโมเดลการวดัโดยการหาค่าสมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) และมกีารตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) โดยพจิารณาค่าสมัประสทิธิข์องปัจจยั (Factor loadings) ความแปรปรวนเฉลีย่ที่
ถูกสกดัได ้(Average variance extracted: AVE)  

ขัน้ตอนที่สองคอืการตรวจสอบสมมุติฐานของการวจิยั โดยการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural model) เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดูจากค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจ าลอง 
คา่พารามเิตอรแ์ต่ละเสน้ และความสมเหตุสมผลของขนาดและทศิทางของคา่พารามเิตอร์ 

จากแนวคดิ ทฤษฎ ีและการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งนัน้สามารถสนับสนุนไดว้่าการรบัรูจ้นิตภาพของเมอืงนัน้เกดิจากการ
ประมวลผลการรบัรู้จากภาพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัพื้นที่เมอืงโดยมีความสอดคล้องกนักบัแนวคิดจินตภาพเมือง โดยมี
สมมตฐิานในการวจิยัดงัน้ี  

สมมตฐิานที ่1 (H1) การรบัรูอ้งคป์ระกอบทางจนิตภาพของเมอืงมคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัการรบัรูเ้ชงิจนิตภาพและอตัลกัษณ์ของเมอืง 

สมมตฐิานที ่2 (H2) ความรูส้กึทีม่ตี่อสถานทีม่คีวามสมัพนัธท์างตรงกบัการรบัรูเ้ชงิจนิตภาพและอตัลกัษณ์ของเมอืง  

สมมตฐิานที่ 3 (H3) การรบัรู้ในแต่ละองค์ประกอบทางจนิตภาพของเมอืงนัน้ส่งผลต่อการรบัรู้เชงิจนิตภาพและอตัลกัษณ์ของเมอืงที่
แตกต่างกนัในแต่ละชว่งวยั 

สมมตฐิานที ่4 (H4) ความรูส้กึทีม่ตี่อสถานทีน่ัน้สง่ผลต่อการรบัรูเ้ชงิจนิตภาพและอตัลกัษณ์ของเมอืงทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละชว่งวยั 

จากกรอบแนวคดิแบบจ าลองเชงิโรงสรา้งในการศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง (รปูที ่1) ผลทีค่าดวา่จะไดจ้ากการทดสอบสมมตฐิาน
โดยการใชเ้ครื่องมอืแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (structural equation modelling; SEM) โดยวธิกีารประมาณค่าดว้ยวธิคีวามเป็นไปได้
สงูสุด (Maximum likelihood estimation) คอื สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึแบบจ าลองเชงิโรงสรา้งทีพ่ฒันาขึน้นัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ มกีารสนับสนุนสมมตฐิานทัง้หมด 4 ขอ้ขา้งต้น โดยการรบัรูเ้ชงิจนิตภาพและอตัลกัษณ์ของเมอืงนัน้จะไดร้บัอทิธพิลจาก
ทางตรงจากการรบัรูอ้งคป์ระกอบทางจนิตภาพของเมอืงและความรูส้กึทีม่ตี่อสถานที่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ Ho (2015) ทีพ่บวา่อตัลกัษณ์ของเมอืงนัน้เป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุคอืความเป็นเอกลกัษณ์ของยา่น ซึง่มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
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เชงิจนิตภาพและอตัลกัษณ์ของเมอืง กล่าวอกีนัยหน่ึงคอืเอกลกัษณ์ทีแ่สดงออกโดยสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของเมอืงสามารถช่วย
สรา้งภาพลกัษณ์ของเมอืงขึน้ได ้อกีทัง้ภาพความทรงจ าและการรบัรูท้ีเ่กดิขึน้หลงัจากรูจ้กัสภาพแวดลอ้มภายในยา่นแลว้ เอกลกัษณ์ของ
ยา่นกเ็กดิจากความเขา้ใจในสถานที ่(Place) เชน่กนั 

4. การศึกษาในขัน้ต่อไป 

จากการการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูแ้ละจนิตภาพของเมอืงผา่นคนหลายช่วงวยันัน้ชีใ้หเ้หน็ถงึปัจจยั
ทีม่ผีลต่อการรบัรูข้องผูค้นทีเ่กดิจากความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบและสภาพแวดลอ้มของเมอืง โดยทีส่ามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การพฒันาแบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งการรบัรู้และจนิตภาพของเมอืงร่วมกบัใชเ้ครื่องมอืแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างในการวเิคราะห์ เพื่อน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการศกึษาอัตลกัษณ์และองค์ประกอบของเมอืงผ่านการรบัรูแ้ละ
มมุมองของผูอ้ยูอ่าศยัในเมอืงทีม่คีวามหลากหลายชว่งอายุ  
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บทคดัย่อ 
การพฒันาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่ีถู่กก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าท่วมทางธรรมชาตสิะทอ้นกลไกของการพฒันาเมอืงทีไ่รซ้ึง่การ

ควบคุมการขยายตวัของเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิพืน้ทีท่ีพ่ฒันาควบคู่ไปกบัความเสีย่งภยัน ้าท่วมทีด่ ารงอยู่จากองคป์ระกอบ
ดา้นการเปิดรบัความเสีย่ง (Exposure) และความอ่อนไหว (Sensitivity) ของพืน้ทีท่ีเ่พิม่มากขึน้ ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาความเสีย่งต่อภยั
น ้าท่วมของย่านแอร์พอรต์ลงิค์ลาดกระบงั เพื่อทราบถงึสาเหตุของการเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวของพืน้ที ่ผ่านกระบวนการ
วเิคราะหพ์ืน้ทีจ่ากกรอบองคป์ระกอบของความเสีย่งภายใตม้มุมองของแหล่งทีม่า (Source) ทางผา่น (Pathway) และตวัรบั (Reception) 
เพื่อที่จะน าไปสู่การวเิคราะหก์ลไก และมาตรการทางผงัเมอืงที่เขา้มาช่วยส่งเสรมิใหพ้ืน้ที่พฒันาต่อไปได้ ในขณะเดยีวกนักส็ามารถ
บรรเทาความเสีย่งและความรุนแรงจากการเกดิภยัน ้าทว่มใหพ้ืน้ทีส่ามารถรองรบัและปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม จากการศกึษาพบวา่พืน้ที่
ย่านแอรพ์อร์ตลงิค์ลาดกระบงัถอืเป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าท่วมจากการพบองคป์ระกอบพืน้ทีท่ ัง้ดา้นทางผ่านและตวัรบัทีย่งัคงเปิดรบัความ
เสีย่งและความอ่อนไหวต่อภยัน ้าท่วม และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัใชม้าตรการทางผงัเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ 
เพื่อจัดการกับการตัง้ถิ่นฐานและภัยน ้ าท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนัน้กลไกที่น าไปสู่การยกระดับการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น และ
ความสามารถในการจดัการความเสี่ยงน ้าท่วมในอนาคตจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของมาตรการทางผงัเมอืงที่สามารถรองรบัการ
เปลีย่นแปลงไดใ้นทุกสถานการณ์ 

ค ำส ำคญั: ความเสีย่งภยัน ้าทว่มเมอืง, เมอืงทีค่วามสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของภยัน ้าทว่ม, มาตรการทางผงัเมอืง, การก าหนดยา่น 

Abstract 
A continued development in the flood-risk specified area shows a lack of an efficient city expansion control mechanism. 

Therefore, the area becomes higher exposed and sensitive. This paper aims to study a condition of urban flood risk in the Lad 
Krabang Airport Rail Link station area in terms of exposure and sensitivity. This study utilizes the Source, Pathway, and 
Reception model (SPR model) as a main methodology for a flood risk analysis to provide efficient measures for a development 
of flood resilient zone in Bangkok. This research concludes that the Lad Krabang Airport Rail Link station area is considered a 
flood-risk area and requires a more efficient urban planning measures to manage settlements and flood in the future. Measures 
in urban planning is key to improve urban livelihood and manage future flood risk in the area.   

Keywords: Urban flood risk, Urban flood resilience, Planning measures, Zoning 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

กระบวนการความเป็นเมอืงหนึ่งในปัจจยัทีข่บัเคลื่อนใหพ้ืน้ทีเ่มอืงทีไ่รซ้ึง่การควบคุมขยายตวัรุกล ้าเขา้ไปยงัพืน้ทีเ่สีย่งภยัทาง
ธรรมชาต ิเช่น พืน้ทีช่ายฝัง่ พืน้ทีร่าบน ้าท่วมถงึ และพืน้ทีล่ดัลดน ้าท่วม เป็นตน้ จากความตอ้งการการทีใ่ชท้ีด่นิเมอืงทีเ่พิม่ขึน้จนเน้ือ
เมอืงเดมิไมส่ามารถรองรบัความตอ้งการเหล่าน้ีได ้ดงันัน้การรุกล ้าพืน้ทีเ่สีย่งภยัทางธรรมชาตจิงึถอืไดว้า่เป็นหน่ึงในทางเลอืกทีน่ ามาลด
ความหนาแน่นของการใช้งานพื้นที่เมืองซึ่งเป็นทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ในขณะเดียวกันก็น ามาซึ่งการเปิดรบัความเสี่ยง 
(Exposure) และความเปราะบาง (Vulnerability) ทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลใหพ้ืน้ทีม่โีอกาสไดร้บัผลกระทบจากภยัทางธรรมชาตทิีรุ่นแรงขึน้
เชน่กนั  

กรุงเทพมหานครหน่ึงในเมอืงที่เสีย่งต่อภยัน ้าท่วมมาทัง้แต่อดตีจากปัจจยัด้านภูมศิาสตร์ส่งผลใหพ้ืน้ที่ในแต่ละบรเิวณของ
กรุงเทพมหานครทัง้เน้ือเมอืงเดมิและทีข่ยายตวัออกไปมโีอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิภยัน ้าท่วมนัน้มทีีแ่ตกต่างกนั โดยเน้ือเมอืงทีม่กีารขยายตวั
ออกไปยงัพื้นที่โดยรอบนัน้ก่อให้เกดิลกัษณะเมอืงแบบชุมชนชานเมอืงกระจายอยู่รอบพื้นที่มคีวามหนาแน่นตัง้แต่น้อยถึงปานกลาง
ตามแต่ละศกัยภาพของทีต่ัง้ทีด่งึดดู ซึง่บางสว่นรุกล ้าไปยงัพืน้ทีภ่ยัพบิตัเิสีย่งต่อน ้าท่วมเมอืงทางธรรมชาต ิตอกย ้าการเป็นเมอืงที่ขยาย
ตวัอย่างไรซ้ึง่การควบคุม เหน็ไดช้ดัในพืน้ทีเ่มอืงฝัง่ตะวนัออกซึง่เป็นเขตทีอ่ยู่อาศยัและเกษตรกรรมของพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ลกัษณะ
คลา้ยพืน้ทีร่อยต่อระหว่างเมอืงและชนบทซึง่พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิภยัน ้าท่วมจากน ้าหลาก น ้าท่วมฉับพลนั หรอืปรมิาณน ้าฝนทีม่ากจน
เอ่อลน้เขา้ท่วมพืน้ที ่อย่างไรกต็ามกรุงเทพมหานครไดม้แีนวคดิการพฒันาและควบคุมการทศิทางการเตบิโตของเมอืงไมใ่หรุ้กล ้าไปยงั
พืน้ทีเ่ปาะบางเสีย่งต่อน ้าท่วมเมอืงโดยการจดัท าผงัเมอืงรวมมาตัง้แต่อดตี สะทอ้นออกมาเป็นขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภท
อนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม หรอืพืน้ที ่ก.1 จากผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ฉบบัรบัปรุงครัง้ที ่3) ซึง่เป็นมาตรการเชงิ
ลบทางผงัเมอืง (Negative measures) ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการสงวนรกัษาสภาพทางธรรมชาตขิองพื้นที่ ชนบทและเกษตรกรรม ใน
บรเิวณทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นการระบายน ้าและมคีวามเสีย่งต่อการเกดิอุทกภยั โดยเขา้มาก าหนดความหนาแน่น ชะลอการพฒันา ประกอบไป
ดว้ยบรเิวณบางสว่นของพืน้ทีเ่ขตมนีบุร ีหนองจอก ลาดกระบงั และคลองสามวา แต่ขาดซึง่การตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพทีเ่กดิขึน้ 
ส่งผลใหเ้น้ือเมอืงขยายรุกล ้าเขา้สู่พืน้ที่และชา้เกนิกว่าทีจ่ะยบัยัง้ หรอืควบคุมได้ ส่งผลใหร้่างผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 
(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) กไ็ดม้คีวามพยายามในการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดพืน้ทีบ่างส่วนของบรเิวณดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของ
เนื้อเมอืงในปัจจุบนัทีม่คีวามหนาแน่นมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีกอ็าจน ามาซึง่โอกาสทีจ่ะเปิดรบัความเสีย่ง และความรุนแรงจากภยัน ้าท่วมเมอืงที่
เพิม่มากขึน้ 

บทความน้ีมุง้เน้นไปทีก่ารวเิคราะหส์าเหตุความสีย่งของพืน้ทีภ่ายใต้มมุมองของแหล่งทีม่า (Source) ทางผา่น (Pathway) และ
ตวัรบั (Reception) ผา่นกรณีศกึษายา่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั แขวงลาดกระบงั เพือ่ทีจ่ะน าไปสูก่ารวเิคราะหก์ลไก และมาตรการทาง
ผงัเมอืงทีเ่ขา้มาชว่ยสง่เสรมิใหพ้ืน้ทีพ่ฒันาต่อไปได ้ในขณะเดยีวกนักส็ามารถบรรเทาความเสีย่งและความรุนแรงจากการเกดิภยัน ้าท่วม
ใหพ้ืน้ทีส่ามารถรองรบัและปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1) ศกึษาผงัเมอืงรวมและการจดัการภยัน ้าทว่มของพืน้ทีย่า่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั 
2) ศกึษาและวเิคราะหพ์ืน้ทีย่า่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั ผา่นมมุมองความเสีย่ง (Risk) ทีม่ตี่อน ้าทว่ม 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตกำรศกึษำดำ้นพืน้ที ่ 

พื้นที่บรเิวณย่านแอร์พอร์ตลงิค์ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ประมาณ 0.6 ตารางกิโลเมตร 
(599,070.66 ตารางเมตร) โดยพืน้ทีบ่รเิวณน้ีตามผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ฉบบัรบัปรุงครัง้ที ่3) ถูกก าหนดใหเ้ป็นการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทอนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม หรอืพืน้ที ่ก.1 ซึง่เป็นขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การ
สงวนรกัษาสภาพทางธรรมชาตขิองพืน้ที่ ชนบทและเกษตรกรรม ในบรเิวณทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นการระบายน ้าและมคีวามเสีย่งต่อการเกดิ
อุทกภยั  
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1.3.2 ขอบเขตกำรศกึษำดำ้นเนื้อหำ  

  การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาระบบและมาตรการทางผงัเมอืงของกรุงเทพมหานครในการจดัการพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิภยัน ้า
ทว่มบรเิวณพืน้ทีก่รณีศกึษาย่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั แขวงลาดกระบงั และศกึษาการเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวของพืน้ที่
ผ่านขอ้มูลเชงิพื้นที ่อาคาร คนในพื้นที่ กรอบกฎหมาย ประกอบกบัแนวคดิทฤษฎตี่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การวางแผนเมอืงที่
เสรมิสรา้งสมดุลระหวา่งการพฒันาและการควบคุมในพืน้ทีพ่ืน้ทีภ่ยัพบิตัเิสีย่งต่อน ้าทว่มเมอืง  

2. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ภยัพิบติัจากมมุมองการพฒันา 

ภยัน ้าท่วมเมอืงถอืว่าเป็นหน่ึงในภยัพบิตัทิีส่าเหตุเกดิขึน้ไดจ้ากทัง้ทางธรรมชาตแิละมนุษยส์รา้งขึน้  ดงันัน้หากพจิารณาจาก
มุมมองการพฒันาจาก  จะเหน็ไดว้่าภยัพบิตัเิป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงทีส่ง่ผลทัง้ดา้นลบและดา้นบวกต่อการพฒันา  ซึง่สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 ประเภทจากขอบเขตดา้นภยัภบิตัแิละขอบเขตดา้นผลกระทบ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2557) ดงัน้ี 

2.1.1 ภยัพบิตัิท ำให้กำรพฒันำถดถอย ภยัพบิตัินอกจากจะสร้างผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ ทรพัย์สนิ และความ  ปลอดภยัของ
ประชาชนแล้ว ยงัส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายและความสูญเสยีต่อเศรษฐกจิและ  สงัคมทุกภาคส่วนเป็นมูลค่ามหาศาล ท าใหโ้ครงการ
พฒันาต่าง ๆ ตอ้งหยุดชะงกัและขาด ความต่อเนื่อง  

2.1.2 ภยัพบิตัสิรำ้งโอกำสในกำรพฒันำพื้นที ่แมภ้ยัพบิตัจิะก่อใหเ้กดิผลกระทบมากมาย แต่กส็รา้งโอกาสในการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มในทุกดา้นใหด้ขีึน้ บทเรยีนทีไ่ดร้บัจากภยัพบิตัสิามารถน ามาใช้ เพื่อศกึษาและวเิคราะหถ์งึปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง 
ตลอดจนก าหนดนโยบาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรการต่าง ๆ เพือ่ลดความเสีย่งจากภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต การฟ้ืนฟู เป็น
โอกาสมากกวา่แคท่ าใหส้ภาพก่อนเกดิภยักลบัมาเหมอืนเดมิเทา่นัน้ แต่เป็นโอกาสของ การสรา้งคนืใหมใ่หด้กีวา่เดมิ (build back better) 
นอกจากน้ี การคน้ควา้ทดลองนวตักรรมใหม ่ๆ เพือ่แกไ้ขปัญหาและช่วยพฒันาการบรหิารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ต่าง
กเ็ป็นสว่นสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

2.1.3 กำรพฒันำเพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรเกิดภยัพิบตัิ การพฒันาบางโครงการเป็นตวัการเพิม่ความการเปิดรบัความเสี่ยงและความ
เปราะบางในพืน้ทีแ่ละเป็นสาเหตุในการเพิม่ความเสีย่งจากภยัพบิตั ิเช่น การก่อสรา้งถนนทีก่ดีขวางทาง  น ้าไหลสง่ผลใหเ้กดิน ้าท่วมขงั
ในพืน้ทีท่ีไ่มเ่คยประสบปัญหาดงักล่าวมาก่อน การขยายเมอืง หรอืสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่าง ๆ ทีท่ าใหส้ภาพพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

2.1.4 กำรพฒันำลดควำมเสีย่งต่อกำรเกดิภยัพบิตัิ แมว้่าในมติหิน่ึง การพฒันาอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งเพิม่ขึน้ แต่การพฒันาทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีม่กีารค านึงถงึปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิภยัพบิตั ิอาจชว่ยลดความ เสีย่งจากภยัพบิตัไิด ้โดยเฉพาะการพฒันา
ทีม่กีารออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากภยั หรอื การพฒันาทีช่่วยเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนและสงัคมในการบรหิารจดัการภยั และ
ลด ปัจจยัต่าง ๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเปราะบาง และเปิดรบัความเสีย่ง 

ดงันัน้จากความสมัพนัธร์ะหว่างภยัพบิตัแิละการพฒันา เมื่อน ามาพจิารณาดูแนวมทีัง้ผลด ีและผลลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึ่งภยั
พบิตักิเ็ปรยีบไดว้า่เป็นเพยีงปรากฏการณ์หน่ึงทีส่ง่ผลกระทบต่อเมอืง หรอืชุมชน แต่การทีเ่มอืง หรอื ชุมชนไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัิ
อยา่งซ ้าซาก อาจเป็นเพราะปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวยงัคงอยู ่และไมไ่ดร้บัการแกไ้ข การพฒันาทีเ่กดิขึน้
ในพืน้ทีจ่งึถอืเป็นการพฒันาทีไ่มต่อบสนองสภาพปัญหาของเมอืง หรอืชุมชน เชน่เดยีวกบัการวางแผนเพือ่รองรบัภยัน ้าทว่มทีเ่กดิขึน้กบั
เมอืง ภยัน ้าทว่มเป็นเพยีงปรากฏการณ์ทีเ่ขา้มาสรา้งผลกระทบใหก้บัพืน้ที ่ดงันัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารวางแผนทีเ่หมาะสมกบับรบิท โดย
เริม่จากการศกึษาการเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวของพืน้ทีเ่พื่อแสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาทีแ่ทจ้รงิ เพื่อน าการพฒันานัน้ไปสู่การ
วางแผนเพือ่ลดความเสีย่ง ความรุนแรงต่อการเกดิภยัน ้าทว่มเมอืง 

2.2 ความเส่ียงต่อภยัพิบติัของเมือง 

กระบวนการความเป็นเมอืงทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัแสดงใหเ้หน็ถงึแรงกดดนัของการแย่งชงิทรพัยากรพืน้ฐานเพือ่หล่อเลีย้งชุมชน
เมอืงและการตัง้ถิน่ฐานมากขึน้ในทุกระดบัและขนาดของชุมชนเมอืงในการตัง้ถิน่ฐาน ประกอบกบัแรงขบัดนัจากภายนอกทีก่่อใหเ้กดิตัง้
ค าถามต่อความสามารถในการรบัมอืของชุมชนเมอืงและการตัง้ถิน่ฐานทีจ่ะรองรบัความเปลีย่นแปลงทัง้จากภายในและภายนอกหรอืรอบ
ดา้น โดยชุมชนเมอืงยงัคงด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานโดยปกตแิมเ้กดิภยัพบิตัติ่าง ๆ ได้ (วจิติรบุษบา มารมย์, วนารตัน์ 



แนวทำงกำรจดักำรภยัน ้ำทว่มผำ่นมำตรกำรทำงผงัเมอืงเพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำยำ่นพลวตั 
กรณศีกึษำ: ทีด่นิประเภทอนุรกัษช์นบทและเกษตรกรรม บรเิวณแขวงลำดกระบงั 
พริฬุน์พร แซ่อึง้ และวจิติรบุษบา มารมย ์
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กรอสิรานุกลู , และ ณชัวชิญ ์ตกุิล, 2560) ดงันัน้การทราบถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิต่อพืน้ทีน่ัน้จงึเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะน ามาซึง่การวางแผน
รองรบัการเปลีย่นแปลง และปรบัตวัไดใ้นอนาคตระยะยาว 

2.2.1 พืน้ทีเ่สีย่งน ้ำทว่ม 

ความเสีย่ง (Risk) คอื ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ ซึง่ไม่สามารถคาดเดาไดว้่าจะเกดิขึน้เมื่อใด แต่ความเสีย่งนัน้ ๆ จะมี
แนวโน้มทีเ่กดิขึน้ไม่มากกน้็อยซึ่งอาจเกดิขึน้ในอนาคตและน ามาซึ่งผลกระทบทีจ่ะไดร้บั โดยวดัจากผลกระทบ  (Impact) ทีไ่ดร้บั และ
โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึง่ผลกระทบ คอื ขนาดความรุนแรงของความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ หากเกดิ เหตุการณ์ความ
เสีย่ง และ โอกาสทีจ่ะเกดิ คอื ความถี่หรอืโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง ทัง้สองจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามตน้เหตุ หรอืสาเหตุ
ทีม่าของความเสีย่ง หรอื ทีเ่รยีกวา่ ปัจจยัเสีย่ง (Risk factor) (มหาวทิยาลยัทกัษณิ, 2555) เช่นเดยีวกบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากภยัพบิตั ิ
(Disaster risk) ที ่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (2557) กล่าวไวว้า่ คอืโอกาสหรอืความเป็นไปไดใ้นการไดร้บักระทบทางลบจากก
การเกดิภยัพบิตั ิโดยผลกระทบสามารถเกดิขึน้กบัชวีติ ทรพัย์สนิ สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม ในระดบับุคคล ชุมชน สงัคม หรอื
ประเทศ ตามแต่ละพืน้ที ่และประเภทของภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ภาพรวมของความเสีย่งจากภัยพบิตัเิป็นผลมาจากองคป์ระกอบส าคญั 
4 ประการ ได้แก่ ภยั (Hazard) การเปิดรบัความเสีย่ง (Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และขดีความสามารถ (Capacity) 
ดงัทีแ่สดงในรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 ภาพแสดงสมการความเสีย่งจากภยัพบิตั ิจาก กำรลดควำมเสีย่งจำกภยัพบิตั ิสูก่ำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั, 2564.  

 จากองคป์ระกอบทัง้ 4 ประการส่งผลใหบ้างพืน้ทีม่โีอกาสทีจ่ะเป็น พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิน ้าท่วม จงึเกดิจากความน่าจะเป็น 
(ความเป็นไปได ้หรอื โอกาส) ของเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ และผลทีต่ามมา (ผลกระทบ) หากเกดิขึน้นัน้ ความเสีย่งน ้าท่วมจะขึน้อยู่กบั
แหลง่ทีม่าของน ้าทว่ม (Pathway) และสิง่ทีร่บัผลกระทบจากน ้าทว่ม (Receptor) (Flood Risk and Flood Risk Management, 2021) ซึง่
ความเขา้ใจทีด่เีกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะเกดิน ้าทว่มเป็นขัน้ตอนพืน้ฐานในการรบัมอืกบัความเสีย่งจากน ้าทว่ม ดงัรปูที ่2 

 
รูป ท่ี  2 ภาพแสดงแบบจ าลอง  Source, Pathway, Receptor จาก  Cities and Flooding A Guide to Integrated Urban Flood Risk 
Management for the 21st Century, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั, 2564.  

ดงันัน้พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิภยัน ้าท่วมของเมอืง จะเป็นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสหรอืความเป็นไปไดใ้นการไดร้บักระทบทางลบจากการ
เกดิน ้าท่วม โดยเป็นเป็นผลมาจากองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการขา้งตน้ และการคาดการณ์โอกาสในการเกดิน ้าท่วมผา่นแหล่งทีม่าของ
น ้าทว่ม และสิง่ทีร่บัผลกระทบจากน ้าทว่มจะชว่ยใหเ้กดิการวางแผนขัน้พืน้ฐานในการรบัมอืทีเ่ขา้ใจบรบิทของพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ 

ความเสีย่ง
(Risk) 

ภยั  
(Hazard) 

การเปิดรบัความเสีย่ง 
(Exposure) 

ความเปราะบาง 
(Vulnerability) = 

ขดีความสามารถ 
 (Capacity) 

- ปรมิาณฝนทีต่ก 
- คลืน่ชายฝัง่ 
- การละลายของหมิะ 
- … 

- แมน่ ้า 
- ทางบก พืน้ทีร่าบลุ่ม 
- คลืน่ 
- … 

- อาคาร 
- โครงสรา้งพืน้ฐาน 
- ระบบนิเวศน์ 
- … 

- อาคาร 
- โครงสรา้งพืน้ฐาน 
- ระบบนิเวศน์ 
- … 

ทางผา่น ผลท่ีตามมา 

แหล่งท่ีมา      ตวัรบั 
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3. วิธีการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมจีุดประสงคข์ึน้เพือ่ศกึษาความเสีย่งภยัน ้าท่วมของพืน้ที่
ย่านแอร์พอร์ตลงิค์ลาดกระบงั ผ่านมุมมองการเปิดรบัความเสีย่ง และความอ่อนไหวขององค์ประกอบพืน้ฐานในพืน้ทีท่ีจ่ะน าไปสู่การ
ทราบถงึการวางแผนเพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถขององค์ประกอบเหล่านัน้ผ่านระบบผงัเมอืง โดยการวเิคราะหผ์ลดว้ยวธิกีารการ
วเิคราะหเ์น้ือหา (Content analysis) และการวเิคราะหแ์บบอุปนัย (Analytic induction)  และแสดงผลออกมาในรูปแบบของการบรรยาย
เชงิพรรณ (Descriptive Research) แผนภมูภิาพ (Pictograph) และแผนที ่(Mapping) 

3.1 กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคดิงานวจิยั ซึ่งพจิารณาจากวตัถุประสงค์ งานวจิยัทีส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยแนวคดิและทฤษฎตี่าง ๆ ไปจนถงึการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู สรุปผลการวจิยัและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ดงัน้ี 

 

 
รปูท่ี 3 ภาพแสดงกรอบแนวคดิ, โดยผูว้จิยั, 2564. 

จากกรอบแนวคดิทีไ่ดจ้ากการสรุปการทบทวนวรรณกรรมแสดงถงึความรุนแรงจากภยัพบิตันิ ้าท่วมทางธรรมชาตนิัน้ส่งผล
กระทบต่อพืน้ที่เมอืงทีรุ่กล ้าไปยงัพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าท่วม น ามาซึ่งความเสยีหายและการสูญเสยีทางทรพัย์สนิและจติใจ ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม โดยงานวจิยันี้ไดก้ าหนดกรอบขององคป์ระกอบทีน่ ามาซึง่ความรุนแรงของผลกระทบภยัน ้าทว่มทีม่ตี่อพืน้ทีเ่มอืงแบง่ออกเป็น 2 
สว่นหลกั คอื การเปิดรบัความเสีย่ง และความอ่อนไหว จากกรอบแนวคดิจะอธบิายไดว้า่หากสององคป์ระกอบนี้เมือ่ถูกท าใหเ้พิม่ขึน้ หรอื 
ลดลง จะสง่ผลต่อขดีความสามารถในการจดัการความเสีย่งภยัน ้าท่วมของพืน้ที ่ทีจ่ะน ามาซึง่ความรุนแรงของผลกระทบทีเ่พิม่ขึน้ หรอื 
ลดลงเช่นกนั ดงันัน้การลดทัง้การเปิดรบัความเสีย่ง และความอ่อนไหวจะน ามาซึ่งการเพิม่ขดีความสามารถของพื้นทีใ่นการลดความ
รุนแรงจากผลกระทบภยัน ้าท่วมทีเ่กดิขึน้ ซึง่มาตรการทางผงัเมอืงเป็นหนึ่งในเครื่องมอืทีส่ามารถเขา้มาลดทัง้การเปิดรบัความเสีย่งและ
ความอ่อนไหวไดผ้า่นการวางแผนเมอืงทีเ่หมาะสมเช่นกนั อย่างไรกต็ามแนวทางการจดัการภยัน ้าท่วมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คอื มาตรการทีใ่ชส้ิง่ก่อสรา้ง (Structural Measures) และมาตรการทีไ่มใ่ชส้ิง่ก่อสร้าง (Non-Structure Measures) ซึง่แต่ละมาตรการกม็ี
ความเหมาะสมในการน ามาปรบัใชใ้นแต่ละพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบรบิท และสาเหตุการเกดิภยัน ้าท่วม  โดยบทความน้ีจะ
แสดงใหเ้หน็ถงึการศกึษาความเสีย่งน ้าทว่มผา่นการเปิดรบัความเสีย่งน ้าท่วม และความอ่อนไหวของพืน้ที่ย่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั 
เพือ่ทราบถงึปัญหาทีแ่ทจ้รงิในการเกดิความเสีย่งจากองคป์ระกอบดา้นแหล่งทีม่า (Source) ทางผา่น (Pathway) และตวัรบั (Reception) 
ควบคูก่บัการศกึษาผงัเมอืงหน่ึงในเครื่องมทีีจ่ะเขา้มาช่วยในการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการจดัการภยัน ้าท่วม เพือ่พฒันาไปสูเ่มอืง
ทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง (Resilience) และปรบัตวัได ้(Adaptation) 

 

 

 

 

Non-Structure 

Urban 
Impact 

Exposer 
Hazard Capacity 

Sensitivity 

Direct 

Indirect 

Structure 

Increase 

Decrease 



แนวทำงกำรจดักำรภยัน ้ำทว่มผำ่นมำตรกำรทำงผงัเมอืงเพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำยำ่นพลวตั 
กรณศีกึษำ: ทีด่นิประเภทอนุรกัษช์นบทและเกษตรกรรม บรเิวณแขวงลำดกระบงั 
พริฬุน์พร แซ่อึง้ และวจิติรบุษบา มารมย ์
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4. ผลการศึกษา 

4.1 ผงัเมืองรวมและการจดัการภยัน ้าท่วมของพืน้ท่ีย่านแอรพ์อรต์ลิงคล์าดกระบงั 

ย่านแอร์พอร์ตลงิค์ลาดกระบงั เป็นพืน้ที่ที่อยู่ในแขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากที่ตัง้ถือว่าอยู่ใน
ขอบเขตอ านาจการวางผงัเมอืงรวมของส านักผงัเมอืง ปรากฏพื้นทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทอนุรกัษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (ก. 1) ที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน ้ าท่วมในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมาตัง้แต่อดีต กระทัง่ร่างผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) พืน้ทีบ่างสว่นของย่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัไดถู้กปรบัเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหเ้ป็น
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของเมอืงทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป แต่วา่ความเสีย่งภยัน ้าทว่มทีด่ ารงอยูน่ัน้
กย็งัไม่ถูกขจดัไป ดงันัน้พืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัจงึเป็นพืน้ทีก่รณีศกึษาใหก้บัความไม่แน่นอนของพืน้ทีท่ีเ่สีย่งภยัน ้าท่วมที่
ปรากฏจากผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครในครัง้น้ี 

4.1.1 ลกัษณะทีต่ัง้และบรบิทโดยรอบพืน้ที ่

ย่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั จากขอบเขตทีผู่ศ้กึษาก าหนดมีขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 0.6 ตารางกโิลเมตร (599,070.66 ตาราง
เมตร) โดยทศิเหนือตดิต่อกบัสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบงั ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัถนนสุวรรณภูม ิ1 ทศิใตต้ดิต่อกบัคลอง
ประเวศบุรรีมย ์และทศิตะวนัตกตดิต่อกบัถนนรม่เกลา้ 

 
รปูท่ี 4 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ยา่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั, โดยผูว้จิยั, 2565. 

จากแผนทีแ่สดงทีต่ัง้ย่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัจะเหน็ไดว้า่พืน้ทีม่เีสน้ขอบ (Edges) อาท ิถนน คลอง ทางรถไฟ ลอ้มรอบ
พืน้ที ่สง่ผลใหแ้บง่ขอบเขตเน้ือเมอืงของยา่นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเสน้ขอบทีเ่ขา้มามบีทบาทอยา่งเหน็ไดช้ดัจะมาในรปูแบบของถนนทีร่อบ
ลอ้มพืน้ที่ทัง้ทศิเหนือ ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก ล้วนแต่เป็นถนนที่มขีนาดใหญ่เป็นเสน้ทางที่ไวส้ญัจรหลกัในการเดนิทางเขา้สู่
กรุงเทพมหานครชัน้ในและต่างจงัหวดั สว่นทศิใตข้องย่านนัน้ถูกกัน้ดว้ยเสน้ขอบรูปแบบคลอง ลกัษณะเน้ือเมอืงจะไมถู่กตดัขาดเท่ากบั
สามทศิทีผ่่านมา ส่งผลใหบ้รเิวณทศิใตข้องพืน้ทีเ่ป็นทศิเดยีวทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั ถงึแมว้่าจะมคีลองประเวศบุรี
รมยพ์าดผ่าน แต่กส็ามารถเชื่อมต่อกนัดว้ยสะพานขา้มคลองในแต่ละจุดได ้สว่นบรบิทโดยรอบพืน้ทีภ่ายในระยะ 2 กโิลเมตร พบการใช้



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

1016 

ประโยชน์ทีด่นิทีห่ลากหลาย ทัง้สนามบนิสวุรรณภมู ิมหาวทิยาลยัพระเจา้จอมเกลา้ลาดกระบงั ส านกังานศุลกากรตรวจสนิคา้ ชุมชน และ
หมูบ่า้นจดัสรร เป็นตน้ ทัง้น้ีถงึแมว้า่บรบิทของพืน้ทีจ่ะแสดงถงึศกัยภาพและการพฒันาทีเ่กดิขึน้ แต่พืน้ทีก่ม็คีวามเสีย่งต่อการเกดิภยัน ้า
ท่วมประเภทน ้าหลาก น ้าท่วมฉับพลนั และปรมิาณน ้าฝนจากลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีเ่ช่นกนั ดงันัน้ตัง้แต่อดตีทีผ่่านมาพืน้ที่มี
ความเสีย่งต่อการประสบภยัน ้าท่วมหลายครัง้ อย่างไรกต็ามกรุงเทพมหานครมคีวามพยายามในการน ามาตรการผงัเมอืงมาปรบัใชเ้พื่อ
ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ แต่กไ็มส่ามารถยบัหยัง่ความตอ้งการการพฒันาทีเ่กดิขึน้ได ้ก่อใหเ้กดิเน้ือเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นเพิม่มากขึน้ 
และการขยายตวัโดยรอบพืน้ที ่

4.1.2 ผงัเมอืงและกำรจดักำรน ้ำทว่มในพืน้ที ่

 ปัจจุบนัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครมคีวามพยายามทีจ่ะน ามาตรการผงัเมอืงเขา้มาช่วยในการจดัการน ้าท่วมตัง้แต่อดดี
โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดงัตารางที่ 1 ซึ่งบทความน้ีจะมุ่งเน้นไปที่มาตรการเชงิลบที่ปรากฏมาในรูปแบบขอ้ก าหนดการใช้
ประโยชน์ทีด่นิของพืน้ทีย่่านแอร์พอรต์ลงิคล์าดกระบงัโดยขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีอ่้างองิผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่3) ทีป่รากฏของพืน้ทีน่ัน้สอดคลอ้งไปกบัขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครในการก าหนดพืน้ทีร่บัน ้าตามโครงการ
ป้องกนัน ้าท่วมกรุงเทพมหานคร เรื่อง การก าหนดบรเิวณหา้มก่อสร้าง ตดัแปลง ใช้หรอืเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรอืบาง
ประเภทในทอ้งทีเ่ขตมนีบุร ีแขวงคลองสบิ แขวงคูฝั้ง่เหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงล าปลาทวิ แขวงลาดกระบงั 
เขตลาดกระบงั แต่การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิที่ปรากฏในร่างผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) จะแบ่งพืน้ที่
ออกเป็น 2 ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทอนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก. 1-11) ทีก่ าหนดไวใ้น
บรเิวณเน้ือเมอืงเก่า และการใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยั (ย. 2-16) บรเิวณทีเ่น้ือเมอืงของพืน้ทีก่ระจายตวัออกไป ดงัตารางที ่2 
อย่างไรกต็ามขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอาจน าไปสูก่ารเปิดช่องทางในการพฒันาทีห่นาแน่นขึน้ในพืน้ที ่ถงึแมว้่า
ผงัเมอืงจะมกีารค านึงน ามาตรการที่ใชส้ิง่ก่อสรา้งเขา้มาเพือ่ช่วยในการป้องกนัน ้าท่วมเขา้มาทดแทน แต่การบรูณาการซึง่มาตรการทาง
ผงัเมอืงทีเ่ป็นมาตรการไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้ง และโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ ทีเ่ป็นมาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้งกย็งัคงมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ใ นการ
จดัการภยัน ้าทว่มทีเ่กดิขึน้  

ตารางท่ี 1 การจดัการภยัน ้าทว่มผา่นมาตรการทางผงัเมอืง 
มาตรการทางผงัเมือง 
มาตรการเชงิบวก (Positive measure) มาตรการเชงิลบ (Negative measure) มาตรการจงูใจ (Incentive measure) 
การใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่
สนบัสนุนและชีน้ าการพฒันาของ
ภาคเอกชน (Infrastructure Led 
Development) จะออกมาในรปูแบบ
ขอ้ก าหนดทีโ่ล่งประเภท ล. 4 เป็นทีโ่ล่งพกั
น ้าเพือ่การป้องกนัน ้าทว่ม ใหใ้ชป้ระโยชน์
เพือ่การป้องกนัน ้าทว่ม การสาธารณูปโภค
ทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัน ้าทว่ม 
สวนสาธารณะ หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตาม
ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามทีไ่ด้
จ าแนกประเภทไวใ้นบรเิวณนัน้ ปรากฏอยู่
ในแผนผงัแสดงทีโ่ล่ง 

การใชอ้ านาจตามกฎในหมายควบคุมการพฒันา
ของภาคเอกชนทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิต่อสขุลกัษณะ 
ความปลอดภยั และสวสัดภิาพของสงัคม จะ
ออกมาในรปูแบบขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิประเภทอนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก. 
1) ทีม่วีตัถุประสงคช์ดัเจนเพือ่เพือ่การสงวน
รกัษาสภาพทางธรรมชาตขิองพืน้ทีช่นบท และ
เกษตรกรรม ในบรเิวณทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นการ
ระบายน ้าและมคีวามเสีย่งต่อการเกดิอุทกภยั 
โดยขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจะเขา้ไป
ควบคุมความหนาแน่นผา่นการอนุญาต และไม่
อนุญาตกจิกรรมบางสว่น และประเภทของ
อาคาร เป็นตน้ 

การใหป้ระโยชน์แก่เอกชนทีด่ าเนินการ
ก่อใหเ้กดิสาธารณะประโยชน์ตาม
วตัถุประสงคข์องผงัเมอืงรวม มาใน
รปูแบบของการเพิม่อตัราสว่นพืน้ที่
อาคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ หรอื FAR Bonus 
โดยในผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 
ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่3 หน่ึงในนัน้มขีอ้ที่
พบวา่เขา้ขา่ยการชว่ยจดัการน ้าทว่มนัน้
คอื การจดัใหม้พีืน้ทีร่บัน ้าเพือ่ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม อาท ิบอ่รบัน ้าใต้
ดนิทีอ่ยูภ่ายนอกอาคาร และเสน้ทอ่ 

หมายเหตุ: โดยผูว้จิยั, 2565. 

ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าผงัเมืองเป็นกฎหมายหลกัที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจดัการภัยน ้าท่วมของพื้นที่ย่านแอร์พอร์ตลิงค์
ลาดกระบงั ซึง่จะเกีย่วขอ้งไปกบัการก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การประกอบกจิการ อาคาร และสิง่แวดลอ้ม ทีม่จีะกฎหมายฉบบัอื่นเขา้มา
อา้งองิถงึกนัไดใ้นการควบคุม ก ากบั และดแูลผา่นผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร และการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่กดิขึน้
จะส่งผลใหพ้ืน้ทีเ่ปิดรบัความเสีย่งมากยิง่ขึน้ น ามาซึง่ความทา้ทายของผงัเมอืงทีจ่ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัใชเ้ครื่องมอื หรอื กลไกของมาตรการ
ทางผงัเมอืงเขา้มาเพือ่ชว่ยใหพ้ืน้ทีย่า่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัลดความเสีย่งหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิน ้าทว่ม และพฒันาต่อไปไดเ้ชน่กนั 



แนวทำงกำรจดักำรภยัน ้ำทว่มผำ่นมำตรกำรทำงผงัเมอืงเพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำยำ่นพลวตั 
กรณศีกึษำ: ทีด่นิประเภทอนุรกัษช์นบทและเกษตรกรรม บรเิวณแขวงลำดกระบงั 
พริฬุน์พร แซ่อึง้ และวจิติรบุษบา มารมย ์
 

1017 

4.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงย่านแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังผ่าน แหล่งท่ีมา  (Source) ทางผ่าน (Pathway) และตัวรับ 
(Reception) 

จากความไม่แน่นอนของพื้นที่ที่ปรากฏในการจดัการภยัน ้าท่วมผ่านมาตรการทางผงัเมอืงของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในความเป็นไปไดข้องการเกดิภยัน ้าท่วมซึง่คอืความเขา้ใจขัน้พืน้ฐานในการเผชญิหน้ากบัความ
เสีย่งภยัน ้าท่วม เพื่อทราบถงึสาเหตุของความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ และน าไปสูก่ารหาแนวทางทีจ่ะมาลดการเปิดรบัความเสีย่ง ความอ่อนไหว 
และเพิม่ความสามารถในการรองรบั (Capacity) ภยัน ้าทว่ม ภายใตร้ะบบ กลไก และมาตรการทางผงัเมอืงทีเ่หมาะสม 

4.2.1 องคป์ระกอบของควำมเสีย่งจำกแบบจ ำลองแหลง่ทีม่ำ ทำงผำ่น และตวัรบั 

แหล่งทีม่า ทางผา่น และตวัรบั ถอืเป็นแบบจ าลองทีจ่ะเขา้มาช่วยในเรื่องการท าความเขา้ใจในกระบวนการการเกดิภยัน ้าท่วม
ผ่านทางกายภาพของพืน้ที ่ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึแหล่งทีม่าของน ้าว่าเกดิจากสาเหตุใด เคลื่อนตวัมากยงัพืน้ทีรู่ปแบบใด และกระทบต่อ
พืน้ทีด่า้นใดบา้ง ซึง่จากขอ้มลูพืน้ฐาน และเหตุการณ์การประสบภยัน ้าท่วมบรเิวณพืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั สามารถอธบิาย
แบบจ าลองแหลง่ทีม่า ทางผา่น และตวัรบั ไดด้งัตารางที ่2 

จะเหน็ไดว้่ามคีวามหลากหลายของทัง้แหล่งทีม่า ทางผ่าน และตวัรบัทีเ่ขา้มาอธบิายเหตุการณ์การประสบภยัน ้าท่วมบรเิวณ
ดงักล่าวได ้เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพทีเ่สีย่งต่อการเกดิภยัน ้าท่วม และการพฒันาทีเ่กดิขึน้ ท าใหแ้หล่งทีม่าและทางผา่นในการเกดิ
ภยัน ้าทว่มมหีลายสาเหตุ ผนวกกบัการตัง้ถิน่ฐานทีรุ่กล ้าเขา้ไปยงัพืน้ทีเ่สีย่งดงักล่าวก่อใหเ้กดิกจิกรรม และการใชง้านพืน้ทีห่ลายรูปแบบ 
ส่งผลใหต้วัรบัมคีวามหลากหลายเช่นกนั โดยความเชื่อมโยงน้ีจะสะทอ้นไปถงึผลกระทบและความเสยีหายที่พืน้ทีย่่านแอร์พอร์ตลงิค์
ลาดกระบงัอาจจะไดร้บัจากประสบภยัน ้าทว่ม  

ตารางท่ี 2 การจดัการภยัน ้าทว่มยา่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัผา่นผงัเมอืงรวม 
 ผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 
(ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 3) 

ร่างผงัเมืองกรงุเทพมหานคร 
(ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 4) 

พระราชบญัญติัการผงัเมือง พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 
2558 

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 
2562 

ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก. 1-12 ก. 1-11 ย. 2-16 
ทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบา้นเดีย่ว    
ทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบา้นแฝด     
ทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบา้นแถว    1 
ทีอ่ยู่อาศยัประเภทหอ้งแถว ตกึแถว อาคารทีอ่ยูอ่าศยัรวม ไมเ่กนิ 
1000 ตารางเมตร 

  2 

พาณิชยกรรมประเภทหอ้งแถว ตกึแถว   2 
พาณิชยกรรมพืน้ทีไ่มเ่กนิ 100 ตร.ม.    
พาณิชยกรรมพืน้ทีไ่มเ่กนิ 300 ตร.ม.   2 
พาณิชยกรรมพืน้ทีไ่มเ่กนิ 500 ตร.ม.   3 
พาณิชยกรรมพืน้ทีเ่กนิ 500 ตร.ม.    
ส านกังานประเภทหอ้งแถว ตกึแถว   2 
ส านกังานพืน้ทีไ่มเ่กนิ 100 ตร.ม.    
ส านกังานพืน้ทีไ่มเ่กนิ 300 ตร.ม.   2 
สถานทีเ่กบ็สนิคา้ สถานีรบัสง่สนิคา้หรอื 
การประกอบกจิการรบัสง่สนิคา้ 

   

การซือ้ขาย/ เกบ็ชิน้สว่นเครือ่งจกัรกลเก่า    
การซือ้ขาย/ เกบ็เศษวสัดุ พืน้ทีเ่กนิ 100 ตร.ม. (เป็นอาคารปิด) 2 2 2 
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ตารางท่ี 2 การจดัการภยัน ้าทว่มยา่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัผา่นผงัเมอืงรวม (ต่อ) 
 ผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 
(ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 3) 

ร่างผงัเมืองกรงุเทพมหานคร 
(ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 4) 

พระราชบญัญติัการผงัเมือง พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 
2558 

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 
2562 

ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก. 1-12 ก. 1-11 ย. 2-16 
สถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ/สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ 1 1 1 
สถานีบรกิารก๊าซปิโตรเลยีมเหลว    
สวนสนุก/ สวนสตัว ์    
สนามแขง่รถ/ สนามแขง่มา้/ สนามยงิปืน    
สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลีย้งสตัว ์    
โรงฆา่สตัว/์ โรงพกัสตัว/์ ไซโล/ การเลีย้งสตัวเ์พือ่การคา้    
สถานพยาบาล    
สถานสงเคราะหร์บัเลีย้งเดก็ คนชรา คนพกิาร    
โรงงานประเภทหอ้งแถวหรอืตกึแถว    
โรงงานฯ และมพีืน้ทีป่ระกอบการไมเ่กนิ 100 ตร.ม.   9 
โรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวกที่ 2 ที่ประกอบกิจการจ้าพวก 
READ และม ีพืน้ทีป่ระกอบการไมเ่กนิ 500 ตร.ม. 

   

อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อทีด่นิ 0.5 0.5 1.5 
อตัราสว่นพืน้ทีว่า่งต่อพืน้ทีอ่าคารรวม 100 100 20 
ความสงูสงูสดุ (เมตร) 12 12 12 
ก . คือ  การใช้ประโยชน์ที่ดินประ เภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม 
ย. คอื การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยั 
 : อนุญาต  : ไมอ่นุญาต 
เงือ่นไข: 
1: ตัง้อยูร่มิถนนทีม่เีขตทางไมน้่อยกวา่ 12 ม./หรอือยูใ่นระยะ 500 
ม. จากสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
2: ตัง้อยูร่มิถนนทีม่เีขตทางไมน้่อยกวา่ 16 ม./หรอือยูใ่นระยะ 500 
ม. จากสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
3: เงื่อนไขตัง้อยู่รมิถนนทีม่เีขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม./หรอือยู่ใน
ระยะ 500 ม. จากสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
9: เงือ่นไขตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงฯ 
 

  

หมายเหตุ: โดยผูว้จิยั. 2565. 

4.2.2 กำรวเิครำะหก์ำรเปิดรบัควำมเสีย่งและควำมอ่อนไหว 

จากกรอบการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ การทีจ่ะวเิคราะหส์าเหตุของความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิของพืน้ที ่หรอื การเพิม่ความสามารถในการ
รองรบัภยัน ้าท่วมไดน้ัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งวเิคราะหผ์า่นองคป์ระกอบความเสีย่ง การศกึษาครัง้น้ีแบ่งองคป์ระกอบของความเสีย่งภยัน ้าท่วม
ออกเป็น 2 สว่นหลกั คอื การเปิดรบัความเสีย่ง และความของไหวของพืน้ที ่เพือ่น ามาวเิคราะหผ์า่นมมุมองของ แหล่งทีม่า ทางผา่น และ
ตวัรบั โดยจะสามารถแจกแจงองคป์ระกอบความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างชดัเจน และน าไปสู่ผงัเมอืงทีส่ามารถรองรบัภยัน ้าท่วมไดอ้ย่าง
พลวตัมากยิง่ขึน้ 



แนวทำงกำรจดักำรภยัน ้ำทว่มผำ่นมำตรกำรทำงผงัเมอืงเพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำยำ่นพลวตั 
กรณศีกึษำ: ทีด่นิประเภทอนุรกัษช์นบทและเกษตรกรรม บรเิวณแขวงลำดกระบงั 
พริฬุน์พร แซ่อึง้ และวจิติรบุษบา มารมย ์
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ตารางท่ี 2  ภาพแสดงกระบวนการการเกดิภยัน ้าทว่มของยา่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั 
แบบจ าลองความเส่ียง พืน้ท่ีย่านแอรพ์อรต์ลิงคล์าดกระบงั 
แหลง่ทีม่า 

- น ้าหลาก 
- น ้าทว่มฉบัพลนั  
- ปรมิาณน ้าฝน 

 

ทางผา่น 
- คลอง 
- พืน้ทีร่าบลุ่ม 
- ถนน/ พืน้ทีด่าด
แขง็ 

 

ตวัรบั 
- ทีด่นิ 
- อาคาร 
- โครงสรา้งพืน้ฐาน 

 
 
 
ฃ 
 

หมายเหตุ: โดยผูว้จิยั. 2565 

1) แหล่งที่มา (Source) ของมวลน ้าที่ก่อให้เกิดภัยน ้ าท่วมของพื้นที่ย่านแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบงัจากการศึกษาพบว่า
แหล่งทีม่าเป็นสิง่ทีผ่งัเมอืงไมส่ามารถเขา้ไปควบคุมไดโ้ดยตรง และไมไ่ดเ้ป็นทัง้ปัจจยัทีก่่อใหก้ารเปิดรบัความเสีย่ง และการสรา้งความ
อ่อนไหวใหก้บัพืน้ที ่เพราะแหล่งทีม่าของการเกดิภยัน ้าทว่มของพืน้ทีเ่กดิจากสาเหตุทางธรรมชาตดิา้นลกัษณะทางกายภาพและทีต่ัง้ทีท่ี่
อยู่บรเิวณร่องมรสุมพดัผ่าน ท าใหพ้ื้นที่ย่านแอร์พอร์ตลงิค์ลาดกระบงัมโีอกาสที่จะเกดิฝนตกซุก ที่น ามาซึ่งปรมิาณน ้าฝนที่อาจเกิด
ความสามารถในการรองรบัและไหลหรอืเอ่อล้นเขา้ท่วมพื้นที่ได้ หากปรมิาณน ้าฝนและระดบัน ้าทัง้ในพื้นทีแ่ละตอนเหนือของพื้นที่มี
ปรมิาณมากอาจส่งผลต่อการเกดิน ้าหลากในพืน้ทีไ่ดเ้น่ืองจากพืน้ทีย่่านมคีวามลาดเอยีงของระดบัพืน้ทีท่ีต่ ่ากว่าบรเิวณโดยรอบ ทัง้น้ี
แหลง่ทีม่าทีป่รากฏของพืน้ทีไ่มไ่ดเ้ป็นทัง้การเปิดรบัความเสีย่ง และความอ่อนไหว  

2) ทางผ่าน (Pathway) พืน้ที ่หรอื บรเิวณทีม่วลน ้าอาศยัช่องทางในการพดัผ่านเขา้สู่พืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัจาก
การศกึษาพบวา่ ทางผา่นมทีัง้ทางธรรมชาตแิละมนุษยส์รา้งขึน้ โดยพืน้ทีย่า่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัพบทัง้สองรปูแบบ ดงัน้ี 

(1) ช่องทางทางธรรมชาตใินพืน้ที ่คอื เสน้น ้าคูคลอง และทางบก หรอืพืน้ทีร่าบลุ่ม ทัง้สองถอืว่าเป็นช่องทางการไหลของมวลน ้า
ทีม่ามาตัง้แต่อดตีจากลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่ซึง่ถอืวา่ในอดตีเสน้น ้าคคูลองถอืวา่เป็นอกีหน่ึงปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการตัง้ถิน่ฐานบรเิวณ
รมิคลองประเวศบุรรีมย ์สงัเกตไดจ้ากการมวีดัลาดกระบงัตัง้อยู่บรเิวณรมิคลองเน่ืองจากปัจจยัดา้นพธิกีรรมทางศาสนา และการเดนิทางใน
อดตีท าใหว้ดัทีเ่ปรยีบเสมอืนลานกจิกรรมจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตัง้อยูใ่กลเ้สน้น ้า เมือ่มวีดักจ็ะเกดิการตัง้ถิน่ฐานโดยรอบสะทอ้นออกมาเป็นชมุชน
บรเิวณโดยรอบวดัลาดกระบงัทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้เสน้น ้าคคูลองกถ็อืวา่เป็นหน่ึงในปัจจยัทีเ่ปิดรบัความเสีย่งภยัน ้าทว่มของพืน้ทีใ่นชว่งอดตีทีผ่่าน
มาเชน่เดยีวกบัพืน้ทีร่าบลุม่ทีด่งึดดูใหเ้กดิการตัง้ถิน่ฐาน และหนาแน่นมากยิง่ขึน้จากทีต่ัง้ทีเ่ป็นสว่นต่อขยายของเมอืง 

(2) ชอ่งทางทีม่นุษยส์รา้งขึน้ในพืน้ที ่คอื เสน้ถนน และพืน้ทีด่าดแขง็ ทัง้สองอาจถอืวา่เป็นชอ่งทางทีเ่ขา้มาเพิม่การไหลของน ้า
ใหเ้รว็มากยิง่ขึน้ หรอื เขา้มากดีกนัไม่ใหม้วลน ้าไหลไปทางใดทางหนึ่งได ้ซึง่ถอืวา่เป็นการสรา้งความอ่อนไหวใหก้บัพืน้ที ่และการมซีึง่
เสน้ถนนทีต่ดัผ่านเขา้มาในพืน้ทีก่ถ็อืว่าเป็นการสรา้งโอกาสในการเปิดรบัความเสีย่งเช่นกนั ถงึแมว้่าแรกเริม่เป็นความพยายามในการ
กระจายความเจรญิจากเมอืงหลวงสูพ่ืน้ทีโ่ดยรอบ แต่เสน้ถนนกน็ ามาซึง่การตัง้ถิน่ฐานทีเ่ขา้มายงัพืน้ทีเ่สีย่งเชน่กนัจากทางผา่นของพื้นที่
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ย่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัจะเหน็ไดว้่าทัง้ช่องทางทางธรรมชาตแิต่ช่องทางทีม่นุษยส์รา้งขึน้ลว้นแต่มโีอกาสในการเปิดรบัความเสีย่ง
ภยัน ้าทว่มใหก้บัพืน้ทีไ่มม่ากกน้็อย  

3) ตวัรบั (Reception) ทรพัยส์นิ หรอื พืน้ทีแ่ละสิง่ปลกูสรา้งทีต่อ้งเผชญิกบัอนัตรายจากภยัน ้าท่วมในพืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิค์
ลาดกระบงั จากการศกึษาพบวา่ตวัรบัมวลน ้าในพืน้ทีส่ามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

(1) ทีด่นิ เป็นตวัรบัทีต่อ้งเผชญิหน้ากบัอนัตรายจากน ้าท่วมซึง่หากวเิคราะหค์วามเสีย่งของพืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั
แลว้นัน้พบวา่ทีด่นิเป็นทัง้โอกาสทีจ่ะเปิดรบัความเสีย่ง และความอ่อนไหวในพืน้ที ่จากท าเลทีต่ัง้ของพืน้ทีย่่านทีม่ศีกัยภาพในการเขา้ถงึ
ศูนย์กลางเมอืง การถูกลอ้มรอบไปดว้ยแหล่งงาน และการมขีนส่งสาธารณะทีเ่อื้อประโยชน์ต่อการเดนิทางอย่างสถานีรถไฟฟ้าตดิทศิ
เหนือ รวมทัง้ความเชื่อมต่อในพืน้ทีท่ีม่ที ัง้ถนนหลากหลายล าดบัศกัยส์ามารถเชื่อมต่อไปยงัพืน้ทีโ่ดยรอบไดอ้ย่างสะดวกสบาย สง่ผลให้
ทีด่นิบรเิวณยา่นดงึดดูใหค้นเขา้มาตัง้ถิน่ฐานถงึแมว้า่จะเสีย่งต่อการเกดิภยัน ้าท่วมซึง่ถอืวา่เป็นการเปิดรบัความเสีย่งของพืน้ที่  ประกอบ
กบัการตัง้ถิน่ฐานทีเ่กดิขึน้น ามาซึง่การเพิม่ขึน้ของพืน้ทีด่าดแขง็ทีม่ผีลต่อการไหลของน ้าอาจน ามาซึง่ความอ่อนไหวทีป่รากฏขึน้เชน่กนั 

(2) โครงสรา้งพืน้ฐาน หนึ่งในตวัรบัทีต่อ้งเผชญิหน้ากบัอนัตรายจากน ้าท่วมของพืน้ทีย่า่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั ซึง่หลกั ๆ 
ประกอบไปดว้ย เสน้ถนน รางรถไฟ และสถานีรถไฟทีป่รากฏในพืน้ที ่จากการทีล่กัษณะของโครงสรา้งพืน้ฐานทีป่รากฏไมไ่ดถู้กออกแบบ
เพือ่รองรบัภยัน ้าทว่มสง่ผลใหเ้มือ่ประสบภยัน ้าทว่มอาจกใ็หเ้กดิความเสยีหายเพิม่ขึน้ได ้ซึง่จะเป็นการถอืไดว้า่โครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่
ยงัคงมคีวามอ่อนไหวต่อการเกดิภยัน ้าทว่ม และโครงสรา้งพืน้ฐานทีป่รากฏก็ยงัเป็นปัจจยัทีน่ ามาซึง่การตัง้ถิน่ฐาน และกจิกรรมทีเ่กดิขึน้
ในพืน้ทีซ่ึง่เป็นการเปิดรบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ เหน็ไดช้ดัในช่วงการเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิคส์ถานีลาดกระบงั เน้ือเมืองของ
พืน้ทีบ่รเิวณสว่นทีใ่กลห้รอืตดิต่อกบัสถานีรถไฟฟ้ามกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่พิม่มากขึน้ แสดงวา่จากโครงสรา้งพืน้ฐานของพืน้ทีย่่านแอร์
พอรต์ลงิคล์าดกระบงัสามารถเป็นทัง้โอกาสทีจ่ะเปิดรบัความเสีย่ง และความอ่อนไหวในพืน้ทีไ่ดเ้ชน่กนั 

(3) อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ตวัรบัผลกระทบจากการเกดิภยัน ้าท่วมทีเ่หน็ไดช้ดัทีสุ่ด ซึง่พืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัมี
รปูแบบการใชป้ระโยชน์อาคารและประเภทอาคารทีห่ลากหลาย วสัดุทีพ่บสว่นใหญ่จะเป็นคอนกรตี และไม ้ลกัษณะไมไ่ดถู้กออกแบบมา
เพือ่รองรบัการเกดิภยัน ้าท่วมทัง้เชงิโครงสรา้งและวสัดุทีใ่ช ้อาคารและสิง่ปลกูสรา้งจงึถอืว่าเป็นตวัรบัทีม่คีวามอ่อนไหวในพื้นทีเ่สีย่งต่อ
การไดร้บัอนัตรายจากภยัน ้าท่วม เหน็ไดช้ดับรเิวณพืน้ทีร่มิคลองประเวศบุรรีมย ์ทีม่อีาคารรุกล ้าเขา้ไปตัง้ถิน่ฐาน และเสีย่งต่อการไดร้บั
ความเสีย่งหายจากน ้าเอ่อลน้บรเิวณดงักล่าว 

ดงันัน้จากการวเิคราะหก์ารเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวผ่านแบบจ าลองแหล่งทีม่า ทางผ่าน และตวัรบั ของพืน้ทีย่่าน
แอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัสะทอ้นออกมาเป็นองคป์ระกอบของพืน้ทีย่า่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัทีย่งัคงมกีารเปิดรบัความเสีย่งและความ
อ่อนไหวทีป่รากฏ พบว่าจากทัง้สามรูปแบบขององค์ประกอบ มสีององคป์ระกอบทีพ่บ คอื ทางผ่านและตวัรบัของพืน้ทีม่ที ัง้การเปิดรบั
ความเสีย่งและความอ่อนไหว ส่วนแหล่งที่มาไม่ปรากฏปัจจยัที่เด่นชดั แสดงใหเ้หน็ว่าถึงแมจ้ะมมีาตรการทางผงัเมอืงเขา้มาควบคุม 
ก ากบั และดแูลพืน้ทีม่าตัง้แต่อดตีแต่องคป์ระกอบภายในพืน้ทีส่ว่นใหญ่กย็งัคงมกีารเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวอยู่ 

5. อภิปรายและสรปุผลการศึกษา 

บทความน้ีไดศ้กึษาความเสีย่งภยัน ้าท่วมของกรณีศกึษาพืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัผ่านมุมมองของการเปิดรบัความ
เสีย่งและความอ่อนไหวของพืน้ที ่พบว่าการจดัการน ้าท่วมผา่นมาตรการทางผงัเมอืงเป็นวธิกีารปฏบิตักินัมาตัง้แต่อดตี จากการวางและ
จดัท าผงัเมอืงทีเ่หน็ถงึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมคีวามเสีย่งต่อการเกดิน ้าท่วม ผนวกกบัการขยายตวัของเน้ือ
เมอืงอย่างไร้ซึ่งทศิทาง ท าให้ขอ้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทอนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม  (ก.1) ที่มวีตัถุประสงค์ในการ
ป้องกนัน ้าท่วมถูกน ามาก าหนดในบรเิวณทีเ่สีย่งต่อการเกดิน ้าท่วม ย่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัเป็นหนึ่งในบรเิวณทีถู่กก าหนดใหเ้ป็น
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทดงักล่าวมาตัง้แต่ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่1) จนถงึปัจจุบนัทีเ่ป็นฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที ่3 แต่ดว้ยการขาดซึง่การควบคุม ตดิตามและประเมนิผลทีส่ม ่าเสมอ และการไม่เคยประสบภยัน ้าท่วมในบางบรเิวณของ
พืน้ที ่ท าใหพ้ืน้ทีบ่างสว่นทีถู่กก าหนดไวม้กีารพฒันาก่อใหเ้กดิความหนาแน่นสง่ผลใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิและกจิกรรมทีห่ลากหลาย
ในพืน้ที ่ดงันัน้ในรา่งผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) พืน้ทีบ่างบรเิวณของพืน้ทีย่า่นแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัจงึถูก
เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหเ้ป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทในปัจจุบนั ซึง่การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวก่อใหเ้กดิความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้กบัพืน้ที ่และจากการวเิคราะห์พืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงั ผ่านมุมมอง
ความเสีย่งทีม่ตี่อภยัน ้าทว่มพบวา่พืน้ทีย่งัคงมมีกีารเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวต่อภยัน ้าทว่มจากองคป์ระกอบของทางผา่นและ
ตวัรบัของพืน้ที ่จงึบง่ชีไ้ดว้า่พืน้ทีย่่านแอรพ์อรต์ลงิคล์าดกระบงัยงัคงด ารงซึง่ความเสีย่งต่อการเกดิภยัน ้าทว่ม และมาตรการทางผงัเมอืง
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ทีม่อียู่ไมส่ามารถลดการเปิดรบัความเสีย่งและความอ่อนไหวของทางผา่นและตวัรบัในพืน้ที ่หรอื ไมส่ามารถเพิม่ขดีความสามารถในการ
รองรบัความเสีย่งภยัน ้าท่วมทีเ่กดิขึน้ได ้ดงันัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัใชม้าตรการทางผงัเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัพืน้ทีม่าก
ยิง่ขึน้ เพือ่จดัการกบัการตัง้ถิน่ฐานและภยัน ้าท่วมทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต น าไปสูก่ารยกระดบัการด ารงชวีติทีด่ขี ึน้ และความสามารถใน
การจดัการความเสีย่งน ้าท่วมในอนาคตจะสะทอ้นออกมาในรปูแบบของมาตรการทางผงัเมอืงทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงไดใ้นทุก
สถานการณ์ 
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บทคดัย่อ 
 เมอืงต่าง ๆ ทัว่โลกไดน้ าเทศกาลมาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาและฟ้ืนฟูเมอืง สว่นประเทศไทยนัน้ไดม้กีารสนบัสนุนการจดั
งานเทศกาลผา่นนโยบายเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยมเีทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) ทีช่ว่ยตอกย ้าภาพลกัษณ์
ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานครและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ช่วยในการผลักดันให้
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ไทยใหเ้ตบิโต งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิกายภาพในพืน้ทีย่่านเก่าบรเิวณใจกลาง
เมอืงที่ส่งเสรมิกบัเทศกาลงานออกแบบ กระบวนการวจิยัเริม่จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดั
เทศกาลงานออกแบบ กรณีศกึษาต่างประเทศ และวเิคราะหข์อ้มลูร่วมกบัการส ารวจกายภาพบรเิวณพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานในเทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารจดัเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ผลการวจิยัพบวา่องคป์ระกอบเชงิกายภาพในพืน้ที่ ย่าน
เก่าบรเิวณใจกลางเมอืงทีส่ง่เสรมิกบัเทศกาลงานออกแบบ ประกอบไปดว้ยพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นอาคารประวตัศิาสตร ์อาคารทัว่ไป พืน้ที่
สนบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์และพืน้ทีร่มิน ้า จดัขึน้ในพืน้ที ่9 รปูแบบ ไดแ้ก่ พืน้ทีภ่ายในอาคาร ประกอบไปดว้ย 1) อาคารพาณิชยกรรม 
(ตกึแถว) 2) อาคารสาธารณะ 3) อาคารสว่นบุคคล 4) โถงใตอ้าคาร 5) โกดงั พืน้ทีเ่ปิดโลง่ ประกอบไปดว้ย 1) ลานโลง่ 2) เปลอืกอาคาร 
3) ดาดฟ้า 4) พืน้ทีโ่ครงขา่ยสญัจร 

ค ำส ำคญั: เทศกำลงำนออกแบบกรุงเทพฯ, เทศกำลงำนออกแบบ, กำรพฒันำยำ่นเก่ำ, องคป์ระกอบเชงิกำยภำพ 

Abstract 
 Cities around the world have adopted festivals as a tool for urban development and revitalization of the city. In 
Thailand, the festival has been supported through the creative economy policy. Bangkok Design Week reinforces the image of 
Bangkok as a creative city in design and creates enormous economic value and drives the creative industry. This research 
analyzes the physical components of the old town in the city center that promoted the design festival. The research process 
begins with a literature review that related to design festivals and physical survey of the exhibition area at the Bangkok Design 
Week2022. Data were collected during the period 5 - 13 February 2022. The results showed that the physical components in 
the old town in the city center that promoted the design festival consist of areas characterized by historical buildings, common 
buildings, areas supporting creative people, and waterfront areas. Data were analyzed with a physical survey of the exhibition 
area at the Bangkok Design Week2022 .  The results showed that the physical components in the old neighborhoods around 
the city center that promoted the design festival consists of areas characterized by historical buildings, common buildings, areas 
supporting creative people, and waterfront areas. Organized in 9 types of spaces, the indoor area comprising 1) shophouse 2) 
public building 3) private building 4) foyer under the building 5) warehouse, open spaces comprising 1) open space 2) Facade 
3) rooftop 4) spatial network 

Keywords: Bangkok Design Week, Design Festival, Old Town Development, Physical Element 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

เมอืงทัว่โลกเกดิการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่ประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม ่จากแนวโน้มอุตสาหกรรมงานอเีวนตร์ะดบัโลกทีม่ ี
อตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง (Events Industry Report, 2021) เมอืงต่างๆ ไดใ้ชเ้ทศกาลเป็นเครือ่งมอืในการดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว 
เน่ืองจากการสรา้งเทศกาลสามารถสรา้งผลกระทบใหก้บัเมอืงไดห้ลากหลาย ไมว่่าจะเป็นผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ (Business Impact)  
ผลกระทบดา้นสงัคม (Social Impact) ผลกระทบดา้นงานออกแบบ (Design Impact) และการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของย่าน (Placemaking 
Effect) ประเทศไทยสนับสนุนการจดังานเทศกาล (Festival) ผ่านนโยบายเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) ได้เป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้กรุงเทพมหานครได้รบัคดัเลอืกเป็นเครอืข่ายเมอืง
สร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) (ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิสรา้งสรรค,์ ABOUT BKKDW, ม.ป.ป.) และไดร้บัการบรรจุไวใ้นปฏทินิกจิกรรมของกรุงเทพมหานคร เริม่ตน้จดังานเทศกาลที ่
“ยา่นเจรญิกรุง” ซึง่เป็นยา่นสรา้งสรรคต์น้แบบ สง่ผลใหส้ามารถดงึดดูผูเ้ขา้ชมงานทัง้ไทยและต่างประเทศรวมแลว้มากกวา่ 400,000 คน
ในแต่ละปี และสามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิระหว่างเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ รวมมลูค่าสงูถงึ 969 ลา้นบาท ซึง่เทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ ช่วยตอกย ้าภาพลกัษณ์ความเป็นเมอืงสรา้งสรรคข์องกรุงเทพมหานครและช่วยผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ไทยให้เติบโต การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายเทศกาลงานออกแบบในเมืองต่าง ๆ ทัว่โลก แสดงให้เห็นว่าเทศกาลเป็นเครื่องมือที่มี
ประสทิธภิาพส าหรบัใชใ้นกระบวนการฟ้ืนฟูเมอืง (Garcia, 2004) เป็นทีม่าของงานวจิยันี้ทีม่คีวามสนใจศกึษากลไกการพฒันาพืน้ทีผ่า่น
เทศกาลงานออกแบบ ในย่านเจรญิกรุง ซึง่เป็นย่านตน้แบบในการจดัเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ โดยงานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิกายภาพในพืน้ทีย่่านเก่าบรเิวณใจกลางเมอืงทีส่ง่เสรมิกบัเทศกาลงานออกแบบ ผ่านการทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเทศกาลงานออกแบบ กรณีศกึษาต่างประเทศ และวเิคราะหข์อ้มลูร่วมกบัการส ารวจกายภาพ
บรเิวณพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิกายภาพในพืน้ทีย่า่นเก่าบรเิวณใจกลางเมอืงทีส่ง่เสรมิกบัเทศกาลงานออกแบบ 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1) ขอบเขตของขอ้มลู ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเทศกาลงานออกแบบทีไ่ดจ้ากหนังสอื บทความวารสาร งานวจิยั 
เฉพาะทีม่กีารเผยแพรแ่ละมแีหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื รวมถงึกรณีศกึษาเทศกาลงานออกแบบทีป่ระสบความส าเรจ็ เฉพาะทีม่กีารเผยแพร่
และมแีหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื เพือ่ศกึษาลกัษณะพืน้ทีท่ีใ่ชจ้ดังานและการใชง้านพืน้ทีใ่นเทศกาลงานออกแบบของกรณีศกึษา 

2) ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่ที่มีการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) ในย่านเจริญกรุง 
ครอบคลุมเขตบางรกัและเขตสมัพนัธวงศ์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาลกัษณะพืน้ทีท่ีใ่ชจ้ดังานและการใชง้านพืน้ทีใ่นเทศกาล
งานออกแบบ 

1.4 นิยามศพัท ์

1) เทศกาลงานออกแบบ (Design Festival) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบังานออกแบบและการส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ ให้
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างจากกจิกรรมชวีติประจ าวนั เกดิขึน้ในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง มรีะยะเวลาสิน้สดุกจิกรรม 

2) องค์ประกอบเชงิกายภาพ (Physical Elements) หมายถงึ กายภาพของพืน้ทีห่รอืปัจจยัแวดลอ้มทีช่่วยส่งเสรมิกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ใน
ชว่งเวลาทีม่กีารจดัเทศกาลงานออกแบบ 

3) พื้นที่ย่านเก่า (Old Town) หมายถึง ย่านดัง้เดมิที่มปีระวตัิศาสตร์ภายในพื้นที่ มตี้นทุนทางสถาปัตยกรรม (Physical Asset) อย่าง
อาคารเก่าแก่ทีม่คีุณคา่และความสวยงามทางสถาปัตยกรรม รวมถงึอุดมดว้ยความหลากหลายทางดา้นเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมในพืน้ที ่
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) เป็นแนวทางใหก้บัสถาปนิกและนกัออกแบบ ในการออกแบบกายภาพของพืน้ทีเ่พือ่ชว่ยสง่เสรมิการพฒันาผา่นการจดัเทศกาลงานออกแบบ 

2) หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน าขอ้มลูงานวจิยัไปช่วยในการปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละก าหนดแผนพฒันาย่านอื่น ๆ ใน
อนาคตต่อไป 

3) กลุ่มธุรกจิในพืน้ทีส่ามารถน าขอ้มลูงานวจิยัไปช่วยในการก าหนดทศิทางของธุรกจิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของยา่น 

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเทศกาล 

2.1.1 ควำมหมำยงำนเทศกำล 

เทศกาลเป็นเหตุการณ์หรอืกจิกรรมประเภทหนึ่งโดยทัว่ไปมคีวามเกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมประเพณี ความเชื่อ และวถิชีวีติของ
ชุมชนและมคีวามสมัพนัธ์กบัพื้นที่จดังาน มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสาธารณชน เปิดโอกาสให้คนนอกพื้นที่เขา้มามสี่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในงานเทศกาล (ณฐัพงศ ์พนัธน้์อย, ศรนัยา เสีย่งอารมณ์, จุฑา ธาราไชย, 2565) 

2.1.2 ประเภทของงำนเทศกำล 

แบ่งประเภทของงานเทศกาล เป็น 7 ประเภท (Cudny, 2014) ไดแ้ก่ ความเชื่อทางศาสนา (Attitude to religion), สถานทีต่ัง้ 
(Location), โครงสร้างชนชัน้ทางสงัคม การกระจายอ านาจ และบทบาททางสงัคม (Social class structure, Power distribution, and 
Social roles) , ช่วงเวลาส าคัญในชีวิต ( Important moments in life) , ฤดูกาล (Season) , ขนาดและสถานะ/อันดับ (Scale and 
status/rank) และธมี (Theme) เช่น ศิลปะ (Art), ดนตร ี(Music), ฟิล์ม (Film), อาหาร (Food) หรอืเกษตรกรรม(Agriculture) โดยใน
งานวจิยันี้ผูว้จิยัสนใจศกึษางานเทศการในธมีการออกแบบ (Design) 

2.1.3 เกณฑใ์นกำรเลอืกพืน้ทีใ่นกำรจดัเทศกำลงำนออกแบบ 

เกณฑค์วามพรอ้มในการเป็นยา่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์, 2565) ซึง่ถูกน ามาปรบัใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการเลอืกพืน้ทีใ่นการจดัเทศกาลงานออกแบบ ประกอบไปดว้ย 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

1) Policy คอื มกีารวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของยา่น และมกีลไกสนบัสนุนทางการเงนิ 

2) People คอื มกีารท างานรว่มกนัของผูม้สีว่นรว่ม และมกีารรวมกลุ่มกนัของคนท างานสรา้งสรรค์ 

3) Cultural & Creative Support คอื มสีนิทรพัยท์างวฒันธรรมทีม่คีุณภาพ (Cultural Asset) มกีารอนุรกัษ์สนิทรพัยท์างวฒันธรรมและ
ประวตัศิาสตรแ์ละใหส้ทิธปิระโยชน์กบัโครงการอนุรกัษ ์มอีงค์กรหรอืสถาบนัทางวฒันธรรมในพืน้ที ่(Cultural Institution) มสีถานทีห่รอื
สิง่อ านวยความสะดวกเพือ่เพิม่ศกัยภาพของบุคคลและเพิม่โอกาสทางอาชพี (Infrastructure to support skill) และมพีืน้ทีส่าธารณะหรอื
พืน้ทีส่รา้งสรรคร์องรบักจิกรรม (Public/Creative Space) 

4) Infrastructure คอื มกีารเดนิทางและสิง่อ านวยความสะดวกสาธารณะ มพีืน้ทีท่ างานและพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัในราคาทีจ่า่ยได้ 

5) Business คอื มกีารสง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาธุรกจิในพืน้ที ่

2.2 กรณีศึกษาต่างประเทศ 

2.2.1 London Design Festival 

ลกัษณะเชงิกายภาพและการใช้งานพื้นทีใ่นสถานที่จดัแสดงเทศกาลงานออกแบบ London Design Festival 2021 ในย่าน 
Brompton Design District สามารถแบง่ออกเป็น 5 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1) อาคารพาณิชยกรรม (ตกึแถว) มกีารใช้งานพื้นที่ร่วมกบัธุรกจิเดมิซึ่งเป็นธุรกจิที่สนับสนุนกลุ่มคนสร้างสรรค์ จดัแสดง
กจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) ซึง่ชิน้งานทีจ่ดัแสดงมคีวามเชือ่มโยงกบัธุรกจิภายในอาคารพาณิชยกรรม เชน่ โชวร์มูจดัแสดง
สนิคา้ (Showroom) มกีารจดัแสดงผลงานประเภทเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) และการเปิดตวัผลงานออกแบบคอลเลคชัน่ใหม่ (Product 
Launch) ตวัชิน้งานทีจ่ดัแสดงมขีนาดทีไ่มใ่หญ่มากสอดคลอ้งกบัขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 
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2) อาคารสาธารณะ มกีารใชง้านพืน้ทีอ่าคารเก่า มปีระวตัศิาสตรห์รอืพืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค ์จดัแสดงกจิกรรมได้
หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ เสวนา (Talk) เวริก์ชอป (Workshop) และนิทรรศการ (Exhibition) ลกัษณะพืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์
มพีืน้ทีร่องรบัส าหรบัการจดัแสดงนิทรรศการทีห่ลายหลายตอบรบักบัความตอ้งการพืน้ทีใ่นการจดัแสดงของนักออกแบบ เช่น หอ้งจดั
แสดงนิทรรศการ หอ้งประชุมหรอืโถงกลางอาคาร สามารถรองรบัการจดัแสดงชิ้นงานทีม่คีวามหลายหลายทัง้รูปแบบและขนาดของ
ชิน้งาน โดยผลงานทีจ่ดัแสดงมจีุดประสงคเ์พือ่การเสนอไอเดยีและมมุมองใหม ่ๆ มากกวา่การจดัแสดงเพือ่การพาณิชย์ 

3) อาคารส่วนบุคคล ภายในอาคารมกีารใช้งานรูปแบบผสมผสาน (Mixed Use) ส่วนที่ใช้จดัแสดงคือส่วนของแกลเลอรี 
(Gallery) และรา้นคา้ (Retail) ซึ่งเป็นอาคารเก่า มปีระวตัศิาสตร ์จดัแสดงกจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) รูปแบบและขนาด
ของชิ้นงานมคีวามเชื่อมโยงกบัเป้าหมายของแกลเลอรหีรอืธุรกจิภายในรา้นคา้ เช่น Japan House London เป็นพพิธิภณัฑท์ีน่ าเสนอ
เกีย่วกบัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผลงานทีจ่ดัแสดงเป็นการน าเสนอผลงานการออกแบบกราฟฟิกเพือ่การสือ่สารใน Olympics Japan 1964 สว่น
บรเิวณร้านค้าผลงานที่จดัแสดงมคีวามเชื่อมโยงกบัธุรกจิภายในรา้นค้า อาคารส่วนบุคคลมกีารจดัแสดงผลงานประเภทเฟอร์นิเจอร์ 
(Furniture) การเปิดตวัผลงานออกแบบคอลเลคชัน่ใหม ่(Product Launch) และศลิปะจดัวาง (Installation) 

4) อาคารชุดพกัอาศยั มกีารใชง้านพืน้ทีร่า้นคา้ (Retail) บรเิวณชัน้พืน้ดนิของอาคาร (Ground Floor) ซึง่เป็นทัง้อาคารเก่า มี
ประวตัศิาสตรแ์ละพืน้ทีว่่างบรเิวณอาคารพกัอาศยัทัว่ไป โดยผลงานทีจ่ดัแสดงบรเิวณพืน้ทีร่า้นคา้จะมคีวามเชื่อมโยงกบัธุรกจิภายใน
ร้านค้า จดัแสดงกจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) มกีารจดัแสดงผลงานประเภทเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) การเปิดตวัผลงาน
ออกแบบคอลเลคชัน่ใหม่ (Product Launch) และศลิปะจดัวาง (Installation) เพื่อแสดงแนวคดิของนักออกแบบ ตวัชิน้งานทีจ่ดัแสดงมี
ขนาดทีไ่มใ่หญ่มากสอดคลอ้งกบัขนาดพืน้ทีจ่ดัแสดงภายในอาคาร 

5) ลานโล่ง มกีารใชง้านลานโล่งบรเิวณหน้าอาคารเก่า มปีระวตัศิาสตร ์และอาคารทีม่คีวามส าคญั จดัแสดงกจิกรรมประเภท
นิทรรศการ (Exhibition) จดัแสดงผลงานประเภทศลิปะจดัวาง (Installation) และพาวลิเลี่ยน (Pavilion) เพื่อน าเสนอไอเดยีและเป็น
ประโยชน์ต่อการใชง้านของสาธารณะชน เช่น เป็นพืน้ทีส่ าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ เน่ืองจากลานโล่งมพีืน้ทีก่วา้ง รูปแบบและขนาดของ
ชิน้งานทีจ่ดัแสดงจงึมคีวามปิดกวา้ง สามารถมขีนาดใหญ่ได ้

2.2.2 Dutch Design Festival 

ลกัษณะเชงิกายภาพและการใชง้านพืน้ทีใ่นสถานทีจ่ดัแสดงเทศกาลงานออกแบบ Dutch Design Week 2021 ในยา่น Centre 
และ Station สามารถแบง่ออกเป็น 7 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1) อาคารพาณิชยกรรม (ตกึแถว) มกีารใชง้านพืน้ทีร่่วมกบัธุรกจิเดมิซึง่ โดยใชง้านพืน้ทีช่ ัน้บนส่วนชัน้ล่างเป็นรา้นคา้ มกีาร
จดัแสดงกจิกรรมหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ เสวนา (Talk) เวริ์กชอป (Workshop) ตลาดสร้างสรรค์ (Market) จากการที่ธุรกจิเดมิใน
พืน้ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นคา้ทีจ่ดัจ าหน่ายผลงานของนักออกแบบ รวมถงึมกีารจดัแสดงนิทรรศการ (Exhibition) ตวัชิน้งานทีจ่ดัแสดงเป็น
ศลิปะจดัวาง (Installation) เป็นการน าเสนอแนวคดิใหม ่ๆ มากกวา่การจดัแสดงเพือ่การพาณิชย ์

2) อาคารสาธารณะ มีการใช้งานพื้นที่อาคารเก่า มปีระวตัิศาสตร์หรือพื้นที่สนับสนุนกลุ่มคนสร้างสรรค์ รวมถึงอาคาร
สาธารณะทัว่ไป จดัแสดงกจิกรรมประเภทเสวนา (Talk) และนิทรรศการ (Exhibition) การจดัแสดงภายในอาคารประวตัศิาสตรแ์ละเป็น
พื้นที่สนับสนุนกลุ่มคนสร้างสรรค์คือมีการใช้ประโยชน์อาคารเป็นพิพิธภัณฑ์ สถาบันศึกษา สตูดิโอออกแบบหรือพื้นที่จดัแสดง
นิทรรศการ ภายในอาคารจะมพีืน้ทีร่องรบัส าหรบัการจดัแสดงนิทรรศการ ท าใหก้ารจดัแสดงชิน้งานทีม่คีวามหลายหลายทัง้รปูแบบและ
ขนาดของชิ้นงาน ผลงานทีจ่ดัแสดงเป็นการน าเสนอแนวคดิ ไอเดยีและความรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้ เช่น งานวจิยัเกี่ยวกบัพลงังาน (Energy 
Research) ศลิปะจดัวาง (Installation) ภาพถ่ายของเมอืง (City Photo) ภาพวาด (Painting) และวสัดุใหม่ ๆ (Material) การจดัแสดง
ภายในอาคาประวตัศิาสตร ์อาคารประเภทน้ีมลีกัษณะคอืเป็นศูนยร์วมชุมชนหรอืพืน้ทีท่ีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้ไดแ้ก่ ศาลา
กลาง โบสถ์หรอืสถานีรถไฟ เน้นใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมและสามารถเขา้ใจในกจิกรรมไดง้่าย เช่น Interactive Painting ศลิปะจดัวาง 
(Installation) และภาพยนตร ์(Film) ภายในโบสถ์ทีเ่ปิดโอการใหผู้ค้นเขา้มาวาดภาพได ้เปิดรบัความคดิสรา้งสรา้งสรรคข์องคนทุกกลุ่ม
วยั การจดัแสดงภายในอาคารสาธารณะทัว่ไปเป็นการจดัแสดงผลงานภายในรา้นคา้ทีอ่ยู่ในอาคาร ผลงานทีจ่ดัแสดงภายในรา้นคา้กจ็ะมี
ความเชือ่มโยงกบัธุรกจิ เชน่ จดัแสดงผลติภณัฑ ์(Product) และศลิปะจดัวาง (Installation) 

3) อาคารชุดพกัอาศยั พืน้ทีม่ลีกัษณะเป็นทัง้อาคารเก่า มปีระวตัศิาสตรแ์ละพืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค ์มกีารจดัแสดง
ในสตูดโิอออกแบบบรเิวณชัน้พืน้ดนิ (Ground Floor) จดัแสดงกจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) มกีารจดัแสดงผลงานประเภท
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ศลิปะจดัวาง (Installation) ซึง่เปิดโอกาสใหผู้ช้มแสดงออกทางไอเดยี และสรา้งความมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในงานเทศกาล ตวั
ชิน้งานทีจ่ดัแสดงมขีนาดทีไ่มใ่หญ่มากสอดคลอ้งกบัขนาดพืน้ทีจ่ดัแสดงภายในอาคาร 

4) อาคารส่วนบุคคล มกีารใชง้านพืน้ทีอ่าคารเก่า มปีระวตัศิาสตร์หรอืพืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค์ รวมถงึอาคารส่วน
บุคคลทัว่ไป จดัแสดงกจิกรรมประเภทเวริก์ชอป (Workshop) อเีวนท ์(Event) และนิทรรศการ (Exhibition) การจดัแสดงภายในอาคาร
ประวตัศิาสตรแ์ละเป็นพืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค ์อาคารมกีารใชง้านรูปแบบผสมผสาน (Mixed Use) ส่วนทีใ่ชจ้ดัแสดงคอืส่วน
ของรา้นคา้ (Retail) และพืน้ทีจ่ดันิทรรศการ (Exhibition Space) จดัแสดงผลงานร่วมกบัธุรกจิภายในพืน้ที ่โดยผลงานทีจ่ดัแสดงภายใน
ร้านค้าเป็นผลงานประเภทนิทรรศการ (Exhibition) เป็นการเปิดตวัสินค้า (Product Launch) หรอืเวริ์กชอป (Workshop) ซึ่งมคีวาม
เชือ่มโยงกบัธุรกจิในรา้นคา้ สว่นพืน้ทีจ่ดันิทรรศการ (Exhibition Space) มคีวามหลากหลายของประเภทกจิกรรมเนื่องจากมพีืน้ทีพ่รอ้ม
ส าหรบัจดัแสดงผลงานประเภทนิทรรศการ (Exhibition) เป็นการน าเสนอแนวคดิหรอืองค์ความรูใ้หม่ ๆ เช่น วสัดุ (Material) งานวจิยั 
(Research) ศลิปะจดัวาง (Installation) หรอืตน้แบบชิ้นงาน (Prototype) ชิ้นงานทีน่ ามาแสดงเป็นชิ้นงานทีข่นาดไม่ใหญ่มากสามารถ
เคลื่อนยา้ยได ้และยงัมอีเีวนท์ (Event) เพื่อดงึดูดคนใหเ้ขา้มาภายในพืน้ที ่การจดัแสดงภายในอาคารประวตัศิาสตร์ ผลงานจดัแสดง
ร่วมกบัธุรกจิภายในอาคารโดยผลงานที่จดัแสดงนัน้ไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิภายในพื้นที่  มจีดัแสดงผลงานประเภทนิทรรศการ 
(Exhibition) โดยชิน้งานทีจ่ดัแสดงเป็นการน าเสนอแนวคดิหรอืองคค์วามรูใ้หม ่ๆ เช่น งานวจิยั (Research) ศลิปะจดัวาง (Installation) 
รวมไปถงึการโปรโมทผลงานออกแบบ เช่น การจดัแสดงผลติภณัฑ ์(Product) การจดัแสดงภายในอาคารสว่นบุคคลทัว่ไป อาคารมกีาร
ใชง้านรูปแบบผสมผสาน (Mixed Use) ส่วนทีใ่ชจ้ดัแสดงคอืส่วนของรา้นคา้ (Retail) และจดัแสดงผลงานร่วมกบัธุรกจิภายในพืน้ที ่จดั
แสดงผลงานประเภทนิทรรศการ (Exhibition) ซึง่ผลงานทีจ่ดัแสดงมคีวามเชื่อมโยงกบัธุรกจิของรา้นคา้เดมิในพืน้ที ่ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์
(Product) ศลิปะจดัวาง (Installation) และอาหาร (Food) 

5) โกดงั เป็นพืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค ์เน่ืองจากมกีารใชป้ระโยชน์อาคารเป็นสตูดโิอออกแบบ (Studio) และพืน้ทีจ่ดั
นิทรรศการ (Exhibition Space) จดัแสดงกจิกรรมประเภทเวริ์กชอป (Workshop) และนิทรรศการ (Exhibition) มกีารจดัแสดงผลงาน
ประเภทผลติภณัฑ์ (Product) และศิลปะจดัวาง (Installation) เป็นหลกั เน่ืองจากสตูดโิอออกแบบเป็นแหล่งผลติไอเดยีและพื้นที่จดั
นิทรรศการสามารถรองรบัไอเดยีทีเ่กดิขึน้ได ้จงึท าใหร้ปูแบบและขนาดของชิน้งานทีจ่ดัแสดงจงึมคีวามหลากหลายและแปลกใหม่ 

6) ลานโล่ง มกีารใชล้านโล่งหน้าอาคารประวตัศิาสตรแ์ละลานโล่งอาคารทัว่ไป การจดับรเิวณลานโล่งช่วยสรา้งโอกาสในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมของผู้ชม มกีารแสดงกิจกรรมประเภทเสวนา (Talk) และนิทรรศการ (Exhibition) ได้แก่ การจดัแสดงศิลปะจดัวาง 
(Installation) ทีม่ขีนาดใหญ่ เนื่องจากไมม่ขีอ้จ ากดัในขนาดของพืน้ทีจ่ดัแสดง 

7) โครงขา่ยพืน้ทีถ่นนสญัจร มกีารแสดงกจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) ใชต้รอกและซอยซึง่เป็นพืน้ทีส่ญัจรในการ
จดัแสดงผลงาน เพือ่สรา้งความเชื่อมต่อระหวา่งเสน้ทางใหก้บังานเทศกาลผา่นผลงานออกแบบ street art และตดิตัง้ธงระหวา่งทางเดนิ
เพือ่สรา้งบรรยากาศงานเทศกาลและสรา้งสสีนัใหก้บัเมอืง 

3. ระเบียบวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู 

1) ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานเทศกาลงานออกแบบ รวมถงึกรณีศกึษา
ต่างประเทศที่มกีารจดัเทศกาลงานออกแบบในย่านเมอืงเก่าบรเิวณใจกลางเมอืงที่ประสบความส าเรจ็ ได้แก่ เมอืง London, United 
Kingdom (London Design Festival) และเมอืง Eindhoven, Netherlands (Dutch Design Week) 

2) รวบรวมขอ้มลูเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ยอ้นหลงัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 จนถงึปี พ.ศ. 2565 ผา่นการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิ

3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผา่นการส ารวจกายภาพพืน้ทีศ่กึษาในยา่นเจรญิกรุง 

4) วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมริ่วมกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจกายภาพพืน้ทีศ่กึษาเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป
จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิกายภาพในพืน้ทีย่า่นเก่าบรเิวณใจกลางเมอืงทีส่ง่เสรมิกบัเทศกาลงานออกแบบ 
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3.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 

3.2.1 กำรสบืคน้ 

1) รวบรวมแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทศกาลงานออกแบบ รวมถงึกรณีศกึษา
กรณีศกึษาเทศกาลงานออกแบบทีป่ระสบความส าเรจ็ เพือ่ศกึษาลกัษณะเชงิกายภาพและการใชง้านพืน้ทีใ่นสถานทีจ่ดัแสดงในเทศกาล
งานออกแบบในพืน้ทีก่รณีศกึษา 

2) สบืคน้ขอ้มลูเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ทีจ่ดัขึน้ในชว่งปี พ.ศ. 2561 – 2565 ผา่นขอ้มลูทุตยิภูมจิากงานวจิยั บทความ 
สื่อสิง่พมิพ์ และแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือและมกีารเผยแพร่ เพื่อศกึษาลกัษณะเชงิกายภาพและการใช้งานพื้นทีใ่นสถานที่จดัแสดงใน
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ในยา่นเจรญิกรุง 

3.2.2 กำรส ำรวจภำคสนำม 

การเก็บขอ้มูลจากการส ารวจกายภาพบรเิวณพื้นทีจ่ดัแสดงผลงานในเทศกาลงานออกแบบผ่านการสงัเกตการณ์ โดยเก็บ
ขอ้มลูในช่วงวนัที ่5 - 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารจดัเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 (Bangkok Design Week 
2022) ประกอบไปดว้ยกายภาพของพืน้ทีจ่ดัแสดงงานและลกัษณะการใชง้านในพืน้ที ่

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.3.1 ประชำกรเชงิพืน้ที ่

พื้นที่กรณีศกึษาใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) โดยพจิารณาจากพื้นที่ย่านเก่าบรเิวณใจกลาง
เมอืงในประเทศไทยทีม่กีารจดังานเทศกาลงานออกแบบ ในทีน้ี่คอืยา่นเจรญิกรุง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3.3.2 ประชำกรเชงิแหลง่ขอ้มลู 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศกาลงานออกแบบ รวมไปถงึกรณีศกึษากรณีศกึษา
เทศกาลงานออกแบบทีป่ระสบความส าเรจ็ ผา่นการสบืคน้ขอ้มลูทุตยิภูมจิากงานวจิยั บทความ สือ่สิง่พมิพ ์และแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื
และมกีารเผยแพร ่สบืคน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

4.1 วิเคราะหพื์น้ท่ีกายภาพท่ีใช้ส าหรบัจดัเทศกาลงานออกแบบ 

4.1.1 สถำนทีจ่ดัแสดงงำน 

 
รปูท่ี 1 แสดงสถานทีจ่ดัแสดงและรปูแบบกจิกรรมในเทศกาลงานออกแบบทีเ่กดิในยา่นเจรญิกรุง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 จนถงึปี พ.ศ. 2565 

ศูนยก์ลางการจดัเทศกาลงานออกแบบอยู่ทีอ่าคารไปรษณียก์ลางบางรกั เป็นทีต่ัง้ของศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ  (TCDC) 
ซึง่เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรคแ์ละรว่มผลกัดนัใหเ้กดิเทศกาลงานออกแบบ ท าหน้าทีเ่ชือ่มต่อและกระจายกจิกรรมไปยงั
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พืน้ทีจ่ดัแสดงงานอื่น เกดิการใชง้านสถานทีใ่นการจดัเทศกาลงานออกแบบรวม 69 แห่ง พบว่าสถานทีท่ีเ่ขา้ร่วมจดัแสดงประจ า (4 -5 
ครัง้) มจี านวน 11 แหง่ ไดแ้ก่ Prince Theatre Heritage Stay, O.P. Place Shopping Plaza, O.P. Garden, บา้นพกัต ารวจน ้า, อาคาร
ไปรษณีย์กลาง, Warehouse 30, บ้านเลขที่ 1, River City Bangkok, ก าแพงโบสถ์กาลหว่าร์, Patina Bangkok และบ้านรมิน ้า ตลาด
น้อย และพบวา่ 8 แหง่จาก 11 แหง่ มลีกัษณะเป็นอาคารประวตัศิาสตร ์

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ในยา่นเจรญิกรุง ประกอบไปดว้ย 6 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) จดัแสดงนิทรรศการ (Exhibition) 
เป็นการจดัแสดงแนวคดิและผลงานตน้แบบของนกักลุ่มนกัออกแบบ 2) เวริก์ชอ็ป (Workshop) เรยีนรู ้และทดลองท าผลงานไปพรอ้มกบั
ผูเ้ชีย่วชาญและนกัออกแบบ 3) อเีวนท ์(Event) ชว่ยสรา้งบรรยากาศใหก้บัพืน้ที ่เช่น การแสดงดนตร ี4) เสวนา (Talk) น าเสนอแนวคดิ
ใหม ่ๆ จากผูเ้ชีย่วชาญและนักออกแบบ 5) ตลาดนัดสรา้งสรรค ์(Creative Market) ช่วยสรา้งโอกาสในการขายสนิคา้ การทดลองตลาด
รวมถงึกจิกรรมกระตุน้การขายใหก้บัรา้นคา้ในยา่น 6) พืน้ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ (Recreation) พบวา่กจิกรรมทีป่ระเภทนิทรรศการมสีดัสว่น
สงูสุดและการผสมผสานประเภทกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายในสถานทีจ่ดัแสดงสามารถช่วยสนับสนุนใหส้ถานทีจ่ดัแสดงกลายเป็น
จุดหมายของผูช้มได ้

 
รปูท่ี 2 แสดงสดัสว่นของกจิกรรมในเทศกาลงานออกแบบ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 จนถงึปี พ.ศ. 2565 

4.1.2 ลกัษณะเชงิกำยภำพของพืน้ทีท่ีใ่ชจ้ดัแสดงในเทศกำลงำนออกแบบกรุงเทพฯ 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะเชงิกายภาพของพืน้ทีภ่ายในอาคาร ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 จนถงึปี พ.ศ. 2565 
กายภาพพืน้ท่ี การใช้งานในเทศกาลงาน

ออกแบบกรงุเทพฯ (ครัง้) ลกัษณะอาคาร ลกัษณะพืน้ท่ี 

ภา
ยใ
นอ

าค
าร

 

อาคารพาณิชยกรรม 
(ตกึแถว) 

พืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์ 20 
อาคารทัว่ไป 18 

อาคารสว่นบุคคล อาคารประวตัศิาสตร ์ 18 
อาคารทัว่ไป 6 

อาคารสาธารณะ อาคารประวตัศิาสตร ์x พืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์ 18 
พืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์ 5 
อาคารประวตัศิาสตร ์ 2 
อาคารทัว่ไป 1 

โถงใตอ้าคาร อาคารประวตัศิาสตร ์x พืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์ 2 
โกดงั พืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์ 5 

อาคารประวตัศิาสตร ์ 4 
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ลกัษณะพื้นที่อาคารประวตัิศาสตร์เป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่มคีวามสวยงามและมคีุณค่าทางสถาปัตยกรรม 
ลกัษณะพืน้ทีป่ระเภทพืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค์เป็นพืน้ทีท่ีม่สีถานทีร่องรบัส าหรบัการจดัแสดงผลงานของนักออกแบบ ไดแ้ก่ 
พืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการ (Exhibition Space) แกลเลอร ี(Gallery) รวมถงึศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบและหน่วยงานทีผ่ลกัดนักจิกรรม
ของคนสรา้งสรรค ์

1) อาคารพาณิชยกรรม (ตกึแถว) 

เกดิการจดัแสดงงานโดยใชง้านพืน้ทีว่า่งบรเิวณชัน้บนภายในอาคารรว่มกบัธุรกจิเดมิ โดยจดัแสดงผลงานประเภทนิทรรศการ 
(Exhibition) ที่จดัแสดงจะมขีนาดไม่ใหญ่มาก สอดคล้องกบัพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เน้ือหาของผลงานที่จดัแสดงมคีวามความ
สอดคลอ้งกบัธุรกจิภายในอาคารและธมีการตกแต่งภายในอาคารยงัเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสรมิผลงานทีจ่ดัแสดง และมกีจิกรรมประเภท
เวริก์ชอ็ป (Workshop) ซึง่เป็นการเรยีนรูจ้ากความเชีย่วชาญของธุรกจิเดมิภายในอาคาร 

2) อาคารสว่นบุคคล 

มกีารใชง้านพืน้ทีว่า่งภายในอาคารร่วมกบัธุรกจิเดมิ จัดแสดงกจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) โดยผลงานทีจ่ดัแสดง
จะมขีนาดหลากหลายขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ทีท่ีใ่ชจ้ดัแสดง บางผลงานมกีารใชง้านศกัยภาพของอาคารเก่าเพือ่เพิม่ความน่าสนใจใหก้บั
ชิ้นงาน เช่น การใช้ความเก่าแก่ทัง้การตกแต่งและโครงสร้างภายในอาคารเก่าเป็นพื้นหลงัให้กบัผลงานออกแบบที่มคีวามทนัสมยั 
รวมถงึการใชส้ระน ้ากลางอาคารสะทอ้น ผลงาน Lighting Installation 

3) อาคารสาธารณะ 

มพีืน้ทีร่องรบัส าหรบัการจดัแสดงนิทรรศการตอบรบักบัความตอ้งการพืน้ทีใ่นการจดัแสดงของนกัออกแบบ เชน่ โถง แกลเลอร ี
หอ้งประชุม ส่งผลใหม้คีวามเปิดกวา้งในการใชจ้ดัแสดงกจิกรรมหลากหลายประเภท สามารถรองรบัจ านวนผูเ้ขา้ชมไดจ้ านวนมาก จงึ
เกดิการกระจุกตวัของผลงานนกัออกแบบ 

4) โถงใตอ้าคาร 

โถงใตอ้าคารเป็นลกัษณะพืน้ทีท่ีเ่ชื่อมต่อจากพืน้ทีด่า้นบนลงมา เป็นการสรา้งความต่อเน่ืองของการจัดแสดงผลงานในพืน้ที ่
ซึง่โถงใตอ้าคารเป็นพืน้ทีท่ีค่่อนขา้งมดืและมคีวามลกึลบั ผลงานทีจ่ดัแสดงจะมขีนาดไมใ่หญ่มากและใชก้ารจดัไฟเขา้มาช่วยสรา้งความ
โดดเดน่และสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผลงาน 

5) โกดงั 

เกดิการใชพ้ืน้ทีว่า่งโกดงัทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน รวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นการใชง้านโกดงัมาเป็นแกลเลอร ี(Gallery) ไมเ่หมาะกบัการจดั
แสดงผลงงานขนาดใหญ่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขนาดพืน้ทีจ่ดัแสดง จดัแสดงกจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) ท าใหด้งึดดูความ
สนใจของผูช้มใหเ้ขา้มาชมงาน 

ตารางท่ี 2 ลกัษณะเชงิกายภาพของพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 จนถงึปี พ.ศ. 2565 
กายภาพพืน้ท่ี การใช้งานในเทศกาลงาน

ออกแบบกรงุเทพฯ (ครัง้) ลกัษณะอาคาร ลกัษณะพืน้ท่ี 

ภา
ยน

อก
อา
คา
ร 

ลานโลง่ อาคารประวตัศิาสตร ์x รมิน ้า 8 
อาคารประวตัศิาสตร ์ 8 
รมิน ้า 5 
พืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์ 5 
อาคารทัว่ไป 3 

กรอบอาคาร 
(Façade) 

อาคารประวตัศิาสตร ์ 4 
อาคารทัว่ไป 2 

ดาดฟ้า อาคารประวตัศิาสตร ์x พืน้ทีส่นบัสนุนกลุม่คนสรา้งสรรค ์ 4 
พืน้ทีโ่ครงขา่ยถนนสญัจร ตรอก ซอย 27 
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1) ลานโลง่ 

มกีารผสมผสานรปูแบบของกจิกรรมในพืน้ทีเ่พือ่สรา้งความนนัทนาการและสง่เสรมิการกนิเทีย่วอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูช้ม
ผา่นกจิกรรมกจิกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ (Recreation) และอเีวนท ์(Event) ประเภทดนตรเีพือ่ความบนัเทงิ มตีลาด (Market) รวมถงึมกีาร
จดัแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พื้นทีส่ามารถรองรบัผูช้มไดจ้ านวนมากและมกีจิกรรมทีห่ลากหลายเพื่อส่งเสรมิกบักจิกรรมภายใน
อาคารในสว่นทีย่งัขาด โดยอาคารทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารประวตัศิาสตรเ์ป็นอาคารอาคารทีม่คีวามสวยงามและมคีุณคา่ทางสถาปัตยกรรม 
สามารถช่วยสง่เสรมิผลงานทีจ่ดัแสดงไดโ้ดยใชอ้าคารเก่าเป็นพืน้หลงัใหก้บัผลงานทีจ่ดัแสดง ลกัษณะพืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค์
ท าใหเ้กดิการกระจุกตวัของผลงาน เน่ืองจากพืน้ทีร่องรบัส าหรบัการจดัแสดงนิทรรศการทีห่ลายหลายตอบรบักบัความตอ้งการพืน้ทีใ่น
การจดัแสดงของนกัออกแบบ 

2) เปลอืกอาคาร (Façade) 

เกิดการใช้งานเปลือกคาร (Façade) ที่เป็นอาคารประวัติศาสตร์เป็นอาคารอาคารที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม ใชง้านโดยการ Projection Mapping งานออกแบบลงบนตวัอาคารโดยตรงและตดิตัง้ Installation ขนาดใหญ่ ใชค้วาม
สวยงามของเปลอืกคาร (Façade) ช่วยส่งเสรมิผลงานออกแบบ ส่วนเปลอืกอาคารทัว่ไปทีม่อีงคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 
เกดิการออกแบบแสงลงบนตวัอาคาร (Lighting) โดยตรง รวมถงึการใชอ้าคารเป็นฉากในการฉายภาพ Interactive Mapping 

3) ดาดฟ้าอาคาร 

เกดิการใช้พืน้ทีว่่างบรเิวณดาดฟ้าอาคารในการจดัแสดงเพื่อส่งเสรมิกบักจิกรรมภายในอาคาร รวมถึงชดเชยขอ้จ ากดัของ
พืน้ทีภ่ายในอาคาร ดว้ยการจดัแสดงผลงานทีม่ขีนาดกลางไปจนถงึใหญ่ รวมถงึมกีจิกรรมทีต่อ้งการสรา้งประสบการณ์แปลกใหมใ่หก้บั
ผูช้มผา่นการจดัแสดงผลงานบรเิวณดาดฟ้า 

4) พืน้ทีโ่ครงขา่ยถนนสญัจร 

ตรอกซอยท าหน้าทีเ่ป็นเสน้ทางเชื่อมต่อไปยงัสถานทีจ่ดังานอื่น ๆ ชิน้งานทีจ่ดัแสดงจะท าหน้าทีส่รา้งความน่าสนใจระหว่าง
เสน้ทางกจิกรรม  บางชิน้งานช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูช้ม และคนในชุมชน ผา่นการสรา้งแสงไฟและรม่เงา เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการเดนิ
ชมงานทัง้ช่วงเวลากลางวนัและกลางคนื รวมถึงสร้างการรบัรูเ้สน้ทางเพื่อน าทางใหผู้ช้มไปยงัสถานทีจ่ดังานอื่น ๆ เกดิการจดัแสดง
กจิกรรมประเภทนิทรรศการ (Exhibition) ที่ช่วยสร้างร่มเงาใหก้บัทางเดนิ รวมถึงการจดัแสงไฟ (Lighting) เพื่อสร้างความปลอดภยั
ใหก้บัพืน้ทีใ่นงานเทศกาลช่วงกลางคนื 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิกายภาพในพืน้ทีย่า่นเก่าบรเิวณใจกลางเมอืงทีส่ง่เสรมิกบัเทศกาลงานออกแบบ ผา่นการศกึษาแนวคดิ
และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศกาลงานออกแบบ และส ารวจกายภาพพืน้ที ่พบวา่องคป์ระกอบเชงิกายภาพในพืน้ทีย่่านเก่าบรเิวณใจกลาง
เมอืงทีส่ง่เสรมิกบัเทศกาลงานออกแบบ ประกอบไปดว้ยพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นอาคารประวตัศิาสตร ์อาคารทัว่ไป พืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคน
สรา้งสรรค์ และพืน้ทีร่มิน ้า จดัแสดงในอาคารและพืน้ที ่9 รูปแบบ ไดแ้ก่ พืน้ทีภ่ายในอาคาร ประกอบไปดว้ย 1) อาคารพาณิชยกรรม 
(ตกึแถว) 2) อาคารสาธารณะ 3) อาคารส่วนบุคคล 4) โถงใต้อาคาร 5) โกดงั พื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบไปด้วย 1) ลานโล่ง 2) 
เปลอืกอาคาร 3) ดาดฟ้า 4) พืน้ทีโ่ครงขา่ยสญัจร ลกัษณะพืน้ทีม่สีว่นช่วยสง่เสรมิการจดัแสดงผลงานประเภทอาคารประวตัศิาสตรเ์ป็น
อาคารทีม่คีวามสวยงามและมคีุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศกัยภาพของอาคารเก่าสามารถเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัชิ้นงานผ่านการใช้
อาคารเก่าเป็นพืน้หลงัใหก้บัผลงานออกแบบ รวมถงึการใชอ้งค์ประกอบของอาคารในการช่วยจดัแสดงผลงาน ลกัษณะพืน้ทีป่ระเภท
พืน้ทีส่นับสนุนกลุ่มคนสรา้งสรรค์เป็นพืน้ทีท่ี่มสีถานที่รองรบัส าหรบัการจดัแสดงผลงานของนักออกแบบ ลกัษณะพืน้ทีป่ระเภทพืน้ที่
รมิน ้าเป็นพืน้ทีท่ีช่ว่ยส่งเสรมิกจิกรรมนนัทนาการและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
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การศึกษามรดกทางวฒันธรรมผา่นย่านและความเป็นตวัตน  
กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  

THE STUDY OF CULTURAL HERITAGE THROUGH PLACE AND IDENTITY:  
A CASE STUDY OF CHIANG KHAN SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, LOEI PROVINCE 

 
พรรณกาญจน์ โพธิส์ยุะ1 และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ2ิ  

PUNNAKARN PHOSUYA and JATURONG POKHARATSIRI 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่2 
phosuya.p@gmail.com1, jaturong@ap.tu.ac.th 2 

 

บทคดัย่อ 
การศกึษาในครัง้น้ีมเีป้าหมายเพือ่ศกึษามรดกทางวฒันธรรม ในเขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลยผา่นย่าน

และความเป็นตวัตน ทัง้ 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ความโดดเด่น ความต่อเน่ือง ความภาคภูมใิจในตนเอง และความมปีระสทิธภิาพในตนเอง 
รวมทัง้เพือ่เปรยีบเทยีบการพฒันาในพืน้ทีศ่กึษาทีเ่กดิจากผลกระทบจากการดา้นการทอ่งเทีย่ว และเพือ่วเิคราะหส์งัคมและวถิชีวีติไปในพืน้ที่
ถนนคนเดนิเชยีงคาน ผา่นการวเิคราะหเ์ชงิกายภาพและวธิกีารสมัภาษณ์ผา่นแบบสอบถามเชงิคุณภาพของผูท้ีอ่าศยัและมปีระสบการณ์ใน
พืน้ทีศ่กึษา ทัง้สิน้ จ านวน 32 ชุด โดยพบวา่เกดิความเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนในชุมชนเกีย่วกบัย่านชุมชนของตนเองในทุกดา้น และ
ในสว่นของดา้นกายภาพของพืน้ทีพ่บวา่มคีวามเปลีย่นแปลงอยา่งมากจากการเขา้มามบีทบาทของการทอ่งเทีย่วตัง้แต่ปีพ.ศ. 2552 รวมไปถงึ
การเปลีย่นแปลงแนวคดิของคนทีม่ตี่อย่านทัง้ทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากระบบเศรษฐกจิในย่านชุมชนปัจจุบนัพึง่พากบัการทอ่งเทีย่วเป็น
หลกั นอกจากนัน้ยงัสง่ผลใหล้กัษณะทางสงัคม และวถิชีวีติของคนในย่านชุมชนเปลีย่นแปลงไป รวมไปถงึสรา้งผลกระทบอนัเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินชวีติของคนในพืน้ที ่ทัง้ผูท้ีอ่ยู่อาศยัดัง้เดมิ และผูท้ี่เขา้มาอยู่อาศยัใหม่ แนวทางการอนุรกัษ์และพฒันามรดกทางวฒันธรรมนัน้ 
ตอ้งแยกพจิารณาถงึผลวเิคราะหต์ามคุณลกัษณะดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ดา้นความทรงจ าทางวฒันธรรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์รวมทัง้พจิารณาถงึผลกระทบทัง้ในแงด่แีละไมด่ทีีม่ตี่อย่าน โดยใหชุ้มชนและประชาชนเกดิจติส านึกและตระหนกัถงึคุณค่าและ
ความส าคญัของยา่น เพือ่น าไปสูก่ารอยูร่ว่มกนัอยา่งเหมาะสมระหวา่งยา่นชุมชน นกัทอ่งเทีย่วและมรดกทางวฒันธรรม รวมไปถงึสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีก่ าลงัจะสญูหายไปพรอ้มกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และคงความเป็นตวัตนของผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ที ่ 

ค ำส ำคญั: มรดกทำงวฒันธรรม, ยำ่นและควำมเป็นตวัตน, ถนนคนเดนิ, เชยีงคำน 

Abstract 
This study aims to study the cultural heritage in the municipality of Chiang Khan District, Loei Province. The province passes 

through its place and identity in all 4 elements which are Distinctiveness, Continuity, Self-esteem, and Self-efficacy. This study 
compares the developments in the study area caused by the impact of tourism, and also analyses society and way of life in the 
Chiang Khan Walking Street area in the municipality of Chiang Khan District, Loei Province. This study was measured through physical 
analysis and methods of interviewing which contains the qualitative questionnaires from people who have been living and experiencing 
in the walking street area of Chiang Khan Sub District Municipality, Loei Province, for a total of 32 volunteers. The study reveals that 
there are changes in all aspects of local people’s behaviours, including their own community. And in terms of the physical aspect of 
the area, the study shows that there is a massive change from the increasing number of buildings. The number of vacant spaces has 
been greatly reduced due to the impact of tourism since the year 2009. The study also includes a change in people's perception of 
the neighbourhood, both directly and indirectly. Due to the current economic system, the community mainly depends on tourism. It 
also affects social characteristics and the way of life in the community, creating an impact that hinders the lifestyle of people in the 
area, both traditional and new residents. The way for the conservation and development of cultural heritage must separately consider 
the analysis results which are based on physical characteristics of economic and social-cultural memory, in order to be logical to the 
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objectives. This also includes considering both positive and negative impacts on the district by giving the community and people 
awareness and the realization of the neighbourhood’s values, leading to proper coexistence between the community, tourists, and 
cultural heritage. In addition, promoting cultural tourism that is disappearing with economic changes, and maintaining the identity of 
the people who live in the walking street area of Chiang Khan Subdistrict Municipality Chiang Khan District, Loei Province. 

Keywords: Cultural Heritage, Place and Identity, Walking Street, Chiang Khan 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ถนนคนเดนิ เทศบาลต าบลเชยีงคาน จงัหวดัเลยเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางส าหรบัการท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีต่อ้งการมากทีสุ่ด
ในประเทศไทย เน่ืองจากจุดหมายปลายทางมชีื่อเสยีงในดา้นมรดกทางวฒันธรรม ที่ไม่เพยีงแต่สถาปัตยกรรมแบบอาคารไมเ้ก่าแก่
เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึวถิชีวีติวฒันธรรม และความหลากหลายทางดา้นเชือ้ชาต ิยิง่ไปกว่านัน้ในปี 2563 เทศบาลต าบลเชยีงคานการจดั
อนัดบับรรจุเป็น 100 แหล่งท่องเทีย่วยัง่ยนืระดบัโลก (Sustainable Destinations TOP 100) ประจ าปี 2563 ครัง้แรกของประเทศไทย 
ความเขม้แขง็ทางดา้นวฒันธรรมและวถิชีวีติ ซึ่งการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วสู่รางวลั Sustainable Destinations TOP 100 ซึ่งเทศบาล
ต าบลเชียงคาน จังหวดัเลย มีจุดเด่น คือ ความเข้มแข็งทางด้านวฒันธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวสู่รางวัล 
Sustainable Destinations TOP 100 เป็นการตอบโจทยย์ุทธศาสตรช์าต ิในเรือ่งการสรา้งระบบนิเวศทอ่งเทีย่ว  

 
รปูท่ี 1 จ านวนนกัทอ่งเทีย่วและรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว จาก ส ำนกัขำ่วประชำชำตธิุรกจิ, 2562. 

ถงึแมว้่าแต่เดมิชุมชนเก่าเชยีงคาน มบีทบาทเป็นการคา้และพาณิชยกรรมหลกัของเมอืงเชยีงคาน แต่ปัจจุบนัไดล้ดบทบาท
การเป็นย่านการคา้ลง เน่ืองจากถนนเดมิมคีวามคบัแคบ และการขยายตวัของเมอืงออกไปตามเสน้ทางคมนาคม เกดิเป็นย่านพาณิชย-
กรรมใหม่รมิถนนสายหลกั ทีม่คีวามสะดวกในการใชง้าน ระบบเศรษฐกจิในชุมชนปัจจุบนัจงึพึง่พากบัการท่องเทีย่วเป็นหลกั ลกัษณะ
ทางสงัคมยงัคงมวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาพุทธ และแมน่ ้าโขง สง่ผลใหเ้กดิการผลกัดนัการท่องเทีย่วอยา่งต่อเน่ืองใน
เขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วครึง่ปีแรกของ 2562 (ส านักขา่วประชาชาตธิุรกจิ, 2562) โดย
หากเทยีบชว่งเวลาเดอืนมกราคมจนถงึมถุินายน จ านวนนกัท่องเทีย่วรวมในครึง่แรกในปี 2562 นัน้มปีรมิาณที ่680,500 คน ซึง่มากกวา่
ช่วงเดยีวกนัในปี 2561 ทีม่จี านวน 307,600 คน หรอืมากกวา่ราว 121% และมรีายไดเ้ฉลีย่ 1,700 ลา้นบาท มากกวา่ช่วงเวลาเดยีวกนั
ในปี 2561 ทีม่จี านวน 768.99 ลา้นบาท หรอืมากกวา่ราว 121% เชน่เดยีวกนั  

ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถึงสถานการณ์การท่องในเทศบาลต าบลเชยีงคานในดา้นอทิธพิลของการท่องเที่ยวที่มตี่อพื้นที่ นอกจากนัน้การ
ท่องเทีย่วทีเ่ทศบาลต าบลเชยีงคานในเชงิมรดกทางวฒันธรรมเป็นหน่ึงในการท่องเทีย่วหลายประเภททีก่ าลงัเป็นกระแสทีเ่กดิขึน้ในภาคการ
ท่องเทีย่ว ดว้ยสถานะ 1 ใน 100 แหล่งท่องเทีย่วยัง่ยนืระดบัโลก ซึ่ง  เป็นประโยชน์ในการดงึดูดนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างชาตมิากขึน้ จะ
สง่ผลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อยา่งไรกต็ามจากนัน้กระบวนการพฒันาเมอืงใด ๆ  จ าเป็นตอ้งรวมเอาความยัง่ยนืของคุณคา่มรดกเขา้ดว้ยกนั
ในขณะที่ตอบสนองความต้องการในการพฒันาของประชาชน รวมทัง้ต้องส ารวจมติดิา้นย่านและความเป็นตวัตน (Place and Identity) ของ
เทศบาลต าบลเชยีงคาน เพือ่พจิารณาวา่จะมกีารปรบัปรุงประเภทใดบา้งทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ 
แต่ยงัคงสามารถรกัษาอตัลกัษณ์เดมิของยา่นและความเป็นตวัตนของพืน้ทีไ่วไ้มใ่หส้ญูหายไป พรอ้มกบัความเปลีย่นแปลงจากการทอ่งเทีย่ว 
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ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารศกึษาในประเดน็ดงักล่าว เน่ืองจากเลง็เหน็ความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างยิง่ ในการศึกษาน้ีจึงต้องการศึกษาแบบบูรณาการที่ครอบคลุมด้านมรดกทางวฒันธรรม (Cultural 
Heritage)  ผา่นการวเิคราะหใ์นเชงิกายภาพและแนวคดิยา่นและความเป็นตวัตน (Place and Identity)  

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพือ่ศกึษายา่นและความเป็นตวัตน บรเิวณถนนคนเดนิเชยีงคาน ในเขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย  

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษามรดกทางวฒันธรรมผ่านย่านและความเป็นตวัตน กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย พบวา่มปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาวจิยั ดงัน้ี  

2.1 แนวคิดย่านและความเป็นตวัตน (Place and Identity)  

แนวคดิย่านและความเป็นตวัตน (Place and Identity) หมายถึง รากเหงา้หรอืวฒันธรรมทางสงัคมที่ถูกหลอมใหเ้กดิขึน้มา 
และ ใช้ในการยึดเป็นภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบตัิในสงัคมนัน้ๆ ซึ่งมีความโดดเด่นหรือความแตกต่าง กับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมสงัคมอื่นๆ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะถิน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ชุมชน (ชลธชิา, 2555) 

การศกึษาเหล่าน้ีเปิดเผยความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพโดยรอบขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของบุคคล 
ในบรบิททางสงัคมจติวทิยา Breakwell (1986, 1992, 1993) ซึง่พฒันาเพิม่เตมิโดย Twigger-Ross และ Uzzel ไดพ้ฒันา "แบบจ าลองอตั
ลกัษณ์" อตัลกัษณ์ถูกก าหนดโดยสองกระบวนการ ไดแ้ก่ การด าเนินการตัง้ถิน่ฐานและการประเมนิผล (Breakwell, 1986) กระบวนการน้ี
ขึ้นอยู่กบัระบบความจ าที่จะดูดซบัองค์ประกอบใหม่ ๆ (เช่นค่านิยมส่วนตวัพฤติกรรมหรือสงัคมและรูปแบบเช่น บ ริษัท ) และปรบั
สภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัเรื่องดงักล่าว ในขณะเดยีวกนักระบวนการประเมนิท าใหคุ้ณค่าเป็นองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ ซึง่รูปแบบความ
เป็นตวัตนของ Breakwell’s (1986, 1992, 1993) ได้เสนอว่าความเป็นตวัตนควรได้รบัการก าหนดแนวความคดิในแง่ของสิง่มชีวีติทาง
ชวีรูปทีเ่คลื่อนผ่านเวลาซึง่พฒันาผ่านทีพ่กัอาศยัการดูดซมึและการประเมนิผลของโลกโซเชยีล การเลอืกขอ้มลูทีจ่ะรองรบัหลอมรวมและ
ประเมนิอยู่ภายใต้หลกัการ 4 ประการ ดงัน้ี (Breakwell, 1992)  ในด้านความโดดเด่น (Distinctiveness) หมายถึง สถานที่หรอืเมอืงที่
สามารถสรา้งความแตกต่างจากเมอืงอื่น ๆ และสถานทีส่ามารถเป็นส่วนประกอบทีแ่ยกความแตกต่างของบุคคลหน่ึงกบัอกีคนหน่ึง ตาม
แนวคดิน้ีความโดดเด่นท าใหบุ้คคลมคีวามผกูพนัเป็นพเิศษกบัผูค้นและสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างจากความร่วมมอืประเภทอื่นอย่างชดัเจน 
(Twigger-ross & Uzzell, 1996) ส่วนของด้านความต่อเน่ือง (Continuity) ที่มกีบัย่านในชุมชน คอื ความสมัพนัธ์ของบุคคลทัง้ทางด้าน
อารมณ์และความรู้สกึยดึติดหรอืผูกพนัธ์กบัสิง่ที่จบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ผ่านคุณลกัษณะในย่าน  รวมไปถึงด้านความภาคภูมใิจใน
ตนเอง (Self-esteem) คอืวธิกีารวดัความเป็นอยูท่ีด่ขีองมนุษยถ์อืเป็นค าถามพืน้ฐานทัง้ในสงัคมศาสตรแ์ละในปรชัญา งานวชิาการทีศ่กึษา
ความเป็นอยู่ทีด่ขีองมนุษยม์กัจะท าตามวธิกีารจากบนลงล่าง (top-down approaches) ตามหลกัค าสอนซึง่รบัฟังความคดิเหน็เลก็น้อยจาก
มนุษยเ์อง วธิกีารอยูด่กีนิดอีตันยั (SWB) แตกต่างอยา่งมากจากวธิกีารเหลา่นัน้บนพืน้ฐานน้ี มนัเป็นไปตามวธิกีารจากลา่งขึน้บน (bottom-
up approach) โดยพืน้ฐานถอืเป็นส่วนส าคญัในการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติของมนุษย์ (Stets, J. E., & Burke, P. J., 2014) 
สุดทา้ยดา้นความมปีระสทิธภิาพในตนเอง (Self-efficacy) คอื ความรูส้กึของบุคคลหรอืขดีความสามารถในการทีจ่ะท าตามความตอ้งการ 
โดยมคีวามเชือ่มโยงกบัสภาพแวดลอ้มทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหห้รอือยา่งน้อยกไ็มเ่ป็นอุปสรรคต่อการใชช้วีติประจ าวนัของบุคคลนัน้ 

2.2 คณุค่าของสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 

สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ในแต่ละถิน่ทีถ่อืเป็นหน่ึงในมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) ตามความหมายขององคก์ารศกึษา
วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอืยเูนสโก (UNESCO) ซึง่อาจกล่าวไดว้่า การนิยามความหมายมรดกทางวฒันธรรม
ของยูเนสโกนัน้ เป็นการใหค้วามส าคญัต่อสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นภูมทิศัน์วฒันธรรม (Cultural Landscape) 
และยงัมคีวามเกีย่วขอ้งกบันิเวศวฒันธรรม (Cultural Ecology) สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่จงึมคีุณค่าทัง้การมคีุณค่าในตวัของมนัเอง การมี
คุณค่าในลกัษณะการรวมกลุ่มของอาคาร และการมคีุณค่าต่อภูมทิศัน์หรอืสภาพแวดลอ้ม รวมถงึในวฒันธรรมทีส่ถาปัตยกรรมพืน้ถิน่
หลงันัน้คงอยู่ ในบทน้ีน าเสนอเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณค่าของสถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น ขอบเขตของคุณค่า และการประเมนิคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ตามเกณฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

ดว้ยเหตุทีส่ถาปัตยกรรมพืน้ถิน่เป็นถาวรวตัถุ บางหลงัอาจมอีายุมากหลายชัว่อายุของคนในชุมชน ความเก่าแก่น้ีอาจไม่ใช่
ปัจจยัเดยีวทีจ่ะระบุถงึคุณคา่ของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่หลงันัน้ได ้ในการระบุถงึคุณคา่ของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ไดม้นีกัวชิาการหลายคน
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ไดเ้สนอแนวคดิไว้ดงัน้ีธาดา สุทธธิรรม (2554) ระบุว่าคุณค่าของแหล่งมรดกทางวฒันธรรม มไีดใ้นประเดน็หน่ึงประเดน็ใดหรอืหลาย
ประเด็นดงัต่อไปน้ี คุณค่าทางประวตัิศาสตร์ (Historical Value) คุณค่าทางสถาปัตยกรรม/สุนทรยีศาสตร์ (Architectural/Aesthetic 
Value) คุณค่าทางสงัคม (Social Value) คุณค่าทางจติใจ (Spiritual Value) และคุณค่าทางวทิยาศาสตร์ (Science Value) ดงันัน้ การ
ทบทวนคุณค่าของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่นัน้ สามารถช่วยในดา้นการวเิคราะหท์ัง้คุณค่าและปัญหาผลกระทบต่อคุณค่าโดยเฉพาะในมติิ
ทางสงัคมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดข้องพืน้ที ่หากเมือ่น า ไปบรูณาการรว่มกบัความรูใ้นมติทิางกายภาพและเศรษฐกจิแลว้น่าจะเกดิความเขา้ใจใน
ทรพัยากรทางวฒันธรรมของพืน้ทีม่ากขึน้ คุณค่าแต่ละดา้นมคีวามยดืหยุน่และสามารถปรบัใชไ้ดต้ามสถานการณ์และบรบิทของพืน้ทีแ่ต่
ยงัคงไวซ้ึง่แนวความคดิหลกัทีเ่ป็นสากลขององคค์วามรูใ้นดา้นการจดัการมรดกหรอืสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ จุดมุง่หมายโดยทัว่ไปของการ
วางแผนพฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมและพฒันาการท่องเทีย่ว คอื การสรา้งเสรมิหรอืด ารงไวซ้ึ่ง
ลกัษณะเด่นของพืน้ทีท่ ัง้ในมติทิีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ด ้คุณค่าดงักล่าวนัน้ควรตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดและวเิคราะหจ์ากขอ้มลูส ารวจ
โดยมสีว่นรว่ม ของผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ทีม่ากกวา่การคดิและตดัสนิใจ อยา่งไมม่สีว่นรว่มโดยหน่วยงานปกครอง นกัลงทุน หรอื ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอกแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

กลา่วโดยสรุป จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีพบวา่ ในการศกึษามรดกทางวฒันธรรมผา่นยา่น
และความเป็นตวัตน กรณีศกึษา เทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ควรมกีารวเิคราะหด์า้นคุณค่าของสถาปัตยกรรม
พืน้ถิน่ร่วมกบัแนวคดิย่านและความเป็นตวัตน (Place and Identity)ของพืน้ที ่เพื่อใหท้ราบถงึทศันคตขิองคนในถนนคนเดนิเชยีงคาน 
เขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ถงึประเดน็ส าคญัทีจ่ะสามารถน าไปก าหนดทศิทางและแนวโน้มในการจดัการพืน้ทีต่่อไป
ในอนาคต น าไปสูก่ารวเิคราะหร์ว่มกบัการจดัท าแผนทีท่างวฒันธรรม (Cultural mapping) เพือ่น าไปสูก่ารเสนอแนวทางการอนุรกัษ์และ
พฒันาทางวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัย่านและความเป็นตวัตนของคนในพืน้ที ่รวมทัง้คงความเป็นตวัตนของผูท้ีอ่ยู่อาศยัในพืน้ที ่ในเขต
เทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลยต่อไป 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กระบวนการวิจยั 

เพือ่ใหก้ารวจิยัมปีระสทิธภิาพมคีวามแมน่ย าและเชื่อถอืได ้อนัจะน าสูผ่ลการศกึษาทีส่ามารถพฒันาต่อยอดไปสูข่อ้เสนอแนะ
แนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาทางวฒันธรรมต่อไป ผูว้จิยัจงึมกีารออกแบบระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed methods) ทัง้วธิเีชงิ
คุณภาพ (Qualitative methods) และวธิเีชงิปรมิาณ (Quantitative methods) เพือ่อธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรดา้นต่าง ๆ ทีม่คีวาม
ซบัซ้อนต่อการอธบิายเชงิประจกัษ์ เพื่อสามารถวเิคราะหข์อ้มูลใหส้อดคลอ้งย่านและความเป็นตวัตน ซึ่งวธิกีารเกบ็ขอ้มลูผูส้ ารวจได้
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามบรเิวณถนนคนเดนิในเขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย พรอ้มกบัเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูลกัษณะการอยูอ่าศยัทางกายภาพ ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 2 แสดงพืน้ทีศ่กึษาถนนคนเดนิเชยีงคาน 
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โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี ด้านประวตัิศาสตร์ (History) (2) ด้านกายภาพ (Physical) ความทรงจ าทาง
วฒันธรรม (Cultural Memory) มติเิศรษฐกจิสงัคม และดา้นบทบาทดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1)  ท าการส ารวจพืน้ทีแ่ละสงัเกตการณ์ขอ้มูลเพื่อท าการปรบัปรุงแผนทีฐ่าน (Base map) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนั ในปี
พ.ศ. 2565 โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตพืน้ที ่โดยพจิารณาตามระยะทางของถนนคนเดนิทัง้หมด ในเขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอ
เชยีงคาน จงัหวดัเลย ดงัรปูที ่2 

2) จดัท าแบบสอบถามจ านวน 32 ชุด เท่ากบัส ามะโนประชากรประชาชนถนนคนเดนิตัง้แต่ซอยศูนย์ถึงซอยยี่สบิ ในเขต
เทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย เพือ่ใชใ้นการวดัมรดกทางวฒันธรรม ผา่นแนวคดิยา่นและความเป็นตวัตน (Place 
and Identity) ทัง้ 4 องคป์ระกอบ ทัง้หมด 36 ค าถาม และค าถามทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 5 ค าถาม รวมทัง้สิน้ 36 ค าถาม ดงัน้ี  

3)  วเิคราะห์แนวคดิย่านและความเป็นตวัตน (Place and Identity) ในพื้นที่ถนนคนเดนิเชียงคาน จากแบบสอบถามโดย
วเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิบรรยาย (Descriptive Statistics) เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และวเิคราะหต์วัแปรดา้นความ
พงึพอใจขอคุณภาพชวีติเบือ้งตน้ รวมทัง้วเิคราะหด์ว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation)นัน้ ในการวจิยัน้ีจะใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบสเปียรแ์มน (Spearman rank correlation coefficient หรอื Spearman's rho) เพื่อหาความสมัพนัธข์องตวัแปรในแต่ละมติ ิรวมทัง้
ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของตวัแปร 

4)  วเิคราะหแ์นวคดิย่านและความเป็นตวัตน (Place and Identity) และวเิคราะหร์่วมกบัขอ้มลูทุตยิภูม ิไดแ้ก่ ขอ้มูลพืน้ฐาน
ของพืน้ที ่โดยวเิคราะหใ์นรปูแบบทางสถติ ิและ แผนทีท่างวฒันธรรม (Cultural mapping) 

5)  เสนอแนะแนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาทางวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัยา่นและความเป็นตวัตนของคนในพืน้ที ่รวมทัง้คง
ความเป็นตวัตนของผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ที ่ในเขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เพือ่ท าความเขา้ใจองคป์ระกอบมรดกทางวฒันธรรมผา่นแนวคดิย่านและความเป็นตวัตน ในพืน้ทีถ่นนคนเดนิเทศบาลต าบล
เชยีงคาน  อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย จงึมกีารก าหนดเครือ่งมอืในการวจิยั ดงัน้ี 

1) แบบส ารวจ ผูว้จิยัไดจ้ดัทาแผนทีป่ระกอบการส ารวจภาคสนาม (Survey mapping) ซึ่งเป็นการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม 
(Non- participant observation) โดยผู้วิจยัได้เข้าไปยังชุมชนเสมือนนักท่องเที่ยว เพื่อสงัเกตวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน 
สภาพแวดล้อมทางภูมศิาสตร์ ขอบเขตชุมชน รูปแบบสถาปัตยกรรม การวางตวัของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดนิ การใช้ประโยชน์
อาคาร สภาพอาคาร และเสน้ทางคมนาคมขนส่ง ตลอดจนลกัษณะผงัชุมชน รวมถงึความสมัพนัธข์องคนในชุมชน ทีส่ะทอ้นบรบิทของ
ชุมชนทัง้ดา้นประวตัศิาสตร ์กายภาพ สงัคม และเศรษฐกจิทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได ้เพือ่ใหท้ราบถงึขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัถนนคนเดนิ
เทศบาลต าบลเชยีงคาน และประกอบการศกึษามรดกทางวฒันธรรมกบัเครือ่งมอืแบบสอบถาม 

2) แบบสอบถาม เป็นการเกบ็รวบรวมจากการแจกแบบสอบถามทัง้สิน้ 50 ชุดโดยแบบสอบถามน้ีจะเกบ็จากจ านวนประชากร 
บรเิวณถนนคนเดนิ ในเขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งขอ้มูลด้านย่านและความเป็นตวัตน 
(Place and Identity) ผ่านแนวคิดย่านและความเป็นตัวตน (Place and Identity) ทัง้ 4 องค์ประกอบ ทัง้หมด 36 ค าถาม โดย
แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็นทัง้หมด 5 ส่วน คอื ดา้นประวตัศิาสตร์ (History) ดา้นกายภาพ (Physical) ความทรงจ าทางวฒันธรรม 
(Cultural Memory) มติเิศรษฐกจิสงัคม และบทบาทดา้นการทอ่งเทีย่ว 

4. ผลการวิจยั 

4.1 ความโดดเด่น (Distinctiveness) 

ความโดดเด่น หรอื การจ าแนกตวัตนอย่างชดัเจน ผูว้จิยัไดจ้ าแนกการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 สว่น ซึง่ประกอบไปดว้ย การระบุ
หลกัแหล่งของตนเอง (Settlement Distinctiveness) การระบุความเป็นย่านชุมชนของตนเอง (Place identification) และการระบุว่า
ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของยา่นชุมชนหรอืไม ่(Local identification) ดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ความโดดเดน่ (Distinctiveness) 
4.1.1 กำรระบุหลกัแหล่งของตนเอง (Settlement distinctiveness) 

ตาราง ค าอธบิาย 
ตารางท่ี 1.1  แสดงการระบุหลกัแหล่งของตนเอง (Settlement 
distinctiveness) ของกลุ่มตวัอยา่งในพืน้ทีศ่กึษา 

คนสว่นใหญ่ รอ้ยละ 87.5 ระบุตนเองว่าเป็น “คนเชยีงคาน” ไมใ่ช่คน
จงัหวดัเลย โดยเหตุผลส่วนใหญ่ คอื เกดิและเตบิโตในพื้นที ่รวมทัง้
กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่าวฒันธรรมของเชียงคานมคีวามแตกต่างกับ
จงัหวดัเลย และตวัพื้นที่ภาคอสีานอื่นๆ จงึเฉพาะเจาะจงว่าตนเป็น 
คนเชียงคาน และพบว่ามีคนที่เข้ามาอาศยัในพื้นที่ แต่ไม่ได้เรียก
ตนเองวา่เป็นคนเชยีงคาน หรอื ไมน่ับว่าคนเองเป็นคนเชยีงคาน มกั
ระบุชื่อหลกัแหล่งของตนเองตามบ้านเกิด แม้บางคนจะอาศยัอยู่ที่
เชยีงคานมาเป็นเวลาค่อนขา้งนานแลว้กต็าม และพบวา่ 3 ใน 4 เป็น
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาท าธุรกจิในพืน้ที ่ในขณะทีค่นทีเ่หลอืเขา้มาใน
พื้นที่ผ่านการสมรส ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ระบุว่าตนเป็นคน
เชยีงคานนัน้ พบรอ้ยละ 12.5 โดยพบว่า 3 ใน 4ของกลุ่มคนเหล่าน้ี
อาศยัอยู่ที่เชียงคานมาก่อนที่การท่องเที่ยวจะเข้ามายงัพื้นที่เชียง
คานในปี พ.ศ. 2552 หรอืมากกว่า 13 ปี แต่ยงัไมเ่รยีกตนเองว่าเป็น
คนเชยีงคาน สาเหตุมาจากกลุ่มคนเหล่าน้ีมคีวามผกูพนักบัพื้นทีอ่ื่น
มากกวา่หรอืเท่ากบัพืน้ทีศ่กึษา 

4.1.2 กำรระบุควำมเป็นยำ่นชมุชนของตนเอง (Place identification) 

รปูท่ี 3 แสดงแผนทีก่ารระบุความเป็นยา่นชมุชนของตนเอง 
ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน  

ผู้วิจยัได้จ าแนกการระบุความเป็นย่านชุมชนของตนเองของกลุ่ม
ตวัอย่างจากค ากล่าวที ่ตอบเป็นสิง่แรก กลุ่มตวัอย่างบางส่วนได้ให้
ขอ้มลูในการระบุย่านของตนเองเพิม่เตมิ ซึง่ผูว้จิยัพบว่า พืน้ทีศ่กึษา
นัน้เกดิความเปลี่ยนแปลงในการระบุย่านจากอดตีและปัจจุบนั โดย
พบว่า เกดิจากการเขา้มาของความเจรญิ และการทอ่งเทีย่ว ซึง่ท าให้
คนในพื้นทีเ่กดิการระบุย่านทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ดงัน้ี ในอดตี พื้นที่จะ
ถูกเรยีกว่า บ้านเหนือ-บ้านใต้ หรอื บ้านบน-บ้านลุ่ม ซึ่งเป็นภาษา
ปากของคนทอ้งถิน่ และพบว่าการเรยีกน้ีเริม่เลอืนหายไปจากพื้นที่ 
ต่อมาเกิดการเรียกย่านของตนเองตามชื่อวัดที่อยู่ใกล้เคียง และ
พบว่าคนพื้นทีส่่วนใหญ่ยงันิยมเรยีกย่านของตนเองตามชื่อวดัอยู่ถงึ
ร้อยละ 43.75 และเมื่อมคีวามเจรญิเข้ามาคนในพื้นที่จงึเปลี่ยนมา
เรียกตามกายรูปที่เปลี่ยนแปลงไป คือเรียกตามซอย หรือตามชื่อ
ถนนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามร้อยละ 21.87 ของกลุ่มตวัอย่างได้
เปลี่ยนมาเรยีกชื่อย่านว่า ถนนคนเดนิ ตามการท่องเที่ยวที่เขา้มามี
บทบาทในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัของคนในพื้นที่
และคนนอกพืน้ทีท่ีเ่ขา้มาท่องเทีย่ว   

4.1.3 กำรระบุวำ่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของยำ่นชุมชนหรอืไม ่(Local identification) 

 
ตารางท่ี 1.2 แสดงความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงกบัยา่นชุมชน (Local 
identification) ของคนในพืน้ทีศ่กึษา 

พบว่าส่วนใหญ่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของย่านชุมชน ร้อยละ 87.5 
เน่ืองจากเหตุผลสว่นใหญ่ คอื เขา้รว่มกจิกรรมในพืน้ทีเ่ป็นประจ า ให้
ความร่วมมอืกบัชุมชน และอยู่อาศยัในพื้นทีม่านาน รวมทัง้บางส่วน
รูส้กึเป็นส่วนหน่ึง เน่ืองจากรูจ้กัคนในพื้นที่เป็นอย่างด ีหรอื มเีครอื
ญาตใินพื้นที ่และเกดิจากความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ หรอือธัยาศยัของคน
ในพื้นที ่พบเพยีงรอ้ยละ 12.5 ทีไ่มรู่ส้กึผกูพนักบัย่านชุมชน โดยให้
เหตุผลว่า ไม่ไดอ้าศยัอยู่ในพื้นที่มานาน หรอืหากอยู่มานานก็ไม่ได้
เขา้รว่มกจิกรรมในพืน้ที ่และไมส่นิทสนมกบัคนในพืน้ที ่ 

 

 

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัย่านชมุชน (Local identification) 

รู้สึก 28 (87.5%) ไม่รู้สึก 4 (12.5%) 

เหตผุล จ านวน  เหตผุล 
1. เขา้รว่มกจิกรรมในพืน้ทีเ่ป็นประจ า 

ใหค้วามรว่มมอืกบัชุมชน 
2. อยูใ่นพืน้ทีม่านาน 
3. รูจ้กัคนในพืน้ทีเ่ป็นอยา่งด ีหรอื มเีครอืญาตใินพืน้ที่ 
4. ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่หรอือธัยาศยัของคนในพืน้ที ่
5. ไมใ่หเ้หตุผล 

10 
 

8 
4 
3 
3 

1. ไมรู่ส้กึเป็นสว่นหนึ่ง 
เพราะไมเ่คยคดิวา่ตนเองเป็นคนทีน่ี่ 

2. ไมรู่ส้กึเป็นสว่นหนึ่ง เพราะเพิง่เกษยีณอายุมาอยู่ 
3. ไมรู่ส้กึเป็นสว่นหนึ่ง เพราะไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

หรอืมบีทบาทกบัทอ้งถิน่ 
4. ไมรู่ส้กึเป็นสว่นหนึ่ง เพราะแมว้า่จะอยูม่านาน 

แต่ไมส่นิทกบัใคร 
 

การระบหุลกัแหล่งของตนเอง (Settlement distinctiveness) 

ในเชียงคาน 28 (87.5%) 

เหตผุล จ านวน 
1. เพราะเรยีกตามถิน่ก าเนิด 
2. เพราะเรยีกตามภมูลิ าเนา หรอืสภาพแวดลอ้ม 
3. เพราะเรยีกมาตัง้แต่อดตี 
4. เรยีกตามความคุน้เคย 

14 
9 
2 
2 
1  

นอกเชียงคาน 4 (12.5%)  

หตผุล จ านวน 
1. คนนครพนม เพราะแต่งงานกบัคนทีน่ี่ 
2. คนอสีานทีม่าอยูเ่ชยีงคาน 

แต่พรอ้มจะเรยีกตวัเองวา่คนเชยีงคาน 
3. ไมถ่อืวา่ตนเองเป็นคนเชยีงคาน เพราะเขา้มาเพือ่ท าธุรกจิ 

ทีอ่ยูอ่าศยักบัครอบครวัอยูจ่งัหวดัอื่น 
4. คนกรงุเทพมหานคร เพราะเพิง่เขา้มาอยูเ่ชยีงคานได ้27 ปี 

1 
1 
1 
1 
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4.2 ความต่อเน่ืองท่ีมีกบัย่านชุมชน (Continuity) 

ในการวเิคราะหค์วามต่อเนื่องทีม่กีบัย่านชุมชนนัน้ ไดแ้บ่งความต่อเน่ืองทีม่กีบัย่านชุมชนเป็น 2 ประเภท คอื ความผกูพนักบัสถานทีใ่น
ยา่นชุมชน (Place-referent) และ ความรูส้กึเกีย่วกบัยา่นชุมชน (Place-congruent) ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 4 แสดงแผนทีค่วามผกูพนักบัสถานทีใ่นเขตเทศบาลต าบลเชยีงคาน  

4.2.1 ควำมผกูพนักบัสถำนทีใ่นยำ่นชุมชน (Place-referent 

อาคารประเภทต่างๆ ในพื้นที่ทัง้ 3 ประเภทนัน้ พบว่ามีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่แตกต่างกัน โดยอาคารที่มีการ
เปลีย่นแปลงสภาพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามผกูพนักบั บา้นไมเ้ก่าซอย 9-10 มากทีส่ดุ สว่นอาคารทีย่งัคงสภาพเดมิอยู ่พบวา่มผีกูพนั
กบั วดัศรคีุนเมอืง วดัมหาธาตุ วดัทา่คกมากทีส่ดุ และอาคารทีม่สีภาพทรุดโทรม พบวา่มกีบั บา้นเก่าซอย 14 มากทีส่ดุ 

4.2.2 ควำมรูส้กึเกีย่วกบัยำ่นชุมชน (Place-congruent) 

ตารางท่ี 5 ความรูส้กึเกีย่วกบัยา่นชุมชน (Place-congruent) 

 
 

 

ความรู้สึกเก่ียวกบัย่านชมุชน (Place-congruent) 

เหตผุล N Percent 

รู้สึกผกูพนั 31 (98.39%) 

1. คดิถงึบรรยากาศของความเป็นญาตมิติรของคนในยา่น  
ความมปีฏสิมัพนัธก์นั ผา่นการแบง่ปัน หรอื การรวมกลุ่มพดูคุย 

2. คดิถงึบรรยากาศของความเงยีบสงบของพืน้ที ่และรูส้กึปลอดภยั  
3. คดิถงึบรรยากาศของสภาพแวดลอ้มทีต่ดิรมิแมน่ ้า และอากาศด ี
4. คดิถงึบรรยากาศความคกึคกัของยา่นการทอ่งเทีย่ว  

23 
 

17 
14 
8 

37.1% 
 

27.4% 
22.6% 
12.9% 

ไม่รู้สึกผกูพนั (1.61%) 

เพราะมาท าธุรกจิอยา่งเดยีว ไมม่คีรอบครวัและทรพัยส์นิทีน่ี่ 
เป็นบรรยากาศของยา่นธุรกจิ 

1 1.61% 
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พบว่าร้อยละ 1.61 ที่ไม่มคีวามรู้สกึผูกพนักบัย่านเลย เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามรายน้ี เขา้มาท าธุรกจิโรงแรมเท่านัน้ 
รวมทัง้มคีรอบครวัและหลกัแหลง่อยูใ่นพืน้ทีอ่ื่น อยา่งไรกต็ามพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ถงึรอ้ยละ 98.39 มคีวามรูส้กึผกูพนักบั
ย่าน โดยคนในพืน้ทีม่กีารท ากจิกรรมร่วมกนัค่อนขา้งมาก ทัง้กจิกรรมโดยทัว่ไป เช่นการรบัประทานอาหารร่วมกนั การแบ่งปันอาหาร 
รวมไปถงึกจิกรรมทางศาสนาต่างๆ 

อย่างไรกต็าม ไมพ่ยีงเฉพาะการท่องเทีย่วเท่านัน้ทีท่ าใหอ้าคารในพืน้ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง แต่ธรรมชาต ิอย่างการสรา้งบา้นที่
รมิตลิง่ อยา่ง แมน่ ้าโขง กเ็ป็นอกีผลกระทบหน่ึง เน่ืองจากน ้ากดัเซาะ จนเรอืนไมต้่างๆรมิน ้าเกดิความเสยีหาย ซึง่ปัญหาน้ีมมีายาวนาน 

ในสว่นของอาคารทีค่งสภาพเดมิ รอ้ยละ 38.47 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะนึกถงึวดั และบา้นเรอืนของตนเอง ในขณะที่
อาคารทีท่รุดโทรม รอ้ยละ 19.23 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะนึกถงึ บา้นเก่าต่างๆ โดยเฉพาะบา้นเก่าซอย 14 แต่โดยรวมทัง้หมด
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจะนึกถงึบา้นไมร้มิน ้า  

4.3 ความภาคภมิูใจในตนเอง (Self-esteem) 

ความภาคภูมใิจในตนเองในพืน้ทีศ่กึษา บรเิวณถนนคนเดนิเทศบาลต าบลเชยีงคานนัน้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มี
ความรูส้กึภูมใิจทีไ่ดอ้ยู่ในย่านรอ้ยละ 96.88 หรอืเกอืบทัง้หมดของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เหตุผลหลกั เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความทรงจ ากบัพืน้ที ่เชน่ เกดิหรอืเตบิโตทีน่ี่ รวมทัง้ผูต้อบแบบสอบถามยงัมคีวามภูมใิจในสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในพืน้ทีท่ีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ เชน่ บรเิวณรมิแมน่ ้าโขง จงึสง่ผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามมคีวามรูส้กึรว่มกบัยา่นคอ่นขา้งมาก ดงัตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 ความภาคภมูใิจในตนเอง (Self-esteem) 
รู้สึกภมิูใจ 31 (96.88%) ไม่รู้สึกภมิูใจ 1 (3.12%) 
เหตผุล จ านวน เหตผุล 

1. เพราะมคีวามทรงจ ากบัพืน้ที ่เชน่ เกดิหรอืเตบิโตทีน่ี่ 
2. เพราะสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ เชน่ รมิน ้าโขง 
3. เพราะการทอ่งเทีย่ว และ การท าธรุกจิคา้ขายด ี 
4. เพราะวถิชีวีติและวฒันธรรมของพืน้ที ่เชน่ อาหาร 
5. เพราะลกัษณะนิสยัของคนในพืน้ที ่

9 
7 
6 
6 
3 

1. ไมรู่ส้กึภมูใิจ เพราะอาคารเก่าต่างๆ
แทบไมเ่หลอืแลว้ในพืน้ที ่ทีเ่หลอือยูก่็
มสีรปูทีท่รุดโทรม 

และพบผูต้อบแบบสอบถามเพยีง 1 คนทีไ่ม่มคีวามรูส้กึภูมใิจในพืน้ที ่ผูต้อบแบบสอบถามรายน้ี (ผูต้อบแบบสอบถามรหสั 
C8M45T) ใหเ้หตุผลว่า “...อาคารเก่าต่างๆ แทบไม่เหลอืแลว้ในพืน้ที ่ทีเ่หลอือยู่กม็สีรูปทีท่รุดโทรม…” ซึ่งเมื่อดูขอ้มูลดา้นอื่นๆ ของ
ผูต้อบแบบสอบถามรายน้ีประกอบ ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามรายน้ี ไม่ถอืว่าตนเองเป็นคนเชยีงคาน เพราะเขา้มาเพื่อท าธุรกจิ ทีอ่ยู่
อาศยักบัครอบครวัอยู่จงัหวดัอื่น ไม่เคยรูส้กึเป็นส่วนหน่ึง เพราะไม่เคยคดิว่าตนเองเป็นคนทีน่ี่ และสนิทกบัคนในพืน้ทีน้่อยทีสุ่ด รูจ้กั
เพยีงคนทีส่นิทบางคน นอกจากนัน้อาคารทีผู่ต้อบแบบสอบถามรายน้ีเขา้มาพกัอาศยัเป็นแบบเช่า ไมใ่ช่การเป็นเจา้ของอาคาร โดยเริม่
เขา้มาท าธุรกิจในพื้นที่เมื่อเกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2552 จากขอ้มูลแวดล้อมเหล่าน้ีอาจน ามาสู่เหตุผลว่าท าไมผู้ตอบ
แบบสอบถามรายน้ีไมม่คีวามภมูใิจในพืน้ที ่

4.4 ความมีประสิทธิภาพในตนเอง (Self-efficacy) 

ความมปีระสทิธภิาพในตนเอง (Self-efficacy) ถูกวเิคราะหจ์ากปัญหา หรอือุปสรรคทีผู่ต้อบแบบสอบถามพบในพืน้ที ่หรอืจาก
ปัญหาการท่องเทีย่วทีพ่บในพืน้ที ่พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไม่พบปัญหา ถงึรอ้ยละ 21.7 อย่างไรกต็าม ผูต้อบแบบสอบถาม
บางส่วนไดใ้หข้อ้มูลดา้นผลกระทบทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วไวท้ัง้สิน้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นความสมัพนัธเ์พื่อนบา้น ปัญหาดา้นการ
เขา้ถงึ/ถอืครองพืน้ที ่ปัญหาดา้นการจราจร ปัญหาดา้นประปาและไฟฟ้า ปัญหาท่อระบายน ้า ปัญหาพฤตกิรรมของนักทอ่งเทีย่ว ปัญหา
ดา้นขยะ และปัญหาทีจ่อดรถ ดงัตารางที ่7 
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ตารางท่ี 7 ความมปีระสทิธภิาพในตนเอง (Self-efficacy) 

ปัญหาจากการทอ่งเทีย่วทีพ่บในพืน้ที ่
Responses 

Percent of Cases 
N Percent 

ปัญหาดา้นความสมัพนัธเ์พือ่นบา้น 8 13.3% 25.0% 
ปัญหาดา้นการเขา้ถงึ/ถอืครองพืน้ที ่ 4 6.7% 12.5% 
ปัญหาดา้นการจราจร 7 11.7% 21.9% 
ปัญหาดา้นประปาและไฟฟ้า 5 8.3% 15.6% 
ปัญหาทอ่ระบายน ้า 3 5.0% 9.4% 
ปัญหาพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว 5 8.3% 15.6% 
ปัญหาดา้นขยะ 12 20.0% 37.5% 
ปัญหาทีจ่อดรถ 3 5.0% 9.4% 
ไมพ่บปัญหา 13 21.7% 40.6% 
รวม 60 100.0% 187.5% 

5. สรปุและอภิปรายผลงานวิจยั 

5.1 ความไม่ต่อเน่ืองกบัย่านชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู่ (Discontinuity) 

ความไมต่่อเน่ืองกบัย่านชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู่ เป็นการตรวจสอบย่านและความเป็นตวัตนขัน้สุดทา้ย และในงานวจิยัน้ี
อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความทรงจ าทางวฒันธรรม โดยผูว้จิยัพบว่า ความไม่ต่อเน่ืองกบัย่านชุมชนบรเิวณถนนคนเดนิ 
เทศบาลต าบลเชยีงคานนัน้ ผูค้นสว่นใหญ่ไมค่ดิจะละทิง้ยา่น รอ้ยละ 87.5 โดยผูต้อบแบบสอบถามกลุม่นี้ ไมต่อ้งการละทิง้ย่าน สว่น
หน่ึงเป็นกลุ่มคนทีเ่กดิ เตบิโต และประกอบอาชพีอยู่ในพืน้ที ่ซึง่คนกลุ่มน้ีใหเ้หตุผลวา่ ถา้หากยา้ยไปทีอ่ื่น ไมรู่จ้ะไปประกอบอาชีพ
อะไร หรอือกีกลุ่มคอืกลุ่มทีต่ ัง้ใจมาใชช้วีติบัน้ปลายทีน่ี่ ซึง่ในกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นแรกคอื กลุ่มทีม่ชี่วงเวลาหน่ึงทีไ่ปอาศยั
อยูใ่นพืน้ทีอ่ื่น และกลุม่ทีส่อง คอืกลุม่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ื่นและตอ้งการมาลงหลกัปักฐานในเชยีงคาน  

ในขณะทีก่ลุ่มผูท้ีต่อ้งการละทิง้ย่านพบวา่มรีอ้ยละ 12.5 และผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดทีต่อ้งการละทิง้ย่านนัน้ไมใ่ชก่ลุ่ม
คนทีอ่าศยัอยู่ดัง้เดมิ หรอืกลุ่มทีต่้องการใชช้วีติบัน้ปลายในพืน้ที ่แต่เป็นกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัทีเ่ขา้มาท าธุรกจิในพืน้ทีใ่นช่วงร ะยะเวลา
หน่ึง และตอ้งการจะจากไปหากไมส่ามารถหารายไดไ้ดจ้ากพืน้ที ่ดงัตารางที ่8 

ตารางท่ี 8 ความไมต่่อเนื่องกบัยา่นชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู ่(Discontinuity) 
ไม่คิดละท้ิงย่าน 28 (87.5%) คิดละท้ิงย่าน 4 (12.5%) 
เหตผุล จ านวน เหตผุล 
1. เพราะไมค่ดิจะละทิง้บา้นเกดิ 
2. เพราะอาศยัอยูม่านาน 
3. เพราะมคีรอบครวั หรอืเครอืญาตทิีน่ี่ 
4. เพราะธุรกจิและการประกอบอาชพี 
5. เพราะตอ้งการใชช้วีติบัน้ปลายทีน่ี่ 
6. ไมม่ทีีอ่ื่นทีจ่ะไป 

6 
5 
4 
7 
2 
4 

1. คดิละทิ้งย่าน เพราะมกีารท าธุรกจิที่อื่นอยู่ด้วย ที่เขา้มาในพื้นที่
เพราะเลง็เหน็โอกาสทางธุรกจิ และสามารถสร้างสถาปัตยกรรม
สวยๆในพืน้ที ่

2. คดิละทิง้ยา่น เพราะหากแต่งงาน อาจจะยา้ย 
3. คดิละทิง้ยา่น เพราะถา้คนเลกิเทีย่วอาจจะไป จะคา้ขายไมไ่ด ้หรอื

บา้นเก่าเชยีงคานหายไป กอ็าจจะไปเพราะพืน้ทีห่มดเสน่ห ์
4. คดิละทิง้ยา่น เพราะไมม่รีายไดป้ระจ าทีน่ี่ 

และเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างยงัมรีูส้กึเป็นสว่นหน่ึงและมคีวามผกูพนักบัพืน้ทีม่าก และไมต่อ้งการทีจ่ะละทิง้พืน้ที ่เน่ืองจากชอบสภาพ
ความเป็นอยู่ในพืน้ที ่ทัง้ดา้นเพือ่นบา้น วฒันธรรม อาหาร และทีอ่ยู่อาศยั เมือ่จ าเป็นตอ้งยา้ยไปอยู่ยงัพืน้ทีอ่ื่น สง่ผลใหค้นในพื้นทีร่ะลกึถงึสิง่
เหล่าน้ี ดงันัน้คนในพืน้ทีจ่งึรูส้กึภาคภมูใิจในพืน้ทีข่องตนมาก และตอ้งการทีจ่ะผลกัดนัและพฒันาความเป็นเอกลกัษณ์เหล่าน้ีของพืน้ทีต่นเอง
เอาไว ้ซึง่สิง่เหลา่น้ีสง่ผลใหค้วามคาดหวงัทีม่ตี่อนกัทอ่งเทีย่วของคนในพืน้ทีแ่ละผูป้ระกอบการนัน้ ตอ้งการใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาเทีย่วอยา่งไม่
ฉาบฉวย ซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารเขา้มาทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ป็นเวลานาน โดยอยากใหน้กัทอ่งเที่ยวท าความเขา้ในวฒันธรรมและวถิชีวีติต่างๆของคน
ในพืน้ที ่รวมไปถงึเขา้ใจบรบิทของเมอืง น าไปสูก่ารทอ่งเทีย่วเชงิวถิชีวีติ เพือ่ใหเ้กดิความกลมกลนื การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุต่อไป 
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ถอดบทเรียนความส าเรจ็โครงการจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพืน้ท่ีในประเทศไทย 
LESSONS LEARNED FROM THE SUCCESS OF LAND READJUSTMENT  

PROJECTS IN THAILAND 
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PATTARAPORN GOOLPRASOOT1 and SUWADEE THONGSUPLANG HANSASOOKSIN2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
pattaraporn.goo@dome.tu.ac.th1, s.t.hansasooksin@gmail.com2 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัเรื่อง ถอดบทเรยีนความส าเร็จโครงการจดัรูปที่ดนิเพื่อพฒันาพื้นที่ในประเทศไทย 
ซึ่งประเทศไทยเริ่มศึกษาวธิีการจดัรูปที่ดนิเพื่อพฒันาพื้นที่เมื่อปี พ.ศ. 2526 และมกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติการจดัรูปที่ดิน  
เพื่อพฒันาพื้นที่ พ.ศ. 2547 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานด้านการพฒันาเมอืงด้วยวธิกีารจดัรูปที่ดนิ      
เพื่อพฒันาพืน้ที ่(Land Readjustment) ภายใต้กฎหมายดงักล่าว ปัจจุบนัไดด้ าเนินการโครงการแลว้ 59 โครงการ 50 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
โดยบทความน้ีจะน าเสนอสถานการณ์ของการจดัรูปทีด่นิในประเทศไทยตัง้แต่แรกเริม่จนถงึปัจจุบนั รวมทัง้วเิคราะหป์ระเดน็ปัจจยัน าไปสู่
ความส าเรจ็ และประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ เป็นการถอดบทเรยีนโครงการจดัรูปทีด่นิทีส่ามารถประกาศสิน้สุดโครงการในราชกจิจานุเบกษาได้
จ านวน 12 โครงการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการจดัรูปที่ดนิต่อไปในอนาคต ผลการศกึษา จากการรวบรวมเอกสาร  
จากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และบทความทางวชิาการเป็นส าคญั ร่วมกบัการทบทวนกรณีศกึษาโครงการจดัรูปทีด่นิ จ านวน 12 จงัหวดั 
พบว่า ปัจจยัทีจ่ะท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ ได้แก่ (1) นโยบาย แผนงานโครงการ และแนวทางทีช่ดัเจนในการด าเนินโครงการ  
(2) การประชาสมัพนัธ ์(3) การมสี่วนร่วมของเจา้ของทีด่นิ และ (4) ไดร้บัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครฐั และปัญหาอุปสรรค 
ทีส่ าคญัในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิ คอื (1) ปัญหาดา้นความรว่มมอื (2) ปัญหาดา้นการด าเนินงาน และ (3) ปัญหาดา้นกฎหมาย 

ค ำส ำคญั: การจดัรปูทีด่นิ, การถอดบทเรยีน, การผงัเมอืง 

Abstract 
 This article is a part of a research paper titled lessons learned from the success of Land Readjustment projects in Thailand. 
Thailand has begun studying the methods of Land Readjustment since 1983.  However, in 2004, the Land Readjustment  
Act for area development was enacted. Since then, such an act has been legally executed by The Department of Public Works 
and Town and Country Planning, Ministry of Interior. At present, 59 projects have been implemented into 50 provinces across the country. 
This article describes situations of Land Readjustment in Thailand from the beginning up until nowadays.  
The authors analyse and identify factors leading to an achievement and difficulties of those projects.  Lessons learned from  
12 projects which have been announced completion in the Government Gazette can be considered successful stories for Land 
Readjustment projects.  This will be beneficial to other projects aiming to implement Land Readjustment methods in the future. 
Documentary study from the Department of Public Works and Town & Country Planning, and important academic articles 
together with the review of 12 case studies of Land Readjustment projects showed that factors that make the project successful 
include ( 1)  policy, project plan, and clear guidelines for project implementation; ( 2)  public relations; ( 3)  participation  
of landowners; and ( 4)  budget from government agencies.  On the other hand, major obstacles in the implementation of the 
Land Readjustment projects are: (1) weak cooperation from landowners; (2) operational problems; and (3) legal problems. 

Keywords: Land Readjustment, Lessons Learned, Urban Planning 
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1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การจดัรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่ (Land Readjustment) ในประเทศไทยด าเนินการภายใต้พระราชบญัญัติการจดัรูปที่ดิน 
เพื่อพฒันาพืน้ที ่พ.ศ. 2547 เป็นเครื่องมอืในการพฒันาเมอืงทีห่ลายประเทศน ามาใชเ้พื่อจดัระเบยีบแปลงทีด่นิใหม้ขีนาดและรูปร่าง  
ทีเ่หมาะสมกบัการพฒันา พรอ้มกบัจดัใหม้รีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีต่อบสนองความตอ้งการของประชาชน และเป็นไป  
ตามมาตรฐานการผงัเมอืง โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย เป็นองคก์รหลกัทีด่ าเนินงานดา้นการพฒันาเมอืงดว้ย
วธิกีารจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาพื้นที่ (Land Readjustment) มนีโยบายมุ่งเน้นการน าการจดัรูปทีด่นิฯ มาเป็นกลไกในการก่อสรา้งถนน 
ตามผงัเมอืง สง่เสรมิใหทุ้กจงัหวดัด าเนินการจดัรปูทีด่นิทัว่ประเทศไทย โดยตัง้เป้าหมายอยา่งน้อย 1 จงัหวดั 1 โครงการ 

การด าเนินการจดัรปูทีด่นิเป็นแบ่ง 4 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ ขัน้เตรยีมโครงการ ขัน้อนุมตัโิครงการ ขัน้ด าเนินโครงการ ขัน้สิน้สุด
โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการโดยเฉลีย่ประมาณ 4 ปี ผูท้ีจ่ะด าเนินการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่ตอ้งเสนอโครงการจดัรปู
ทีด่นิต่อคณะกรรมการจดัรปูทีด่นิสว่นจงัหวดั เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ใหป้ระกาศโครงการในราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา 41 และ
มาตรา 47 เมื่อด าเนินการแลว้เสรจ็จะตอ้งประกาศสิน้สุดในโครงการใน ราชกจิจานุเบกษาตาม มาตรา 74 แห่งพระราชบญัญตัจิดัรูป
ทีด่นิเพื่อพฒันาพืน้ที ่พ.ศ. 2547 โดยปัจจุบนัด าเนินการแลว้ รวมทัง้สิ้น 59 โครงการ 50 จงัหวดัทัว่ประเทศ และสามารถด าเนินการ
แลว้เสรจ็สมบรูณ์ มกีารก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค พรอ้มออกเอกสารสทิธิแ์ปลงใหม ่(โฉนดทีด่นิ) ใหก้บัเจา้ของทีด่นิและประกาศปิด
โครงการในราชกจิจานุเบกษา จ านวน 12 โครงการ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจดัรปูทีด่นิตามกฎหมาย (ส านกั
จดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, มกราคม 2565)   

ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการจดัรูปทีด่นิต่อไปในอนาคต งานวจิยัน้ีน าเสนอสถานการณ์ของการจดัรูป
ทีด่นิในประเทศไทยตัง้แต่แรกเริม่จนถงึปัจจุบนั รวมทัง้วเิคราะหป์ระเดน็ปัจจยัทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ และประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดย
เน้ือหาหลกัในบทความน้ีเป็นการรวบรวมเอกสารจากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงและบทความทางวชิาการเป็นส าคญั  ร่วมกบัการ
ทบทวนกรณีศึกษาโครงการจดัรูปที่ดนิจ านวน 12 จงัหวดั ที่สามารถประกาศสิ้นสุดโครงการในราชกิจนุเบกษา เพีอ่ถอดบทเรยีน
ความส าเรจ็ของการจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาพืน้ที่ โดยผลการศกึษาของงานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อส านักจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาพืน้ที ่
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เนื่องจากท าใหท้ราบขัน้ตอน วธิกีาร และปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเร็จ รวมทัง้ทราบถงึปัญหา อุปสรรคต่างๆ 
ทีส่่งผลต่อการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่อนัสามารถน าไปเป็นแนวทางการในบรหิารจดัการโครงการจดัรปูทีด่นิพืน้ที่
อื่น ๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็ต่อไปไดใ้นอนาคต 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ถอดบทเรียนเพื่อศึกษาขัน้ตอน วิธีการ และปัจจยัความส าเร็จที่ให้ท าให้โครงการจดัรูปที่ดินสามารถประกาศสิ้นสุดโครงการ  
ในราชกจิจานุเบกษาได ้
2) วเิคราะหปั์ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพืน้ทีศ่กึษา 

การศกึษาในครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขตดา้นพืน้ทีศ่กึษา คอื โครงการจดัรูปทีด่นิสามารถประกาศปิดโครงการในราช
กจิจานุเบกษา จ านวน 12 โครงการ ไดแ้ก่ 1. โครงการจดัรูปทีด่นิ บรเิวณสวนหลวง ร.9 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2. โครงการจดัรูป
ที่ดนิ จงัหวดัพะเยา 3. โครงการจดัรูปที่ดนิ จงัหวดัสุรนิทร์ 4. โครงการจดัรูปที่ดนิ จงัหวดัสระแก้ว 5. โครงการจดัรูปที่ดนิ จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 6. โครงการจดัรูปทีด่นิ จงัหวดันครราชสมีา 7. โครงการจดัรูปทีด่นิ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (แห่งที ่1) 8. โครงการ จดัรูปทีด่ิ น 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ (แห่งที ่2) 9. โครงการจดัรูปทีด่นิ จงัหวดัเชยีงราย 10. โครงการจดัรูปทีด่นิ จงัหวดัชลบุรี 11. โครงการจดัรูปทีด่นิ 
จงัหวดัระยอง และ 12. โครงการจดัรปูทีด่นิ จงัหวดันราธวิาส 1 
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1.3.2 ล าดบัการศกึษา 

1. ศกึษาขอ้มลูทางกายภาพ เศรษฐกจิ และสงัคมของโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่จ านวน 12 โครงการ  
2. ศกึษาขัน้ตอนการด าเนินโครงการจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาพื้นที่ ตามพระราชบญัญตัจิดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เพื่อให้
ทราบถงึขัน้ตอน วธิกีาร เพือ่วเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่และปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินโครงการ โดยการเกบ็ขอ้มูลการรวบรวมเอกสารจากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และบทความทางวชิาการเป็นส าคญั  
และงานวจิยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ถอดบทเรยีนความส าเร็จของการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่รวมทัง้วเิคราะหปั์ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของ
โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย มเีป้าหมายหลกัคอื แก้ไขปัญหาทีด่นิว่างเปล่าในเมอืงทีไ่ม่ไดร้บัการพฒันา  
ที่ดนิในชุมชนที่ไม่เป็นระเบยีบทางผงัเมอืง หรอืพื้นที่ซึ่งประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ฯลฯ เขา้ไม่ถึง ตลอดจนที่ดนิตาบอดไม่มทีางเขา้
ทางออก หรอืรปูแปลงทีด่นิบดิเบีย้วใชป้ระโยชน์ไดไ้มคุ่ม้ค่า สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นปัญหาทีส่ะสมมานาน หากมกีารน าวธิ ี“การจดัรูปทีด่นิ” 
มาแกปั้ญหาดงักล่าวจะท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณทีไ่ดร้บัการจดัรูปทีด่นิใหมส่ามารถใชท้ีด่นิไดอ้ย่างคุม้ค่า และแปลงทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัแปลง
ใหม่จะมมีลูค่าสงูขึน้ดว้ย ตามรปูท่ี 2.1 โดยภาครฐัจะการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้่วนหน่ึงไวส้ าหรบั
ก่อสรา้งการบรกิารขัน้พืน้ฐาน เชน่ ถนน ไฟฟ้า ประปา สว่นเจา้ของทีด่นิในเขตโครงการจดัรปูทีด่นิทัง้หมดตอ้งยนิดสีละทีด่นิของตนเอง
สว่นหนึ่ง และน ามาจดัหาประโยชน์เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใหก้บัโครงการ ทีไ่ม่ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั ทัง้น้ี เจา้ของทีด่นิทุกคนจะมี
ส่วนร่วมในโครงการและไดร้บัผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกนั ซึง่โครงการจดัรูปทีด่นิจะคงสทิธแิละสภาพท าเลทีต่ัง้ของทีด่นิก่อนและ
หลงัโครงการเสมอืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ตามรปูท่ี 2.2 (ส านกัจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง) 

  
รปูท่ี 2.1 การพฒันาดว้ยวธิกีารจดัรปูทีด่นิ 
เพือ่พฒันาพืน้ที ่
ทีม่า: กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2558 

รปูท่ี 2.2 การจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่
ทีม่า: กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2563 

เกศนีิ  ประทุมสุวรรณ และพรีพฒัน์  พนัศริ ิ(2563) อธบิายถงึการถอดบทเรยีน (Lessons Learned) วา่เป็น “แนวคดิ” และ 
“เครื่องมอื” ของการจดัการความรูเ้พือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละการเรยีนรูโ้ดยการสกดับทเรยีนทีม่อียู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) ออกมา
เป็นบทเรยีนหรอืความรู้ที่ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) ผลที่ไดจ้ากการถอดบทเรยีนท าใหไ้ด้ชุดความรู้ทีเ่ป็นรูปธรรมและเกดิ การ
เรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ อนัน ามาซึง่การปรบัเปลีย่นวธิคีดิ และวธิกีารท างานใหม้คีุณภาพมากขึน้ หวัใจหลกัของการ
ถอดบทเรยีนอยูท่ีก่ารเรยีนรู ้(Learning) และแบ่งปันความรู ้(Knowledge Sharing) โดยประโยชน์ของการถอดบทเรยีน ไดแ้ก่ (1) ช่วย
อธบิายการเปลีย่นแปลงหรอืผลลพัธ์ที่เกดิขึน้จากการด าเนินงาน และระบุปัจจยัหรอืเงื่อนไขส าคญัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง หรอื
ปัจจยัทีเ่ป็นขอ้จ ากดัหรอืปัญหาอุปสรรคอนัท าใหไ้ม่บรรลุผลลพัธ์หรอืเป้าหมาย ตามทีค่าดหวงั และ (2) เชื่อมโยงและยนืยนัว่าการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากการด าเนินงานตามกจิกรรมซึง่น าไปใชข้ยายผลในอนาคตต่อไป 

Shishir Mathur (2013) อา้งถงึใน สริริตันา  ราชสงิโห (2561) ไดท้ าการศกึษา การพฒันาเมอืงโดยการใชว้ธิกีารจดัรูปทีด่นิ  
ในรฐัคุชราตประเทศอนิเดยี ผลจากการศกึษาพบเหตุผลส าคญัทีท่ าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ คอื (1) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ในช่วงเวลาทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนินโครงการ (2) กรรมสทิธิท์ีด่นิ (3) ขนาดของโครงการในการบรหิารจดัการ (4) ความพงึพอใจของ

ก่อนการจดัรปูท่ีดิน หลงัการจดัรปูท่ีดิน 



ถอดบทเรยีนความส าเรจ็โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย 
ภทัรพร กลูประสตูร ์และสวุด ีทองสกุปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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เจ้าของทีด่นิกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากบรกิารและโครงสร้างพืน้ฐานในระดบัเมอืง และ (5) เงนิหมุนเวยีนจากการขายทีด่นิที่จดัไว้ 
เป็นเงนิลงทุนในโครงการ โดยสว่นใหญ่เงนิจากการขายทีด่นิเป็นจุดอ่อน ในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิในระดบัสากล 

กติต ิ สุขสว่างรุ่งโรจน์ (2548) ไดท้ าการศกึษา กระบวนการการจดัรูปทีด่นิเพื่อทีอ่ยู่อาศยั กรณีศกึษาโครงการบรเิวณสวน
หลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษากระบวนการการจดัรูปทีด่นิ และปัญหาหรอือุปสรรคทีท่ าใหก้ารด าเนินโครงการ
จดัรปูทีด่นิ บรเิวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานครล่าชา้ ผลการศกึษาพบวา่ การด าเนินโครงการอยูร่ะหวา่งเจรจาท าความเขา้ใจและรอ
เจตจ านงเขา้ร่วมโครงการจากเจรจาทีด่นิในโครงการบางรายทีย่งัไมเ่ขา้ร่วม ในส่วนของปัญหาหรอือุปสรรคทีท่ าใหก้ารด าเนินโครงการ
ล่าชา้ได ้แบ่งเป็น 3 ปัญหาหลกั ไดแ้ก่ (1) ปัญหาดา้นความร่วมมอื (2) ปัญหาดา้นการด าเนินงาน (3) ปัญหาดา้นกฎหมาย ซึง่ปัญหา
หลกัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีส่่งผลต่อการด าเนินโครงการคอื ปัญหาความร่วมมอืในเรื่องการแสดงเจตจ านงเขา้ร่ วมโครงการทีเ่จา้ของทีด่นิบาง
รายยงัไมต่ดัสนิใจเขา้ร่วม ซึง่มผีลมาจากอตัราการปันสว่นทีด่นิเป็นส าคญั สามารถวเิคราะหแ์ละหาขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ (1) เจา้ของทีด่นิในโครงการควรมกีารรวมตวัประชุมกลุ่มย่อย (2) เจา้ห น้าทีค่วรท าความ
เขา้ใจ รายละเอยีดต่าง ๆ ของการจดัรปูทีด่นิอยา่งชดัเจน ต่อเจา้ของทีด่นิมากขึน้ (3) ภาครฐับาลควรมกีารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงัและเร่ง
ด าเนินการออกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัรปูทีด่นิ ทีปั่จจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 

อทิธพิงศ์  ตนัมณี และไพบูลย์  ช่างเรยีน (2557) ได้ท าการศกึษารูปแบบการจดัรูปที่ดนิเพื่อพฒันาพื้นที่ในประเทศไทย   
The Model of Thailand’s Land Readjustment: The LR-PATH Model กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี (1) ปัญหาการสร้างระบบ 
รปูแบบ และขัน้ตอนส าหรบัประเทศไทย เช่น ขาดรปูแบบและขัน้ตอนในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิทีช่ดัเจน รวมถงึการขาดแคลน
บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและช านาญการในการด าเนินโครงการ ทัง้ดา้นการบรหิารโครงการ การออกแบบโครงการ การจดัรปูแปลง
ทีด่นิใหม่ เป็นตน้ (2) ปัญหาการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูด้า้นการจดัรูปทีด่นิใหก้บัสงัคม แนวความคดิดา้นการจดัรูปทีด่นิยงัไม่เป็นที่
แพร่หลายในสงัคม นอกจากน้ี ยงัมปัีญหาการสร้างความรู้ ความเขา้ใจในวธิกีารจดัรูปที่ดนิในทุกระดบั (3) ปัญหาแต่ละขัน้ตอนใน
ระหว่างด าเนินโครงการจดัรูปทีด่นิ เช่น การหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการพฒันาโครงการ การยนิยอมเขา้ร่วมโครงการของเจา้ของทีด่นิ 
การวางแผนการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ แผนระยะเวลา แผนการเงนิ การขายพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์ (Reserve Land) การจดัการและการ
ขายพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์ไดร้าคาไมเ่ขา้เป้า การเปลีย่นใจในการเขา้ร่วมโครงการของเจา้ของทีด่นิระหวา่งการด าเนินโครงการ ระหวา่ง
การก่อสรา้งอาจมปัีญหาดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เป็นตน้ 

สริริตันา ราชสงิโห (2561) ไดศ้กึษาการพฒันาเมอืงดว้ยวธิกีารจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีโ่ครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที่
บริเวณถนนทุ่งดอนแดง และถนนจนัทคามวถิี จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า เจ้าของที่ดินในโครงการมสี่วนร่วมในขัน้ตอน  
การด าเนินโครงการจดัรูปที่ดนิเพื่อพฒันาพื้นที่ทุกขัน้ตอน ในรูปแบบของการประชุมเจ้าของที่ดนิเพื่อรบัฟังและเสนอความคดิเห็น  
ซึ่งปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ คือ อัตราปันส่วนที่ดิน และมีความพึงพอใจต่อโครงการในเรื่องของ  
การเขา้ถงึถนนและการสญัจรมากทีสุ่ด ดงันัน้ เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่หป้ระสบความส าเรจ็  
ควรส่งเสรมิและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการใหแ้ก่ประชาชน รวมถงึการอธบิายและสรา้งความเขา้ใจ
เรือ่งอตัราปันสว่นทีด่นิทีเ่กดิขึน้ดว้ย 

รงัสนินัท ์ วงคท์พิย ์(2562) ไดศ้กึษาปัจจยัในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย เพือ่ถอดบทเรียน 
การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานหลัก คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และ
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ รปูแบบการด าเนินงานทัง้สามหน่วยงานแตกต่างกนัตามนโยบายและภารกจิของหน่วยงาน โดย
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มกีารด าเนินงานทัง้สว่นภาคและสว่นภมูภิาค มนีโยบายหนึ่งจงัหวดัหนึ่งโครงการจดัรปูทีด่นิฯ กรุงเทพมหา
นครด าเนินงานจดัท าแผนแม่บทการจดัรูปที่ดนิฯ ที่สอดคล้องกบัผงัเมอืงรวมและยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ส่วนการเคหะ
แห่งชาติด าเนินโครงการร่วมกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท าโครงการในพื้นที่ของการเคหะ
แหง่ชาต ิทัง้น้ี ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ดา้น คอื (1) ความไมส่อดคลอ้งของบุคลากรกบัภาระงานและความต่อเน่ือง
ของการด าเนินงาน (2) ขอ้จ ากดัด้านงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างหรอืการด าเนินงาน (3) ขอ้จ ากดัเรื่อ งการมสี่วนร่วมของ
เจา้ของทีด่นิ ในส่วนปัจจยัความส าเรจ็ในการด าเนินงานม ี3 องคป์ระกอบ คอื (1) การมนีโยบายทีช่ดัเจน (2) บุคลากรมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการด าเนินงาน และ (3) เจา้ของทีด่นิใหค้วามรว่มมอื 

พชร สุดประเสรฐิ (2562) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีข่อง
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ผลการศกึษาพบว่า ส าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั 
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ไดแ้ก่ (1) มนีโยบาย แผนงานโครงการ และแนวทางทีช่ดัเจนในการด าเนินโครงการ (2) บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงาน  
(3) การมสี่วนร่วมของเจ้าของที่ดนิ และ (4) ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครฐัท าให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
ส าหรบัปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ มกีารโยกยา้ยขา้ราชการท าใหก้ารด าเนินโครงการไม่ต่อเน่ือง และปรมิาณงาน
เพิม่ขึน้ ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัเพิม่เตมิในอนาคต ควรมปีระเมนิความคุม้คา่ในการด าเนินโครงการตลอดจนการศกึษาแนวทางการ
สรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนในการด าเนินโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

การวจิยัในสว่นน้ี เน้นการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสารจากกรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง หนังสอื บทความทางวชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ โดยผูว้จิยัน าเสนอสถานการณ์ของการจดัรปูทีด่นิในประเทศ
ไทยตัง้แต่แรกเริม่จนถงึปัจจุบนั รวมทัง้วเิคราะหป์ระเดน็ปัจจยัน าไปสู่ความส าเรจ็ และประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ เป็นการถอดบทเรยีน
โครงการจดัรปูทีด่นิทีส่ามารถประกาศสิน้สดุโครงการในราชกจินุเบกษาไดจ้ านวน 12 โครงการ 

3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 

ขัน้ตอนที ่1 ทบทวนทีม่าและกระบวนการแนวคดิการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย 

ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาโครงสรา้งทางกฎหมาย ขัน้ตอน วธิกีาร การจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย 

ขัน้ตอนที ่3 การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัต่าง ๆ เพือ่ทราบถงึขัน้ตอน วธิกีาร และปัจจยัความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการจดั
รปูทีด่นิ 

ขัน้ตอนที ่4 วเิคราะหแ์ละถอดบทเรยีนความส าเรจ็ทีใ่หท้ าใหโ้ครงการจดัรปูทีด่นิสามารถประกาศสิน้สดุโครงการในราชกจิจานุเบกษาได้ 

ขัน้ตอนที ่5 ใหข้อ้เสนอแนะในบรหิารจดัการเพือ่ใหโ้ครงการจดัรปูทีด่นิพืน้ทีอ่ื่น ๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็ต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

4. ผลการศึกษา 

การเริม่ตน้โครงการจดัรปูทีด่นิในประเทศไทย เริม่ตน้จากการชกัชวนพดูคุยกบัประชาชนในพืน้ที ่เพื่อใหรู้จ้กัและทดลองท า
โครงการจดัรูปที่ดนิ โดยเน้นความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกบัแผนการพฒันาเมอืง และตามพระราชบญัญตัิจดัรูปที่ดนิ  
เพือ่พฒันาพืน้ที ่พ.ศ. 2547 มาตรา 36 ซึง่ก าหนดเงือ่นไขวา่ การเสนอโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่ขอความเหน็ชอบตามมาตรา 41 จะตอ้ง
มหีนังสอืแสดงความยนิยอมของเจ้าของที่ดนิในโครงการมาแสดงประกอบค าขอไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเจ้าของที่ดนิทัง้หมด ทัง้น้ี  
จากการวเิคราะหแ์ละถอดบทเรยีนโครงการจดัรูปทีด่นิซึ่งประสบความส าเรจ็ และสามารถประกาศปิดโครงการในราชกจิจานุเบกษา 
จ านวน 12 โครงการได ้พบวา่ สามารถจ าแนกโครงการ ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื โครงการจดัรปูทีด่นิทีด่ าเนินโดยสมาคม จ านวน 1 โครงการ 
และโครงการจดัรปูทีด่นิทีด่ าเนินโดยภาครฐั จ านวน 11 โครงการ 

ถอดบทเรียนความส าเรจ็โครงการจดัรปูท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ีในประเทศไทย 

 

 

ปัจจยัความส าเรจ็การด าเนิน
โครงการจดัรปูทีด่นิ  
 

ถอดบทเรยีนโครงการจดัรปู
ทีด่นิทีป่ระกาศสิน้สดุ
โครงการแลว้ 

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค การด าเนิน
โครงการจดัรปูทีด่นิ  
 

ทีม่า กระบวนการแนวคดิการจดัรปู
ทีด่นิเพื่อพฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย 

 

การศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

โครงสรา้งทางกฎหมาย ขัน้ตอน 
วธิกีาร การจดัรปูทีด่นิเพื่อพฒันา
พืน้ทีใ่นประเทศไทย 



ถอดบทเรยีนความส าเรจ็โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย 
ภทัรพร กลูประสตูร ์และสวุด ีทองสกุปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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กลุ่มที ่1 โครงการจดัรูปทีด่ินทีด่ าเนินโดยสมาคม  ได้แก่ โครงการจดัรูปที่ดินบริเวณ สวนหลวง ร.9 อยู่ในพื้นที่ความ
รบัผดิชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมกีารจดัท าแผนแม่บทพืน้ทีเ่ป้าหมาย และพื้นที่ส่งเสรมิใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเมอืงของผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหานคร พร้อมก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาเมอืง และด าเนินโครงการจดัรูปตัง้แต่ปี 2542 มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ประชุมรบัฟังความคดิเหน็ของเจา้ของทีด่นิ จนกระทัง่ปี 2553 โครงการไดย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนสมาคมฯ ตามกฎหมาย 
สภาพพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลุ่มต ่า ไม่มทีางเขา้ออก ในการด าเนินโครงการจดัรูปที่ดนินัน้  ใช้งบประมาณในการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานและการด าเนินโครงการ จ านวน 43.664 ลา้นบาท งบประมาณทัง้หมดมาจากการสละทีด่นิของเจา้ของทีด่นิ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญั
ทีท่ าใหเ้จา้ของทีด่นิบางรายไมใ่หค้วามรว่มมอืในการด าเนินโครงการ หรอืไมเ่ขา้รว่มโครงการ  โดยมกี าหนดอตัราการปันสว่นทีด่นิรอ้ย
ละ 17.5 รวมเป็นพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์ 1,374 ตารางวา เพือ่น ามาเป็นค่าชดเชยการก่อสรา้งถนน การแบง่แปลงทีด่นิตามกรรมสทิธิร์ว่ม 
และประกาศสิ้นสุดโครงการเมื่อปี 2560 โดยปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คอื (1) การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืงของ
กรุงเทพมหานคร (2) การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธโ์ครงการ สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจใหป้ระชาชนในพืน้ที ่(3) การใหเ้จา้หน้าทีด่นิเขา้
มามสีว่นร่วมในการด าเนินโครงการ อย่างไรกด็ ีปัญหาหลกั ๆ ทีพ่บในการด าเนินโครงการ คอื (1) โครงการเป็นพืน้ทีลุ่่มต ่าท าใหค้่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินโครงการสูง (2) เจา้ของทีด่นิไม่ใหค้วามร่วมมอื เนื่องจากอตัราการปันส่วนทีด่นิทีสู่งตามค่าใชจ้่ายของโครงการ และ (3) การ
ด าเนินงานทีล่า่ชา้สง่ผลต่อการตดัสนิใจของเจา้ของทีด่นิ  

กลุ่มที ่2 โครงการจดัรูปทีด่นิทีด่ าเนินการโดยภาครฐั ซึ่งหมายถงึกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มจี านวนทัง้สิ้น 11 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการน าร่องในจงัหวดันราธวิาส 1 โครงการ และโครงการที่กรมฯ ก าหนดนโยบายให้ทุกจงัหวดัด าเนินโครงการ
ก่อสรา้งถนนตามผงัเมอืงรวม โดยใชว้ธิกีารจดัรปูทีด่นิอย่างน้อยจงัหวดัละ 1 โครงการ จ านวน 10 โครงการ ไดแ้ก่ (1) โครงการจดัรปูทีด่นิ 
จงัหวดัสระแกว้ (2) โครงการจดัรูปทีด่นิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (3) โครงการจดัรูปทีด่นิ จงัหวดัเชยีงราย (4) โครงการจดัรูปทีด่นิ จงัหวดัชลบุร ี
(5) โครงการจดัรปูทีด่นิ จงัหวดัระยอง (6) โครงการจดัรปูทีด่นิ จงัหวดันครราชสมีา (7) โครงการจดัรปูทีด่นิ จงัหวดัพะเยา (8) โครงการ
จดัรปูทีด่นิ จงัหวดัสุรนิทร ์(9) โครงการจดัรปูทีด่นิ จงัหวดัเพชรบรูณ์ (แหง่ที ่1) (10) โครงการจดัรปูทีด่นิ จงัหวดัเพชรบรูณ์ (แหง่ที ่2) 

โครงการน าร่องในจงัหวดันราธวิาส ด าเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 2547 โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงใหจ้งัหวดันราธวิาส
ด าเนินการคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในเขตผงัเมอืงรวม โดยส านกัจดัรปูทีด่นิรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญญีปุ่่ น (JICA) ประจ ากรมไดท้ าการศกึษาและ
บรรจุแผนงานโครงการ ซึ่งโครงการจดัรูปที่ดนิใช้ระยะเวลาด าเนินการยาวนานเป็น 10 ปี เน่ืองจากเป็นโครงการแรก ๆ ที่ด าเนินการ 
บุคลากรของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงยงัขาดความเขา้ใจในการจดัรปูทีด่นิ การด าเนินงานตามกฎหมายจดัรปูทีด่นิ ขัน้ตอนการด าเนินงานไม่
แน่ชดั ประชาชนไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัรปูทีด่นิ และการเปลีย่นแปลงนโยบายของจงัหวดัสง่ผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ท า
ใหป้ระชาชนขาดความเชื่อมัน่ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจงึร่วมกบัเทศบาลเมอืงนราธวิาสในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ทัง้น้ี จากการเจรจา
ปรกึษาหารอืและร่วมรบัฟังความคดิเหน็กบัเจา้ของทีด่นิ ร่วมกบัเทศบาลเมอืงนราธวิาส หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และองคก์รภาคเอกชน
ในเบือ้งตน้ ท าใหท้ราบถงึความตอ้งการของเจา้ของทีด่นิในโครงการฯ ทีจ่ะพฒันาใหเ้ป็นชุมชนทีน่่าอยู่อาศยัอย่างยัง่ยนื มคีวามสนใจ
การจดัระเบยีบพืน้ทีเ่พื่อใหเ้กดิกจิการต่อเน่ืองจากการประมงเมื่อไดข้อ้สรุปในการด าเนินโครงการ อตัราการปันส่วนทีด่นิ กรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืงจงึจดัสรรงบประมาณบางสว่นในปี 2556 เพือ่ก่อสรา้งผวิจราจร ถนนสายหลกั ขนาดเขตทาง 16 เมตร และก่อสรา้งชัน้รอง
พืน้ทางถนนสายรองและสายยอ่ย เน่ืองจากไมไ่ดเ้ป็นโครงการก่อสรา้งถนนตามผงัเมอืงรวม โดยใชว้ธิกีารจดัรปูทีด่นิ เทศบาลเมอืงนราธวิาส มี
ส่วนช่วยผลกัดนัพร้อมขบัเคลื่อนการด าเนินของโครงการ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ โดยการร่วมประชุมกบัเจ้าของที่ดินเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ การประชาสมัพนัธ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนสายรอง  
และสายย่อยในโครงการ โดยกู้ยมืเงนิจากกองทุนจดัรูปทีด่นิ รายไดจ้ากพื้นทีจ่ดัหาประโยชน์เพื่อใช้ส าหรบัการรื้อย้ายสิง่ปลูกสร้าง 
ตลอดจนในส่วนของค่าชดเชยต่าง ๆ ในโครงการ เมื่อด าเนินการก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งแลว้เสรจ็ พรอ้มจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ  
จงึประกาศสิน้สดุโครงการ ซึง่ถอืเป็นโครงการทีร่ว่มกนัพฒันาทัง้สว่นของภาครฐักบัรฐั และภาครฐักบัเอกชน 

โครงการทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืงก าหนดนโยบายใหทุ้กจงัหวดัด าเนินโครงการในช่วงปี 2557 - 2562  ในขัน้ตอนแรก
ของการด าเนินโครงการจะมกีารคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการพฒันาในแนวถนนผงัเมอืง มสีภาพเป็นพืน้ทีต่าบอด หรอืถูกปล่ อย 
ทิง้รา้งว่างเปล่า โดยมกีารประชุมเพื่อประชาสมัพนัธ์ สรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจในการจดัรูปทีด่นิ การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 
พรอ้มทัง้ชี้แจงนโยบายของกรมทีต่้องการพฒันาพืน้ที่ และประโยชน์ในการพฒันาเมอืงดว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ มกีารรวบรวมหนังสอื
แสดงความยนิยอมของเจ้าของที่ดนิในโครงการมาแสดงประกอบค าขอไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเจ้าของที่ดนิทัง้หมด เพื่อขออนุมตัิ
ด าเนินโครงการตามกฎหมาย ท าใหโ้ครงการจดัรูปที่ดนิที่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวได้รบัการจดัสรรงบประมาณทัง้โครงการ 
ประกอบกบัโครงการมขีนาดเลก็ จ านวนแปลงทีด่นิและเจา้ของทีด่นิทีเ่ขา้รว่มโครงการมจี านวนน้อย ใชง้บประมาณในการด าเนินงานไม่
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สงูมากนัก อกีทัง้การก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานภายในโครงการ มเีพยีงแค่ถนนผงัเมอืง และบางโครงการไม่มคี่าใชจ้่ายในการชดเชย
หรอืด าเนินการต่าง ๆ จงึไม่มกีารก าหนดพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์ ท าใหเ้จา้ของทีด่นิภายในโครงการปันส่วนทีด่นิไม่สงูมากนัก ส่งผลให้
สามารถปิดโครงการไดอ้ยา่งรวดเรว็เป็นไปตามระยะเวลา และขัน้ตอนการจดัรปูทีด่นิ  

อย่างไรกด็ ีแมว้า่โครงการต่าง ๆ จะไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณเตม็จ านวนแลว้ แต่กย็งัพบปับหาอุปสรรคจากการด าเนินดา้นอื่น 
ๆ เช่น เจา้ของทีด่นิไมเ่ขา้ใจหลกัแนวทางการจดัรปูทีด่นิ และตอ้งการไดร้บัค่าชดเชยเหมอืนการเวนคนืทีด่นิ เจา้ของทีด่นิไมใ่หค้วามสนใจ
เท่าทีค่วร เพราะเขา้ใจว่าการจดัรูปทีด่นิแปลงใหม่กจ็ะท าใหเ้ขาเสยีพืน้ทีบ่างส่วนไป เจา้ของทีด่นิทีต่ดิถนนอยู่แลว้มกัไม่ใหค้วามร่วมมอื 
เพราะไมเ่ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการจดัรปูทีด่นิ เจา้ของทีด่นิไมพ่งึพอใจ และไมเ่หน็ดว้ยในการจดัรปูทีด่นิแปลงใหม ่หรอืการปันสว่น
ทีด่นิทีต่นเองไดร้บั การเสนอโครงการตอ้งมหีนงัสอืแสดงความยนิยอมของเจา้ของทีด่นิในโครงการมาแสดงประกอบค าขอไมน้่อยกวา่ 2 
ใน 3 ของเจา้ของทีด่นิทัง้หมด ท าใหเ้จา้ของทีด่นิบางคนไมเ่ขา้รว่มโครงการ หรอืการเปลีย่นใจของเจา้ของทีด่นิในการเขา้รว่มโครงการ การ
สละทีด่นิตามอตัราปันสว่น สง่ผลใหเ้จา้หน้าทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืงตอ้งด าเนินแกไ้ขและเจราจาต่อรองจนไดข้อ้ยุต ิกล่าวโดยสรุป
คอื ปัจจยัส าคญัที่ท าใหโ้ครงการจดัรูปที่ดนิประกาศสิ้นสุดโครงการได้ มาจากนโยบายของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงที่ใหทุ้กจงัหวดัมี
โครงการก่อสรา้งถนนตามผงัเมอืงรวม โดยใชว้ธิกีารจดัรปูทีด่นิ การสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสรา้งเตม็จ านวน การรบัฟังความคดิเหน็
และการเจรจาต่อรองกบัเจา้ของทีด่นิ ส่วนปัญหาอุปสรรคทีเ่จ้าของทีด่นิไม่เขา้ร่วมโครงการ หรอืเปลีย่นใจการการเขา้ร่วมโครงการ 
ปัจจุบนักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมนีโยบายวา่โครงการจดัรปูทีด่นิทีจ่ะเสนอของบประมาณสนบัสนุนการก่อสรา้งถนนตามผงัเมอืงรวม
และสาธารณูปโภคไดน้ัน้ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิในขอบเขตโครงการทุกรายเพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การจดัรูปที่ดนิเป็นเครื่องมอืในการพฒันาพื้นที่ สอดคล้องกบัแนวคิดที่จะพฒันาและแก้ไขปัญหาที่ดินว่างเปล่าในเมอืง 
โดยการด าเนินการจดัรูปทีด่นิอยู่บนพืน้ฐานของการมสีว่นร่วมเป็นการประสานความร่วมมอืของภาครฐั และภาคเอกชน โดยรบัภาระ
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งการทีจ่ะท าใหโ้ครงการจดัรูปที่ดนิประสบความส าเรจ็ได้ต้องประชาสมัพนัธ์ เพื่อสรา้งการรบัรู้  
และความเขา้ใจใหทุ้กภาคส่วน การไดร้บัความร่วมมอืจากเจ้าของที่ดนิยนิยอมเขา้ร่วมโครงการและยอมรบัอตัราปั ่นส่วน ตลอดจน 
การก าหนดนโบายทีช่ดัเจน ระยะเวลาในการด าเนิน และงบประมาณของโครงการ ลว้นเป็นสิง่ส าคญัในการขบัเคลือ่นโครงการจดัรปูทีด่นิ 

ทัง้น้ี จากประสบการณ์ในการด าเนินงาน และสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่โครงการจดัรูปที่ดนิ พบว่าปัจจยัที่ท าใหโ้ครงการประสบ
ผลส าเรจ็ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐั การประสานงานกบัเจ้าของที่ดนิ หรอืการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ต่าง ๆ การ
ประชาสมัพนัธใ์หทุ้กหน่วยงานและเจา้ของทีด่นิทราบ เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจจะช่วยลดปัญหาและขัน้ตอนในการด าเนินงาน 
ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ความส าเร็จของโครงการจดัรูปที่ดนิ ทัง้ 11 โครงการ ที่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานทีช่ดัเจน โดยใหน้ าการจดัรูปทีด่นิฯ มาเป็นกลไกในการก่อสรา้งถนนตามผงัเมอืง พรอ้มสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสรา้งทัง้โครงการ ตลอดจนการประชุมเจรจากบัเจา้ของทีด่นิเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปในการด าเนินโครงการ จงึเป็นสว่นส าคญัทีช่่วยสง่เสรมิ
และผลกัดนัใหเ้กดิโครงการจดัรูปทีด่นิประสบความส าเรจ็ นอกจากน้ียงัพบว่าในส่วนของภาครฐั และภาคเอกชน ยงัขาดความรูค้วาม
เขา้ใจในการด าเนินโครงการจดัรูปทีด่นิ ขัน้ตอนและการด าเนินงานตามกฎหมาย ตลอดจนการบรหิารจดัการทีด่นิจดัหาประโยชน์ซึง่เป็น
แหลง่เงนิทุนทีส่ าคญัของโครงการ 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในฐานะองคก์รหลกัทีด่ าเนินงานดา้นการพฒันาเมอืง ควรเรง่สรา้งการรบัรูร้วมทัง้สง่เสรมิใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้มามบีทบาทในการด าเนินจดัรูปทีด่นิ เป็นหุน้ส่วนทางธุรกจิ ควรร่วมกนัก าหนดนโยบายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การพฒันาในพืน้ที ่การเตรยีมความพรอ้มของบุคคลในการด าเนินโครงการ และการใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง แมก้ระทัง่การส่งเสรมิความรูด้า้นการจดัรูปทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป โดยใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ 
หรอืสือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่ขา้ถงึงา่ย ซึง่จะมผีลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ นอกจากน้ีหากโครงการไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ
มากเพยีงพอจะสง่ผลใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ในระยะอนัรวดเรว็  

แนวทางการศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัเสนอแนะใหศ้กึษาประเดน็เรือ่งการบรหิารจดัการทีด่นิจดัหาประโยชน์ และการมสีว่นรว่มทางธุรกจิ 
ระหว่างภาครฐักบัภาครฐั หรอืภาครฐักบัเอกชน เพื่อส่งเสรมิใหก้ารร่วมทุนและร่วมกนัพฒันาพืน้ที ่เน่ืองจากโครงการจดัรูปทีด่นิหลาย ๆ 
โครงการอยู่ในขัน้ตอนการประกาศสิน้สุดโครงการแต่ยงัไม่บรหิารจดัการโครงการ หรอืสามารถขายทีด่นิจดัหาประโยชน์ไดแ้ลว้เสรจ็ 
หากมกีารศกึษาและเสนอแนะแนวทางการบรหิารดงักลา่ว จะท าใหโ้ครงการจดัรปูทีด่นิประกาศสิน้สดุโครงการไดต้ามกฎหมายและเป็น
การพฒันาเมอืงดว้ยวธิกีารจดัรปูอยา่งแทจ้รงิ 



ถอดบทเรยีนความส าเรจ็โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
 การพฒันาเมอืงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบลุ่มต ่าโดยปราศจากการควบคุมจึงท าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมเมอืงและน ามาซึ่งความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้ในแงข่องกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคม ถงึแมว้่าในการจดัการน ้าท่วมในปัจจุบนันัน้จะมกีารใชม้าตรการต่าง ๆ เขา้
มาชว่ย แต่สว่นใหญ่มาตรการทปีรากฏจะเน้นไปทีม่าตรการใชส้ิง่ก่อสรา้งเป็นหลกั ผูว้จิยัจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของ
พืน้ทีอ่่อนไหวจากน ้าท่วมในพืน้ทีห่มู ่10 ต าบลหนองบวัศาลา อ.เมือง จ.นครราชสมีา ช่วงปี พ.ศ. 2553 และ 2564 เพือ่ทราบถงึสาเหตุ
ของการเปลีย่นแปลงในพืน้ทีแ่ละแนวคดิในการจดัการน ้าท่วมของหน่วยงานภาครฐั ประกอบกบัการศกึษาเปรยีบเทยีบกรณีตวัอย่าง
กระบวนการจดัการน ้าท่วมของมลรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นอกีหน่ึงเมอืงทีม่ ีการบูรณาการจดัการน ้าท่วมบนพื้นที่
อ่อนไหวควบคู่ไปกบัการพฒันา จากการศกึษาพบว่าการจดัการน ้าท่วมของจงัหวดันครราชสมีาไม่สามารถแก้ปัญหาน ้าท่วมไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพจงึท าใหพ้ืน้ทีย่งัคงประสบกบัน ้าท่วมซ ้าซาก กระบวนการจดัการน ้าท่วมของมลรฐัโคโลราโดสอดรบัการพฒันาทีเ่กิ ดขึน้ 
และท าใหก้ารพฒันาเมอืงสามารถด าเนินการต่อไปไดด้ว้ยการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิร่วมกบัการก าหนดโซนเสีย่งภยัต่อน ้าท่วม 
และเงื่อนไขการพฒันาเมอืงที่ค านึงเรื่องการอยู่ร่วมกบัน ้าท่วม เช่น มาตรการควบคุมพื้นที่ซ้อนทบัในพื้นที่น ้าท่วม ( Flood overlay 
zoning) เป็นตน้ 

ค ำส ำคญั: กำรจดักำรน ้ำทว่มบนพืน้ทีร่ำบลุ่ม, พืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้ำทว่ม, มำตรกำรไมใ่ชส้ิง่ก่อสรำ้ง, กำรวำงแผนกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

Abstract 
 An uncontrolled urban development on a floodplain area has induced severe urban flooding which causes physical, 
social, and economic damages and losses. Even with a continued improvement on flood mitigation measures, most of these 
measures are considered as structural approach. This research aims to study flood sensitive areas in Moo 10 Nong Bua Sala 
Subdistrict, Nakhon Ratchasima province and during a period between 2553 and 2564 AD to understand a cause of urban 
changes and flood mitigation measures in the study area. In addition, a comparative study of floodplain management in 
Colorado, USA gives a comprehensive flood management concept integrating both flood mitigation and urban development 
control. The result shows that there is an inefficient flood management in the study area. Using an analysis of floodplain 
management in Colorado, it can be applied to the study area by integrating flood risk zoning into land use planning with 
conditional zoning such as flood overlay zoning. 

Keywords: Floodplain management, Flood sensitive area, non-structural measure, land use planning 
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1. บทน า 

ความเป็นเมอืงทีเ่กดิขึน้น ามาซึง่การพฒันาของพืน้ทีท่างดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และโครงสรา้งพืน้ฐาน สง่ผลใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณตวั
เมอืงมคีวามหนาแน่นเพิม่มากขึน้และเกดิการขยายตวับรเิวณชานเมอืง (Suburbanization) ซึง่ไม่ไดม้กีารวางแผนรองรบัการพฒันาที่
เกดิขึน้และจ านวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้จงึเกดิการขยายตวัอย่างไรท้ศิทางในทีสุ่ด (Urban Sprawl) นอกจากน้ีการขยายตวัของชาน
เมอืงทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยมกัเกดิขึน้จากการเขา้ถงึของโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง เชน่ ประปา ไฟฟ้า ถนน อกีทัง้เรือ่งราคาทีด่นิทีไ่ม่
แพงเหมาะแก่การตัง้ถิน่ฐาน ดงันัน้จงึสง่ผลใหบ้างพืน้ทีใ่นชานเมอืงเกดิการพฒันาบนพืน้ทีร่าบลุ่มซึง่มคีวามเสีย่งในการเกดิน ้าทว่ม เมือ่
ฝนตกหนกัจะท าใหเ้กดิการไหลหลากของน ้าจากพืน้ทีส่งูกวา่ นอกจากนี้การพฒันาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยสว่นใหญ่ไมไ่ดม้กีารค านึงถงึ
การวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่กีารพจิารณาการพฒันาร่วมกบัน ้าท่วม จงึท าใหเ้หตุการณ์น ้าท่วมส่งผลกระทบรุนแรงต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน  

การผงัเมอืงเป็นเครื่องมอืหนึ่งของรฐัทีใ่ชใ้นการพฒันาเมอืงผ่านการวาง จดัท า แผนนโยบาย ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัแผน
นโยบายของรฐัในทุกระดบัตัง้แต่ประเทศจนถงึชนบทและพืน้ทีเ่ฉพาะทางเศรษฐกจิ ผงัเมอืงรวมคอืแผนผงั นโยบาย และโครงการรวมถงึ
มาตรการในการควบคุมการใชท้ีด่นิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผงัเมอืง นอกจากน้ีพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ .ศ.2562ไดม้กีาร
กล่าวถึงเน้ือหาว่าการผงัเมอืงจดัท าขึน้เพื่อความปลอดภยัของประชาชน การป้องกนัภยัพบิตั ิดงันัน้การวางผงัเมอืงให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคน์ัน้ควรมกีารพจิารณาการพฒันาเมอืงควบคูไ่ปกบัการป้องกนัภยัพบิตั ิซึง่สามารถท าผา่นการจดัท าผงัเมอืงรวมได ้  

ภูมปิระเทศของจงัหวดันครราชสมีาสว่นเป็นทัง้ทีร่าบสงูและทีร่าบลุ่ม โดยในตอนกลางของพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่มท าใหม้กัเกดิน ้า
ท่วมถงึเป็นประจ า การกระจายการพฒันาเริม่มผีลเขา้มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที ่5 ท าใหจ้งัหวดันครราชสมีาไดร้บั
โอกาสในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและเกดิแหล่งงานมากขึน้ ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงมากขึน้ของจ านวนประชากร และความ
หนาแน่นของอาคารในตวัเมอืง อกีทัง้การพฒันาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีช่านเมอืงและชนบทโดยปราศจากการวางแผนรองรบั มกัเกดิขึน้บน
พืน้ทีร่าบลุ่มหรอืบรเิวณพืน้ทีท่างน ้าไหลตามธรรมชาต ิจะไดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมเมือ่ฝนตกหนักหรอืน ้าหลาก การพฒันาบนพืน้ที่
อ่อนไหวเชน่นี้ถอืเป็นการเพิม่ความเสีย่งและทวคีวามรุนแรงของภยัน ้าทว่มได้ 

หนึ่งในพืน้ทีท่ีม่กัประสบเหตุการณ์น ้าท่วมในต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาคอื บรเิวณหมู่ที ่10 บา้น
หนองตะลุมปุ๊ กใหม่ เน่ืองจากเป็นทีร่าบลุ่มและถูกใชเ้ป็นทีร่องรบัมวลน ้าจากพืน้ทีอ่่างเกบ็น ้าในต าบลโพธิก์ลาง อกีทัง้ไดร้บัผลกระทบ
จากการขยายตวัของเมอืงทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาขึน้บนพืน้ที่แห่งน้ี เมื่อเกดิฝนตกจงึท าใหน้ ้าท่วมชุมชนและโครงการหมู่บา้นจดัสรร 
ภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎกระทรวงผงัเมอืงรวมอยู่ 2 ฉบบั คอื ผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา พ.ศ. 2547 ล่าสุดมกีารต่ออายุผงัในปี พ.ศ. 
2554 มกีารก าหนดใหพ้ืน้ทีน้ี่เป็นทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อยเพื่อรองรบัการขยายตวัของเมอืง และผงัเมอืงรวมจงัหวดันครราชสมีา พ.ศ.
2560 ก าหนดใหเ้ป็นทีด่นิประเภทชุมชน อย่างไรกต็ามผงัเมอืงรวมทุกระดบัทีม่กีารบงัคบัใชใ้นจงัหวดันครราชสมีาเป็นการก าหนดการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อรองรบัการพฒันาในอนาคต แต่ไม่ไดม้กีารระบุหรอืใหร้ายละเอยีดการควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในภาพรวม
เกี่ยวกบัการก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกดิน ้าท่วมได้ จงึท าให้ที่ผ่านมานัน้เกดิการพฒันารุกล ้าบนพื้นที่ราบลุ่ม หรอืทางน ้าไหลตาม
ธรรมชาตขิึน้ และเป็นบ่อเกดิทีชุ่มชนไดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมตามมา อกีทัง้วธิกีารแกปั้ญหาน ้าท่วมยงัไม่ถูกพจิารณาใหเ้กดิความ
ชดัเจนในการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิร่วมกบัมาตรการจดัการน ้าท่วม แสดงใหเ้หน็ถงึความไม่พลวตัของผงัทีไ่ม่ สามารถปรบัตวั
และมปีระสทิธภิาพในการควบคุมและรองรบัการพฒันาได ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์
ที่ดินปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2565 ควบคู่กับการศึกษานโยบายการจัดการน ้ าท่วมของหน่วยงานภาครัฐ และได้มีการศึกษาเชิง
เปรยีบเทยีบกบัระบบการจดัการทีร่าบลุ่มของโบลเดอร์ เคาน์ตี้ มลรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นพืน้ที่
รอยต่อระหว่างเมอืงและชนบท อกีทัง้ในสมยัก่อนยงัประสบกบัภาวะน ้าท่วมรุนแรง จงึท าใหม้กีารเริม่เหน็ถงึความส าคญัในการควบคุม
การพฒันาและน าเครือ่งมอื Floodplain overlay district เขา้มาใชใ้นการจดัการ 

2. ขอบเขตพืน้ท่ี 

บา้นหนองตะลุมปุ๊ กใหม ่หมูท่ี ่10 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา มพีืน้ทีป่ระมาณ 39.87 ตร.กม. ซึง่อยูท่างทศิ
ใตข้องอ าเภอเมอืงนครราชสมีา มกีารขยายตวัความเป็นเมอืงเพิม่สงูขึน้ เกดิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากพืน้ทีเ่กษตรกรรม
กลายเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม พืน้ทีห่มูท่ี ่10 มกัเกดิน ้าท่วมขงัเป็นประจ าเน่ืองจากลกัษณะภูมปิระเทศของ



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

1052 

พืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบและมถีนนราชสมีา-โคชยัขวางการระบายน ้าทางธรรมชาต ิเมื่อเกดิฝนตกจงึท าใหเ้กดิการขงัขึน้ พืน้ทีม่อีาณาเขตตดิ
กบัหมูบ่า้นและต าบลอื่น  

ทศิเหนือ  ตดิต่อกบัหมูท่ี1่ บา้นหนองตะคลอง ต าบลหนองบวัศาลา,  
ทศิใต ้ ตดิต่อกบัหมูท่ี ่3 บา้นหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา,  
ทศิตะวนัออก  ตดิต่อกบัหมูท่ี ่2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก ต าบลหนองบวัศาลา  
ทศิตะวนัตก  ตดิต่อกบัต าบลโพธิก์ลาง 

 
รปูท่ี 1 ภาพแสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 การขยายตวัในพืน้ท่ีชานเมือง  

Richard Harris (2015) ไดก้ลา่ววา่การขยายตวัของชานเมอืงมคีวามสมัพนัธก์บั 5 ปัจจยัไดแ้ก่  

1) ปัจจยัดา้นการพฒันาของระบบขนส่งทีด่ขี ึน้ การเขา้ถงึของโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างถนน รถไฟฟ้ามสี่วนท าใหเ้มอืงมคีวาม
หนาแน่นของประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากจากการดงึดดูคนเขา้มาท างาน สิง่น้ีท าใหเ้มอืงเสยีความสมดุลของสิง่แวดลอ้มทีด่ไีปและน ามา
ซึง่การอพยพของกลุม่คนทีม่ฐีานะดไีปตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีช่นบทและความเป็นเมอืงจงึไดเ้ริม่กระจายออกไป  

2) ปัจจยัการเตบิโตของเขตชานเมอืงทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากความเป็นเมอืงทีแ่ผก่ระจายเขา้มา การพฒันาดา้นต่าง ๆ ของเมอืง
จงึท าใหเ้มอืงต้องเกดิการปรบัตวัในการรองรบัขยายตวันัน้ดว้ยการจดัท าโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ขา้ไปยงัพืน้ที่ชนบท เช่น การตดัถนน 
ประปา ไฟฟ้าเป็นตน้ จงึก่อใหเ้กดิการอพยพของประชากรเขา้ไป 

3) ปัจจยัการกระจายของแหล่งงานในพืน้ทีช่านเมอืงส่งผลใหเ้กดิการอพยพของประชากรไป ในช่วงศตวรรษที ่19 และหลงั
สงครามโลกการก่อตัง้ของโรงงานเริม่เกดิขึน้ในพืน้ที่ชานเมอืงในทวปีอเมรกิาเหนือและยุโรป ซึง่เกดิขึน้หลงัจากทีร่ะบบขนส่งไดม้กีาร
พฒันาใหส้ามารถขนสง่และเคลือ่นยา้ยสนิคา้ไดส้ะดวก 

4) ปัจจยัดา้นราคาทีด่นิทีถู่กและผลจากการกระจายแหล่งงานในพืน้ทีช่านเมอืง สิง่น้ีท าใหป้ระชากรทีอ่พยพเขา้มานัน้สามารถ
ครอบครองทีด่นิทีม่รีาคาถูกและมอีาคารบา้นเรอืนเป็นของตวัเองได ้ในอดตีการตัง้ถิน่ฐานในชานเมอืงเกดิขึน้เพราะความหนาแน่นและ
แออดัในพืน้ทีเ่มอืงทีท่ าใหส้ิง่แวดลอ้มแย่ คนทีม่ฐีานะดจีงึเลอืกมาอาศยัทีช่านเมอืง ในช่วงกลางวนัจะเดนิทางดว้ยรถไฟเขา้ไปท างาน
และกลางคนืกลบัมาพกัทีช่านเมอืง  

5) ปัจจยัการสนับสนุนนโยบายของรฐัในการพฒันาพืน้ทีช่านเมอืง การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีช่านเมอืงถอืเป็น
ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการรองรบัการขยายตวัของเมอืง แต่หากปราศจากการวางแผนในการควบคุมแลว้จะสง่ผลใหเ้กดิการเตบิโตทีไ่ร้
ทศิทาง และยากต่อการควบคุม ในประเทศสหรฐัอเมรกิาการก่อสรา้งทางมอเตอรเ์วยไ์ปยงัพืน้ทีช่านเมอืงถูกควบคุมการพฒันาดว้ยการ
เกบ็ภาษทีีด่นิ (Property Tax)  



แนวทำงกำรวำงกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิเมอืงดำ้นกำรจดักำรพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้ำทว่ม 
กรณศีกึษำ: พืน้ทีอ่บต.หนองบวัศำลำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ 
นทัฤทยั โรจน์กนก และวจิติรบุษบา มารมย ์
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3.2 ประเภทของการเกิดน ้าท่วม 

น ้าท่วม เป็นปรากฏการณ์ทีม่นี ้าและสภาพอากาศเป็นสาเหตุ เช่นปรมิาณฝนทีต่กมากจนท าใหป้รมิาณน ้าในแมน่ ้าหรอืล าธาร
มกีารเอ่อลน้จนท าใหเ้กดิกระแสน ้าทีรุ่นแรงและท่วมเขา้พืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงหรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามต ่ากว่า  สรา้งความเสยีหายใหแ้ก่ดา้น
สงัคมและเศรษฐกจิของเมอืงไดห้ากเมอืงไมไ่ดม้กีารวางแผนรองรบัเรื่องของการจดัการภยัพบิตันิ ้าทว่มควบคู่กบัการพฒันา Jha, Bloch 
and Lamond (2012) โดยสามารถจ าแนกประเภทของน ้าทว่มดงัน้ี 

1) น ้าท่วมเมอืง (Urban Flooding) เกดิขึน้ไดจ้ากสาเหตุหลายประการไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการตัง้ถิน่ฐานเมอืงทีม่กัจะเกดิขึน้
บรเิวณแมน่ ้าเพือ่ท าการเพาะปลกูในสมยัก่อน จนท าใหใ้นปัจจุบนัเป็นผลสบืเนื่องจากการขยายตวัของเมอืงจากพืน้ทีเ่ดมิทีเ่คยตัง้ถิน่ฐาน
อยู่แลว้จงึท าใหพ้ืน้ทีใ่นเมอืงสามารถเกดิน ้าท่วมไดจ้าก แมน่ ้า น ้าท่วมชายฝัง่ จากฝนตกหนัก น ้าท่วมจากใตด้นิ (groundwater floods) 
และท าใหเ้กดิน ้าทว่มทอ่ระบายไมท่นั ปัญหาน้ีสาเหตุหน่ึงเกดิมาจากการไมว่างแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในการควบคุมการขยายตวัของ
เมอืง เพราะเนื่องจากพืน้ทีใ่นเมอืงมคีวามตอ้งการทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ขึน้ของประชากร จงึท าใหพ้ืน้ทีซ่มึผา่นน ้าของเมอืงลดลง  

2) น ้าท่วมจากการลน้ตลิง่หรอืแมน่ ้า (River or Fluvial floods) เกดิขึน้ไดจ้ากปรมิาณฝนทีต่กหนักจนท าใหค้วามสามารถของ
คลอง ทางน ้า หรอืแมน่ ้ารบัปรมิาณน ้าไมไ่หวจนท าใหเ้อ่อลน้ออกมาทว่ม 

3) น ้าท่วมขงั (Fluvial or overland floods) เป็นลกัษณะน ้าท่วมทีน่ ้าไม่สามารถซมึลงในชัน้ดนิได ้ซึ่งมาจากฝนตกหนักหรอื
หมิะทีเ่ยอะบนพืน้ผวิมกัจะพบเหน็ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเป็นเมอืงสงูมากเพราะมกีารเทพืน้ดว้ยคอนกรตีจงึท าใหน้ ้าไหลซมึลงดนิไมไ่ด ้และ
ระบบทอ่ระบายน ้าไมส่ามารถรองรบัปรมิาณน ้าได ้

4) น ้าท่วมชายฝัง่ (Coastal Floods) เกดิขึน้จากคลืน่พายุทีท่ าใหร้ะดบัน ้าทะเลมคีวามสงูขึน้แลว้พดัเขา้พืน้ทีช่ายฝัง่ ท าใหเ้กดิ
คลืน่พายุหรอืคลืน่ยกัษ์สนึามซิึง่อาจเป็นมาจากแผน่ดนิไหวใตน้ ้า  

5) น ้าท่วมที่มาจากใต้ดนิ (Groundwater floods) ลกัษณะน้ีเกิดขึน้เมื่อระดบัน ้าบาดาลของชัน้ผวิหนิที่อุ้มน ้าไวม้รีะดบัที่สูง
ขึน้มาจนถึงผวิน ้าท าใหน้ ้าเอ่อท่วมออกมา จะเกดิขึน้ในช่วงฤดูฝนหรอืฤดูหนาวที่มหีมิะปกคลุมเยอะกว่าปกต ิเป็นปัญหาที่สามารถ
เกดิขึน้ไดใ้นพืน้ทีร่าบต ่าทีเ่กดิการพฒันา 

6) Failure of artificial systems สามารถเกดิขึน้ไดเ้มื่อเกดิฝนตกหนักจนท าใหร้ะบบการระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วมที่
มนุษยส์รา้งขึน้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถป้องกนัน ้าท่วมได ้หรอืปรมิาณน ้าทีม่ากเกนิไปสง่ผลใหร้ะบบเหล่านัน้เกดิการรัว่ไหลขึน้จนท าให้
เกดิน ้าทว่มเขา้เมอืงในทีส่ดุ ลกัษณะยา่งน้ีสามารถเกดิขึน้ไดก้บัทุกพืน้ที ่

7) ลกัษณะน ้าท่วมฉบัพลนั (Flash Floods) The US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ไดม้กีาร
ใหนิ้ยามของน ้าท่วมฉบัพลนัวา่เป็นเหตุการณ์น ้าทว่มทีเ่กดิขึน้หลงัจากมฝีนตกหนักหรอืพายุเขา้ 6 ชัว่โมง โดยปกตลิกัษณะแบบน้ีท าให้
เกดิดนิถลม่ และน ้าเอ่อลน้จากแหลง่น ้าและทีก่กัเกบ็น ้าจนท าใหม้คีวามรุนแรงของน ้าไหลเขา้มาอยา่งเรว็ในพืน้ทรีาบ 

8) Semi-permanent flooding ในบางกรณีการตัง้ถิน่ฐานของเมอืงจะเกดิขึน้บนพืน้ทีร่าบลุ่มต ่าทีม่กัจะเกดิน ้าทว่มเป็นปกตแิละ
เวลานาน ซึง่เป็นผลมาจากการขยายตวัของเมอืงทีไ่มไ่ดม้กีารวางแผนควบคุมการเจรญิเตบิโต อกีประการคอืเรือ่งของราคาทีด่นิทีถู่กจงึ
ท าใหค้นเขา้มาตัง้ทีอ่ยูข่ ึน้ 

3.3 สาเหตกุารเกิดของน ้าท่วม 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่าการเกดิน ้าท่วมถอืเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอิย่างหนึ่งที่ สรา้ง
ทัง้ผลกระทบดา้นบวกและลบต่อมนุษย ์สาเหตุการเกดิน ้าทว่มถูกแบง่ออกเป็น 2 ปัจจยัหลกัอนัไดแ้ก่  

1. ปัจจยัทางธรรมชาต ิจะเกดิมาจากปรมิาณฝนตก คลืน่พายุซดัฝัง่และภยัธรรมชาตอิื่น ๆ ซึง่สามารถจ าแนกออกมาไดเ้ป็น  

1.1) ปรมิาณฝนทีต่กหนกัอยา่งต่อเน่ือง ซึง่มาจากอทิธพิลของพายุหมนุเขตรอ้นหรอืความกดอากาศต ่าพาดผา่นพืน้ทีจ่นท าให้
เกดิฝนตกเป็นบรเิวณกวา้งตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ท าใหด้นิไม่สามารถดูดซบัน ้าไดท้นัและแหล่งน ้าตามธรรมชาตไิมส่ามารถรองรบัได้
ไหวจนเกดิการลน้แลว้ไหลลงสูพ่ืน้ทีต่ ่ากวา่  
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1.2) ฝนตกหนักบรเิวณภูเขา ท าใหเ้กดิปริมาณสะสมของน ้ามากบนเขาหรอืป่าต้นไมจ้นในทีสุ่ดไม่สามารถรบัไหวท าใหเ้กดิ
ไหลบา่ลงมาทีร่าบเชงิเขาอยา่งรวดเรว็ ซึง่ชุมชนทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณจะไดร้บัความเสยีหายจากน ้าทว่มหลาก 

1.3) น ้าทะเลหนุนสูง เกดิขึน้จากอทิธพิลของน ้าขึน้น ้าลงอนัเน่ืองมาจากระดบัน ้าทะเลหนุนตลอดเวลา หากปรมิาณน ้าจาก
แมน่ ้าไหลลงมาเยอะในช่วงทีต่รงกบัฤดกูาลของน ้าทะเลหนุนสงูเกนิปกตจิะท าใหร้ะดบัน ้าในแมน่ ้านัน้ยิง่สงูขึน้และไมส่ามารถระบายน ้า
ลงทะเลไดท้นัจนเอ่อลน้ทว่มเขา้พืน้ทีร่มิฝัง่แมน่ ้าหรอืชายหาด 

1.4) ภยัธรรมชาตอิย่างอื่นที่สามารถเกดิขึ้นได้อย่างไม่ทนัตัง้ตวั เช่น สนึาม ิแผ่นดนิไหว ภูเขาไฟระเบดิ คลื่นซดัฝัง่ เป็น
สาเหตุหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิอุทกภยัขึน้ในพืน้ทีไ่ด ้

2. ปัจจยัทีม่าจากการกระท าของมนุษย ์การขยายตวัของเมอืงทีไ่มไ่ดม้กีารควบคุมนัน้เป็นผลท าใหเ้กดิการตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีท่ี่
มโีอกาสเปิดรบัความเสีย่งและมนุษยน์ัน้ไดร้บัผลกระทบจากภยัน ้าท่วมดว้ยการกระท าของตวัเอง (Adhas, Robin et al., 2012) โดยจะ
สามารถจ าแนกการกระท าทีเ่กดิจากมนุษยอ์อกไดเ้ป็น 

2.1) การตดัไมท้ าลายป่าในพืน้ที ่ท าใหพ้ืน้ทีด่ดูซมึน ้าหายไปและยงัสง่ผลใหเ้มือ่เกดิฝนตกหนักบนภเูขาจะไมม่พีืน้ทีห่น้าด่าน
คอยรบัน ้าท าใหน้ ้าไหลบา่ลงมาไดเ้รว็ยงัพืน้ทีด่า้นล่างและสรา้งผลกระทบไดรุ้นแรง    

2.2) การสรา้งถนนและสิง่ปลกูสรา้งทีข่วางทางน ้าไหลหรอืมกีารตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีลุ่ม่น ้า ท าใหป้ระสทิธภิาพของพืน้ทีเ่หล่านัน้
ในการระบายน ้าไดช้า้จนเกดิน ้าท่วมขงัขึน้ การถมสงูของอาคารสิง่ปลูกสรา้งจะเป็นการเพิม่การเปิดรบัความเสีย่งใหแ้ก่พืน้ที ่เน่ืองจาก
พืน้ทีด่ดูซบัหรอืพืน้ทีร่องรบัน ้าหายไปเหลอืเพยีงสิง่ก่อสรา้งและพืน้ซเีมนตท์ีน่ ้ายากจะซมึไหลผา่นได ้

3.4 ปัจจยัในการก าหนดพืน้ท่ีอ่อนไหวต่อน ้าท่วม 

พืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้า คอื พืน้ทีท่ีม่คีวามอ่อนไหวต่อการเกดิน ้าท่วมไดง้า่ยจากปัจจยัทัง้ฝนตกและการเอ่อลน้ของแหล่งน ้าหรอื
ทางระบายน ้าธรรมชาตทิี่ไหลท่วมเขา้มายงัพื้นที ่อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ที่ทีม่คีวามเสีย่งสูงมากและได้รบัผลกระทบจากน ้าท่วม พืน้ที่นั ้นมี
ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นพืน้ทีร่าบลุ่มต ่าน ้าทว่มถงึ พืน้ทีท่างระบายธรรมชาต ิและพืน้ทีช่ายฝัง่ เป็นตน้ (FEMA, 2005) 

ประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารก าหนดพืน้ทีเ่ขตน ้าทว่มควบคูก่บัการท าโปรแกรมประกนัภยั อยูใ่นโครงการทีช่ือ่ National Flood Insurance 
(NFIP) จดัท าโดยส านักงาน Federal Emergency Management Agency (FEMA) ในการจะท าโซนน ้าท่วมนัน้จะมกีารประเมินความ
เสีย่งของพืน้ทีน่ัน้เสยีก่อน โดยการพจิารณาองคป์ระกอบในการก าหนดพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้าทว่มดงัน้ี 

1) ขอ้มลูดา้นกายภาพพืน้ที่ เน่ืองจากแต่ละพืน้ทีใ่นประเทศมลีกัษณะภูมปิระเทศทีต่่างกนั ดงันัน้การเกดิน ้าท่วมนัน้จะจะเกดิขึน้ไดจ้าก
หลายปัจจยั เช่น ลกัษณะภูมปิระเทศ (ระดบัความสงูต ่า) และความใกลก้บัแหล่งน ้าหรอืทางน ้า การสะสมของหมิะ ปัญหานี้ท าใหเ้กดิน ้า
ท่วมไดห้ลงัจากทีห่มิะเกดิการละลายและท าใหถ้นนหน้าบา้นหรอืในชุมชนเองกไ็ดร้บัความเสยีหายตาม ประเภทการเกดิน ้าท่วม การ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ในบางพืน้ทีไ่มเ่หมาะทีจ่ะตัง้ถิน่ฐานหรอืขยายความเป็นเมอืงท าใหเ้มอืงหรอืชุมชนตอ้งมกีารออกขอ้
ก าหนดการควบคุมทศิทางการพฒันาของเมอืง 

2) ขอ้มลูสภาพอากาศและปรมิาณฝนตก  

3) ประวตัทิีเ่กดิน ้าท่วมในพืน้ที่ เป็นเรื่องทีจ่ะถูกน ามาพจิารณาในแผนการป้องกนัน ้าท่วมของแต่ละพืน้ที ่เพราะแต่ละพืน้ทีม่ปัีจจยัทีท่ า
ให้เกิดการน ้าท่วมต่างกนั ดงันัน้เมื่อเกิดน ้าท่วมจะเกิดการบนัทกึระดบัน ้าท่วมในแต่ละรอบ ความรุนแรงของน ้าท่วมที่เกดิขึน้ และ
ระยะเวลาทีน่ ้าลดลง  

3.5 การบรูณาการจดัการความเส่ียงน ้าท่วม (Integrated Flood Risk Management) 

UNDP (2004) การวางแผนการใชท้ีด่นิมผีลต่อการเกดิภยัพบิตันิ ้าท่วม โดยการเปลีย่นระบบสมดุลของน ้าต่อพืน้ที ่ซึง่อาจท า
ใหเ้กดิการเปิดรบัของพืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อการเกดิน ้าทว่ม (Exposure) และยงัเป็นการเพิม่ความเปราะบาง (Vulnerable) ใหแ้ก่พืน้ทีแ่ละสงัคม
เพราะฉะนัน้การบรหิารการจดัการใชท้ีด่นิ (Land management) มบีทบาทส าคญัในการวางแผนการจดัการน ้าท่วมเพื่อลดความเสีย่ง
การเกิดน ้าท่วมของพื้นที่ นโยบายที่เกิดขึ้นควรมกีารบูรณาการการวางแผนการใช้ที่ดนิควบคู่กับการจดัการน ้าท่วม เพื่อที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาเมอืงทางดา้นกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคม โดยมกีารก าหนดกลยุทธข์ึน้มาเพือ่ทีจ่ะหาวธิกีารบรหิารจดัการแกไ้ข
ปัญหาน ้าทว่ม ซึง่การจดัการน ้าทว่มนัน้มกีารผสมผสานระหวา่ง มาตรการการใชส้ิง่ก่อสรา้ง (Structural Measures) และ มาตรการไมใ่ช้
สิง่ก่อสรา้ง (Non- structural measures) รว่มกนัเพือ่จดัการปัญหาน ้าทว่มและลดความเสีย่งในการเกดิน ้าทว่ม 
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1) มาตรการการใชส้ิง่ก่อสรา้ง (Structural Measures) เป็นมาตรการทีน่ ามาใชล้ดความรุนแรงของน ้าท่วมทีเ่กดิขึน้ดว้ยการใช้
สิง่ก่อสรา้ง เช่น การปรบัปรุงสภาพล าน ้า การใชอ้่างเกบ็น ้าเขือ่นในการเกบ็น ้า การปรบัปรุงระบบระบายน ้า เสน้ทางน ้าออ้มเมอืง แต่วธิน้ีี
อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชวีติความเป็นอยูข่องคนในพืน้ทีท่ีม่กีารก่อสรา้งเกดิขึน้ และอาจใชง้บประมาณทีส่งูในการจดัท า  

2) มาตรการไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้ง (Non-Structural Measures) เป็นมาตรการทีจ่ะเกี่ยวขอ้งกบัการปรบัพฤตกิรรมของน ้าใหม้ทีศิ
ทางการไหลทีไ่ม่ผลกระทบต่อพืน้ที ่แต่ในทางกลบักนักเ็ป็นมาตรการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัมาตรการทางสงัคมใหค้นมสีว่นร่วมในการท างาน
ร่วมกนั ซึ่งการวางแผนการใชท้ี่ดนิถือเป็นมาตรการที่ไม่ใช้สิง่ก่อสร้าง แต่เป็นการก าหนดนโยบายในการจดัการพื้นทีใ่หส้ามารถอยู่
รว่มกบัน ้าทว่มได ้ซึง่สามารถท าไดด้งัน้ี 

2.1) การวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะภมูปิระเทศของแต่ละพืน้ทีแ่ละมกีารวางแผนควบคุมการ
ขยายตวัของเมอืงในพืน้ทีร่าบลุ่มต ่าน ้าทว่มถงึ(Floodplain) เขตลุม่น ้า พืน้ทีโ่ล่งรมิฝัง่แมน่ ้า เพราะการขยายตวัของประชากรและชุมชนที่
ไมไ่ดถู้กควบคุมทศิทางนัน้จะไปรุกล ้าพืน้ทีแ่หลง่น ้า ทางน ้าไหลและเพิม่ความแออดัใหก้บัพืน้ที ่ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเปราะบางขึน้ จงึ
ท าใหม้คีวามจ าเป็นในการควบคุมความหนาแน่นของอาคารทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ทีร่าบเพือ่ลดความเสีย่งของพืน้ที่ 

2.2) มกีารจดัท าแผนทีน่ ้าท่วม (Flood-hazard maps) ขึน้ในพืน้ทีเ่พื่อจะบ่งบอกว่าแต่ละพืน้ทีอ่ยู่ในความเสีย่งในการเกดิน ้า
ท่วมมากหรอืน้อยแค่ไหน นอกจากน้ียงัสามารถบอกไดว้่าการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทอะไรทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการเกดิน ้าท่วม รวมถงึ
วธิน้ีียงัสามารถเป็นเครือ่งมอืในการประเมนิความเสีย่งและเพิม่ความตระหนกั ความรูใ้นการปรบัตวัใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้เนื่องจาก
การจดัท าแผนทีน่ ้าทว่มมกัจะท าจากประวตักิารเกดิน ้าทว่มจงึท าใหว้ธิน้ีีตอ้งมกีารตดิตามเหตุการณ์น ้าทว่มและการคาดการณ์ 

2.3) มกีารอนุรกัษ์พืน้ทีป่กคลุมดนิในทีร่าบน ้าท่วมถงึ รวมถงึมกีารก าหนดระยะถอยในการพฒันาทีด่นิจากแหล่งน ้าซึง่มพีืน้ที่
ปกคลุมดนิอยูม่กีารควบคุมความหนาแน่นของอาคารในพืน้ที ่

2.4) เสนอใหม้กีารงานใชท้ีด่นิไดห้ลากหลายหน้าที ่(Multifunctional land use) เพือ่เพิม่ความเป็นพลวตัใหก้บัการใชท้ีด่นิใน
การอยูร่ว่มกบัน ้าได ้เชน่ พืน้ทีส่วนสาธารณะ สนามเดก็เลก็ โรงเรยีน สามารถใชพ้ืน้ทีเ่หลา่น้ีเป็นทีร่บัน ้าไดเ้มือ่เกดิน ้าทว่ม เป็นตน้ 

2.5) มกีารก าหนดการเกบ็ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียมทีด่นิทีแ่ตกต่างกนัระหว่างพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้กบัพืน้ทีด่อ้ยการ
พฒันา เพือ่ควบคุมความหนาแน่นและสรา้งความแรงจงูใจในการใชท้ีด่นิ 

2.6) มกีารก าหนดรูปแบบของอาคารใหน้ ้าสามารถผ่านไดแ้ละก าหนดวสัดุในการใชก้่อสรา้งทีส่ามารถทนทานต่อน ้าในพืน้ที่
เสีย่งต่อการเกดิน ้าทว่ม เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และความสญูเสยี 

4. ระเบียบวิธีวิจยั 

วธิกีารศกึษาแนวทางการวางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเมอืงดา้นการจดัการพื้นทีอ่่อนไหวต่อน ้าทว่ม: กรณีศกึษา พืน้ทีอ่บต.หนอง
บวัศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการศกึษาโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพโดยศกึษาพืน้ทีท่ีม่คีวามอ่อนไหวต่อน ้า
ท่วมในด้านลกัษณะกายภาพ และนโยบายของเมอืงที่เกดิขึ้น รวมทัง้ศกึษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิและมาตรการ
แกปั้ญหาน ้าท่วมของหน่วยงานภาครฐั ผ่านการศกึษาเอกสารขอ้มลูลกัษณะภูมปิระเทศ การตัง้ถิน่ฐานและการขยายตวัของเมอืง ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาและแสดงผลออกมาในเชิงรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา และแผนที่ (mapping) 
นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาในเรื่องของแนวคดิการจดัการทีร่าบลุ่มของโบลเดอร ์เคาน์ตี้ มลรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิาจากการ
สบืคน้ผา่นเอกสารและไดม้กีารศกึษาถงึในเรือ่งของแนวคดิการจดัการทีร่าบลุ่ม 
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กรอบแนวคิด 

 
รปูท่ี 2 กรอบแนวคดิ, โดยผูว้จิยั. 

4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การศกึษาแนวทางการวางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเมอืงดา้นการจดัการพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้าทว่ม: กรณีศกึษา พืน้ทีอ่บต.หนองบวั
ศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดยผูศ้กึษาไดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจากสิง่พมิพ ์ไดแ้ก่ ต ารา 
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิน ้าทว่มและนโยบายการพฒันาเมอืงของจงัหวดันครราชสมีา ผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีาและผงั
เมอืงรวมจงัหวดั เพือ่ศกึษาปัจจยัในการก าหนดพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้าทว่ม 

4.2 ขัน้ตอนการศึกษา 

1) ทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้าทว่มและปัจจยัในการพจิารณาพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้าทว่ม 

2) จดัท าแผนทีเ่พือ่วเิคราะหว์า่พืน้ทีห่มูท่ี ่10 เป็นพืน้ทีท่ีอ่่อนไหวต่อน ้าทว่มโดยน าขอ้มลูลกัษณะภมูปิระเทศ ทศิทางการไหลน ้า 
ระดบัน ้าทว่มและความรุนแรง ระยะเวลาในการระบายน ้า และการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2565  

3) ศกึษาการจดัการน ้าท่วมของหน่วยงานภาครฐัของพืน้ทีศ่กึษาดว้ยการพจิารณานโยบายและมาตรการการป้องกนัน ้าท่วม
ของจงัหวดันครราชสมีา และศกึษาจากแนวคดิการจดัการทีร่าบลุ่มของมลรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอมเรกิาในเชงิเนื้อหา 

4) สรุปประเดน็ผลการศกึษาจากการ 

4.3 การรวบรวมข้อมลู 

ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื ขอ้มลูปฐมภูม ิซึง่ทางผูว้จิยัไดม้กีารรวบรวมขอ้มลูขึน้ดว้ยตนเอง และ
ข้อมูลทุติยภูมิมาจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องและข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพที่ขอความอนุเคราะห์มาจาก
หน่วยงานภาครฐั จะมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 ขอ้มลูปฐมภมู ิ

รวบรวมและอัปเดตข้อมูลด้านกายภาพได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร แหล่งน ้ า บริเวณที่เคยประสบน ้ าท่วม 
ผลกระทบของน ้าทว่มต่อพืน้ที ่ ใชว้ธิวีจิยัเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพและปรมิาณ ดว้ยวธิสี ารวจภาคสนามและศกึษาจากขอ้มลูเอกสาร 

4.3.2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ

ดา้นนิยาม ความหมาย ทีม่า แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขยายตวัของเมอืงในชานเมอืง การจดัการความเสีย่งภยั
พบิตัิน ้าท่วม และมาตรการการใช้ที่ดินและกฎหมายอื่นๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่ศึกษา นอกจากน้ีขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัด้าน
กายภาพและสาเหตุน ้าท่วมของพืน้ทีข่อความอนุเคราะหจ์ากส านักงานโยธา และผงัเมอืงจงัหวดันครราชสมีา ส านักป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั นครราชสมีา และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวัศาลา 
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5. ผลการศึกษาเบือ้งต้น 

5.1 พืน้ท่ีอ่อนไหวต่อน ้าท่วมและมาตรการป้องกนัน ้าท่วม 

ในการศึกษาครัง้น้ีได้มกีารวเิคราะห์จากแผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตผงัเมอืงรวมเมือง
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ร่วมกบัแผนทีแ่สดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2565 ท าใหท้ราบวา่พืน้ทีห่มู ่10 ซึง่อยู่
ภายในต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เป็นพืน้ทีห่นึ่งทีม่คีวามอ่อนไหวต่อน ้าท่วมเน่ืองจากพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบต ่าน ้า
ทว่มถงึไดง้า่ยจากพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความสงูกวา่คอื บรเิวณอ่างเกบ็น ้าของต าบลโพธิก์ลาง อ.เมอืง ท าใหเ้มือ่ฝนตกจะเกดิไหลบากของน ้าลง
มาท าใหพ้ืน้ทีห่มู ่10 เป็นทีร่องรบัน ้าท่วม อกีทัง้ตวัพืน้ทีห่มู ่10 ไมส่ามารถระบายน ้าต่อไปไดเ้พราะมถีนนหมายเลข 224 ราชสมีา-โชค
ชยั ขวางทาง จงึท าใหพ้ืน้ทีร่บัน ้าจากทัง้อ่างเกบ็น ้าดงักลา่วและพืน้ทีต่วัเอง หากพจิารณาร่วมกบัการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน
ของปี 2553 และ 2564 จะเหน็ไดว้่ามกีารพฒันาทีด่นิของภาคเอกชนและประชาชนจงึท าใหค้วามหนาแน่นอาคารเพิม่ขึน้ในพืน้ทีเ่สีย่ง
ภยัแบบน้ี เชน่ โครงการหมูบ่า้นจดัสรรบยีอรน์ โครงการหมูบ่า้นอนิโทรพารค์ หา้งสรรพสนิคา้แมคโคร โกดงั เป็นตน้ 

  
รปูท่ี 3  ลกัษณะภูมปิระเทศในขอบเขตผงัเมอืงรวมเมอืงนคร
นครราชสมีา, ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง. 

รปูท่ี 4  ลกัษณะภูมปิระเทศและทศิทางการไหลของน ้า, 
จาก อบต.หนองบวัศาลา. 

จากการสบืคน้ขอ้มลูในปี พ.ศ.2553 เกดิพายุเขา้ท าใหฝ้นตกหนักเป็นเวลา 3 วนัตดิ กนัท าใหพ้ืน้ทีห่มู่ 10แห่งน้ี เกดิน ้าท่วม
อยา่งรุนแรง ซึง่ระดบัน ้าท่วมเท่าอก และใชเ้วลาทีน่ ้าจะลดลงหมดไดเ้กอืบ 1 อาทติย ์การจดัการน ้าทว่มของ อบต.หนองบวัศาลาคอืการ
เพิม่เครื่องสบูน ้าแลว้น าน ้าไประบายพืน้ทีอ่ื่น (ส านักขา่วไทยรฐั, 2553) ดงันัน้จงึท าใหท้ราบว่าพืน้ทีน้ี่เป็นพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้าท่วมและ
ยงัคงเกดิการพฒันาอยู่อย่างต่อเน่ือง วธิกีารจดัการน ้าท่วมของอบต. หนองบวัศาลาและจงัหวดันครราชสมีาคอืการเพิม่ขนาดท่อระบาย
น ้าและเพิม่ทางระบายน ้าใหป้ล่อยขา้มมาอกีฝัง่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการแกปั้ญหานี้ไม่ไดย้ัง่ยนืเพราะในช่วงเดอืนตุลาคม พ.ศ.2564 เกดิ
ฝนตกหนักไดร้บัอทิธพิลจากพายุเตีย้นหมูแ่ละพายุไลออนรอ็กท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณน้ีเกดิน ้าท่วมอกีครัง้  และหากดูจากผงัเมอืงรวมเมอืง
นครนครราชสมีาและผงัเมอืงรวมจงัหวดันครราชสมีาจะท าใหท้ราบว่าพื้นที่น้ีถูกมองเป็นที่รองรบัการขยายตวัจากตวัเมอืงแต่ไม่ได้
พจิารณาเพิม่เตมิในมมุของการจดัการทีร่าบลุ่มเอาไว ้ 
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รปูท่ี 5 แผนทีแ่สดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคตขอบเขตผงั
เมอืงรวม เมอืงนครราชสมีา จากส านกังานกรมโยธาธกิารและผงั
เมอืง จงัหวดันครราชสมีา, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั. 

รปูท่ี 6  แผนทีแ่สดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคตขอบเขต  
ผงัเมอืงรวมจงัหวดันครราชสมีา พ.ศ.2560 จากส านกังานกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครราชสมีา, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั. 

  
รปูท่ี 7  แผนทีแ่สดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2553,  
โดยผูว้จิยั. 

รปูท่ี 8  แผนทีแ่สดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2565,  
โดยผูว้จิยั. 

 
รปูท่ี 9 แผนทีแ่สดงภาพรวมของพืน้ที,่ ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั. 
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รปูท่ี 10 ภาพแสดงสิง่ก่อสรา้งในพืน้ทีห่มู ่10, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั. 

 
รปูท่ี 11 ภาพแสดงผลกระทบของน ้าทว่มพืน้ทีห่มู ่10 ต.หนองบวัศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั.           

5.2 การจดัการท่ีราบลุ่มของมลรฐัโคโลราโด ประเทศสหรบัอเมริกา 

 
รปูท่ี 12 ภาพแสดงหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการทีร่าบลุ่มของมลรฐัโคโลราโดประเทศสหรฐัอเมรกิา, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั. 
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การจดัการทีร่าบลุ่มของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะเริม่ตัง้แต่ระดบัสหพนัธรฐั โดย FEMA ทีจ่ะจดัท าโปรแกรมประกนัภยัน ้าท่วม 
(National Flood Insurance Program) โปรแกรมน้ีจะมเีนื้อหา 2 สิง่คอื 1) โซนน ้าทว่มทีจ่ะระบุความเสีย่งมากถงึน้อยในการเกดิน ้าท่วม 
(Flood zone mapping) 2) ประกนัภยัน ้าทว่ม ทัง้สองสิง่น้ีจะเป็นตวัอยา่งใหก้บัแต่ละมลรฐัในการน าไปปรบัใชใ้นการจดัการทีร่าบลุ่ม  

ในระดบัของมลรฐัโคโลราโดมีการน าเอาโครงการน้ีมาปรบัใช้โดยคณะกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า (Colorado water 
conservation Board/ CWCB) จะออกมาเป็น RULES AND REGULATIONS FOR REGULATORY FLOODPLAINS IN COLORADO 
เป็นมาตรฐานในการจดัท า Code ส าหรบัรฐับาลทอ้งถิน่ต่อไป ซึง่ทางBoulder County ไดจ้ดัท าออกมาในลกัษณะ Land use Code ใน
บท Floodplain Overlay district ประกอบไปดว้ยเกณฑแ์ละมาตรฐานส าหรบัพืน้ทีร่าบลุ่ม เช่น การควบคุมการขยายตวัของเมอืงผ่าน
การก าหนดประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีร่าบลุ่ม มาตรฐานและทีต่ัง้ของโครงสรา้งพืน้ฐานและสถานทีอ่ านวยความสะดวกของ
เมอืง ใบอนุญาตการขอก่อสรา้งในพืน้ทีร่าบลุ่ม เป็นต้น จากทีก่ล่าวมาเรื่องของ Land use Code ระดบัรฐับาลเคาน์ตี้นัน้รฐับาลระดบั
มวินิซปิอล (municipal government) จะน าไปเป็นตน้แบบต่อไปในการออกกฎบตัรของเมอืงทีห่น่วยงานและประชาชนควรพงึปฏบิตัติ่อ 
ส าหรบัเมอืงโบลเดอร์ซติี้ คอื The charter of Boulder City ในหวัขอ้ Natural resource overlay district ดา้น Floodplain และต่อมาจะ
ออกมาเป็นนโยบายเชงิพืน้ทีร่ะดบัทอ้งถิน่ Boulder Valley Comprehensive Plan และทา้ยทีสุ่ดออกมาเป็นระดบัแผนผงัโครงการหรอื
มาสเตอรแ์พลน Comprehensive Flood and Stormwater Master Plan   

โดยแนวคดิของการจดัการทีร่าบลุ่มของโบลเดอร์ เคาน์ตี้ มลรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้จะมกีารอ้างองิพืน้ทีน่ ้า
ท่วมจาก FEMA แล้วเอามาประกอบในการท าข้อก าหนดในการจ ากัดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยหากจะก่อสร้างในพื้นที่ 
Floodplain ท าไดแ้ต่มเีงือ่นไขวา่ตอ้งมใีบขออนุญาตการก่อสรา้งในพืน้ทีร่าบลุม่จากเคาน์ตีเ้สยีก่อน (Floodplain permits) ซึง่ใบอนุญาต
น้ีเขา้มาก าหนดประเภทของ Use โดยสรุปดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งการก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในโซนน ้าทว่มมลรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

 

6. การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา 

พืน้ทีห่มู ่10 เป็นพืน้ทีอ่่อนไหวต่อน ้าทว่มเนื่องจากมปัีจจยัทางดา้นลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นทีร่าบต ่าและมแีหลง่น ้ากระจายใน
พืน้ทีเ่ป็นจ านวนมาก อกีทัง้เป็นทีร่องรบัน ้าของอ่างเกบ็น ้า ต าบลโพธิก์ลาง จงึท าใหเ้มือ่เกดิฝนตกนอกจากจะมปีรมิาณน ้าทีม่าจากพืน้ที่
ตวัเองดว้ยแลว้ยงัมนี ้าทีไ่หลมาจากพืน้ทีโ่พธิก์ลางเขา้มาเพิม่ นอกจากน้ีเมือ่เทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปี พ.ศ.2553 กบั พ.ศ.2565 เหน็
ได้ถึงแม้พื้นที่จะเกิดน ้ าท่วมหนักขนาดไหนก็ยงัเกิดการพฒันา ผงัเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ .ศ…. และ ผงัเมืองรวมจังหวดั
นครราชสมีา พ.ศ.2560 ก าหนดใหพ้ืน้ทีห่มู ่10 เป็นทีร่องรบัการขยายตวัแต่ไมไ่ดพ้จิารณาในเรือ่งการควบคุมการพฒันาและการจดัการ
ที่ราบลุ่มที่มคีวามอ่อนไหวต่อน ้าท่วมเช่นน้ี แสดงใหเ้หน็ว่าพื้นที่น้ีมคีวามอ่อนไหวต่อน ้าท่วมเกดิมาจาก 2 ปัจจยั คอื 1) ปัจจยัด้าน
กายภาพทีเ่ป็นทีร่าบลุ่มต ่า 2) นโยบายของรฐัในการตดัถนนหมายเลข 224 น ามาซึ่งความเป็นเมอืงทีข่ยายตวัเขา้มาท าใหท้ีร่บัน ้าถูก
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เปลีย่นใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัและพาณิชยกรรมมากขึน้ อกีทัง้มาตรการแก้ไขน ้าท่วมเป็นมาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้ง (structural measure) ซึ่ง
สามารถป้องกนัน ้าทว่มไดใ้นระยะหนึ่งแต่ไมส่ามารถท าไดอ้ย่างเดยีว จงึควรมกีารน าเอามาตรการไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้งเขา้มาควบคุมและตัง้
เงื่อนไขการพฒันาเขา้ไปผ่านระบบผงัเมอืง การจดัการทีร่าบลุ่มของมลรฐัโคโลราโดจะใหค้วามส าคญัในดา้นการควบคุมการพฒันาใน
พืน้ทีร่าบลุ่มเป็นหลกัควบคู่ไปกบัโซนน ้าท่วมทีท่ าโดย FEMA ท าใหเ้กดิประสทิธผิลและสามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิ ดงันัน้หากน าเอา
หลกัการการจดัการทีร่าบลุ่มเขา้มาร่วมพจิารณาในการจดัท าผงัเมอืงจะสามารถช่วยควบคุมการพฒันาและรกัษาแหล่งน ้าและพืน้ที่สี
เขยีวทีส่ามารถเป็นแนวกัน้น ้าได ้
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ศึกษาการปรบัตวัของย่านจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 

กรณีศึกษา: ย่านสีลม กรงุเทพมหานคร 
A STUDY OF HEIGHBOURHOOD RECOVERY FROM COVID-19 PANDEMIC: 

A CASE STUDY OF SILOM AREAS IN BANGKOK 
 

พรพรรณ ภวูดลไพโรจน์1 และ วจิติรบุษบา มารมย2์ 
PRONPAN PHUWADONPHAIROT1 and WIJITBUSABA MAROME2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121 
pronpan.phuwadon@gmail.com1, wijitbusaba@ap.tu.ac.th2 

บทคดัย่อ 
 การปรับตัวของย่านสามารถน าไปสู่ย่านที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19  
และการเปลีย่นแปลงเหล่านี้มผีลทัง้ดา้นบวกและดา้นลบต่อการด ารงชวีติในเมอืง การประกอบอาชพี และพืน้ที ่งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาการปรบัตวัของย่านจากการไดร้บัผลกระทบของโควดิ-19 ในย่านสลีม ซึ่งเป็นหน่ึงในย่านทีเ่ศรษฐกจิทีส่ าคญัของกรุงเทพฯ 
การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ของยุทธศาสตร์การปรบัตวัของเมอืงและการสมัภาษณ์เชงิลกึไดน้ ามาใชใ้นระเบยีบวธิวีจิ ัย การศกึษามุ่งเน้น 
ช่วงพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งควบคุม 1) การปิดกิจกรบริการ 2) ช่วงเคอร์ฟิว  
3) การห้ามจดักจิกรรมการรวมกลุ่ม และ 4) การเว้นระยะห่างทางสงัคม เพื่อวเิคราะห์การควบคุมเหตุฉุกเฉินเหล่าน้ี โดยเชื่อมโยง  
กบัหลกับริการสาธารณะ การวจิยัพบว่าจาการควบคุมโรคระบาดในข้างต้น ท าให้เกิดภาระโดยตรงกับคนบางกลุ่มในการท างาน  
ความไมป่ลอดภยัของพืน้ที ่เกดิการตดิขดัการเขา้ถงึระบบขนสง่สาธารณะ และความมชีวีติชวีาของพืน้ที ่งานวจิยัน้ีชีว้า่การปรบัตวัพืน้ที่
จากโควดิ-19 เป็นแนวทางทีส่ าคญัส าหรบัมาตรการวางผงัเมอืง และชว่ยใหพ้ืน้ทีส่ามารถด าเนินการไดแ้มภ้ายใตว้กิฤตโดยไมต่อ้งใชพ้ระ
ราชก าหนดฯ 

ค ำส ำคญั: เชื้อไวรสัโคโรนำ 2019, กำรปรบัตวัของยำ่น, หลกับรกิำรสำธำรณะ, ยำ่นสลีม 

Abstract 
 An adaptation of urban districts can lead to a district capacity to cope with changes caused by the COVID-19 pandemic 
and these changes have both positive and negative consequences towards urban livelihoods, jobs and spaces. This research 
aims to study an adaptation of urban districts from the impact of the COVID-19 in Si-lom which is one of the major economic 
districts in Bangkok. Critical analysis of urban adaptive strategies and in-depth interviews are used in the research methodology. 
The study focuses during the period of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation (B.E.2548) 
which controlled 1) a closure of service businesses, 2) a curfew period, 3) a ban of gathering activities and 4) a social distancing 
and analyses these emergency controls in relations to public service principles. The research finds that because of the above 
emergency controls, it directly created a burden for some groups of people to go to work, created unsafe areas, obstruction to 
access public transportation and business closures. Indirect impacts can be an underuse of public service and public spaces 
and liveliness of the district itself. This research suggests that a district adaptation from the COVID-19 is an important guideline 
for urban planning measures and allows the district to function even under the crisis without employing the Emergency Decree. 

Keywords: Covid-19, Urban Adaptation, Public Service, Silom District 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

 เมอืง เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของประชากรและเป็นศูนย์กลางของการเตบิโตทางเศรษฐกจิและนวตักรรม อาจท าใหผู้ค้นเสีย่ง  
ต่อแรงกดดนัจากภยัธรรมชาติและภยัที่มนุษย์สร้างขึ้นในเรื่องของน ้าท่วม น ้ าแล้ง ไฟไหม้ป่า รวมไปถึงการระบาดของเชื้อไวรสั  
ภยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อเมอืงทัง้ทางตรงและทางอ้อมท าให้เกิดปัญหาความเปราะบางต่อพื้นที่เมอืง เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
การใชป้ระโยชน์อาคาร พืน้ทีส่าธารณะ สภาพภมูอิากาศ และการใชช้วีติประจ าวนั เป็นตน้ ในสถานการณ์ปัจจุบนัไดเ้กดิการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการระบาดใหญ่หลังจากพบผู้ติดเชื้อทัว่โลก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม  
ถึง 2,440,542 คน รักษาหาย 2,334,050 คน และเสียชีวิตถึง 22,173 คน ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2565  (กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณะสขุ, 2565) ซึง่การแพรร่ะบาดท าใหไ้ดร้บัความเสยีหายเป็นวงกวา้งตัง้แต่พืน้ทีเ่มอืงจนถงึชวีติประจ าวนั 

สลีม เป็นหน่ึงในยา่นทีม่คีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิต่อประเทศไทย เปรยีบเสมอืนศูนยก์ลางทางธุรกจิซึง่เตม็ไปดว้ยบรษิทั
ทัง้ไทยและต่างชาตเิขา้มาลงทุนมากมายในพืน้ที ่ดว้ยพืน้ทีท่ าเลใจกลางเมอืง การเดนิทางสะดวกจงึท าใหป้ระชาชนทีไ่หลเวยีนในพืน้ที่  
มทีัง้คนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่เป็นจ านวนมาก ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและกจิกรรมทางเศรษฐกิจจงึมีแหล่งท่องเที่ยว 
ทัง้กลางวนัและกลางคนืตลอด 24 ชัว่โมง ท าใหย้่านไม่หลบัใหลอนัเป็นเอกลกัษณ์ของย่านสลีม ด้วยเหตุน้ีการแพร่ระบาดโควดิ -19  
จงึมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญักบัย่านทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู (อญัชล,ี 2563) เน่ืองดว้ยการประกาศพระราชก าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทัง้หมด 42 ฉบบั มมีาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ -19 ที่ส าคญั ได้แก่ การห้าม 
ออกจากเคหะสถาน การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ การห้ามรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  
และการปิดเมอืง (Lockdown) ท าใหม้ผีลกระทบต่อประชาชนไม่สามารถประกอบอาชพีได้ตามปกต ิแรงงานจ านวนเกดิการย้ายถิ่น 
กลับสู่ชนบทเน่ืองจากการขาดรายได้ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ (ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ , 2563)  
และกระทบต่อพืน้ทีเ่มอืง เช่น พืน้ทีอ่าคาร พืน้ทีส่าธารณะ รปูแบบการเดนิทาง เป็นตน้ ท าใหพ้ืน้ทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิและความเป็น
ยา่นของสลีมหายไปชัว่ขณะ 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาศกึษาการปรบัตวัของย่านจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควดิ -19 
ในย่านสลีม กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลกระทบทางกายภาพ เศรษฐกจิ และสงัคม และการปรบัตวัของประชาชน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และจากการไดร้บัผลกระทบการประกาศพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 น าไปสูก่ารเสนอแนวทางอนัจะสง่ผลดตี่อการปรบัตวัของย่านผา่นมาตรการทางผงัเมอืง เพือ่สง่เสรมิการพฒันาพืน้ที่
เช่น การส่งเสรมิการใช้ที่ดนิแบบผสมผสาน การรวมสถานที่ท างานเข้ากบัที่อยู่อาศยั และการท าให้ถนนปลอดภยัส าหรบัการเดิน 
และปัน่จกัรยาน เป็นตน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิและมคีวามเป็นยา่นอยา่งสลีมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาผลกระทบจากการประกาศพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
2) เพือ่ศกึษาผลกระทบต่อดา้นกายภาพ และเศรษฐกจิ สงัคม ในพืน้ทีศ่กึษา 
3) เพือ่เสนอแนวทางการปรบัตวัของยา่นผา่นมาตรการทางผงัเมอืงจากกรณีศกึษาต่างประเทศ 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัย่าน 

 ยา่นภายในพืน้ทีท่างเศรษฐกจิของเมอืงจะดงึดดูผูค้นมากมายเขา้มาเพือ่ท ากจิกรรมต่าง ๆ เขา้มาในพืน้ที ่จากความหลากหลาย
ของผูค้นและเชื้อชาต ิจ าเป็นจะต้องมกีฎหมายทางผงัเมอืงที่จะสนับสนุนใหเ้กดิกจิกรรมทางธุรกจิเพื่อร องรบัผูค้น โดยปัจจุบนัย่าน 
มีความทันสมยัมากขึ้นสามารถสร้างพื้นที่การพบปะปฎิสัมพนัธ์ได้อย่างเข้มข้น จึงท าให้ย่านในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน  
เป็นผลมาจากมติขิองย่าน 4 ดา้น (วมิลศร ีลิม้ธนากุล, 2537) ไดแ้ก่ 1) ดา้นกายภาพ เป็นเอกลกัษณ์ของย่านทีเ่กดิจากความต่อเน่ือง
ของกจิกรรม ซึ่งมขีอบเขตของความต่อเน่ืองหรอืขอบเขตของย่านทีไ่ม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมศิาสตร์สภาพแวดลอ้มพืน้ที่ 
รวมถงึการทบัซอ้นของย่านขา้งเคยีงมกีารกระจุกตวัของกจิกรรมอย่างหนาแน่น ซึง่พืน้ทีข่า้งเคยีงจะมผีลอย่างมากตอการเปลีย่นแปลง
ลกัษณะทางกายภาพของย่าน 2) ด้านประชากร มีขนาดและความหนาแน่นของประชากรจ านวนหน่ึง และจะต้องมีความพลวตั  
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ของประชากรที่เกิดจากการไหลเขา้ออกโดยแรงดงึดูดบางประการที่มลีกัษณะพเิศษของย่าน  3) ด้านสงัคม เป็นสถาบนัทางสงัคม  
ซึ่งคนในย่านมีบทบาทและหน้าที่ที่เกิดกิจกรรมหรือมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะต่างๆ ตามสถานภาพของแต่ละบุคคลที่ม ี
ความแตกต่างกนัไป 4) ดา้นวฒันธรรม แสดงถงึต าแหน่งของบุคคลวา่อยู่ในสถานภาพใด เป็นการแสดงต าแหน่งการด ารงอยู่ของบุคคล
ในพืน้ทีเ่มอืงท าใหบุ้คคลสามารถระบุความสมัพนัธต์่อเมอืงผา่นการอยูอ่าศยัหรอืการมปีฎสิมัพนัธใ์นยา่น 

 จากการเกดิวกิฤตการณ์อย่างปัจจุบนัในสถานการณ์วกิฤตการแพร่ระบาดโควดิ-19 มติขิองย่านและความสามารถในเมอืง 
เกิดการหยุดชะงกั กจิกรรมที่เคยมหีมดไปท าใหย้่านไม่เกิดการปฎิสมัพนัธ์กนัเหมอืนอย่างที่เคยเป็น จงึต้องมกีารปรบัตวัของย่าน  
เพือ่ชว่ยใหพ้ืน้ทีส่ามารถด าเนินการไดแ้มภ้ายใตว้กิฤต 

 วจิติรบุษบา มารมย์ (2020) ได้กล่าวว่า “เมอืงพลวตั” หรอื “เมอืงปรบัตวัเพื่อเตบิโต” เป็นเมอืงที่สามารถปรบัตวัต่อปัจจยั 
ที่เปลี่ยนไป ให้กลบัสู่สภาวะปกติให้ได้ในระยะเวลาที่ส ัน้ที่สุด โดยเมอืงไม่หยุดที่จะเติบโตเมื่อเกิดภาวะที่ได้รบัผ ลกระทบต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสโคโรน่า หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อเป็นการรองรับกับสภาวะปัญหา 
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัโครงสรา้งพืน้ฐาน เศรษฐกจิ รวมถงึสงัคมในอนาคต โดยทีเ่มอืงยงัคงไวซ้ึง่การบรหิารการบรกิารของโครงสรา้งระบบ 
และอตัลกัษณ์ของพืน้ทีต่ามปกต ิ

2.2 แนวความคิดหลกัการให้บริการสาธารณะของภาครฐั (Public Service) 

 พรสนัต์ เลี้ยงบุญเลิศชยั (2009) กล่าวว่า เป็นภารกิจของรฐัหรือเป็นภาระหน้าที่ของรฐัที่ต้องจดัท าเพื่อตอบสนอง  
ความตอ้งการของประชาชนโดยรวมสาธารณประโยชน์ไว ้เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา การคมนาคมและการขนส่ง การศกึษา การรกัษา 
ความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยั เพื่อใหป้ระชาชนมมีาตรฐานคุณภาพชวีติทีด่ ีโดยหลกัการใหบ้รกิารสาธารณะมหีลกัการ
ส าคญั 3 ประการซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัในนาม หลกัการของโรแลนด ์(Rolland Principles) ไดแ้ก่ หลกัความต่อเน่ืองของบรกิารสาธารณะ 
(Continuity) หลกัความเปลี่ยนแปลงได้ของบริการสาธารณะตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสาธารณะ (Adaptability)  
และหลกัความเสมอภาคส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ (Equality) ทัง้น้ี รฐัต้องไม่เลอืกปฎบิตัใินการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และจะต้องจดัท าเพื่อประชาชนทุกคน ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารจดัท าบรกิารสาธารณะ และกรอบการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

2.3 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 สถานการณ์ฉุกเฉิน (state of emergency) เป็นภยัต่อความมัน่คงหรอืความปลอดภยัของรฐัหรอือาจท าให้รัฐตกอยู่ใน
ภาวะคบัขนัหรอืภาวะการรบหรอืการสงคราม ซึ่งรฐัมอี านาจในการประกาศว่าพื้นที่ใดก าลงัตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมี
บทบญัญัติบางประการที่ส่งผลกระทบต่อชีวติผู้คน จากการประกาศ ค าสัง่และข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบุถงึ “หา้มท า” และ “ตอ้งท า” เช่น การหา้มเขา้พืน้ทีเ่สีย่ง การปิดสถานทีเ่สีย่ง
ต่อการตดิต่อโรค การหา้มออกจากเคหะสถาน และการหา้มรวมกลุ่มกนัเพื่อการใด ๆ เป็นต้น การประกาศพระราชก าหนดการ
บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมสถานการ์การระบาดโควิด-19 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่26 มนีาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา ปัจจุบนัมขีอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ทัง้หมด 42 ฉบบั 

2.4 บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.4.1 ซำนตำโมนิกำ, แคลฟิอรเ์นีย, สหรฐัอเมรกิำ 

เมอืงซานตาโมนิกา เป็นใจกลางเมอืงของแหล่งท่องเที่ยวและการค้าของแคลฟิอร์เนีย จากการแพร่ระบาดโควดิ -19  
เมอืงซานตาโมนิกา้ไดอ้นุมตักิฎหมายการ Zoning ชัว่คราว เพือ่ใหธุ้รกจิเปิดใหมแ่ละธุรกจิทีม่อียู่นัน้สามารถด าเนินการไดต้ามปกต ิ 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการปรบัตวัของเมอืงหลงัจากการได้รบัผลกระทบโควดิ-19 อย่างหนัก การเปลี่ยนแปลงกฎหมายชัว่คราว 
เป็นการลดอุปสรรคทางดา้นกฎระเบยีบเพื่อบรรเทาผลกระทบไดท้นัทแีละกฎทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อธุรกจิขนาดเลก็ในพืน้ที่  
เป็นหลกั เพือ่ใหเ้กดิการปรบัตวัดา้นกฎระเบยีบส าหรบัธุรกจิภายใน Third Street Promenade โดยเทศบาลซานตาโมนิกาไดใ้หค้น 
ในพื้นที่ระบุถึงปัญหาเกี่ยวกบัธุรกจิขนาดเลก็ที่ก าลงัเผชญิ รวมไปถึงระเบยีบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิาร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และมาตรการการจอดรถยนตแ์ละการบรรทุกสนิคา้ในเชงิพาณิชย ์ซึ่งการเปลีย่นแปลงน้ีส่งผลต่อธุรกจิทีม่อียู่
ในพืน้ที ่Third Street Promenade มขีอ้ก าหนดไดแ้ก่ 1) การก าหนดกฎหมายเกีย่วกบัการคา้ปลกีและรา้นอาหาร 2) ขอ้ก าหนดใน
การจดัหาทีจ่อดรถเพิม่เตมิและพืน้ทีบ่รรจุสมัภาระใหม่ 3) ลดขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัขนาดรา้นอาหาร 4) การจดัระเบยีบการใหบ้รกิาร
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการผ่อนคลาย เป็นตน้ ทัง้น้ี ซานตาโมนิกาไดใ้หค้วามส าคญักบัการปรบัตวัของเศรษฐกจิในพืน้ที ่โดยมี
สว่นรว่มกบัประชาชนและภาครฐั 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 ในประเทศไทยส่งผลต่อย่านอย่างมากในการเขา้ไปใชพ้ืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นของผูค้น 
ทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการแพรเ่ชือ้ขยายเป็นวงกวา้ง ในขณะเดยีวกนัภาครฐัไดอ้อกขอ้บญัญตัแิละขอ้ปฎบิตัติ่อประชาชนอยา่งเครง่คดัเพือ่ให้
เกดิการป้องกนัโดยการประกาศพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมกีารประกาศออกมาทัง้หมด 
42 ฉบบั โดยมปีระเดน็ดงัน้ี 1) การปิดสถานทีใ่หบ้รกิารซึง่เป็นการจ ากดัสทิธิใ์นการใชช้วีติประจ าวนัของประชาชน เช่น การปิดสถาน
บรกิาร สถานบนัเทงิ สถานประกอบการ สถานศกึษา สถานพยาบาล เป็นตน้ 2) การหา้มออกจากเคหะสถานยามกลางคนื 3) การหา้มจดั
กจิกรรมการรวมกลุ่มในพื้นทีน่ าร่องการท่องเทีย่วมากกว่า 500 คน ซึ่งเป็นจะเป็นผลการศกึษาในวตัถุประสงค์ที่ 1 เพื่อใหเ้หน็ว่าการ
ประกาศใช้พระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ส่งผลอย่างไรต่อพื้นที่ศึกษา และให้มกีารตระหนักถึงการประกา ศใช ้
ที่ต้องค านึงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมมากขึ้น และน าผลการศึกษาที่ได้จากวตัถุประสงค์ข้างต้น น าข้อมูลที่ได้มาผนวก  
กับกระบวนการการจัดท าแผนที่ (Mapping/Survey) การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) เพื่อศึกษา
ผลกระทบจากการระบาดโควดิ-19 และการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฯ ส่งผลอย่างไรต่อดา้นกายภาพ และเศรษฐกจิ สงัคม ในพืน้ที่
ศกึษา โดยภาครฐัจดัใหย้่านสลีมเป็นพืน้ทีน่ าร่องการท่องเทีย่วท าใหเ้กดิผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของพืน้ที ่โดยผลกระทบ
ทางตรงท าใหเ้กดิการหายไปของผูค้นทีเ่ขา้มาใชก้จิกรรมและการบรกิารภายในพืน้ทีอ่ยา่งมาก เกดิพืน้ทีเ่ปลีย่วอนัตราย รวมไปถงึความ
ไม่ต่อเน่ืองในการเดนิทางของผูค้นทีย่งัอยู่ในพืน้ทีแ่ละผูท้ีเ่ขา้มาในพืน้ที ่และผลกระทบทางอ้อมท าใหพ้ืน้ทีส่าธารณะหรอืการบรกิาร
สาธารณะในพืน้ทีไ่มม่คีนเขา้มาใชบ้รกิารเท่าทีเ่คยเป็น ความเป็นย่าน ความมชีวีติชวีาของย่านลดลง และการวางแผนการโซนน่ิงของ
พืน้ทีอ่าจจะไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้เพือ่ใหเ้หน็วา่การระบาดโควดิ-19 และการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฯ นัน้ ไดส้ง่ผลกระทบต่อ
พืน้ที ่และเพือ่ใหภ้าครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และนักวางผงัเมอืงไดต้ระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ และน าผลการสรุป
ทัง้สองวัตถุประสงค์สู่การเสนอแนวทางการปรับตัวของย่านผ่านมาตรการทางผังเมืองจากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ  
เพื่อให้หน่วยงานของภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการส นับสนุน 
ในการปรบัตวัของยา่นทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิและเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วได ้

 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกำรวจิยั 

 ขอ้มลูในการวจิยัจะใชข้อ้มลูปฐมภมู ิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม และขอ้มลูทุตยิภมูมิาประกอบอา้งองิในการวจิยั 

 1) ประกาศพระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทัง้หมด 42 ฉบบั 
2) การจดัท าแผนที ่(Mapping/Survey) 
3) การสงัเกต (Observation)  
4) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Interview) 

3.2.2 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุ่มตวัอยำ่ง 

กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยแบ่งเป็น ผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีศ่กึษาทัง้หมด 20 คน  และผูท้ีเ่ขา้มาในพืน้ทีศ่กึษา 30 
คน รวมทัง้หมด 50 คน 

1) ผูท้ีอ่ยู่อาศยัในพื้นทีศ่กึษา 20 คน ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 8 คน ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 2 คน และมอเตอร์ไซต์
รบัจา้ง 2 คน 

2) ผูท้ีเ่ขา้มาในพืน้ทีศ่กึษา 30 คน ประกอบดว้ย ผูท้ีเ่ขา้มาท างานในพืน้ที ่26 คน และนกัทอ่งเทีย่ว 4 คน 

4. ผลการศึกษาเบือ้งต้น 

4.1 ผลกระทบจากการประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรอื พรก.ฉุกเฉิน มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 
2563 จนถงึปัจจุบนั เพือ่ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการแพรเ่ชือ้ขยายเป็นวงกวา้ง ซึง่เป็นกฎหมายที่
ไมส่ามารถตรวจสอบได ้ท าใหเ้กดิความไมโ่ปร่งใส เนื่องจากเป็นการใหอ้ านาจเบด็เสรจ็แก่นายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นการขดัต่อภารกจิของรฐั
ทีต่อ้งอ านวยความตอ้งการของประชาชน และจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน ไดแ้ก่ การคมนาคมและการขนส่ง การศกึษา การ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยั เป็นตน้ 

 กรุงเทพมหานครในสถานการณ์วกิฤตอย่างการระบาดโควดิ-19 น้ี ไดเ้ป็นพืน้ทีน่ าร่องการท่องเทีย่วทัว่ทัง้กรุงเทพมหนาคร 
ส่งผลใหย้่านสลีม ต้องหา้มมกีารจดักจิกรรมรวมกลุ่มมากว่า 500 คน ตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 ฉบบัที่ 32 ซึ่งการหา้มการรวมกลุ่มเป็นหน่ึงในสาเหตุของปัญหาที่ท าใหว้ถิีชวีขิองประชาชนเกดิความสะดุด ผูว้จิยัจงึได้
ศกึษาการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทัง้ 42 ฉบบั โดยเน้นช่วงสถานการณ์การระบาดโควดิ -19 
รุนแรง เพื่อให้เหน็ถึงบรบิทของย่านสลีมในช่วงนัน้จากการลงภาคสนาม (Survey) และการสงัเกต (Observation) โดยแบ่งออกเป็น  
3 ประเด็น 1) การปิดสถานที่ให้บริการซึ่งเป็นการจ ากัดสิทธิใ์นการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน เช่น การปิดสถานบริการ  
สถานบนัเทงิ สถานประกอบการ สถานศกึษา สถานพยาบาล เป็นตน้ 2) การหา้มออกจากเคหะสถานยามกลางคนื 3) การหา้มจดักจิกรรม
การรวมกลุม่ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 พระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สง่ผลกระทบต่อยา่น 
พระราชก าหนด 

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ส่ิงท่ีเกิดขึน้กบัย่านสีลม ผลกระทบด้านผงัเมือง 

1. การปิดสถานท่ีให้บริการ 
1.1 สถานบรกิาร 
         • รา้นอาบ อบ นวด 
         • รา้นเสรมิสวย 

ยา่นสลีมเป็นยา่นศนูยก์ลางธุรกจิและยา่นการคา้ที่
ส าคญั ท าใหก้จิกรรมและผูค้นภายในยา่นมคีวาม
หลากหลาย ซึง่สามารถแลกเปลีย่นวฒันธรรมได้
อกีดว้ย ดว้ยสถานการณ์โควดิ-19 ท าใหส้ถาน
บรกิารต่าง ๆ ภายในยา่นหยุดชะงกั ไดแ้ก่ 
• ไมม่ผีูค้นเขา้มาใชบ้รกิารพืน้ที ่
• เกดิการวา่งงานจ านวนมาก จากการลดภาระ
คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบการ 
• เกดิการเปลีย่นกจิการรา้นคา้ อยา่งเชน่ จากเดมิ
เป็นประเภทรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่ เปลีย่นเป็นการ
ใชช้อ่งทางออนไลน์เขา้มา 
• เกดิความไมต่่อเนื่องในการเดนิทางของผูค้นทีเ่ขา้
ใชใ้นพืน้ที ่จากการมาตรการลอ็คดาวน์ตามพระ
ราชก าหนดฯ ไดก้ าหนด 
• เกดิการปิดประกาศเซง้ เช่า จ านวนมากและยา้ย
ออกไปยงัพืน้ทีอ่ื่น 

จากพระราชก าหนด
สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 
2548 ไดส้ง่ผลใหส้ิง่ทีเ่กดิ
ขึน้กบัยา่นสลีมไดม้กีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่การ
เปลีย่นแปลงน้ีจะเป็นสว่น
หน่ึงของผงัเมอืงทีไ่ดร้บั
ผลกระทบตามไปดว้ย 
โดยมปัีญหาทีเ่กดิขึน้ตอ้ง
มกีารค านึงถงึ 
• ประชาชนไมส่ามารถ
เขา้ถงึขนสง่สาธารณะ 
• ใชป้ระโยชน์อาคาร  
• การวางโซนน่ิงไวแ้ลว้ไม่
เป็นไปตามทีก่ าหนด 
 

1.2 สถานบนัเทงิ 
         • ผบั บาร ์
1.3 สถานประกอบการ 
         • รา้นอาหาร 
         • รา้นสะดวกซือ้/คาเฟ่ 
         • บรษิทัเอกชน 
1.4 สถาบนัการศกึษา 
         • โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 
         • สถาบนักวดวชิา 
1.5 การคมนาคมและขนสง่สาธารณะ 
          • รถเมลล ์
          • BTS/MRT 
2. การห้ามออกจากเคหะสถานยามกลางคืน • เกดิพืน้ทีเ่ปลีย่วอนัตราย 

• ความเป็นยา่น และความมชีวีติชวีาของยา่นลดลง 
• ความปลอดภยั 
 

3. การห้ามจดักิจกรรม 
การรวมกลุ่ม โดยสีลมเป็นพืน้ท่ีน าร่องการ
ท่องเท่ียวห้ามมีมากกว่า 500 คน 

• พนกังานบรษิทัเขา้มาท างานพืน้ทีไ่มไ่ด ้ เชน่ 
บรษิทัเอกชน หา้งสรรพสนิคา้ ซึง่สว่นใหญ่จะยา้ย
ไป work from home 
• ความไมแ่น่นอนของเหตุการณ์ ท าให ้Office 
Building เกดิการ Save Cost 
• พืน้ทีส่าธารณะหรอืการบรกิารสาธารณะในพืน้ที่
ไมม่คีนเขา้มาใชบ้รกิารเทา่ทีเ่คยเป็น 

• พืน้ทีส่าธารณะ (Public 
space) และการบรกิาร
สาธารณะ (Public 
service) ไมม่กีารใชง้าน 

 การระบาดโควดิ-19 ไดเ้น้นย ้าถงึความส าคญัของบรกิารสาธารณะในเมอืง เน่ืองจากผูค้นพึง่พาบรกิารสาธารณะอย่างมาก  
เช่น การคมนาคมขนส่งสาธารณะ พื้นที่สวนสาธารณะ สถานที่พกัผ่อนมากกว่าทีอ่ยู่อาศยั จะเหน็ไดว้่าการประกาศพระราชก าหนด
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระบุถงึการหา้มเขา้พืน้ทีเ่สีย่ง โดยการปิดสถานทีเ่สีย่งต่อการตดิต่อโรค การหา้มออกจากเคหะสถาน 
และการหา้มรวมกลุ่มกนัเพื่อการใด ๆ เป็นการลดิรอนสทิธแิละเสรภีาพในการเดนิทางและวถิีชวีติประจ าวนัของประชน  จากการลง
ภาคสนามและสงัเกตการณ์ สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัย่านสลีม ส่วนใหญ่จะไม่มผีูค้นเขา้มาใชบ้รกิารพืน้ที ่เกดิพืน้ที่เปลีย่วแมเ้ป็นช่วงกลาง วนั 
และกลางคนื ในรูปรูปที ่2 ผลกระทบจากสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนอย่างการแพร่ระบาดโควดิ-19 และจากการประกาศพระราชก าหนด
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึง่เป็นรูปถ่าย ณ วนัที ่15 มนีาคม 2564 จะเหน็ไดว้่าความเป็นย่าน และความสดใสของย่านหายไป  
ทัง้ผูค้น และกจิกรรมต่าง ๆ ในพืน้ที ่รวมไปถงึการใชป้ระโยชน์อาคารทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท าใหน้ักผงัเมอืงจะต้องเริม่มกีารเลง็เหน็ถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น การวางโซนน่ิงของย่านสีลมอาจไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ได้ในอนาคต ความปลอดภัย  
และพืน้ทีส่าธารณะ เป็นตน้ 
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รปูท่ี 2 ผลกระทบจากสถานการณ์ทีไ่มแ่น่นอน 

4.2 ผลกระทบด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคมย่านสีลม 

สาเหตุการแพร่ระบาดโควดิ-19 เกดิจากการสมัผสัใกลช้ดิกนั และยงัมสีถาพแวดลอ้มทีม่าจากคุณภาพอากาศ ความเรว็ลม 
และน ้ าทัง้คุณภาพน ้ าและวัฏจักรของน ้ า รวมไปถึงความหนาแน่นประชากร ที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19  
อย่างรวดเรว็อกีดว้ย ซึง่การแพร่ระบาดจะขึน้อยู่กบับรบิทของแต่ละพืน้ทีโ่ดยรอบ (Sharifi & Khavarian-Garmsir, 2020) สง่ผลกระทบ
ต่อกายภาพพื้นที่ และเศรษฐกิจ สังคม ยิ่งมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมกีารพฒันามากขึน้ ปัจจุบนัเกดิการท างานทางไกล การแพทย ์ระบบเฝ้าระวงั การคา้ออนไลน์ 
และการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องใช้อาคาร หรือหน้าร้านในพื้นที่ที่มคี่าเช่าแพงอย่างพื้นที่แต่เดิมมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจ   
ดงันัน้ การประกาศพระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทีไ่ด้หยุดกจิกรรมชัว่คราวอาจน าไปสู่มาตรการป้องกนัที่เขม้งวด  
ในขณะเดยีวกนัยงัสะทอ้นถงึความเชื่อมโยงถงึกายภาพ และเศรษฐกจิ สงัคม รวมไปถงึส่งผลกระทบทัง้พฤตกิรรมและความเสีย่งต่อ  
การเดนิทางระบบขนสง่สาธารณะ 

จากการลงภาคสนาม (Survey) และการสงัเกต (Observation) ภายในย่าน ไดน้ ามาจดัท าแผนที ่(Mapping) กจิกรรมภายใน
พื้นที่ศึกษา เพื่อให้เห็นว่าย่านสีลมมีความหลากหลายของกิจกรรม เมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และผลของ 
การประกาศพระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของภาครฐั ได้ส่งผลกระทบต่อกายภาพ และเศรษฐกจิ สงัคมอย่างไร  
พรอ้มกบัการน าการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Interview) จากรปูที ่1 แสดงใหเ้หน็วา่ย่านสลีมสว่นใหญ่เป็นกจิกรรมบรษิทั ธุรกจิบรกิารโรงแรม 
คอนโดมเินียม และธุรกจิรา้นอาหาร ตามล าดบั 

4.1.1 ดำ้นกำยภำพ 

การระบาดโควดิ-19 ส่งผลกระทบถงึการเปลีย่นแปลงไปทัง้บรบิทและความโดดเด่นในพืน้ที ่จากการเวน้ระยะห่างทางสงัคม
เพือ่ไมใ่หเ้กดิการสมัผสัซึง่กนัและกนั รวมไปถงึมติขิองย่านทีไ่มเ่กดิความต่อเน่ืองของกจิกรรม อกีทัง้ยงัเป็นจุดเปลีย่นถ่ายการเดินทาง
รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT และรถไฟฟ้า BTS หากพดูถงึผลกระทบดา้นกายรปูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากส ารวจภาคสนามคอื พืน้ทีส่าธารณะ ที่
ได้รบัผลกระทบมากที่สุด เช่น ทางเดินเท้า ถนน เป็นต้น ก่อนการระบาดโควดิ-19 ย่านสลีมเป็นสถานที่ผู้คนพลุกพล่านไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหารรมิทาง พนักงานบรษิทั หรอืนักท่องเที่ยว ผู้คนเขา้ใช้พื้นที่สาธารณะส าหรบักจิกรรมต่าง ๆ ในย่าน  
ท าให้ย่านสลีมจงึเป็นนย่านที่มคีวามหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดโควดิ -19 ผู้คนได้ใช้พื้นที่สาธารณะน้อยลง  
ซึ่งท าให้ความเป็นย่านสลีมหายไปชัว่ขณะอย่างรูปที่ 3 และกิจกรรมภายในย่าน ผู้ประกอบการบางส่วนเกิดการเปลี่ยนกิจกรรม 
ทีเ่คยท าอยู่เป็นอกีรปูแบบ หรอืมกีารเซง้รา้น เซง้อาคาร หรอืเกดิการปล่อยเช่าพืน้ทีจ่ านวนมาก ยิง่ท าใหเ้หน็วา่สลีมในเวลานี้ไดร้บัพษิ
จากการระบาดโควดิ-19 อย่างหนัก โดยทีจ่ะปรบัตวัไดน้ัน้จะต้องมกีารจดัสรรพืน้ทีแ่ละเพิม่มาตรการทางผังเมอืงใหก้บัผูป้ระกอบการ
ธุรกจิขนาดเลก็ เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดใ้นขณะทีย่งัอยูใ่นสถานการณ์วกิฤต 
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ธุรกิจบรกิารกระจุกตวัภายในย่านสลีม เช่น ผบั บาร์ และอาบ อบ นวด ซึ่งเป็นสถานที่บนัเทงิที่ส าคญัของนักท่องเที่ยว  
เมื่อเกิดการถูกปิดชัว่คราว ปิดถาวรหรือย้ายออกพื้นที่ แม้ว่าหลายผู้ประกอบการจะกลบัมาให้เหมอืนเดมิ แต่ผลกระทบที่ตามมา 
ก็ยงัปรากฏใหเ้หน็อย่างชดัเจน และเจ้าของพื้นที่ว่างและอาคารจะเป็นเรื่องยากที่จะหาผูเ้ช่ารายใหม่ที่ยงัคงเชื่อมัน่ในธุรกิจค้าปลี ก 
ทีม่หีน้ารา้น อกีทัง้ธุรกจิคา้ปลกีนัน้มคีวามตอ้งการพืน้ทีอ่าคารพาณิชยกรรมลดลง อาจจะเป็นประเดน็ในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิส าหรบั
เมืองที่มีพาณิชยกรรมสูง และเป็นหน่ึงในผลกระทบต่อเจ้าของอาคารอย่างมาก ซึ่งผู้เช่าอาคารอาจไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้  
และยงัไมจ่ าเป็นเนื่องจากการระบาดผูค้นท างานทางออนไลน์ ท าใหห้น้ารา้นไมจ่ าเป็นตอ้งมอีีก 

รปูท่ี 3 กจิกรรมภายในพืน้ทีศ่กึษา 

4.1.2 ดำ้นเศรษฐกจิ และสงัคม 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถปรบัตวัได้จากการแพร่ระบาดโควดิ -19  
ซึง่เป็นความทา้ทายของเศรษฐกจิและสงัคมในยา่น เช่น ความไมม่ัน่คงทางดา้นการเงนิ ความกลวัต่อสถานการณ์ และการเวน้ระยะหา่ง
ทางสงัคม ซึ่งการระบาดท าใหเ้กดิความตงึเครยีดทางสงัคมระหว่างกลุ่มแรงงานและกลุ่มผูป้ระกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสรภีาพ  
ในการเดินทาง รายได้ของประชาชน ภาษี การทองเที่ยง และการบริการธุรกิจขนาดเล็ก การระบาดโควดิ -19 ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ  
เกดิความตระหนักถึงธุรกจิ E-Commerce ท าธุรกรรมซื้อขาย หรอืแลกเปลี่ยนสนิค้าและบรกิารบนอนิเทอร์เน็ต โดยใช้เวบ็ไซต์หรอื 
แอปพลเิคชนัเป็นสื่อในการน าเสนอสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ รวมถงึการตดิต่อกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ท าใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่  
หนัไปใชบ้รกิารกนั ซึง่จะท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของอตัราการวา่งงาน และการไมจ่ าเป็นตอ้งค านึงถงึหน้ารา้นเพือ่บรกิารอกีดว้ย 

5. สรปุผลการศึกษา 

 การแพรร่ะบาดโควดิ-19 ไมเ่พยีงแคเ่กดิจากสมัผสัใกลช้ดิกนัเพยีงเทา่นัน้ แต่ยงัขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละพืน้ทีโ่ดยรอบอกีดว้ย 
ยงัมสีภาพแวดล้อมและความหนาแน่นประชากรก็ยงัเป็นสาเหตุของการระบาดโควดิ -19 จากการศกึษาพบว่าการประกาศพระราช
ก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เขา้มาใชใ้นสถานการณ์วกิฤตการระบาดโควดิ-19 ยงัไมเ่หมาะสมเทา่ทีค่วร เนื่องจากสาระส าคญั
ของการประกาศคือ การห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมัว่สุมกัน  
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หา้มการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรอืท าใหแ้พร่หลายซึ่งหนังสอื สิง่พมิพ์ หรอืสื่ออื่นใดทีม่เีจตนาบดิเบอืนขอ้มูลข่าวสาร หา้มการใช้
เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ หรือก าหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทาง ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ  
ซึ่งขอ้ก าหนดมคีวามจ ากดัสทิธเิสรภีาพของประชาชนในการหา้มท าทุกกจิกรรม ท าให้ผูค้นเกิดภาวะความเครียด และปฎิบตัอิย่าง
เคร่งครดัตลอดหลายปี ท าใหย้่านเศรษฐกิจสลีมเกิดความเครยีดของพื้นที่ ความเป็นย่านและความโดดเด่นในพื้นที่หายไปชัว่ขณะ  
และความไมเ่กดิความต่อเน่ืองของกจิกรรมไดเ้น้นย ้าถงึความส าคญัของบรกิารสาธารณะในเมอืงจากภาครฐัทีต่อ้งมกีารเอือ้อ านวยความ
สะดวกให ้เน่ืองจากมผีูค้นพึง่พาบรกิารสาธารณะอย่างการคมนาคมขนส่ง พื้นที่สวนสาธารณะ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึง
มาตรการการปรบัตวัทีส่ามารถใหป้ระชาชนด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างปกต ิการประกาศใชพ้ระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 ท าใหย้า่นสลีมเกดิการเปลีย่นรูปแบบของกจิการเพือ่ใหเ้กดิความอยู่รอด รวมไปถงึการเซง้ เชา่ รือ้ถอน หรอืยา้ยออกเพือ่ไป
เช่าพื้นที่ที่ถูกกว่า ของผูป้ระกอบการและนักลงทุนบางส่วนจากการรบัมอืไม่ไหวถึงราคาค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าอาคาร ซึ่งทางผงัเมอืง  
ต้องเลง็เหน็ถึงปัญหาตามมาคอืการใช้ประโยชน์ที่ดนิพาณิชยกรรมของสลีมยงัคงเป็นเหมอืนเดมิหรอืไม่ หรอืจะมมีาตรการอย่างไร
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถกลบัเขา้มาบรกิารพืน้ทีด่งัเดมิ ความไม่ต่อเน่ืองของกจิกรรมและคมนาคมขนส่งท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถงึ  
การบริการสาธารณะในพื้นที่ได้ เป็นผลให้พื้นที่เปลี่ยวอันตราย อาจจะต้องมีการค านึงถึงความปลอดภัยในย่านมากขึ้น ทัง้น้ี  
การใชพ้ระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดโควดิ -19 สามารถท าไดแ้ต่ต้องไม่เคร่งครดั 
มากเกนิไปจนถงึท าใหค้วามเป็นยา่นหายไปชัว่ขณะ  

การแพร่ระบาดโควดิ-19 สง่ผลกระทบต่อกายภาพพืน้ที ่และเศรษฐกจิ สงัคม ในยา่นสลีมพบวา่ ดว้ยการเปลีย่นแปลงกจิกรรม
ทีก่ระท าอยู่ใหเ้ขา้สู่ธุรกจิ E-Commerce ผูป้ระกอบการบางส่วนเซง้หน้ารา้นเพื่อท าธุรกจิในทีพ่กัอาศยัหรอืการยา้ยออกไปยงัพืน้ทีอ่ื่น
เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยลง อาจจะท าให้ความต้องการพื้นที่ของอาคารพาณิชยกรรมลดลงตามไปด้วย ซึ่งอาจจะเป็นประเด็น 
ในทางผงัเมอืงของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิส าหรบัย่านทีม่พีาณิชยกรรมสงูอย่างสลีม และเป็นหน่ึงในผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในพืน้ที่
อย่างมาก จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าย่านสลีมที่มคีวามหนาแน่นทางเศรษฐกิจ เมื่อได้รบัผลกระทบจากกระบาดโควิด -19 และจาก 
การประกาศพระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยิง่ไดร้บัความเสยีหายต่อกายภาพ และเศรษฐกจิ สงัคมอยา่งมาก 

จากกรณีศกึษาต่างประเทศทีม่มีาตรการทางผงัเมอืงเพื่อส่งเสรมิใหย้่านมกีารปรบัตวัจากสถานการณ์โควดิ -19 โดยการส่งเสรมิการใช้
ทีด่นิแบบผสมผสาน การรวมสถานทีท่ างานเขา้กบัทีอ่ยูอ่าศยั การท าใหถ้นนปลอดภยัส าหรบัการเดนิและปัน่จกัรยาน การใหก้ารโซนน่ิง
พืน้ที่ชัว่คราว รวมไปถึงการที่ต้องเขา้ใจถึงปัญหาของพื้นที ่อย่างเมอืงซานตาโมนิก้า แคลฟิอร์เนีย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
การคา้ขนาดทีส่ าคญั จงึไดใ้หป้ระชาชนทุกคนทีอ่ยู่ในพืน้ที ่รวมทัง้ผูป้ระกอบการทุกรายไดร้ะบุถงึปัญหาและระเบยีบการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิ รวมถงึมาตรการสง่เสรมิในเรือ่งกจิกรรมนันทนาการต่าง ๆ และพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่ใหเ้มอืงเกดิการปรบัตวัและสามารถอยู่รอดได้
แมย้ามวกิฤต ดว้ยเหตุน้ี ย่านสลีม ทีเ่ป็นแหล่งการคา้และแหล่งธุรกจิ ควรมกีารร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและเอกชนในพื้นที ่ใหเ้กดิ
มาตรการเชงิบวกสง่เสรมิใหก้บัการพฒันาพืน้ที ่ทีอ่ยู่อาศยั พืน้ทีท่ างาน พืน้ทีส่าธารณะ การคมนาคมขนสง่ และความปลอดภยั ในช่วง
การระบาดโควดิ-19 โดยไมต่อ้งประกาศพระราชก าหนดฉุกเฉินทีก่่อใหเ้กดิการลดิรอนสทิธิข์องประชาชน 
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บทคดัย่อ 
 กำรรบัประทำนอำหำรเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงเสรมิคุณภำพชวีติที่ดขีองคนในเมอืง จำกกำรเดนิเท้ำเพื่อไป
ร้ำนอำหำร-เครื่องดื่ม กำรเดนิทอดน่องและพบปะพูดคุยระหว่ำงทำงถือเป็นกำรพกัผ่อนในวนัท ำงำนภำยใต้ช่วงเวลำที่จ ำกดั ได้แก่ 
ช่วงเวลำก่อนเขำ้งำน ช่วงเวลำพกักลำงวนัและช่วงเวลำหลงัเลกิงำน ในปัจจุบนัพบว่ำ กำรใชง้ำนพืน้ทีบ่รเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี์
สำมำรถพบเหน็ธุรกจิรำ้นอำหำร-เครื่องดื่มเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคญัทีท่ ำให้กำรพฒันำพืน้ทีร่อบสถำนีขนส่งมวลชน 
เกดิกจิกรรมและกลุ่มผูค้นทีห่ลำกหลำยเขำ้มำใชง้ำน ส่งผลใหเ้มอืงมชีวีติชวีำ งำนวจิยัน้ีจงึสนใจศกึษำรปูแบบของรำ้นอำหำร -เครื่องดื่ม 
และกำรสญัจรของคนเดนิเท้ำบรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี์ และวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของรูปแบบเศรษฐกิจกบักำรสญัจร เพื่อ
เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำปรบัปรุงโครงขำ่ยกำรสญัจรกำรเดนิเทำ้บรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยีเ์พือ่เพิม่ศกัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีใ่ห้
เหมำะสมกับบริบทกำรพฒันำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งมวลชน เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่ำวจึงท ำกำรส ำรวจภำคสนำม เก็บข้อมูล
โครงสรำ้งเชงิสณัฐำนเมอืง ประเภทของรำ้นอำหำรและเครื่องดื่ม ลกัษณะของรำ้น และช่วงเวลำเปิด-ปิดรำ้น แลว้น ำมำระบุต ำแหน่งบน
แผนทีโ่ครงขำ่ยถนนและทำงเดนิเทำ้ โดยใชเ้ทคนิค Space Syntax ในกำรวเิครำะหร์ะบบโครงสรำ้งเชงิสณัฐำนพืน้ทีบ่รเิวณรอบสถำนี
รถไฟฟ้ำอำรยี์ กำรศกึษำพบว่ำ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มมกักระจุกตวัตำมแนวถนนสำยหลกัและถนนซอยที่ส ำคญัในย่ำน เช่น ถนน
พหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ 7 ซอยพหลโยธนิ 7 และซอยอำรยี ์1 ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพกำรเขำ้ถงึสงู พืน้ทีเ่หลำ่น้ีมลีกัษณะทีเ่ขำ้ถงึงำ่ย 
อยูใ่กลบ้รเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำและอำคำรส ำนกังำนขนำดใหญ่  

ค าส าคญั: ทุนเชงิพืน้ที,่ ธุรกจิรา้นอาหาร-เครือ่งดืม่, การพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชน, ยา่นอารยี ์ 

Abstract 
 Eating is another activity that contributes to enhancing the quality of life of people in the city. Walking to restaurants 
and cafés and strolling and socializing along the way is a great way to help reduce the stresses during workdays under limited 
hours. Those limited time such as the time before work attendance, lunch break, and off-work. Currently, food and beverage 
businesses have been found in the area around the Ari sky train station which is one of the transit-Oriented Development (TOD) 
areas. These businesses are associated with gathering, meeting, consumption, and trading activities. Hence, it initiates a greater 
variety and a more vibrant city. Therefore, this project aims to study the pattern of restaurants and beverages including the 
pedestrian traffic around the Ari sky train station. Then, the relationship between economic patterns and the journey will be 
analyzed. This could propose the guidelines for developing the improvement of the walking network around Ari sky train station 
in order to enhance the potential of accessibility around the area. To achieve the goal, a field survey was conducted. The urban 
morphology was analyzed. Moreover, the types of foods and beverages, the type of shops, and the shop opening/closing time 
were collected. These obtained data were mapped on the road network and pedestrians before being subjected to the Space 
Syntax technique to analyze the morphological system of the area around the Ari sky train station. To date, we found that food 
and beverage restaurants are mostly concentrated along major roads and alleys in the district, such as Phahon Yothin Road, 
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Soi Phahon Yothin 7, Soi Phahon Yothin 7, and Soi Ari 1. These areas have high accessibility potential, are easily accessed, 
and are close to the train station and office buildings. 

Keywords: spatial capital, restaurant-beverage business, Transit-Oriented Development, Ari district 

 

1. บทน า  

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนักรุงเทพมหำนครมปีระชำกรเพิม่สงูขึน้จำกบทบำทเมอืงศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิของประเทศ และกำรพฒันำโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนระบบขนส่งมวลชนที่เพิม่ศกัยภำพพืน้ทีต่่อกำรพฒันำโครงกำรขนำดใหญ่ในรูปแบบผสมผสำน กรุงเทพมหำนครจงึเกดิควำม
หนำแน่นของประชำกร และควำมหนำแน่นของอำคำรที่มแีนวโน้มสูงขึน้ทุกปี ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนั อีกทัง้ช่วงเวลำ
ปัจจุบนั ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควดิ-19 เมอืงยิง่มกีำรแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ส่งผลใหผู้ค้นในเมอืงด ำเนินชวีติประจ ำวนัดว้ยควำม
จรงิจงัและเร่งรบีจนเกดิสภำวะเครยีดก่อเกดิพฤตกิรรมคนเมอืงที่ตอ้งกำรควำมรวดเรว็พรอ้มควำมปลอดภยัและสะดวกสบำยในกำรท ำ
กจิกรรมระหวำ่งวนัเป็นสิง่จ ำเป็นในเวลำน้ี ดงันัน้ กำรเขำ้ถงึกำรบรกิำร กำรอุปโภคและกำรบรโิภคทีต่อบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูค้น
ไดอ้ยำ่งมัน่คงและคำดกำรณ์ไดจ้งึเป็นสิง่จ ำเป็น  

ยำ่นอำรยีเ์ป็นหน่ึงในพืน้ทีท่ีม่คีวำมคกึคกัจำกกจิกรรมทำงเศรษฐกจิและมคีวำมหลำกหลำยของกจิกรรมจำกประวตัศิำสตรก์ำร
พฒันำเมอืงมำอย่ำงยำวนำน ปัจจุบนัย่ำนอำรีย์มีควำมหนำแน่นของอำคำรส ำนักงำน คอนโดมเินียมและร้ำนค้ำร้ำนอำหำรสูงขึ้น 
โดยเฉพำะรำ้นอำหำรและเครือ่งดื่มทีเ่ปิดใหบ้รกิำรเป็นจ ำนวนมำกเพือ่รองรบัควำมตอ้งกำรของผูค้นทีเ่ขำ้มำท ำงำนและพกัอำศยัในพืน้ที ่
ยำ่นอำรยีจ์งึเป็นหน่ึงในยำ่นทีไ่ดร้บักระแสควำมนิยมจำกกำรทอ่งเทีย่วและกำรพกัผอ่นตำมรำ้นอำหำรและคำเฟ่ทีต่กแต่งสวยงำม ซึง่กำร
บรโิภคเป็นปัจจยัพืน้ฐำนในกำรด ำรงชวีติ กำรรว่มวงสนทนำบนโต๊ะอำหำร กำรเดนิเทำ้เพื่อไปยงัรำ้นอำหำร และกำรมโีอกำสในกำรเลอืก
ท ำกจิกรรมระหวำ่งทำง เช่น กำรพบปะพดูคุยกนั กำรไดม้องและกำรเดนิทอดน่องเพือ่ผอ่นคลำย สิง่เหลำ่น้ีแสดงถงึโอกำสกำรสรำ้งสรรค์
คุณภำพชวีติทีด่ใีนกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนัในแต่ละวนัทีผู่ค้นควรไดร้บัจำกพืน้ทีเ่มอืงทีร่องรบัผูค้นทุกคน 

ภำยใตบ้รบิทยำ่นทีไ่ดร้บักระแสควำมนิยมดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและกำรพกัผอ่นทีร่ำ้นอำหำรและคำเฟ่สง่ผลใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทีส่งู
ต่อกำรประกอบธุรกจิร้ำนอำหำร ในดำ้นของกำรใหบ้รกิำร คุณภำพสนิค้ำ วตัถุดบิและรำคำของอำหำร ผูป้ระกอบกำรควรศกึษำและ
วำงแผนทัง้ก่อนและหลงักำรเปิดกจิกำร ซึ่งหน่ึงในองค์ประกอบที่ส ำคญัที่ควรพจิำรณำในล ำดบัแรกคอื กำรศกึษำด้ำนท ำเลที่ตัง้ที่มี
ศกัยภำพของกำรเขำ้ถงึพืน้ทีด่ว้ยกำรเดนิเทำ้เพือ่สรำ้งโอกำสกำรเขำ้ถงึของผูค้นในจ ำนวนมำกจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ อำคำรส ำนักงำน และ
อำคำรพำณิชยกรรมขนำดใหญ่ รวมถงึพืน้ทีว่ำ่งสำธำรณะและทำงเดนิเทำ้ทีผู่ค้นสว่นใหญ่ใชง้ำนหรอืเดนิผำ่น เป็นตน้ จงึเป็นทีน่่ำสนใจ
วำ่โครงสรำ้งทำงกำยภำพของยำ่นอำรยีใ์นเชงิสณัฐำนของเมอืงมผีลกบัลกัษณะทีต่ัง้ของรำ้นขำยอำหำรและเครือ่งดืม่อยำ่งไร  

งำนวจิยัน้ีจงึสนใจศึกษำรูปแบบของร้ำนอำหำร-เครื่องดื่ม ขอ้มูลโครงสร้ำงเชิงสณัฐำนเมอืง ประเภทของร้ำนอำหำรและ
เครื่องดื่ม ลกัษณะของร้ำน และช่วงเวลำเปิด-ปิดร้ำน และกำรสญัจรของคนเดินเท้ำบรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี์ และวเิครำะห์
ควำมสมัพนัธข์องรูปแบบเศรษฐกจิกบักำรสญัจร โดยใชเ้ทคนิค Space Syntax ในกำรวเิครำะหร์ะบบโครงสรำ้งเชงิสณัฐำนพืน้ทีบ่รเิวณ
รอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี ์เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำปรบัปรุงโครงขำ่ยกำรสญัจรกำรเดนิเทำ้บรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยีเ์พื่อ
เพิม่ศกัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีใ่หเ้หมำะสมกบับรบิทกำรพฒันำพืน้ทีร่อบสถำนีขนส่งมวลชน และแสดงถงึลกัษณะพืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมกำร
คำ้ขำยอำหำรทีด่ขีองย่ำนอำรยี์ ทีส่ำมำรถน ำไปประยุกต์เป็นแนวทำงกำรพฒันำพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิโอกำสกำรพฒันำ
ธุรกจิรำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่ในพืน้ทีต่่อเนื่องบรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำรว่มถงึยำ่นพำณิชยกรรมของเมอืง 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษำรปูแบบของเศรษฐกจิและกำรสญัจรบรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี ์ 
2) วเิครำะหค์วำมสมัพนัธข์องรปูแบบเศรษฐกจิและกำรสญัจร  
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1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1 ดา้นพืน้ทีศ่กึษา 

1) พืน้ทีศ่กึษำส ำหรบักำรวเิครำะหโ์ครงขำ่ยพืน้ทีด่ว้ยเทคนิค Space Syntax ไดแ้ก่ เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
2) พืน้ทีศ่กึษำส ำหรบักำรศกึษำเชงิพืน้ทีข่องธุรกจิรำ้นอำหำร-เครื่องดื่มรอบสถำนีรถไฟฟ้ำในย่ำนอำรยี์ กรุงเทพมหำนคร ไดแ้ก่ ระยะ
รศัมโีดยรอบสถำนี 500 เมตร และระยะ 800 เมตร 

1.3.2 ดา้นเนื้อหา 

1) ศกึษำรปูแบบของรำ้นอำหำร-เครือ่งดืม่  
2) ศกึษำและวเิครำะหศ์กัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีด่ว้ยเทคนิค Space Syntax 
3) ศกึษำควำมสมัพนัธข์องรำ้นอำหำร-เครือ่งดืม่รว่มกบัผลกำรวเิครำะหศ์กัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีด่ว้ยเทคนิค Space Syntax 

 
รปูท่ี 1 แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษำ, จดัท ำโดยผูว้จิยั, 2565. 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1) พบควำมสมัพนัธข์องสนัฐำนเมอืงกบัรปูแบบรำ้นอำหำรในเชงิปรมิำณและคุณภำพของยำ่นอำรยี ์ 
2) สำมำรถน ำขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นกำรวำงแผนและผงัเมอืง และโครงกำรปรบัปรุง พฒันำพืน้ทีไ่ดอ้ยำ่งเหมำะสม และยัง่ยนื รวมถงึ
พืน้ทีเ่มอืงอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัยำ่นอำรยี ์
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รปูท่ี 2 แสดงกรอบแนวทำงกำรศกึษำ, จดัท ำโดยผูว้จิยั, 2565. 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  

2.1 Space Syntax 

ไขศร ี(ไขศร ีภกัดิส์ุขเจรญิ, 2548) กล่ำวโดยสรุปว่ำ กำรวเิครำะหโ์ครงสรำ้งเชงิสณัฐำนของพืน้ทีด่ว้ยเทคนิค Space Syntax 
อำศยัวธิทีำงคอมพวิเตอร์ทีส่ำมำรถแสดงค่ำระดบัควำมสมัพนัธ์ของลกัษณะและควำมนิยมในกำรใชง้ำนพื้นทีน่ัน้ๆ ต่อ โครงสร้ำงเชงิ
สณัฐำนของพืน้ที ่ซึง่มแีนวคดิส ำคญัคอื กำรสญัจร และพืน้ทีส่ำธำรณะ โดยจะตอ้งมกีำรวเิครำะหอ์ย่ำงเป็นระบบ เพือ่เป็นตวัชีว้ดัระดบั
กำรสญัจรอสิระ (natural movement) ในระบบไดอ้ย่ำงใกลเ้คยีงกบัควำมเป็นจรงิ โดยจะใชว้รรณะสรีุง้แทนค่ำระดบักำรสญัจรอสิระ เพื่อ
ช่วยแสดงและประเมนิประสทิธภิำพของพืน้ทีน่ัน้ๆ ภำยในระบบ โดยมผีูส้รุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรวเิครำะหโ์ครงสรำ้งเชงิสณัฐำนของ
พืน้ทีด่ว้ยชุดเทคนิค Space Syntax ไวด้งัน้ี (จุฬวด ี2005), ศุภฤกษ ์(2554)) 

2.1.1 Global integration Value  

เป็นวธิกีำรนับจ ำนวนกำรเชื่อมต่อทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในระบบ ซึ่งเป็นค่ำทีไ่ดจ้ำกกำรหำค่ำเฉลีย่ควำมลกึหรอืค่ำกำรฝังตวัของ
เสน้ทำงกำรสญัจร ซึ่งจะไดเ้ป็นค่ำกำรฝังตวัในระดบัเมอืง โดยถนนทีม่คี่ำกำรฝังตวัทีสู่งมกัเป็นถนนสำยส ำคญัในเมอืง เช่น ถนนหลกั 
เป็นเสน้ทำงทีม่คีนนิยมสญัจร 

2.1.2 Local integration Value 

เป็นวธิกีำรวดัในระดบัย่อยของระบบ เป็นค่ำทีไ่ดจ้ำกกำรค ำนวณเสน้ทำงใดเสน้ทำงหน่ึงจำกเสน้ทำงอื่นๆ ทุก 2 เลี้ยว (รวม
จำกจุดเริม่ตน้เป็น 3 ช่วงเลีย้ว) จะไมม่กีำรนับไปจนครบทัง้ระบบ ซึง่จะไดเ้ป็นค่ำกำรฝังตวัในระดบัย่ำน เพือ่น ำไปพจิำรณำควำมส ำคญั
ของพืน้ทีใ่นระดบัยำ่น โดยสำมำรถแสดงใหเ้หน็วำ่ถนนเสน้ใดมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นศนูยก์ลำงของยำ่นนัน้ 

2.1.3 Connectivity Value  

เป็นกำรค ำนวณหำคำ่ควำมเชือ่มต่อ ของโครงขำ่ยกำรสญัจรของพืน้ทีห่น่ึงๆ กบัพืน้ทีอ่ื่นในระบบทีร่ะดบั 1 เลีย้ว ถำ้พืน้ทีม่กีำร
เชือ่มต่อสงู อำจกล่ำวไดว้ำ่เป็นพืน้ทีน่่ำจะมศีกัยภำพกำรเขำ้ถงึสงูตำมไปดว้ย 

2.1.4 Intelligibility Coefficient  

คอืค่ำสมัประสทิธิค์วำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจเมอืง ซึ่งเป็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงค่ำ ควำมเชื่อมต่อ (Connectivity 
value) และค่ำกำรฝังตวัระดบัเมอืง (Global integration value) โดยค่ำน้ีเป็นค่ำทีบ่อกถงึจ ำนวนเสน้ทำงทีเ่ชื่อมต่อกบัเสน้ใดเสน้หน่ึงที่
สำมำรถถูกมองเหน็จำกเสน้นัน้ กล่ำวคอื ถำ้โครงขำ่ยใดทีม่คีำ่ Intelligibility Coefficient สงู แสดงวำ่ กำรสญัจรผำ่นพืน้ทีน่ัน้ เรำสำมำรถ
เขำ้ใจไดอ้ยำ่งชดัเจน วำ่จะเดนิไปทศิทำงใด นัน่แปลวำ่ระบบมเีสน้ทำงทีเ่อือ้ใหเ้กดิมมุมองทีค่รอบคลุมไปยงัเสน้ทำงอื่นๆ ไดอ้ยำ่งชดัเจน 
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2.1.5 Synergy value  

คอืค่ำสมัประสทิธิค์วำมผสมผสำน เป็นค่ำบอกควำมสมัพนัธข์อง ค่ำกำรฝังตวัระดบัย่ำน (Local integration Value) และ ค่ำ
กำรฝังตวัระดบัเมอืง (Global integration Value) ซึง่ถ้ำค่ำดงักล่ำวน้ีอยู่ในระดบัสูง ย่อมหมำยควำมว่ำ เมอืงมเีสน้ทำงสำธำรณะทีผู่ค้น
นิยมใชง้ำน ทัง้ในระดบัยำ่นหรอืพืน้ทีเ่ฉพำะ และในระดบัเมอืง 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัร้านอาหาร  

ผูแ้ต่งไดจ้ ำแนกประเภทและลกัษณะของรำ้นอำหำรไดด้งัน้ี 

2.2.1. ประเภทของรา้นอาหาร 

1) ร้ำนอำหำร เป็นสถำนที่ที่มกีำรเก็บอำหำรทัง้ของสด และแห้ง รวมถึงประกอบอำหำร และปรุงอำหำรให้ส ำเร็จ เพื่อให้
สำมำรถบรโิภคไดท้นัทหีรอืสำมำรถสัง่กลบับำ้นได ้

2) บำร ์และรำ้นเหลำ้ (สถำนบนัเทงิ) มกัเป็นทีพ่บปะสงัสรรคส์ ำหรบัผูค้นวยัท ำงำน โดยมกัใหค้วำมบนัเทงิโดยม ีนักรอ้งหรอื
ดนตร ีประกอบกำรจ ำหน่ำยสรุำ 

3) รำ้นขนม/Bakery รำ้นคำ้ทีผ่ลติขนมอบ อำท ิขนมปัง พำย เคก้ ขนมปังกรอบ คุกกี ้โดนทั ฯลฯ แลว้น ำมำวำงขำยภำยในรำ้น  

4) รำ้นกำแฟ และเครื่องดื่ม (Coffee shop) เป็นรำ้นจ ำหน่ำยเครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์จ ำหน่ำยเครื่องดื่มในรำคำประหยดั 
รวดเร็ว ส่วนใหญ่อำจเปิดด ำเนินกำรตลอดวนัหรอืบำงแห่งอำจเปิด 24 ชัว่โมง บำงร้ำนอำจมบีรรยำกำศที่ทนัสมยั ตกแต่งสวยงำม 
สำมำรถนัง่รบัประทำนอำหำรในรำ้นได ้

2.2.2. ลกัษณะของรา้นอาหาร 

1) รำ้นทีต่ัง้เดีย่ว (Stand alone) เป็นรำ้นทีต่ัง้รมิทำงหรอืเป็นสิง่ปลูกสรำ้งเดีย่ว ๆ ค่ำเช่ำถูก จดัวำงองคป์ระกอบทุกอย่ำงใน
รำ้นไดโ้ดยไมม่ขีอบเขต ก ำหนดเวลำเปิด-ปิดไดเ้อง (“วธิเีลอืกท ำเลอยำ่ง SMEs รุน่ใหม ่อยำกเจดิตอ้งหำทีเ่ปิดเป็น,” 2559) 

2) รำ้นขนำดเลก็ (Kiosk) เป็นร้ำนที่มลีกัษณะเป็นตู้ ซุ้ม หรอืร้ำนขนำดเลก็ ทีต่กแต่งแบบง่ำยทีสุ่ด เน้นอำหำรแบบจำนเดยีวที่
สำมำรถปรุงไดอ้ยำ่งงำ่ยและรวดเรว็ มกัเป็นรำ้นทีม่เีจำ้ของรำ้นเป็นผูป้รุงอำหำรเอง รำคำอำหำรอยูใ่นระดบัทัว่ไป (กระทรวงพำณิชย์, 2553) 

3) รำ้นแผงลอย (Stall/Cart) เป็นรำ้นทีต่ัง้บนทีส่ำธำรณะ อำจจะแท่น โต๊ะ หรอืแบบกะดนิ รวมถงึมลีกัษณะของรำ้นทีเ่คลื่อนที่
ได ้(“กำรศกึษำแนวทำงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัระเบยีบหำบเรแ่ผงลอยในทำงเทำ้และสำธำรณะ,” 2560) 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการศึกษา 

ศึกษำรูปแบบของร้ำนอำหำร-เครื่องดื่ม และกำรสญัจรของคนเดินเท้ำบริเวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรีย์ และวิเครำะห์
ควำมสมัพนัธ์ของรูปแบบเศรษฐกจิกบักำรสญัจร เกบ็ขอ้มลูโครงสรำ้งเชงิสณัฐำนเมอืง ประเภทของรำ้นอำหำร และเครื่องดื่ม ลกัษณะ
ของรำ้น และช่วงเวลำเปิด-ปิดรำ้น แลว้น ำมำระบุต ำแหน่งบนแผนทีโ่ครงขำ่ยถนนและทำงเดนิเทำ้ โดยใชเ้ทคนิค Space Syntax ในกำร
วเิครำะหร์ะบบโครงสรำ้งเชงิสณัฐำนพืน้ทีบ่รเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี ์เพือ่เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำปรบัปรุงโครขำ่ยกำรสญัจร
กำรเดนิเท้ำบรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี์เพื่อเพิม่ศกัยภำพกำรเขำ้ถึงพื้นที่ใหเ้หมำะสมกบับรบิทกำรพฒันำพื้นที่รอบสถำนีขนส่ง
มวลชน 

3.2 เครื่องมือและการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรศกึษำวจิยัหลงัจำกท ำกำรส ำรวจภำคสนำม จะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูอยำ่งเป็นระบบเพือ่จดัท ำแผนทีต่ ำแหน่ง
ประเภทร้ำนอำหำร-เครื่องดื่ม ลงบนระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์ (Geographic Information System) ร่วมกบักำรใช้เทคนิค Space 
Syntax เพือ่วเิครำะหศ์กัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีร่ว่มกบัต ำแหน่งรำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่  
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4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการวิเคราะหศ์กัยภาพการเข้าถึงพืน้ท่ีด้วยเทคนิค Space Syntax 

จำกกำรศกึษำภำพรวมของพืน้ทีเ่ขตพญำไทจะเหน็ไดว้ำ่แกนหลกัของโครงสรำ้งพืน้ทีว่ำ่งระดบัเมอืงหรอืเสน้ทำงทีม่คี่ำกำรฝัง
ตวัสงูทีส่ดุในระดบัเมอืง (Global Integration) มเีพยีงหน่ึงเสน้ทำง คอื ถนนพหลโยธนิ เป็นเสน้ทำงสญัจรหลกัระหวำ่งเมอืง เชือ่มต่อพืน้ที่
ย่ำนอำรยี์ในแนวทศิเหนือ-ใต้กบัย่ำนสะพำนควำยและย่ำนอนุสำวรยีฯ์ และเสน้ทำงทีม่คี่ำกำรฝังตวัสูงรองลงมำในระดบัเมอืง คอื ซอย
พหลโยธนิ 7 เป็นเสน้ทำงสญัจรรองทีเ่ชื่อมต่อกบัถนนพหลโยธนิ มลีกัษณะถนนรปูแบบโครงขำ่ยกำ้งปลำทีส่ำมำรถเชื่อมต่อกบัเสน้ทำง
อื่น ๆไดห้ลำกหลำยเสน้ทำง เชน่ ซอยอำรยี ์1 ถงึ ซอยอำรยี ์5 เป็นตน้  

เมื่อเปรยีบเทยีบผลกำรวเิครำะหศ์กัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีใ่นภำพรวมในกรณีที ่1 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจรตลอดเวลำ กบั 
กรณีที ่2 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจรหลงัเวลำ 21.00 น. พจิำรณำไดว้่ำทัง้สองกรณียงัคงมศีกัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีห่รอืค่ำกำรฝังตวัที่
แสดงเป็นรูปแบบเสน้โทนสรีอ้น-เยน็เท่ำกนั เน่ืองจำกพืน้ทีเ่อกชนทีปิ่ดเสน้ทำงสญัจรหลงัเวลำ 21.00 น. นัน้มจี ำนวนเพยีง 3 เสน้ทำง
และเป็นเสน้ทำงทีเ่ชื่อมต่อกบัเสน้ทำงสญัจรหลกั (ถนนพหลโยธนิ) กบัเสน้ทำงสญัจรรอง (ซอยอำรยี ์1 ) ซึง่ทัง้สองเสน้ทำงดงักล่ำวนัน้มี
เสน้ทำงเชือ่มต่ออยูเ่ป็นจ ำนวนมำก จงึยงัคงมศีกัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีส่งูเทำ่เดมิ  

  
รปูท่ี 3 แสดงผลกำรวเิครำะหศ์กัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีเ่ขตพญำไท ทัง้ระบบโครงขำ่ยกำรสญัจร (Integration n) 
กรณีที ่1 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจรตลอดเวลำ (ซำ้ย) และกรณีที ่2 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจร หลงัเวลำ 21.00 น. (ขวำ), 
จดัท ำโดยผูว้จิยั, 2565 

ค่ำสมัประสทิธิค์วำมผสมผสำน (Synergy Coefficient) ในภำพรวมของพืน้ทีเ่ขตพญำไททัง้สองกรณี มคี่ำ R² อยู่ที ่0.503071 
และ R² 0.478506 ตำมล ำดบั ดงัรูปที ่3 แสดงถงึศกัยภำพกำรสญัจรผ่ำนไดต้ ่ำเน่ืองจำกโครงขำ่ยกำรสญัจรสว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นซอย
ลกึทีเ่ชือ่มต่อกบัเสน้ทำงสญัจรหลกั (ถนนพหลโยธนิ) และไมเ่ชือ่มต่อกนัเป็นโครงขำ่ยยอ่ยหรอืโครงขำ่ยกรดิ จงึไมม่คีวำมหลำกหลำยใน
กำรสญัจร  

เมื่อเปรยีบเทยีบค่ำสมัประสทิธิค์วำมผสมผสำนของทัง้สองกรณี พจิำรณำได้ว่ำเมื่อพื้นที่เอกชนปิดเสน้ทำงสญัจรหลงัเวลำ 
21.00 น. สง่ผลใหค้่ำสมัประสทิธิค์วำมผสมผสำนลดลง อำจสรุปไดว้ำ่เมือ่มโีครงขำ่ยกำรสญัจรรองเชือ่มต่อมำกขึน้หรอืภำยในพืน้ทีม่กีำร
เชือ่มต่อของเสน้ทำงกำรสญัจรมำก จะสง่ผลใหศ้กัยภำพของพืน้ทีท่ ำใหสู้งขึน้อยำ่งสอดคลอ้งกนั 
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รปูท่ี 4 แสดงคำ่สมัประสทิธิค์วำมผสมผสำน (Synergy Coefficient) ในภำพรวมของพืน้ทีเ่ขตพญำไท 

กรณีที ่1 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจรตลอดเวลำ (ซำ้ย) และกรณีที ่2 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจร หลงัเวลำ 21.00 น. (ขวำ) 

ค่ำสมัประสทิธิค์วำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจเมอืง (Intelligibility Coefficient) ในภำพรวมของพืน้ที่เขตพญำไททัง้สอง
กรณี มีค่ำ R² อยู่ที่ 0.0671283 และ R² 0.0698518 ตำมล ำดบั ดังรูปที่ 4 แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำใจเมืองที่ต ่ำ 
หมำยควำมวำ่ผูค้นทีส่ญัจรในพื้นทีเ่ขตพญำไทจะมโีอกำสหลงทำงสงูเพรำะไมส่ำมำรถท ำควำมเขำ้ใจระบบโครงขำ่ยกำรสญัจรของเมอืง
ไดเ้นื่องจำกภำยในพืน้ทีเ่ขตพญำไทมลีกัษณะโครงขำ่ยกำรสญัจรทีเ่ป็นซอยลกึและไมเ่ชือ่มต่อกนัเป็นโครงขำ่ยกรดิ  

เมือ่เปรยีบเทยีบค่ำสมัประสทิธิค์วำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจเมอืงของทัง้สองกรณี จะพบวำ่ คำ่สมัประสทิธิค์วำมสำมำรถ
ในกำรท ำควำมเขำ้ใจเมอืงของกรณีที ่2 จะมคีำ่ R² มำกกวำ่กรณีที ่1 เนื่องจำกพืน้ทีเ่อกชนปิดเสน้ทำงกำรสญัจรหลงัเวลำ 21.00 น. อำจ
กลำ่วไดว้ำ่ผูค้นทีส่ญัจรในพืน้ทีเ่ขตพญำไทจะมโีอกำสเขำ้ใจเสน้ทำงมำกขึน้ ในขณะทีผู่ค้นภำยในชุมชนจะมเีสน้ทำงในกำรสญัจรใหเ้ลอืก
เดนิทำงน้อยลง 

  
รปูท่ี 5 แสดงคำ่สมัประสทิธิค์วำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจเมอืง (Intelligibility Coefficient) 
กรณีที ่1 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจรตลอดเวลำ (ซำ้ย) และกรณีที ่2 พืน้ทีเ่อกชนเปิดทำงสญัจร หลงัเวลำ 21.00 น. (ขวำ),  
จดัท ำโดยผูว้จิยั, 2565. 
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4.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างศกัยภาพการเข้าถึงพืน้ท่ีกบัร้านอาหาร-เครื่องด่ืม บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าย่านอารีย ์ 
ทัง้ระบบโครงข่ายการสญัจร (Integration n)   

เมื่อวเิครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหวำ่งศกัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีก่บัรำ้นอำหำร-เครื่องดื่ม บรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำย่ำนอำรยี ์ดงั
รปูที ่5. พบวำ่ ในระยะรศัม ี100 เมตร และรศัม ี250 เมตร รอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี ์มรีำ้นอำหำร-เครือ่งดืม่เกำะตวัจ ำนวนมำกอยูบ่รเิวณ
แนวถนนพหลโยธนิต่อเน่ืองถงึบรเิวณตน้ซอยพหลโยธนิ 7 ซึง่เป็นแกนหลกัของโครงสรำ้งพืน้ทีว่ำ่งระดบัเมอืงหรอืเสน้ทำงทีม่คี่ำกำรฝัง
ตวัสูงทีสุ่ดในระดบัเมอืง (Global Integration) กล่ำวคอื ถนนพหลโยธนิเป็นถนนสำยประธำนของย่ำนทีเ่ชื่อมต่อไปยงัพืน้ทีอ่ื่น โดยใน
ระยะรศัม ี100 เมตร และรศัม ี250 เมตร มจี ำนวนประเภทของร้ำนเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั คอื ร้ำนอำหำรมจี ำนวนร้ำนมำกที่สุด 
รองลงมำเป็นรำ้นกำแฟและเครื่องดื่ม และรำ้นขนม เบอรเ์กอรี ่ตำมล ำดบั สว่นลกัษณะของรำ้นของทัง้สองระยะมคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำง
มนีัยยะ เนื่องจำกพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตกของสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยีเ์ป็นกลุ่มอำคำรพำณิชยกรรมและอำคำรส ำนักงำนจงึมพีืน้ทีว่ำ่งรอบอำคำรจงึ
เหมำะกบักำรตัง้รำ้นคำ้ขนำดเลก็ เพือ่ใหส้ำมำรถตัง้รำ้นคำ้ไดเ้ป็นจ ำนวนมำกในพืน้ทีท่ีจ่ ำกดับนท ำเลทีผู่ค้นสญัจรผำ่นสงู สง่ผลใหก้ำรใช้
พื้นที่ในภำพรวมของระยะรศัม ี100 เมตร พบว่ำลกัษณะของร้ำนที่มจี ำนวนมำกที่สุด คอื ร้ำนค้ำขนำดเล็ก (Kios) จ ำนวน 24 ร้ำน 
รองลงมำเป็นรำ้นแผงลอย (Stall/Cart) และรำ้นทีต่ัง้เดีย่ว (Stand alone) สว่นภำพรวมของระยะรศัม ี250 เมตร พบวำ่ลกัษณะของรำ้นที่
มจี ำนวนมำกทีสุ่ด คอื รำ้นทีต่ัง้เดีย่วจ ำนวน 45 รำ้น รองลงมำเป็นรำ้นแผงลอย และรำ้นคำ้ขนำดเลก็ เน่ืองจำกบรเิวณน้ียงัคงเป็นกลุ่ม
อำคำรพำณิชยกรรมและมคีวำมต่อเนื่องจำกระยะรศัม ี100 เมตร อกีทัง้เป็นจุดสิน้สดุของควำมต่อเน่ืองของรำ้นคำ้ขนำดเลก็และรำ้นแผง
ลอย สว่นระยะรศัม ี500 เมตร เป็นระยะทีม่รีำ้นอำหำร-เครื่องดื่มรวมกนัมำกทีสุ่ดจำกระยะรศัมทีัง้หมดจ ำนวน 179 รำ้น พบรปูแบบกำร
กระจุกตวัของรำ้นอำหำร-เครื่องดื่มบรเิวณเสน้ทำงกำรสญัจรรองทีเ่ชื่อมต่อกบัเสน้ทำงกำรสญัจรหลกั (ถนนพหลโยธนิ) ไดแ้ก่ บรเิวณ
ซอยพหลโยธนิ 5 และซอยพหลโยธนิ 8 ซึง่เป็นเสน้ทำงกำรสญัจรรองทีม่คี่ำกำรฝังตวัรองลงมำจำกถนนพหลโยธนิ สงัเกตไดว้ำ่ บรเิวณ
ดงักล่ำวเป็นทีต่ัง้ของอำคำรส ำนักงำนขนำดใหญ่หลำยแหง่จงึมรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกใหบ้รกิำร โดยลกัษณะของรำ้นทีม่จี ำนวนมำกทีสุ่ด 
คอื รำ้นทีต่ัง้เดีย่วจ ำนวน 82 รำ้น รองลงมำเป็นรำ้นคำ้ขนำดเลก็และรำ้นแผงลอย จ ำนวน 63 รำ้น และจ ำนวน 34 รำ้น ตำมล ำดบั เพรำะ
เป็นช่วงระยะรศัมทีีเ่พิม่มำกขึน้จงึครอบคลุมถนนสำยรองและสำยย่อยทีส่่วนใหญ่ไม่มทีำงเดนิเทำ้ทีส่ำมำรถท ำกจิกรรมกำรคำ้ขำยได ้
และระยะรศัม ี800 เมตร เป็นช่วงระยะทีม่กีำรกระจำยตวัของรำ้นอำหำร-เครื่องดื่ม เพรำะบรเิวณดงักล่ำวขำดควำมต่อเน่ืองของกลุ่ม
อำคำรพำณิชยกรรมทีเ่ชือ้เชญิใหผู้ค้นเดนิไดร้ะยะทำงทีไ่กลขึน้ รวมถงึบรเิวณในช่วงน้ีส่วนใหญ่เป็นอำคำรบำ้นเรอืนและตกึแถวจงึเอื้อ
โอกำสต่อศกัยภำพกำรพฒันำปรบัปรุงอำคำรเป็นรำ้นอำหำร-เครือ่งดืม่ โดยมรีำ้นอำหำรมำกทีส่ดุจ ำนวน 54 รำ้น และมบีำรห์รอืรำ้นเหลำ้
มำกทีส่ดุจำกระยะรศัมทีัง้หมด สว่นลกัษณะของรำ้นจ ำนวนมำกทีส่ดุ คอื รำ้นทีต่ัง้เดีย่วจ ำนวน 66 รำ้น และพบรปูแบบกำรเกำะกลุม่ของ
รำ้นอำหำร-เครือ่งดื่มทีม่รีะยะไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยีม์ำกทีสุ่ด ในบรเิวณซอยอำรยีส์มัพนัธเ์ชื่อมต่อกบัอำรยีซ์อย 5 ซึง่เป็นเสน้ทำง
กำรสญัจรรองที่เชื่อมต่อกนัเป็นโครงข่ำยย่อยภำยในชุมชน โดยบรเิวณดงักล่ำวผูค้นสำมำรถเดนิทำงไปยงัถนนพระรำม 6 และซอย
พหลโยธนิ 7 เพื่อไปยงัถนนพหลโยธนิไดส้ะดวก และรำ้นอำหำร-เครื่องดื่มทีต่ ัง้อยู่ไกลจำกบรเิวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำอำรยี์ มกัจะเป็น
รำ้นอำหำรและรำ้นบำรท์ีม่ศีกัยภำพดงึดดูผูค้นดว้ยคุณลกัษณะของรำ้นนัน้ๆ   

 
รปูท่ี 6 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งศกัยภำพผลกำรวเิครำะหศ์กัยภำพกำรเขำ้ถงึรำ้นอำหำร-เครื่องดื่ม ย่ำนอำรยี ์ทัง้ระบบโครงขำ่ยกำร
สญัจร (Integration n), จดัท ำโดยผูว้จิยั, 2565. 



ความสมัพนัธร์ะหวา่งทุนเชงิพืน้ทีก่บัธุรกจิรา้นอาหาร-เครือ่งดืม่รอบสถานีรถไฟฟ้าในยา่นอารยี ์กรงุเทพมหานคร 
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รปูท่ี 7 แผนภูมแิท่งแสดงจ ำนวนประเภทของรำ้น (ซำ้ย) และลกัษณะของรำ้น (ขวำ) ในระยะรศัม ี100 250 500 และ 800 เมตร), จดัท ำ
โดยผูว้จิยั, 2565. 

 
รปูท่ี 8 ภำพถ่ำยปัจจุบนัของบรเิวณพืน้ทีศ่กึษำ), จดัท ำโดยผูว้จิยั, 2565. 

5. สรปุและข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศกึษำสำมำรถสรุปไดว้่ำ เกดิควำมเขำ้ใจถงึต ำแหน่งรำ้นอำหำร-เครื่องดื่มส่วนใหญ่จะเกำะตวัตำมแนวเสน้ทำงทีม่คี่ำ
กำรฝังตวัสงูตำมบรเิวณพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ทีส่งู เน่ืองจำกพืน้ทีม่กีำรสญัจรทีเ่ขำ้ถงึงำ่ย และสะดวกจำกกำรเชื่อมต่อกนัเป็น
โครงขำ่ยเขำ้ถงึไดห้ลำกหลำยเสน้ทำง และเขำ้ใจถงึศกัยภำพของพืน้ทีท่ีส่ง่ผลใหร้้ำนอำหำร-เครือ่งดืม่เกดิกำรกระจุกตวัหรอืเกำะกลุ่มกนั 
สว่นใหญ่ตัง้อยูบ่รเิวณเสน้ทำงกำรสญัจรรองทีเ่ชือ่มต่อกบัเสน้ทำงกำรสญัจรหลกั (ถนนพหลโยธนิ)  

หมำยควำมว่ำผูค้นจะสญัจรเขำ้มำยงัรำ้นอำหำรเพยีงกำรหกัเลีย้วเดยีวซึง่บรเิวณดงักล่ำวมกัจะเป็นกลุ่มอำคำรพำณิชยท์ีอ่ยู่
หลงัอำคำรส ำนกังำนขนำดใหญ่ทีต่ัง้อยูร่มิถนนพหลโยธนิ ซึง่เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบทีแ่สดงถงึเมอืงหรอืยำ่นทีม่ทีุนทำงพืน้ทีท่ีด่จีงึดงึดดู
ใหเ้กดิกำรใชง้ำนพืน้ทีไ่ดห้นำแน่นจำกกจิกรรมและควำมหลำกหลำยของประเภทรำ้น บทควำมนี้เป็นกำรศกึษำศกัยภำพกำรเขำ้ถงึพืน้ที ่
ทีอ่ธบิำยถงึปรำกฏกำรณ์หรอืแนวโน้มของรูปแบบ และประเภทรำ้นอำหำร-เครื่องดื่มทีจ่ะเกดิขึน้บนพืน้ทีเ่มอืง ซึง่กำรศกึษำถงึรูปแบบ
เชงิพืน้ทีข่องควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรเขำ้ถงึพืน้ทีก่บัรำ้นอำหำร-เครือ่งดืม่สำมำรถอธบิำยผำ่นปัจจยัเชงิพืน้ทีอ่ื่น ๆได ้เชน่รปูแบบกำรใช้
ประโยชน์ทีด่นิและอำคำร โครงขำ่ยและรปูแบบทำงเดนิเทำ้ เป็นตน้ เพือ่ทีจ่ะสำมำรถอธบิำยรปูแบบควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรเขำ้ถงึพืน้ที่
กบัรำ้นอำหำร-เครือ่งดืม่ไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 
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บทคดัย่อ 
 เมื่อเมอืงมกีารเตบิโต ประชากรในเมอืงกม็กีารจะเตบิโตตามขนาดของเมอืงตามไปดว้ย ในขณะเดยีวกนัพืน้ทีส่เีขยีว แหล่ง
อาหาร น ้า และพลงังานในเมอืงกม็จี านวนลดลงตามลงไป พืน้ทีส่เีขยีว รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเมอืงมกัเป็นสิง่ทีถู่ก
ค านึงถงึเป็นอนัดบัทา้ย ๆ ในการบรหิารพฒันาเมอืง กระทัง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ไดม้กีารก าหนดใหผ้งัเมอืงรวมที่
ด าเนินการตามมาตราที ่22 บรรจุผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มลงไป ทัง้ยงัมกีารเพิม่เขา้มาของ (ร่าง) ธรรมนูญวา่ดว้ยการผงั
เมอืงทีม่กีารระบุใหค้ านึงถงึการวางและพฒันาพืน้ทีต่อ้งคุม้ครองและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ีมกีารเน้น
การพฒันาพื้นที่เพื่อให้ผงัเมอืงรวมที่ออกมาตอบวตัถุประสงค์และนิยามของการผงัเมอืง งานวจิยัในครัง้น้ีผู้วจิยัต้องการค้นหาเพื่อ
เปรยีบเทยีบ ขัน้ตอนการวางและจดัท าผงัเมอืงของประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น โดยศกึษาหลกัการวางผงัเมอืง ผา่นองคป์ระกอบของ
ขัน้ตอนการวางผงัตามกฎหมาย และวตัถุประสงคข์องผงัเมอืง พรอ้มทัง้ศกึษาแนวคดิการวางผงัเมอืงผา่นผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและผงั
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทัง้ประเทศไทยและญีปุ่่ น เพือ่เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงและพฒันา ผงัเมอืงรวมควบคู่ไปกบัผงั
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยต่อไป  
 ผลการศกึษาพบวา่บรบิทของการผงัเมอืงไทยมทีัง้สว่นทีต่่างกนัและสว่นทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศญีปุ่่ น กล่าวคอืทัง้ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่ นลว้นเป็นรฐัที่รฐับาลกลางใช้กฎหมายควบคุมการผงัเมอืงทัง้ประเทศ เพื่อควบคุมการจดัท าผงัเมอืงของทุกพืน้ที่ใน
ประเทศใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั แต่ในขณะเดยีวกันกม็ขีอ้แตกต่างกนัของวตัถุประสงค ์และกฎหมายผงัเมอืงทีใ่ชบ้งัคบัซึง่แตกต่าง
กนัในบรบิทของแต่ละประเทศ ผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มกีารวางแนวคดิใหพ้ืน้ทีห่น่ึงเป็น
พืน้ทีร่องรบัการระบายน ้า แต่ในขณะเดยีวกนัในผงัการใชป้ระโยชน์ที่ดนิและผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกลบัมกีารก าหนดให้
พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์เพือ่การเกษตรกรรม ท าใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วมคีวามขดัแยง้การใชง้านทีด่นิ อกีทัง้สองประเทศยงัมกีารก าหนด
รายละเอยีดของทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มทีต่่างกนั 

ค าส าคญั: ผงัเมอืงรวม, ผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, ผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

Abstract 
 When the city is expanding the population of the city will grow in proportion to its size. Simultaneously, the number 
of green spaces, food sources, water, and energy sources in cities has been decreasing. Furthermore, the pattern of Thai 
urban development over time. The green space consists of Natural resources and urban environments are frequently overlooked 
in urban management. Even the Town Planning Act B.E. 2562 specifies that comprehensive town planning under Section 22 
includes natural resource and environmental planning. The Statute on Town Planning has also been added, which states that 
it takes into account the placement and development of areas that must protect and maintain natural resources and the 
environment. Furthermore, there is a focus on area development in order to provide a comprehensive city plan that responds 
to town planning definitions. The researcher's goal in this study was to discover and compare. Thailand and Japan's planning 
and development of towns and cities. by studying the principles of urban planning through the elements of legal planning 
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procedures and town planning objectives; and by studying the concept of urban planning through land use planning, natural 
resource and environmental planning in both Thailand and Japan. To recommend guidelines for development and improvement 
Thailand's urban planning is integrated with its natural resource and environmental planning. 
 According to the study's findings, the Thai planning context differs from and is like that of Japan in some ways. That 
is, both Thailand and Japan have central governments that control the country's planning through the use of laws. Different 
goals must be met at the same time in order to control urban planning in all areas of the country. Simultaneously, Thailand's 
land use plans are at odds. in addition to natural resource and environmental planning, such as conceptualizing one area as a 
drainage support area However, it appears in the land use chart and natural resource and environmental planning that it is 
designated as a conservation area for agriculture, which contradicts the objectives and definitions of town planning. 

Keywords: Comprehensive Plan, Land Use Plan, Natural Resource and Environment Plan 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

 กระบวนการความเป็นเมอืง เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่พืน้ทีห่นึ่งความหนาแน่นในการตัง้ถิน่ฐานของประชากร พืน้ทีเ่หล่านัน้เมื่อ
เวลาผ่านไปจงึมคีวามเข้มข้นของประชากรมากขึ้นและพฒันากลายเป็นชุมชน หมู่บ้าน และเมอืง จากสงัคมเกษตรกรรม สู่สงัคม
อุตสาหกรรม และสงัคมเมอืงในที่สุด เมื่อเมอืงมกีารเติบโต ประชากรในเมอืงก็มกีารจะเติบโตตามขนาดของเมอืงตามไปด้วย ใน
ขณะเดยีวกนัพื้นที่สเีขยีว แหล่งอาหาร น ้า และพลงังานในเมอืงก็มจี านวนลดลงตามลงไป นอกจากน้ีรูปแบบการพฒันาเมอืงของ
ประเทศไทยตลอดเวลาทีผ่า่นมา พืน้ทีส่เีขยีว รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเมอืงมักเป็นสิง่ทีถู่กค านึงถงึเป็นอนัดบัทา้ย 
ๆ ในการบรหิารพฒันาเมอืง ในขณะที่นานาชาติลงนามในสนธสิญัญาขอ้ตกลงระดบัประเทศเช่น เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
(SGDs) เป้าหมายที ่11 เมอืงและถิน่ฐานมนุษยอ์ย่างยัง่ยนื การท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์มคีวามครอบคลุม  ปลอดภยั 
ยดืหยุน่ต่อการเปลีย่นแปลง และยัง่ยนื เป้าหมายยอ่ยที ่11.7 จดัใหม้กีารเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวทีป่ลอดภยัครอบคลุมและเขา้ถงึได ้
โดยถว้นหน้าโดยเฉพาะส าหรบัผูห้ญงิ เดก็ คนชรา และผูพ้กิาร เป้าหมายที ่15 ระบบนิเวศบนบก การปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการ
ใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ยนื จดัการป่าไมท้ีย่ ัง่ยนื ต่อสูก้ารกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของทีด่นิและฟ้ืนสภาพ
กลบัมาใหม ่และหยุดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ เป้าหมายยอ่ยที ่15.1 สรา้งหลกัประกนัวา่จะมกีารอนุรกัษ ์การฟ้ืนฟู และ
การใชร้ะบบนิเวศบนบกและแหล่งน ้าจดืในแผน่ดนิ รวมทัง้บรกิารทางระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ป่าไม ้พืน้ทีชุ่ม่น ้า ภเูขา
และพื้นที่แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ หรือ วาระใหม่แห่งการพฒันาเมอืง (New Urban 
Agenda: NUA) ทีม่กีารกล่าวถงึ การเตมิเตม็บทบาททางสงัคมของเมอืงและถิน่ฐานของมนุษย ์รวมถงึบทบาทางสงัคมและระบบนิเวศ
ของทีด่นิ แสดงใหเ้หน็ถงึการใหค้วามส าคญัของการพฒันาเมอืงในศตวรรษที ่21 ในระดบันานาชาต ิ

 นับตัง้แต่ประเทศไทยเริม่มกีฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการผงัเมอืงครัง้แรกคอื พระราชบญัญตักิารผงัเมอืงและผงัชนบท พ.ศ. 
2495 ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาจาก Town and Country Planning Act 1947 ของประเทศองักฤษ นบัตัง้แต่ชว่งเวลาขา้งตน้จนถงึปัจจุบนั จะเหน็
ไดว้า่ระบบในการวางและจดัท าผงัเมอืงของประเทศไทยมคีวามเป็นพลวตัและมกีารเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัทนั
การเสมอมา จนท าใหร้ะบบผงัเมอืงของประเทศไทยมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ เหน็ไดจ้ากการยกเลกิพระราชบญัญตักิารผงัเมอืงและผงัชนบท 
พ.ศ. 2495 และก าหนดใชพ้ระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 เรื่อยมาจนถงึการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ซึง่มี
การลดขัน้ตอนในการวางและจดัท าผงัเมอืง จากเดมิ 18 ขัน้ตอน เหลอื 8 ขัน้ตอน ทัง้ยงัมกีารเพิม่แผนผงัประกอบผงัเมอืงรวมอนัไดแ้ก่ ผงั
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และผงัน ้า ผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และผงัน ้าทีเ่พิม่เตมิเขา้มาตามมาตราที ่22 แห่ง
พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.2562 เป็นสิง่ที่เพิม่เตมิมาไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเป็นการก าหนดขอบเขตของสิง่ที่รฐัพยายามที่จะ
จ าแนกว่าเป็น “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม” ลงบนแผนที ่งานวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัตอ้งการคน้หาเพื่อเปรยีบเทยีบ ขัน้ตอนการวาง
และจดัท าผงัเมอืงของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น โดยศกึษาหลกัการวางผงัเมอืง ผา่นวตัถุประสงคข์องผงัเมอืง และศกึษาแนวคดิการ
วางผงัเมอืงผา่นผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เพือ่น าไปปรบัใชค้วบคู่กบัผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพมากขึน้ในเชงิการพฒันา, การอนุรกัษ์ และการก าหนดนโยบายในพืน้ที ่เพื่อน าเสนอปัญหาและแนวทางในการ
ปรบัปรุงผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหต้อบวตัถุประสงค์ของการผงัเมอืงในประเทศไทย พรอ้มทัง้เสนอแนวคดินิเวศบรกิาร 
(Eco system service) ใหป้รบัใชผ้งัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของผงัเมอืงใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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2. วตัถปุระสงคแ์ละวิธีศึกษา 

 การวิจัยครัง้ น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาแนวคิดการวางผังเมืองรวมผ่านผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและผัง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นหนึ่งในเครื่องมอืของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในการก าหนดนโยบายการพฒันาเมอืง  โดย
ใชว้ธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบวตัถุประสงค์และขัน้ตอนการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมโดยเปรยีบเทยีบระหว่าง ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ น โดยผูว้จิยัได้ท าการทบทวน วรรณกรรม รวมถงึแนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง โดย เป็นการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิาก 
เอกสารวิจัยงานเขียนต่างๆ และท าการเสนอแนะแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุงก ารก าหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและผัง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ส าหรบัเจา้พนักงานการผงั ไม่ว่าจะเป็นทัง้จากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
เอง หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ใชใ้นการศกึษาและพฒันาผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

2.1 พระราชบญัญติัการผงัเมือง ธรรมนูญว่าด้วยการผงัเมือง  

 พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.2518 ไดก้ าหนดนิยามของ “การผงัเมอืง” หมายความว่า การวาง จดัท า และด าเนินการให้
เป็นไปตามผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ ในบรเิวณเมอืงและบรเิวณทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืชนบท เพื่อสรา้งหรอืพฒันาเมอืงหรอืส่วนของ
เมอืงขึน้ใหม่ หรอืแทนเมอืงหรอืส่วนของเมอืงทีไ่ดร้บัความเสยีหายเพื่อใหม้หีรอืท าใหด้ยีิง่ขึน้ซึง่สุขลกัษณะ ความสะดวกสบาย ความ
เป็นระเบยีบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิ ความปลอดภยัของประชาชน และสวสัดภิาพของสงัคม เพื่อส่งเสรมิการ
เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอ้ม เพือ่ด ารงรกัษาหรอืบรูณะสถานทีห่รอืวตัถุทีม่ปีระโยชน์ หรอืคุณคา่ในทางศลิปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวตัศิาสตร์ หรอืโบราณคด ีหรอืเพื่อบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิภูมิประเทศที่งดงาม หรอืมคีุณค่าในทางธรรมชาต ิในขณะที่
พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดนิยามของ “การผงัเมอืง” ไวว้่า การวาง จดัท า และการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามผงั
เมอืง ในระดบัต่าง ๆ ส าหรบัเป็นกรอบชี้น าการพฒันาทางดา้นกายภาพในระดบัประเทศ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั ระดบัเมอืง ระดบั
ชนบท และพืน้ทีเ่ฉพาะควบคู่กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ สงัคมแห่งชาต ิเพือ่การพฒันาเมอืง บรเิวณทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืชนบทใหม้หีรอื
ทาใหด้ยีิง่ขึน้ซึง่สุขลกัษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบยีบ ความสวยงาม การใชป้ระโยชน์ในทรพัย์สนิ การคมนาคมและ การ
ขนส่ง ความปลอดภยัของประชาชน สวสัดภิาพของสงัคม การป้องกนัภยัพบิตั ิและการป้องกนั ความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดล้อม เพื่อด ารงรกัษา หรือบูรณะสถานที่และวตัถุที่มปีระโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตรห์รอื โบราณคด ีหรอืบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ภูมปิระเทศทีง่ดงามหรอืมี
คุณค่าใน ทางธรรมชาต ิโดยสามารถเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างของนิยามการผงัเมอืงระหวา่ง พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 และ 
พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ไดต้ามตารางน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้แตกต่างในนิยามของการผงัเมอืงระหวา่ง พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 และ พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง 
พ.ศ. 2562 
เนื้อหา พรบ. การผงัเมอืง พ.ศ. 2518 พรบ.  การผัง เมือง  พ.ศ . 

2562 
การน าผงัเมอืงเป็นกรอบชีน้ าดา้นกายภาพ 0 1 
การพฒันาใหค้วบคูก่บัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 0 1 
การสรา้งและพฒันาเมอืงใหม ่หรอืแทนสว่นทีเ่สยีหาย 1 0 
การคมนาคมและการขนสง่ 0 1 
การป้องกนัภยัพบิตั ิ 0 1 
ป้องกนัความขดัแยง้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 0 1 
บ ารุงรกัษาสิง่แวดลอ้ม 0 1 

 (ร่าง)ธรรมนูญการผงัเมอืงไดถู้กก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 โดยใหค้ณะกรรมการนโยบายการผงั
เมอืงแห่งชาตเิป็นผูจ้ดัท า เพื่อใชเ้ป็นหลกัการพืน้ฐานทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืงพงึปฏบิตั ิเพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาวาม
เห็นชอบและเมื่อให้คณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะมีผลผูกพนัต่อหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไปตามหน้าทีข่องตน (พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง) มาตรา 7 สบืเนื่องจากค ากลา่วของนายกรฐัมนตร ีประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยต้องมกีารกบายการตัง้ถิ่นฐาน และการผงัเมอืงให้มหีน่วยงาน
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ระดบัชาตกิ ากบัดูแล และท างานควบคู่ไปกบัส านักงานการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและใหม้กีฎหมายเฉพาะเสมอืนเป็น
ธรรมนูญกาองในการก ากบักฎหมายอื่น ๆ ไมใ่หห้น่วยงานต่าง ๆ ละเมดิ หรอืปลอ่ยใหม้กีารพฒันาทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัการ 

 โดย (รา่ง) ธรรมนูญวา่ดว้ยการผงัเมอืงไดม้กีารใหค้ านิยามของ ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มวา่ 

 “ทรพัยากรธรรมชาต ิหมายความว่า สิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามกระบวนการธรรมชาตขิองมนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ด ารงชวีติได้  แบ่งประเภททรพัยากรธรรมชาตไิด้ 2 ประเภทคอื ทรพัยากรธรรมชาตทิี่ใช่แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ น ้ามนั หรอืก๊าซ
ธรรมชาต ิเป็นตน้ และทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ามารถทดแทนใหมไ่ด ้เชน่ ป่าไม ้ดนิ สตัวป่์า น ้า ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทน้ีหากมกีาร
จดัการในการใชอ้ยา่งถูกวธิจีะสามารถเกดิขึน้หรอืทดแทนขึน้ใหมไ่ด”้ 

“สิง่แวดลอ้ม หมายความว่า สิง่ต่าง ๆ ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพ และชวีภาพทีอ่ยู่รอบตวัมนุษยซ์ึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษย์
ไดท้ าขึน้” 

 ซึง่หวัขอ้ของ (ร่าง) ธรรมนูญวา่ดว้ยการผงัเมอืงทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดแ้ก่ขอ้ที่  25) การ
วางผงัเมอืงและการพฒันาพืน้ทีต่อ้งคุม้ครองและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภูมปิระเทศทีง่ดงามหรอืมคีุณค่าในทาง
ธรรมชาต ิอนัมเีจตนารมณ์ เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสิง่ทีม่คีุณค่าเป็นมรดกของประเทศทีส่ าคญัจะเป็นทีม่าของแหล่งรายได้
ส าคญัของชาตใินอนาคต อนัสอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่5 การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิสงัคมแหง่ชาต ิ

2.2 ผงัเมืองรวมเมือง 

 ผงัเมอืงรวมตามความหมายตาม มาตราที ่4 ในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 หมายความว่า “แผนผงั นโยบาย 
และโครงการ รวมทัง้มาตรการควบคุม โดยทัว่ไปในพืน้ที่หน่ึงพืน้ทีใ่ด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเมอืงและการดารงรกัษาเมอืง 
บรเิวณ ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิ การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
บรกิารสาธารณะ และสภาพแวดลอ้ม เพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์องการผงัเมอืง” 

 
รปูท่ี 1 รปูภาพแสดงองคป์ระกอบของผงัเมอืงรวมตาม พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 (ผูว้จิยั, 2565) 

 



การศกึษาแนวคดินิเวศบรกิารเพือ่พฒันาแผนผงัทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และ สิง่แวดลอ้ม กรณศีกึษา ประเทศไทย ญีปุ่่ น 
ประเสรฐิ เลาหทวโีชค และวจิติรบุษบา มารมย ์
 

1085 

  
รปูท่ี 2 รปูภาพแสดงสขีองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ของประเทศไทย, (กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2562) 
รปูท่ี 3 รปูภาพแสดงววิฒันาการและประเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของผงัเมอืงรวม ประเทศญีปุ่่ น, (JICA 2007) 

2.3 Green cities  

 แนวคิดเมอืงสีเขยีว (Green cities) การใช้ค าว่า Green หรือสเีขยีว น่าจะมีที่มาจากสีเขยีวของต้นไม้ ถูกน ามาใช้โดย
ตอ้งการแสดงถงึการใหค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม หรอืการออกแบบทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น Green corridor (ระเบยีงสเีขยีว) ซึง่
หมายถงึการเชื่อมพืน้ทีส่เีขยีวดว้ยทางเดนิ ทางจกัรยานหรอืระบบขนส่งอื่นทีไ่ม่ส่งผลเสยีต่อสภาพแวดลอ้ม Green roof/wall (หลงัคา
เขยีว/ผนงัเขยีว) ซึง่หมายถงึ หลงัคาหรอืผนงัทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมแ้ละไดร้บัการออกแบบใหเ้ป็นมติรต่อสภาพแวดลอ้ม ชว่ยลดความรอ้น 
ลดมลพษิในอากาศ เป็นตน้ การออกแบบและวางผงัเมอืงตามแนวคดิเมอืงสเีขยีว (Green cities) เป็นการวางยุทธศาสตรใ์นการพฒันา
เมอืงโดยยดึหลกัการและตวัชีว้ดัเมอืงสเีขยีวทีเ่ป็นขอ้ตกลงระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชกิ เช่น European Green City Index ตวัชีว้ดันี้ท า
หน้าทีเ่ป็นตวัก าหนดมาตรการในการน าไปสู่ความเป็นเมอืงสเีขยีวของประเทศในแถบยุโรป ประกอบดว้ยไปดว้ยตวัชี้วดัทัง้หมดแปด
กลุ่ม ได้แก่ การก าหนดระดบัคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ระดบัการใช้พลงังาน (Energy) จ านวนอาคารที่ออกแบบโดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้ม (Buildings) ปรมิาณของระบบขนสง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Transport) ระบบการจดัการขยะและของเสยี (Waste and 
land-use) ปรมิาณการใชน้ ้าและระบบบ าบดัน ้าเสยี (Water) ปรมิาณไนโตรเจนในอากาศซึ่งแสดงถงึคุณภาพของอากาศ (Air quality) 
และระบบการจดัการบรหิารเมอืง (Environmental governance) โดยตวัชีว้ดัทัง้แปดหวัขอ้มุ่งเน้นการตรวจวดัคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม
เพือ่ชีน้ าใหป้ระเทศสมาชกิด าเนินนโยบายพฒันาเมอืงตามวตัถุประสงคข์องเมอืงสเีขยีว (Puppachachai, 2018) 

ตวัอยา่งเมอืงทีม่กีารออกแบบและวางผงัภายใตแ้นวคดิเมอืงสเีขยีว 

 สงิคโปร์มุ่งใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีแ่ละทรพัยากรทีม่อียู่จ ากดัอย่างคุม้ค่า โดยในส่วนของการวางแผนพฒันาพืน้ทีส่าธารณะ
และพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดมหีน่วยงานผูดู้แลไดแ้ก่ The National Parks Singapore (NParks) สงิคโปรว์างวสิยัทศัน์น าประเทศไปสู่ความ
เป็นเมอืงแห่งสวน (Garden city) ดว้ยวสิยัทศัน์ “Let’s make Singapore our Garden” และเพื่อเพิม่คุณภาพในการใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่ ี
เขยีว NParks ไดว้างยุทธศาสตรใ์นการพฒันาไวห้ลายประการ เช่น การพฒันาและใชป้ระโยชน์พืน้ทีว่่างเพื่อเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ที่
พกัผ่อนใหก้บัเมอืง โดยสรา้งเสน้ทางเพื่อเชื่อมพืน้ทีส่เีขยีวเหล่านัน้เขา้ดว้ยกนั เรยีกว่า Park Connectors ทางเชื่อมน้ีใชเ้ป็นเสน้ทาง
เดนิและปัน่จกัรยาน เพื่อใหผู้ค้นไดส้มัผสัใกล้ชดิธรรมชาตแิละสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูร้ะหว่างเสน้ทางทัง้ในเรื่องประวตัศิาสตร์ 
วฒันธรรมและระบบนิเวศน์ โดยออกแบบเสน้ทางใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของพืน้ทีท่ีเ่สน้ทางพาดผา่นไป เป็นทางเลอืกใหค้นได้
สมัผสัประสบการณ์ทีห่ลากหลายตามความสนใจ (Puppachachai, 2018) 

 เรคยาวกิ (Iceland) Reykjavik ตัง้เป้าหมายทีจ่ะงดใช ้fossil fuelsในปี 2050โดยหนัมาใชพ้ลงังานสะอาดไดจ้ากความรอ้น
ธรรมชาตใิตแ้ผน่ดนิทีเ่รยีกว่า Geothermal ในการสรา้งความรอ้น และน ้ารอ้น Geothermal หมายถงึพลงังานความรอ้นทีไ่ดจ้ากหนิใต้
ดนิ พบในกลุ่มประเทศทีม่ภีูเขาไฟและตัง้อยู่ใกลข้อบของแผ่นหนิใตด้นิ เช่น Iceland (26%), El Salvador (23%) and the Philippines 
(18%) พลงังานความรอ้นจากใตด้นิถูกใชเ้ป็นแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าใหก้บัเมอืงอาคารในเมอืงประมาณ95%ถูกเชื่อมเขา้กบัระบบท า
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ความร้อนรวมของเมอืงที่ใช้พลงังานจากโรงงานgeothermalพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดในเมอืงผลติจากแหล่งพลงังานหมุนเวยีน การใช้ 
geothermalท าให ้Iceland สามารถลดการใชถ้่านหนิไปไดเ้กอืบทัง้หมดและลดการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิไดต้ ่ากวา่ 25%ของพลงังานรวมที่
ใชอ้ยู ่(Puppachachai, 2018)  

 แนวคดิเมอืงสเีขยีว เป็นแนวคดิทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมในช่วงเวลาปัจจุบนัเน่ืองจากผูค้นในเมอืงไดม้กีารตระหนกัถงึความส าคญั
ของสิง่แวดลอ้มในเมอืงมากขึน้ ทัง้ยงัไดป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มทีด่ขีองเมอืง เช่นการส่งเสรมิการพฒันา Urban Rural linkages 
Area ในเมอืง ท าใหพ้ื้นทีเ่มอืงและชนบทมคีวามเชื่อมโยงกนั เพิม่เตมิศกัยภาพของพืน้ทีแ่หล่งน ้าภายในต่อเน่ือง ซึ่งน ้านับเป็นหน่ึง
ปัจจยัทีส่ าคญัของเมอืง 

2.4 นิเวศบริการ 

 นิเวศบรกิาร (Ecosystem service) คอืประโยชน์ที่มนุษย์ได้รบัจากระบบนิเวศเพื่อให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดีทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ทัง้เป็นประโยชน์ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ด ้เชน่ พืน้ทีด่นิดอนสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง เป็นแหล่งเพาะปลกูขา้วอนัดบัใหญ่
ของประเทศเวยีดนาม ทะเลสาบดอยเต่าซึง่เกดิจากการสรา้งเขือ่นภูมพิล ซึง่มทีางน ้าไหลออกไปเขือ่นภูมพิลได ้หรอืแมก้ระทัง่เหมอืง
ไฟฟ้าแมเ่มาะซึง่สามารถใชผ้ลติไฟฟ้าใหก้บัเมอืง (Sdgs move, 2021) 

Millennium Ecosystem Assessment (MA) โครงการการประเมนิและวเิคราะหผ์ลกระทบของการกระท าของมนุษยต์่อระบบ
นิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ครัง้ส าคญั ซึ่งได้รบัการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาต ิเมื่อปี 2005 ได้แบ่งประเภทหลกัของ
บรกิารทางระบบนิเวศไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 บรกิารดา้นการจดัหา (Provisioning Services) คอื ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากระบบนิเวศ ไดแ้ก่ อาหารและเสน้ใย เชือ้เพลงิ แหล่ง
พนัธุกรรม สารเคมจีากธรรมชาต ิยารกัษาโรค น ้าสะอาด 

 บริการด้านการควบคุม (Regulating Services) คือ ประโยชน์ที่ได้รบัจากการควบคุมกระบวนการของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาต ิไดแ้ก่ การควบคุมระบบภูมอิากาศ การควบคุมการไหลของน ้า ควบคุมการกดัเซาะชายฝัง่ การกรองน ้าสะอาดและการบ าบดั
ของเสยี การควบคุมทางชวีภาพ การผสมเกสร การป้องกนัพายุ 

 บรกิารด้านวฒันธรรม (Cultural Services) คอื ประโยชน์ที่ไม่ใช่วตัถุที่มนุษย์ได้รบัจากระบบนิเวศผ่านการเสรมิสร้างจติ
วญิญาณ การพฒันาดา้นสตปัิญญา นันทนาการ และประสบการณ์ดา้นสุนทรยีภาพ ไดแ้ก่ ความหลากหลายทางวฒันธรรม คุณค่าทาง
จติวญิญาณและศาสนา รากฐานของการศกึษา คุณค่าทางความงาม การพกัผอ่นและการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ทัง้น้ี บรกิารดา้นวฒันธรรม
ของระบบนิเวศ เชื่อมโยงแน่นแฟ้นกบัค่านิยมและพฤติกรรมของมนุษย ์ดงันัน้การรบัรูเ้กีย่วกบับรกิารดา้นวฒันธรรมจงึมแีนวโน้มทีจ่ะ
แตกต่างกนัไประหวา่งบุคคลและชุมชน 

 บรกิารดา้นการสนับสนุน (Supporting Services) คอื บรกิารทีจ่ าเป็นเพื่อสนับสนุนการผลติบรกิารของระบบนิเวศดา้นอื่นๆ 
ทัง้หมด ไดแ้ก่ การผลติขัน้ตน้ การผลิตออกซเิจนในบรรยากาศ การก่อตวัและการกกัเกบ็ดนิ การหมุนเวยีนสารอาหาร การหมุนเวยีน
ของน ้า และการเป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีติ การเปลีย่นแปลงของบรกิารดา้นการสนับสนุนแตกต่างกบับรกิารดา้นอื่น ๆ เพราะจะ
สง่ผลกระทบต่อชวีติมนุษยท์างออ้มหรอืเกดิขึน้ในระยะยาว เช่น มนุษยไ์มไ่ดร้บัประโยชน์จากการสรา้งดนิโดยตรง แต่การเปลีย่นแปลง
จะสง่ผลกระทบทางออ้มต่อผูค้นผา่นผลกระทบต่อบรกิารดา้นการจดัหาส าหรบัการผลติอาหาร (Sdgs move, 2021) 

 จะสามารถเหน็ไดว้า่แนวคดินิเวศบรกิารเป็นสว่นหน่ึงของหลกัแนวคดิเมอืงสเีขยีว (Green Urbanism) ซึง่มกีารประยุกตใ์ช้
อย่างแพร่หลายในประเทศทีม่กีารพฒันาแลว้ โดยปัจจยัดา้นน ้า, พลงังาน และอาหาร เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบั เมอืงและชุมชนมาโดย
ตลอด แนวคดินิเวศบรกิารจงึสมควรน าไปพฒันาในการใชน้โยบายของรฐัผา่นเมอืง เพือ่ด ารงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ในเมอืง ออกใช้เป็นนโยบายในระดบัประเทศถ่ายทอดออกมาสูท่อ้งถิน่ ซึง่ผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของผงัเมอืงรวมเมอืง/
ชุมชน ของประเทศไทยไดน้ าการน าเสนอแนวคดิทีใ่กลเ้คยีงกบัหลกันิเวศบรกิารในเมอืง กล่าวคอืการก าหนดทรพัยากรน ้า, ทรพัยากร
ป่าไม,้ ทรพัยากรแร่ และทรพัยากรดนิ แต่ทัง้น้ีหากบางพืน้ทีเ่มอืงใด ไม่มทีรพัยากรทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผงัเมอืงรวมกส็มควรทีจ่ะค านึงถงึ 
บรกิารดา้นการจดัหา, บรกิารดา้นการควบคุม, บรกิารดา้นวฒันธรรม และบรกิารดา้นการสนับสนุน โดยออกเป็นนโยบายเชงิขอ้ก าหนด
เพือ่ใหพ้ืน้ทีเ่มอืง/ชุมชนนัน้ สามารถด ารงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มภายในเมอืงได ้
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3. ผลการศึกษา 

3.1 วตัถปุระสงคข์องผงัเมือง 

 จากการศกึษาพบวา่ ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 มาตราที ่6 หมวดที ่1 บททัว่ไป ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงค์
ของการผงัเมอืงไทยไวว้่า “บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิมุ่งหมายเพื่อก าหนดรูปแบบการวางและจดัท า ผงัเมอืงทุกระดบั พรอ้มทัง้
บรหิารจดัการผงัเมอืงใหม้รีูปแบบการด าเนินการและการบรหิารจดัการ ทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรฐั ยุทธศาสตรช์าต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขัน้ตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการวางกรอบและนโยบายดา้นการพฒันาพืน้ที่และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิระดบัประเทศ ระดบั
ภาค ระดบัจงัหวดั ระดบัเมอืง และระดบัชนบท ตลอดจนกระจายอ านาจในการวางและจดัท า ผงัเมอืงใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
โดยค านึงถงึความสามารถในการรองรบัการเปลีย่นแปลงหรอืการพฒันาของพืน้ที ่ทัง้น้ี ภายใตว้ตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 1) วางและจดัท า
ผงัเมอืงในแต่ละระดบัใหส้อดคลอ้งกนั, 2)วางกรอบและนโยบายการพฒันาเมอืง บรเิวณทีเ่กีย่วขอ้ง และชนบทอยา่งสมดุลและยัง่ยนื, 3)
วางกรอบและนโยบายดา้นการพฒันา และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , 4)วางกรอบในการอนุรกัษ์และรกัษาคุณค่า
ทางศลิปวฒันธรรม, 5) วางแนวทางเพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและโครงการพฒันา ภายใตห้น้าทีแ่ละอ านาจ
ของตนให้สอดคล้องกบัผงัเมอืงแต่ละระดบั และ 6) แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกนัให้มกีารใช้
ประโยชน์ อยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะเป็นการป้องกนั แกไ้ข หรอืบรรเทาภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ 

 ในส่วนของพระราชบัญญัติการผังเมือง ญี่ปุ่ น 都市計画法  ปีโชวะที่ 43 (พ.ศ. 2511) บทที่ 1 ได้อธิบายถึง
วตัถุประสงคข์องการผงัเมอืงในประเทศญีปุ่่ นไวว้า่ “この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制
限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩

序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする

。” โดยสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “This law aims at sound development and orderly maintenance of the city by 
stipulating the contents of the city plan and its decision procedure, city planning restrictions, city planning projects and other 
necessary matters regarding city planning. The purpose is to contribute to the balanced development of the city and the 
promotion of public welfare” ถอดเป็นภาษาไทยได ้โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   

 “กฎหมายฉบบัน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาเมอืงทีด่แีละการบ ารุงรกัษาเมอืงใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย โดยก าหนดเน้ือหา
ของการวางผงัเมอืงและขัน้ตอนการตดัสนิใจในขอ้จ ากดั ดา้นผงัเมอืง โครงการผงัเมอืง และเรือ่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางเมอืง  

 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนการพฒันาเมอืงอยา่งสมดุลและสง่เสรมิสวสัดกิารสาธารณะ” 

3.2 ผงัเมืองรวม 

 ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ประกาศใชบ้งัคบัไดม้กีารลดขัน้ตอนของการวางผงัเมอืงรวมลง จาก 18 ขัน้ตอน 
ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ใหเ้หลอื 8 ขัน้ตอน โดยก าหนดใหห้น้าทีแ่ละอ านาจของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง หรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงร่วมกนัวางผงัได ้ซึง่สามารถจ าแนกการวาง
และจดัท าผงัเมอืงรวมได ้2 กรณี คอืกรณีด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง และกรณีทีด่ าเนินการโดยองคก์รณ์ปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ซึง่มาตราที ่22 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบของผงัเมอืงรวมไวใ้หม้อีงคป์ระกอบดงัน้ี 1) 
วตัถุประสงคใ์นการวางและจดัท าผงัเมอืงรวม, 2) แผนผงัทีท่ าขึน้เป็นฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบั โดยใชม้าตราสว่นตามความเหมาะสมทีม่ี
ความละเอยีดเพยีงพอใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจไดง้า่ย สามารถเชือ่มโยงกบัแผนทีด่จิทิลัทีเ่ป็นมาตรฐานสากล
ตามเทคโนโลยทีีท่นัสมยั โดยมสีาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี (ก) แผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามทีไ่ด้จ าแนกประเภท, (ข) แผนผงั
แสดงทีโ่ล่ง, (ค) แผนผงัแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง่ โดยแสดงการเชือ่มต่อโครงขา่ยการคมนาคมและการขนสง่ไวด้ว้ย, (ง) 
แผนผงัแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบรกิารสาธารณะ, (จ) แผนผงัแสดงแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม, (ฉ) แผนผงัแสดงผงัน ้า, (ช) แผนผงัอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น  

 ผงัเมอืงรวมในประเทศญีปุ่่ นก าหนดใหด้ าเนินการจดัท าใหเ้ขตวางผงัเมอืง (City Planning Area) ตามทีก่ าหนดโดยผงัแมบ่ท
การพฒันาพืน้ทีเ่มอืง ผงัเมอืงรวมประกอบดว้ยผงัควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและผงัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ผูร้บัผดิชอบหลกัใน
การจดัท าผงัเมอืงรวม ไดแ้ก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัชุมชน แต่ในกรณีที่พื้นที่วางผงัครอบคลุมหลายองค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถิน่ระดบัชุมชน หรอืเป็นพืน้ทีร่องรบัโครงการพฒันาเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั
สามารถมบีทบาทในการวางผงัควบคุมการใชป้ระโยชน์ที่ดนิและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานไดเ้ช่นกนัตามความในมาตราที ่4 ของ
พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง 1968 ระบุใหก้ารควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งระบุเน้ือหาดงัต่อไปน้ี, 1) 
ขอบเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภทพรอ้มขอ้ก าหนด, 2) ขอบเขตพืน้ทีส่ง่เสรมิการพฒันาตามทีร่ะบุในกฎหมาย, 3) โครงสรา้ง
พืน้ทีฐ่านตามทีร่ะบุในกฎหมาย, 4) โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็น, 5) พืน้ทีโ่ครงการพฒันาเมอืงตามกฎหมายทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต และ 
6) พืน้ทีท่ีม่กีารวางผงัพฒันาพืน้ที่เฉพาะ โดยแผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและแผนผงัโครงสรา้งพืน้ฐานต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แผนผงัดงักล่าวจงึถูกใชเ้ป็นแผนผงัแมบ่ทในการด าเนินการของภาครฐัในการปรบัปรุงการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้น้ี ในอดตีแผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและแผนผงัโครงสรา้งพืน้ฐานจะแยกออกจากกนัเพื่อ
ความสะดวกในการจดัพมิพ ์แต่ในปัจจุบนัแผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและแผนผงัโครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สว่น
ใหญ่จะแสดงผา่นระบบออนไลน์ ท าใหส้ามารถแสดงแผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและแผนผงัโครงสรา้งพืน้ฐานไดบ้นแผนทีเ่ดยีวกนัและ
มคีวามละเอยีดสูง รวมถงึสามารถแสดงขอ้ก าหนดของทีด่นิแต่ละแปลงอย่างชดัเจน (ส านักผงัเมอืงรวม เกณฑแ์ละมาตรฐานผงัเมอืง 
มาตรการ วธิกีารและเครือ่งมอื กรณีตวัอยา่งของต่างประเทศ, 2561) โดยผงัเมอืงรวมของประเทศญีปุ่่ นจะเป็นการด าเนินการโดยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
รปูท่ี 4 รปูภาพผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเมอืงสงิหบ์ุร ี(กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2562) 
รปูท่ี 5 ผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เมอืงมโิตะ จงัหวดัอบิาระก ิ(JICA 2007) 

 จะสามารถเหน็ได้ว่าปัจจุบนัผงัเมอืงรวมของประเทศไทยตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 เน้นการถ่ายโอน
ภารกจิ และอ านาจในการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมไปใหก้บั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มากขึน้ แมว้่าอาจจะน้อยกว่าญี่ปุ่ นซึง่ใหก้าร
วางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัจะเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กต็าม แต่ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ใีน
การใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มบีทบาทในการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเองมากขึน้ 

3.3 ผงัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ตามมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ 2562 เพือ่ใหก้ารวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน มอีงคป์ระกอบ
ครบถว้นตาม มาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ส านกัผงัเมอืงรวมไดจ้ดัประชุมหารอืเพือ่ก าหนดแนวทางการจดัท า
แผนผงัแสดงแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นแผนผงัทีก่ าหนดใหจ้ดัท าขึน้ดงัใหมด่งักล่าว โดยมแีนวทางการจดัท าแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดงัน้ี 1) การจดัท าแผนผงัแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหจ้ดัท าบนแผนทีแ่สดง เขต
ทอ้งทีท่ีจ่ะวางและจดัท าผงัเมอืงรวมโดยไมแ่สดงเสน้ชัน้ความสงู 2) ก าหนดแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ ีความส าคญัใน
พืน้ทีว่างและจดัท าผงัเมอืงรวมไดแ้ก่ทรพัยากรน ้า ทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากรแร ่และทรพัยากรดนิ โดยใชส้ญัลกัษณ์สแีละลายเสน้แหล่ง
แสดงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแต่ละประเภท 3) การก าหนดแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในแผนผงัตอ้งมทีีม่า
และหาหลกัฐานทีส่ามารถอา้งองิได ้4) การก าหนดขอบเขตแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตอ้งสามารถบรรยายขอบเขตได ้5)
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การก าหนดสญัลกัษณ์แหลง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ นอกเหนือจากมาตรฐานทกีรมโยธาและผงัเมอืงไดก้ าหนดไวใ้หใ้ช้
ระดบัมาตรฐานสากลหรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นผูก้ าหนดเพิม่เตมิภายหลงั การจดัท าขอ้ก าหนดตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและไม่
ขดัแย้งกบัแผนผงัอื่น ที่ได้มบี้างและจดัท าผงัเมอืงรวมนัน้การจดัท าแผนผงัแสดงแหล่งทรพัยากร จ าเป็น  (ส านักผงัเมอืงรวม, แนว
ทางการจดัท าแผนผงัแสดงแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง, 2564)  

 ส าหรบัประเทศญี่ปุ่ นผงัในระดบัผงัเมอืงรวมที่ด าเนินการโดยท้องถิ่นจะไม่มผีงัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม แต่
อย่างไรกต็ามผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะแสดงอยู่ในผงันโยบายระดบัประเทศและภูมภิาคในรปูแบบออนไลน์ซึง่จะมกีาร
ก าหนดแผนแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นฐานโดยบงัคบัใช้ในระดบัจังหวดัทุกจงัหวดัได้แก่ 1) แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ที่
ประกอบดว้ย พืน้ทีเ่มอืง โดยพจิารณาตามกฎหมายการวางผงัเมอืง, พืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยพจิารณาจากกฎหมายพฒันาพืน้ทีว่่าดว้ย
การสง่เสรมิการเกษตร โดยใหแ้สดงเป็นพืน้ทีส่ง่เสรมิการเกษตร, พืน้ที่ป่า พจิารณาจากกฎหมายป่าไม ้โดยก าหนดใหแ้สดงเป็นพืน้ทีป่่า
สงวนแห่งชาต ิและพืน้ทีป่่าส่วนตวัทีก่ าหนดการวางเป้าหมายใหเ้ป็นพืน้ทีป่่าแห่งชาต,ิ พืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาต ิพจิารณาจากกฎหมาย
อุทยานธรรมชาต ิก าหนดใหแ้สดงเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตหิรอืกึ่งอุทยานแห่งชาต,ิ อุทยานธรรมชาตปิระจ าจงัหวดั และ พื้นที่อนุ
รกัษณ์ธรรมชาต ิโดยพจิารณาจากพระราชบญัญตัอินุรกัษ์ธรรมชาต ิก าหนดใหแ้สดง พืน้ทีอ่นุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตดิัง้เดมิ, เขต
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิและ เขตอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตปิระจ าจงัหวดั 

   
รปูท่ี 6 คูม่อืแนวทางการจดัท าผงัแสดงแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ส านกัผงัเมอืงรวม กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2562) 
รปูท่ี 7 แผนผงัแสดงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผงัเมอืงรวมเมอืงสงิหบ์ุร ี(ส านกัผงัเมอืงรวม กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2562) 
รปูท่ี 8 แผนผงัแสดงพืน้ทีป่่าไม ้และพืน้ทีอุ่ทยาน ผงัเมอืงรวมนครเกยีวโต ประเทศญีปุ่่ น (ทีม่า: https://lucky.tochi.mlit.go.jp) 

 แมว้า่ในประเทศญีปุ่่ นจะไมม่ผีงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มปรากฏอยูใ่นผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน แต่จะปรากฏอยูใ่น
ผงันโยบายระดบัประเทศ, และผงัระดบัภมูภิาค ซึง่ถูกพจิารณาจากเขตประกาศพืน้ทีน่ัน้ ๆ เชน่ เขตพืน้ทีป่่า, เขตอุทยานแหง่ชาต ิเป็น
ต้น หรอืกล่าวคอืเป็นเขตประกาศทีส่ามารถหาหลกัฐานอ้างองิได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางในการก าหนดผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทยทีม่กีารก าหนดในคู่มอืการท าผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยส านักผงัเมอืงรวมที ่ตอ้งสามารถ
บรรยายขอบเขต, แหล่งทีม่าตอ้งสามารถอา้งองิได,้ และผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตอ้งไม่ขดัแยง้กบัผงัเมอืงรวม แสดงให้
เหน็วา่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมคีวามพยายามในการก าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่หล่านี้ และแยกพืน้ทีเ่มอืงออกมาเพือ่ไมใ่หพ้ืน้ทีเ่มอืงไป
รบกวนพืน้ทีซ่ึง่มคีวามสมบรูณ์ทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

4. สรปุผลจากการศึกษา  

 ผลการศกึษาพบว่าบรบิทของการผงัเมอืงไทยมทีัง้ส่วนทีต่่างกนัและส่วนทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศญี่ปุ่ น กล่าวคอืทัง้ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ นลว้นเป็นรฐัทีร่ฐับาลกลางใชก้ฎหมายควบคุมการผงัเมอืงทัง้ประเทศ เพือ่ควบคุมการจดัท าผงัเมอืงของทุกพืน้ทีใ่น
ประเทศใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั แต่ในขณะเดยีวกนักม็ขีอ้แตกต่างกนัของวตัถุประสงค ์และกฎหมายผงัเมอืงทีใ่ชบ้งัคบัซึง่แตกต่าง
กนัในบรบิทของแต่ละประเทศ ในสว่นของผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย มแีนวคดิ
การวางผงัการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ท าให้บางครัง้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและผัง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมคีวามขดัแยง้กนั ไม่ตอบวตัถุประสงคข์องการผงัเมอืง  กล่าวคอืในการปฏบิตังิานวางและจดัท าผงั
เมอืงรวมสว่นมากจะเป็นการวางและพฒันานโยบายผา่นการลงพืน้ที ่บอ่ยครัง้ทีผู่ว้างและจดัท าผงัเมอืงรวมละเลยถงึวตัถุประสงคข์องผงั
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เมอืง อกีทัง้พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ไดเ้น้นย ้าถงึความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเมอืง จงึเหน็ควร
น าแนวคดิ นิเวศบรกิารมาพจิารณาในการก าหนดผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบับรบิทของพืน้ทีใ่ด พืน้ทีห่น่ึง 
เพื่อใหก้ารผงัเมอืงรวมในประเทศไทยมปีระสทิธภิาพมากขึน้ กล่าวคอืหลกันิเวศบรกิารตอ้งค านึงถงึประโยชน์ทีม่นุษยไ์ดร้บัจากระบบ
นิเวศเพื่อมคีวามเป็นอยู่ทีด่ใีนชวีติ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้ประโยชน์ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้โดยบรกิารทัง้ 4 ดา้นของระบบ
นิเวศวิทยาได้แก่ บริการด้านการจดัหา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากระบบนิเวศ, บริการด้านการควบคุม ประโยชน์ที่ได้จากการควบคุม
กระบวนการของ 

ตารางท่ี 2 แสดงลกัษณะของผงัเมอืงรวม, ผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย และญีปุ่่ น (ผูว้จิยั, 2565) 

 
 ระบบนิเวศธรรมชาติ, บริการด้านวฒันธรรม ประโยชน์ที่ไม่ใช่วตัถุที่มนุษย์ได้รบัจากระบบนิเวศ และบริการด้านการ
สนับสนุน บรกิารทีจ่ าเป็นเพือ่สนับสนุนการผลติบรกิารของระบบนิเวศดา้นอื่น ๆ เช่นปัจจยัดา้น น ้า, พลงังาน และอาหารของเมอืง ซึง่
เปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดใหญ่ทีห่ล่อเลีย้งเมอืงและผูค้นในเมอืง โดยเมอืงสามารถน าแนวคดินิเวศบรกิารมาประยุกต์ใชผ้่านผงัเมอืงรวม
และผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มผ่านการบูรณาการผ่านขอ้ก าหนด หรอืการก าหนดโซนในแต่ละย่านของเมอืง เช่น บรกิาร
ดา้นการควบคุม ทีส่ามารถควบคุมขนาดอาคารของเมอืงเพือ่ไม่ใหข้วางทศิทางลมในเมอืง บรกิารดา้นการจดัหา ผ่านการควบคุมพืน้ที่
ส่งเสรมิการปลูกเกษตรกรรม หรอืการป้องกนัพืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ีทีเ่ป็นแหล่งผลติอาหารใหก้บัเมอืง กระทัง้บรกิารดา้นวฒันธรรม
และบรกิารดา้นการสนับสนุนผา่นการใชข้อ้ก าหนดของเมอืง จากหนังสอืคู่มอืแนวทางการจดัท าผงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ทีก่ าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาใหผ้งัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มประกอบไปดว้ย ทรพัยากรน ้า, 
ทรพัยากรป่าไม,้ ทรพัยากรดนิ และทรพัยากรแร่ โดยตอ้งมทีีม่าอา้งองิ สามารถบรรยายขอบเขตได ้ตอ้งสอดคลอ้งและไมข่ดัแยง้กบัผงั
อื่น จะเหน็ไดว้่าเบือ้งตน้ผงัเมอืงรวมไดม้กีารค านึงทรพัยากรธรรมชาตใินเมอืงทีส่อดคลอ้งกบัหลกันิเวศบรกิารหากแต่ถ้าจะตอ้งการให้
ประสบความส าเรจ็ตอ้งมกีารก าหนดนโยบายหรอืโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวใหม้กีารสรา้งเครือขา่ยพืน้ทีส่เีขยีวเชื่อมโยงระหว่างเมอืงใน
อนาคต โดยการก าหนดนโยบายทีถ่่ายมาจากผงันโยบายระดบัประเทศ ลงสู่นโยบายระดบัภาค แลว้ออกมาในรูปแบบนโยบายระดบั
จงัหวดัจงึจะสง่ผลใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเมอืงมคีวามสอดคลอ้งกนัในเชงินโยบายและการปฏบิตัจิากนโยบายของผงั
ระดบัภาค สูผ่งัเมอืงรวมชุมชน 
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Abstract 
The Bangkok Mass Transit System (BTS) sky-train is one of Bangkok's primary public transit modes to alleviate traffic 

congestion among many daily users. Regarding urban mobility, inclusivity is crucial. According to a 2016 World Bank report, 
by 2040, more than a quarter of the Thai population will be 65 or older. If the elderly could move around the city with greater 
ease, they would be able to participate more in society and have access to health care regardless of their age. News and 
reports demonstrated the BTS sky train's limited accessibility for persons with limited mobility. In this study, the lifts and 
escalators are regarded as the primary alternatives to stairs for vertical circulation in stations. In terms of vertical egress and 
access to each station level, the performance of BTS stations in elderly passengers' accessibility was measured. The impact 
of station facilities' performance on the travel behaviour of the elderly was analysed using a quantitative approach. Three types 
of stations are categorised according to the dependability and functionality of their equipped facilities. The assessment revealed 
that nearly half of the stations are conditionally or limitedly accessible. They often use BTS for visits, shopping, recreation, and 
healthcare-related activities. In addition, their choice of the station is influenced by its closeness to their residence or its more 
accessible. Many older passengers who ride BTS alone stated that the seniors independently use the transit. Escalators are 
the most common means of accessing the station on all levels, while stairs are used to exit the station. Although the chi-square 
test reveals that the ease of access to station platforms via escalators and elevators has no significant effect on the travel 
behaviour and satisfaction of elderly transit users, older people who do not own a private vehicle are more likely to use BTS if 
all stations have completed facilities. The findings indicate that BTS stations should be age-friendly and universally designed 
while focusing on the safety and effectiveness of the existing facilities. 

Keywords: Vertical Accessibility, Elderly Passengers, Urban Mobility, Bangkok Transit System (BTS) 
 

1. Introduction 

1.1 Problem Statement and Research Significance 

Jan Gehl, the Danish architect, has stated, "Stairs and steps, no thanks", in his well-known book, Cities for People. As 
he discussed, people dislike taking the stairs because they require more effort and muscle power, making us tired while walking. 
The pedestrian bridges or the sky train stations in our cities usually have a challenge with the ease of access of the pedestrians, 
including the physically disabled and elderly. The sky train stations are elevated from the street level due to limited location options 
in some cities. Therefore, lifts and escalators are equipped for vertical circulation for people who cannot use the stairs. 

In terms of urban mobility, inclusivity is important. Whether they live or commute, regardless of their age, everyone in 
the town must have the same opportunities in public transportation. Thailand is one of the most rapidly ageing societies globally. 
It is predicted that by 2040, 17 million Thais will be 65 years or older – more than a quarter of the population (World Bank 
Thailand Economic Monitor Report, June 2016). Bangkok, the most populous city in Thailand, also has a considerable elderly 
population. This article evaluates how the BTS Skytrain, one of the busiest public transportation facilities in Bangkok, and its 
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facilities, particularly the stairs and escalators, make it easier for the elderly to board the train. Suppose there are no lifts or 
escalators in the mass transit stations. In that case, senior citizens may have limited access to such modes of transportation. 
What if the city has a sizable ageing population and public transportation is not up to the task? Therefore, the impact of facilities 
to get to the elevated transit line will be reviewed in this study, focusing on the active ageing commuters' perceptions in the 
case of the Bangkok Transit System.  

Bangkok, like other megacities, has its public transportation system to provide urban mobility, which can help turn a 
car-oriented metropolis into a traffic calm and efficient public-service-oriented city. The Bangkok Transit System (BTS), Bangkok 
Mass Rapid Transit System (MRT), and BMRT buses are now the city's primary public transit modes to alleviate traffic 
congestion. The BTS network began with the mainline (Sukhumvit Line) in December 1999. By 2021, it had expanded to two 
more lines, the Silom Line and the Golden Line, with 63 service stations. Ridership gradually increases yearly, whereas the 
number of stations expands (BTS E-Library). With so many daily users, the BTS is one of Bangkok's most important modes of 
transportation. However, every station has not fully installed lifts or escalators. According to the BTS website and mobile App, 
every station has lifts, but it is unclear if the lifts are at every exit or on both sides of the street. 

Around 2015, disability activists and wheelchair users complained to the Bangkok government that each station lacked 
sufficient elevators (Zhang, 2015). After a debate regarding the BTS accessibility between disabled activists and Bangkok 
authorities in 2017, Khaosod English media illustrated a station's map defining the accessibility by lifts in 2018 January. 
According to Khaosod's study map, only Siam and Asok stations have lifts on both sides of the streets. In contrast, Na Na and 
Saphan Taksin stations lack lifts from the street level. Aside from these four stations, others were only probably partly accessible 
at the street level or required assistance from staff to operate the elevators. After three years of disabled activists suing the 
BTS for inaccessibility, the demand continues because not all stations have elevators installed, and some are not operational. 
Lifts are a crucial component of public transportation for people with disabilities. Some elderly passengers who are still active 
may be able to use escalators if no lifts are available. However, some stations lack escalators on one side of the road, leaving 
the passengers with no choice but to take the stairs. 

BTS gives seniors special rates to encourage them to use public transportation more frequently. Nevertheless, their 
mobility options may be limited if the station's facilities are inconvenient. Although BTS accessibility has been discussed and 
mentioned from the perspective of the disabled community, a few case studies highlight the station's vertical accessibility for 
Bangkok's senior citizens. In addition, the extended sections of the Sukhumvit line can be accessed with minimal information 
beyond the main section regarding vertical accessibility from previous studies. As the likelihood of an ageing Thai society in the 
coming years increase, the current state of urban mobility should be evaluated to determine if it is suitable for our senior citizens. 

1.2 Research Questions and purpose of the study 

This study's main contribution is to present the transit station's facilities for active ageing. Based on the information 
offered and research gaps in the urban mobility literature, a research question has developed as follows: 

"How does the present vertical accessibility of BTS stations affect the elderly transit users?"  The main hypothesis of 
this study is that ease of access to the station platforms through escalators and elevators affects the travel behaviour and 
satisfaction of elderly transit users. Therefore, the present study aims to measure the accessibility performance of BTS stations 
for elderly passengers in terms of vertical egress and access to the platform. 

1.3 Case Study Area & Scope of the Study 

The BTS Sukhumvit Line, Silom Line, and Gold Line will be evaluated in this study. The stations' accessibility will be 
analysed using the infrastructure or facilities for vertical access (from the ground level to the BTS station platform). Although 
almost all BTS stations have escalators, some do not have lifts on both sides of the station or street. This article categorises 
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existing stations according to the vertical conveying facilities, such as Station A, Station B, and Station C. The facilities and 
relevant data will be considered to meet the requirements of BTS commuters who are senior citizens, as this topic mainly 
focuses on the elderly. The age of the study's focus group will be the same as that of the Thai elderly act and the BTS special 
fare offer eligibility, which is 60 years and up. The elderly passengers' access to the first mile and egress to the last mile and 
the distance from their homes to the station and feeder modes are not considered. Moreover, this article discusses the primary 
data collection of the present BTS stations' situations to evaluate senior passengers' satisfaction with vertical access. 

2. Literature Study 

2.1 Elderly and the Urban Transportation  

According to the Cambridge dictionary, "accessibility refers to being able to be reached or obtained easily." Most 
human activities require the ability to move around cities, which is essential for their development. Improving accessibility is 
critical for all modes of transportation and getting around the city in the case of urban mobility. Transportation is a critical factor 
that influences active and healthy ageing. "Being able to move about the city determines social and civic participation and 
access to community and health services" (WHO, Global Age-friendly Cities: A Guide, 2007). To create age-friendly cities, 
various transportation options (walking, cycling, and public transportation) connecting key destinations is essential (Richard et 
al., 2015). Although public transportation cannot provide door-to-door service, active seniors may be able to use it as a cost-
effective or dependable option when they go out. Access modes to public transportation may vary according to the riders' 
intention. However, the accessibility also should include that the designs of the stations or stops make it easy to hop on the 
vehicles. For elderly individuals to use neighbourhood amenities and participate in meaningful social, cultural, and physical 
activities, they need to be able to get out of the house (WHO, Age-friendly strategy transportation and Rantanen, 2012). 
According to the Centers for Disease Control and Prevention, regular mobility and activity can help seniors avoid the loss of 
strength and stamina of ageing. Their mobility influences the number and frequency of such senior citizens' journeys (Sideris 
& Wachs, 2018). Therefore, the city's infrastructure and public facilities might also be considered inclusive of users' well-being, 
especially in urban mobility.  

2.2 Age Classification and Thailand's Elderly  

Globalisation, technological changes (such as transportation and communication), urbanisation, migration, and shifting 
gender norms are the factors that directly and indirectly impact the lives of the elderly. (World Health Organization, Newsroom, 
Fact Sheets, 2021). Not all seniors have health issues or are a financial burden on their families. Active Aging: A Policy 
Framework, published by the World Health Organization, introduced the concept of active ageing. In 2002, the WHO's policy 
for global ageing defined "active ageing" as "optimising opportunities for health, participation, and security to enhance the 
quality of life as people age." This concept of increased activity, a later retirement age, and age-appropriate work practices 
comes to mind. Regardless of their age, it also considers the elderly's social participation in society as an opportunity for them 
to pursue their passions. United Nations and some countries define the elderly as 65 and older. In Thailand, however, senior 
citizens are defined by Article 3 of the Elderly Act of 2003 as those aged 60 or older. (The Situation of Thai Senior Citizens, 
2014). According to the division of Thailand's public health and environmental strategy, more than 10 per cent of the population 
aged 60 and older is in an aged society, more than 20 per cent is in a completed aged society, and more than 28 per cent is 
in a super-aged society (Bangkok elder situation as of September 2020-office of strategy and evaluation). Although the age 
qualification for the elderly varies by region, the elderly BTS users in this study are defined as those aged 60 and older, 
consistent with the BTS and Thai elderly act.  
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2.3 Empirical Study  

The empirical study is based on three Thailand-based studies on public transportation and the elderly and a UK study 
on the access of individuals with limited mobility to train stations. The present empirical study outlines the purpose and methods 
for examining the relationship between transit accessibility and the travel behaviours of the elderly, along with their key findings. 

Srichuae et al. (2015) analysed Bangkok regarding the factors affecting the mobility of the elderly in urban public 
spaces and transportation facilities. It combined quantitative and qualitative approaches. The study employed a survey of 60 
years old and above residents in three selected Bangkok districts. The data was collected using a questionnaire-based survey. 
The significant factors affecting the mobility of the elderly were determined by using logistic regression for the research. The 
finding reveals that 31.7% of the respondent's elderly used public transit, the bus was the most common transport, and the 
correspondents did not often use rapid transit. In addition, the ability to travel independently, the distribution of public spaces 
with accessible transportation services, urban density, and urban development patterns were found to influence the mobility of 
seniors through this study.  

Champahom et al. (2020) studied the selection of transport modes by the ageing population of Thailand. This study 
considers four modes of transportation for mode selection: bicycle or motorcycle, automobile, and public transportation. A 
close-ended survey questionnaire was used to collect the data directly from the elderly. The analysis method was multinomial 
logistic regression, with a nominal scale as the independent variable and a car as the base model for interpreting the change 
in transportation mode among the elderly. The study concluded that the typical characteristics of ageing mobility are a travel 
frequency of less than once per week, morning travel, and shopping as the principal activity. The study stated that private 
automobile transportation should be enhanced for convenience. Moreover, the authors suggest that public transportation should 
be improved to accommodate the elderly's travel activities, such as hospital visits and shopping trips. Although the Bangkok 
region was not included in this study, the knowledge related to the Thai elderly's behaviour and travel characteristics can be 
applied to studying the transportation of the elderly.  

The elderly user's satisfaction with public transportation in Thailand was done by Chaisomboon et al. (2020) using 
different importance-performance analysis approaches. The study assumes that even though there is a policy that lowers fares 
for elderly passengers, the limited services and facilities for the elderly, such as stairs, elevators, handrails, restrooms, and 
wheelchairs, are not enough to get the elderly to use the service. The study focused on the elderly over 60-plus years old from 
four different regions of Thailand, and the data was collected from a face-to-face interviews. In addition, non-elderly 18-59 
years old were also conducted in the Bangkok area, where transportation services differ from other regions. The survey 
consisted of two parts: Part 1 consisted of social-demographic characteristics and travel behaviour, such as gender, income, 
marital status, travel purpose, travel duration, and the number of travellers who travelled with participants; Part 2 consisted of 
10 dimensions or 39 service quality attributes. The level of service satisfaction was measured using a 5-point Likert scale (1, 
the lowest satisfaction level; 5, the highest satisfaction level). The service quality variables are defined by ten factors: vehicle 
characteristics, access, safety, reliability, waiting time, convenience, staff, information, station/STOP, and affordability.  

More recently, Swift et al.  (2021) discussed that the government and interested stakeholders should commit to 
increasing the number and coverage of step-free stations across the UK. Moreover, the findings describe that the advantages 
of step-free access extend beyond the individual typically associated with PRMs, indicating that they have the potential to 
impact society positively. It is a qualitative and quantitative mixed methods study along with the Semi-structured interviews and 
interviews analysis of Senior/Disabled Persons Railcard data from 17 railway stations in Buckinghamshire. According to the 
respondents from this study, there is no single, universal definition of step-free access, including step-free street-to-platform or 
street-to-train access. In any case, the lifts and escalators for vertical access to the station are the facilities referred to as step-
free access in this study. The evaluation also reveals a correlation between the number of PRMs using a train station, its step-
free accessibility, and the importance of universal design.  
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Lastly, the present study has included variables from previous research to examine travel behaviour and senior 
characteristics that may influence their use of the sky train. In addition, the empirical study provides evidence that the study of 
elderly mobility employs qualitative and quantitative methods, such as surveys and focus group studies, to measure mobility. 
In addition, the analytical techniques are applied in accordance with the study's design and framework, such as multinomial 
logistic regression, importance-performance and GAP analysis, crosstab and dummy techniques, correlation, binary logistic 
regression, and so on. According to the critical findings of prior research, senior citizens are one of the stakeholders in public 
transportation. When determining the dependability of public transportation for elderly passengers, studies consider their travel 
behaviours and characteristics, including their physical characteristics, health conditions, and socioeconomic factors. According 
to the local case studies, safety and facilities are more important than other policies for the elderly. 

3. Research Design and Methodology 

3.1 Conceptual Framework 

The study consists of two parts: measuring the accessibility performance of BTS stations for elderly passengers in terms of 
vertical egress and access to the platform and examining the difficulties elderly passengers face in reaching BTS stations. The 
study used a quantitative approach with a physical survey checklist and questionaries based on and developed from previous 
studies (Srichuae et al., 2015, Chaisomboon et al., 2020, Champahom et al.,2020) and a physical survey checklist.  

Descriptive statistics provide simple summaries of the sample and measures. The study can be divided into sections on supply 
and demand. On the supply side, a field survey was conducted using a physical checklist to evaluate the existing infrastructure 
and senior-friendly facilities at transit stations. On the other hand, to understand the satisfaction of the elderly passengers from 
the demand side, questionnaires are used to collect information on their travel behaviours and user characteristics. Therefore, 
the study procedure's conceptual framework has been developed to answer the research questions (see Figure 1). 

 
Figure 1 The developed Conceptual Framework by the author  

3.2 Study Design & Research Method  

First, the situation of the Thai elderly and the local definition of age classification was studied to determine the target 
group's age, which will then be applied to the study of mobility behaviour, user characteristics, and station facilities using health 
and annual statistical reports. In the meantime, the BTS website was searched for information on BTS station facilities to 
determine what kind of data was available to the public. Next, the relevant literature is reviewed to explore the relationship 
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between public transportation and elderly passengers, particularly those using mass transit. In addition, the variables from the 
literature review. Then, the descriptive statistics were applied to the physical inception checklist and survey. Finally, the collected 
data were processed to cross tabulation to know the impact of vertical accessibility performance to Bangkok's mass transit 
stations on the travel behaviour of senior citizens. 
3.2.1 Data Collection & Survey Plan 

Physical characteristics or station condition checklist was used to measure the accessibility performance of BTS 
stations for elderly passengers regarding vertical egress and access to the platform. Using the checklist, the author of this 
study examines the conditions of the facilities between March and April of 2022. In some stations, the staff informed seniors 
of station defects, such as how long the elevators were out of service. As the primary source of supply-side data collection, 
the checklist was used to evaluate the current state of the BTS stations.  

A questionnaire survey was used to explore the challenges of getting to BTS stations for elderly passengers. The 
survey has done in a simple sample survey method. A survey form containing 30 closed-ended questions was developed to 
assess the perceptions of elderly passengers regarding station accessibility and facilities using the literature review and 
conceptual framework; the survey consists of user behaviour, customer satisfaction, and demographics. The questionnaires 
had a bilingual format. Previous studies of Bangkok's public transportation (Champahom et al., 2020; Chaisomboon et al., 
2020) indicate that the proportion of elderly passengers is comparable to or less than that of other passengers, especially on 
trains. Therefore, before the actual survey, a pre-survey was conducted in the final week of March 2022 to determine whether 
respondents could comprehend the questions and revise them as necessary. To collect primary data, a minimum of 30 senior 
passengers were initially considered for sampling purposes. As a result, in April and May of 2020, the number of BTS station 
survey participants increased to 42 when collected in and on the trains. In addition, the majority of respondents to this survey 
have used or are currently using the BTS sky train. At the stations, the survey was conducted on weekdays and weekends. In 
order to save respondents' time, a pamphlet-like sheet containing the survey's description and a QR code for the Google form 
was provided so that they could complete it whenever they had the chance. Furthermore, a printed survey form was used 
when elderly passengers were unfamiliar with Google forms. In addition, a Google Forms survey was distributed via social 
media and locals to increase participation and include the perspective of infrequent passengers.  

4. Finding and Discussion  

4.1 Stations condition checklist result  

From March to April 2022, the primary data collection consists of a review of the current state of the BTS stations. A 
physical survey checklist determined the types of stations based on their vertical access facilities. Every station has two levels: 
1) street level to concourse floor and 2) concourse floor to platform level. Therefore, both levels' vertical access facilities are 
examined. According to their designs, each station has at least four exit points: 1. stairways, 2. escalators, and 3. lifts/elevators 
are the three primary vertical access facilities for station entry and exit. From the physical survey, the stairs, escalators, and 
lifts information and locations can be found on the BTS website, App, and area map; however, the data is not always updated, 
and some lifts are not operational outside. Following their functionality and accountability when accessing the BTS, the stations 
are divided into three types. All stations also assist senior citizens, wheelchair users, and visually impaired passengers. At all 
stations, waiting areas with seating are only located on the platform level.  
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Figure 2 the pie chart shows the percentage of 
the stations in three different categories  

Figure 3 the bar chart shows the numbers of the stations in 3 BTS 
lines by the different categories  

Most escalators from the street level to the concourse are only for ascending, except for one escalator at Mo Chit 
station's exit 3. So, most of the stations' escalators only support access to the stations. In a large station like Siam, the 
escalators leading from the concourse to the platform level are also used to ascend. As the sky train is on the street, access 
to the stations is via sidewalks, with exits on both sides of the street. However, not all exits feature elevators and escalators. 
The stairs are the primary means of vertical access to the stations. The checklist indicates that 27% of the stations have 
escalators on only one side of the street, while 22% lack lifts on one side or are out of service. (See Figures 2 and 3). 

Na Na, Saphan Taksin, and Saladang, which account for 5% of the stations, do not have street-level lifts. Most 
stations have lifts from the concourse level to the platform on both sides. However, one of the lifts in Mo Chit station broke or 
has not operated for over three years, and Saphan Taksin station has no lifts to the platform. In addition, Saphan Taksin is the 
only station that lacks elevators on every level. Inspecting the condition of the stations, all stairways are typical and equipped 
with handrails at each station. Based on these factors, vertically excluding stairs, the accessibility of the station is categorised 
into three types, as shown in Table 1. 

Table 1 Descriptions of the types of the stations from the physical survey checklist  
Types of Station Stations Names 

Station A 
Fully accessible stations: The stations are fully 
accessible and equipped with lifts and escalators 
on both sides of the streets to the concourse level. 
In addition, at least two functional disabled lifts and 
escalators access the platform. 
 

Siam, Victory Monument, Ha Yaek Lat Phrao, Phahon Yothin 24, 
Ratchayothin, Sena Nikhom, Kasetsart University, Royal Forest 
Department, Bang Bua, 11th Infantry Regiment, Wat Phra Sri 
Mahathat, Phahon Yothin 59, Sai Yud, Saphan Mai, Bhumibol 
Adulyadej Hospital, Royal Thai Air Force Museum, Yaek Kor Por 
Aor, Khu Khot, Asok, Thong Lo, On Nut, Bang Chak, Punnawithi, 
Udom Suk, Bang Na, Bearing, Chang Erawan, Royal Thai Naval 
Academy Pak Nam, Phraek Sa, Sai Luat, Kheha, Krung Thon Buri, 
Wongwian Yai, Pho Nimit, Tal at Phlu, Wutthakat, Bang Wa 

Station B 
Conditionally or partially accessible stations: 
The stations are partially accessible and equipped 
with either lifts and escalators on both sides of the 
street level to the concourse level, but only one 
side of the lift works well, or only one side has lifts 
or escalators. In addition, at least two functional 
disabled lifts and escalators access the platform.  

Ratchathewi, Phaya Thai, Sanam Pao, Ari, Mo Chit, Phloen Chit, 
Nana, Ekkamai, Phra Khanong, Samrong, Pu Chao, Si Nakharin, 
National Stadium, Saint Louis, Surasak, Charoen Nako, Khlong San 
 
*Mo Chit station can be partially accessible because one of the lifts 
on the platform has broken. 
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Table 1 Descriptions of the types of the stations from the physical survey checklist  
Types of Station Stations Names 

Station C 
Limited accessible stations: stations with 
limited access (which do not have lifts or 
escalators at one level or the facilities on only 
one side of the street are not operated) 

Saphan Taksin, Na Na, Saphan Kwai, Krung Thon Buri (Gold), 
Chong NongSi, Saladang, Ratchadamri  
 

4.2 The survey findings and results  

Station A is the access station for sixty per cent of respondents. The remaining twenty-one and nineteen of the 
respondent's access stations are stations C and B, respectively. Twenty-one per cent of respondents' access stations are 
located at Station C, which has limited accessibility, and they rarely travel by BTS. According to the survey responses, 90.5% 
of respondents do not inspect the access station facilities before leaving home, and 88.5% do not inspect the exit station 
facilities either. It has been determined that 43 per cent of respondents who access station A travel by BTS at least once per 
week, from 1-2 times to every day.  

According to a review of related literature, the age group of the respondents in this study was separated into two 
subgroups, with the 60–65-year-olds remaining in the working age and over 65 years old. According to the survey, every age 
group prefers to use the escalator when entering the station from the street level to the platform. However, over half of the 
respondents chose the stairs when descending from the platform level. Hence, regardless of age, gender and physical health 
condition, elderly users prefer to use the escalators over other access facilities. The elderly passengers' concern about using 
the stairs is tired or leg pains and feeling dangerous. However, many respondents use it to exit the station. Moreover, the 
escalators are popular among the elderly when they access the station, and it is not so distinct whether they are riding the 
BTS alone or not. Hence the different access station users and their behaviors are assumed to be not particularly associated.   

The elderly respondents said they feel tired when accessing the stations, and a few commented that the legs or 
knees are painful—as per the survey answers, getting to the stations is more difficult than exiting. Although elderly wheelchair 
users have not participated in the survey, almost half of the respondents answered that they are not happy with the facilities 
for wheelchair users. Moreover, the result from crosstab analysis indicated their overall satisfaction with the station service and 
facilities by age groups and the elderly who need walking sticks or support.  

 
Figure 4 The different facilities used by the elderly when accessing or egressing the station 

5. Conclusion  

Despite the stations being partially accessible or inaccessible in vertical circulation, they could be counted as stations 
that may prevent the elderly from using the BTS mode. The number indicates that nearly half of all BTS stations have 
conditionally or limited accessibility. When examining the stations on the survey checklist, the most limited accessible stations 
are on the Silom and Gold lines, indicating that the stations' locations are on land with limited space for facilities. It would be 
more beneficial for elderly and disabled passengers to choose the BTS over other modes of transportation if information about 
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the stations' vertical access facilities were updated in real-time. The survey results indicate that the elderly are moderately 
satisfied with the station facilities, regardless of the station types. However, respondents with access to station types A would 
use it more frequently if every station had lifts and escalators from the street level.  

Consequently, it is assumed that the current vertical accessibility of BTS stations may affect the transit trips of some 
elderly passengers in stations with conditional and limited vertical accessibility. In addition, the study of why individuals chose 
station entrances and exits can contribute to the station's design. For example, since the escalators are the most used facilities, 
if lifts are difficult to install, the sky train stations should be designed with at least escalators on both sides of the streets. 
Moreover, the stairs are also used than lifts to egress the station. Therefore, the stairs and escalators also should be careful 
about safety. At the same time, the lifts may not be able to be installed at some stations like Saphan Taksin. Therefore, the 
vertical accessibility of Bangkok sky train stations is crucial for elderly passengers to ride BTS more often. Moreover, in 
conclusion, for the future sizeable elderly society to have an active ageing lifestyle, the city mobility and system should 
encourage them to be inclusive and have more ease of access than the present conditions.  
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บทคดัย่อ 
 ยา่นเมอืงเก่าสงขลาเป็นสว่นหน่ึงของจงัหวดัสงขลา ซึง่มปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี ในศตวรรษที ่17 ยา่นเมอืงเก่าแหง่
น้ีเป็นเมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืง มคีวามส าคญัในอูมอิาค แต่หลงัจากการเขา้มาของอุตสาหกรรมประมง ท าใหป้ระชากรอยู่อาศยัจ านวนลด
น้อยลง จากยา้ยออกของคนในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง จนแทบจะกลายเป็นเมอืงรา้ง จนกระทัง่ปี พ.ศ.2552 เกดิกระแสการฟ้ืนฟูเมอืงเก่า
สงขลา ดว้ยการสรา้งธุรกจิสรา้งสรรคป์ระเอทต่าง ๆ เชน่ ศนูยส์รา้งสรรค ์พพิธิอณัฑ ์แกลเลอรี ่ทีพ่กั และตลาดนดัศลิปะ งานวจิยัชิน้นี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาย่านเมอืงเก่าสงขลา ความเป็นไปได้ในการการพฒันา รวมถึงลกัษณะและคุณสมบตัใินฐานะย่านสร้างสรรค์ 
ส ารวจปัจจยัหลากหลายดา้นทีส่่งผลต่อการเป็นย่านสรา้งสรรค์ ตลอดจนระบบนิเวศของย่าน งานวจิัยน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณอาพ เกบ็
ขอ้มลูจากเอกสาร การส ารวจและสงัเกตการณ์ในพืน้ที ่การสมัอาษณ์เชงิลกึ และการประชุมเชงิปฏบิตักิารกบัคนในพืน้ที ่รวมถงึการเขา้
ร่วมกจิกรรมของย่าน ผลจากงานวจิยัพบว่าพืน้ทีย่่านเมอืงเก่านัน้เตม็ไปดว้ยทุนทางสงัคม และวฒันธรรม มเีครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็ รวมถงึ
ลกัษณะทางกายอาพของย่านมสี่วนส าคญัในการส่งเสรมิการสร้างย่านสร้างสรรค์ อกีทัง้มศีกัยอาพในการพฒันากิจกรรมและธุรกิจ
สรา้งสรรคท์ัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต งานวจิยัน้ีเสนอแนะแนวทางการพฒันาการย่านสรา้งสรรค์เมอืงเก่าสงขลา โดยใชแ้รงผลกัดนัของ
คนในพืน้ที ่ผา่นเครอืขา่ยอนัเขม้แขง็ อนัจะน าไปสูก่ารเป็นตน้แบบเมอืงวฒันธรรมสรา้งสรรคต์่อไปในอนาคต 

ค าส าคญั: สงขลา, เมอืงสรา้งสรรค,์ ยา่นสรา้งสรรค ์

Abstract 
 Songkhla Old Town is a part of Songkhla which is one of the largest provinces in the South of Thailand.  Songkhla 
Old Town has historically been a business district for Chinese residents and the merchant traders from different parts of the 
world. The rise of the fishing industry operating from the Old Town became a key economic driver in the early 2000s. It changed 
the face of Songkhla Old Town from one of the most liveable areas to a city for migrant workers.  From this movement, the 
local residents, especially younger generations, migrated to Bangkok and other major cities. Songkhla Old Town has been left 
behind because of the fall of the population living in the area. With the love of the town, the locals have raised attention asking 
for the revival of Songkhla Old Town since 2015.  They started to bring in creative businesses to Songkhla Old Town such as 
creative centres, galleries, art market, hostels and cafes.  Employing local culture and identity, the rising number of creative 
businesses is an indicator showing Songkhla as a creative district in Thailand.  This research aims to explore the area of 
Songkhla Old Town, the development of the district, its characteristics and ecosystem.  This research also focuses on the 
factors that drive this creative district.  The methods in this study include document research and fieldworks which are 
observations, in depth interviews, workshops and participation in social activities.  The result of this research shows that there 
are many major factors shaping Songkhla Old Town as a creative district in Thailand.  Songkhla Old Town can be seen as a 
creative and cultural capital in the south of Thailand with its strength in social network and cultural resources.  The people of 
Songkhla are a driving factor that stimulates creative activities and businesses within the area.  This research suggests that 
Songkhla Old Town can be highlighted as a model for the city of creative and cultural capital. 

Keywords: Songkhla, creative city, creative district 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เขา้มามบีทบาทต่อการพฒันาเมอืงและย่านในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายปี และด้วยการ
ส่งเสรมิจากทางอาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่จากศูนยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ (TCDC) และ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(CEA)  
ท าใหเ้กดิการพฒันายา่นสรา้งสรรคข์ึน้ตามหวัเมอืงในอมูอิาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  เขตเมอืงเก่าในจงัหวดัสงขลา หรอืทีรู่จ้กัในนาม เมอืงเก่า
สงขลา เป็นหน่ึงในเมอืงทีถู่กจบัตาในการใชทุ้นทางวฒันธรรมร่วมกบัความร่วมมอืทัง้อาครฐั อาคเอกชนและอาคประชาสงัคม จนเกดิการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กดิธุรกจิและกจิกรรมทีส่ง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นพืน้ที ่และมศีกัยอาพทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้ป็นยา่นสรา้งสรรค์ 

เมอืงเก่าสงขลา เดมิเป็นย่านทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก เป็นพืน้ทีต่ดิทัง้ทะเลสาบสงขลาซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ 
ในพืน้ทีย่่านเมอืงเก่ามถีนนเสน้หลกั 3 เสน้ ไดแ้ก่ ถนนนครนอก, ถนนนครใน, และถนนนางงาม บา้นเรอืนแถวทีม่ลีกัษณะเฉพาะตาม
แบบชโินโปรตุกสี ทีย่งัมคีวามสมบรูณ์ตัง้เรยีงรายอยู่บนถนนเสน้หลกั ในชว่งประมาณ พ.ศ.2543 กจิกรรมทางเศรษฐกจิในยา่นเมอืงเก่า
สบเสาอยา่งมากจากอุตสาหกรรมประมง ประกอบกบัการยา้ยถิน่ฐานเขา้สูเ่มอืงทางเศรษฐกจิอื่น ๆ ผูค้นมจี านวนน้อยลง บา้นเรอืนทีว่า่ง
ไมม่ผีูพ้กัอาศยั ต่อมาในปีประมาณ พ.ศ.2552 เกดิการเคลื่อนไหวในพืน้ที่เมอืงเก่าสงขลา กลุ่มของชาวสงขลาเริม่มกีารรวมตวัและเกดิ
แนวคิดที่จะฟ้ืนฟูเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ จากแนวคิดดังกล่าวท าให้เกิดการร่วมมือกันของทัง้ประชาชนในพื้นที่ 
สถาบนัการศกึษา กลุ่มอาคคีนรกัเมอืงสงขลา กลุ่มนักธุรกจิ และนักสร้างสรรค์อายในพืน้ที่ เมอืงเก่าสงขลามคีวามร่วมมอืกนั เริม่มี
ปรบัปรุงอาคารและสถานที ่เกดิการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ เช่น การจดัตลาดนัดศลิปะ ตลาดนัดถนนคนเดนิ อาพวาดบนผนัง
บนัทกึเรื่องราวของเมอืงเก่าสงขลา เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่ว จงึเพิม่จ านวนการกลบัเขา้มาอยู่อาศยัของคนในพืน้ที ่การพฒันาในพืน้ที่
สงขลาเมือเก่าอย่างต่อเน่ืองนัน้ ท าให้เกิดการน าเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประวตัิศาสตร์ (History) วฒันธรรม (Culture) อูมิปัญญา 
(Wisdom) และความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) ของผูค้นในเขตเมอืงเก่าสงขลา มารอ้ยเรยีงน าเสนอในรูปแบบใหม่อกีครัง้ ในปัจจุบนั
เมอืงเก่าสงขลา มจี านวนรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นหนังสอื พพิธิอณัฑ ์หอศลิป์ และ ศูนย์รวมกจิกรรมสรา้งสรรค์ต่ าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
เศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้จ านวนมาก หน่วยงานอายนอกพืน้ที ่เชน่ สมาคมสถาปนิกสยาม และศนูยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ TCDC ก็
เริม่มคีวามเคลือ่นไหว ในการวางแผนเพือ่มาตัง้ส านกังานและสาขาในยา่นเมอืงเก่าแหง่น้ี น่ีจงึถอืเป็นถอืเป็นอกีกา้วส าคญัในการผลกัดนั
ใหเ้มอืงเก่าสงขลาไดร้บัการยอมรบัในฐานะยา่นสรา้งสรรคอ์กีแหง่หน่ึงในประเทศไทย 

จากพืน้ฐานของทุนทางสงัคม และวฒันธรรมทีแ่ขง็แรงในพืน้ทีเ่มอืงเก่าสงขลา ท าใหพ้ืน้ทีแ่หง่น้ีเป็นยา่นสรา้งสรรคท์ีค่วรไดร้บั
การศกึษา เพื่อท าความเขา้ใจประเอทของย่านสรา้งสรรค์แห่งน้ี และสามารถอธบิายกระบวนการและปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาย่าน
สรา้งสรรคจ์ากอายในพืน้ที ่รวมถงึมองหาแนวทางการพฒันาทีเ่ป็นไปไดใ้นอนาคต อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการพฒันายา่น
สรา้งสรรคใ์นพืน้ทีอ่ื่นต่อไป 

1.1 วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษา ทีม่า คุณลกัษณะเฉพาะและประเอทของยา่นสรา้งสรรคข์องเมอืงเก่าสงขลา 
2) เพือ่ส ารวจแหล่งโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ง่เสรมิการพฒันาเป็นยา่นสรา้งสรรคข์องเมอืงเก่าสงขลา 
3) เพือ่ศกึษาระบบนิเวศของยา่นสรา้งสรรคเ์มอืงเก่าสงขลา 

1.2 ค าถามวิจยั 

1) อะไรคอืองคป์ระกอบของยา่นสรา้งสรรคใ์นเมอืงเก่าสงขลา? 
2) ระบบนิเวศความเป็นยา่นสรา้งสรรคใ์นยา่นเมอืงเก่าสงขลาเป็นอยา่งไร?  

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) อาครฐัและอาคเอกชน รวมถึงนักพฒันาและนักวจิยัที่เกี่ยวข้อง สามารถน าขอ้มูลในโครงการวจิยัน้ีไปใช้ศึกษาเพื่อพฒันาย่าน
สรา้งสรรคใ์นพืน้ทีอ่ื่น ๆ  
2) ประชาชนชาวเมอืงเก่าสงขลา สามารถน าขอ้มูลและขอ้เสนอแนะจากโรงการวจิยัน้ีไปปรบัใชใ้นการพฒันาโครงการและกจิกรรมที่
สง่เสรมิยา่นสรา้งสรรคเ์มอืงเก่าสงขลาในอนาคต 
3) ผูท้ี่สนใจสามารถใช้เป็นตวัอย่างการศกึษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางการพฒันาย่านสร้างสรรค์ หรอืพฒันาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ในชุมชน โดย สามารถน าไปปรบัใชต้ามบรบิทของแต่ละพืน้ที ่ก่อใหเ้กดิผลลพัธ์ทีเ่ป็นรูปธรรมต่อการก าหนดแนวทางการ
พฒันาพืน้ทีส่รา้งสรรคโ์ดยชุมชนต่อไป 
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1.4 ขอบเขตงานวิจยั 

1.4.1 ขอบเขตดา้นกายภาพ ผูว้จิยัเลอืกขอบเขตการศกึษาคอื ยา่นเมอืงเก่าสงขลา โดยก าหนดขอบเขตการศกึษาอยูท่ีบ่รเิวณ
ถนนเสน้หลกั คอื ถนนนางงาม, ถนนนครใน และ ถนนนครนอก ซึง่พืน้ทีน้ี่อยูใ่นต าบลบอ่ยาง อ าเออเมอืง จงัหวดัสงขลา 

1.4.2 ขอบเขตดา้นเนื้อหา งานวจิยัน้ีศกึษาประเอทของย่านสรา้งสรรคใ์นบรบิทของประเทศไทย (Types and Characteristics 
of Creative Districts) ระบบนิเวศของย่านสรา้งสรรค ์(Creative district ecosystem) และทุนทางวฒันธรรมรวมถงึทุนทางสงัคมอายใน
พืน้ที ่รวมทัง้ศกึษาปัจจยัส าคญัอื่น ๆ ทีม่ตี่อการพฒันายา่นสรา้งสรรค์ 

1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากร งานวจิยัชิน้นี้ศกึษาจากกลุ่มประชากรผูอ้ยูอ่าศยัและผูเ้กีย่วขอ้งกบัพืน้ที่เมอืงเก่าสงขลา โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรผูอ้ยู่อาศยัในพืน้ที่เมอืงเก่าสงขลา และ กลุ่มประชากรผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้่วมในการพฒันาย่าน
สรา้งสรรคเ์มอืงเก่าสงขลา 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 นโยบายส่งเสริมอตุสาหกรรมสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

ในช่วงระยะเวลามากกว่า 5 ปี ทีร่ฐับาลไทยไดใ้หค้วามส าคญัและด าเนินการผลกัดนัใหเ้กดิย่านสรา้งสรรค์ขึน้ในหลายย่าน 
ได้แก่ เจรญิกรุงเชยีงใหม่ และบางแสน ด้วยวตัถุประสงค์ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของพืน้ที ่ดว้ยการใชก้จิกรรมสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสรมิ
รายได้และการสร้างธุรกจิอายในชุมชน เพื่อวางแผนไปสู่การพัฒนาในระยะยาว ในปีในปี พ.ศ.2561 ส านักงานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(CEA) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานส าคญัในการผลกัดนัเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ในทุกอูมอิาคของประเทศไทย ส านักงาน
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(2020) อธบิายวา่ “ยา่นสรา้งสรรค”์ คอืพืน้ทีส่ าหรบัธุรกจิสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ซึง่
อาจด าเนินการใหบ้รกิารต่อหน่วยงาน บรษิทั ธุรกจิ นกัออกแบบ นักสรา้งสรรค ์หรอืประชาชนทัว่ไปกไ็ด ้ซึง่ในทีน้ี่กลา่วรวมไปถงึ พืน้ที่
ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคดิหรอืสนับสนุนการพฒันาความคดิสร้างสรรค์เหล่ านัน้ ซึ่งส านักงานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(CEA) และศูนยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ (TCDC) ไดด้ าเนินนโนบายอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาพืน้ทีต่่าง ๆ ซึง่มทีัง้ทัง้ทีด่ าเนินการไป
แล้วและก าลงัอยู่ในระยะพฒันาสู่การเป็นย่านและเมอืงสร้างสรรค์กระจายอยู่ในทุกอูมอิาค เช่น ล าพูน น่าน  พะเยา แพร่ สุโขทยั 
ขอนแก่น เลย รอ้ยเอด็ สกลนคร อเูกต็ ปัตตานี ระยอง โดยมเีป้าหมายในการสรา้งพืน้ทีส่รา้งสรรคม์ากกวา่ 30 แหง่ทัว่ประเทศ 

2.2 การศึกษาพืน้ท่ีสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัย่านสรา้งสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นประเทศไทยไดร้บัการด าเนินการมาตลอดระยะเวลาหลาย
ปี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพฒันาพื้นที่สร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ท าการศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นที่สร้างสรรค์ใน
หลากหลายมติ ิทัง้ ศูนย์สรา้งสรรค์ ย่านสรา้งสรรค์และเมอืงสรา้งสรรค์ เช่น งานวจิยัทีน่ าเสนอการพฒันาเมอืงสรา้งสรรค์จากสนิทรพัย์
สรา้งสรรคท์อ้งถิน่ไทย (พรีดร และ ทพิยส์ดุา, 2556) โครงการพฒันากรุงเทพและเชยีงใหมสู่เ่มอืงสรา้งสรรค ์(พรีดร และทพิยส์ดุา, 2554)  

นอกจากนักวจิยัในประเทศไทยแลว้ ยงัมงีานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพืน้ที่สร้างสรรค์ ที่ได้รบัการสนับสนุนจาก บรติชิ เคานซลิ 
ประเทศไทย มาตลอดระยะเวลามากกว่า 5 ปี ได้แก่ ประเทศไทยในการศึกษาการบ่มเพาะศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสร้ างสรรค์และมีส่วนในการผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ 
(Phonghanyudh & Kaewlai, 2019) และทางบรทิชิ เคานซลิ ประเทศไทย ยงัไดม้สีว่นในการพฒันาพืน้ทีแ่ละธุรกจิสรา้งสรรคใ์นประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง ไดท้ าการศกึษาเรื่องศูนยส์รา้งสรรคใ์นประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 ซึง่อธบิายถงึการเกดิขึน้ การพฒันา ตลอดจนการ
สรา้งความรว่มมอือนัสง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมสรา้งสรรคแ์ละไดจ้ดัท าคูม่อืสรา้งศนูยร์วมความคดิสรา้งสรรคข์ึน้และเผยแพรใ่นปี พ.ศ.2560 
และยงันอกจากน้ียงัมกีารสนบัสนุนใหศ้กึษาเรือ่งผลกระทบทางสงัคมจากศนูยส์รา้งสรรคใ์นประเทศไทยในปี พ.ศ.2564 อกีดว้ย 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าการศกึษาเรื่องพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์นประเทศไทยสว่นใหญ่ เกดิขึน้จากความตอ้งการทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิธุรกจิ
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันเป็นการส่งเสริมสร้างได้และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ โดยแนวทางหลกัได้แก่ การเน้นการพฒันา
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์การเพิม่ศกัยอาพของเมอืงและกลุม่มวลชนสรา้งสรรค ์การจดัการเมอืงอยา่งสรา้งสรรค ์(พรีดร และ ทพิยส์ดุา, 2556) 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีการใช้ทุนทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมในการพฒันาย่านสร้างสรรค ์

แมว้า่ยา่นและเมอืงสว่นใหญ่มกัมแีหล่งทรพัยากรทางวฒันธรรมทอ้งถิน่อยู ่แต่พืน้ทีเ่หลา่นี้กย็งัมคีวามเสีย่งทีจ่ะไมส่ามารถน า
ทรพัยากรทีต่นเองมมีาใชใ้หอ้ย่างมปีระสทิธอิาพได ้(Evan, 2003) Zukin (2004) ไดอ้ธบิายไวว้่ามคีวามจ าเป็นอย่างมากทีว่่าเมอืงจะ
เป็นเมอืงสรา้งสรรคไ์ดน้ัน้ตอ้งเรยีนรูว้า่จะใชทุ้นทางวฒันธรรมไดอ้ย่างไร เพือ่ดงึดดูธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม รวมทัง้ดงึดูดใหเ้กดิ
มวลชนผูส้รา้งสรรค ์จงึเกดิความเป็นเมอืงสรา้งสรรคไ์ด ้ในความหมายนี้เอง ไดร้วมถงึการ น าเอาประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีอ่าจลาง
เลอืนไปแลว้เป็นเวลานาน มาปัดฝุ่ น  การศกึษาย่านและเมอืงสรา้งสรรคใ์นหลากหลายทีพ่บว่า มคีวามจ าเป็นทีต่้องน าทรพัยากรทาง
วฒันธรรมและทุนทางวฒันธรรมประเอทต่าง ๆ มาใชร้ว่มกบัการปลุกความคดิสรา้งสรรคข์องมวลชน ตลอดจนใชก้ระบวนการสรา้งสรรค์
เพื่อน าไปสู่การเพิม่ศกัยอาพและกจิกรรมอนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกจิอย่างมหาศาล (Richards & Wilson, 2006) ไดช้ี้ใหเ้หน็
อย่างชดัเจนว่า ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขนาดเลก็หรอืใหญ่ หรอือยู่ในประเทศใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มศีกัยอาพเป็นของตนเองและมี
ความคดิสรา้งสรรคท์ีฝั่งรากอยู่ในทุกวฒันธรรม โดยไม่อาจเปรยีบกนัไดว้่าทีใ่ดมมีากหรอืน้อยกว่ากนั เพราะทุกพืน้ทีล่ว้นมจีุดแขง็ จุด
ต่าง อยา่งเทา่เทยีมกนั 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัระบบนิเวศของย่านสร้างสรรค ์

การพฒันาย่านสรา้งสรรคไ์ม่อาจสมบูรณ์ไดห้ากขาดการศกึษาเรื่องของระบบนิเวศของย่านสรา้งสรรค ์อนัน าไปสู่การพฒันาใน
ระยะยาว ระบบนิเวศน้ีประกอบไปดว้ยการศกึษาสอาพแวดลอ้มซึง่ประกอบดว้ยหลากหลายสว่น ไดแ้ก่ ทรพัยากรและองคป์ระกอบทีช่่วย
สง่เสรมิกจิกรรมสรา้งสรรคอ์ายในย่านใหด้ ารงอยู่ได ้11 ส่วนประกอบทีส่ าคญัของระบบนิเวศของย่านประกอบไปดว้ย โครงสรา้งพืน้ฐาน
เชงิกายอาพ (Hard infrastructure) และโครงสรา้งพืน้ฐานเชงิสงัคม (Soft infrastructure) ซึ่งทัง้สองประเอทน้ีมคีวามส าคญัอย่างมากใน
การก่อร่างสรา้งความเป็นย่านสรา้งสรรค ์(Landry, 2004) นอกจากน้ีระบบนิเวศยงัจะสะทอ้นประเอทและคุณลกัษณะเฉพาะของย่าน อนั
เป็นส่วนประกอบส าคญัที่ช่วยในการบ่มเพาะความคดิสร้างสรรค์อายในพื้นที่ (Westlund, Andersson,  & Karlsson, 2013) และท าให้
เกดิอตัลกัษณ์ทางความคดิสรา้งสรรคข์องย่านไดอ้กีดว้ย สรา้งสรรค ์(Landry, 2012)  คุณลกัษณะและอตัลกัษณ์เหล่าน้ี ท าใหเ้กดิกจิกรรม
แลกเปลีย่นประสบการณ์และความรูส้ว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้เกดิการน าเอาความรูเ้หลา่นัน้ไปใชต้ามบรบิทของพืน้ทีน่ัน้ ๆ ได ้ 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัชิน้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณอาพทีไ่ดใ้ชว้ธิกีารวจิยัหลายรปูแบบอนัประกอบดว้ย การวจิยัดว้ยการออกแบบอย่างมสี่วน
ร่วม (Participatory Co-design Research) และผ่านการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูจากอาพ (Visual Analysis and Synthesis) การ
วจิยัดว้ยการออกแบบอยา่งมสีว่นร่วมน้ีคอืการผสมผสาน การวจิยัเชงิขาตพินัธุว์รรณาทางการออกแบบ (Design Ethnography) กบัการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารอย่างมสีว่นร่วม (Participatory Action Research) ซึง่เปิดโอกาสใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูหลากหลาย
ประเอท หรอืซบัซ้อน ได้ด้วยการให้คนในพื้นที่และผู้เชี่ยวชาญมามกีิจกรรมร่วมในการอธบิายและวเิค ราะห์หรอืสงัเคราะห์ข้อมูล 
(Akama, Pink, Sumartojo, 2018; Kindon et al, 2007). นอกจากน้ียงัมกีารใชว้ธิวีจิยัอื่นมาร่วมดว้ยในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์ชงิ
อาพ เช่น การใชก้จิกรรมสรา้งแผนทีแ่ละแผนผงั การประเมนิผลและการจดักลุ่มดว้ยอาพ รวมทัง้การใชก้ารวเิคราะหด์้วยการวเิคราะห์
แก่นสาระ (thematic analysis) (Guest & McQueen, 2012) กระบวนการเกบ็ขอ้มลูในงานวจิยันี้ แบง่ออกเป็นสองสว่นหลกั คอื  

3.1 การเกบ็ข้อมูลภาคเอกสาร ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของพืน้ที่เมอืงเก่าสงขลา บทความวชิาการ และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาย่านสรา้งสรรคใ์นประเทศไทย รวมถงึเอกสารจากหน่วยงานรฐัทีแ่สดงถงึนโยบายและแผนพฒันาย่าน
สรา้งสรรคต์่างๆ ในประเทศไทย 

3.2 การเกบ็ข้อมูลจากการลงพื้นท่ี ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจและการสงัเกตการณ์ในพื้นที่ เมอืงเก่าสงขลา การสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารร่วมกบัคนในพืน้ที ่โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประมาณ 15 คน ซึ่งมทีัง้ประชาชนทัว่ไปในพืน้ที ่นักวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ นักธุรกจิ 
ผูป้ระกอบการ และตวัแทนจากคณะท างานหลากหลายกลุ่มในเมอืงเก่าสงขลา เพื่อร่วมกนัสรา้งแผนผงัและแผนทีข่องระบบนิเวศ
ยา่นสรา้งสรรคเ์มอืงเก่าสงขลา นอกจากน้ียงัใชก้ารสมัอาษณ์เชงิลกึ และการบนัทกึอาพ รว่มในการลงพืน้ทีอ่กีดว้ย (รปูที ่1) 
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รปูท่ี 1 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารกบัคนในพืน้ทีแ่ละการท าแผนทีร่ะบบนิเวศ 

4. ผลการวิจยั 

4.1 ระบบนิเวศของย่านสร้างสรรคเ์มืองเก่าสงขลา 

จากการลงพืน้ทีแ่ละใชก้ารเกบ็ขอ้มลูดงัทีก่ลา่วมาเบือ้งตน้ พบวา่โครงสรา้งของระบบนิเวศแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกัไดแ้ก่  

4.1.1 โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ 

นอกเหนือจากทรพัยากรธรรมชาตอินัโดดเด่น ทีม่ที ัง้พืน้ทีต่ดิทะเล ทะเลสาบทีม่ที ัง้น ้าจดื น ้าเคม็และน ้ากร่อยแลว้ พืน้ทีย่่าน
สรา้งสรรค์เมอืงเก่าสงขลา ยงัประกอบดว้ยสอาพทางกายอาพทีเ่อื้ออ านวยต่อการพฒันาพืน้ที ่ถนนเสน้หลกั  3 เสน้ ซึง่มคีวามยาวไม่
เกนิ 1 กโิลเมตร ซึง่เป็นระยะทางทีเ่หมาะกบัการเดนิเทา้และการเขา้ถงึสถานทีต่่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย (รูปที ่2) อาคารสไตลช์โินโปรตุกสี 
ยงัคงเรยีงรายติดต่อกนับนถนนทัง้ 3 เส้นน้ี ซึ่งท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างอาคารและชุมชน นอกจากน้ียงัมศีาลเจ้ากวนอูและ
ศาลหลกัเมอืงทีม่อีายุหลายรอ้ยปี อาคารและสิง่ปลกูสรา้งหลายแหง่มคีวามเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมทัง้มาเลเซยีและจนี และมเีสน้ทางหลกั
คือสะพานติณสูลานนท์เชื่อมโยงเมืองเก่าสงขลา กับส่วนอื่น ๆ ของจังหวดั ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกในการเดินทางส าหรบัทัง้
นกัท่องเทีย่วและประชาชนทีด่ าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิอื่น ๆ โครงสรา้งพืน้ฐานเหล่าน้ีเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในการพฒันาอตัลกัษณ์
และความเป็นยา่นเมอืงเก่าออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและน่าสนใจ เชน่ การมพีพิธิอณัฑแ์ละศนูยศ์ลิปะ (รปูที ่3) แต่ยงัมขีอ้จ ากดัในเรือ่งของ
การใชท้รพัยากรเหล่าน้ี กล่าวคอื เมอืงเก่าในจงัหวดัอื่นมคีวามใกลเ้คยีงกบัสงขลา มจีุดเด่นมากกวา่และท าใหเ้มอืงเก่าสงขลายงัขาดแรง
ดงึดดูทางกายอาพ อาท ิไมไ่ดอ้ยู่ใกลส้นามบนิ หรอืแหล่งธุรกจิหลกัของจงัหวดัสงขลา จากการสมัอาษณ์ยงัพบวา่มคีวามพยายามทีจ่ะ
พฒันารถไฟความเรว็สงูหรอืระบบขนสง่สาธารณะ ทีจ่ะเอือ้ใหก้บัพืน้ทีน้ี่มากขึน้ และชาวเมอืงเก่าสงขลามคีวามพยายามทีจ่ะผลกัดนัให้
อาคารเก่าทีย่งัคงความสวยงามเป็นส่วนหน่ึงของอตัลกัษณ์ของเมอืง แสดงความสรา้งสรรค์ของพืน้ที่ การใชท้รพัยากรทางกายอาพ
อย่างเดยีวไม่อาจสร้างความแตกต่างได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกรณีของเมอืงเก่าสงขลา ที่ใช้ทรพัยากรทางกายอาพและกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรเหล่านี้ เป็นตวักลางในการหล่อหลอมความเป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคเ์มอืงเก่าสงขลาและสง่เสรมิการพฒันาโครงสรา้ง
ทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็ ซึง่เป็นจุดเดน่ทีท่ าใหเ้มอืงเก่าสงขลาไมเ่หมอืนยา่นสรา้งสรรคแ์หง่อื่นๆในประเทศไทย 
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รปูท่ี 2 บรรยากาศบรเิวณเมอืงเก่าสงขลา       รปูท่ี 3 พพิธิอณัฑแ์ละแหล่งงานศลิป์ บา้นนครใน 

4.1.2 โครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม 

จากการลงพืน้ทีพ่บวา่เมอืงเก่าสงขลา มโีครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคมทีเ่ป็นจุดเด่น กล่าวคอืมเีครอืขา่ยการท างานเพือ่พฒันาและ
ฟ้ืนฟูเมอืงเก่าสงขลาหลากหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมเีป้าหมายและการด าเนินการแตกต่างกนั แต่ยงัสามารถเชื่อมโยงกนัได้ และยงัมี
แนวโน้มที่จะด าเนินกจิกรรมทีส่่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ในพื้นที่อกีดว้ย อาท ิอาคคีนรกัเมอืงสงขลา (รูปที ่4), NAS Nakorn-nai Art 
Street, Songkhla Craft, Songkhla Forum, Songkhla Station และเครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวทิยาลยัราชอฎัสงขลาและมหาวทิยาลยัทกัษณิ เครอืขา่ยของกลุ่มคนท างานเพื่อเมอืงเก่าสงขลา เหล่านี้คอืทุนทางสงัคมทีส่ าคญัที่
ผลกัดนัใหเ้มอืงเก่าสงขลากลายเป็นย่านสรา้งสรรค ์ดว้ยการเชือ่มโยงจากคนอายในพืน้ที ่เครอืขา่ยเหล่าน้ีเชื่อมโยงกบัหน่วยงานอายนอก
พืน้ที ่ซึง่รวมทัง้สถาบนัการศกึษา หน่วยงานรฐัและเอกชน ท าใหเ้กดิแรงผลกัดนัและนโยบายจากอาครฐัในการพฒันายา่นเมอืงเก่าแหง่น้ี  

 
รปูท่ี 4 หบั โห ้หิน้ สถานทีต่ัง้อาคคีนรกัเมอืงสงขลา 

4.2 ประเภทและคณุลกัษณะของพืน้ท่ีย่านเมืองเก่าสงขลา 

เมอืงเก่าสงขลาเป็นย่านสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างในความเป็นย่านสรา้งสรรคเ์ชงิวฒันธรรม มจีุดเด่นอย่างมากในการใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานทัง้ทางกายอาพและทางสงัคมร่วมกนั และดว้ยการน าทุนทางวฒันธรรมดัง้เดมิทีม่กีลบัมาใช ้โดยมคีวามโดดเด่นเรือ่งวฒันธรรม
ทีผ่สมผสาน ทัง้ความเป็นไทยจนีและชโินโปรตุกสี รวมถงึผสมผสานหลากหลายความเชือ่ทัง้ศาสนาพทุธและศาสนาอสิลาม ทัง้หมดน้ีได้
ถูกถ่ายทอดผ่านวถิชีวีติ งานสรา้งสรรค์หรอืแมแ้ต่ธุรกจิและการบรกิาร เมื่อเกดิการผลกัดนัฟ้ืนฟูย่านเมอืงเก่าแห่งน้ี จงึท าใหเ้กดิเ ป็น
ยา่นวฒันธรรมสรา้งสรรคม์คีวามเขม้แขง็ จากคนอายในพืน้ทีเ่องและทรพัยากรพรอ้มทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ ีท าใหพ้บวา่มแีนวโน้มทีจ่ะ
สามารถด ารงความเป็นยา่นสรา้งสรรคไ์วไ้ดใ้นอนาคตดว้ยระบบนิเวศผา่นสรา้งสรรคท์ีแ่ขง็แรง 



เมอืงเก่าสงขลากบัการพฒันาเป็นยา่นสรา้งสรรค์ 
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4.3 เมืองเก่าสงขลาในยคุโควิด19 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2563 ทีเ่ริม่มกีารระบาดของโรคโควดิ 19 ย่านเมอืงเก่าสงขลา ไม่อาจหลกีเลีย่งผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคน้ีได ้และจงัหวดัสงขลาเองกเ็ป็นหนึ่งในจงัหวดัทีจ่ดัวา่มผีูต้ดิเชือ้สงูเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของไทย และจากสถานการณ์น้ี
เองท าใหเ้กดิการชะลอตวัของการพฒันายา่นสรา้งสรรคใ์นพืน้ทีด่งักลา่ว โครงการหลายอย่างตอ้งด าเนินการล่าชา้ หรอืเลือ่นออกไปจาก
ก าหนดเวลาเดมิ แต่กไ็มไ่ดห้ยุดชะงกัหรอืยกเลกิไป เช่น การจดักจิกรรม Made in Songkhla ของ A.E.Y.Space และ Songkhla Lake 
Swim โดย Songkhla Station ยงัสามารถด าเนินการได้ในช่วงเวลาที่การระบาดของโรคลดน้อยลง และยงัเป็นโครงการที่ประสบ
ความส าเรจ็อยา่งสงูอกีดว้ย จากสถานการณ์โรคระบาดดงักล่าวเป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของการเป็นยา่นสรา้งสรรคอ์ยา่งยัง่ยนื ดว้ยก าลงัของ
คนในพืน้ทีท่ีม่คีวามตัง้ใจผลกัดนัเมอืงเก่าสงขลา ใหข้า้วขา้มผา่นอุปสรรคไมว่า่จะใหญ่หรอืเลก็เพยีงใดกต็าม 

5. แนวทางการพฒันาย่านเมืองเก่าสงขลาและสรปุผลงานวิจยั 

จากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทัง้จากเอกสารและการลงพื้นที่ รวมไปถึงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ ในพื้นที่ย่าน
สรา้งสรรคเ์มอืงเก่าสงขลา ท าใหไ้ดข้อ้สรุปของการพฒันายา่นเมอืงเก่าสงขลา ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ต้องใช้ทุนทางวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญั 

เมอืงเก่าสงขลา เป็นตวัอย่างกรณีศกึษาทีด่ ีในฐานะเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีย่งัคงอยู่ และ
ได้น าทุนทางวฒันธรรมเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเป็นเมอืงท่า อาหาร การใช้ชวีติ สถาปัตยกรรมชโินโปรตุกสี ความเชื่อ 
ศาสนาและพธิกีรรมทีย่งัคงมอียู่ในพืน้ที ่ไดร้บัการน ามาปรบัใชใ้นบรบิทใหมแ่หง่การสรา้งย่านสรา้งสรรค ์เป็นการสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐาน
เดมิของชุมชน ท าใหก้ารผลกัดนักจิกรรมสรา้งสรรคเ์กดิขึน้ได ้มคีวามโดดเด่น แตกต่างและคนในพืน้ทีใ่หค้วามร่วมมอืและยอมรบั และ
น าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืในอนาคต แต่นอกเหนือจากการน าทุนทางวฒันธรรมมายกระดบัพื้นที่ ยงัคงมคีวามจ าเป็นที่ต้องใช้
ทรพัยากรมนุษยแ์ละเครอืขา่ยทางสงัคมเขา้มามสีว่นส าคญั ในปัจจุบนัเครอืขา่ยทางสงัคมมกัถูกกลนืใหห้ายไปโดยไมไ่ดใ้หคุ้ณคา่ 

5.2 ปรบัตวัและเปล่ียนแปลง 

เมอืงเก่าสงขลา เคยเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญั แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างมาก ประชาชนชาวเมอืงเก่าสงขลา ไดป้ลุก
กระแสการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าขึ้น แต่ไม่ได้เป็นการหวนกลบัไปเป็นเมืองท่าแบบในอดีต แต่หนัไปพฒันาการเป็นย่านวฒันธรรม
สรา้งสรรค ์น าเอาวฒันธรรมทอ้งถิน่เป็นฐานทีแ่ขง็แกร่ง มาประยุกตใ์ชก้บัความคดิสรา้งสรรคใ์นรปูแบบใหมท่ีท่นัสมยั มไิดย้ดึตดิกบัรูป
แบบเดมิ รวมถงึการผลกัดนัใหเ้กดิวฒันธรรมใหม่ๆ  เชน่ เทศกาลชมสารคด ีการชมงานศลิป์ การอนุรกัษ์อาคารเก่า การรว่มกจิกรรมการ
ถ่ายอาพ งานเสวนาที่เกี่ยวข้องกบัศิลปะและงานสร้างสรรค์ กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นสิง่ส าคญัใ นการบ่มเพาะการประยุกต์ทรพัยากร
หลากหลายดา้นในพืน้ทีใ่นรูปแบบที่ตอบสนองกบัสงัคมยุคใหม่มากขึน้ คนรุ่นใหม่ในการพฒันาย่านสรา้งสรรค์เมอืงเก่าสงขลาจงึไม่
จ าเป็นตอ้งยดึตดิกบัรปูแบบดัง้เดมิตลอดไป แต่มกีารปรบัเปลีย่นไปตามยุคสมยั และประเดน็ทีส่ าคญัคอืจ าเป็นตอ้งรกัษาความสม ่าเสมอ
ในการจดักจิกรรมใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่สบืทอดและพฒันาความเป็นยา่นสรา้งสรรคไ์มใ่หจ้บลงเพยีงระยะเวลาสัน้ ๆ และทีผ่า่นมาเมอืงเก่า
สงขลายงัสามารถรกัษาความสม ่าเสมอเหลา่น้ีตดิต่อกนัมาไดอ้ายในช่วงระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี แมจ้ะอยู่ในสถานการณ์โควดิกต็าม ซึง่
แสดงใหเ้หน็ถงึความเขม้แขง็ การปรบัตวัและการเปลีย่นแปลงทีค่วรน าไปใชใ้นบรบิทพืน้ทีอ่ื่นเชน่กนั 

5.3 สร้างความน่าสนใจและแรงดึงดดูต่อมวลชน 

พืน้ทีเ่มอืงเก่าแหง่น้ีไดเ้กดิธุรกจิสรา้งสรรคข์ึน้มากมาย รวมถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่เครอืขา่ยของประชาชนชาวเมอืงเก่า
สงขลา ไดลุ้กขึน้จดักจิกรรมต่าง ๆ ยิง่มแีรงกระตุน้ใหเ้กดิแนวคดิและน าเสนอในรปูแบบกจิกรรมหรอืเทศกาล จ านวนธุรกจิ ผลติอณัฑ ์
และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ดเ้พิม่จ านวนมากขึน้ ยิง่สรา้งแรงดงึดดูใหค้นรุน่ใหมน่อกพืน้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม และที่ส าคญั
อกีสว่นหน่ึงคอืการดงึดดูคนรุน่ใหมท่ีเ่ป็นคนเมอืงเก่าสงขลาเดมิทีย่า้ยออกไป ไดย้า้ยกลบัเขา้มาสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงใหเ้มอืงเก่าใน
ฐานะยา่นวฒันธรรมสรา้งสรรคท์ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

5.4 สร้างความเข้มแขง็ด้วยโครงสร้างพืน้ฐาน 

จากขอ้มลูในย่านสรา้งสรรคเ์มอืงเก่าสงขลา พบวา่โครงสรา้งพืน้ฐานทัง้ทางกายอาพและทางสงัคมของพืน้ทีแ่หง่น้ีมสีว่นส าคญั
ในการเป็นรากฐานการพฒันายา่นวฒันธรรมสรา้งสรรค ์ท าใหเ้กดิอตัลกัษณ์ คุณลกัษณะของยา่นทีแ่ตกต่างจากพืน้ทีส่รา้งสรรคอ์ื่น ๆ ใน
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ประเทศไทย นอกจากน้ีทุนทางสงัคม มสีว่นส าคญัอยา่งมหาศาลในการพฒันาตัง้แต่ชว่งเริม่ตน้ ไปจนถงึการวางแผนแนวทางการพฒันา
ในอนาคต รวมไปถงึการเชือ่มโยงอาครฐัใหเ้กดิแผนนโยบายในพืน้ทีอ่กีดว้ย 

5.5 สร้างความแตกต่าง 

เมื่อวเิคราะห์เมอืงเก่าสงขลาจะพบว่ามหีลายส่วนที่มคีวามคล้ายคลงึกบัเมอืงเก่าอื่นๆในประเทศไทย ท าให้ยงัขาดความ
แตกต่างที่ชดัเจนของบรบิทอายในพื้นที่ ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นสารตัง้ต้นที่ท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรอือุตสาหกรรม
สรา้งสรรคอ์ายในพืน้ที ่จุดเด่นทีส่ าคญัของเมอืงเก่าสงขลาไมใ่ช่เพยีงแค่พหุวฒันธรรม หรอือาคารเก่าในยุคทีเ่คยรุ่งเรอืง บ่อยครัง้สิ่ งที่
ถูกมองขา้มไปคอืทรพัยากรทางสงัคม ซึง่รวมถงึการเชื่อมโยงชาวสงขลาหลายกลุ่ม ทัง้อายในและอายนอกพืน้ที ่การท างานร่วมกนัใน
แบบฉบบัของคนเมอืงเก่าสงขลา เป็นกุญแจส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง ดงึดูดการเขา้มาของหน่วยงานอาครฐัและ
เอกชน หรอืองค์กรระหว่างประเทศซึ่งน ามาซึ่งกจิกรรมและนโยบายเพื่อพฒันาพืน้ที ่สิง่เหล่าน้ีควรน ามาผนวกรวมในการด าเนินการ
ต่อไปในอนาคต เมอืงเก่าสงขลาไมใ่ช่เพยีงแค่เมอืงเก่าทีป่รบัเปลีย่นการทุนทางวฒันธรรมไปเป็นทุนทางความคดิสรา้งสรรค ์แต่รปูแบบ
การพฒันาควรไดจ้ากการน าวถิขีองชาวเมอืงเก่าสงขลา โดยด าเนินการและร่วมมอืกบัเครอืข่ายและผูน้ าของแต่ละกลุ่มน าจุดแขง็ของ
เมอืงเก่าสงขลาแสดงออกผา่นโครงการและกจิกรรมซึง่ตอ้งวางแผนในการด าเนินการรว่มกนัอยา่งสม ่าเสมอเพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลง
ในพืน้ทีอ่ยา่งชดัเจน 
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บทคดัย่อ 
 ต าบลเกาะใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มกีารขยายตวัของชุมชนอย่างต่อเน่ือง การให้ความส าคญัต่อการจดัเก็บฐานขอ้มูลชุมชนเพื่อ
น าไปสูก่ารวางผงัพฒันาชุมชนจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาเมอืงใหเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลา งานวจิัยน้ี
จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและจดัเกบ็ฐานขอ้มลูชุมชน วเิคราะหศ์กัยภาพเชงิพืน้ที ่พรอ้มทัง้จดัท าแผนพฒันาเชงิพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบับ
รบิทของชุมชน วธิกีารศึกษาประกอบด้วยการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่จาก จุดแขง็ ขอ้จ ากดั โอกาส และอุปสรรค ในด้าน
กายภาพ สงัคม เศรษฐกิจ และภูมศิาสตร์สิง่แวดล้อม ร่วมกบัการวเิคราะห์ศกัยภาพเชงิพื้นที่โดยการประยุก ต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์จาก 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึสถาบนัการศกึษา การเขา้ถงึสถานบนัศาสนา การเขา้ถงึสถานพยาบาล การเขา้ถงึ
สถาบนัราชการ การเขา้ถงึโครงข่ายคมนาคม การเขา้ถงึทรพัยากรน ้า การเขา้ถงึพืน้ทีเ่กษตรกรรม การเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่ว และ
ความลาดชนัของพืน้ที ่จากการศกึษาพบว่า ต าบลเกาะใหญ่มบีทบาทส าคญัในการเป็นเมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละ
แหล่งสรา้งผลผลติทางการเกษตร สามารถจ าแนกศกัยภาพในการพฒันาพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ระดบั ได ้พืน้ทีศ่กัยภาพสงู (บรเิวณทศิเหนือ
ของพืน้ที)่ พืน้ทีศ่กัยภาพปานกลาง (บรเิวณทศิตะวนัออกของพืน้ที)่ และพืน้ทีศ่กัยภาพต ่า (บรเิวณทศิใตข้องพืน้ที)่ ซึง่แผนพฒันาพืน้ที่
ของต าบลเกาะใหญ่มกีารพฒันาทุกดา้นไปพรอ้ม ๆ กนั มุง่เน้นความสมัพนัธท์ีส่อดคลอ้งระหวา่งพืน้ทีชุ่มชนและธรรมชาต ิเพือ่ไมใ่หก้าร
พฒันานัน้ไปท าลายทรพัยากรที่ส าคญัของพื้นที่ โดยมแีผนพฒันาเชงิพื้นที่จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค ด้าน
สาธารณูปการ และดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ค าส าคญั: การวเิคราะหศ์กัยภาพพืน้ที,่ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ที,่ ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์

Abstract 
 Kohyai subdistrict is an area that has continued to expand the community. Collecting community databases for community 
development planning is therefore very important for the city's development to keep up with the changes all the time. This research 
aims to study and collect community databases to analyze the spatial potential and formulate a spatial development plan following 
the community context. The study method consisted of analyzing the area's environment with SWOT Analysis in the physical, 
social, economic, and geography, and Potential Surface Analysis (PSA) using Geographic Information System (GIS) with nine 
factors: access to schools, access to religious institutions, access to hospitals, access to government institutions, access to the 
transport, access to water resources,  access to farmland, access to tourist attractions and the slope. The results showed that 
Kohyai subdistrict is a center for natural tourism and agricultural products. The spatial development potential can be classified into 
three levels: high potential area (North of the area), medium potential area (East area of the area), and low potential area (South 
of the area). The spatial development plan develops all aspects simultaneously and focuses on the harmonious relationship 
between the community and natural areas. That is to prevent development destroys necessary resources. There are spatial 
development plans divided into three parts: public utilities, public assistance, and the natural environment. 

Keywords: Potential Surface Analysis, SWOT Analysis, Geographic Information System 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

จงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัทีม่ขีนาดเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในพืน้ทีภ่าคใตแ้ละภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย มศีกัยภาพสงูสุดเกอืบทุกดา้นและ
มคีวามพรอ้มในดา้นต่าง ๆ เช่น ศกัยภาพดา้นภูมศิาสตร ์มดี่านพรมแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี 3 ด่าน ไดแ้ก่ ด่านสะเดา อ.สะเดา ด่าน
ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา และด่านบา้นประกอบ อ.นาทว ีศกัยภาพดา้นการคมนาคม มที่าเรอืน ้าลกึ มกีารคมนาคมขนส่งทางรางกบัประเทศ
เพือ่นบา้นและระหวา่งจงัหวดั และท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ่ ศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ เป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทุน รวมถงึเป็น
แหล่งรวบรวมผลผลติทางการเกษตรและแปรรปูอุตสาหกรรมเกษตรส าคญัของภาคใต ้อกีทัง้ยงัมทีรพัยากรธรรมชาตหิลายแหง่ เชน่ แหล่ง
น ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล และ ชายฝัง่ทะเล ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่อือ้ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

ต าบลเกาะใหญ่เป็นต าบลหน่ึงทีต่ัง้อยู่ในอ าเภอกระแสสนิธุ์ จงัหวดัสงขลา ซึง่อยู่บรเิวณทางทศิเหนือของจงัหวดั ต าบลเกาะ
ใหญ่มปีระวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจเล่าสบืต่อกนัมา ในสมยักรุงศรอียุธยาเกดิสงครามในเมอืง สมเดจ็เจา้เกาะใหญ่ ซึ่งเป็นชาวบา้นทองบวั 
เมอืงปัตตานี (ปัจจุบนัอยู่ในเขตต าบลบางล าพ ูจงัหวดันราธวิาส) ไดน้ าพีน้่องอพยพจากปัตตานีลงเรอืสู่เมอืงสงขลา ผ่านเขาแดง เขา
เขยีว เกาะยอ บา้นป่าขาด และล่องเรอืเขา้ไปในทะเลสาบสงขลาตอนใน ผ่านเกาะราบ เกาะกระ เกาะสีเ่กาะหา้ จนกระทัง่ถงึพืน้ทีเ่กาะ
ใหญ่ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่เหน็ว่าเกาะใหญ่มคีวามอุดมสมบูรณ์ จงึได้น าเรอืเขา้จอดทัง้สองล าที่น ามาไ ว้ที่อ่าวท้องบวั ชาวบ้านที่มา
ดว้ยกนัไดช้่วยกนัตัง้บา้นใหช้ื่อว่า “บา้นทอ้งน า” (ปัจจุบนัคอื “บ้านทุ่งบวั” อ าเภอกระแสสนิธุ์ จงัหวดัสงขลา) สมเดจ็เจ้าเกาะใหญ่ได้
ส ารวจพืน้ทีเ่พื่อตัง้วดั พบสถานทีแ่ห่งหน่ึงเป็นเนินสงู จงึไดส้รา้งวดัขึน้ และก่อก าแพงหนิลดหลัน่กนั 7 ชัน้ ใหช้ื่อว่า “วดัสงูเกาะใหญ่” 
เมือ่สรา้งวดัเสรจ็สมเดจ็เจา้เกาะใหญ่ไดเ้ดนิทางไปเยีย่มเยยีนชาวบา้นทีบ่า้นทอ้งน า ไดส้รา้งวดัขึน้อกีวดัหน่ึงใหช้ื่อวา่ “วดัสงูทุ่งบวั” ท า
ใหช้าวบา้นบรเิวณนี้ใหค้วามเคารพนับถอืมาก จงึเรยีกกนัวา่ “สมเดจ็เจา้เกาะใหญ่” ชาวบา้นเล่ากนัต่อ ๆ มาวา่ สมเดจ็เจา้เกาะใหญ่เป็น
เพื่อเกลอกบัสมเดจ็เจา้เกาะยอ และสมเดจ็เจา้พะโคะ หลงัจากสมเดจ็เจา้เกาะใหญ่มรณภาพ ความเคารพนับถอืในความศกัดิส์ทิธิข์อง
ทา่นยงัคงอยูย่าวนานจนถงึปัจจุบนั 

ต่อมาเมื่อบา้นเมอืงมคีวามเจรญิมากขึน้ อกีทัง้ต าบลเกาะใหญ่มทีรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตพืน้ทีท่ีม่ ี
ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบ มพีืน้ทีก่วา้ง มอี่างเกบ็น ้า ล าคลอง และทะเลสาบสงขลา อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง จงึเหมาะแก่การตัง้ถิน่ฐาน
ของประชาชน ท าให้บ้านเรือนมีการขยายตวัมาจากชุมชนหลกัเข้ามาสู่การตัง้ถิ่นฐานใหม่เพิม่ขึ้น อีกทัง้ยงัเป็นจุดศูนย์กลางการ
ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเกษตรมกรรม และเชงิวฒันธรรมหลายแหง่ เชน่ แกรนดแ์คนยอน เกาะใหญ่ จุดชมววิควนสปีาน สถานทีพ่กัผอ่น
แนวชายฝัง่ทะเลหวัแหลมเจา้ บอ่น ้าศกัดิส์ทิธิ ์วดัแหลมบอ่ทอ่ และวดัต่าง ๆ ภายในชุมชน 

จากการทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางการท่องเทีย่ว ท าใหก้ารขยายตวัของต าบลเกาะใหญ่เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงัจะเหน็จากการเขา้
มาของโครงการสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการคมนาคม เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างบรเิวณ ต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา และ ต าบลจองถนน อ าเภอเชาชยัสน จงัหวดัพทัลุง รวมระยะทาง 80 กโิลเมตร โดยคาดวา่โครงการจะ
เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2566 และจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2569 เป็นที่แน่นอนว่าโครงการดงักล่าวจะต้องส่งผลกระทบและเกิดการ
เปลีย่นแปลงต่อระบบเมอืงในต าบลเกาะใหญ่ หากเมอืงขาดการแนวทางการพฒันาและการจดัการผงัเมอืงทีด่ ีจะท าใหเ้กดิปัญหาอื่น ๆ 
ตามมา เชน่ ปัญหาชุมชนแออดั ระบบสาธารณูปโภคไมม่ปีระสทิธภิาพไมเ่พยีงพอ เสน้ทางคมนาคมทีม่อียูบ่างสว่นไมไ่ดม้าตรฐาน หรอื
แมแ้ต่การสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ าคญั แต่หากมกีารบรหิารจดัการทีด่จีะส่งผลใหต้ าบลเกาะใหญ่เกดิการพฒันา และเกดิปัญหา
ต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ การก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการต าบลเกาะใหญ่โดยใชห้ลกัการบรหิารจดัการผงัเมอืงใหม้ี
ประสทิธภิาพ เพือ่เลีย่งการเกดิปัญหาดงักล่าวและเพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต การใหค้วามส าคญักบัการ
วางแผนการใชพ้ืน้ทีใ่นอนาคตเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุจงึเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งด าเนินการ 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่สรา้งฐานขอ้มลูชุมชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 
2) เพือ่วเิคราะหศ์กัยภาพเชงิพืน้ทีข่องชุมชนในต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 
3) เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาเชงิพืน้ทีข่องต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 
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1.3  วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.3.1 ภมูทิศัน์เมอืง (Townscape) 

ภมูทิศัน์เมอืง โดยทัว่ไป หรอืมกัใชก้นัเฉพาะวชิาชพีทางสถาปัตยกรรม แต่ความหมายและความเขา้ใจนัน้ เป็นสิง่ทีอ่ยู่ใกลต้วั 
นัน่เป็นเพราะชวีติผูค้นสว่นใหญ่ต่างด ารงชวีติอยู่ในสงัคมเมอืง อยา่งไรกต็ามการสรา้งความเขา้ใจ และแนวคดิเกีย่วกบัภูมทิศัน์ย่อมช่วย
ใหเ้หน็คุณค่าของความงดงามของเมอืงทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการใชธ้รรมชาตแิละการสรา้งสรรคข์องมนุษยเ์พือ่ปัน้แต่งเมอืงแต่ละเมอืงใหเ้กดิ
ความสวยงามทีแ่ตกต่างกนั ค าว่าภูมทิศัน์เมอืง เป็นค าแปลทีจ่ากศพัทภ์าษาองักฤษ คอื Urban Landscape หรอื Townscape ซึง่เกดิ
จากการรวมกนัระหว่างค าว่า Urban หรอื Town ทีแ่ปลว่า “เมอืง” ซึ่งเป็นเครื่องหมายทีใ่ชแ้สดงลกัษณะพืน้ทีเ่มอืงทีถู่กลอ้มรอบดว้ย
ก าแพง หรอืเป็นพืน้ทีใ่นเขตรศัมทีีแ่ยกตวัจากพืน้ทีช่นบททีม่แีบบแผนของการจดัองคก์รภายใน และ ค าวา่ Landscape ทีแ่ปลว่า “ภูมิ
ทศัน์” หมายถงึ การรบัรูส้ภาพแวดลอ้มภูมปิระเทศทัง้ทีป่รากฏตามจรงิและภาพลกัษณ์ในจติใจทีร่บัรูไ้ด ้

เควนิ ลนิซ ์(Kevin Lynch) สถาปนิกชาวอเมรกินันกัวางผงั ไดใ้หนิ้ยาม “ภมูทิศัน์เมอืง” วา่เป็นการรวมองคป์ระกอบในการรบัรู้
ของเมอืงจากผูพ้บเหน็ การทีผู่ค้นจะสามารถรบัรูห้รอืจดจ าสภาพแวดลอ้มไดเ้กดิจากองคป์ระกอบทางจนิตภาพของเมอืงทีเ่ป็นระเบยีบ
และมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ สามารถแบ่งองค์ประกอบทีช่่วยใหเ้กดิการจดจ าสภาพแวดลอ้มของเมอืงออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ทาง
สญัจร (Paths) ขอบเขต (Edges) ยา่น (Districts) จุดศนูยร์วม (Nodes) และจุดหมายตา (Landmarks) โดยองคป์ระกอบทัง้ 5 ประการน้ี 
จะสรา้งมโนทศัน์ในการรบัรูเ้มอืงของผูส้งัเกต หากสภาพแวดลอ้มของเมอืงมกีารจดัองคป์ระกอบทีเ่หมาะสม  กจ็ะท าใหเ้กดิจนิตภาพที่
ชดัเจน และสง่ผลใหเ้มอืงนัน้ ๆ มคีวามน่าประทบัใจต่อผูพ้บเหน็ในทีส่ดุ 

1.3.2 การวเิคราะหศ์กัยภาพเชงิพืน้ที ่

นอกจากองค์ความรู้ที่ได้จากภูมทิศัน์เมอืงแล้ว การศึกษาครัง้น้ีจ าเป็นต้องศึกษาวธิีการวเิคราะห์ศกัยภาพของพื้นที่ จาก
การศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่า Manat Srivanit (2009) ได้มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นกายภาพทางพื้นที่เพื่อการวางแผนพฒันา
พืน้ทีบ่รเิวณรอบสถานีขนสง่มวลชนเชือ่งต่อกบัชุมชนมหาวทิยาลยั โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์รว่มกบัการมสีว่นรว่มดว้ยวธิกีารจดั
สนิใจภายใตห้ลายปัจจยัเชงิพืน้ทีใ่นการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยั และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีเ่พือ่ประเมนิหาพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพดา้น
กายภาพทีเ่หมาะสมโดยใชว้ธิกีารซอ้นทบัขอ้มลู หรอื Grid-based Overlay Analysis เพื่อเป็นขอ้มลูสนับสนุนการวางแผนพฒันาพืน้ที ่ซึง่
ปัจจยัส าคญัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพืน้ทีโ่ดยหลกั คอื ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึพืน้ที ่ทีแ่สดงถงึศกัยภาพของการบรกิารของชุมชน ปัจจยั
ดา้นการจดัการพืน้ทีบุ่กรุก และปัจจยัดา้นนโยบาย ทีย่งัขาดความชดัเจนและงบประมาณสนบัสนุน (พงศภ์าคย ์อนิพว่ง, 2563) 

 
รปูท่ี 1 กรอบการวจิยั 
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จากหลกัการทางภูมทิศัน์เมอืง ทีแ่สดงถงึการใหค้วามส าคญัการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มของเมอืงใน 5 ประเภทนัน้ สะทอ้นใหเ้หน็
ถงึการก าหนดปัจจยัส าคญัในการประกอบสร้างเมอืง ทัง้ในด้านของสถานที่ส าคญั เสน้ทางคมนาคม และทรพัยากรของเมอืงที่มอียู่ 
ผนวกกบัแนวทางการพฒันาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมจ าเป็นจะตอ้งมกีารวเิคราะหศ์กัยภาพในการเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆของเมอืง
เป็นส าคญั ได้แก่ ปัจจยัด้านการเขา้ถึงสถาบนัการศึกษา การเขา้ถึงสถานบนัศาสนา การเขา้ถึงสถานพยาบาล การเขา้ถึงสถาบนั
ราชการ การเขา้ถงึโครงขา่ยคมนาคม การเขา้ถงึทรพัยากรน ้า การเขา้ถงึพืน้ทีเ่กษตรกรรม การเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่ว และความลาด
ชนัของพืน้ที ่โดยสรุปเป็นกรอบการวจิยัดงัรูปที ่1 

2. ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

2.1 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ์ จงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่ห่างจากทีว่่าการอ าเภอกระแสสนิธุ์ ไปทางทศิ
ตะวนัตกเฉียงใต้ ประมาณ 4.3 กิโลเมตร และมเีน้ือที่ประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร หรอื 14 ,375 ไร่ โดยมอีาณาเขตล้อมรอบด้วย
ทะเลสาบสงขลา ยกเวน้บรเิวณทศิเหนือทีม่พีืน้ทีต่อิต่อกบัต าบลกระแสสนิธุแ์ละทะเลสาบสงขลา 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การศกึษาครัง้น้ีจ าเป็นจะตอ้งมเีครื่องมอืใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งการจะศกึษา จากทัง้ขอ้มูลทุตยิภูมทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
ขอ้มูลในพืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่และขอ้มูลเกี่ยวกบัการพฒันาเมอืงและการจ าท าแผนผงั รวมถงึการใชโ้ปรแกรมทางภูมสิารสนเทศและ
ภาพถ่ายดาวเทยีมทีท่ าใหไ้ด้มาซึ่งขอ้มูลเชงิพื้นที่ หรอื ฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information System: 
GIS) ซึง่จะถูกน ามาใชใ้นการจดัเกบ็สรา้งฐานขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูศกัยภาพของพืน้ที ่

2.3 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

2.3.1 การรวบรวมเอกสาร 

ในขัน้ตอนน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต่าง ๆ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั ขอ้มลูเหลา่นี้ไดแ้ก่ แนวคดิทฤษฎี
ทางผงัเมอืง เอกสารหนังสอืเกี่ยวกบัการวางผงัเมอืง แผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการส ารวจเก็บขอ้มูลและ
วเิคราะหข์อ้มลู 

2.3.2 การก าหนดพืน้ทีศ่กึษา 

การศกึษาครัง้น้ีเลอืกศกึษาในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 

2.3.3 การส ารวจและเกบ็ขอ้มลูเชงิกายภาพ 

เป็นกระบวนการลงส ารวจพืน้ทีจ่รงิ เพือ่ส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศ (GIS) ประกอบดว้ย 

1) ส ารวจการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ขอ้มลูทางกายภาพ  ขอ้มลูแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิ
2) ส ารวจขอ้มลูดา้นการคมนาคม 
3) ส ารวจความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
4) ส ารวจสภาพปัญหาของพืน้ทีจ่ดัท าโครงการ 

2.3.4 การส ารวจและเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

1) ขอ้มลูเอกสาร รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทีส่ามารถน าวเิคราะหเ์พือ่หาค าตอบทีเ่กีย่วกบัศกัยภาพ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่
2) ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ประชากรในพืน้ทีแ่ละเจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2.3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ของพืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่ ประกอบดว้ย 2 วธิ ีคอื 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ที ่(SWOT Analysis) และการวเิคราะหศ์กัยภาพพืน้ที ่(Potential Surface Analysis; PSA) 
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1) การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ที ่เป็นการพจิาณาถงึพืน้ทีใ่นลกัษณะปัจจยัภายใจและปัจจยัภายนอก โดยปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = 
T) ของพืน้ที ่จากนัน้จบัคูเ่ชือ่มโยงซึง่กนัและกนัเพือ่วเิคราะหห์าแนวทางการพฒันาสง่เสรมิ (S+O) การแกไ้ข (W+O) การสรา้งภมูคิุม้กนั 
(S+T) และ การป้องกนั (W+T) โดยจ าแนกมุมมองการพจิารณาทัง้หมดออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
ดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิและดา้นเศรษฐกจิ 

2) การวเิคราะหศ์กัยภาพพืน้ที ่เป็นเทคนิควธิหีน่ึงทีส่ามารถใชป้ระเมนิและวเิคราะหห์าท าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการพฒันา
พืน้ที ่การวเิคราะหศ์กัยภาพเชงิพืน้น้ีพฒันามาจากหลกัการของเทคนิคการวเิคราะหแ์บบซอ้นทบัแผนที ่(Overlay Mapping) โดยน าเอา
ปัจจยักายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 9 ปัจจยั มาก าหนดคา่ถ่วงน ้าหนกั (Weight : W) และคา่คะแนน ดงัน้ี 

2.1) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึสถาบนัการศกึษา (W=5) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ตามรศัมกีารใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 

ระยะเขา้ถงึ 0 – 300 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะเขา้ถงึ 300 – 600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะเขา้ถงึ 600 – 900 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะเขา้ถงึ 900 – 1200 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะเขา้ถงึ 1200 เมตร ขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 

2.2) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึสถานบนัศาสนา (W=10) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ตามรศัมกีารใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 

ระยะเขา้ถงึ 0 – 300 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะเขา้ถงึ 300 – 600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะเขา้ถงึ 600 – 900 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะเขา้ถงึ 900 – 1200 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะเขา้ถงึ 1200 เมตรขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 

2.3) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึสถานพยาบาล (W=5) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ตามรศัมกีารใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 

ระยะเขา้ถงึ 0 – 400 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะเขา้ถงึ 400 – 800 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะเขา้ถงึ 800 – 1200 เมตร ใหค้า่ คะแนนเป็น 3 
ระยะเขา้ถงึ 1200 – 1600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะเขา้ถงึ 1600 เมตร ขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 

2.4) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึสถาบนัราชการ (W=5) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ตามรศัมกีารใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 

ระยะเขา้ถงึ 0 – 300 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะเขา้ถงึ 300 – 600 เมตร ให ้คา่คะแนนเป็น 4 
ระยะเขา้ถงึ 600 – 900 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะเขา้ถงึ 900 – 1200 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะเขา้ถงึ 1200 เมตร ขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 

2.5) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึโครงขา่ยคมนาคม (W=10) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ตามระยะการเขา้ถงึถนนสายหลกั ไดแ้ก่ 

ระยะเขา้ถงึจากถนน 0 – 200 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะเขา้ถงึจากถนน 200 – 400 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะเขา้ถงึจากถนน 400 – 600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะเขา้ถงึจากถนน 600 – 800 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะเขา้ถงึจากถนน 800 เมตรขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 
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2.6) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรน ้า (W=10) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ตามระยะหา่งจากคลอง ไดแ้ก่ 

ระยะหา่งจากคลอง 0 - 150 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะหา่งจากคลอง 150 – 300 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะหา่งจากคลอง 300 – 450 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะหา่งจากคลอง 450 – 600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะหา่งจากคลอง 600 เมตรขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 

2.7) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึพืน้ทีเ่กษตรกรรม (W=15) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระยะเขา้ถงึ 0 - 150 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะเขา้ถงึ 150 – 0.300 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะเขา้ถงึ 300 – 450 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะเขา้ถงึ 450 – 600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะเขา้ถงึ 600 เมตรขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 

2.8) ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึสถานทีท่อ่งเทีย่ว (W=30) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ตามรศัมกีารใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 

ระยะหา่งจากสถานที ่ทอ่งเทีย่ว 0 – 300 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะหา่งจากสถานที ่ทอ่งเทีย่ว 300 – 600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะหา่งจากสถานที ่ทอ่งเทีย่ว 600 – 900 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะหา่งจากสถานที ่ทอ่งเทีย่ว 900 – 1200 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะหา่งจากสถานที ่ทอ่งเทีย่ว 1200 เมตรขึน้ไป ใหค้ะแนนเป็น 1 

2.9) ปัจจยัดา้นความลาดชนัของพืน้ที ่(W=10) มกีารแบง่คา่คะแนน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระยะเขา้ถงึ 0 - 150 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 5 
ระยะเขา้ถงึ 150 – 300 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 4 
ระยะเขา้ถงึ 300 – 450 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 3 
ระยะเขา้ถงึ 450 – 600 เมตร ใหค้า่คะแนนเป็น 2 
ระยะเขา้ถงึ 600 เมตรขึน้ไป ใหค้า่คะแนนเป็น 1 

2.3.6 การสรุปผลการศกึษา 

น าขอ้มลูทีไ่ดก้ารศกึษามาสรุปผล และจดัท ารายงาน จากนัน้เผยแพรแ่ก่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจดัท าแผนพฒันาเชงิพืน้ทีโ่ดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
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3. ผลการศึกษา 

3.1 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี 

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ทีด่ว้ยวธิกีาร SWOT Analysis ไดผ้ลลพัธแ์บ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิและดา้นเศรษฐกจิ ดงัตารางที ่1-4 

ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ทีด่า้นกายภาพ 

 
 

ดา้นกายภาพ 
                             ปัจจยัแวดลอ้มภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
1)ทรพัยากรธรรมชาตพิืน้ที ่มคีวามอุดม
สมบรูณ์ พรอ้มรองรบัการพฒันา 
2)เป็นพืน้ทีท่ีม่จีติส านึกในการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
3)เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ และที่
พกัของสตัวน์ ้า 
 

1)มสีถานทีท่อ่งเทีย่วในพืน้ที ่แต่ขาดการ
ประชาสมัพนัธ ์
2)ปัญหาการท าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มเพิม่สงูขึน้ 
3)การบรกิารดา้นการประปาไมเ่พยีงพอ และไม่
ทัว่ถงึ 
4)ขาดงบประมาณในการด าเนินงานปัญหาถนน
ทางคมนาคมไมส่ะดวก 
5)ปัญหาไฟฟ้าสอ่งสวา่งเสน้ทางสาธารณะไม่
ทัว่ถงึ 

โอกาส (O) สง่เสรมิ (SO) แกไ้ข (WO) 
1)เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมแก่การพฒันาในดา้นการ
ขนส่ง-จราจร และดา้นการท่องเทีย่วในรูปแบบ
การอนุรกัษ์ได้อย่างดขีา้งนอกพื้นที่มเีส้นถนน
สายส าคญัสายองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั1059 
ทีเ่ชือ่มเขา้มาสูชุ่มชนเกาะใหญ่สง่ผลต่อการเป็น
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการพฒันาเสน้ทางจราจร 
2)โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา 
ทางลดัเชือ่มจงัหวดัพทัลุง 
3)มศีกัยภาพในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
นิเวศน์ และเชงิวฒันธรรมในต าบล 
4)สามารถน า พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดนิมาควบคุม
บงัคบัใช ้กรณกีารท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิ

S1+O1=ส่ ง เ ส ริ ม ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ที่
ท่องเทีย่วในรูปแบบเชงิอนุรกัษ์ และการ
ขนสง่ทางบก – ทางน ้า ในพืน้ทีเ่กาะใหญ่ 
S3+O2=ส่ ง เ ส ริม ให้ป ร ะชากรรักษา
สิง่แวดลอ้มในการพฒันาระบบนิเวศน์ใน
พื้นที่ต าบลเกาะใหญ่รองรบัในการสร้าง
สะพานขา้มจงัหวดัเพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิ 

W2+O1=ป รับ ป รุ ง  แ ล ะ พัฒ น า ด้ า น ก า ร
ทอ่งเทีย่วในดา้นการอนุรกัษแ์หล่งธรรมชาต ิ
W4+O2=ปรบัปรุงเส้นทาง โครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกบัพื้นที่ใกล้เคยีงให้มี
ความสะดวกและปลอดภัยลดระยะทางการ
เดนิทางประมาณ 80 กม. หรอืลดระยะเวลาใน
การเดนิทางราว 2 ชัว่โมง ระหว ่างจงัหวดั
สงขลา – พทัลุง 

อุปสรรค (T) สรา้งภมูคิุม้กนั (ST) ป้องกนั (WT) 
1)การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นไปไดช้า้
กว่าการขยายตวัของชุมชน เนื่องจากเป็นพืน้ที่
เกาะภายนอกชุมชนเกาะใหญ่เป็นบรเิวณรอบ
นอกไม่มีพื้นที่หรือเส้นทางเชื่อมต่อกับต าบล 
ใชไ้ดเ้สน้ทางเดยีวในการสญัจรเขา้สูเ่ขตต าบล 
2 )องค์การบริหารส่วนต าบล เกาะ ใหญ่มี
งบประมาณไม่เพียง/ได้ร ับงบประมาณจาก
ส่วนกลางไม่พอ/พอที่จะปรบัปรุงพื้นที่ในการ
พฒันาในดา้นการขนส่ง – จราจร และดา้นการ
ทอ่งเทีย่วในรปูแบบการอนุรกัษ์ 

S2+T3=จัดหางบประมาณพร้อมสร้าง
ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครฐั เอกชน และประชาชนใน
พื้นที่รู้ถึงการอนุรกัษ์รกัษาสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ให้สมบู ร ณ์ดั ง่ ที่มีอยู่
ตลอดไป 

W2+T3=ก าหนดแนวทางการพัฒนา ในด้าน
การขนส่ง-จราจร และด้านการท่องเที่ยวใน
รปูแบบการอนุรกัษไ์ดอ้ยา่งดยีิง่ 
W1+T2=อบรมเพื่อเพิม่ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการป้องกนัรกัษาแหล่งธรรมชาต ิ
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ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ทีด่า้นสงัคมและวฒันธรรม 

 
  

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
           ปัจจยัแวดลอ้มภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
1)ประชาชนอยูก่นัเป็นกลุม่ๆ มคีวามแขง็แรงใน
ชุมชนมกีารแกปั้ญหาภายในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี
2)ชุมชน สถาบนัการศกึษา หน่วยงานต่าง ๆ ใน
พืน้ทีม่คีวามพรอ้มในการพฒันา 
3)องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะใหญ่ จะมกีาร
สนบัสนุนเรือ่งสวสัดกิาร สขุภาพ ของคนในต าบล
ทุกปี 
4)ประชากร 98 % นบัถอืศาสนาพุทธ 

1)ขาดการประสานงานระหวา่งองคก์รกบั
ชุมชน ซึง่ยงัไมค่รอบคลุม 
2)เป็นพืน้ทีต่ดิกบัการทอ่งเทีย่ว จงึมสีงัคม
วฒันธรรมชาวต่างชาต ิมาปะปนอยูก่บักลุ่ม
สงัคมเดมิในพืน้ทีส่งัคมจงึการเปลีย่นแปลง
ในรปูแบบชาวต่างชาตบิางสว่น 
3)ภาครฐัสว่นกลางมกีฎหมายและขอ้จ ากดั
ในการเบกิจา่ยโครงการต่าง ๆ ในเรือ่งสวสัดิ ์
ภาพ สขุภาพ จงึท าใหก้ารจดังานโครงการ
ไมค่อ่ยสมบรูณ์เน่ืองจากขาดงบประมาณ 

โอกาส (O) สง่เสรมิ (SO) แกไ้ข (WO) 

1)มศีกัยภาพในการพฒันาแหลง่
ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน์ และเชงิ
วฒันธรรมในต าบล 
2)ไดร้บัความรว่มมอืในดา้นการ
ดแูลสขุภาพอนามยัจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ี
3)ไดร้บัการถ่ายโอนอ านาจใน
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เกอืบทุกองคก์ร 

S1+O3=สง่เสรมิการศกึษาใหเ้ขม้แขง็ใหม้คีวามรู้
รอบดา้น 
S3+O2=สง่เสรมิการมสีขุภาวะทีด่แีละ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ 
S4+O1=สง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถิน่
อยา่งต่อเน่ือง เชน่ ประเพณีงานสมโภชบอ่น ้า
ศกัดิส์ทิธิ ์ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห ์
ประเพณีลากพระ แขง่เรอืยาว ณ วดัแหลมบ่อทอ่ 

W3+O2=จดัสรา้งพืน้ทีน่นัทนาการ สนาม
กฬีา เพือ่ใหป้ระชาชนและเยาวชนหนัมา
ออกก าลงักาย เพือ่ใหม้สีขุภาพแขง็แรง และ
ดา้นยาเสพตดิ 
 
 
 

อุปสรรค (T) สรา้งภมูคิุม้กนั (ST) ป้องกนั (WT) 
1)ขาดการป้องกนัโรคตดิต่อบาง
ชนิดไมส่ามารถท าไดค้รอบคลุม
พืน้ทีท่ ัง้ต าบลได ้เชน่ โรคเอดส ์
โรคไขเ้ลอืดออก 
2)ขาดงบประมาณในการพฒันา
พืน้ที/่ไมไ่ดร้บังบประมาณจาก
ภาครฐัสว่นกลาง 

S1+T2=ปลกูฝังวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของบรรพ
บุรุษแก่เยาวชนรุน่หลงัและสรา้งการส านึกรกับา้น
เกดิ 
S4+T1=อบรมในดา้นศาสนาพุทธแก่กลุม่คน
กลางวยัใหม้ากขึน้ 

W3+T1=ก าหนดแนวทางทศิทางการพฒันา
โครงขา่ยต่างๆ เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วให้
ประชาชนในชุมชนมคีวามรู ้มสีว่นรว่มกบั
กลุม่คนในพืน้ทีใ่หท้ัว่ถงึ 



แนวทางการจดัท าแผนพฒันาเชงิพืน้ทีโ่ดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
กรณศีกึษา: ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 
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ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ทีด่า้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

 

 

 
  

ดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
                        ปัจจยัแวดลอ้มภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
1)เป็นพืน้ทีต่ดิกบัทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง ซึง่เป็นแหลง่อุดมสมบรูณ์
ไปทัง้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
2)มภีมูทิศัน์ทีส่วยงาม คอื ทะเล
,ภเูขา และพืน้ทีเ่ป็นเกาะ 
3)มทีีอุ่ดมสมบรูณ์จ านวนมาก เหมาะ
แก่การท าอาชพีประมง และการ
ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 
4)มธีรรมชาตภิเูขาป่าไมอุ้ดมสมบรูณ์
จ านวนมาก เหมาะแก่การอนุรกัษ ์
 

1)มปัีญหาเรือ่งพืน้ทีต่ดิกบัชายฝัง่ทะเลท าให้
ประสบปัญหาเรือ่งอุทกภยัในทุกปี 
2)มกีารน าสารเคมมีาใชใ้นการเกษตร 
3)ขยะในพืน้ทีข่าดการจดัการขยะในชุมชน 
4)ไมม่หีน่วยงานใดมาดแูลควบคมุป้องกนั
รกัษาป่าชายเลนอยา่งจงิจงั ท าใหม้ผีูบุ้กรุกใน
การทอ่งเทีย่วแบบไมร่กัษาอนุรกัษอ์ยูม่าก 
5)มคีวามสบัสนในเรือ่งพืน้ทีค่รอบครองของ
ชาวบา้น ทีม่เีอกสารสทิธิช์ดัเจน แต่พืน้ทีน่ัน้ 
ๆยงัประกาศเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิไมม่ี
หน่วยงานใดหาขอ้พพิาทความชดัเจนได ้

โอกาส (O) สง่เสรมิ (SO) แกไ้ข (WO) 

1)มกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ทาง
น ้า และทางบก 
2)สง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูภ้ายในชุมชน 
3)มกีารอนุรกัษ์สตัวน์ ้าพืน้ต่างถิน่ 

S1+O1=สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรกัษ์ และเชงินิเวศ เพือ่ปลกูฝัง
การรกัและหวงแหนทรพัยากรใหแ้ก่
คนในพืน้ที ่
 

W2+O2=จดัการอบรม เขา้ค่ายเพือ่ปลกู
จติส านึกในการมคีวามรบัผดิชอบและมี
จติส านึกในการดแูลธรรมชาตแิก่ประชาชน
และเยาวชนในพืน้ที ่

อุปสรรค (T) สรา้งภมูคิุม้กนั (ST) ป้องกนั (WT) 
1)ความเสือ่มโทรมทรพัยากรธรรมชาต ิ
2)ขาดการบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ
3)มกีารบุกรุกทีด่นิสาธารณะเพิม่มากขึน้
ทุกปี เพือ่ท าการเกษตรและการทอ่งเทีย่ว 

S3+T2=สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มา
วางแผนรว่มพฒันาพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาต ิ
 
 

W2+T3=จดัการวางแผนเพือ่ป้องกนัการบุกรุก
พืน้ทีป่่าและพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชาวบา้นใน
พืน้ทีเ่อง 
W3+T1=หาแนวทางในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่
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ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพืน้ทีด่า้นเศรษฐกจิ 

  

ดา้นเศรษฐกจิ 
                   ปัจจยัแวดลอ้มภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
1)เนื่องจากเป็นพืน้ทีเ่กาะมทีรพัยากรธรรมชาต ิ
ทะเล และป่าไมท้ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ดงึดดู
นกัทอ่งเทีย่วในรปูแบบอนุรกัษ์ ชว่ยเพิม่รายได้
ในการทอ่งเทีย่วแบบอนุรกัษ์ใหก้บัชุมชนใน
ทอ้งทีไ่ด ้
2)เป็นแหลง่พกัพงึของสตัวน์ ้าจ านวนมาก ท าให้
เหมาะแก่การประกอบอาชพีการประมงเพิม่
รายไดใ้หก้บัประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งดยีิง่ 
3)เป็นพืน้ทีท่ีม่วีถิชีวีติ และวฒันธรรมแบบดัง่
เดมิทีส่ามารถอนุรกัษ์เพือ่การทอ่งเทีย่วรายได้
เขา้สูชุ่มชน 
4)มรีายไดจ้ากการท าเกษตร 

1)ไมม่ศีนูยร์วมจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ ์
2)พืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเล และการ
ทอ่งเทีย่วยงัไมม่กีารพฒันา 
3)การพฒันาผลผลติของสนิคา้เกษตร 
และการประมง ใหม้คีุณภาพเพิม่ขึน้
และสด ตน้ทุนในการผลติยงัไมม่กีาร
ด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรม ราคาสนิคา้ที่
ขายตามรา้นคา้ทอ้งถิน่ยงัไมม่ี
หน่วยงานใดมาก าหนดราคาขายที่
ชดัเจน 

โอกาส (O) สง่เสรมิ (SO) แกไ้ข (WO) 

1)พฒันาพืน้ทีท่ีม่อียูใ่นรปูแบบการ
ทอ่งเทีย่วใหม้ากขึน้ แลว้ประชาชนใน
พืน้ทีก่ส็ามารถหารายไดเ้ขา้สูค่รวัเรอืน 
2)มแีผนยุทธศาสตรข์อง อบต. ดา้น
การสง่เสรมิ และจดัแผนการทอ่งเทีย่ว 
บรกิารในการประชาสมัพนัธแ์หลง่
ทอ่งเทีย่วแบบองคร์วม 
3)สง่เสรมิ และพฒันาแหลง่เงนิทุนการ
บรหิารจดัการสนิทรพัย ์
4)โครงการก่อสรา้งสะพานขา้ม
ทะเลสาบสงขลา ทางลดัเชือ่มจงัหวดั
พทัลุง เพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิ การ
ทอ่งเทีย่ว กระจายรายไดสู้ชุ่มชน 

S1+O2=สง่เสรมิปรบัปรุงโครงการปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์ 
S2+O1=เพิม่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วเขา้สูชุ่มชน 
ประชาชนในพืน้ทีจ่ะมรีายไดห้ลกัเพิม่ขึน้โดย
การสรา้งแหลง่เรยีนรูเ้พาะพนัธุส์ตัวน์ ้า (กุง้
กา้มกราม และอืน่ๆ ) 

W1+O1=หาชอ่งทางการสง่ออกสนิคา้
เสน้ทางใหม่ๆ  เพือ่ระบายสนิคา้ทีม่ ี
และเพือ่เพิม่รายไดข้องประชาชน 
W1+O2=ปรบัปรุง แปรรปูสนิคา้ ให้
ทนัสมยั สะอาด และปลอดภยั 
W4+O3=หางบประมาณในการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงภมูทิศัน์ 
 

อุปสรรค (T) สรา้งภมูคิุม้กนั (ST) ป้องกนั (WT) 
1)ประชาชนในพืน้ทีไ่มม่คีวามรู ้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการหารายไดเ้สรมิมาจุล
เจอืครอบครวัได ้
2)มเีงนิงบประมาณไมเ่พยีงพอ ทีจ่ะ
ปรบัปรุงโครงการพฒันาพืน้ทีต่่าง ๆ 
ในต าบลเกาะใหญ่ไดพ้ืน้ทีก่ารพฒันา 
ในดา้นการขนสง่-จราจร และดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว 
3)ราคาพชืผลทางการเกษตรและการ
ประมง ขึน้อยูก่บัภาวะทางการตลาด 
เกษตรกรและชาวประมง ไมส่ามารถ
ก าหนดราคาเองได ้

S2+T4=ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในชมุชน
รองรบัความเจรญิในดา้นการทอ่งเทีย่วทีจ่ะ
กระจายมาจากเกาะใหญ่ต่อไปในอนาคต 
S3+T3=หน่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งสง่เสรมิอาชพี
อาชพีเสรมิใหก้บัชาวบา้น 
 

W4+T5=ท าความเขา้ใจกบัชาวบา้นใน
เรือ่งของพฒันาการทอ่งเทีย่วในเชงิ
อนุรกัษ์เพือ่รกัษาทรพัยากรธรรมชาตทิี่
มอียูใ่นปัจจุบนัไมใ่หม้กีารเสือ่มโทรม
ต่อไปในอนาคต 



แนวทางการจดัท าแผนพฒันาเชงิพืน้ทีโ่ดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
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จากตารางที ่1-4 สามารถสรุปผลการวเิคราะห ์SWOT ใน 4 ดา้น ไดด้งัน้ี 

3.1.1 ดา้นกายภาพ 

จุดเด่นของพืน้ทีด่า้นทางกายภาพของเกาะใหญ่ คอื ทรพัยากรธรรมชาตพิืน้ที ่มคีวามอุดมสมบูรณ์ ไดม้รีองรบัการพฒันาใน
พืน้ทีท่ีม่จีติส านึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม มพีืน้ทีค่วามอุดมสมบรูณ์ แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้จุดอ่อน คอื กจ็ะมกีารท ารา้ยทรพัยากรทางธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มเพิม่สงูขึน้ในแต่ล่ะปีจากการทีม่ทีรพัยากรทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์แต่กย็งัคงมกีารขาดประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นสถานที่
ของท่องเทีย่วทีส่ าคญั ทัง้น้ีทัง้นัน้โอกาสการเขา้มาในพืน้ที ่คอื มโีครงการก่อสรา้งสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา ซึง่เป็นโอกาสส าคญัใน
การเชื่อมต่อระหวา่งจงัหวดั สงขลา - พทัลุง ท าใหเ้หมาะสมทีจ่ะสง่เสรมิปรบัปรุงสถานทีท่่องเทีย่วในรปูแบบเชงิอนุรกัษ ์และสง่เสรมิให้
ประชากรรกัษาสิง่แวดลอ้มในการพฒันาระบบนิเวศน์ไปพรอ้มๆกนั พื้นทีท่างกายภาพยงัคงมอุีปสรรคอยู่ในการก่อสร้ างสะพานขา้ม
ทะเลสาบสงขลา จงัหวดั สงขลา - พทัลุง เขา้มาแต่โครงสรา้งพืน้ฐานยงัคงไปไดช้า้กว่าตวัชุมชน ดงันัน้เราควรจะมกีารสรา้งดว้ยการ
จดัหางบประมาณจากภาครฐัสว่นกลาง 

3.1.2 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

จุดเด่นของพื้นที่ด้ายสงัคมและวฒันธรรมของเกาะใหญ่ คอื ประชาชนอยู่กนัเ ป็นกลุ่มๆ มชีวีติชุมชนที่แขง็แรง แก้ปัญหา
ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้จุดอ่อน คอื ขาดการประสานงานระหว่างองค์กรกบัชุมชน ซึ่งยงัไม่ครอบคลุม มกีารจดั
โครงการไมค่อ่ยสมบรูณ์เนื่องจากขากงบประมาณ 

3.1.3 ดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

จุดเด่นของพืน้ทีด่า้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตขิองเกาะใหญ่ คอื เป็นพืน้ทีต่ดิกบัทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ซึง่เป็นแหลง่อุดม
สมบรูณ์ไปทัง้ทรพัยากรธรรมชาต ิภูมทิศัน์ทีส่วยงาม คอื ทะเล,ภูเขา และพืน้ทีเ่ป็นเกาะ มทีีอุ่ดมสมบูรณ์จ านวนมาก เหมาะแก่การท า
อาชพีประมง และการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ธรรมชาตภิูเขาป่าไมอุ้ดมสมบรูณ์จ านวนมาก เหมาะแก่การอนุรกัษ์ แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้จุดอ่อน คอื 
มปัีญหาเรื่องพืน้ทีต่ดิกบัชายฝัง่ทะเลท าใหป้ระสบปัญหาเรื่องอุทกภยัในทุกปี มคีวามสบัสนในเรื่องพืน้ทีค่รอบครองของชาวบา้น ทีม่ ี
เอกสารสทิธิช์ดัเจน แต่พืน้ทีน่ัน้ ๆ ยงัประกาศเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิไมม่หีน่วยงานใดหาขอ้พพิาทความชดัเจนได ้

3.1.4 ดา้นเศรษฐกจิ 

จุดเด่นของพืน้ทีด่า้นเศรษฐกจิของเกาะใหญ่ คอื เป็นพืน้ทีเ่กาะมทีรพัยากรธรรมชาต ิทะเล และป่าไมท้ีม่คีวามอุดมสมบูรณ์
ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วในรปูแบบอนุรกัษ์ ช่วยเพิม่รายไดใ้นการท่องเที่ยวแบบอนุรกัษ์ใหก้บัชุมชนในทอ้งที ่และยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่วีถิชีวีติ และ
วฒันธรรมแบบดัง่เดมิที่สามารถอนุรกัษ์เพื่อการท่องเทีย่วรายได้เขา้สู่ชุมชน แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้จุดอ่อน คอื การพฒันาผลผลติของสนิค้ า
เกษตร และการประมง ใหม้คีุณภาพเพิม่ขึน้และสด ตน้ทุนในการผลติยังไมม่กีารด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรม ราคาสนิคา้ทีข่ายตามรา้นคา้
ทอ้งถิน่ยงัไมม่หีน่วยงานใดมาก าหนดราคาขายทีช่ดัเจน และพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเล สถานทีก่ารทอ่งเทีย่วยงัไมม่กีารพฒันา 

3.2 ผลการวิเคราะหศ์กัยภาพพืน้ท่ี 

จากการประเมนิและวเิคราะหศ์กัยภาพพืน้ทีด่ว้ยการซอ้นทบัขอ้มลูจาก 9 ปัจจยั โดยใชโ้ปรแกรมทางภูมศิาสตร์ ปัจจยัดา้น
การเขา้ถึงสถาบนัการศึกษา การเขา้ถึงสถานบนัศาสนา การเขา้ถึงสถานพยาบาล การเขา้ถึงสถาบนัราชการ การเขา้ถึงโครงข่าย
คมนาคม การเขา้ถงึทรพัยากรน ้า การเขา้ถงึพืน้ทีเ่กษตรกรรม การเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่ว และความลาดชนัของพืน้ที ่ท าใหไ้ดพ้ืน้ทีท่ีม่ ี
ศกัยภาพแต่ละระดบัดงัรปูที ่2 

จากผลการศกึษาพบว่า ต าบลเกะใหญ่มบีทบาทส าคญัในการเป็นเมอืงศูนย์กลางการท่องเทีย่วเชงิธรรมขาตแิละแหล่งสรา้ง
ผลผลติทางการเกษตรสามารถจ าแนกศกัยภาพในการพฒันาพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) พืน้ทีศ่กัยภาพสงูและสงูมาก (ค่าคะแนน 1200-1600) บรเิวณทศิเหนือของพืน้ที ่ตดิกบัทะเลสาบสงขลา มีสภาพพืน้ทีเ่ป็น
แหลมทีม่ภีเูขายืน่ตดิกบัทะเลสาบสงขลา จะมหีมูบ่า้น คอื หมูท่ี ่1 บา้นทุง่บวั หมูท่ี ่7 บา้นเกาะใหญ่ และหมูท่ี ่9 บา้นแหลมชนั 

2) พืน้ทีศ่กัยภาพปานกลาง (คา่คะแนน 300-600) บรเิวณทศิตะวนัออกของฟ้ืนที ่ตดิทะเลสาบสงขลา 
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3) พืน้ทีศ่กัยภาพต ่าและต ่ามาก (ค่าคะแนน 0-150) จะมหีมูบ่า้น คอื หมูท่ี ่6 บา้นแหลมหาด และหมูท่ี ่8 บา้นแหลมคลูา และ
บรเิวณทศิใตข้องพืน้ที ่ตดิกบัทะเลสาบสงขลา จะม ี2 หมูบ่า้น คอื หมูท่ี ่2 บา้นแหลมยาง และหมูท่ี ่3 บา้นไร่ 

โดยประชากรในพืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่จะอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นบรเิวณหมู่ที่  4 บา้นแหล่มบ่อท่อ และหมู่ที ่3 บา้นไร่ ซึง่เป็น
พืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรทีเ่ด่นกวา่ทีอ่ื่น คอื จะมทีะเลสาบลอ้มรอบทัง้พืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่ มถีนนสายส าคญั คอืถนนสายองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัสงขลา หมายเลข 1059 จะเป็นถนนลอ้มรอบพืน้ทีเ่กาะใหญ่ 

 
รปูท่ี 2 ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพพืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 

3.3 แผนการพฒันาเชิงพืน้ท่ี 

แผนการพฒันาพืน้ทีข่องต าบลเกาะใหญ่ควรมกีารพฒันาทุกต้านไปพรอ้ม ๆ กนั มุ่งเน้นความสมัพนัธ์ที่สอดคลอ้งระหว่าง
พืน้ทีชุ่มชน และธรรมชาต ิเพื่อไม่ใหก้ารพฒันานัน้ไปท าลายทรพัยากรทีส่ าคญัของพืน้ทีโ่ดยมแีผนพฒันาเชงิพืน้ทีจ่ าแนกออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 

) ดา้นสาธารณูปโภค เน่ืองจากพืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่ มโีครงขา่ยคมนาคมทีใ่ชง้านมานานแลว้ และใชง้านหนักจนเกดิสภาพ
ทรุดโทรม ดงันัน้จงึควรวางแผนการปรบัปรุงซ่อมแซม โครงการทีเ่กีย่วกบัการคมนาคม เช่น โครงการซ่อมบ ารุงถนนทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ 
ทีม่คีวามเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ โครงการเพิม่ไฟฟ้าสอ่งแสงสวา่ง เป็นตน้ เพือ่ใหก้ารคมนาคมมคีวามสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั อกีทัง้ควร
มโีครงการปรบัปรุงและขยายถนนสายรอง เพื่อรองรบัการเดนิทางขา้มจงัหวดัและการขนส่งผลผลติทางการเกษตร จากโครงการสรา้ง
สะพานขา้มทะเลสาบสงขลา ทีม่พีืน้ทีเ่ชือ่มต่ออยูบ่รเิวณทศิใตข้องต าบลเกาะใหญ่ 

2) ดา้นสาธารณูปการ มุง่เน้นการใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีส่าธารณะใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่กจิการอื่น
ในดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน เพื่อส่งเสรมิใหก้ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิหลกัมคีวามสมบูรณ์
ตามวตัถุประสงคข์องการผงัเมอืง ไดแ้ก่ สถานศกึษา สถาบนัศาสนา สถาบนัราชการ ฯลฯ การก าหนดกจิกรรมบรกิารทีต่อ้งมใีนชุมชน 
ท าไดจ้ากการวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัทีเ่ป็นปัญหาแสดงถงึความขาดแคลน บกพรอ่ง และวเิคราะหค์วามตอ้งการทีจ่ะตอ้งจดัใหต้ามความ
จ าเป็นการก าหนดขนาดและทีต่ัง้จะตอ้งค านึงถงึคุณภาพของการใชบ้รกิารทีเ่พยีงพอทัว่ถงึส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีก่ระจดักระจายตวัอยู่ใน
ส่วนต่าง ๆ ของพืน้ทีเ่มอืงตามการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหลกัของบรเิวณนัน้ อกีทัง้ต้องค านึงถงึคุณภาพสิง่แวดลอ้มเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งเพื่อ
ประโยชน์ในการน าธรรมชาตเิขา้มาในพืน้ทีเ่มอืง เพื่อสุขอนามยัของคนในชุมชน และการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สรา้งความรื่นรมย ์
ผอ่นคลายความเครยีด 



แนวทางการจดัท าแผนพฒันาเชงิพืน้ทีโ่ดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
กรณศีกึษา: ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 
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3) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิการพฒันาพืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่ควรเน้นใหเ้ป็นพื้นทีท่ีส่เีขยีวทีส่ามารถอยู่อาศยัได ้ทัง้เขยีว
ในส่วนเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ เพื่อรองรบัการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
นันทนาการ มกีารสรา้งความปลอดภยัใหก้บัพืน้ทีเ่พือ่ใหค้นในชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั พรอ้มทัง้มกีารสรา้งจติส านึกดา้นการรกัษา
สิง่แวดลอ้มใหก้บัคนในพืน้ทีใ่นการรกัษาสิง่แวดลอ้มทีม่อียู่ภายในชุมชนใหค้งอยู่สบืไป โครงการทีส่ามารถพฒันาใหเ้กดิได ้เช่น การจัด
ให้มโีครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์แนวชายฝัง่ทะเลหวัแหลงเจ้า หมู่ที่9 บ้านแหลมชนั เพื่อท าให้แนวชายฝัง่ทะเลหวัแหลมเจ้ามคีวาม
น่าสนใจมากขึ้น เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในอนาคตในขณะเดียวกันก็เป็นการรกัษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม 
นอกจากน้ีควรมกีารสนับสนุนใหเ้กิดโครงการแหล่งเรยีนรู้เพาะพนัธุ์สตัว์น ้า (กุ้งก้ามกราม และอื่นๆ) โดยพื้นที่ที่เหมาะสมจะตัง้อยู่
บรเิวณโซนใตข้องพืน้ทีห่มูบ่า้นแหลมยาง หมูท่ี ่2 เพือ่สง่เสรมิพฒันาแหลง่เศรษฐกจิของต าบลเกาะใหญ่ในอกีทางหน่ึง 

4. ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาหากน าไปใชป้ระโยชน์เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิการรบัรูแ้ละมกีารพฒันาพืน้ทีด่ว้ยการจดัระเบยีบการใช้
ประโยชน์พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมจะท าใหเ้พิม่มลูค่าใหแ้ก่พืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่ และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพืน้ทีต่ าบลเกาะใหญ่ 
ทัง้ทางดา้น เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้น้ีขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพยีงขอ้มูลเบื้องต้นเท่านัน้ ยงัขาดการลงพื้นที่อย่างทัว่ถงึเพื่อ
สอบถามขอ้มลูเชงิลกึกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชน เน่ืองจากระยะเวลาการท าวจิยัอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควดิ19 

5. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครัง้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา โครงการงานผังเมือง (Urban Planning Project) ขอขอบพระคุณหลักสูตร
เทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาการผงัเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั และขอขอบพระคุณ
ส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงสงขลา รวมถงึคณะผู้บรหิาร พนักงาน และเจา้หน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะใหญ่ ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะหด์า้นขอ้มลูในระดบัต่าง ๆ เพือ่ใชป้ระกอบการศกึษาและจดัท าโครงการ 

6. รายการอ้างอิง 
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รฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร. 
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บทคดัย่อ 
 ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเป็นเมอืงสงู เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ การเพิม่ของพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวในเขตเมอืงเป็นไปไดย้ากและยงั
ขาดมติขิองค านิยาม หลกัเกณฑ ์และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีว ตามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื งานวจิยัน้ีจงึได้
ศกึษารายละเอยีดของนิยาม หลกัเกณฑ์ ปัจจยั และสถานการณ์ปัจจุบนัของพืน้ที่สเีขยีวในพืน้ทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใชว้ธิกีาร
ส ารวจและสมัภาษณ์เชงิลกึแบบกึ่งโครงสรา้ง ร่วมกบัการหารอืและสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง เช่น ภาครฐั ส่วนกลาง และทอ้งถิน่ ที่
เกี่ยวขอ้งกบันิยามของพืน้ทีส่าธารณะสีเขยีว เพื่อร่วมกนัก าหนด หลกัเกณฑ ์ปัจจยัส าหรบัการหาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวาม
เป็นไปได้ในเทศบาลนครหาดใหญ่ในอนาคต โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี ส่วนแรก ขอ้มูลพืน้ทีส่เีขยีวจากการสรา้งและแก้ไข
ขอ้มลูดว้ยวธิกีารดจิไิตซ ์(Digitizing) ดว้ยภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photo) และเทคนิคการซอ้นทบัขอ้มลู (Overlay Technique) พืน้ที่
สเีขยีวจากขอ้มลูทุตยิภมู ิเชน่ ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ขอ้มลูทีส่าธารณประโยชน์ ขอ้มลูแปลงทีด่นิ ขอ้มลูทีร่าชพสัดุ รวมกบัส ารวจใน
พืน้ทีจ่รงิ พบว่า มพีืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด 4.17 ตร.กม. หรือ รอ้ยละ 19.64 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด และส่วนทีส่อง หลกัเกณฑ ์และปัจจยั จาก
การศกึษาผ่านเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้การสมัภาษณ์ พบว่า หลกัการทีภ่าครฐัท้องถิ่น ภาครฐัส่วนกลาง ภาคเอกชนในพื้นที ่ได้ให้
ความส าคญัคอื “ความยัง่ยนื” ตามกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึ่งได้แบ่งเกณฑ์ และปัจจยัการพฒันา เชงิสงัคมและเศรษฐกิจ เชงิ
สิง่แวดลอ้ม และเชงิกายภาพ ตามล าดบั โดยเน้นการบรูณาและเชือ่มโยงระหวา่งปัจจยัในมติติ่าง ๆ 

ค ำส ำคญั: พืน้ทีส่ำธำรณะสเีขยีว, เทศบำลนครหำดใหญ่, เป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื, ขอ้มลูพืน้ทีส่เีขยีว 

Abstract 
 Highly urbanized area such as Hat Yai Municipality The addition of green public spaces in urban areas is difficult and 
lacks dimensions of definitions, criteria, and factors related to green public spaces. Following to the Sustainable Development 
Goals, this research therefore studied the definitions, criteria, factors, and the current situation of green areas in the Hat Yai 
Municipality area. By using a survey and semi-structured in-depth interview method, together with discussions and interviews 
with stakeholders such as the government, central and local sectors related to the definition of green public spaces, to jointly 
formulate criteria, and factors for finding suitable and possibility areas in Hat Yai Municipality in the future. The research results 
can be summarized as follows: First green area data from data creation and editing by means of digitizing with aerial photos 
and overlay techniques from secondary data such as land use data, public land data, land plots, Ratchaphatsadu land data 
When combined with the survey in the actual area, it was found that there were green areas of 4.17 sq.km. or 19.64 percent 
of the total area. And the second part is on criteria, and factors. From the study through related documents, including interviews, 
it was found that the principles of the local government, central government, and private sectors in the area were aware of the 
importance of adapting criteria and factors for "sustainability" according to the Sustainable Development Framework, which has 
divided the criteria for social and economic development into environmental and physical, respectively, emphasizing the 
integration and linkage between factors in various dimensions. 

Keywords: Public Green Space, Hat Yai Municipality, Sustainable Development Goal, Green Space Data 
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1. บทน ำ 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญั 

สถานการณ์ปัจจุบนัทีม่คีวามทา้ทายระดบัโลก (Global Issue) ทัง้โลกาภวิตัน์ (Globalisation) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
(Technology Disruption) เศรษฐกจิดจิทิลั (Economic Digitals) การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (Climate Changes) หรอืกระบวนการเป็น
เมอืงอยา่งรวดเรว็ (Urbanisation)  ทัง้ระดบันานาชาตแิละระดบัโลก ท าใหเ้กดิความรว่มมอืของชาตติ่าง ๆ เกดิขึน้เพือ่รกัษาความสมดุล
ของทรพัยากรโลกในอนาคต เชน่ วาระใหมแ่หง่การพฒันาเมอืง (New Urban Agenda :NUA) ทีค่ านึงถงึการพฒันาเมอืงอยา่งยัง่ยนืโดย
มสีว่นรว่ม และไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั รวมทัง้เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs)  ซึง่มเีป้าหมาย
หนึ่งในการพฒันาถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของมนุษยแ์ละพืน้ทีเ่มอืง (เป้าหมายที ่11) ซึง่ไดก้ล่าวถงึการพฒันาเมอืงอย่างมกีารมีพืน้ทีส่าธารณะสี
เขยีวในพื้นที่เขตเมอืง เพื่อเพิม่คุณภาพชวีติของประชาชนและช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการพืน้ที่ของภาครฐัในท้องที่ 
โดยเฉพาะเป้าประสงค์ที ่11.7 จดัใหม้กีารเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีว ทีป่ลอดภยั ครอบคลุมและเขา้ถงึได ้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
ผูห้ญงิ เดก็ คนชรา และผูม้คีวามบกพร่องทางร่างกายภายใน พ.ศ.2573 (SDGs Move, 2562) ซึง่มตีวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสดัสว่นพืน้ที่
สาธารณะสเีขยีวต่อพืน้ทีค่วามเป็นเมอืง เพือ่ชีว้ดัวา่พืน้ทีเ่มอืงใดมสีดัสว่นพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร และพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวต่อพื้นทีเ่มอืงสงู 
- ต ่า โดยอาศัย เกณฑ์ มาตรฐาน ในการวดัผลและประเมินและสะท้อน สถานะของพื้นที่สาธารณะสีเขยีวของเมืองต่าง ๆ จาก
ความส าคญัดา้นนโยบายและความรว่มมอืระดบัชาต ิพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวยงัมคีวามส าคญัและประโยชน์ต่อพืน้ทีเ่มอืงในมติอิื่น ๆ อาท ิ
เป็นพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิและท าใหเ้กดิระบนิเวศของเมอืงทีด่เีพราะมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ พืน้ทีส่เีขยีวยงัในประโยชน์ดา้นสงัคมพืน้ที่
สาธารณะสเีขยีวสามารถเพิม่คุณค่าทางสงัคมรวมทัง้เชือ่มโยงผูค้นในสงัคมใหส้ามารถสมัผสักบัสิง่แวดลอ้มรวมทัง้เป็นแหลง่นนัทนาการ
ของชุมชน รวมทัง้ประโยชน์ทางดา้นการเพิม่ราคาทีด่นิของทีด่นิใกลเ้คยีงของพืน้ทีส่เีขยีว และประโยชน์ในดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การบรหิารจดัการพื้นที ่จากงานวจิยัของ ปรญิญา (2553) พืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวยงัสามารถช่วยลดผลกระทบของสภาพภูมอิากาศที่
เปลี่ยนแปลงทัง้ด้านช่วยลดอุณหภูมโิดยเฉลี่ยของเมอืงได้ เน่ืองจากสามารถท าใหป้รากฏการณ์เกาะความร้อนเมอืง (Urban Heat 
Island ) ลดลง อกีทัง้ยงัสามารถลดผลกระทบของภยัในรปูแบบต่าง ๆ โดยสามารถใชพ้ืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวเป็นพืน้ทีส่นับสนุน หรอืจุด
นดัพบ เมือ่เกดิภยัพบิตัติ่าง ๆ หรอืใชห้น้าทีก่ารเป็นพืน้ทีน่ ้าซมึผ่านหรอืพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวทีม่ลีกัษณะเป็นแหล่งกกัเกบ็น ้าเพือ่ไดใ้น
การช่วยลดน ้าไหลนอง (Run – off) ของเมอืงขณะเกดิอุทกภยั หรอืใชป้ระโยชน์จากน ้าในขณะเกดิภยัแลง้ได ้หรอืเป็นจุดหลบภยัขณะ
เกดิภยัอุบตัโิดยมนุษย ์เชน่ ไฟไหม ้หรอืเป็นจุดรวมพลหลงัเกดิแผน่ดนิไหว เป็นตน้ 

จากวตัถุประสงค์ของหลกัการของความร่วมมอืระดบันานาชาติ และความส าคญัของพื้นที่สาธารณะสเีขยีวขา้งต้น ท าให้
ประเทศไทยไดน้ ากรอบแนวคดิความยัง่ยนื ทัง้มติขิองกายภาพ สิง่แวดลอ้ม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีว พืน้ทีส่เีขยีว พืน้ที่ โล่ง 
ถ่ายทอดลงในกรอบแผนพฒันาเศรษฐกจินโยบายแห่งชาต ิยุทธศาสตรช์าต ิเพือ่เป็นกรอบนโยบายหลกัของประเทศเพือ่ใหท้อ้งถิน่ต่าง 
ๆ น าไปปรบัใช้ให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ของท้องถิ่นนัน้ ๆ ต่อไป รวมทัง้พื้นที่ศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่
ศูนยก์ลางเศรษฐกจิและมคีวามเป็นเมอืงสงูในภาคใตข้องประเทศไทย มแีผนในการเป็นเมอืงสเีขยีว ซึง่ตอ้งการเพิม่จ านวนพืน้ทีส่เีขยีว 
เพิม่ขึน้จากเดมิไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 3 จากเดมิทีม่อียู่ แต่ฐานขอ้มลูนัน้ไมม่กีารตรวจสอบและมคีวามไมช่ดัเจนของขอ้มลู อกีทัง้การเพิ่ม
พืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวของเมอืงนัน้มอุีปสรรคและขอ้จ ากดัหลายประการที่ท าใหไ้ม่สามารถเพิม่ อาท ิราคาทีด่นิในเมอืงที่สูงท าใหไ้ม่
สามารถมองความคุม้ทุนของราคาทีด่นิเมื่อน าไปพฒันาเป็นพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีว การขาดแคลนทีด่นิของรฐั หรอืความรู ้ความเขา้ใจ 
เน่ืองจากพืน้ทีศ่กึษามลีกัษณะเป็นเมอืงศูนย์กลางประจ าภาคใต้ มทีางเตบิโตทางเศรษฐกจิสูงในลกัษณะการคา้ปลกี คา้ส่ง ท าใหก้าร
พฒันาพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวเป็นประเดน็การพฒันารองจากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะอื่น ๆ ของเมอืง ดงันัน้
จดัท าฐานขอ้มูลพื้นทีส่เีขยีว และการศกึษา หลกัการ ปัจจยั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพืน้ทีส่าธารณสเีขยีว เพื่อการหาพืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพในการ
พฒันาส าหรบัพฒันา ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู พืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวใหเ้พิม่ขึน้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพืน้ทีใ่นอนาคต จงึเป็นหลกัการ
ส าคญั เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของภาครฐัทอ้งถิน่และประชาชน ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมกีรอบแนวคดิเพือ่จดัท าฐานขอ้มลูพืน้ทีส่เีขยีว 
และศกึษาหลกัการสากล และประเทศไทย เพือ่ประยุกต์กรอบแนวคดิ และปัจจยั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีว โดยเฉพาะพืน้ที่
ศกึษาในเทศบาลนครหาดใหญ่ เพือ่แกไ้ขปัญหาการจดัหาพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวในประเทศไทย ทีไ่มม่ีการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของ
พืน้ทีใ่นการพฒันาอยา่งชดัเจน 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจยั 

ปัจจุบนัมพีืน้ทีส่เีขยีวแต่ละประเภทจ านวนเท่าไร่  และมปัีจจยัหลกั ปัจจยัรองดา้นใดหรอืปัจจยัใดบา้งทีผู่ท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งมี
ความเหน็วา่สง่ผลกระทบต่อการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวามยัง่ยนืในอนาคต 

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาและจดัท าขอ้มลูพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ่ 

2) เพื่อศึกษารายละเอียด ปัจจัยในการวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมและเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว  
ผา่นกรอบแนวคดิ นโยบาย และขอ้ตกลงรว่มในระดบัสากล และการสมัภาษณ์ในบรบิทบทประเทศไทย 

2. ขอบเขตกำรศึกษำ 

2.1 ขอบเขตและลกัษณะพืน้ท่ีศึกษำ 

พืน้ทีศ่กึษาครอบคลุมพืน้ทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (รปูที ่1) คดิเป็นพืน้ที ่20.09 ตารางกโิลเมตร หรอื 12,559.90 
ไร่ มคีวามเป็นเมอืงศูนย์กลางเศรษฐกจิทางภาคใตข้องประเทศไทย ทีม่กีจิกรรมทางเศรษฐกจิจากภาคพาณิชยกรรมและบรกิาร เป็น
หลกั เป็นเทศบาลนครทีม่คีวามหนาแน่นและจ านวนของประชากร สิง่ปลูกสร้าง เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศไทย (กรมการปกครอง
,2564) เมอืงหาดใหญ่มนีโยบาย โครงการขนาดใหญ่ของรฐั ทีส่ง่ผลกระทบในพืน้ทีท่ีน่่าสนใจ เช่น โครงการเมอืงอุตสาหกรรมกา้วหน้า
จะนะ การพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา (Special Economic Zones : SEZ) ที่มอีทิธพิลในการขยายตวัของเมอืง เน่ืองจาก
โครงการต่างๆ มกี าลงัในการดงึดดูประชากรเขา้มา และตอ้งใชเ้ทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นพืน้ทีร่องรบักจิกรรมต่าง ๆ อาท ิการอยูอ่าศยั
ของแรงงาน พาณิชยกรรมระดบัจงัหวดัและภาค 

 
รปูท่ี 1 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

2.2 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลเป็นไปไดย้าก และเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ 19 การวจิยันี้ใชนิ้ยาม “พืน้ทีส่เีขยีว” ตามส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) และ “ที่
โล่ง” ตามกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เท่านัน้ ความละเอยีดของการดจิไิตซ์ขอ้มลูมาตรส่วน 1:4,000 ซึง่เป็นมาตรส่วนทีใ่ชใ้นการสรา้ง
ฐานขอ้มลูกายภาพเมอืงของประเทศไทย 
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2.3 วิธีกำรศึกษำ 

วธิกีารศกึษาแบง่ออกเป็น 3 วธิกีาร (รปูที ่2) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

2.3.1 กำรสรำ้งและแกไ้ขขอ้มลูดว้ยวธิกีำรดจิไิตซ์ดว้ยภำพถ่ำยทำงอำกำศ (Digitizing from Aerial Photo) 

โดยการสรา้งตารางกรดิโดยมเีสน้รอบรปู 1x1 กโิลเมตร หรอืมพีืน้ที ่1 ตารางกโิลเมตร (รปูที ่3) เพือ่สรา้งขอบเขตการดจิไิตซ์
ที ่จากนัน้ท าการดจิไิตซข์อ้มลูโดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photo)  

 
รปูท่ี 2 แสดงวธิกีารวจิยัและวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
รปูท่ี 3 ตารางขอบเขตกรดิเพือ่ดจิไิตซ ์   รปูท่ี 4 ขอ้มลูรปูแบบ KML เพือ่ส ารวจ 

2.3.2 กำรส ำรวจและลงพืน้ที ่(Site Survey) เพือ่ตรวจสอบ และเพิม่เตมิปรบัปรุงขอ้มลู 

ลงพื้นที่ส ารวจฐานขอ้มูลที่สร้างขึน้ โดยวธิกีารส ารวจรายกรดิ โดยการจดัท าแผนที่ส ารวจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Maps และ Google Earth (ไฟล ์.kml) (รปูที ่4) เพือ่ตรวจสอบ ส ารวจ และปรบัปรุงขอ้มลูทีจ่ดัท า และเกบ็ประเภทของพืน้ทีส่เีขยีวแต่ละ
แหง่ใหต้รงกบันิยามของ ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.). 
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2.3.3 กำรศกึษำและทบทวนวรรณกรรมเพือ่ออกแบบกำรสมัภำษณ์เชงิลกึแบบกึง่โครงสรำ้งและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

สมัภาษณ์เชงิลกึ กึง่โครงสรา้ง กบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยเฉพาะภาครฐั เอกชน และประชาสงัคมทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการพฒันา
พืน้ทีส่เีขยีว ในเทศบาลนครสงขลา เพือ่น าความเหน็มาวเิคราะหร์ว่มกบัการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หาปัจจยัในการวเิคราะหค์วาม
เหมาะสมในการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว 

3. ผลกำรศึกษำ 

3.1 ฐำนข้อมลูพืน้ท่ีสีเขียว 

3.1.1 กำรสรำ้งและแกไ้ขฐำนขอ้มลูพืน้ทีส่เีขยีว 

จากการสรา้งกรดิทัง้หมด 37 กรดิ และดจิไิตซผ์่านภาพถ่ายทางอากาศ พบว่ามพีืน้ทีส่เีขยีวจ านวน 802 แหง่ และมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 
4.13 ตารางกโิลเมตร  หรอืรอ้ยละ 19.64 ของพืน้ทีศ่กึษา (รูปที่ 5) ส่วนใหญ่กระจุกตวัอยู่บรเิวณ กรดิที ่22 (บรเิวณ) พืน้ทีส่เีขยีวมพีืน้ที่
เฉลีย่ต่อแหง่อยูท่ี ่5145.07 ตารางเมตร  พบพืน้ทีส่เีขยีวทีม่ลีกัษณะเป็นป่าไม ้1 แหง่ไดแ้ก่ พืน้ทีป่่ายางบรเิวณมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตหาดใหญ่ (รูปที ่6) และพบสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานผงัเมอืงรวม พ.ศ. 2549 ทีใ่หบ้รกิารคนในเมอืงจ านวน 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ สวนสาธารณะหาดใหญ่ (รปูที ่7) แต่พืน้ทีข่องสวนสาธารณะสว่นใหญ่อยูใ่นเทศบาลต าบลคอหงส ์

 
รปูท่ี 5 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 
รปูท่ี 6 พืน้ทีส่เีขยีวประเภทอนุรกัษ์ (ป่ายางหน้ามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่) 
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รปูท่ี 7 ตวัอยา่งสภาพพืน้ทีส่เีขยีวประเภทนนัทนาการและความงาม 

รปูท่ี 8 การประชุมระดบัปฏบิตักิารและสนทนากลุม่ยอ่ย และส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มลู 

3.1.2 กำรลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบและปรบัปรุงฐำนขอ้มลู 

เมือ่วนัที ่3 – 6 กุมภาพนัธ ์2565 ผูว้จิยัและคณะไดท้ าการส ารวจขอ้มลูทีจ่ดัท า (รปูที ่8) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ่ โดยลงพืน้ที่
ทลีะกรดิ เพือ่ตรวจสอบ ปรบัปรุงรปูรา่งของฐานขอ้มลูทีจ่ดัท าและส ารวจประเภทของพืน้ทีส่เีขยีวจ าแนกตามส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) โดยผลการส ารวจพบประเภทพืน้ทีส่เีขยีวและปรบัปรุงขอ้มลูตาม (ตารางที ่1 ) 

ตำรำงท่ี 1 ประเภทของพืน้ทีส่เีขยีวจากการส ารวจและตรวจสอบฐานขอ้มลู 
ประเภทของพืน้ท่ีสีเขียว จ ำนวน พืน้ท่ี (ตำรำงกิโลเมตร) สดัส่วน (เปอรเ์ซน็ต)์ 
พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่นนัทนาการและความงาม 115 0.42 10.11 
พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่อรรถประโยชน์ 135 0.90 21.56 
พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่การอนุรกัษ์ 4 0.33 7.97 
พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นริว้ยาว 36 0.29 7.03 
พืน้ทีส่เีขยีวอื่น ๆ 523 2.22 53.33 
รวม 813 4.16 100.00 

3.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งและการศกึษาจากเอกสารเพิม่เตมิทัง้นัน้ ผลการวจิยัพบวา่ มกีารกล่าวถงึ มติคิวามยัง่ยนื
ในการพฒันา เป็นหลกัการหลกั โดยไดปั้จจยัหลกัและเรยีงล าดบัความส าคญัส าหรบัขอ้มลูเชงิพืน้ทีเ่พือ่วเิคราะหพ์ืน้ทีศ่กัยภาพ ไดแ้ก่ 1) 
สงัคมและเศรษฐกจิ 2) สิง่แวดลอ้ม 3) นโยบายและความรว่มมอื และ 4) ความเป็นเมอืงและเชงิพืน้ที ่ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยสงัเขป ไดแ้ก่  
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1.1) ความหนาแน่นของประชากร 1.2) ความหนาแน่นของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีห่ลากหลาย 1.3) ราคาทีด่นิ 1.4) ความเจรญิดา้น
การค้าและบริการ 2.1) โครงข่ายพื้นที่สเีขยีวและสฟ้ีาเดิม 2.2) แผนผงัแสดงแหล่งทรพัยากรธรรมชาติฯ 2.3) แผนผงัแสดงที่โล่ง  
3.1) พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวของทอ้งถิน่ 3.2) พืน้ทีท่ีเ่กดิความร่วมมอืทางสงัคม 3.3) พืน้ทีส่ง่เสรมิตามนโยบายต่าง ๆ ของรฐั  
4.1) พืน้ทีเ่มอืง 4.2) โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นโครงขา่ยการเดนิทาง 4.3) พืน้ทีส่ถาบนัและสถานทีท่อ่งเทีย่ว 4.4) พืน้ทีร่กรา้ง 

ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารเพิม่เตมิ การทบทวนวรรณกรรม และการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง นัน้ สามารถอภปิราย
ไดว้า่ มคีวามเกีย่วขอ้งในเชงิรายละเอยีดเนื้อหาของนโยบายและความรว่มมอืระดบัสากล เชน่ เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื อกีทัง้ยงั
มปัีจจยัทีต่อ้งอาศยัการศกึษาผา่นตวัแทน (proxy) ซึง่สะทอ้นถงึศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละความเป็นไปไดข้องการพฒันาพืน้ทีใ่นบางปัจจยั 
เชน่ ความหนาแน่นของประชากร โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นโครงขา่ยการเดนิทาง ทีส่ะทอ้นถงึศกัยภาพและความเหมาะสมของการพฒันา
พืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวในอนาคต พืน้ทีร่กรา้ง พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวของทอ้งถิน่ ทีส่ะทอ้นถงึความเป็นไปไดข้องการพฒันา
พืน้ทีส่าธารณะสเีขยีว เป็นตน้ 

4. สรปุผลกำรศึกษำ 

จากการจดัท าฐานขอ้มลูและส ารวจ พบวา่พืน้ทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ่ รอ้ยละ 19.64 (4.13 ตารางกโิลเมตร) เป็นพืน้ทีส่เีขยีว
ตามค านิยามของส านกังานแผนและนโยบายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยมสีดัสว่นประเภทพืน้ทีส่เีขยีว เป็นพืน้ทีส่เีขยีวอื่นๆ 
รอ้ยละ 53.51 (4.13 ตารางกโิลเมตร) ซึง่มากทีส่ดุในพืน้ทีศ่กึษา โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่มสีภาพรกรา้ง และทีด่นิทีย่งัขาดการพฒันา ซึง่พืน้ที่
สเีขยีวบางแห่งมสีภาพในการท าเกษตรกรรมเพื่อเลีย่งภาษ ีรองลงมาคอืพืน้ที่สเีขยีวเพื่ออรรถประโยชน์ ร้อยละ 21.72 ไดแ้ก่ พื้นที่
สถาบนั โดยเป็นพืน้ทีส่เีขยีวของสถานทีร่าชการ พืน้ทีว่ดั สสุาน รวมทัง้พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณสาธารณูปการ เชน่ พืน้ทีจ่อดรถ 

จากการเรยีงล าดบัความส าคญัของปัจจยัดงักล่าวนัน้ มติดิา้นสงัคมและเศรษฐกจิเป็นมติสิ าคญัทีพ่ื้นที่ใหค้วามส าคญั ดว้ย
พื้นที่ศึกษามลีกัษณะเป็นเมอืงเศรษฐกิจที่มกีิจกรรมหลากหลาย มคีวามหลากหลายของประชากร รวมทัง้ประเด็นด้านนโยบายที่
สอดคลอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม โดยมคีวามส าคญัในการพฒันาพืน้ทีม่ากกว่าประเดน็ทางกายภาพของเมอืง เน่ืองจากสภาพ
พืน้ทีม่คีวามเป็นเมอืงสงูคลา้ยกนัทัง้หมดของพืน้ทีศ่กึษา กล่าวคอื การใหค้วามส าคญันั ้นมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการสากลทีว่่าดว้ย
เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะใหม้กีารน าผลการศกึษาทัง้ดา้นขอ้มูลพืน้ทีส่เีขยีว ปัจจยัหลกั และปัจจยัร อง 
น าไปวเิคราะหเ์พิม่เตมิในประเดน็ของการวเิคราะหพ์ืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพพืน้ทีแ่ละเพิม่เตมิมติิความเป็นไปไดข้องการพฒันาต่อยอดในการ
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Abstract 
 Urban migrant workers are significantly contributing to a country’s economic development. Housing is one of the basic 
needs of human beings, and it plays a key role in defining the well-being of the individual and society. However, migrants have 
had limited housing options in the urban areas. In Thailand, more than a tenth of the labor force comprises migrant workers. 
Thus, it is crucial to ensure the well-being of Thailand’s migrant workers to strengthen the country’s economy. However, little 
attention has been paid to the housing choices of urban migrant workers in Thailand. This study aims to review the literature 
regarding the housing choices of urban migrants, including migrant workers, and summarize the key findings. This study will 
provide the appropriate methodologies for exploring the determinants of the Housing choices of low-income Myanmar migrant 
workers in the Central Business District of Bangkok.  

Keywords: Housing, Urban Migrants, Migrant Workers, Housing Choices, Urban strategies 

 

1. Introduction 

1.1 Home and Housing  

Hage (1997) defines a home-building and feeling at home based on four key pillars: security, familiarity, community, 
and a sense of possibility. Ruonavaara (2018) states that “housing is a material object, a good that can be manufactured and 
demolished, produced and consumed, perceived and experienced, bought and sold” (p. 178). Additionally, Housing is 
understood as a basic human right under various international agreements. Housing falls under the Economic, Social, and 
Cultural Rights defined within the universal declaration of human rights. It is one of the necessities, also classified under the 
rights to life by many nation-states (Datta, 2012). 

1.2 Housing Choices  

 According to Brown and King (2005), real choice means being able to choose a preferred option from a set of 
distinctive alternatives. However, the choice for a certain dwelling with its bundle of characteristics depends on the needs and 
preferences of households, and on what is possible: the choice set is determined by household resources and restrictions and 
housing market opportunities and constraints (Mulder & Hooimeijer, 1999). Housing choices vary with the size of a family, 
income, occupation, health, aspirations, community, or school needs. A household might want to maximize satisfaction by 
planning for future housing choices that will reflect expected changes in circumstances (Roskey, 2012). Therefore, the level of 
choices for housing might differ from their level of social-economic status.  

 

 

 



13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022 
June 27th, 2022 

1130 

1.3 Migration  

Migration is the result of the decision of an individual to move from one place to another for several reasons, especially 
in search of a better life (Vungsiriphisal et al., 2013). The International Organization for Migration (IOM) claimed on their website 
that Migrants are “An umbrella term, not defined under international law, reflecting the common lay understanding of a person 
who moves away from his or her place of usual residence, whether within a country or across an international border, 
temporarily or permanently, and for a variety of reasons.” Several types of migration include different spatial processes and 
are carried out by different social groupings, implying that their housing demands and preferences are diverse. According to 
(Datta, 2012), there are two distinct types of migration. Firstly, rural-urban migration, which is the most generic form of migration 
in the less developed countries where rural landless farmers migrate to urban centers in search of employment. Secondly, 
urban-rural migration, which can be seen in the case of the middle-class population moving out of the city to satellite towns or 
countryside locations to get away from the dirt and pollution of congested city centers.  

1.4 Housing Choices of Migrant Workers 

According to van Ham (2012), distinct options are not available to everyone who actively searches the housing market. 
The homeless are defined by a complete lack of options, with options that do not even meet the most basic housing requirement 
of shelter. In the context of the housing choices of migrant workers, they are often excluded from mainstream housing 
distribution or other formal housing arrangements (Datta, 2012; Sivam, 2003). They tend to concentrate in slums and squatter 
settlements, which did not have basic facilities like water, sanitation, electricity, or social services like hospitals or schools 
(Datta, 2012). Therefore, it can be said that low-income urban migrant workers have limited housing choices in a city.  

1.5 Migrant Workers in Thailand 

Over ten percent of Thailand’s total labor force comes from migrant workers (Smith et al., 2019), thus, migrant workers 
play an important role in the Thai economy. According to National Statistical Office (2016), in Thailand, 34.7% of total migrants 
moved for occupational reasons, 33.2% to follow or re-join family, 17.5% to change residence, and 6.4% for education. 
Therefore, it can be said that the majority of migrations in Thailand are for working purposes. International Labor Organization 
(2019) stated that there are 2,877,144 documented migrant workers in Thailand. Among them, 48% are from Myanmar, 34% 
are from Cambodia, 18% are from Lao PDR and 0.001% are from Vietnam. Therefore, it is found that Myanmar Migrant 
workers are the largest population in Thailand. According to Organization for Economic Co-operation Development International 
Labor Organization (2017), migrant workers were responsible for 4.3 – 6.6 percent of Thailand’s GDP in 2010. Therefore, it 
can be regarded that the role of migrant workers is very crucial for the economic development in Thailand. 

1.6 Scope of the Study  

This study focuses on reviewing the literature on the housing choices of urban migrant workers who are very crucial 
in the development of the economy of a city. The goal of this study is to review and summarize the literature on the housing 
choices of urban migrants, especially migrant workers. According to IOM (2019), Bangkok is the most popular destination for 
migrant workers from Myanmar, having 35.5% of incoming migrants and 37.5% of returning migrants intending to go to 
Bangkok. Therefore, this review paper will provide the appropriate methodology for exploring the factors that influence the 
housing choices of low-income Myanmar migrant workers (the largest migrant population in Thailand) in Bangkok's Central 
Business District (CBD). 
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2. Literature Review 

The housing choices of migrant workers have some differences and similarities among the developing countries. 
Migrants make their housing choice based on four utility-bearing attributes: physical, locational, economic, and neighborhood 
characteristics (Aljoufie et al., 2013; Ding, 2001; Li et al, 2010; Song & Zenou, 2012; Tong et al., 2018). 

2.1 Physical and Social Characteristics 

According to Gan et al. (2016), migrant workers perceived housing adequacy mainly from eight components, i.e., 
public facilities, housing policies, housing amenities, housing internal design, housing indoor quality and safety, building external 
design and landscape, housing affordability, and facility management. The housing tenure choice has been found positively 
affected by socioeconomic characteristics of age and housing type, negatively influenced by education and income positively 
affected by socioeconomic characteristics of age and housing type, and negatively influenced by education and income. 
According to Kusakabe et al (2018), home building and childcare are one of the factors that are needed to consider in married- 
migrants. Most housing, particularly dormitories and rooms in shophouses, is meant for single employees, making it difficult for 
persons with families to find suitable living conditions. Some migrants with children have received complaints from their 
neighbors for being too noisy. Some parents return their children to their original country. Some people prefer to live in rented 
land or townhouses, which are pricier than dormitories. 

2.2 Economic and Location Characteristics  

According to Tong et al. (2020), rent is the most influential factor determining migrants’ housing choices. The 
remittances, plan to return to their hometowns, and residential mobility plans of migrant workers significantly influence their 
housing choices. Income also has a greater influence on housing choices (Tao et al., 2015). Investing back home is one of 
the influencing factors in the housing choices of the migrant workers in Thailand. Rental cost is one of the main factors in 
considering the housing choices of migrant workers. Some of the migrant workers try to reduce housing-related expenses and 
invest back home with remittances (Kusakabe et al., 2018). Migrant workers tend to live in a place that is close to their 
workplace (Theresia et al., 2019; Kusakabe et al., 2018). 

2.3 Social Network 

Tong et al., (2020) pointed out that (1) migrants’ housing choices result not only from their needs for material shelter 
but also from their social needs; (2) migrants choosing to reside in urban villages discover that social networks are more readily 
built, norms and living patterns are easier to adopt, and trusting relationships are easier to find, contributing to a more integrated 
and cohesive community. Similarly, in Jakarta, the Javanese migrants choose housing, which is close to their family members 
(Theresia et al., 2019). Moreover, according to (Kusakabe et al., 2018), close family members and social networks are common 
concerns expressed by migrant workers in the process of choosing a home in Talad Thai, Pathum Thani, Bangkok, Thailand. 
When migrant workers choose a place to live, one of the most important elements is their connection and relationship with 
people, particularly with family and relatives. Migrant workers prefer to choose a place that can give them a sense of home 

2.4 Neighbourhood and Security  

Liu and Tao (2012) found out that neighborhoods are important localities where China’s migrant workers build up social 
capital and strong ties rather than weak ties which are more important for migrants when it comes to their access to the formal 
urban housing system. Later, they stated that although migrant workers, in general, possess a small and truncated network of 
social ties in the city, those migrants who are connected to individuals with local hukou, rather than connected to more people, 
have higher access to formal housing and tend to enjoy better housing conditions Security is one of the most challenging issues 
for undocumented migrant workers in Thailand. One of the most risks that migrants face is being caught by the authorities for 
interrogation. Therefore, security is one of the factors that the migrants consider in choosing their housing (Kusakabe et al., 2018). 
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3. Conceptual Framework 

According to the literature reviews of the housing choices of urban migrant workers, it is found that there are some 
similarities and differences among countries. In China, migrant workers choose houses based on physical, economic, location, 
and social networks. It is found that Hukou is also one of the influencing factors in the housing choices of Chinese urban 
migrant workers. However, in Thailand, it is found that there are both documented and undocumented migrant workers in the 
labor market. The migrant workers from Thailand want a place that is safe from police interrogations. Therefore, apart from the 
location, physical, social, and economic characteristics, the neighborhood and the security are one of their concerns in their 
housing choices. In Jakarta, the Javanese migrant workers have the same housing choices criteria as the Chinese migrant 
workers. The Javanese migrant workers want to live close to family members with a spacious room. Therefore, it can be 
regarded that migrant workers from Jakarta choose their homes based on their location, social network, and physical 
characteristics. After summarizing the key findings in the literature, the conceptual framework for the housing choices of urban 
migrant workers has developed as shown in Figure (1),  

 
Figure 1 Conceptual Framework of the Study 

3.1 Discussion of Methodologies  

In reviewing the methodologies, some studies have conducted qualitative analyses, and some studies have conducted 
quantitative analyses. For example, in the case of Jakarta, in studying the housing preferences and strategies of Javanese 
migrants in Jakarta, the qualitative method with an interview, direct observation, and mean-end method are used to trace 
spatial attributes (Theresia, et al., 2019). In the Talad Thai case in exploring the housing choices of migrant workers, qualitative 
analysis is used. Key format interview with 55 migrant workers (Lao, Cambodian, and Myanmar who live around Talad Thai) 
has been carried out (Kusakabe, et al., 2018). Multinominal logistic regression analysis and cross-tabulation analysis have 
been chosen to explore the housing choices of migrant workers (Tao et al., 2015). Multiple linear regression analysis has been 
used in most of the articles in finding out the housing choices of migrant workers from a social capital perspective (Tong et al., 
2020). Therefore, it can be concluded that the qualitative analysis has been carried out in exploring the housing choices of 
urban migrant workers in specific study areas with limited sample sizes and the quantitative analysis has been utilized in 
studying the determinants of housing choices of the migrant workers and in determining the role of the social capital in housing 
choices of the urban migrant workers in nationwide studies with large sample sizes. 
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3.2 Significance of the Study 

Some studies have been conducted about the housing choices of migrant workers in developing countries. Yet, little 
attention has been paid to the housing choices of the urban migrant workers in Bangkok, Thailand. In the context of Thailand, 
there is a study about the housing choices of migrant workers from Talad Thai, Bangkok. The majority of them are working in 
the service and retail sectors. However, there is no literature about the Urban Migrant workers especially, low- income Myanmar 
Migrant workers who live in the CBD area of Bangkok. Therefore, by reviewing the literature from the developing countries, 
the gap in the literature in studies about the housing choices of low-income Myanmar Migrant workers in various sectors 
(service, hotel, retail, construction, and manufacturing) who work in the CBD of Bangkok has been identified. By reviewing the 
literature and summarizing the key findings of the housing choices of the urban migrant workers from other countries, this study 
provides the appropriate conceptual framework and methodologies for exploring the determinants of the housing choices of 
low-income Myanmar Migrant workers in the CBD of Bangkok. 

4. Conclusion 

In summary, there are some similarities and differences in the housing choices of migrant workers in developing countries. The 
social network is found to be the most common factor that influences migrant housing choices. Physical and social 
characteristics, location characteristics (e.g., closeness to work), and economic characteristics (e.g., income, affordability, and 
rent) are common influencing factors in the housing choices of the migrant workers. Neighborhood and safety, especially for 
the undocumented migrant workers, are also principal factors influencing the housing choices of the migrant workers. Therefore, 
after conducting the literature review on the housing choices of urban migrant workers, it can be concluded that migrant workers 
choose their housing based on five characteristics. physical and social characteristics, economic characteristics, location 
characteristics, social networks, and Neighbour security. According to the literature reviews on housing choices of urban migrant 
workers, Multinominal logistic regression analysis and cross-tabulation analysis are selected as an appropriate methodology 
for studying the housing choices of Myanmar Migrant workers in the CBD of Bangkok. 
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