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ทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
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แนวทางการออกแบบและการจัดการเมืองเชิงนิเวศน์ (Eco-City) 
ในจังหวัดนครราชสีมา
Design Guidelines and Management of the Eco-City at 

Nakhon Ratchasima Province 

ชวณัฐ รัตนมหาวงศ์ และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  
Chavanat Ratanamahawong and Vimolsiddhi Horayangkura, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 เมืองเชิงนิเวศน์ (eco-city) คือ เมืองที่มีการออกแบบและการจัดการ โดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
ไม่มีกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และใชพ้ลงังานทดแทนในการขบัเคลือ่นเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื เป็นเมอืงทีไ่มม่ปีญัหา
การเกิดภาวะโลกร้อน จากข้อมูลพ้ืนฐานด้านศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทยจากกรมพลังงานทดแทน 
พบวา่ เขตพืน้ทีบ่รเิวณ ตำาบลจนัทกึ ตำาบลหนองสาหรา่ย ตำาบลลาดบวัขาว และตำาบลคลองไผ ่จงัหวดันครราชสมีา เปน็
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพมากทีส่ดุในการออกแบบและการจดัการใหเ้ปน็เมอืงเชงินเิวศน ์จงึไดม้กีารวางแผนและทำาการออกแบบ 
โดยลงสำารวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบที่เหมาะสมโดยใช้
ตารางแบบเมทริกซ์ ผลจากการออกแบบสามารถสรุปได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กฎหมายและข้อปฏิบัติ 2) แนวทางในการ
ออกแบบ 3) แผนโครงการ คอื แบง่แนวทางการออกแบบและการจดัการทัง้หมด เปน็แผนพฒันา ทัง้หมด 6 ชว่ง ภายใน
ระยะเวลา 50 ปี และ 4) ผังแม่บท คือ ทำาการออกแบบผังแม่บท กำาหนดถนนหลัก ระบบการคมนาคมภายในเมืองและ
กำาหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินแสดงการใช้พื้นที่ตามเขตต่าง ๆ 

Abstract

 An eco-city is a city designed and managed with consideration of quality of life, with residences able 

to operate sustainably by themselves, resulting in less pollution and carbon dioxide, and also consuming 

renewable energy. According to the findings of this research, the four districts of Chan-tuk, Nong-sarai, 

Lad-buakao and Klongpai, Nakhon Ratchasima province, were selected as they have the potential to 

develop as an ideal eco city. This also led the researcher to analyze and design them by adapting 

the established eco city design and management guidelines. The proposed eco-city model in Nakhon 

Ratchasima province should contain, as appropriate: 1) policy - the design and management regulations of 

the eco-city; 2) design guidelines; 3) plan - the design road map of the eco city; and 4) master plan affixed 

with land use regulations. 

คำาสำาคัญ (Keywords)

พลังงานทดแทน (Renewable Energy), โซล่าฟาร์ม (Solar Farm)
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ชวณัฐ รัตนมหาวงศ์ และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  
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แนวทางการออกแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ลักษณะการอยู่อาศัย
แบบบ้านเดี่ยวไทย 
Conceptual Design Guidelines for Serviced Apartment Projects 

Inspired by Typical Thai Living 

ณัฐชราภรณ์ ตรัยสิงห์พิทักษ์ และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
Nutcharaporn Traisingpitak and Vimolsiddhi Horayangkura, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทคัดย่อ
 เนือ่งจากมีผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาในกรงุเทพมหานครอยา่งมากมายจงึทำาใหเ้ปน็เมอืงทีม่ปีระชากรอาศยัอยูก่นัอยา่ง
หนาแน่นอาคารพักอาศัยในกรุงเทพมหานครจึงถูกออกแบบให้อยู่อาศัยแบบแนวต้ังในรูปแบบของตึกสูง หรือ
คอนโดมิเนียม เพราะด้วยพื้นที่ที่มีราคาสูง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างบ้านเดี่ยวใจกลางเมือง ซึ่งการอยู่อาศัยแบบคนไทย 
แท้จริงแล้วเป็นแบบ “บ้านเด่ียว” แต่ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทำาให้ไม่สามารถสร้างบ้านเด่ียวในใจกลางเมืองได้ รูปแบบวิถีชีวิต 
แบบไทยจึงจางหายไป ในปัจจุบันปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ สถานที่ สิ่งอำานวยความสะดวก 
การเดินทางคมนาคม และความพึงพอใจส่วนตัว ซึ่งทำาให้คนท่ีทำางานในเมืองต้องการความสะดวกสบายท่ีจะอาศัยอยู่
ในเมอืง ดงันัน้ เซอรว์สิอพารท์เมนตท์ีห่อ้งพกัมลีกัษณะบา้นเดีย่วไทยใจกลางเมอืงจงึเปน็การตอบโจทยต์ามความตอ้งการ 
ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาแนวทางการออกแบบบ้านเดี่ยวลักษณะไทยมาใช้กับตึกสูงใน
รปูแบบของเซอรว์สิอพารท์เมนต ์ โดยมวีธิกีารศกึษาวจิยัจากการรวบรวมแนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบสถาปตัยกรรม
ไทยของบ้านเดี่ยว เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ผลการศึกษา คือ รูปแบบของ
เซอรว์สิอพารท์เมนตท์ีม่ลัีกษณะการอยูอ่าศยัแบบบา้นเดีย่วไทย รวมทัง้ ศกึษาความเปน็ไปไดท้างการตลาดและการเงนิ
เพือ่นำามาสรปุเปน็แนวทางในการออกแบบเพือ่การอยูอ่าศยัแบบไทยในเซอรว์สิอพารท์เมน้ตท์างตัง้สำาหรบัในประเทศไทย
ต่อไป 

Abstract

 Due to the recent influx of people moving into the city and the fact that Bangkok is considered to 

be a densely populated area, residential buildings in Bangkok have been designed for vertical living in the 

form of huge skyscraper apartments and high rise condominiums. With the high cost of land, it is virtually 

impossible to build a single-family home in the heart of the city in the current situation. In fact the typical 

Thai way of life is associated with traditional single-homes. Consequently, this has led to the slow 

disappearance of customary Thai lifestyles. The present choice of housing purely depends on budget, 

location, facilities/amenities, transportation and personal preferences. The Thais as well as expats who live 

and work in the city want the comforts and the convenience of urban living.  Therefore, serviced apartments 

in the style of traditional Thai homes in the heart of Bangkok would meet the demands of these people.  

This research aims to propose conceptual design guidelines for high-rise Thai serviced apartment blocks 

using patterns of single houses with a Thai architectural identity. The results of this study demonstrate a 

design project for serviced apartments that reflect traditional Thai lifestyles, together with marketing and 

financial feasibility studies, including conceptual design guidelines. 
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แนวทางการออกแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ลักษณะการอยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวไทย 

ณัฐชราภรณ์ ตรัยสิงห์พิทักษ์ และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
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บ้านเดี่ยวไทย (Thai Single House)

วิถีชีวิตแบบไทย (Thai Way of Life)

การอยู่อาศัยแบบไทยในเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ทางตั้ง (Thai House Living in Vertical Serviced Apartments)
เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย (Identity of Thai Architecture)



โครงการจัดประชุมวิชาการ ประจำาปี 2555

Built Environment Research Associates Conference, BERAC 3, 2012
228

แนวทางการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราว ระบบชิ้นส่วนสำาเร็จรูป
สำาหรับการฟื้นฟูภัยพิบัติในประเทศไทย 
Design Guidelines of Prefabricated Temporary Housing 

for Disaster Rehabilitation in Thailand 

ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์ และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์  
Nattawut Photchananuwat and Pusit Lertwattanaruk, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 ภยัพบิตัทิางธรรมชาตกิอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บา้นเรอืนของประชาชน สง่ผลใหผู้ป้ระสบภยัตอ้งรอการซอ่มแซม
หรอืสรา้งทีพ่กัอาศยัถาวร จำาเปน็ตอ้งใชท้ีพ่กัอาศยัชัว่คราว ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการจดัทีพ่กัอาศยัชัว่คราวในพืน้ทีส่าธารณะ 
เช่น อาคารเรียน วัด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิธีการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำาเร็จรูป ระบบประสานทาง
พิกัด ระบบรอยต่อที่สามารถประกอบได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถขนส่งไปยังพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวมทั้งการ
ศึกษาวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้อุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประสบภัย ในงานวิจัยนี้ระบบผนังประกอบได้ถูกใช้
ในการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว ซึ่งสามารถลดจำานวนชิ้นส่วนประเภทเสาและโครงเคร่าผนัง การใช้ฉนวนกันความ
รอ้นในผนังประกอบเปน็อกีปจัจัยทีส่ำาคญัสำาหรบัภมูอิากาศในประเทศไทย ระบบการกอ่สรา้งนีช้ว่ยใหผู้ป้ระสบภยัสามารถ
ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำาไปสู่การนำาเสนอ
แนวทางออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำาเร็จรูปสำาหรับการฟื้นฟูภัยพิบัติในประเทศไทย 

Abstract

 Natural disasters cause damage to people’s houses. As a result, affected people have to wait to repair 

or rebuild permanent housing. Therefore it is necessary to live in temporary shelters. In Thailand, shelters 

were mostly settled in public areas such as school buildings, temples or temporary tents set up in a space 

in the vicinity. This research aimed to study construction methods for prefabricated houses, including the 

modular coordination system and connections that are appropriate for easy installation and convenient 

transportation into the area. The lifestyles of the affected people and their ability to use the construction 

equipment were also studied. In this study, the wall panel system was used for the temporary housing to 

reduce the structural parts used, such as the column and wall frame structure. The heat insulation used is 

also an important factor in Thailand’s climate. This is convenient for affected people building the temporary 

housing by themselves. The relationships between the parameters studied were analyzed, leading to proposed 

design guidelines for prefabricated temporary housing for disaster rehabilitation in Thailand. 

คำาสำาคัญ (Keywords)

ที่พักอาศัยชั่วคราว (Temporary Housing), ระบบชิ้นส่วนสำาเร็จรูป (Disaster), ภัยพิบัติ (Prefabrication)
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แนวทางการออกแบบผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เอื้อต่อวิถีชีวิตชุมชน 

ทศพร ชะเอม และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  

แนวทางการออกแบบผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เอื้อต่อวิถีชีวิตชุมชน 
Design Guidelines for Planning Neighborhood Communities 

in Residential Estates 

ทศพร ชะเอม และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  
Todsaporn Cha-aim and Vimolsiddhi Horayangkura, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 เน่ืองจากผู้คนในปัจจุบันเริ่มย้ายถิ่นฐานเพื่อหน้าที่การงานเข้าสู่เมืองหลวงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รูปแบบของชุมชน 
เดิมเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบสังคมสมัยใหม่ที่มีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และแข่งขันกันภายใต้แนวคิดและกระแส 
วัฒนธรรมบริโภควัตถุนิยม รวมถึงการแยกตัวออกของรูปแบบการใช้พื้นที่ (zoning) ทำาให้ความเป็นชุมชนและความ 
ผูกพันต่อพื้นที่เริ่มหายไป จากเดิมที่ผู้คนกับพื้นที่มีความสัมพันธ์ต่อกันค่อนข้างมาก ความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ ใน
ชวีติประจำาวนัสามารถหาไดภ้ายในชมุชน ปัจจบุนัผูค้นส่วนใหญ่ยา้ยมาอยูใ่นโครงการหมูบ่า้นจดัสรรเพิม่ขึน้ ซึง่เปน็เหต ุ
ให้เกิดการขยายตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากต้องการความสะดวกในด้านต่าง ๆ ซึ่งโครงการ 
หมู่บา้นจดัสรรในปจัจุบนันัน้ไมไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการพืน้ฐานสำาหรบัการใชช้วีติ เปน็เหตใุหผู้ค้น
ต้องเดินทางออกนอกตัวโครงการ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อสิ่งจำาเป็นพื้นฐานและสิ่งที่ตอบสนอง
รปูแบบการใชช้วีติในปจัจบุนัผู้พกัอาศยั ปญัหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการออกแบบออกแบบและพฒันาโครงการ
หมู่บ้านจดัสรรทีเ่อือ้ตอ่วถิชีวีติชมุชน โดยการศกึษารวบรวมและสรปุแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งนำาขอ้สรปุมาออกแบบ
และวางผังโครงการแล้วจึงประเมินด้วยความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

Abstract

 Regarding the current increase in immigration to the capital city for various career opportunities, 

contemporary lifestyles have become more hectic and competitive under the culture of materialism. 

In addition, the separation of form and space into zoning decreases the sense of community and 

commitment to an area in which the basic needs in life can be found within the community. Currently, 

people have started to move into housing estates, causing an increase in sub-divided land and development 

projects. However, the present housing estates are not designed to respond to the basic needs in life, so 

the expense of transportation is added to the daily cost of living because people have to access them 

outside the community. Therefore, the design and development of housing projects which contribute to 

community life offer a solution. The project is created by the study, compilation, and summary of relevant 

concepts and theories. Then, the conclusion attained is utilized to design and plan the housing projects, 

as well as to evaluate the perception of those who are involved.

คำาสำาคัญ (Keywords)

ชุมชนละแวกบ้าน (Neighborhood), สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment),
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รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของบ้านไทยในวิถีชีวิตปัจจุบัน 
Modern Characteristics of Thai Houses for Contemporary Living 

นัทธี  อนุโยธา และ ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง  
Natthee Anuyotha and Khiensak Seangklieng, Ph.D.
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บทคัดย่อ
 การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยคำานึงถึงแนวคิดในการออกแบบ
ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถบ่งบอกถึงลักษณะไทยได้อย่างชัดเจน จากปัจจัยต่าง ๆ  เช่น การจัดวางผังอาคาร
ที่สัมพันธ์กับที่ตั้ง การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
รวมทั้ง ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากเอกสารจากการสังเกตและสำารวจจาก
กรณีศึกษา และการสัมภาษณ์จากผู้ออกแบบและผู้อยู่อาศัย รวมทั้งการประเมินผลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้าน
สถาปัตยกรรม เพื่อนำาผลท่ีได้สรุปเป็นรูปแบบลักษณะไทยที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพสถาปัตยกรรมและสถาปนิกที่มีความสนใจ สามารถนำาผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้เป็นความรู้
สำาหรับการออกแบบที่มีลักษณะไทย 

Abstract

 This research focuses on the characteristics of Thai houses in relation to contemporary living  by 

considering the design concepts that have changed in today’s context and identifying explicitly Thai 

characteristics through such factors as planning of surroundings, functional design, building technology, 

materials and architectural patterns in  accordance with current lifestyles. The data were collected through 

documents, observation and field surveys, and by interviewing architects and residents and evaluation of 

expertise involved in modern Thai house architecture. The aim was to propose some characteristics of 

Thai houses that were adapted to contemporary trends. This research is useful for architecture and 

architects. They can apply the findings to other architectural designs that have similar design concepts. 
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Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 เขลางค์นคร หรือเมืองเก่าลำาปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่าของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549 
โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว การท่องเที่ยว
ในจังหวัดลำาปางยังไม่ได้รับการพัฒนายกระดับให้สมกับเป็นเมืองเก่าของประเทศไทย ซึ่งมีเพียงการปรับปรุงเพียงบาง
ส่วนจากเทศบาลนครลำาปางเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงได้เข้ามาศึกษาและวิเคราะห์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
สถาปตัยกรรมของชมุชนในเขตเมอืงเกา่รุน่ที ่1 และ 2 เพือ่ทราบถงึความเป็นไปได้ในการพฒันาศกัยภาพและการจดัการ
การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชมุชน รวมถงึความตอ้งการจากมมุมองของนกัทอ่งเทีย่วและชาวบา้น เพือ่นำาขอ้มลูทีไ่ด้
มาสรุปเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่เมืองเก่า ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเมืองเก่า
ให้เป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารยธรรมล้านนา และสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วและเจา้ของพืน้ทีแ่ลว้ ยงัสามารถทีจ่ะสรา้งเศรษฐกจิแกช่มุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่มอืงเกา่และบริเวณ
โดยรอบอกีดว้ย นอกจากนี ้ยงัสามารถสรา้งแรงกระตุ้นใหเ้กดิความรกัและหวงแหนทำาใหช้าวบา้นตระหนกัถงึคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของตน และเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Abstract

 Khelang Nakhon (or Nakhon Lampang) was selected as one of Thailand’s 10 most ancient cities in 

2006. Nowadays, over 5 years later, tourism in Lampang has still not been developed even though it is 

one of the oldest cities in Thailand. Furthermore, there is only limited maintenance from the Lampang 

Municipality. This research studies and analyzes the historical, cultural and architectural value for the 

first and second generation of Lampang City to reveal the possibilities for developing its potential and 

managing cultural tourism in Lampang, as well as the demand from tourists, to establish an appropriate 

approach for developing the geology of the old city area. In addition, the development of the old city 

area as a suitable area for Lanna cultural tourism could respond to demand among tourists and land 

owners. Furthermore, this activity will create economic opportunities for the people who live around the old 

city area. Moreover, this research will encourage respect for and the survival of the historical value of their 

hometown, thus encouraging sustainable development. 
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แนวทางการออกแบบปล่องรังสีดวงอาทิตย์เพื่อการระบายอากาศ
ประยุกต์ใช้ในอาคารประเภทบ้านพักอาศัย 
Design Guidelines of Solar Chimneys for Ventilation in Houses 

เอกรินทร์ สายสิน และ ดร. สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้   
Ekarin saisin and Sudaporn Chungloo, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เสนอการออกแบบปล่องรังสีดวงอาทิตย์ (solar chimney) ที่ประยุกต์ใช้ในอาคารบ้านพักโดยติดตั้งที่
หลังคาเพื่อการระบายอากาศท่ีดีในบ้านพักอาศัย เน่ืองจากบ้านพักอาศัยที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันจะ
มคีวามรอ้นสะสมอยูใ่นอาคาร จงึทำาใหท้ำาอณุหภมูภิายในอาคารยงัมคีา่สงูจนถงึในเวลากลางคนืจงึทำาใหเ้ครือ่งปรบัอากาศ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในอัตราสูง การวิจัยในครั้งนี้จะทำาการประมวลผลการระบายอากาศแบบขึ้นอยู่กับเวลา (transient 
simulation) ด้วยโปรแกรมจำาลอง PHOENICS 2009 และการประมวลผลการรับความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ด้วย
โปรแกรม Ecotect Analysis 2010 ในการศึกษายังคำานึงถึงความเป็นไปได้ในการนำาปล่องรังสีดวงอาทิตย์มาประยุกต์
ใชไ้ดจ้รงิ จงึไดม้กีารสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นอสงัหารมิทรพัยถ์งึรปูแบบของปลอ่งรงัสดีวงอาทติยท์ีเ่หมาะสมกบัอาคาร
บ้านพักอาศัย ผลของการศึกษายังสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบและนำาไปใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้

Abstract

 This research presents the design of solar chimneys applied to roof systems to enhance ventilation 

in typical houses. Buildings receiving solar radiation in the daytime collect heat in the building materials 

until the nighttime, thus increasing energy consumption for air conditioning. This research evaluates the 

ventilation based on transient simulations in PHOENICS 2009 and simulates solar heat gain in the house 

using Ecotect 2010. In addition, discussions with the real estate experts about the appropriate design and 

possible use of solar chimneys in residential buildings are included in the research. The results are useful 

for architects because design guidelines for solar chimneys and developing real estate are provided. 
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การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนกวดวิชา 
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Daralai Chaimarerng and Siriporn Kobnithikulwong, Ph.D. 
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บทคัดย่อ
 ปัจจุบันการกวดวิชาถือได้ว่าเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งสำาหรับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ทำาให้
โรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ ถือโอกาสรับนักเรียนมากจนเกินมาตรฐานของขนาดห้องเรียน และส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ
การเรียนรู้ รวมถึงการละเลยที่จะจัดพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมหรืออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 
ดังนั้น การวิจัยครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษากิจกรรม ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียนกวดวิชาด้วยวิธีวิจัยแบบผสม ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูล
ที่มุ่งเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนกวดวิชา จำานวน 20 โรงเรียน ที่อยู่
ภายในอาคารศูนย์การศึกษา และการแจกแบบสอบถามท่ีมุ่งเน้นข้อมูลเชิงปริมาณ ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 250 คน และผู้ปกครอง จำานวน 150 คน ผลการศึกษา พบว่า การจัดพื้นที่ใช้สอย
ภายในโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนกลางภายในโรงเรียน ที่ประกอบด้วย ส่วน
ธุรการ ส่วนพักผ่อน ห้องพักครู และห้องเรียน โดยนักเรียนและผู้ปกครองมีการใช้พื้นที่ร่วมกันเฉพาะส่วนพักผ่อน ซึ่งมี
กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่มีช่วงระยะเวลาที่ใช้พื้นที่แตกต่างกัน โดยปัญหาหลัก ๆ ที่พบ คือ มีจำานวนห้องเรียน เพื่อ
รองรบันกัเรยีนเปน็จำานวนมาก สง่ผลใหพ้ืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงเรยีน มขีนาดเลก็ คบัแคบ ทำาใหน้กัเรยีนและผูป้กครอง
บางส่วนไม่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ ส่วนพื้นที่ในห้องเรียน พบว่า มีกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลักษณะ ได้แก่ 
การเรียนแบบมีครูสอน การเรียนแบบผสมระหว่างครูและสื่อการเรียนด้วยดีวิดีหรือวิดีโอ และการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 
ซึง่ปญัหาทีพ่บโดยสว่นใหญ ่คอื ขนาดของหอ้งเรยีนไมเ่อือ้ตอ่กจิกรรมการเรยีนการสอน และมจีำานวนทีน่ัง่ทีม่ากเกนิไป 
สง่ผลกระทบตอ่การจดัทีน่ัง่ ตลอดจนการสญัจรภายในหอ้ง นอกจากนีย้งัพบวา่ หอ้งเรยีนในหลาย ๆ  โรงเรยีน มลีกัษณะ
ปิดทึบ หรือมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว ซึ่งถือได้ว่าไม่สอดคล้องกับบรรยากาศการเรียนรู้

Abstract

 Tutoring centers have become a rapidly growing business due to increasingly high competition in the 

Thai Entrance system. Many high school students and their parents believe that tutoring has a significant 

impact on increasing their chances of being admitted into a prominent university. For tutoring centers, to 

keep the number of students as high as possible, they tend to use every square inch to make profits by 

overlooking regulations, thus compromising the safety, comfort and learning environment for both students 

and their parents. This research therefore aims to explore the activities and associated problems for 

students and their parents who spend their money and time in tutoring centers. The study results are 

expected to reveal whether interior environments in tutoring centers support students’ learning ability and 

activities as well as their parents’ comfort. This research presents both qualitative and quantitative results 

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนกวดวิชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ดาราลัย ไซมะเริง และ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์    
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from the study, based on physical information collected from 20 schools and education centers and 

distributed questionnaires with 250 students in high school and 150 parents. The preliminary studies 

showed that the public area in tutoring centers was composed of reception area, waiting area, teacher 

room and classrooms. Students and parents both used the space in the waiting area, but at different 

times. The main problem identified was that there was a large number of classrooms to accommodate many 

students and this meant that many public areas in the tutoring centers were small and narrow, so that 

students and parents were not able to take advantage of this area. In classrooms, it was found that the 

teaching activities fell into four categories: learning from the teacher, learning from the teacher and other 

media, learning from visual materials or video, and learning from the computer. The main problem identified 

was that the class size is not conducive to teaching activities and an excessive number of seats impacts 

on the seating arrangements, as well as the traffic within the classroom. In addition, many classrooms in 

tutoring centers have an enclosed space or only one entrance, which is considered to be inconsistent 

with the qualities of a positive learning environment. 
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แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านมั่นคงสำาหรับผู้ประกอบอาชีพภายในบ้าน กรณีศึกษา: ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 

วรุตน์ วีระศิลป์ และ จันทนี เพชรานนท์   

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านมั่นคงสำาหรับผู้ประกอบ
อาชีพภายในบ้าน กรณีศึกษา: ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 
Interior Design Guidelines for Commercial and Residential Use of 

Baan Mankong Collective Housing: Case Study of Sirin and Friends 

Community 

วรุตน์ วีระศิลป์1 และ จันทนี เพชรานนท์2   
Warut Veerasilp

1
 and Jantanee Bejrananda

2

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 Faculty of Architecture, King Mongkul’s Institute of Technology Ladkrabang

บทคัดย่อ
 โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการจัดการท่ีอยู่อาศัยเพื่อชุมชนผู้มีรายได้น้อยท่ีเคยอาศัยอยู่ในพื้นท่ีบุกรุกที่ดิน
ของรฐัและเอกชนและถกูเวรคนืทีด่นิ  โดยเปน็โครงการทีม่แีนวนโยบายใหม้กีารออกแบบอยา่งมสีว่นรว่มระหวา่งสถาปนิก
กบัคนในชมุชน เพือ่ใหไ้ดท้ีอ่ยูอ่าศยัทีม่รีปูแบบตามความตอ้งการของคนในชมุชนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ แตห่ลงัจากทีส่ถาปนกิ
โครงการออกแบบมาตรฐานโครงสร้างอาคารและเปิดโอกาสให้ชุมชนจัดการตกแต่งอาคารตามความสามารถของแต่ละ
หลังและเข้าอยู่อาศัยจริงกลับประสบกับปัญหาในการบริหารจัดการพื้นท่ีท้ังส่วนกลาง ตัวอาคาร และพื้นท่ีภายในบ้าน 
ที่มีการต่อเติมอาคารอย่างผิดกฎหมาย และมีพื้นที่บางส่วนไม่เหมาะสมกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนภายในชุมชน 
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางการออกแบบพื้นที่ภายในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีการประกอบอาชีพ
ภายในบ้าน เพ่ือนำาเสนอรูปแบบและขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับการประกอบอาชีพภายในบ้านของแต่ละอาชีพ 
โดยจะทำาการศึกษาปัญหาการใช้สอยพื้นที่ภายในบ้าน พฤติกรรม และความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้
น้อยที่ประกอบอาชีพภายในบ้านของแต่ละอาชีพ ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ
 จากการวจิยันำารอ่งในโครงการบา้นมัน่คงชมุชนศรินิทรแ์ละเพือ่น ดว้ยการสำารวจภาพรวมและแจกแบบสอบถาม 
พบวา่ วธิกีารเชงิปรมิาณไมส่ามารถไดข้อ้มลูสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของบา้นและไมไ่ดป้ระเดน็ปญัหาในการใชพ้ืน้ที่
ทีแ่ทจ้รงิ แตพ่บวา่ มปีจัจยัเรือ่งของเงนิและอาชพีทีท่ำาใหค้นในชมุชนไมส่ามารถสรา้งบา้นใหเ้สรจ็สมบรูณไ์ดก้อ่นเขา้อยู่
อาศัย หรือบางส่วนไม่ย้ายเข้ามาอยู่เนื่องจากต้องการอยู่ใกล้แหล่งงาน ทำาให้ตัวแปรสำาคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
ผูม้รีายไดน้อ้ย คอื การมอีาชพีในครวัเรอืนหรอืการใชบ้า้นเปน็ทัง้ทีอ่ยูอ่าศยัและเปน็แหลง่งาน ซึง่มบีา้นทีเ่ปน็กลุม่ตัวอยา่ง
ประกอบอาชีพ 4 ประเภท จำานวน 16 หลัง ได้แก่ อาชีพเย็บผ้า เย็บเครื่องหนัง ค้าปลีก และอาชีพขายอาหาร ซึ่งแต่ละ
อาชพีมรีปูแบบพฤตกิรรมในการทำางาน ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีภ่ายในบา้น และขนาดพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการทำางานทีแ่ตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละอาชีพ ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเบ้ืองต้น โดยผลจากการสำารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพเย็บ
เครื่องหนัง พบว่า อาชีพของตนมีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียงในเรื่องเสียงดังในเวลาทำางาน จากการต่อเติมบ้านทำาให้
อากาศภายในบา้นไมถ่า่ยเทมกีล่ินเครือ่งหนงัทีร่นุแรง โครงสรา้งบนัไดขึน้ขัน้สองทีช่นัเกนิไปทำาใหใ้ชง้านลำาบาก กนัสาด
ที่สั้นไปไม่สามารถช่วยบังแดดและฝนได้ 
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Abstract

 Baan Mankong (BMK) collective housing is a state-funded housing project for low income Thai 

citizens formally living on government land. The project employs a form of citizen participation whereby 

architects work in collaboration with local residents to pursue community and housing design and construc-

tion. It aims to address local needs as much as possible. However, even though the architects offer a basic 

housing unit that allows modification by its inhabitants, they face various problems after implementing 

the project, ranging from personalization of public space to inappropriate house modifications that do not 

conform to building codes. Moreover, in numerous areas, the spaces do not fit the social culture and lifestyles 

of low-income communities. This research aims to suggest interior design guidelines, especially for BMK 

houses that run home-based enterprises. This is for investigating problems relating to functional uses, 

behaviors and needs of inhabitants who run home-based enterprises in their BMK houses by using both 

qualitative and quantitative approaches.

 From the quantitative pilot survey of Sirin and Friends community, it was not possible to acquire 

significant data on house modifications, nor could it identify spatial use problems in BMK houses. However, 

the survey showed that there are factors relating to financial and workplace issues that made inhabitants 

unable to complete their houses. Therefore, this suggested that home-based enterprises are an integral part 

of the working and living culture of low-income residents. In this regard, further investigations identified four 

groups of home-based enterprises, comprising tailoring, leather craft making, retail and grocery shops, and 

food shops. Sixteen houses were selected in order to investigate different working behaviors and functional 

uses of interior spaces. The initial results showed that the leather craft making activity causes noises and 

odors that affect next-door neighbors on both sides. House modification by enclosing the front porch as a 

working area causes ventilation problems in the interior space. The staircase as built is too steep, causing 

difficulty in the use of areas on the second floor, while the eaves as provided are too short, unable to protect 

the working and living space from the sun and rain.

คำาสำาคัญ (Keywords)
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บทคัดย่อ
 โครงการออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน โรงแรมแฟรม์อนท ์เมอืงชยัปรุะ ประเทศอนิเดยี เปน็โครงการขนาดใหญ่
ระดับ 5 ดาว ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,157 ตร.ม. ตั้งอยู่บนพื้นที่ทะเลทราย ใช้เวลาในการออกแบบ และก่อสร้างร่วม 
4 ปี โครงการประกอบไปด้วย อาคารหลัก 8 ชั้น ขนาด 5,382 ตารางเมตร ภายในประกอบไปด้วยห้องพักจำานวน 260 
ห้อง ภัตตาคาร 3 ร้าน ศูนย์ออกกำาลังกาย ร้านขายของท่ีระลึก 5 ร้าน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีอาคารประชุมสัมนา 2 ช้ัน 
ขนาด 3,440 ตารางเมตร อาคารเสริมความงาม 2 ชั้น ขนาด 637 ตารางเมตร คฤหาสน์ 10 หลัง และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์
 โครงการมจีดุมุง่หมายเพือ่นำาเสนอแนวคดิใหผู้ท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไดส้มัผสัถงึวถิชีวีติอยา่งกษตัรยิ ์มชีว่งเวลาทีไ่ด้
พกัผอ่นอยา่งสะดวกสบายในพระราชวงั แวดลอ้มดว้ยสวนสวรรคต์ามความเชือ่ของชาวเปอรเ์ซยี เพือ่เปน็ทางเลอืกใหม่
ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารกลุม่นกัทอ่งเทีย่ว และนกัธุรกจิเปน็หลกั นอกจากนี ้โครงการไดน้ำาเสนอใหเ้กดิกจิกรรมประเภทพกัผอ่น 
และบันเทิง โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อดึงดูดให้กลุ่มผู้ใช้บริการใช้ช่วงเวลาในโครงการได้มากที่สุด ให้กลุ่มผู้ใช้บริการ
ได้ตระหนักถึงความสุข ความสำาคัญของการพักผ่อน การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น
 โครงการออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน โรงแรมแฟรม์อนท ์เมอืงชยัปรุะ ประเทศอนิเดยี นำาเสนอเพือ่เปน็แนวทาง
ในการออกแบบโครงการโรงแรมทางเลอืกใหม ่เปน็โครงการตวัอยา่งสำาหรบักรณศีกึษาใหก้บันกัศกึษา และผูท้ีส่นใจ นำา
ไปสู่การพัฒนาเพื่อการศึกษาในทิศทางของสถาปัตยกรรมภายในในอนาคต

Abstract

 This interior architecture design project focuses on the Fairmont Hotel in Jaipur, India, a large luxury 

five star hotel. The project covers 10,157 sq.m. surrounded by desert. The design process and construction 

have taken 4 years to complete. The project has 8 floors in the main building of 5,382 sq.m. The interior of 

the main building includes 260 guest rooms, 3 specialty restaurants (including 1 rooftop restaurant), gym, 

and 5 retail shops. Furthermore, there is a 2 floor convention centre with 3,440 sq.m., a 2 floor spa building 

of 637 sq.m., 10 villas and several acres of landscape design.

 This project creates a king’s lifestyle in the present, in a palatial environment surrounded by beautiful 

gardens modeled on the Persian concept of heaven. In addition, this project presents activities for relaxing 

and entertaining all around the compound to make users spend all their time in the hotel. This serves to 

reawaken a sense of deep well-being in the users and a renewed awareness of the importance of relaxation, 

physical and mental health, and more.
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 This interior architecture design project for the Fairmont Hotel, Jaipur in India is presented to provide 

guidelines on a new direction of hotel design and as a model for students or persons/individuals interested 

in this area. It can also encourage the development and extension of interior architecture education and 

other related fields in the future.
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การเลือกวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายในตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว สำาหรับประเทศไทยกรณีศึกษา บ้านเดี่ยวพักอาศัยในโครงการบ้านจัดสรร 
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บทคัดย่อ
 ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำารงชีพในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนมาจาก
อุตสาหรรมการก่อสร้าง เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มและเพือ่รบัรองการกอ่สรา้งและการออกแบบอาคารวา่มเีป็นมติรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึง่จากขอ้มลูของสำานกังาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า บ้านเดี่ยวมีพื้นที่การก่อสร้างมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับการก่อสร้างอาคารประเภทอื่น ๆ อีกทั้งบ้าน
เดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรจะก่อสร้างโดยใช้แบบและวัสดุซ้ำา ๆ กันเป็นจำานวนมาก แต่ปัจจุบันในประเทศไทยยังขาด
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวสำาหรับบ้านพักอาศัย อีกทั้งผู้ประกอบการบ้านจัดสรรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
วสัดทุีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษารวบรวมวสัดกุอ่สรา้งและวสัดุ
ตกแต่งภายในตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร
และผูอ้อกแบบการเลอืกใชว้สัด ุและเปน็แนวทางในการจัดทำาเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย (TREES) ในหมวดวสัดสุำาหรบับา้นพกัอาศยั โดยการวจัิยได้ใชเ้กณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีว LEED ทดสอบประเมนิ
การเลือกใช้วัสดุสำาหรับบ้านเดี่ยวพักอาศัยในโครงการบ้านจัดสรร เสนอแนะวัสดุที่เหมาะสมสอดคล้องตามเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว และนำาผลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมไทย 
(TREES) 

Abstract

 Global warming already has an enormous impact on many lives. One of the main factors that 

cause global warming is the construction industry. Hence, ‘green’ building rating systems have been 

created as a tool to assess environmental impacts and to ensure that the construction and building design 

is environmentally friendly. According to data from Thailand’s National Bureau of Statistics, single detached 

houses have the largest construction area when compared to other building types. Single detached 

houses in housing development projects involve high levels of construction and consumption of materials. 

But in the absence of green building rating systems for houses in Thailand, housing entrepreneurs lack a 

knowledge and understanding of environmentally friendly materials. This research took a qualitative 

approach. The purpose of this research was to study and collect a selection of construction and finishing 

materials within the criteria of existing green building rating systems. The aim was to create material 
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selection guidelines for housing entrepreneurs and designers in Thailand to help develop Thailand’s Rating 

of Energy and Environmental Sustainability (TREES) accreditation of construction material. The research 

used the LEED rating system to assess the selection of materials for single detached homes in housing 

projects. The materials that best meet the criteria of the green building rating system are identified. The 

preliminary results are compared with Thailand’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES).
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