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บทคัดย่อ 

 สถาปัตยกรรมจากโลกฝั ่งตะวันออกและโลกฝั่งตะวันตกมีพืน้ฐานการก่อกำาเนิดในเรือ่ง

มิตกิารเชือ่มโยงกับธรรมชาติทีแ่ตกต่างกนั ในขณะทีว่ิถตีะวันออกมีมุมมองในการใช้ชีวิตร่วมกบั

ธรรมชาติแบบองค์รวม ยอมรับการอยู่ภายใต้วัฏจักรของกฎแห่งความไม่แน่นอนของธรรมชาติ โดย

สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมที่เปิดรับสัมผัสของธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ว่างอย่างนอบน้อมและกลมกลืน 

ต่างจากวิถีตะวันตกที่มีพืน้ฐานแนวคิดในการพยายามเอาชนะและควบคุมธรรมชาติ สะท้อนออกมา  

ในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่มุง่ปกป้องพืน้ที่ว่างภายในจากสภาพแวดล้อมภายนอก บทความนี ้

มีจุดมุ่งหมายในการตีแผ่ความแตกต่างทางทัศนคติเรื่องการเชื่อมต่อกับธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม

จากโลกตะวันออกและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก รวมถึงแสดงคุณค่าของสัมผัสธรรมชาติที่ส่ง

ผลต่อผู้คนในสถาปัตยกรรมอย่างละเอียดอ่อน

Abstract 

 Architecture from the eastern and western world is created from a very different 

background in regards to the attitude of the touch of nature. The eastern ways of 

living are seen to follow the rule the holistic ways of thinking and the impermanence of nature, 

which reflect through architectural space that opens itself to the flow of natural environment 

respectfully. On the other hand, western ways of life tend to overcome and control the nature. 

This can be seen through the design of interior space that seems to be protected from the 

outer natural environment. The objective of this article is thus to show the different attitude 

between eastern and western architecture in terms of how it links to the nature. This article 

also illustrates the essence of the touch of nature that has deeply impacted people in built 

environment.

คำาสำาคัญ (Keywords):  ธรรมชาติ (Nature), สถาปัตยกรรมตะวันออก (The Eastern Architecture), 

สถาปัตยกรรมตะวันตก (The Western Architecture), ความเปลี่ยนแปลง (Change)
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1. บทนำา

 “ในปี ค.ศ. 1887 Vincent Van Gogh ได้

วาดภาพ The Bridge in the Rain  ซึ่งภาพเขียน

นีเ้ป็นการลอกเลียนผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิน

ชาวญี ่ป ุน่ Hiroshige Ando ชื ่อ Sudden 

Shower ที่สร้างขึ้นในปี1857..” (ขยายความจาก

ส่วนหน่ึงของ keynote speech โดย Kengo Kuma 

ใน Asia Future Conference ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ 

ต้นเดือนมีนาคม 2556)

 

อิทธิพลของพลังธรรมชาติที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ภาพจะแสดงบรรยากาศ

ความรุนแรงที ่น ่ากลัวของพายุฝนแต่กลับถูก

ถ่ายทอดออกมาอย่างสงบและเรยีบง่าย และ

อาจเป็นด้วยเหตุนี้เองที่ทำาให้ Van Gogh ผู้ที่ใน

ช่วงหนึง่ของชีวิตได้เดินทางออกตามหาความ

สงบ ได้สัมผัสถึงความเรียบง่ายของการใช้ชีวิต

ในวัฒนธรรมญีปุ่น่แม้จะอยู่ภายใต้ความรุนแรง

และแปรปรวนของปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบ

ข้าง จนได้สร้างแรงบันดาลใจให้เขาทำาการลอก

เลียนงานของ Hiroshige Ando เพ่ือทำาความเข้าใจ

วิถีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ 

 Kengo Kuma ได้กล่าวว่า ชาวตะวันตก

และชาวตะวันออกมีโลกทัศน์เรือ่งความผูกพัน

กับธรรมชาติที่แตกต่างกัน โดยสังคมตะวันตก

มักมองภาพของมนุษย์และธรรมชาติแบบแยก

ส่วนออกจากกัน ในขณะที่ชาวตะวันออกกลับ

มองเห็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติ

ที่เชื่อมโยงกันอยา่งกลมกลืน  ซ่ึงถือวา่มนุษยเ์ป็น

ส่วนหนึง่ของวัฏจักรธรรมชาติและยอมรับการ

ใชชี้วติอยู่ภายใต้กฎเกณฑข์องธรรมชาติ โลกทศัน์

ที่แตกต่างกันนีไ้ด้สะท้อนกลับมายังวัฒนธรรม 

วถีิชวีติของผู้คน รวมถึงงานศลิปะและรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน

2. เนื้อความหลัก

2.1 ทัศนคติเร่ืองสนุทรียภาพในสถาปัตยกรรม

 Descartes ปราชญ์ชาวตะวันตกได้กล่าว

ไว้ว่า “I think therefore I am…” 

 “เมื่อฉันสามารถคิดได้  ดังนั้น ฉันจึงเป็น

ฉัน... (ที่แตกต่างกับคนอื่นและสิ่งอื่นๆ)” 

 วิธ ีคิดแบบนีไ้ด้สร ้างโลกของการแบ่ง

แยกขึน้มา ทำาให้มนุษย์แยกตัวเหนือออกจาก

ธรรมชาติ และมนุษย์ที่คิดต่างกันก็ถูกแยกออก

รูปที่ 1  The Bridge in the Rain

 ภาพพิมพ์ Sudden Shower นีเ้ป็นภาพ

การเกิดพายุฤดูร้อนวันหนึ่งในญี่ปุ่น ท้องฟ้าที่มืด

ครึม้และสายฝนที่กระหน่ำาลงมาเบียดเสียดกัน

อย่างหนาแน่น ทำาให้ผู้คนเคลื่อนตัวข้ามสะพาน

อย่างลำาบาก ต่างคนต่างก้มตัวลงเดินเพือ่รีบ

ข้ามความเปียกปอนบนสะพานไป ภาพน้ีสะทอ้น
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จากกัน วิธ ีคิดนี ้ได้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรม

ตะวันตกกลายเป็นแนวคิดของวิทยาศาสตร์สมัย

ใหม่แบบแยกส่วน (ฟริตจอฟ  คาปรา, 2537) และ

แนวคิดนีไ้ด้ส่งผลสูร่ ูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ตะวันตกตัง้แต่ยุคคลาสสิค จนถึงยุคโมเดิร์น 

สถาปัตยกรรมตะวันตกจึงมีลักษณะของการหา

ทางจัดการควบคุมธรรมชาติภายนอก กล่าวคือ

สถาปัตยกรรมตะวันตกมีหน้าที ่ปกป้องมนุษย์

ออกจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ทารุณ เช่น 

ความหนาวเหน็บ พายุฝน ซึง่สังเกตจากสถา-

ปัตยกรรมที ่มีลักษณะดังเช่นกล่องที ่ปิดมิดชิด

แข็งแรง  ทำาใหเ้กดิพ้ืนที่วา่งภายใน (space) ที่เอื้อ

ให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย

ในกล่องนัน้ อาคารตะวันตกจึงมีโครงสร้างที ่

แข็งแรงเพือ่ให้สามารถรับมือกับความเปลีย่น 

แปลงที ่ร ุนแรงต่างๆ ของธรรมชาติ โดยผนัง

อาคารถูกก่อและสร้างใหมี้ความหนาเพ่ือป้องกัน

มิให้ความหนาวเย็นผ่านเข้ามาสูผ่ิวกายมนุษย์ 

และความใสของผนังกระจกก็อนุญาตให้เพียง

ประสาทสัมผัสทางตาของมนุษย์ได้ออกไป

สัมผสัธรรมชาติแวดล้อมภายนอกแบบไกลๆ  แต่

ปิดกัน้จากประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ของมนุษย์

โดยสิน้เชิง ทำาให้ธรรมชาติภายนอกจึงเป็นเพียง

วัตถ ุประดับให้กับสายตาของมนุษย์ที ่อยู ่ใน

กล่องอาคารเท่านั้น  

 รูปร่าง (form) ของสถาปัตยกรรมตะวนัตก

ถูกสร้างขึน้ให้แสดงความสมบูรณ์ในตัวเอง เกิด

การแยกขอบเขตที ่ชัดเจนระหว่างภายในและ

ภายนอกอาคาร Juhani Pallasmaa ได้กล่าวไว้ว่า 

แม้สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นนัน้ถูกสร้างให้

เกิดภาพลักษณข์องรูปแบบ form ที่ดโูดดเดน่แยก

ตัวออกจากสิ่งต่างๆ อย่างหยิ่งผยอง  แต่นั่นเป็น

เพียงภาพลักษณท์ี่ฉาบฉวย เพราะสถาปัตยกรรม

โมเดิร์นเองไม่สามารถรักษาภาพความยิ่งใหญ่

ของตัวเองได้ตลอดไป ซึง่สามารถสังเกตได้จาก

อาคารโมเดร์ินทีจ่ะสวยงามก็ต่อเม่ือพ้ืนผวิอาคาร

ยงัเป็นสีขาวที่เป็นขาวใหม่สะอาด แต่ดแูยล่งทนัที

เมือ่สีขาวนัน้หม่นหมองลงหรือเกิดคราบความ

สกปรกข้ึนบนพ้ืนผวิสีขาวน้ัน  แปลวา่อาคารเหล่า

นีไ้ม่สามารถทนต่อแรงกระทำาต่างๆ ที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของเวลาได้ เช่น คราบจากการ

ตากแดดฝน คราบตะไคร่ รอยเปือ้นขูดขีดจาก

การใช้งาน ดังนัน้ สถาปัตยกรรมโมเดิร์นจึงถูก

สร้างใหมี้ภาพลักษณข์องความสมบูรณเ์ป็นอมตะ  

ห้ามเก่า ห้ามผุพัง ซึง่ตรงข้ามกับ “ความจริง” 

ของสรรพส ิง่ที ่ล ้วนแต ่ต ้องเส ือ่มสลายและ

ดบัสูญ จงึทำาใหแ้ตกต่างจากสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน

ทางฝั่งตะวันออก ดังเห็นได้จากเรือนไทยหรือ

ยุ้งข้าว ที่ไม่ว่าจะตากแดดตากฝนไปหลายปีจน

เกิดคราบเปรอะเปือ้นและร่องรอยของความเก่า

ต่างๆ ขึน้บนผิวเนือ้ไม้หรือวัสดุมุงหลังคา แต่

สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่เหล่านัน้ก็ยังดูดีและมีแต่

จะงดงามขึน้เรือ่ยๆ ตามเวลาที่เปลีย่นไป ซึง่

หมายความว่าสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ของตะวัน

ออกนีส้ามารถอยู่ร่วมกับผุกร่อนเสือ่มสลายที่

แปรผันตามเวลาได้

 ดงัน้ัน จงึอาจถือไดว้า่คุณค่าความงามของ

สถาปัตยกรรมในโลกตะวนัตก คอื  สถาปัตยกรรม

ที่เฉลิมฉลองความสะดวกสบายของการอยู่อาศยั

ของมนุษย์ภายใน ให้ความสำาคัญกับรูปลักษณ์

ความยิ ่งใหญ่ที ่โดดเด่นเหนือสภาพแวดล้อม

ภายนอก และแสดงออกถึงความแข็งแรงถาวร

เป็นอมตะแบบอนุสรณ์สถาน (เลนนาร์ด โคเรน, 

2546)

 หากเปร ียบเทียบจากแนวคิดข ้างต ้น     

โลกทัศน์ของผู้คนชาวตะวันออกจะแตกต่างจาก

แนวคดิข้างต้นของชาวตะวนัตกอยา่งส้ินเชงิ  โดย

ชาวตะวันออกให้ความเคารพต่อการอยู่ร่วมกัน
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ของมนุษย์กับธรรมชาติ ดังเช่นประเทศญีปุ่น่

ที ่ตัง้อยู ่บนพืน้ที ่ที ่มีความแปรปรวนของสภาพ

ภูมอิากาศอย่างรนุแรง ซึง่มีความแตกต่างของ

อณุหภูมิในฤดรู้อนและฤดหูนาวอยา่งสุดข้ัว  และ

มีภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้มากมาย 

(แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลืน่ยักษ์) อย่างไร

ก็ตาม คนญ่ีปุ่นกลับไม่เน้นการสร้างสถาปัตยกรรม

ที่ปกป้องมนุษย์จากความทารุณของธรรมชาติ

เหล่านี ้ แต่กลับเลือกที่จะสร้างสถาปัตยกรรมที่

เป ิดโอกาสให้มนุษย์ได้เสพสภาพธรรมชาติ

ภายนอกที ่ควบคุมไม่ได้ คนญีป่ ุน่เล ือกที ่จะ

ยอมรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยรับทั้งด้านดี

และด้านร้ายของมันเอาไว้ ดังนั้น คนญี่ปุ่นจึงไม่

ก่อผนังทึบเพือ่ปิดกัน้สภาพธรรมชาติที ่รุนแรง

ภายนอกแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก แต่กลับ

สร้างผนังกระดาษบางๆ ที่กรุบนโครงไม้ขึน้มา

แทน  แน่นอนวา่ผนังกระดาษน้ีไม่สามารถป้องกัน

ความหนาวเย็นที่ทารุณของหิมะในฤดูหนาวได้ 

แต่มันก็ทำาใหค้นญ่ีปุ่นไดมี้โอกาสชื่นชมภาพหมิะ

ขาวโพลนที่สะท้อนแสงจันทร์สีเงินในความเงียบ

สงัดได้  ทำาให้คนญีปุ่ ่นได้สัมผัสกับความงาม

ของวฏัจกัรความเปล่ียนแปลงที่เกิดกับสภาพสวน

และธรรมชาติภายนอก ตัง้แต่ต้นไม้เริม่มีการผลิ

บานของใบไม้สีเขียวเปลีย่นเป็นใบสีเหลือง ร่วง

หล่นจากกิง่ไม้ และถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาว

โพลน จนท้ายสุดกลับมาเป็นใบสีเขียวสดเต็ม

ต้นไม้อีกครั้ง  ทั้งหมดนี้เกิดจากทัศนคติของการ

ยอมรับที่จะใชช้วีติร่วมกับความเปล่ียนแปลงของ

ธรรมชาติที ่ไม่อาจควบคุมได้ แล้วนำาไปสูก่าร

เข้าใจวถีิธรรมชาติและทำาใหรู้้สึกถึงความงดงามที่

เกิดข้ึนจากความไม่แน่นอน (ชยัยศ  อษิฎ์วรพันธ์ุ, 

2543)

รูปที่ 2  ระเบียงเอ็นกาว่าของบ้านญี่ปุ่น

 แนวความคิดนีไ้ด้นำาไปสูล่ ักษณะสถา-

ปัตยกรรมตะวันออกที่ให้ความสำาคัญกับ “พืน้” 

และ “หลังคา” (ศรีศักดิ์  พัฒนวศิน, 2545) แทน

การให้ความสำาคัญกับการปกป้องพืน้ที่ภายใน

ดว้ย “ผนังหนา” ตามแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตก  

พ้ืนและหลังคาน้ียงัเป็นตัวกลางส่วนสำาคญัที่ชว่ย

เชื ่อมมนุษย์กับธรรมชาติภายนอกเข้าด้วยกัน  

เพราะระเบียงทางเดินของพืน้และขอบชายคา 

(เช่น ระเบียงเอ็นกาว่ากับชายคาของบ้านญีปุ่น่ 

หรือเติ๋น/ชานกับชายคาของเรือนพื้นถิ่นไทย) ได้

สร้างกรอบมุมมองเฉพาะให้มนุษย์ได้มองผ่าน

ออกไปเสพกับธรรมชาติภายนอกผ่านประสาท

สัมผสัทั้งหา้  ก่อใหเ้กิดการหล่อหลอมเป็นอนัหน่ึง

อันเดียวกันระหว่างคนกับธรรมชาตใินพืน้เชื่อม

ต่อนี้ (ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธุ์, 2551)

 สอดคล้องกับวิธ ีคิดในรากวัฒนธรรม

ญีปุ่น่ที่ใช้อธิบายแนวคิดของชาวตะวันออก คือ

คำาว่า “วะบิ-ซะบิ” ซึ่งหมายถึงการเห็นความงาม

และคุณค่าของความไม่จีรัง ความไม่สมบูรณ์

แบบ และความไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยแนวคิดนี้ได้

มีรากฐานมาจากความเข้าใจในธรรมชาติแบบ

เซ็นว่าทุกสิง่ล้วนมีความเปลีย่นแปลง ไม่มีสิง่ใด

สมบูรณแ์บบและคงทนถาวร  (ตรงกับแนวคดิของ

พุทธศาสนาเรือ่งไตรลักษณ์) ดังนัน้ จึงทำาให้คน

ญีปุ่น่สามารถเห็นความงดงามของความเปราะ
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บางและความอัปลักษณ์ไม่สมบูรณ์ของสิง่ต่างๆ 

แนวคิดนีย้ังส่งผลลึกไปถึงเรือ่งมุมมองต่อการ

มีชีวิตอยู่และตัวตนของมนุษย์ เพราะมันทำาให้

เหน็วา่ชวีติของเราน้ันเปราะบางมาก ทกุชวีติล้วน

มุง่หน้าส ูค่วามเส ือ่มสลายและความไม่จีร ัง

เหมือนกันหมด  ส่ิงมีชวีติทั้งหลายต่างต้องจบดว้ย

ความตายในทา้ยที่สุด มนุษยจ์งึควรจะเรียนรู้ที่จะ

ยอมรับในความเปลีย่นแปลงต่างๆ อย่างสงบ  

เพราะนัน่คือสภาพของความเป็นจริงของโลกที่

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (เลนนาร์ด โคเรน, 2546)

 ด้วยมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างกันระหว่าง

ตะวันออกและตะวันตกนี้ ได้สะท้อนผ่านออกมา

สูก่ารเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างสถา-

ปัตยกรรมที่ต่างกัน ในขณะที่สถาปัตยกรรมตะวนั

ตกใช้เทคนิคของการ “ก่อ-สร้าง” เช่น ก่อผนังอิฐ, 

เรียงหิน เพือ่สร้างสถาปัตยกรรมให้มีโครงสร้าง

แข็งแรงเป็นถาวรวัตถุ สถาปัตยกรรมตะวันออก

กลับใช้แนวคิดของการ “ปลูก-สร้าง” นัน่คือการ

มองว่าสถาปัตยกรรมนัน้มีชีวิตของตัวมันเองใน

ห้วงเวลาหนึง่ๆ คล้ายวงจรของสิง่มีชีวิตที่มีช่วง

เวลาของการเติบโตงอกงามและมีการเส่ือมสลาย

ตายจาก ดังนัน้ สถาปัตยกรรมตะวันออกจึงถูก

สร้างขึน้จากวัสดุที่ไม่มีลักษณะความคงทนถาวร

แบบตะวันตก แต่เลือกที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ

ที่แม้จะมีความแข็งแรงในระดับหนึง่แต่พอใช้งาน

ไปถึงชว่งเวลาหน่ึงก็จะต้องเส่ือมสลายไป เชน่ ไม้

และกระดาษ (ปิยลดา เทวกุล ทวีปรังสี, 2554)  

สิง่นีไ้ปพ้องกับความเห็นของ Rita Ringis ที่คิด

ว่าการที่ช่างไทยเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุในการสร้าง

เรือนไทยน้ันอาจมาจากเหตุผลตามแก่นความคดิ

ในศาสนาพุทธเถรวาทที่เชื่อว่าสิง่ต่างๆ ล้วนตัง้

อยู่และดับไป

 ดังนั้น หากมองว่ารากฐานความงามของ

สถาปัตยกรรมตะวันตกเกิดจากแนวคิดเรือ่ง

อุดมคติของความสมบูรณ์ที ่เร ิม่ต้นมาจากยุค

กรีก การเห็นคุณค่าของความไม่สมบูรณ์และไม่

จีรังยั่งยืนแบบ วะบิ-ซะบิ และการเชื่อว่ามนุษย์

และธรรมชาติต่างเชื่อมต่อกันและกันเป็นองค์

รวมก็คงจะเป็นแก่นสุนทรียภาพของญีปุ่น่และ

ผู้คนในฝั่งโลกตะวนัออก (เลนนาร์ด โคเรน, 2546)

2.2  สัมผัสธรรมชาติในสถาปัตยกรรม

 คำาว่า “ที ่ว่าง” ที ่ใช้อย่างแพร่หลายใน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มาจากคำาภาษาอังกฤษ

ว่า space ซึง่เกิดขึน้ในศตวรรษที่ 19 (ต้นข้าว 

ปาณินท์, 2553) ซึ่งคำาว่า space นี้มีความหมาย

ตรงกับคำาในภาษา ญ่ีปุ่นวา่ “คูคัง” ญ่ีปุ่นสมัยใหม่

ใช้คำาว่า “คูคัง” ในการอธิบายที่ว่างที่เป็นพืน้ที่ 

“ว่างเปล่า” ที่ “ไม่มีอะไร” แบบ space แต่หาก

มองย้อนกลับไปในวัฒนธรรมญีปุ่น่ยังมีอีกคำา

หนึง่ที่ใช้อธิบายเรือ่งของที่ว่าง นัน่ก็คือ คำาว่า 

“มะ” ซ่ึงมีทั้งความหมายวา่ “ที่วา่ง” และยงัมีความ

หมายรวมไปถึง “สถานที่” (place) อีกด้วย หาก

มองไปที่ตัวอกัษรคนัจขิองคำาวา่ “มะ” น้ี ประกอบ

ไปด้วยตัวอักษรสองตัวประกอบกัน ได้แก่ ตัวที่มี

ความหมายว่า “กรอบประตู” และ “พระอาทิตย์”  

โดยที ่ตัวอักษรของคำาว่าพระอาทิตย์นัน้เดิมที

มีรากศัพท์มาจากคำาว่า “พระจันทร์” ดังนั้น หาก

นำาความหมายทั ้งหมดมารวมกันก็จะแปลได้

ว่า “แสงที่ส่องผ่าน” มายังกรอบประตู เป็นนัยว่า

เป็น พื้นที่ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลง

ของเวลา ผ่านห้วงเวลาวัน-คืน/ข้างขึน้-ข้างแรม 

ดงัน้ัน สถาปัตยกรรมญ่ีปุ่นจงึไม่ใช่สถาปัตยกรรม

แห่งทีว่่างแบบตะวันตก หากแต่เป็นสถาปัตย-

กรรมแห่งถิ่นที่แบบตะวันออกซึง่มีการปฏิกิริยา

ตอบโต้เชื่อมต่อระหว่างตัวสถาปัตยกรรม บริบท

สถานที่และเวลา (ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ,์ 2543) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมตะวันออกจึงมี
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ลักษณะของการเอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง 

“คน” กับ “โลก” โดยมีตัวสถาปัตยกรรมเองที่ทำา

หน้าที่เป็นตัวกลางในการนำาพาโลกให้มาปรากฏ

แก่คน

 สถาปัตยกรรมตะวันออกทำาให้ชาวตะวัน

ออกมี “การอยู่” (being) ที่จากชาวตะวนัตก  “การ

อยู่” ในสถาปัตยกรรมตะวันออกได้เอื ้อให้คน

ได้ใช้ประสาทสัมผัสในทุกๆ ด้านในการ “สัมผัส” 

กับโลกธรรมชาติมากกว่า “การอยู่” ที ่เกิดใน

สถาปัตยกรรมตะวนัตก สถาปัตยกรรมตะวนัออก

มักจะเปิดเชื ่อมธรรมชาติแวดล้อมภายนอก

เข้ามา ทำาใหเ้กิดการเข้าใกล้กัน ทำาใหค้นไดสั้มผสั

กับความเยน็สบายของสายลม การเหน็สีที่เปล่ียน

ไปของใบไม้ การได้กลิน่ของดอกไม้ตามฤดูกาล

ต่างๆ การได้แหงนมองดูปุยเมฆที่เคลื่อนที่  และ

การได้สัมผัสกับแสงและเงาที ่พาดผ่าน ทำาให้

มนุษยน้ั์นเกิดทศันคติข้ึนวา่ตนเองน้ันไม่อาจดำารง

อยู่ได้เลยหากขาด “โลก” รอบตัวไป

 Church of Light ของ Tadao Ando เป็น

ตัวอย่างของงานที่แสดงให้เห็น “การอยู่” ของ

มนุษย์ที่เกิดขึน้ในงานสถาปัตยกรรมตะวันออก 

งานนีถู้กสร้างขึน้มาจากความคิดเริม่ต้นที่จะทำา

ให้ สถาปัตยกรรมเป็นตัวกลางให้โลกธรรมชาติ

ได้มาปรากฏตัวและให้มนุษย์ได้มีโอกาสรับรูก้าร

ปรากฏตัวผา่นการสัมผสัดว้ยตัวเอง Tadao Ando 

เริม่ต้นจากการสร้างกล่องคอนกรีตเก็บความมืด  

แล้วจึงสร้างรอยแยกขึน้บนผิวด้านหนึง่ซึง่ทำาให้

แสงธรรมชาติไดก้รีดผา่นเข้ามาเป็นภายในอาคาร  

โดยเส้นแสงนีจ้ะค่อยๆ เคลือ่นตัวผ่านไปบนพืน้ 

ผนัง เก้าอี้และผู้คนด้วยความเข้มและสีสันของ

แสงที่ต่างกันตามเวลาที่เปลี่ยนไป  ทำาให้เกิดการ

กระตุ้นความรู้สึกใหค้นที่อยู่ภายในอาคารไดห้ลุด

เข้าสูห่้วงในการหลอมรวมมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึง่

ของธรรมชาติ (ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, 2551) 

รูปที่ 3  Church of Light

 สถาปัตยกรรมโมเดิร์นของตะวันตกมัก

มีรูปร่างรูปทรงที่สมบูรณ์เตะตาโดดเด่นจากโลก

รอบข้าง มันถูกสร้างมาให้ผู้คนสามารถเข้าใจมัน

ได้ด้วยการ “มองเห็น” ที่ฉาบฉวยในครัง้เดียว  

ซึง่เอื้อประโยชน์กับวิถีชีวิตในเมืองที่เร่งรีบของ

ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับจังหวะความเร็วของรถยนต์

และเคร่ืองจกัร ต่างจากสถาปัตยกรรมตะวนัออก

ที่ถูกสร้างข้ึนใหค้นรับรู้คุณค่าของมันผา่นประสาท

สัมผัสทีห่ลากหลาย และทำาให้คนได้พิจารณา

ถึง “สภาวะความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ” ที่มี

ลักษณะ “เกิดขึน้ช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป” 

แนวคิดที ่แตกต่างกันสุดขัว้นีส้ามารถเห็นตัว

อย่างได้จากการออกแบบและสร้างสวนญีปุ่น่ซึง่

มีวิธีคิดที่ต่างจากการสร้างสวนตะวันตก สวน

ตะวันตกถูกสร้างให้เกิดขอบเขตที่แน่นอนชัดเจน 

พุม่ไม้ถูกตัดแต่งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต ผู้คน

สามารถบอกขอบเขตพืน้ที่ของสวนได้จากการ

มองเห็น สวนตะวันตกจึงมีลักษณะเสมือนเป็น

วัตถุชิ้นหนึง่ ในทางกลับกันผู้คนจะไม่สามารถ

บอกขอบเขตระหว่างพืน้ที่สวนญีปุ่น่กับพืน้ที่ป่า

ธรรมชาติโดยรอบได ้ เพราะพ้ืนที่ทั้งสองส่วนต่าง

ถูกหลอมพรมแดนเข้าด้วยกนั และเราไม่สามารถ
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เข้าใจสวนญีปุ่น่ได้จากการมองเพียงอย่างเดียว 

(Edward Hall, 1966) เราต้องใช้สัมผัสของย่าง

ก้าวพาตัวตนเคลือ่นที่เข้าไปในพืน้ที่ต่างๆ ของ

สวนญีป่ ุน่ที ่ถ ูกเรียงร้อยกันทีละนิดๆ เพือ่ใช้

ประสาทสัมผัสต่างๆ ไปรับรูป้ระสบการณ์ใน

แต่ละพืน้ที่ทั้งหมดก่อน เราถึงจะสามารถเข้าใจ

และ “รู้สึก” ถึงภาพรวมของสวนญี่ปุ่นได้ กล่าวได้

ว่า สถาปัตยกรรมตะวันออกไม่ได้เน้นให้คนใช้

แต่เพียงประสาทสัมผัสทางสายตาในการทำา

ความเข้าใจสิง่ต่างๆ เพราะโลกตะวันออกเชื่อ

ว่าการทำาความเข้าใจ ผ่านการมองจากภายนอก

เพียงอย่างเดียวจะทำาให้เกิดระยะห่างระหว่าง

คนกับส่ิงที่ถูกมองข้ึน  ทำาใหค้นแยกตัวเหนือออก

จากสิง่เหล่านัน้และทำาให้เกิดการรับรูส้ิง่รอบตัว

ในฐานะเพียงวัตถุชิ้นหนึง่เท่านัน้ ต่างกับการใช้

ประสาทสัมผัสอื่นๆ ในการทำาความเข้าใจโลก

รอบข้างที ่ทำาให้เกิดความใกล้ชิดมากกว่าเกิด

ประสบการณท์ี่เข้าถึง “ใจ” มากกวา่ และชว่ยทำาให้

คน “รู้สึก” ร่วมกับโลกได้แนบแน่นมากขึ้น 

 ดังนัน้ การให้ความสำาคัญกับประสาท

สัมผัสต่างๆ ในงานสถาปัตยกรรมตะวันออกจึง

เหมือนเป็นการพยายามทำาความเข้าใจสิง่ต่างๆ 

จากภายในออกมาสูภ่ายนอกด้วย “ความรูส้ึก”  

ต่างกับการมองจากเพียงภายนอกอยา่งฉาบฉวย

และผิวเผินที ่ทำาให้เกิดแต่เพียงความห่างเหิน

เย็นชา

 นอกจากนี ้ ห้องญีปุ่น่ก็เป็นอีกตัวอย่าง

หนึ่งที่ทำาให้เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมตะวัน

ออกที ่ผูกต ิดก ับประสบการณ์การร ับร ูค้วาม

เปลีย่นแปลงของเวลาในธรรมชาติ ดังที่ จุนิชิโร 

ทานิซากิ ได้พยายามสะท้อนภาพออกมาให้เห็น

 “...ความงามของห้องแบบญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับ

เงาสลัวในลักษณะต่างๆ เช่น  ห้องงามขึ้นได้เมื่อ

เงาทึบกระทบซ้อนบนเงาที ่จางกว่าโดยมิต้อง

อาศยัส่ิงอื่นใดอกี... แสงออ่นๆ  จากสวนสามารถ

เล็ดลอดผ่านประตูบุกระดาษเข้ามาในห้องได้แต่

เพียงเล็กน้อยและแสงเรืองๆ นีเ่องที่สร้างมนต์

เสน่ห์แก่ห้องในความรูส้ึกของเรา เราใช้สีอ่อน

สำาหรับส่วนที่เป็นผนัง  เพ่ือใหล้ำาแสงอนับอบบาง

เศร้าสร้อยระทวยทอดลงอยา่งสงบน่ิงสมบูรณ.์.."  

(จุนิชิโร ทานิซากิ, 2528) 

 จะเหน็ไดว้า่ความงามแบบตะวนัออก เชน่

ห้องญีปุ่น่นัน้เกิดขึน้จากเพียงเงาสลัวของการ

เปลีย่นแปลงสภาพแสงธรรมชาติภายนอกที ่

ค่อยๆ เคลือ่นที ่ผ่านผนังกระดาษในลักษณะ

ต่างๆ เป็นการมองเหน็ความงามผา่นการเปล่ียน 

แปลงของแสง เกิดมิติความงามของความมืด

ที่ระคนอยู่ในความสว่าง ทำาให้คนตระหนักถึง

เวลากลางวันและกลางคืนเหมือนชีวิตที ่แปร

เปล่ียนไปตามเวลา ต่างกับหอ้งแบบตะวนัตกที่ใช้

หลอดไฟประดิษฐ์เพือ่สร้างแสงสว่างที่ทำาให้ห้อง

สว่างไสวตลอดเวลาและเป็นเพียงแสงที่หยุดนิง่

ที่ไม่สัมพันธ์กับสภาพแสงธรรมชาติที่เคลือ่นไหว

ภายนอก ทำาให้โลกแห่งกลางคืนได้หายไป คนที่

อยู่ในหอ้งจงึไม่สามารถรับรู้ถึงความเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของเวลาได้

รูปที่ 4  Bruder Klaus Field Chapel



สัมผัสธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล594

 เป็นที ่น่าสังเกตว่าภายหลังยุคโมเดิร์น

เป็นต้นมา ได้เกิดกลุม่สถาปนิกจากฝั่งตะวันตก

ที่เริม่มีแนวคิดในการสร้างพืน้ที่ว่างในสถาปัตย-

กรรมให้เปิดตัวออกไปรับกับสัมผัสธรรมชาติ

ภายนอกมากขึ้น เช่น Peter Zumthor สถาปนิก

ชาวสวสิ ผู้ไดส้ร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมภายใต้แนว

ความคิดแบบองค์รวม หรือ Holistic Approach 

(Tom Dychhoff, 2556) Peter Zumthor ได้สร้าง

โบสถ์แห่งหนึ่งในเยอรมันชื่อ Bruder Klaus Field 

Chapel โบสถ์นีไ้ด้ทำาหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ว่าง

ภายในเข้ากับทั้งบรรยากาศธรรมชาติและบริบท

ของสถานที่อย่างลุ่มลึก โดยดิน น้ำา ลม ไฟ จาก

ทั้งผืนดินและท้องฟ้าต่างเคลือ่นที่ไหลเวียนเข้า

สูส่ถาปัตยกรรมและประสาทสัมผัสของมนุษย์  

ก่อใหเ้กิดประสบการณร่์วมทางอารมณแ์ละความ

รู้สึกต่อธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง  

3.  บทสรุป

 ทัศนคติในการพยายามเอาชนะโลกของ

ชาวตะวันตก นำาไปสูก่ารเกิดขึน้ของสถาปัตย-   

กรรมโมเดร์ินที่ขาดการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ  เกิด

เป็นวิธีคิดในการสร้างการปิดล้อมพืน้ที่ว่างเปล่า

เพื่อประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น  ส่งผลบางอย่าง

ให้ผู้คนมีท่าทีที่เย็นชาต่อโลกแวดล้อมภายนอก  

ซึง่ตรงข้ามกับแนวความคิดของชาวตะวันออก

ที่ใหค้วามสำาคญักับการอยู่ร่วมกันของมนุษยแ์ละ

สรรพส่ิงที่หลอมเป็นองคร์วม  โดยมองมนุษยเ์ป็น

เพียงองค์ประกอบหนึ่งในโลกธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่  

คนตะวนัออกจงึไดส้ร้างสถาปัตยกรรมที่ออ่นไหว

ต่อการสภาวะการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของโลก 

เกิดเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่เปิดตัวต้อนรับให้

ธรรมชาติไดเ้คล่ือนเข้ามาปรากฏแก่มนุษย ์ ทำาให้

มนุษย์ได้สัมผัสและได้รูส้ึกร่วมกับประสบการณ์

ทั้งดีและร้ายในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผ่านวัน

คืนและฤดูกาลที ่หมุนเวียนความเจริญเติบโต 

เสือ่มสลายและดับสูญ ภาพสะท้อนวัฏจักร

ธรรมชาติเหล่านี้ทำาให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความ

เปราะบางของ  “การอยู่” ของตน  และเกิดความ

เข้าใจ เห็นใจ อีกทั้งมองเห็นความแปรผันของ

ธรรมชาติเป็น “เพื่อน” ร่วมชีวิต เกิดเป็นสายใย

ของความเอื้ออาทรอันลึกซึง้ และนัน่เป็นเหตุ

ให้สถาปัตยกรรมตะวันออกได้ก้าวข้ามมิติของ 

“สถาปัตยกรรมแห่งที่ว่าง” ไปสู ่ “สถาปัตยกรรม

แห่งถิ่นที่” 
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ความสับสนเชิงทฤษฏีในการใช้สัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

Theoretical Confusion of Using Semiology as a Design Guideline

ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์1 และ ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์2

Sant Suwacharapinan, Ph.D.1 and Taweesak Kaittiweerasak2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 

 จุดมุ่งหมายหลักของบทความชิ้นนี้ คือ ทำาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็น

ของความสับสนเชิงทฤษฏีระหว่างกระบวนการสร้างความหมาย (signification) และกระบวนการสื่อสาร 

(communication) เพราะจะทำาให้เกิดกับดักในความคิดที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อความคิดสร้างสรรค์ 

โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพือ่การออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 

สองคน ข้อโต้แย้งหลักในบทความชิ้นนีไ้ด้จากบทความ “Semiotics and Architecture: Ideological 

Consumption or Theoretical Work” และ “Architectural Anagrams: The Symbolic Performance 

of Skyscrapers” ของไดแอนน่า อาเกรซ (Diana Agrest) บทความนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ 

ส่วนแรก เป็นการคลี่คลายอภิปรายถึงแนวคิดและข้อโต้แย้งหลักจากบทความหลัก ส่วนที่สอง เป็นบท

สรุปจากงานวิจัยเพือ่การออกแบบของนักศึกษาทั้งสอง และในส่วนที่สาม เป็นการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เพื่อป้องกันมิให้ตกเข้าไปในหลุมพรางกับดักทางความคิด

Abstract 

 The aim of this paper is to analyze and synthesis the outcomes of what students have 

explored in their in-class researches. We focus particularly on the theoretical confusion, which 

occurs mostly at the point where the process of signification and communication takes place. 

We believe that instead of becoming useful, Semiology is rather turn into the blockage of 

imagination. Our argument is based on the argument of Diana Agrest’s papers, “Semiotics and 

Architecture: Ideological Consumption or Theoretical Work” and “Architectural Anagrams: The 

Symbolic Performance of Skyscrapers”, which we strongly believe they could help us to unearth 

such the problem. This paper is consisted of three main parts, the first one is to explore two 

of Diana Agrest’s papers, which provides the theoretical framework for this paper. The second 

part is to re-think through the in-class researches of students in order to pin point the confusion 
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of using Semiology and the differentiation between signification and communication. Lastly, it 

is an analysis and synthesis part which aim to prevent to get into such a theoretical trap.

คำาสำาคัญ (Keywords): สัญวิทยา (Semiology), การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design), 

กระบวนการสร้างความหมาย1 (Signification) กระบวนการสื่อความหมาย (Communication) 

ความสับสน (Confusion)

1 จากคำาอธิบายของ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ที่ขยาย

ความเอาไวว้า่ “significance” เอาไว้ว่า “ความหมายในเชิง

ที่ถูกสร้างหรือทำาให้เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย

โดยตัวผู้ศกึษาและส่ิงที่ถูกศกึษาเอง มีบทบาทอยา่งสำาคญั

ในการร่วมสร้างความหมายนัน้ๆ ให้เกิดขึน้ด้วย”แต่ใน

บทความนี้แปลคำาว่า “signification” เป็น “กระบวนการ

สร้างความหมาย”และแปลคำาว่า “communication” เป็น 

“กระบวนการสือ่ความหมาย” เพือ่ชี้ให้เห็นถึงความแตก

ต่างระหวา่งกระบวนการทั้งสอง ซ่ึงมีความแตกต่างไปบ้าง

จากคำาอธิบายของไชยรัตน์ เนือ่งจากในขณะที่ไชยรัตน์ 

สร้างความแตกต่างระหว่างคำาว่า “meaning และ signifi-

cance” เพือ่อธิบายความเชื ่อมโยงของความสัมพันธ์

ระหว่างความหมายสัญญะ (signified) และ รูปสัญญะ 

(signifier) ในเวลาต่อมา แต่ในบทความชิ้นนี้ต้องการเน้น

ที่กระบวนการเกิดขึน้ของความหมาย และกระบวนการ

ที ่ความหมายนัน้ถูกนำาไปใช้ มีความหมายที ่เก ิดขึน้

สองระดับที ่แตกตา่งกัน จึงเลือกที ่จะใช้คำาที ่แสดงถึง

กระบวนการมากกว่า 

 ทีมผู ้วิจัยมีความสนใจที ่จะขยายความ

และเข้าไปพิจารณาในประเดน็ดงักล่าวใหมี้ความ

ลึกซึง้ขึน้ จึงก่อให้เกิดงานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนี้

ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ คือ เพื่อขยายองค์

ความรูเ้ดิมในด้านทฤษฎีสัญวิทยาและสถาปัตย- 

กรรม เพือ่ที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่าง

ระหว่างการสร้างความหมายและการสือ่สาร 

สัญญะเพราะจากความแตกต่างนีเ้องที่สามารถ

ก่อให้เกิดการวิพากษ์องค์ความรูเ้ดิม และเพือ่ที่

จะสร้างเป็นข้อเสนอแนะตอ่ไปสำาหรับการนำาไป

ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางการออกแบบ แนวทางการทำา

วิจัยเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างทีมคณาจารย์ 

และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สองคน นักศึกษาท่านแรก 

ชื่อ นางสาวเบญญา สิงห์อุสาหะ ทำาวิทยานิพนธ์ 

โครงการพิพิธภัณฑ์สือ่กรมประชาสัมพันธ์ มี

ความสนใจที่จะค้นหา “การสือ่ความหมายของ

สถาปัตยกรรมด้านการสื่อสารมวลชน” และคนที่

สอง นางสาว กุลธิดา อัครมณี ทำาวิทยานิพนธ์

โครงการโรงละครแห่งชาติแห่งใหม่ มีความสนใจ

ที่จะค้นหา”การแสดงออกทางอัตลักษณ์ความ

เป็นไทยในรูปแบบของสัญญะสูส่ถาปัตยกรรม

ประเภทโรงมหรสพ” ทั้งสองมีคำาถามนำาในการ

วิจัยเพือ่การออกแบบว่า “สัญญะที่ถูกคัดสรร

และนำาไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม จะ

สามารถสือ่สารกับผู้คนได้หรือไม่ และสามารถ

สือ่สารตรงตามความมุง่หวังของผูอ้อกแบบทีไ่ด้

เลือกสรรสัญญะหรือไม่” รายละเอียดของการ

ทดลองคน้หาอตัลักษณแ์ละสัญญะ รวมถึงข้อคน้

พบจะถูกกล่าวถึงในอันดับต่อไป 

 สำาหรับบทความชิ้นน้ีมุ่งเน้น การวเิคราะห์

และวิพากษ์องค์ความรูเ้ดิมที ่ได้ถูกสร้างขึน้มา

ที ่เก ีย่วก ับการประยุกต ์ใช้ส ัญวิทยาในงาน

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะความสับสน

เชิงทฤษฎี ในเร่ืองเก่ียวกับความแตกต่าง ระหวา่ง 

กระบวนการสร้างความหมาย (signification) และ 

กระบวนการสื่อความหมาย (communication) ที่

ส่งผลต่อข้อเสนอแนะของการออกแบบโครงสร้าง 
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บทความนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำาคัญ คือ 

ส่วนแรก เป็นการขยายความถึงข้อโต้แย้งที่เกิด

ข ึน้จากงานเข ียนของน ักทฤษฎ ีคนอื ่นๆ ที ่

เกีย่วข้องกับประเด็นดังกล่าว ข้อโต้แย้งหลัก

อ้างอิงจากบทความ “Semiotics and Architec-

ture: Ideological Consumption or Theoretical 

Work” และ “Architectural Anagrams: The 

Symbolic Performance of Skyscrapers” ของ 

ไดแอนน่า อาเกรซ (Diana Agrest) ที่ชี้ให้เห็นถึง

แง่มุมของการวิพากษ์ในจุดที่เกิดความสับสนนี ้

ส่วนที่สองเป็นการกล่าวถึงงานของนักศึกษาที่ได้

ประยุกต์ใช้สัญวิทยาเพือ่การเก็บข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการออกแบบจนกระทั่ง

เป็นงานออกแบบขัน้สุดท้าย ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น

และข้อจำากัดที่เกิดขึน้ และในส่วนสุดท้าย เป็น

ส่วนที่ว่าด้วยการนำาเอาสัญวิทยาไปใช้เพือ่เป็น

ข้อเสนอแนะทางการออกแบบว่าควรมีเงื่อนไข

อย่างไรบ้าง 

1. ย้อนคิดทบทวน สร้างข้อโต้แย้ง 

 และประเด็นวิพากษ์ 

 ในงานของ ดร.สันต์ ส ุวัจฉราภิน ันท์ 

ทวีศักดิ ์ เก ียรติวีระศักดิ ์ และรัฎฐา ฤทธิศร 

ได้วิเคราะห์วรรณกรรมตัง้แต่ทฤษฏีสัญวิทยา

ของแฟร์ดินองค์ เดอโซซูร ์ (Ferdinand de 

Saussure, 1857-1913) และชาร์ลแซนเดอร์

เพอร์ซ (Charles Sanders Peirce, 1839 – 1914) 

และไปสูว่ิธ ีการต่างๆ ที ่สถาปัตยกรรมได้นำา

เอาสัญวิทยาไปใช้ เพือ่สร้าง “ภาษา” ทาง

สถาปัตยกรรม จนถึงข้อพิจารณาและเงื่อนไขที่ 

“ภาษา” เหล่านัน้จะสามารถ “สือ่สาร” ได้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสถาปัตยกรรมไทย

ร่วมสมัย (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, ทวีศักดิ์ เกียรติ

วีระศักดิ์ และรัฎฐา ฤทธิศร, 2555) สิ่งที่น่าสนใจ

คือ มีร่องรอยที่สำาคัญอย่างน้อย 2 ประเด็นที่ดู

เหมือนวา่จะนำาไปสู่การติดกับหลุมพรางความคดิ

ของตัวเอง และเป็นสิง่จำาเป็นที่ควรจะหยิบยก

ขึ้นมาขยายความ

 1)  ใน “การถอดรหัสและการประยุกต์

ใช้อัตลักษณ์เพือ่เป็นแนวทางการออกแบบ” 

ทีมผู้วิจัยมิได้ตระหนักถึงการเชื่อมและรวมเอา

ข้อเสนอแนะทางทฤษฎีทั ้งของโซซูร์ และของ 

เพอร์ซ เข้าด้วยกันอย่างไม่ได้มีการฉุกคิดถึง

ข้อแตกต่างระหวา่งกรอบทฤษฎีและแนวทางการ

ใช้สัญวิทยาของคนทั้งสอง แนวคิดของโซซูร์นัน้

จะไม่มี “คน” เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างรูปสัญญะ

และวัตถุจริงที่อยู่ภายนอก (Object – External 

Reality) ในขณะที่แนวคิดของ เพอร์ซ นัน้สนใจ

ความหมายเก ิดข ึน้ซ ึง่ได้จากการม ีสว่นร ่วม

ของ “คน” คือ การที่คน ประสบการณ์ และความ

ทรงจำาซึง่เป็นตัวแปรให้เกิดความเชื่อมโยงใน

ระดับที่แตกต่างกันทั้งสามระดับ (สัญรูป ดัชนี 

และสัญลักษณ์) 

 2) การวิเคราะห์วรรณกรรมในส่วนที ่

เกี่ยวข้องกับ “ภาษา” ทางสถาปัตยกรรมทิศทาง

ของการวิเคราะห์ ของงานวิจัยได้เริม่เปลีย่นไป 

จากการถอดรหัสสัญญะไปสูก่ารสือ่สารทาง

สัญญะโดยไม่รูต้ัวซึง่พบเห็นได้จากในข้อเสนอ

แนะสำาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์ ที่ประกอบไปด้วย การระบุระดับของ

การประยุกต์ใช้ 4 ระดับและการสือ่สารกับผู้คน

อีก 3 ระดับนัน้ เป็นเสมือนร่องรอยที่สำาคัญ

อีกร่องรอยหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงสองแนวทาง

ในการใช้สัญวิทยา (สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และ

คณะ, 2555, น. 44-46)  

 องค์ความรูท้ี่เกิดขึน้จากงานวิจัยชิ้นนีน้ัน้ 

ยังมีร่องรอยและแง่มุมบางมุมที่ยังไม่ได้รับการ
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คลีค่ลาย โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่านักศึกษา

ที ่สร้างหัวข้อวิจัยเพือ่การออกแบบนัน้นำาเอา

สัญวิทยามาใช้แบบใด ในเบือ้งต้นทีมผู ้วิ จัย

เสนอว่า ระหว่างแบบพรรณนาหรือแบบท้าทาย

แบบยอมรับในความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะ

และความหมายสญัญะทีม่ีอยูแ่ลว้กอ่นหน้า หรือ

ค้นพบให้เห็นการประกอบสร้างและท้าทายปรับ

เปลี่ยนคู่ความสัมพันธ์นั้น

1.1  ความแตกต่างเชิงทฤษฎีระหว่าง

 กระบวนการสร้างและสื่อความหมาย 

 ไดแอนน่า อาเกรซ และมาริโอ แกรนด์ 

เดลโซนาส (Agrest & Gandelsonas,1973) 

ทั้งสองเชื่อว่า สัญวิทยา ให้ผลลัพธ์ที่ลึกซึง้ขึน้

ต่อความหมายทางสถาปัตยกรรม และสร้างความ

แตกต่างออกไป โดยเฉพาะเม่ือเข้ามาสู่องคค์วาม

รู้ทางสถาปัตยกรรม เพราะ “สัญวิทยาเป็นระบบ

ความคิดที ่ไม่จำาเป็นต้องหยิบยืมเอาความคิด

อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของตวัมนัเอง 

(Agrest & Gandelsonas, 1973, p. 111) นั่นคือ

สัญวิทยาเอื้อให้มีวิธีการค้นหาความจริงในตัว

ระบบปิดของมันเอง โดยอาศัยภาษาศาสตร์

โครงสร้าง  โดยท่ีไม่จำาเป็นต้องพ่ึงพาแนวคิด ตรรกะ 

ความเชื่อ และวิธีการค้นหาความจริงที่หยิบยืม

จากศาสตร์หรือองค์ความรูอ้ื่นๆ ทั้งสองเชื่อว่า 

เมือ่พิจารณาจาก “ภายใน” กระบวน การสร้าง

ความหมาย หมายความว่า ไม่เพียงแค่พิจารณา

จากรูปสัญญะและความหมายสัญญะ ตาม

แนวคิดของโซซูร์เท่านั้น แต่สิ่งที่สำาคัญ คือ ควร

จะต้องพิจารณาว่าการประกอบสร้างของความ

สัมพันธ์นัน้เชื ่อมโยงกับโครงสร้างภายในของ

ระบบที่ใหญ่กว่านั่นคือ กรอบและข้อกำาหนดโดย

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมนัน้ๆ ด้วย โดย

สรุปทั้งสองเชื่อว่า “กระบวนการสือ่ความหมาย

มักจะสนใจในการใชแ้ละผลกระทบของสัญญะ ใน

ขณะที่กระบวนการสร้างความหมายมักจะเชื่อม

โยงกับความสัมพันธ์ภายในระบบ และสนใจใน

ธรรมชาติของสัญญะและกฎกติกาที่ควบคุมมัน” 

(Agrest & Gandelsonas, 1973, p. 115) เงื่อนไข

ที่สำาคัญที่ทั้งสองตัง้ข้อสังเกตคือ ความสัมพันธ์

ของรูปสัญญะและความหมายสัญญะ มี “ความ

เป็นไปตามยถากรรม” ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ก่อให้เกิด

จุดของการวิพากษ์และท้าทายองค์ความรู้เดิม

 

1.2  ความเป็นไปแบบมีความเป็นยถากรรม

 (Arbitrariness)

 สำาหรับ “ความสัมพันธ์แบบเป็นไปแบบ

มีความเป็นยถากรรม” โซซูร์สร้างข้อโต้แย้งกับ

แนวคิดของกระบวนการสร้างความหมายตาม

ความเข้าใจของภาษาศาสตร์เดิม สำาหรับโซซูร์

แล้ว “คำา” สามารถมีความหมายก็ต่อเมือ่มันมี

ความสัมพันธ์กับตำาแหน่งแห่งที่ของมันในภาษา 

“ความเป็นไปแบบมีความเป็นยถากรรม” ขยาย

ความไดว้า่มันเป็นผลจากความสัมพันธ์ทางสังคม 

เป็นกฎกติกาทางสังคม ความหมายที่เกิดขึน้นัน้ 

ไม่ได้ฝั่งอยู่ในคำา แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

เสียงและรูป ซ่ึงรวมถึงภาพตัวแทน ที่เกิดจากการ

ใช้ต่อๆ กันมา (social convention) และดว้ยความ

ย้อนแย้งของข้อโต้แย้งนีเ้องที่โซซูร์ชี ้ให้เห็นว่า 

คู่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ภายในระบบภาษานัน้

ไม่ใช่เพียงแค่เป็นความสัมพันธ์ภายในระบบ แต่

มันยังเป็นสิง่ที่ประกอบสร้างและถูกใช้ต่อๆ กัน

มาจนเป็น “ระบบปิด” และได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ที่อธิบายไม่ได้ หรือบางคนเชื่อไปว่าเป็นไปตาม

ธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้น จากเงื่อนไขของคู่ความ

สัมพันธ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดการเข้าไปพิจารณาที่

จุดของการวิพากษ ์ จะก่อให้เกิดการปรับเปลีย่น

ท่าทีต่อความเป็นอุดมการณ์ขององค์ความรูท้าง
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สถาปัตยกรรมซึ่งเดิมมีความคงที่ ปรับเปลี่ยนไม่

ได้ เสมือนเป็นความหมายที่ถูกบรรจุเอาไว้ตั้งแต่

ต้น และเมื่อเอาเข้ามาพิจารณากับการออกแบบ

สร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรม การที่รูปทรง

ทางสถาปัตยกรรมถูกเข้าใจไปในแบบนัน้ ไม่ใช่

เพราะว่ามันมีความหมายที่บรรจุลงไปในนัน้ที่

เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ แต่เป็นเพราะความ

หมายไดถู้กใชใ้นฐานะที่มันเป็นผลของการใชง้าน

ตามวัฒนธรรม และถูกใช้ส ืบเนือ่งต่อกันมา 

(Agrest and Gandelsonas, 1973, p. 117) ดังนั้น

มันจึงสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งข้อแตกต่างระหว่างภาษาและสถาปัตยกรรม 

คอื การสร้างสรรคใ์นงานสถาปัตยกรรม เพราะใน

ทางภาษาแล้ว ปัจเจกสามารถเพียงแค่ใช้แต่ไม่

สามารถปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างของภาษาได้  

แต่สามารถปรับใชไ้ดภ้ายใต้ระบบ เพราะความคดิ

สร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนี ้ มันเป็นการ

ละเล่นที่ซับซ้อนมีความหลากหลายทั้งในแง่ของ

รูปร่างและแนวคิดเชิงอุดมการณ์ภายใต้เงื่อนไข

หลายๆ อย่างประกอบกัน มีสามประเด็นหลัก

ที่เกิดขึน้จากการวิเคราะห์บทความของ อาเกรซ 

และแกนเดอร์โซนาส พบว่า 

 1)  ในประเด็นของความเข้าใจผิดระหว่าง

กระบวนการสร้างความหมาย (signification) และ

กระบวนการสือ่ความหมาย (communication) 

และต้องการชี้ให้เห็นว่า การนำาเอาแนวคิดใน

เชิงภาษาศาสตร์โครงสร้างหรือ เครือ่งมือที่ใช้

วเิคราะหภ์าษามาใชเ้ทยีบเคยีงระหวา่ง “กระบวน 

การสร้างความหมาย” ของสถาปัตยกรรม จะเอา

มาเทียบเคียงโดยตรงไม่ได้ เพราะอาจจะก่อให้

เกิดความสับสน เช่น ในกรณีของการใช้กระบวน 

การสือ่ความหมายมาแทนการสร้างความหมาย 

ตามความเข้าใจของหลายๆ คน

 2) ในประเด็นเรือ่ง “ความสัมพันธ์แบบ

เป็นไปตามยถากรรม” (Arbitariness) ที่เกิดขึน้

ระหว่างสัญญะที่แตกต่างกันภายในคำา ที่เมื่อ

รวมกันแล้วกลายเป็นภาษา ซึง่ความสัมพันธ์     

ดังกล่าว ทั้งสองเชื่อว่าเป็นเงื่อนไขและกลไกทาง

สังคมและถูกประกอบสร้างขึน้มา ไม่ได้เกิดขึน้

แบบเป็นธรรมชาติ ซึ่งถ้าจะนำามาใช้กับงานสถา-

ปัตยกรรม ก็จะทำาใหเ้หน็วา่ ความหมายเดมิที่เกิด

ขึน้เป็นสิง่ที่สามารถปรับเปลีย่นได้ คือ เป็นการ

ตั้งคำาถามและมุง่หมายที ่จะปลดปล่อยความ

สัมพันธ์ที่ถูกผูกเอาไว้ตัง้แต่แรก (สันต์ สุวัจฉรา

ภินันท์ และคณะ, 2555, น. 105-107) 

 3)   ในประเดน็เร่ือง “คุณค่า” (Value) ที่เกิด

ขึน้จากการเชื่อมโยงระหว่างระบบภายใน “คำา” 

ไปสูร่ะบบภายนอก ที่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ

และความหมายขึ้น เช่น ในกรณีคำาว่า mutton มี

ความหมายเท่ากับ sheep ซึง่ทั้งสองคำามีความ

สัมพันธ์กันภายนอกระบบของตัวมันเอง ส่ง

ผลให้มีความจำาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยของ 

“ความเฉพาะเจาะจง” ในกรอบของแต่ละกลไก

และเงื่อนไขของระบบสังคมและวัฒนธรรม ย่อม

มีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกัน ซึ่งตรงจุดนั้น

เองที่ส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ภายใน

ระบบของคำา เช่น ภายในบริบทของสถาปัตยกรรม

ตะวันตก หรือในพืน้ที ่แต่ละประเทศ แต่ละ

ภูมิภาค แต่ละเผ่าพันธุ์ ก็ย่อมมีเงื่อนไขและกลไก

ต่างกัน

 4)  ในประเด็นเรือ่ง “แนวทางการนำาเอา

ทฤษฏีสัญวิทยามาใช้” ซึง่ในงานเขียนชิ้นนีข้อง 

อาเกรซ เขียนเน้นไปที ่แนวทางในเชิงที ่เป ็น 

Syntactic (พิจารณาที่ตัวโครงสร้างที่ส่งผลต่อ

การเกิดความหมาย) มากกวา่ Semantic (พิจารณา

ที ่การสือ่ความหมายโดยตัวมันเอง) เพราะ

พยายามชี้ให้เห็นถึงร่องรอยของ “โครงสร้าง” ที่
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ก่อใหเ้กิดการสร้างความหมาย เชน่ เน้ือเมือง กฎ

กติกา กฎหมายของการควบคุมสถาปัตยกรรม

เมือง ความหมายเดิม รูปแบบที่ยอมรับไปแล้ว 

ฯลฯ มากกวา่ที่จะพยายามอธิบายวา่ หวัตึกระฟ้า

ในรูปแบบต่างๆ มีความหมายว่าอะไร 

 โดยสรุปจากการวิเคราะห์วรรณกรรม 

การนำาเอาทฤษฏีสัญวิทยามาใช้กับงานสถา-

ปัตยกรรมนัน้ไม่สามารถนำามาใช้อย่างสุดโต่ง

ได้ การใช้น่าจะเป็นการใช้ในเชิงวิพากษ์มากกว่า 

ส่งผลให้เกิดการตัง้คำาถามและท้าทายกรอบ

ความคิดและความหมายเดิม ดังเช่น สถาปนิก

บางคนต้องการออกแบบให้เกิดการส่ือความหมาย

ได้หลายทาง หรือมองว่ารูปแบบของสถาปัตย-

กรรมนัน้มีวิวัฒนาการตลอดเวลาเช่นเดียวกบั

การใช้ภาษาในระดับบุคคล (langue) เป็นเสมือน

การต่อรองกับโครงสร้างและระบบ (structure) 

ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการ

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการปรับใช้

ภาษาในสภาวะใหม่ๆ เสมอ ซึ่งในจุดนี้เองที่งาน

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข 

เสนอให้พิจารณาการปรับใช้ภาษากับการออกแบบ

ในเชิงที่เป็น “วากยสัมพนัธ์ (Syntax) หรอืรูปแบบ 

(Form)” คือ วิธีที่คำาหรือองค์ประกอบอื่นๆ ของ

โครงสร้างประโยคถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นรูปทรง

ของประโยคมากกว่าแบบ “วาทศิลป์ (Rhetoric) 

หรือเนื้อหา (content) ที่เน้นไปที่รูปแบบของการ

เขียน” (สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, 2548, น. 141) 

ซ ึง่คล้ายกับสิง่ที ่อาเกรซได้นำาเสนอระหว่าง

แนวทางการใชสั้ญวทิยาเพ่ือการออกแบบระหวา่ง 

ในเชิงที ่เน ้นความหมายเกิดขึน้ภายในความ

สัมพันธ์กับโครงสร้าง (syntactic) และในเชงิที่เน้น

รูปแบบหรือความหมายด้วยตัวเอง (semantic)

2.  งานวิจัยเพื่อการออกแบบของนักศึกษา   

 ตามกรอบสัญวิทยา

2.1  นางสาวเบญญา สิงห์อุสาหะ 

 หัวข้อวิจัยเพื่อการออกแบบ: การสื่อ

 ความหมายของสถาปัตยกรรมด้าน

 การสื่อสารมวลชน

รูปที่ 1 บทวเิคราะหร์ะดบัของการส่ือสารทางสัญญะของ

 อาคารราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสาร

รูปที่ 2 แนวคิดการออกแบบขั้นตอนสุดท้ายที่อาศัย

 คุณภาพของที่ว่างทางกราฟฟิกแทนที่จะใช้ผล

 วิเคราะห์ในเชิงการรับรู้
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 จากผลการวิเคราะห์ค้นหาสัญญะทาง

สถาปัตยกรรมที่เกีย่วข้องกับงานด้านสือ่สาร-

มวลชน พบว่า มีส่วนนอ้ยที่สามารถสือ่สารได้

ด้วยตัวสถาปัตยกรรมเอง โดยสถาปัตยกรรมที่

คัดเลือกมาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบแยก 

แยะได้ออกเป็นดังนี้ รูปทรงสมมาตร การมียอด

แหลมพุง่ขึน้ฟ้าการใช้วงกลมลักษณะลวดลาย

ของรูปด้านเส้นรอบรูปของอาคารการใช้ช่องเปิด

การเน้นทางเข้าอาคาร การใชสี้แดง และการสร้าง

ฉากหลังให้อาคาร แต่พบว่าองค์ประกอบที่สือ่

ถึงการส่ือสารมวลชนมีเพียงการใชสี้แดง ซ่ึงส่ือถึง

ความรวดเร็วในการสือ่สาร การใช้ทรงกลมที ่

สือ่ถึงลูกโลก การใช้ลายของตูโ้ทรศัพท์และการ

มียอดแหลมหรือใช้ลวดลายแท่งสูง เพือ่สือ่ถึง

เสาส่งสัญญาณวิทยุ หลังจากนัน้ทำาการวิเคราะ    

หสั์ญญะในดา้นการรับรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 

คือ ระดับสัญรูป (Icon) ระดับดัชนี (Index) และ

ระดับสัญลักษณ์ (Symbol) โดยพบว่า การใช้

สัญรูปที ่ส ือ่ความหมายถึงการสือ่สารมวลชน 

คือ การใช้ชื่ออาคาร หรือโลโก้ ที่แปะไว้กับตัว

สถาปัตยกรรมส่วนการใช้ดัชนี คือการใช้วัตถุที่

บ่งชี้ถึงการสื่อสาร อันได้แก่ เสาส่งสัญญาณวิทยุ 

จานดาวเทียม การใช้สีแดง และการใช้ลวดลาย

ของตู้โทรศพัทแ์ละการใชสั้ญลักษณ ์อนัไดแ้ก่การ

ใช้ทรงกลม ใช้ยอดแหลม และลวดลายเงาซึง่จะ

พบว่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนัน้เป็น

การใช้สว่นใหญ่เป็นสญัญะในระดับสัญลักษณ์

ทั้งสิ้น 

2.1.1 การนำาผลวิจัยมาใช้ในการออกแบบ

 จากผลวิจัยที่ได้จากการสอบถามข้างต้น  

นักศึกษาผู้วิจัยได้เลือกในส่วนของสัญรูป (Icon) 

และดัชนี (Index) มาใช้ในการพัฒนารูปทรงของ

สถาปัตยกรรม ซึ่งจากผลการสอบถาม พบว่า (1) 

สัญรูปเป็นสญัญะที่รับรูไ้ด้ง่ายและตรงไปตรงมา

ที ่สุดซึง่จะขาดไปไม่ได้ ในเบือ้งต้นจึงเลือกใช้

การใส่ชื่อของอาคารเข้าไปกับตัวสถาปัตยกรรม 

และ (2)  ดัชนี เป็นสัญญะที่ผู้คนทั่วไปรับรู้ได้เป็น

อนัดบัสอง จงึเลือกการนำา “เสาส่งสัญญาณวทิย”ุ 

และ “สีแดง” มาเป็นแนวทางในการออกแบบ

รูปทรงทางสถาปัตยกรรม  เนื่องจากลักษณะของ

เส้นกราฟฟิก และรูปทรงของตัวเสาส่งสัญญาณ

ทางวิทยุมีความน่าสนใจ มีรูปทรงที่โดดเด่น และ

มีลักษณะที่คล้ายกับหลังคาในผังบริเวณของงาน

สถาปัตยกรรม จึงน่าจะสามารถนำาไปพัฒนาต่อ

เป็นแนวทางในการสร้างสรรคท์ี่วา่งทางสถาปัตย-

กรรมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า การที่จะ

นำาเอาสัญรูป และดัชนี ตามผลของการวิเคราะห์

มาใช้อย่างตรงไปตรงมา กลับเป็นการยากที่จะ

ออกแบบอาคารให้สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ได้ 

และกลายเป ็นข ้อจำ าก ัดของการออกแบบ

อีกด้วย

 ดังนัน้ เมือ่เข้าสูข่ ัน้ตอนของการสร้าง

สรรค์ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจที่จะลดเงื่อนไขของการ

สือ่ความหมายลง และเพิม่ความสนใจในการ

สร้างสรรค์จากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์

มากขึน้ นักศึกษาผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปทรงเชิง

สัญลักษณ์ (symbolical form) ของเสาสัญญาณ

ว่ามีคุณภาพกราฟฟิกที ่สามารถนำามาต่อยอด

เป็นพ้ืนที่วา่งได ้ จงึทำาการแปลงภาพเสาสัญญาณ

วทิยเุป็นภาพกราฟฟิกเพ่ือวเิคราะหเ์ส้นสาย โดย

แปลงออกเป็นสามระดับ คือ ระดับจุดและเส้น

ของโครงหลัก ระดับเส้นกรอบ และระดับเส้น

รูปทรงทั้งหมด จากน้ันจงึทำาการวเิคราะหค์ณุภาพ

ของเส้นทั้งสามระดบั โดยดจูากลักษณะของที่วา่ง

ที่ปรากฏในลายเส้นกราฟฟิก (graphic spacing) 

หรือการกรอบของเส้นสายที่พัฒนาต่อมาเป็น

พื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมได้ 
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2.2  นางสาวกุลธิดา อัครมณี

 หัวข้อวิจัยเพื่อการออกแบบ: 

 การแสดงออกทางอัตลักษณ์ความ

 เป็นไทยในรูปแบบของสัญญะ

 สู่สถาปัตยกรรมประเภทโรงมหรสพ

รูปที่ 3  ข ัน้ตอนของการคัดเลือกสัญญะจากอาคาร

 โรงมโหรสพและแยกแยะตามระดับของการรับรู้

รูปที่ 4  แนวคิดการออกแบบขัน้สุดท้ายที่มีร่องรอยของ

 การยอมรับเอากรอบการสือ่สารของรูปทรงและ

 องคป์ระกอบของการส่ือสารแบบไทยกระแสหลัก

 อันเนือ่งมาจากลักษณะของโครงการที ่ต ้อง

 สื่อสารกับผู้คนในวงกว้าง

 จากการคัดเลือกสถาปัตยกรรมประเภท

โรงมหรสพในระดับสากลเพือ่นำามาวิเคราะห์หา

จุดร่วมของการสือ่ความเป็นโรงละครผ่านงาน

สถาปัตยกรรม และวิเคราะห์ค้นหาการประกอบ

สร้างของสัญญะ โดยอาศัยการวิเคราะห์ผัง

โครงการการเข้าถึงรูปด้านโครงการสัดส่วนและ

การใชสั้ญญะทางวฒันธรรม รวมถึงการสอบถาม

ถึงการรับรูข้องผู้คนกับความหมายของอาคาร

ดังกล่าว ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า หลายส่วน

ของโครงการที่ได้คัดเลือกมา ข้อมูลบางส่วนไม่

สามารถนำามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยใน

ลำาดับต่อไปได้ เช่น ในด้านของการเข้าถึงผัง

โครงการ แกนสมมาตร ฯลฯ และพบว่า ผู้คน

สามารถร ับร ูส้ ัญญะได้ดีที ่ส ุดของโครงการ

ประเภทโรงมหรสพ คือ ส่วนอาคารแสดงซึ่งเป็น

หัวใจหลักของโครงการ ซึง่พบว่า รูปทรงอาคาร

ภายในโครงการอาจผลต่อการช่วยสือ่สัญญะ

ดว้ยเชน่กันผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามสำาคญัใน

เรือ่งของการสือ่สัญญะความเป็นไทยผ่านตัว

โครงการอย่างชัดเจน โดยไม่ได้คำานึงถึงรูปแบบ

ของประเภทโครงการที ่ต้องการสือ่ความเป็น

โรงละคร ทำาให้ได้ข้อสรุปว่า รูปแบบโครงการ ซึ่ง

เก่ียวโยงถึงการออกแบบในระดบัประเทศ จำาต้อง

ให้ความสำาคัญในส่วนของการสือ่สัญญะทาง

วัฒนธรรมที่ชัดเจน โดยมีส่วนของการออกแบบ

เพือ่การแสดงออกถึงประโยชน์ใช้สอยของ

โครงการเป็นเร่ืองรอง การแสดงออกซ่ึงสัญญะทาง

วัฒนธรรมถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์

ความเป็นตัวตนของชาติให้ชัดเจน และสือ่สาร

โดยเสมือนเป็นตัวแทนประเทศสูร่ะดับสากล

และพบดว้ยวา่ รูปแบบการส่ือสัญญะผา่นทางการ

ประดับตกแต่งอาคารเป็นการรับรูท้ี่ชัดเจนที่สุด 

ถัดมาคือ การสือ่สัญญะโดยใช้วัสดุอาคารและ

การส่ือสัญญะโดยใชรู้ปอาคารเป็นลำาดบั สามารถ

รับรู้ได้ง่าย
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2.2.1 การนำาผลวิจัยมาใช้ในการออกแบบ

 ในขัน้ตอนการออกแบบ เลือกที่จะหยิบ

ลายไทยซึง่ใช้เป็นสัญญะของความเป็นไทยมา

ใช ้เน่ืองจากพบวา่ โครงการระดบัชาติและจำาเป็น

ที่จะต้องยอมรับกรอบของการสือ่สารกับผู้คน

ในวงกว้างเป็นประเด็นสำาคัญ ซึ่งถ้ามุ่งเน้นการใช้

สัญวทิยาในเชงิร้ือสร้าง หรือในเชงิโครงสร้างอาจ

จะไม่สามารถส่ือสารกับผู้คนไดเ้ลย อยา่งไรก็ตาม

นักศึกษาผู้วิจัยก็พยายามสร้างช่องว่างของการ

สร้างสรรค์ โดยอาศัยการเปลีย่นแปลงและลด

ทอนรายละเอียดของลายไทยให้เหลือเพียงรูป

สามเหลีย่มเพือ่ที่จะไม่บิดเบือนความเป็นภาพ

ต้นแบบลายไทยจนเกินไป จากรูปทรงของอาคาร

ในขัน้สุดท้ายซึง่ยังคงไม่ค่อยสือ่สารถึงความเป็น

ไทย จึงนำาสัญญะที่สื่อความหมายความเป็นไทย

มาใชอ้ยา่งโจง่แจง้ คอื เร่ืองของภาพจติรกรรมไทย 

ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการยอมรับกรอบความคดิการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมที่สือ่ถึงความเป็นไทยใน

แบบกระแสหลักอยา่งชดัเจนประกอบลงไปในตัว

อาคาร 

3. บทวิเคราะห์ 

 เมือ่วิเคราะห์จากงานวิจัยเพือ่การออก 

แบบของนักศึกษาทั้งสองแล้วเกิดคำาถาม คือ ใน

เมื่อทำาตามกรอบทฤษฎีสัญวิทยาแล้ว และอีกทั้ง

สามารถค้นพบว่า “สัญญะ” ที่สามารถสื่อสารกับ

ผู้คนได้ แล้วทำาไมถึงกลายเป็นข้อจำากัดของการ

ออกแบบ ซึง่สุดท้ายแล้วนักศึกษาผู้วิจัยทั้งสอง

ท่านเลือกที่จะปรับทิศทางของการใช้ข้อมูลที่ได้

จากการวิเคราะห์ไปอีกทิศทางหนึง่ ดังนัน้ผู้วิจัย

จะขอแยกบทวิเคราะห์ออกเป็นข้อๆ ดังนี้: 

 1) ร่องรอยของการแยกออกของระบบ

คิดภายในกระบวนวิธีวิจัย พบว่า มีรอยต่อบางๆ 

ระหว่างกระบวนการสร้างความหมาย และ

กระบวนการสือ่ความหมายที่มีระบุเอาไว้อย่าง

ชัดเจน แต่ไม่ได้ตระหนักถึงรอยต่อของสอง

กระบวนการน้ี กระบวนการแรก คอื กระบวนการ

สร้างความหมาย (signification) คือในช่วงที่นัก-

ศึกษาผู้วิจัยทั้งสองท่าน ขุดค้นถึงการประกอบ

สร้างของ “สัญญะ” ว่ามีรายละเอียดของรูป

สัญญะใดบ้าง ทวา่เม่ือนักศกึษาผู้วจิยัทั้งสองทา่น

เร่ิมหนัไปหาระดบัของการเชื่อมโยงของรูปสัญญะ

และความหมายสัญญะ ผ่านการตีความของตัว

เองและเทียบกับกลุม่ตัวอย่างแล้ว นัน่คือ การ

เคลือ่นไปสูก่ระบวนการของการสือ่ความหมาย 

(communication) 

 2) กับดักของ “ความหมาย” ทางสัญ

วิทยาที่แตกต่างกัน เกิดจากประเด็นเรื่อง “ความ

หมาย” ดงัที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น “ความหมาย” 

(Meaning) ทำางานอยู่ในสองแบบ คือ “ความ

หมาย” ในฐานะที่เกิดจากความสัมพันธ์ของรูป

สัญญะและความหมายสัญญะ (The relationship 

between signifier and signified) และ “ความ

หมาย” ในฐานะที่เป็นผลผลิตที่สะท้อนไปยังผล

กระทบซ่ึงนำาไปสู่การส่ือความในระดบัต่างๆ (The 

production of meaning in the different levels)

การที่นักศึกษาผู้วิจัยได้เลือกที่จะใช้สิง่ที่ค้นพบ

จาก “ความหมาย” ในแบบที่สอง เหตุเพราะว่า

ต้องการนำาเอา “ความหมาย” ท่ีผู้คนสามารถรับรู้

ได้ตีความได้ สอดคล้องไปกับเงื่อนไขของปฏิบัติ

การทางสังคม สัญญาทางสังคม การยอมรับและ

การใช้ความหมายเหล่านัน้ในสังคมมาใช้เพือ่ที่

จะทำาให้เก ิดการสือ่ความได้ส ัมฤทธิผ์ลตาม

สมมติฐานตั้งต้น 

 3) รอยแยกระหวา่งสัญวทิยา เชิงพรรณา 

หรือเชิงท้าทาย ไม่ได้ระบุแนวทางการใช้สัญ-

วิทยาอย่างชัดเจนว่าต้องการสำารวจ ขุดค้น และ

วิเคราะห์ “สัญญะ” ของอาคารทางราชการที่
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ทำางานเก่ียวกับการส่ือสารและอาคารทางราชการ

ที่ทำางานด้านโรงมโหรสพอย่างไร ระหว่างการ

สือ่สารของรูปสัญญะ (ภายใต้เงื่อนไขของความ

เข้าใจตามความหมายของรูปน้ันๆ แยกจากกันไม่

ได้) หรือจะเป็นแบบรื้อค้นจากการประกอบสร้าง

รูปสัญญะ (ภายใตเ้งื่อนไขของความเข้าใจวา่ความ

หมายและรูปนั้นแยกจากกันได้) 

 4) หลุมพรางทางความคิดด้วยเงื ่อนไข

ของการสือ่สาร ในขัน้แรกนักศึกษาผู้วิจัยเลือกที่ 

รูปสัญญะ ที่สามารถสือ่ความกับผู้คนได้ชัดเจน 

(ระบบปิด) ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต่อ ซึ่ง

มีรูปทรงในเชงิสัญรูป (Iconic form) มีความชดัเจน 

นอกจากจะไม่เอื ้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ แล้ว ยังจะต้องกังวลถึงความสามารถใน

การส่ือสารหรือการทำางานของความหมายต่อการ

รับรู้ของผู้คนในระดับเดิมอยู่เสมอ 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ในการปรับใช้สัญวิทยาเพือ่เป็นแนวทาง

การออกแบบสถาปัตยกรรม สิง่ที ่ควรจะต้อง

พิจารณาและเป็นข้อเสนอแนะที่ค้นพบ คือ 

 1. ควรจะต้องตระหนักถึงความแตกต่าง

ระหว่างกระบวนการสร้างความหมาย (significa-

tion) และกระบวนการสื่อความหมาย (commu-

nication) ซึง่ข ้อแตกต่างนีจ้ะเป็นตัวกำาหนด

ทิศทางของการค้นคว้า การวางกระบวนวิธีวิจัย 

การแยกแยะสัญญะ และการปรับใช้สัญญะใน

การออกแบบประยุกต์

 2. ควรจะต้องทำาความเข้าใจอยา่งถ่องแท้

ในประเด็นเกี่ยวกับ “ความหมาย” ระหว่าง ความ

หมายที่เกิดขึน้จากคู่ความสัมพันธ์ของรูปสัญญะ

และความหมายสัญญะ และความหมายในฐานะ

ที ่เป ็นผลผลิตและผลกระทบต่อการรับรูข้อง

ผู้คนในระดบัต่างๆ เพราะจากความแตกต่างของ 

“ความหมาย” นีจ้ะทำาให้เราอาจจะก้าวข้ามจาก 

กระบวนการสร้างความหมายไปสูก่ระบวนการ

สื่อความหมายโดยไม่รู้ตัว

 3. ควรจะต้องกำาหนดทิศทางของการ

เลือกใช้ทฤษฎ ี ระหว่างใช้ในเชิงพรรณา หรือที่

เรียกว่าในเชิงที่เกีย่วกับความหมาย (semantic-

rhetoric) และในเชิงวิพากษ์ หรือที่เรยีกว่าใน

เชิงที่เกีย่วกับโครงสร้าง (syntactic-syntax) โดย

เฉพาะถ้าจะใช้เพือ่การออกแบบสร้างสรรค์ การ

ใช้ในเชิงวิพากษ์ควรจะต้องถูกกำาหนดตั้งแต่แรก 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีศกึษาถึงการประยกุต์การใชพ้ื้นที่ อาคารประเภทบ้านพักอาศยัเพ่ือตอบสนองการทอ่ง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบ่้านหัตถกรรมกลุม่นครชัยบุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่หาความสัมพันธ์

ระหว่างกิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวกับปรับใช้พืน้ที่ภายในและภายนอกบ้านพักอาศัยให้เกิดประโยชน์

ต่อการค้าขายและการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว จากการเก็บข้อมูลภาคสนามกลุม่ตัวอย่างบ้านพัก

อาศัยในหมูบ่้านหัตถกรรมนครชัยบุรินทร์สามแห่ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่า 

มีการดัดแปลงพืน้ทีเ่รอืนเพือ่ตอบสนองต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างลงตวัและ

สอดคล้องกับชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัย และพบว่า เกิดเอกลักษณ์ของรูปแบบการประยุกต์ใช้ เช่น 

พ้ืนที่ก่ึงตายตัวของบ้านพักอาศยัถูกประยกุต์ใชเ้ป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์กับนักทอ่งเที่ยวแบบเป็นกันเอง หรือ

พื้นที่ว่างใต้บ้านพักที่มีลักษณะผังอาคารแบบเปิดถูกปรับใช้เพื่อเป็นพื้นที่ขายของให้กับนักท่องเที่ยว

Abstract 

 Research was conducted in the North-eastern part of Thailand to determine the archi-

tectural modifications needed to a traditional house for its utilization in the cultural tourism 

industry.  The Chaiburin handicraft village, which is promoting its cultural heritage, was chosen 

for the study. The propose of the study is to discover, firstly the spatial adaptation of the 

traditional house which makes benefit for a tourism business, secondly the interaction between 

people who live in the village and the tourists. Therefore, a field study examining the interior 

and exterior space of Chaiburin handicraft village was conducted on three villages.  A descrip-

tive method was used as the main tool for this research.  The result showed that the spatial 

arrangement and adaptation of the space conform to the daily basis and behavior of villagers.   
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There was a unique characteristic with relevant to the villager’s way of life.  For example, the 

fixed area of the house was adapted into the space where tourists could have a chat with the 

home owner. Moreover, the space under the house with an open architectural plan was 

adapted into a shop.

คำาสำาคัญ (Keywords): นครชัยบุรินทร์ (Chaiburin Handicraft Village), การประยุกต์ใช้พื้นบ้านพัก

อาศัย (Spatial Adaptation), การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  

1.  บทนำา

 กลุม่ “นครชัยบุรินทร์” จัดตัง้ขึน้เพือ่ส่ง

เสริมการท่องเที่ยวสายไหมของ 4 จังหวัดในภาค

อีสานตอนล่าง 1 ซึง่ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 

ชยัภูมิ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในกลุม่ 

4 จังหวัดให้ดีขึน้และเพือ่การตระหนักถึงความ

สำาคญัทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

ไม่ให้ถูกทำาลายและลบเลือน ตลอดระยะเวลาใน

การดำาเนินส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเส้นทางสายไหม 

ภูม ิป ัญญาท้องถิน่ได้ถ ูกนำากลับมาใช้อีกครัง้ 

พร้อมกับให้ความรูส้่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยว ที ่มีจุดเด่นของ

แต่ละหมู่บ้าน ใหนั้กทอ่งเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามา

หาความรูแ้ละต่อยอดความรูด้้านงานหัตถกรรม

ผ้าไหม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (คู่มือการ

ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์, 2555)

  หมูบ่ ้านท่องเที ่ยวสินค้าหัตถกรรมภูมิ 

ปัญญาท้องถิน่ผ้าไหมของกลุม่จังหวัด “นครชัย

บุรินทร์” จงึเกิดข้ึนตามเส้นทางการทอ่งเที่ยวของ

ภาครัฐที่ได้ทำาการประชาสัมพันธ์ตามสือ่ต่างๆ 

ส่งผลให้มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ที่สนใจใน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกิดการสร้าง

รายได้ให้คนในหมูบ่้านทำาให้เกิดการปรับตัวของ

คนในหมูบ่้านเพือ่ตอบสนองการเข้ามาของนัก

ท่องเที ่ยวและรองรับธุรกิจการท่องเที ่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

 ทางด้านสถาปัตยกรรม  แต่เดิมพื้นที่ภาย 

ในบ้านพักอาศัยของชาวบ้านในชุมชนหัตถกรรม

ถูกออกแบบมาเพือ่รองรับการพักอาศัยของคน

ในครอบครัวและกิจกรรมการผลิตหัตถกรรมไหม

แต่เป็นการผลิตเพือ่ใช้เองหรือเพือ่ส่งขายต่อใน

ระดับจังหวัดและพ่อค้าคนกลาง การเลือกใช้ที่

พื้นที่ไม่ได้คำานึงถึงการเข้ามาของนักท่องเที่ยว

หรือเพือ่การขายสินค้าของผู ้ผลิตแต่เป็นการ

เลือกที่ว่างที่เหมาะสมตามปัจจัยและวิถีชีวิตการ

เป็นอยู่ของตน ดงัน้ัน พ้ืนที่ในการทำากิจกรรมทาง

ด้านหัตถกรรมส่วนใหญ่จะใช้พืน้ที ่ว่างใต้เรอืน

พักอาศัยหรือส่วนที่ว่างส่วนต่างๆ ของบ้านตาม

ความต้องการของผู้อยู่อาศัย

 ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้าน 

บ้านพักอาศัยจึงกลายเป็นพืน้ที่ ที่นักท่องเที่ยว

สามารถเข้าถึงและเลือกซ้ือสินคา้จากตัวผู้ผลิตได ้ 

พบว่าเกิดการใช้พืน้ที่ของอาคารพักอาศัยเพือ่

ตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึง่ถือ

เป็นการปรับพื้นที่อาคารพักอาศัย ให้สัมพันธ์กับ

ประโยชน์ใช้สอยทางธุรกิจการค้าภายในชุมชนจงึ

เกิดขึ้น (ธีระเดช จีนจะโปะ, 2555)
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2.  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 จากการเกดิข้ึนของกิจกรรมการทอ่งเที่ยว

หมูบ่้าน สินค้าหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่ผ้า

ไหมของกลุ่มจงัหวดั “นครชยับุรินทร์” ทำาใหค้นใน

ชุมชนต้องปรับตัวเพือ่ตอบรับกับแผนพัฒนาที่

เกิดขึน้ ซึง่ก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจาก

การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ดังนั้น ประชาชน

ในชุมชนเองจึงต้องปรับตัวเพือ่ตอบสนองต่อ

นโยบายทางการท่องเที่ยว

 จากผลิตหตัถกรรมผา้ไหมของกลุ่มจงัหวดั 

“นครชัยบุรินทร์” ทำาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใน

หมู่บ้านหตัถกรรมเป็นจำานวนมาก แต่ละครัวเรือน

ที่ผลิตหัตถกรรมไหมจึงมีการปรับวิถีชีวิตเพือ่ให้

ตอบสนองต่อปัจจัยการพัฒนาชุมชน เป็นการ

เปล่ียนแปลงที่มีเป้าหมายเพ่ือสนองนโยบายทาง

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาครัฐ 

  

  

รูปที่ 1  ตัวอย่างบ้านพักอาศัยที่ประกอบกิจกรรมการ

 ผลิตหัตถกรรมในหมูบ่้านท่องเที่ยววัฒนธรรม

 ไหม บ้านดู่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 สถาปัตยกรรมซึง่เป็นส่วนหนึง่ในของวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน ในที่นี้คือ อาคารพักอาศัย

ของแต่ละครัวเรือนที่ถูกดดัแปลงปรับเปล่ียน เพ่ือ

รองรับกิจกรรมการค้าและการท่องเที่ยว ซึง่นัก

ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงผู้ผลิตโดยตรงสามารถ 

ชมกิจกรรมการผลิต และร่วมและสัมผัสกับวิถี

ชวีติกับการผลิตผลงานหตัถกรรมไหม ทั้งนักทอ่ง

เที่ยวและเจา้ของบ้านมีวตัถุประสงคร่์วมกัน ที่จะ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเป็นการขาย

ผลงานหัตถกรรมไหมของตนไปด้วย 

 ดงัน้ัน งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาถึง การประยกุต์

การใช้พืน้ที ่อาคารประเภทบ้านพักอาศัยเพือ่

รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบ่้าน

หตัถกรรมกลุ่มนครชยับุรินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์

เพือ่หาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมธุรกิจการ

ท่องเที่ยวกับปรับใช้พืน้ที ่ภายในและภายนอก

บ้านพกัอาศัยให้เกิดประโยชน์ตอ่การค้าขาย

และการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว และเพือ่หา

เอกลักษณ์ของการปรับใช้พืน้ที่อาคารพักอาศัย 

ให้เข้ากับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร

3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

 1) เพือ่ศึกษารูปแบบการจัดพืน้บ้านพัก

อาศัยที่ถูกปรับใช้ให้ตอบสนองกับการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านหัตถกรรม

 2) เพ่ือศึกษาเอกลักษณข์องพ้ืนที่บ้านพัก

อาศัยที่ถูกปรับใช้ให้ตอบสนองกับการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

 3) เพือ่หาลักษณะต้นแบบที่สามารถนำา

ไปปรับใช้กับบ้านพักอาศัยที ่ประกอบการค้า

สินค้าหัตถกรรมเพือ่การท่องเที่ยวของหมูบ่้าน

หัตถกรรม กลุม่จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” และ

หมู่บ้านท่องเที่ยวอื่นๆ

4.  ทบทวนวรรณกรรม 

 อาคารที่มีการใช้สอยต่างๆ ที่เกีย่วข้อง

กับชุมชนและเมือง เช่น อาคารพักอาศัย อาคาร

เก่ียวกับการคา้ ธุรกิจ อาคารราชการ อาคารเก่ียว 

ข้องกับสาธารณปูโภค สาธารณปูการ อาคารเก่ียว

เนื่องกับการพักผ่อน ฯลฯ จากประเภทของที่ว่าง
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ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่าเร ือ่งราวของ

สถาปัตยกรรมครอบคลุมและเกีย่วเนือ่งกับผู้คน

สังคม และสภาพแวดล้อมในสัดส่วนต่างๆ กัน 

 การแยกลักษณะของการยึดครองที่ว่าง 

ที ่ว่างที ่มีลักษณะสนองประโยชน์ใช้สอยเพียง

อย่างเดียว ไม่มีส่วนสัมพันธ์หรือต่อเนือ่งกับ

ส่วนอ่ืนๆ รูปแบบการใช้ประโยชน์จะกำาหนดเน้ือท่ี

เฉพาะส่วนออกมา เชน่ ในกรณทีี่มีที่วา่งอยู่เน้ือที่

หนึ่ง ถ้าเอาประโยชน์ใช้สอยของการรับประทาน

อาหารบรรจุเข้าในที่ว่างนั้นๆ พื้นที่นั้นก็จะกลาย

เป็นส่วนรับประทานอาหารทันที (รูปที่ 2) คือ

เป็นการยดึครองที่วา่งจากประโยชน์ใชส้อยอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงเฉพาะเจาะจง (อรศริิ ปาณนิท,์ 2538)

 

รูปที่ 2  การยึดครองที่ว่างด้วยประโยชน์ใช้สอย

(ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, 2538)

 ในทำานองเดียวกันเมือ่มีการยึดครองที่ว่า

ด้วยประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายและซับซ้อน

มากข้ึน ที่วา่งจะเกิดการทบัซ้อนของกิจกรรมการ

ใช้งาน และลักษณะที่ว่างก็จะไม่ใช่แบบเฉพาะที่

ถูกยึดครองโดยประโยชน์ใช้สอยอย่างใดอย่าง

หนึ่ง (ธีระเดช จีนจะโปะ, 2555)

ความสัมพันธ์ของทีว่่างทางสถาปัตยกรรมกับ

ประโยชน์การใช้สอย

 ที่ว่างที่ถูกยึดครองด้วยประโยชน์ใช้สอย

ซึง่ประโยชน์ใช้สอยนีจ้ะเป็นตัวกำาหนดขนาด

ของที ่ว่างแต่ละแห่งทั ้งภายในและภายนอก

ของอาคาร แผนผังบ้านไทยภาคกลางมีการใช้

ประโยชน์จากนอกชาน เรือนรับแขก เรือนครัว 

เรือนนอน และเรือนเก็บของ ที่ว่างของเรือนจะ

เป็นที ่ว่างเพือ่การพักอาศัยที ่สมบูรณ์ยังไม่ได้ 

ถ้าไม่มีการระบุประโยชน์ใช้สอยที่เฉพาะเจาะจง

ลงไป พร้อมทั้งกำาหนดขนาดของการใช้งานลง

ไปด้วย ถึงแม้ว่าเรือนไทยจะเป็นการสร้างแบบ

สำาเร็จรูป แต่ทว่าอาคารแต่ละหลังนัน้ไม่ได้มี

ขนาดเดียวกัน (รูปที่ 3) (อรศิริ ปาณินท์, 2538) 

 

รูปที่ 3  ที ่ว่างก ับประโยชน ์ใช่สอยและการจัดกล ุม่

 ผังบ้านไทยภาคกลาง (ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท์, 2538)

 ขนาดของเรือนเกิดขึน้จากการผสมผสาน

ระหว่างประเภทของประโยชนก์ารใช้สอย เช่น 

เรือนนอนของครอบครัว ซึง่อาจจะมีห้องแบ่ง

เป็นสองห้อง คือ หนึ่งห้องใหญ่และหนึ่งห้องเล็ก 

ลักษณะการใช้งานประโยชน์ใช้สอยรองซึง่ตาม

ติดมา ประโยชน์ใช้สอยรอง (หมายถึง ประโยชน์

ใช้สอยปลีกย่อยซึง่ตามติดประโยชน์ใช้สอยหลัก 

เชน่ หอ้งนอน ประโยชน์ใชส้อยรองของหอ้งนอน

คือ ส่วนแต่งตัวและเก็บเสือ้ผ้า เป็นต้น) ย่อมมี

ขนาดในการใชง้านมากกวา่หอ้งเก็บของและหอ้ง

ครัวเนือ่งจากจำานวนผู้ใช้มากกว่าและลักษณะ

การใช้งานต้องการเน้ือที่มากกวา่ (อรศิริ ปาณนิท,์ 

2538) 
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ความต่อเนื่องของที่ว่างกับประโยชน์ใช้สอย

   อาคารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาคารพัก

อาศัยหรืออาคารสาธารณะมักจะนิยมผังพืน้

ชนิดที่เป็นแบบเปิด (open plan) คือ ลักษณะผัง

พืน้ที ่เป็นอิสระไม่ถูกบังคับด้วยผนังหรือส่วน

กัน้ประโยชน์ใช้สอยใดๆ จนมากเกินไป ฉะนัน้ 

ในอาคารประเภทที่ใช้ผังพืน้เปิดส่วนประโยชน์

ใช้สอยใดๆ ก็ตามไม่ต้องการความมิดชิดหรือ

ความเป็นส่วนตัว (privacy) (อรศริิ ปาณนิท,์ 2538)

 ลักษณะผังแบบเปิด (open plan) พบได้ใน

ส่วนของใต้ถุนเรือนพักอาศัย เช่น เรือนไทยตาม

ภาคอีสาน เรือนไทยภาคกลาง และเรือนไทย

ประยกุต์ตามภาคต่างๆ เป็นการใชป้ระโยชน์ของ

พ้ืนที่ใต้ถุนเรือนทำากิจกรรมที่ไม่ต้องการความเป็น

ส่วนตัว (privacy) เชน่ การรับแขก การรับประทาน

อาหาร หรือเป็นส่วนของพืน้ที่นัง่พักผ่อนของ

ครอบครัวมีล ักษณะการใช้งาน ไปในทางกึง่

สาธารณะ (semi public) เป็นส่วนใหญ่ (ธีระเดช 

จีนจะโปะ, 2555)

 

รูปที่ 4  ไดอะแกรมแสดงความต่อเนือ่งของประโยชน์

 ใช้สอย (ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, 2538)

  ตามภาพประกอบ (รูปที ่ 4) แสดงถึง

ตัวอย่างอาคารพักอาศัยขนาดเล็กชั ้นเดียวมี 

2 ห้องนอน มีส่วนที่ร่วมกันอยู่ด้วยกันไม่แยก

ประโยชน์ใช้สอยเฉพาะคือส่วนนัง่เล่นพักผ่อน

ส่วนรับประทานอาหาร ส่วนเตรียมอาหาร รวม

ทั ้งส่วนทางเดินเชื ่อต่อไปยังประโยชน์ใช้สอย

อื่นๆ ของอาคารด้วย ส่วนห้องที่ต้องการความ

เป็นส่วนตัวเฉพาะ คอื หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน้ำา 

(อรศิริ ปาณินท์, 2538)

 เมือ่พิจารณาจากผังพืน้ดังกล่าวส่วนที่ใช้

ประโยชน์ในการนัง่เล่นพักผ่อนส่วนรับประทาน

อาหาร สามารถเลือกใช้ผังพืน้แบบเปิด (open 

plan) ได้ เพราะเป็นวิธีหนึ่งในการทำาให้ที่ว่างโดย

รวมของอาคารพักอาศัย มีความต่อเนื่องกันทาง

ดา้นประโยชน์ใช้สอยเพราะเป็นส่วนที่ไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัวมาก (privacy) ผู้ใช้สามารถเข้า

ถึงได้ทุกคน 

ขนาดและรูปทรงของที่เว้นว่างส่วนบุคคล

 ระยะห่างต่างๆ ระหว่างบุคคลที่สัมพันธ์

กับลักษณะของการกระทำาต่อกัน การสัมผัสทาง

ประสาทสัมผสักับระยะหา่งระหวา่งบุคคล “Prox-

emics” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีระยะห่าง

ระหว่างบุคคลที่มีการกระทำาต่อกัน ฮอลล์ ( Hall, 

1966, pp. 116-125) ได้เสนอว่า บุคคลมีระยะ

ห่างระหว่างกันที ่เหมาะสมกับการกระทำาที่มี

ต่อกันและการสัมผสัที่เกิดข้ึน แบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะ

ด้วยกัน คือ

 1. ระยะใกล้ชิด (Intimate Distance)

 2. ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance)

 3. ระยะสังคม (Social Distance)

 4. ระยะสาธารณะ (Public Distance)

 ระยะใกล้ชิด (Intimate Distance) เป็น

ระยะที่เอื้อให้เกิดการสัมผัสทางกาย การสัมผัสที่

เกิดขึน้เป็นสิง่ที่รูก้ันทั้งสองฝ่าย เช่น ระยะการ

แสดงการปลอบใจ ระยะดงักล่าวมีระยะประมาณ 

(ระยะห่างกัน 6 – 8 นิ้ว) (Hall, 1966)



การศึกษาการประยุกต์ใช้พื้นที่ภายนอกและในบ้านพักอาศัยเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านหัตถกรรมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สุภัค พฤกษิกานนท์ และ ธีระเดช จีนจะโปะ

612

 ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance) 

เป็นระยะที่ทำาหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันตัวส่วน

บุคคล สำาหรับระยะใกล้ คือ (1.5 – 2.5 ฟุต) ส่วน

ระยะไกล คือ (2.5 – 4 ฟุต) มักเป็นระยะในการ

สนทนาในเรื่องส่วนบุคคล มีการใช้เสียงในระดับ

ปานกลาง (Hall, 1966)

 ระยะสงัคม ( Social Distance) เป็นระยะ

ที่ไม่มีการสัมผัสทางกาย ใช้ระดับเสียงในการ

สนทนาปกติ ระยะใกล้ (4 - 7 ฟุต) การติดต่อทาง

ธุรกิจ มักเกิดขึน้ในระยะห่างนี ้ จึงเป็นระยะที่

ปรากฏอยู่ทั่วไประหว่างผู้ที่ทำางานในสำานักงาน

เดียวกัน หรือการพบปะสังสรรค์ที ่ไม่เป็นกิจ- 

ลักษณะ ในส่วนระยะไกล (7 – 12 ฟุต) ใช้เสียงใน

การสนทนาดังกว่าระยะใกล้ มักเกิดขึน้ในการ

ประชมุทางธุรกิจ การกระทำาต่อกันมีลักษณะเป็น

พิธีมากกว่าระยะใกล้ (Hall, 1966)

 ระยะสาธารณะ ( Public Distance) เป็น

ระยะที่บุคลไม่สามารถยุ่งเก่ียวกันโดยตรงระหวา่ง

บุคคลกับบุคคล ต้องใช้เสียงดังในการสนทนา 

บุคคลสามารถหลบหลีกหรือทำาการป้องกันตนเอง

ได้ทันหากได้รับการคุกคาม ระยะใกล้คือ (12-25 

ฟุต) ระยะไกล คอื (25 ฟุตข้ึนไป) การติดต่อส่ือสาร

ระหว่างบุคคล หากให้ได้ผลดีต้องใช้อากัปกิริยา

และท่าทางพร้อมเพิม่ระดับเสียงจากปกติ (Hall, 

1966)

 ระยะทั ้ง 4 ที ่ฮอลล ์ไ ด้วิ เคราะห์น ัน้

เป็นประโยชน์ในการกำาหนดสภาพแวดล้อมที ่

เหมาะสมสำาหรับกิจกรรมต่างๆ ทำาให้สามารถ

ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม

กับการใช้สอยของมนุษย์ได้ 

ลักษณะการใช้งานที่ว่างแบบตายตัว

 เป็นลักษณะพื้นที่ ที่กลุ่มคนเข้าไปจัดการ

กับกิจกรรมต่างๆ เห็นได้จากการปรากฏของสิง่

อำานวยความสะดวก หรือบริเวณที่ถูกเตรียมขึน้

เพือ่กิจกรรมนัน้โดยตรง เช่น อาคารเดี่ยวหรือ

กลุม่อาคาร ที ่มีการจัดพืน้ที ่ภายในเพือ่สนอง

ความต้องการของบุคคลหรือสังคม เช่น อาคาร

สำานักงาน กลุ่มอาคารเรือนพักอาศัย ท่ีถูกออกแบบ

ให้ตอบสนองต่อกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในแบบ

เฉพาะเจาะจงของแต่อาคาร ปรับเปลีย่นการใช้

งานไปทำากิจกรรมอื่นได้ยาก (ทิพย์สุดา, 2549)

ลักษณะที่ว่างแบบกึ่งตายตัว 

 หมายถึงที่วา่งที่มีการสนองประโยชน์การ

ใชง้านแบบไดห้ลายกิจกรรมอาทเิชน่ โถงที่รองรับ

กิจกรรมอันหลากหลายผนัง จะเป็นผนังแบบ

เคลือ่นที่ได้เปิดและปิดได้เมือ่มีกิจกรรมของวัน

เปลี่ยนไป (ทิพย์สุดา, 2549) 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการประยุกต์

การใช้พืน้ที ่ของอาคารประเภทบ้านพักอาศัย

เพือ่ตอบสนองการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของหมูบ่้าน และเพือ่หาความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวกับการปรับใช้พืน้ที่

บ้านพกัอาศัยให้เกิดประโยชน์ตอ่การค้าขาย

และการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว โดยศึกษา

จากบ้านพักอาศัยที่ทำาการประยุกต์ใช้พืน้ที่แล้ว 

ในหมูบ่ ้านหัตถกรรม กลุม่ “นครชัยบุรินทร์” 

ทั้งหมด 3 แห่ง จากบ้านพักอาศัยทั้งหมด 8 หลัง 

โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้

5. ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการศึกษา

 เพื่อหาเอกลักษณ์ของการประยุกต์การใช้

พ้ืนท่ี บ้านพักอาศัยเพ่ือตอบสนองกับการท่องเท่ียว

ของหม ูบ่ ้านหัตถกรรมกล ุม่นครชัยบ ุร ินทร ์

ขั้นตอนในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีดังนี้

 ศึกษาตัวอย่างอาคารประเภทบ้านพักอาศัย 

ใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

 - หมูบ่้านหลุง่ประดู่ อำาเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 2 หลัง
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 - หมู่บ้านดู่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

จำานวน 2 หลัง

 - บ้านเขว้าอำาเภอบ้านเขว้า จังหวัด

ชัยภูมิ จำานวน 4 หลัง (บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เป็นหมูบ่ ้านขนาดใหญ่ ชุมชนหัตถกรรมไหม

กระจายอยู่ทั่วอำาเภอบ้านเขว้า เป็นชุมชนระดับ

อำาเภอ ต่างจากที่อื ่นที ่เป็นชุมชนระดับตำาบล 

จึงใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าชุมชนอื่น)

 โดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร

บ้านพักอาศัยที่มีการประยุกต์การใช้พืน้ที ่เพือ่

ตอบสนองการทอ่งเที่ยวเชงิวฒันธรรม ทำาการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามกลุ่มตัวอยา่งอาคารพักอาศยัทั้ง

สามหมู่บ้าน ดังนี้

 1. ลักษณะภายนอกโดยรวมของพืน้ที ่

และผังอาคาร บ้านพักอาศัย ตำาแหน่งที ่ถ ูก

ประยุกต์ เพือ่การค้าสินค้าหัตถกรรมและการ

มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว

 2. รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนที่ก่อน

มีการประยกุต์เพื่อการคา้สินคา้หตัถกรรมและการ

ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว

 3. วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ได้เพือ่

สรุปรูปแบบของเอกลักษณ์ของพืน้ที ่บ ้านพัก

อาศัยที่ถูกปรับใช้ให้ตอบสนองกับการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม

 4. คุณลักษณะต้นแบบที ่เป็นแนวทาง

เพื่อนำาไปปรับใช้กับบ้านพักอาศัยที ่ประกอบ

การค้าสินค้าหัตถกรรมกับการท่องเที ่ยวเชิง

วัฒนธรรมของหมูบ่ ้านหัตถกรรมกลุม่จังหวัด 

“นครชัยบุรินทร์” 
  

6. ผลการประเมิน

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า เกิด

รูปแบบเอกลักษณ์ ของการประยุกต์พื้นที่อาคาร

พักอาศัยเพือ่การค้าสินค้าหัตถกรรมและการ

ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที ่ยวโดยสามารถสรุป 

รูปแบบของการประยกุต์ใชพ้ื้นที่ได ้3 รูปแบบ ดงัน้ี

 1. การใช้ประโยชน์พื้นที่แบบชั่วคราว

 พืน้ที่ใช้งานด้านการค้าสินค้าหัตถกรรม

และการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว เป็นการใช้

ประโยชน์พ้ืนที่แบบชั่วคราว ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่เม่ือ

ผา่นชว่งเวลาของกิจกรรมการคา้สินคา้หตัถกรรม

และปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวแล้ว จะถูกปรับ

เปลีย่นเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่เคยมีอยู่ก่อน

หน้าหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมใหม่

ที ่เกิดขึน้ เมือ่ผ่านช่วงเวลาในการขายสินค้า

หัตถกรรมแล้วพืน้ที ่ส่วนนีจ้ะเป็นส่วนพักผ่อน 

จากการที่สามารถปรับยา้ยตำาแหน่งของโต๊ะ เก้าอี้

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เอื้อต่อประโยชน์ของ

กิจกรรมได้ เช่น ในส่วนของชานบ้าน (รูปที่ 5) มี

การใช้ประโยชน์ของพืน้ที ่เพือ่ปฏิสัมพันธ์กับ

นักทอ่งเที่ยวโดยมีเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับยา้ย

ได้ สามารถเป็นพื้นที่ขายสินค้าแบบชั่วคราวโดย

มีกิจกรรมการพักผ่อนเป็นประโยชน์ใช้สอยหลัก 

 

 
รูปที่ 5  แสดงกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์กับนักทอ่งเที่ยวกับ

 พ้ืนที่นอกชานอาคารพักอาศยั หมู่บ้านหลุ่งประดู่ 

 อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

 2. การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกึ่ง

  สาธารณะ 

 การใช้พ ืน้ที ่ก ึง่สาธารณะของอาคาร

พักอาศัยเพือ่การค้าสินค้าหัตถกรรมและการ

ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเนือ่งจากพืน้ที่ส่วน

กึง่สาธารณะ เช่น ส่วนชานบ้านที่เป็นกิจกรรม

ของการรับแขก (รูปที่ 5) หรือส่วนใต้ถุนเรือนมี

ลักษณะของผังพืน้ชนิดที ่เป็นแบบเปิด (open 

plan) (รูปที่ 6) คือ ลักษณะผังพืน้ที่เป็นอิสระ
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ไม่ถูกบังคับด้วยผนังหรือส่วนกัน้ประโยชน์ใช้

สอยใดๆ มากจนเกินไปและใช้ในกิจกรรมการ

ปฏิสัมพันธ์กับเพือ่นบ้านแขกผู้มาเยือนมาก่อน

จะถูกแทนที่ด้วยกิจกรรมการค้าสินค้าหัตถกรรม

และปฏิสัมพันธ์ก ับนักท่องเที ่ยว เป็นพืน้ที ่ที ่

เหมาะสมไม่ล่วงล่ ำาเข้าไปในเขตพักอาศัยเขต

ส่วนตัว (private) ตำาแหน่งพื้นที่ส่วนกึ่งสาธารณะ 

(semi public) ในที่พักอาศัยจึงเป็นพืน้ที่ในการ

ประยุกต์ที่เหมาะสมเพราะเป็นพื้นที่ ที่ไม่ชัดเจน

ทางกิจกรรมการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่เกิดขึน้

ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมแบบชั่วคราว มีความชดัเจน

ในการยึดครองพื้นที่ของเจ้าบ้านน้อย สอดคล้อง

กับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับนักทอ่งเที่ยว โดยทำาให้

นักท่องเที ่ยวมีความรูส้ ึกไม่ใช้ผู ้บุกรุกหรือเกิด

การรุกล้ำาพื้นที่ส่วนตัว 

 

รูปที่ 6  ใต้ถุนเรือนมีลักษณะของผังพืน้ชนิดที่เป็นแบบ

 เปิด (open plan) ตัวอย่างบ้านพักอาศัยหมู่บ้าน

 ท่องเที ่ยววัฒนธรรมไหม บ้านดู ่ อ.ปักธงชัย 

 จ.นครราชสีมา

ตำาแหน่งพื้นที่เพื่อสร้างสิ่งเร้า

 พบว่า มีต ำาแหน่งที่ตั้งที่คล้ายคลึงกัน

โดยตำาแหน่งดังกล่าวเป็นจุดที ่จะสร้างสิง่เร ้า

แก่นักท่องเที่ยว คือ ตำาแหน่งพืน้ที ่อาคารพัก

อาศัยส่วนที่ติดกับถนน (รูปที่ 7) บุคคลภายนอก

สามารถมองเข้ามาเห็นกิจกรรมภายในที่เกิดขึน้

ไดเ้ป็นการสร้างส่ิงเร้า เพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรม

การเดินเลือกชมสินค้าบนถนนภายในหมูบ่้าน 

เนือ่งจาก บริเวณถนนเป็นพืน้ที่สาธารณะและ

พืน้ที่ด้านหน้าบ้านพักอาศัยเป็นบริเวณที่ติดต่อ

หรือใกล้เคียงกับพืน้ที่สาธารณะสภาพแวดล้อม

ดงักล่าว ยอ่มเป็นตำาแหน่งสนับสนุนกิจกรรมทาง

การขายสินค้าหัตถกรรมของเจ้าบ้าน 

รูปที่ 7  ตำาแหน่งของพืน้ที ่การค้าสินค้าหัตถกรรมใน

 อาคารพักอาศัยกับถนน หมูบ่ ้านหลุง่ประดู ่ 

 อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

 3. ลักษณะท่ีว่างท่ีใช้ระยะสังคม (Social 

  Distance) กบัการมปีฏิสมัพนัธ์เพื่อ

  กำาหนดรูปแบบพื้นที่

 ระยะหา่งระหวา่งบุคคล คอื ระยะระหวา่ง

ผู้ขายสินค้าหตัถกรรมกับนักทอ่งเที่ยว การเกิดข้ึน

ของพ้ืนที่จงึเป็นรูปคล้ายคลึงกับพ้ืนที่หอ้งรับแขก 

หรือส่วนที่ใช้ต้อนรับของบ้านพักอาศัยพืน้ที่ถูก

ประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นพืน้ที ่ ที ่มีลักษณะ

กิจกรรมที่ใช้ระยะสังคมที่ใกล้เคียงกันจากการ

ลงพืน้ที่ศึกษา พบว่า ระยะระหว่างผู้ขายสินค้า

หตัถกรรม กับนักทอ่งเที่ยวน้ันมีความหลากหลาย

และไม่มีความชัดเจน 

 จากการศกึษาเร่ืองระยะหา่งระหวา่งบุคคล 

(proxemics) ของฮอลล์ (Hall, 1966) รูปแบบของ

กิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวภายใน

บ้านพักอาศัย เป็นรูปแบบกิจกรรมการเกิดขึ้นใน

ระยะสังคม คือ ระยะที่ไม่มีการสัมผัสทางกาย 

ใช้ระดับเสียงในการสนทนาปกติ ระยะใกล้ (4-7 
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ฟุต) ส่วนระยะไกล (7–12 ฟุต) ใช้เสียงในการ

สนทนาดังกว่าระยะใกล้ มักเกิดขึ้นในการประชุม

ทางธุรกิจ การกระทำาต่อกันมีลักษณะเป็นพิธี

มากกว่าระยะใกล้ (Hall, 1966)

 แต่จากการศึกษาภาคสนามแล้วกลับ     

พบว่า ระยะดังกล่าวถูกกำาหนดขึน้โดยข้อจำากัด

ทางกายภาพของพืน้ที ่เป็นหลัก เช่น บ้านพัก

อาศัยของคุณหวิน ปัดตาละคะ ผู ้ค้าส ินค้า

หัตถกรรมไหมบ้านหลุง่ประดู่ ได้ให้ความเห็นว่า 

รูปแบบพืน้ที่ทางการค้า อันดับแรกตนคำานึงถึง

พืน้ที่ภายในบ้านก่อน และกำาหนดระยะของการ

มีปฏิสัมพันธ์โดยใชเ้ส่ือปูน่ัง และจะน่ังหา่งจากนัก

ทอ่งเที่ยวประมาณ  (2- 4 ฟุต) คอื ระยะใกล้ ส่วน

ไกลสุดห่างประมาณ (5 - 6 ฟุต) เพื่อจะให้ความ

เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว 

 ดงันัน้ รปูแบบพืน้ทีส่ว่นใหญข่ึน้อยูก่บัการ

เลือกที ่ว่างของผู้ค้าสินค้าหัตถกรรมในแต่ละ

ครัวเรือน ไม่ได้กำาหนดระยะทางสังคมมาก่อน 

และระยะที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่น้ันหา่งน้อยกวา่ระยะ

สังคม (social distance) ในการศกึษาเร่ือระยะหา่ง

ระหว่างบุคคล (proxemics) ของฮอลล์ (Hall, 

1966) เน่ืองจากพื้นที่บ้านที่ถูกประยกุต์มีลักษณะ

ทางกายภาพที่ต่างกัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับ

นักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการนัง่บน

พืน้ปูเสือ่ หรือนั่งบนตัง่ขนาดใหญ่ที่ยกระดับขึน้

เหนือพื้น มีการนั่งแบบล้อมวงระยะจึงไม่เท่ากับ

ระยะสังคม (social distance) ของฮอลล์

   

รูปที่ 8  การนัง่ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว หมูบ่้านหลุง่

 ประดู่ อ.ห้วยแถลง และหมูบ่้านดู่ อ.ปักธงชัย 

 จ.นครราชสีมา 

 

รูปที่ 9  ลักษณะรูปแบบการน่ังแสดงตำาแหน่งของเจ้าบ้าน

 และนักท่องเที่ยว ในการมีปฏิสัมพันธ์

   ระยะสังคม (social distance) กับการมี

ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเกิดขึน้จากรูปแบบ

ของการนัง่พืน้แบบล้อมวงไม่ได้กำาหนดรูปแบบ

การน่ังใหต้ายตัวเหมือนกับการใช้เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ

เกา้อี้ ที่เคลือ่นย้ายได้ยากและไม่เอื้ออำานวยกับ 

จำานวนนักท่องเที่ยวที่ไม่คงที่ 

 รูปแบบการนัง่พืน้แบบล้อมวง ที่ไม่ได้ใช้

งานเฟอร์นิเจอร์ จึงเป็นรูปแบบการนัง่ที่เกิดขึน้

ส่วนใหญ่ ซ่ึงระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่ท่ีประมาณ  

(2-4 ฟุต) คือ ระยะใกล้ ส่วนไกลสุดห่างประมาณ 

(5-6 ฟุต) ระยะดังกล่าวนัน้มีตัวแปรต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น ความสนิทสนม บทบาท

ทางสังคม อายุและเพศ เป็นสิง่ที ่ทำาให้ระยะ

ดังกล่าวไม่ตายตัว รูปแบบของการนัง่พืน้แบบ

ล้อมวงที่ไม่ได้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์ เป็นลักษณะที่



การศึกษาการประยุกต์ใช้พื้นที่ภายนอกและในบ้านพักอาศัยเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านหัตถกรรมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สุภัค พฤกษิกานนท์ และ ธีระเดช จีนจะโปะ
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ส่งเสริมให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กัน และระยะการ

นั่งสามารถยืดหยุ่นได้ เหมาะสมกับพื้นที่ ที่มีข้อ

จำากัดทางกายภาพ การใช้งานที่หลากหลาย  

7.  สรุปผลการศึกษา

 จากการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลที่ได้เพือ่

หารูปแบบเอกลักษณพ้ื์นที่บ้านพักอาศยัที่ถูกปรับ

ใช้เพือ่ตอบสนองกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ไดคุ้ณลักษณะต้นแบบที่เป็นควรเป็นแนวทางเพ่ือ

นำาไปปรับใช้กับบ้านพักอาศัยที่ประกอบการค้า

สินค้าหัตถกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของหมู่บ้านหตัถกรรม กลุ่ม “นครชยับุรินทร์” ดงัน้ี

 - ที่ว่างควรเหมาะสมกับการปรับเปลีย่น

ประโยชน์ใช้สอยชั่วคราว

 - ตำาแหน่งที่ต้ังควรเป็นตำาแหน่งที่นักทอ่ง

เที่ยวสามารถพบเหน็ไดง้า่ย หรือตำาแหน่งติดถนน 

ทางสัญจรหลักของเส้นทางคมนาคมของชุมชน

 - ควรมีทัศนวิสัยที่เปิดสูภ่ายนอกไม่ควร

เป็นพื้นที่ปิดล้อมทึบตัน

 - ควรเลือกประยุกต์ใช้พืน้ที่ส่วนของกึง่

สาธารณะ (semi public) ของที่พักอาศยั เชน่ หอ้ง

รับแขก ชานกิจกรรมของบ้าน เป็นพืน้ที่ในการ

ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว

 - รูปแบบพืน้ที่และสภาพแวดล้อมควรให้

ความรู้สึกแบบเป็นกันเอง (Informal) โดยใช้ระยะ

สังคม (social distance) เป็นตัวพิจารณาพ้ืนที่และ

จำานวนนักท่องเที่ยวในอาคารที่พักอาศัยนั้นๆ

 - กรณีพื้นที่ส่วนตัว (private space) ติด

กับพืน้ที่ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวโดยไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ จากรูปแบบอาคารหรือการใช้งานที่

มีอยู่ก่อนหน้า ควรให้มีฉากหรือม่านเพื่อกำาหนด

ขอบเขตที่ชัดเจนของอาณาเขต

 - พืน้ที่นัง่ของนักท่องเที่ยวควรยกระดับ

จากพืน้ปกติเป็นการเน้นความสำาคัญจากระดับ

ปกติ ควรมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับรูปแบบการ

นัง่ที่มีลักษณะล้อมวง 2-5 คนที่ใช้ระยะสังคม 

(social distance) ประมาณระยะห่างของบุคคล

 - ตำาแหน่งของกี่ทอผ้า อุปกรณ์เครื่องมือ

ในการทอผ้าไหม เป็นองค์ประกอบภายในพืน้ที่

เพื่อสร้างสิ่งเร้าความน่าสนใจ ควรเห็นได้ชัดจาก

การมองในระยะการเดินชมบนถนนของนักท่อง

เที่ยว
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บทคัดย่อ 

 การอยู่ร่วมกันของพืน้ที่ย่านชุมชนอันเก่าแก่ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของพืน้ที่ถึง 2 แห่งกับความ

เป็นพืน้ที่ศูนย์รวมของบาร์เบียร์ย่อมเป็นเรือ่งไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน แต่ด้วยสภาพของการเจริญ

เติบโตของความเป็นพืน้ที่เมืองสมัยใหม่ของความการเปลีย่นสภาพของการเป็นย่านสถานบริการยาม

ค่ำาคืนของถนนลอยเคราะห์ทั้งหมด จึงเป็นส่วนที่จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ระหว่างพืน้ที่กับ

กลุ่มบุคคลต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะกับตัวสาวบาร์เบียร์ ซึ่งนำาไปสู่การทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง

พ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมและผู้ใช ้งานวจิยัชิ้นน้ี “พ้ืนที่กับอตัลักษณข์องสาวบาร์เบียร์ในถนนลอยเคราะห ์

จังหวัดเชียงใหม่” ศึกษาผ่านกรณีศึกษาเป็นบาร์เบียร์ถึง 5 แห่งในพื้นที่ถนนลอยเคราะห์ และได้ทำาการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มประชากรศึกษาที่เกี่ยวข้อง จำานวน 19 คน เพื่อนำามาใช้อธิบายปรากฏการณ์

ของการใช้ การครอบครอง และปรับเปลีย่นพืน้ที่ทางสถาปัตยกรรม ที่เกิดขึน้ผ่านการใช้ร่างกายและ

อัตลักษณข์องสาวบาร์เบียร์ แนวคดิที่วา่ดว้ย “ปฏิบัติการเชงิพ้ืนที่” (Spatial Practice) สามารถใชอ้ธิบาย

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงในการควบคุมหรือที่เรียกว่า “ยุทธวิธี” (Strategy) และแรงของการ

ต่อรองหรือที่เรียกวา่ “กลวธีิ” (Tactic) ที่จะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงของสถานะระหวา่งความเป็น “พ้ืนที่” 

(Place) และ “ที่ว่าง” (Space) ที่สาวบาร์เบียร์ได้ใช้ต่อรองและครอบครองที่ว่าง โดยงานวิจัยชิ้นนีมุ้ง่

ประเด็นของการคลีค่ลายและสร้างความรูใ้หม่ที่เกิดขึน้ของวิธีการและรูปแบบของการต่อรองพืน้ที่

ของสาวบาร์เบียร์ในการใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมือในการแสดงออกของตัวตนและอัตลักษณ์ โดยไม่ได้มี

เป้าหมายที่จะแกปั้ญหาหรือชี้นำาใหเ้กิดการสนับสนุน นอกเหนือจากการวเิคราะหค์วามรู้ในการใชพ้ื้นที่

และการครอบครองที่ว่างที่เกิดขึน้ภายใต้การต่อรองทางพืน้ที่สถาปัตยกรรม และอัตลักษณ์ของตัว

สาวบาร์เบียร์ในพื้นที่ถนนลอยเคราะห์

Abstract 

 The development of the modern city has resulted in the unusual mix between the 

existing old residential area and modern beer bars with the temple remaining in the center. 



พื้นที่กับอัตลักษณ์ของสาวบาร์เบียร์ในถนนลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
พีรดลย์ ศรียะวงษ์ และ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์620

Thanon Loikroh is the case that has changed because of this development and modernization. 

The relationship between people and the area - especially for a group of beer-bar girls (Female 

Bar Workers) - led to rethink the relationship between architectural space and its user. This 

research, “Places and Identities of Female Bar Worker in Thanon Loikroh, Chiang Mai”, was 

conducted across five beer bars on Loikroh Road. In-depth interviews of study groups helped 

explaining the phenomena of how spaces have been used, occupied and mobilized as a 

manifestation of the displaying identities of those beer-bar girls. Through the notion of Spatial 

Practices, this study identifies the relationship between the use of “Strategies”, identifying with 

the forces of controlling, while identifying “Tactics” with the negotiating and resisting forces. 

These can lead us to consider the flexible definition of “Place” and “Space” for the beer-bar 

girls who negotiate for using or occupying the space. The goal of this research is neither against 

nor support the phenomena, yet this research is to uncover and expand the new knowledge 

of the negotiation architectural spaces while unearthing tactical methods that beer-bar girls 

perceive and deploy them as a tool of expressing and constituting a new identity.

คำาสำาคัญ (Keywords): พื้นที่และที่ว่างทางสถาปัตยกรรม (Space-Place-Architecture), 

อัตลักษณ์ (Identity), ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Spatial Practice)

 งานวจิยัชิ้นน้ีมุ่งประเดน็ศกึษาในส่วนของ

รายละเอยีดที่เก่ียวกับพ้ืนที่ (Place) ที่วา่ง (Space) 

และสถาปัตยกรรม (Architecture) ที่มีบทบาทต่อ

การเกิดข้ึนของอตัลักษณข์องสาวบาร์เบียร์ที่ใชใ้น

การต่อรองพืน้ที่ภายใต้บริบทของพืน้ที่บาร์เบียร์

ในถนนลอยเคราะหท์ี่มีความแตกต่างกันระหวา่ง

กิจกรรมอย่างชัดเจน คือ การเป็นพื้นที่ชุมชนอัน

เก่าแก่ที่มีวัดตัง้อยู่ศูนย์กลางกับแหล่งรวมสถาน

บันเทิงยามค่ำาคืนประเภทบาร์เบียร์ที่มีสาวบาร์

เบียร์สร้างความดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวชาย

ชาวต่างชาติ โดยความแตกต่างทั้ง 2 ทำาให้เกิด

แรงกระทำาของการควบคุมและกดทับจากโครง 

สร้างสังคมที่กระทำาต่อความเป็นบาร์เบียร์และ

โดยเฉพาะกับสาวบาร์เบียร์ จึงนำาไปสูก่ารศึกษา

วจิยัเร่ืองของพ้ืนที่กับอตัลักษณข์องสาวบาร์เบียร์ 

โดยงานวิจัยชิ้นนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในการคลีค่ลาย

และต่อยอดงานวจิยัเร่ือง “การนำาเสนอความเป็น

ตัวตนของหญิงบาร์เบียร์” ของ โสภิดา วรีกุลเทวญั 

ที่มิได้ให้ความสำาคัญในรายละเอียดของประเด็น

ทางพ้ืนที่และที่วา่งทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะ

กับการให้ความสำาคัญกับรูปแบบทางกายภาพ

ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านรูปลักษณ์ การจัดการ รวมถึง

การใช้งานและการครอบครองพืน้ที ่และที ่ว่าง

ของสาวบาร์เบียร์ โดยผ่านระดับของการศึกษา 

คอื ระดบัของสาวบาร์เบียร์ ระดบัร้านค้าและพ้ืนที่ 

ระดับถนนและย่าน และระดับเมือง ซึง่เป็นการ

มุ่งเน้นหาคำาตอบของความสัมพันธ์ในแต่ละระดบั

กับการใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมือในการต่อรองที่

แสดงออกของตัวตนและอัตลักษณ์ของสาวบาร์

เบียร์ในพืน้ที่ที่ตอบสนองวิถีทางของการทำางาน
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แนวกำาแพงดินที่มาสิน้สุดการเดินทางของธุรกิจ

ดังกล่าวที ่บริเวณช่วงปลายถนนลอยเคราะห์

เช่นกัน (อนุ เนินหาด, 2554) การก่อรูปและการ

ตัง้อยู ่ของบาร์เบียร์ในย่านถนนลอยเคราะห์

จึงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ดังที่ปรากฏเป็น

หลักฐานไว้ตามที่กล่าวไปเบื้องต้น

รูปที่ 1 ร่องรอยของการเกิดขึน้ของย่านบาร์เบียร์ถนน

 ลอยเคราะห์

2. กายภาพ ภูมิศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

 ของบาร์เบียร์ในถนนลอยเคราะห์

 จากการเก็บข้อมูลและทำาการสำารวจใน

พืน้ที่ย่านถนนลอยเคราะห์อย่างละเอียดทำาให้

พบวา่ สามารถแบ่งพ้ืนที่ภายในออกไดเ้ป็น 3 โซน 

ซึง่มีลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของ

พื้นที่ที่แตกต่างกันในพื้นที่ ดังนี้

 1)  ตำาแหน่งที่ตัง้และรูปแบบของการตัง้

อยู่ของตัวอาคาร 

 2)  ลักษณะเฉพาะและองคป์ระกอบต่างๆ 

ของพื้นที่ภายใน  

 3) ความหนาแน่นและการรวมกลุม่ของ

ของบาร์เบียร์ในแต่ละช่วงและรูปแบบของบาร์

เบียร์ที่ปรากฏ

 4) ลักษณะเฉพาะของการเข้าถึงและการ

รับรู้ ท่ีเก่ียวข้องกับด้านของการสัญจรท่ีแตกต่างกัน

 การแบ่งขอบเขตพืน้ที่ศึกษาเป็น 3 โซน

นีจ้ะใช้แนวถนนหรือซอยมาเป ็นต ัวก ำาหนด

ขอบเขต โดยที่แต่ละโซนจะมีจำานวนบาร์เบียร์

มากกว่า 15 ร้านขึ้นไป โดยมีขอบเขต ดังนี้

และการคงอยู่ของรูปแบบที่มีตัวตน โดยจะทำา

การวเิคราะหผ์า่นแนวทฤษฎีที่วา่ดว้ยดว้ยผลผลิต

ของท่ีว่าง (The Production of Space) ของ ฮองรี 

เลอแฟร์ (Henri Lefebvre) ที่จะช่วยอธิบายความ

เป็นผลผลิตของพืน้ที่ต่างๆ ที่เป็นความสัมพันธ์

ที่เกิดข้ึนระหวา่งคนกับพ้ืนที่ทางสังคม และการใช้

แนวทฤษฎีที่ว่าด้วยปฏิบัติการเชิงที่ว่าง (Spatial 

Practice) ของ มิเชล เดอ เซอร์โต (Michel de 

Certaeu) (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2550) ที่จะ

อธิบายถึงการเปลีย่นแปลงของสถานะระหว่าง 

“พืน้ที ่” และ “ที ่ว่าง” ที ่เก ิดจากแรงกระทำา 

(Operation) ทั้งที ่เป็นแรงในการควบคุม หรือ 

“ยุทธวิธี” (Strategies) และแรงในการปลดปล่อย 

หรือ “กลวิธี” (Tactics) ที่ช่วยให้เห็นกระบวนการ

ของการต่อรองในพืน้ที่บาร์เบียร์ที่สาวบาร์เบียร์

ใช้ร่างกายมาเป็นเครือ่งมือที่นำาไปสูก่ารเปลีย่น 

แปลงที่เลื่อนไหลระหว่าง “พื้นที่” และ “ที่ว่าง” ที่

เกิดการช่วงชิงความหมายใหม่และช่วยลดทอน

แรงกระทำาจากโครงสร้างของสังคมที่มีต่อตัวสาว

บาร์เบียร์และกับพื้นที่บาร์เบียร์อีกด้วย

1. ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และความเป็นมา

 บาร์เบียร์ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึน้ครัง้

แรกเมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2526 ในย่านประตู

ท่าแพ เพือ่รองรับจำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติที ่เพิม่มากขึน้อันเนือ่งมาจากสถานะของ

การเป ็นเม ืองท่องเที ่ยวที ่ส ำาคัญของจังหวัด

เชียงใหม่ สำาหรับในพื้นที่ถนนลอยเคราะห์นั้น มี

การเปิดให้บริการบาร์เบียร์ครัง้แรกเมือ่ประมาณ

ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นพื้นที่ลำาดับสุดท้ายของการ

เคลือ่นตัวทางพืน้ที่และที่ตัง้ของบาร์เบียร์ที่เกิด

ขึน้ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึน้ อีกทั้งถนนลอย

เคราะหเ์องยงัต้ังอยู่ในชว่งหน่ึงของประวติัศาสตร์

การคา้ประเวณใีนจงัหวดัเชยีงใหม่บนเส้นทางตาม



พื้นที่กับอัตลักษณ์ของสาวบาร์เบียร์ในถนนลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
พีรดลย์ ศรียะวงษ์ และ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์622

รูปที่ 2  ภาพแสดงการแบ่งขอบเขตพื้นที่ทั้ง 3 โซน

พื้นที่โซนที่ 1 

 ตัง้อยู ่ช่วงต้นถนนลอยเคราะห์ ตัง้แต่

บริเวณถนนคชสารซอย 2 เข้ามาจนถึงบริเวณ

ถนนท่าแพซอย 4 และถนนลอยเคราะห์ซอย 1 

โดยเป็นพืน้ที ่ที ่ม ีบาร์เบียร ์ต ัง้อยู ่ต ิดกันอย่าง

หนาแน่นในช่วงต้น และมีการแทรกตัวของธุรกิจ

ต่างๆ เช่น ร้านขายของ หรือโรงแรมขนาดเล็ก 

เป็นต้น โดยมีการเข้าถึง การมองเห็น และการรับ

รูภ้ายในพืน้ที่ คือ เป็นพืน้ที่แรกของการเข้าถึง

ทำาใหมี้ความหนาแน่นของการสัญจรคอ่นข้างมาก 

และมีความเร็วคอ่นข้างสูง ทำาใหก้ารมองเหน็และ

การรับรู้ทำาไดย้าก อนัเน่ืองมาจากปัจจัยของเวลา

ที่มีอย่างจำากัด และจากรูปแบบของอาคารที่มี

ความกว้างค่อนข้างน้อยและตัง้อยู่ชิดแนวถนน

ค่อนข้างมาก จึงเป็นข้อจำากัดที่ส่งผลต่อมุมมอง

ในการมองเห็นจากภายนอก

 

รปูที ่3  ภาพแสดงการเข้าถึง ความหนาแน่น และความเร็ว

         ของการสัญจรภายในพื้นที่โซนที่ 1

 ในพ้ืนที่โซนที่ 1 น้ีไดท้ำาการเก็บข้อมูลบาร์

เบียร์ในพ้ืนที่โซนน้ีจำานวน 2 แหง่ ไดแ้ก่ ร้าน Easy 

Corner Bar และร้าน Power Bar โดยทั้งสองแห่ง

ตัง้อยู่ในอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์รุน่เก่า มี

ความสูงไม่เกิน 2 ชั้น และมีลักษณะเป็นอาคาร

ครึง่ปูนครึง่ไม้ ที่มีการใช้พืน้ที่ด้านนอกร้านและ

พืน้ที่ด้านหน้าร้านกับการต่อรองพืน้ที่ที่เกิดขึน้ 

คือ

 1)  บาร์เบียร์ในพ้ืนที่โซนที่ 1 น้ีจะมีการใช้

งานพ้ืนที่ดา้นหน้าบริเวณทางเดนิเทา้อยา่งชดัเจน 

ซ่ึงถือเป็นการทา้ทายอำานาจและโครงสร้างสังคม

อย่างชัดเจน 

 2)  การเลือกที่จะเปิดเผยหรืออำาพรางการ

มองเหน็ที่บริเวณดา้นหน้าอาคาร เช่น แผงบังแดด 

หรือต้นไม้ เป็นต้น ในกรณีร้าน Easy Corner Bar 

จะมีการอำาพรางการมองเห็นจากภายนอก เพือ่

สร้างความเป็นส่วนตัวใหกั้บพ้ืนที่ภายใน หรือร้าน 

Power Bar ที่มีการเปิดพื้นที่ด้านหน้า เพื่อให้เกิด

การมองเห็นบรรยากาศภายในอย่างชัดเจน

พื้นที่โซนที่ 2

 เป็นบริเวณชว่งกลางถนนลอยเคราะห ์คอื 

ตัง้แต่บริเวณถนนท่าแพซอย 4 และถนนลอย

เคราะหซ์อย 1 จนถึงบริเวณถนนลอยเคราะหซ์อย 

3 โดยมีความแตกต่างจากโซนอื่นๆ คือ มีวัดตั้ง

อยู่ในพืน้ที่และมีธุรกิจอื่นๆ แทรกตัวอยู่มากขึน้ 

เช่น ร้านขายซื้อผ้า หรือร้านรับแลกเงิน เป็นต้น 

และยังพบว่าบาร์เบียร์ในพืน้ที่โซนนีจ้ะดูคล้าย

กับร้านอาหาร โดยมีการเข้าถึง การมองเหน็ และ

การรับรู้ภายในพ้ืนที่ คอื มีความเร็วของการสัญจร

ที่ช้าและมีความหนาแน่นน้อยทำาให้ได้เปรียบ

ต่อการมองเห็นและการรับรูไ้ด้มากกว่าพืน้ที ่

โซนอื่นๆ อีกทั้ง ยังเป็นจุดเปลี่ยนของการสัญจร

จากยานพาหนะต่างๆ มาเป็นการเดนิเทา้ ที่สร้าง

โอกาสในการมองเห็นได้มากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 4  การเข้าถึง ความหนาแน่น และความเร็วของการ

 สัญจรภายในพื้นที่โซนที่ 2

 ในพืน้ที่โซนที่ 2 นีไ้ด้ทำาการเก็บข้อมูล

จากบาร์เบียร์จำานวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้าน Paradise 

ที่โดยตัง้อยู่ในอาคารพาณิชย์รุน่ใหม่ที่เป็นโครง 

สร้างคอนกรีต โดยมีการใชพ้ื้นที่ดา้นนอกร้านและ

พื้นที่ด้านหน้าร้านกับต่อรองพื้นที่ที่เกิดขึ้น คือ

 1)  การปกปิดและอำาพรางตัวของบาร์เบียร์ 

เป็นการใช้ข้อได้เปรียบของการที่มีระยะถอยร่น

จากทางเดินเท้า โดยการต่อเติมออกมาเพือ่ใช้

ประโยชน์ ซึ่งจะพบว่ามีการจัดวางและการเลือก

ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ที่มลัีกษณะใกล้เคยีงกับร้านอาหาร

ทั้งทางด้านความสูงและรูปแบบ 

 2)  การสร้างระยะลึกและต้ืนในการมองเห็น 

เพ ือ่บ ังคับม ุมมองและการมองเห็นที ่เก ิด

จากการสัญจรบนถนน ดังเช่นที่พบว่า บาร์เบียร์

หลายแห่งในโซนนีเ้ลือกที่จะตัง้เคาน์เตอร์บาร์

ไว้หน้าร้านเพือ่รับมุมมองและสร้างจุดหมายตา 

และทำาให้ไม่สามารถมองเห็นเข้าไปข้างในได้ลึก 

เป็นต้น

พื้นที่โซนที่ 3

 เป็นพืน้ที ่ทั ้งหมดของบริเวณมวยไทย

เซ็นเตอร์ที่มีลักษณะเป็นหอ้งแถวแบบแบ่งเชา่ อกี

ทั้งยังมีเวทีมวยไทยอยู่ภายใน โดยมีการใช้ทาง

เดินกลางร่วมกันและมีการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนดา้นหน้าจะมีบาร์เบียร์ต้ังอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง และ

ในส่วนด้านหลังจะมีเวทีมวยไทย ตัง้อยู่บริเวณ

ตรงกลาง โดยร้านทางฝั่งขวาของตัวอาคารจะมี

ทางเข้าและออกเชื่อมกับถนนลอยเคราะห์ซอย 

3ก โดยมีการเข้าถึงการมองเห็น และการรับรู้

ภายในพ้ืนท่ี คือ บริเวณด้านหน้าจะมีความหนาแน่น

ของการสัญจรค่อนข้างมากเนือ่งจากเกิดการ

ชะลอตัวเพือ่หยุดดูบริเวณด้านหน้าอาคาร โดย

การเข้าถึงพืน้ที่ภายในต้องอาศัยการสัญจรด้วย

การเดินเท้าเท่านั้น จึงทำาให้การมองเห็นไม่มีบาร์

เบียร์แห่งใดได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบกัน

 

รูปที่ 5  การเข้าถึงความหนาแน่น และความเร็วของการ

 สัญจรภายในพื้นที่โซนที่ 3

 ในพื้นที่โซนที่ 3 ได้ทำาการเก็บข้อมูลบาร์

เบียร์จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้าน Ball Bar และร้าน 

Sakura Bar ซ่ึงทั้ง 2 แหง่ มีลักษณะของตัวอาคาร

ที่เหมือนกันคือ เป็นห้องคูหาแบบแบ่งเช่า แต่จะ

มีความแตกต่างที่ตำาแหน่งที่ต้ังของร้านทั้ง 2 แหง่ 

โดยร้าน Ball Bar มีทางเข้าและออกที่บริเวณดา้น

หลังร้าน ส่วนร้าน Sakura Bar นั้นเข้าและออก

ได้เพียงทางเดียว โดยมีการใช้พื้นที่ด้านนอกร้าน

และพืน้ที่ด้านหน้าร้านกับต่อรองพืน้ที่ที่เกิดขึน้ 

คือ
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 1)  ลักษณะของตัวอาคารที่ต้องใชท้างเดนิ

ร่วมกัน ทำาให้มีการแข่งขันในการแสดงออกและ

นำาเสนอตัวตน รวมถึงการจดัการกับการมองเหน็

จากพื้นที่ทางเดินกลางสู่ตัวร้านอย่างชัดเจน เช่น 

มีความพยายามในการเปิดมุมมองทางพืน้ที่และ

กิจกรรมของตัวร้าน Sakura Bar 

 2) การสร้างมุมมองปิดบังในส่วนที่อยู่ติด

กับซอยด้านข้าง เช่น การเลือกที่จะสร้างให้เกิด

ตำาแหน่งของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ของ

ร้าน Ball Bar บริเวณด้านหลังร้านที่ทำาให้มุมมอง

และการมองเห็นจากภายนอกนัน้สามารถทำาได้

น้อยลง

 จากข้อมูลด้านกายภาพของพืน้ที ่ทั ้ง 3 

โซนแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการใช้พืน้ที่ด้าน

หน้าที่สัมพันธ์กับการมองเห็นโดยจะแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละโซน ดังที่เห็นได้ว่าในพืน้ที่โซน

ที่ 1 มีการใช้เทคนิควิธีต่างๆ เพือ่สร้างทั้งการ

อำาพรางและเปิดเผย และในพื้นที่โซนที่ 2 ที่มีวัด

ตัง้อยู่เป็นจุดศูนย์กลางนำาไปสูก่ารใช้เทคนิควิธี

ในการแสดงออกให้แยบยลยิ่งขึน้ หรือในพืน้ที่

โซนที่ 3 ที่ไดเ้ปรียบกวา่โซนอื่นๆ ทั้งในแงข่องการ

เข้าถึงและการมองเหน็ ที่ทำาใหเ้กิดการแสดงออก

ของตัวร้านที่เอ้ือต่อการแสดงออกของตัวสาวบาร์

เบียร์อย่างชัดเจน โดยในเบือ้งต้นผู้วิจัยพบว่า  

เทคนิควิธีต่างๆ นัน้เกิดขึน้จากการวางแผนและ

จัดการโดยเจ้าของบาร์เบียร์ที ่สร้างความสอด 

คล้องกับการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

เพ่ือสร้างกระบวนการในการมองเหน็และรับรู้จาก

ภายนอกที่เกิดขึน้ โดยประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ 

เชน่ การจดัวางผงั การตกแต่งภายใน แสง สี ความ

ตืน้และความลึกของมุมมอง และระดับความสูง

ต่างๆ เพือ่ใช้ในการต่อรองกับแรงกระทำาจาก

ภายนอกที่สร้างแรงกดดนัและกดทบัภายในพ้ืนที่ 

ทั้งในรูปแบบที่เปิดเผย ต่อต้าน ประนีประนอม 

หรือปิดบังอำาพราง อีกทั ้งยังเพือ่ให้เก ิดการ

ควบคุมความเป็นไปที่เกิดภายในพืน้ที่บาร์เบียร์ 

อนันำาไปสู่การต่อรองพ้ืนที่ของสาวบาร์เบียร์ที่เกิด

ขึ้น

3. การใช้งานพื้นที่ ภาพตัวแทน และปฏิบัติ

 การเชิงพื้นที่ในบาร์เบียร์ บนถนน

 ลอยเคราะห์

3.1  การใช้ภาพตัวแทนของตัวเจ้าของ

 บาร์เบียร์ 

 เป็นการจดัการและควบคมุของตัวเจา้ของ

บาร์เบียร์ที่นำา “ยทุธวธีิ” ต่างๆ มาใชท้ี่นำาไปสู่การ

เกิดปฏิบัติการเชิงพืน้ที่และการใช้ “กลวิธี” ของ

ตัวสาวบาร์เบียร์ ซึง่โดยส่วนใหญ่แล้วตัวเจ้าของ

บาร์เบียร์จะเลือกใช้ภาพตัวแทนผ่านการตกแต่ง

และการจัดการทางพืน้ที่อย่างมีส่วนร่วม โดยใน

บาร์เบียร์ทั้ง 5 แห่งนั้น ปรากฏลักษณะเด่นของ

วิธีการตกแต่งและการจัดการทางพืน้ที่ที่สามารถ

อธิบายเป้าหมายในการควบคุมวธีิการทำางานของ

สาวบาร์เบียร์ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 1) ภาพตัวแทนของการตกแต่งที ่แฝง

นัยยะและตอบสนองความเป็นเพศชาย เป็นการ

ตกแต่งที่ใช้ภาพตัวแทนที่อยู่ในลักษณะของการ

สืบสานแนวคดิแบบชายเป็นใหญ่ คอื การตกแต่ง

ที่มีการแสดงออกถึงการเอาใจลูกคา้เพศชายและ

สร้างความรู้สึกถึงอำานาจของความเป็นชายที่มีอยู่

เหนือกว่าเพศหญิง ซึง่เป็น “ยุทธวิธี” ที่เจ้าของ

บาร์เบียร์สร้างขึน้ เช่น ในกรณีของร้าน Easy 

Corner Bar ที ่มีการตกแต่งผนังของร้านด้วย

เสือ้ทีมฟุตบอลจากต่างประเทศที ่ช่วยสร ้าง

บรรยากาศตามความชอบของลูกค้าชายชาว

ต่างชาติ หรือในรูปแบบของร้าน Sakura Bar ที่มี

การเขียนภาพกราฟิกบนผนังที ่แฝงนัยยะของ

การเปรียบเปรยเพศหญิง เป็นต้น 
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รูปท่ี 6 และ 7  การตกแต่งท่ีตอบสนองความเป็นเพศชาย

       ร้าน Easy Corner Bar และร้าน Sakura Bar 

 2)   การผสมผสานการตกแต่งที่อยู่ระหวา่ง

วัฒนธรรมตะวันตกและความเป็นไทย เนื่องจาก

พืน้ที่บาร์เบียร์นัน้เป็นพืน้ที่ระหว่างวัฒนธรรม

ตะวันตกและความเปน็ไทย จึงพบเห็นได้ว่าใน

บาร์เบียร์เกือบทุกๆ ร้าน มีการผสมผสานการ

ตกแต่งที่อยู่ระหว่าง 2 ขัว้ของวัฒนธรรมขึน้ไป 

เช่น พืน้ที่วางสิง่ศักดิ์สิทธิแ์บบไทยที่แฝงตัวอยู่

อย่างกลมกลืน หรือรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ตัง้อยู่

ภายในร้าน เช่น เก้าอี้ม้าหิน หรือหวายแบบไทย 

ที่ตั้งอยู่กับเคาน์เตอร์บาร์รูปทรงโมเดิร์น เป็นต้น 

ซึง่การผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมนัน้ 

สามารถชว่ยเสริมสร้างบุคลิกใหกั้บตัวบาร์เบียร์ที่

จะสร้างแรงดึงดูดใจให้กับลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

 3) การใช้แสงสว่างที่มีผลต่อการปรากฏ

ตัวของสาวบาร์เบียร์ รูปแบบของการใช้แสงไฟมี

อยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก จะเป็นการเน้นให้

ตัวบาร์เบียร์เป็นสินคา้หลักและเน้นไปที่แสงสวา่ง

ที่ตกแต่งตัวร้าน เช่น แสงไฟที่เคลื่อนไหว และรูป

แบบที่สอง เน้นการใช้แสงไฟสีชมพูที่เน้นความ

เป็นสินค้าของตัวสาวบาร์เบียร์ เพื่อสนับสนุนให้

ร่างกายของตัวสาวบาร์เบียร์เป็นที่สะดดุตาแก่นัก

ท่องเที่ยวและลูกค้า โดยทั้งสองลักษณะแสงข้าง

ต้นนี ้ เป็นการสร้างภาพตัวแทนของตัวบาร์เบียร์

เพือ่สือ่สารถึงภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

ตัวร้าน 

   

รูปที่ 8 และ 9  การใช้แสงที่เคลื่อนไหวของร้าน Power 

Bar และการใช้แสงสีชมพูของร้าน Ball Bar

 4) การใช้กระจกเงาที่สร้างอำานาจและการ

ต่อรองในบาร์เบียร์  กระจกเงาคือ องค์ประกอบ

ในการตกแต่งที ่ช่วยให้สาวบาร์เบียร์เห็นภาพ

ตัวแทนต่างๆ ที่พวกเธอกำาลังใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น

รูปลักษณ์ภายนอกของร่างกาย หรือท่าทางและ

กริยาอาการต่างๆ ในการแสดงออก ซึ่งหมายถึง 

ว่าพวกเธอสามารถตรวจสอบความเป็นไปใน

เร่ืองที่เกิดข้ึนภายนอกจติใจและความคดิไดต้ลอด

เวลา อีกทั ้งยังสามารถตรวจสอบสิง่แวดล้อม

ต่างๆ โดยไม่ต้องสบสายตาหรือเป็นการแอบมอง

โดยที่ไม่ต้องการให้เจ้าตัวรูเ้ช่นเดียวกับวิธีการที่

เจ้าของบาร์เบียร์ใช้เช่นกัน

 

รูปที่ 10  การสะทอ้นของกระจกเงาที่มองเหน็ไดจ้ากตัว

  เคาน์เตอร์บาร์ของร้าน Sakura Bar

 5) การกำาหนดตำาแหน่งแห่งที ่และการ

ปรากฏตัวของสาวบาร์เบียร์ พบว่า การจัดวางผัง

พืน้ที ่ของเจ้าของบาร์เบียร์ส่วนใหญ่แล้วมีเป้า 

ประสงค์ที่จะควบคุมตำาแหน่งแห่งที่ของตัวสาว

บาร์เบียร์ เช่น การวางตำาแหน่งเคาน์เตอร์บาร์ที่
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สามารถมองเห็นความเป็นไปภายในร้านได้

ทั้งหมด หรือการที่กำาหนดรูปแบบของพืน้ที่ทาง

เดินที่ช่วยสร้างให้เกิดความเคลือ่นไหวและมีการ

ปรากฏตัวของตัวสาวบาร์เบียร์ให้ลูกค้าเห็นได้

อย่างชัดเจน 

 จากการเข้าไปศึกษาข้อมูลของลักษณะ

การแบ่งพืน้ที่ การใช้งานพืน้ที่ และการตกแต่ง

ภายในของบาร์เบียร์ทั้ง 5 แหง่ พบวา่ มีความแตก

ต่างของวิธีการที่เลือกใช้ ซึ่งเป็น “ยุทธวิธี” ที่ตัว

เจา้ของบาร์เบียร์พยายามสร้างแรงในการควบคมุ

และกำาหนดความหมายที ่ตายตัวให้ก ับพืน้ที ่

ภายในบาร์เบียร์ทั้งหมด ซึง่ผู้วิจัยพบว่าสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บาร์เบียร์ประเภท

แรกที่เน้นบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้าน

เป็นหลัก และบาร์เบียร์ประเภทที่สองที่เน้นการ

ใช้งานพื้นที่ภายในของตัวร้านเป็นหลัก โดยทั้ง 2 

รูปแบบข้างต้นนัน้ถูกสร้างขึน้มาเป็นผลผลิต

ของทีว่่างทีต่วัเจ้าของบาร์เบยีรไ์ด้ให้ความหมาย

และสร้างการควบคุมให้เกิดขึน้ อันเป็นปัจจัยที่

ทำาให้ตัวสาวบาร์เบียร์จำาเป็นต้องหาวิธีการของ

การใช้งานพืน้ที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบของ

การตกแต่งภายใน โดยมีความสัมพันธ์กับการใช้

ร ่างกายและเป็นการแสดงออกซึง่ตัวตนและ

อตัลักษณท์ี่จะใชใ้นการทำางานในพ้ืนที่บาร์เบียร์ที่

เป็นทั้งพ้ืนที่ทางสังคมและพ้ืนที่ทางกายภาพของ

พวกเธอ

3.2 ภาพตัวแทนที่ปรากฏในการทำางาน และ 

 ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ของสาวบาร์เบียร์

 ในการทำางานของตัวสาวบาร์เบียร์ที่ส่วน

หนึง่ถูกออกแบบและวางแผนจากเจ้าของบาร์

เบียร์ผ่านภาพตัวแทนต่างๆ ที ่เป็นการสร้าง

อำานาจในการควบคุมให้เกิดขึน้กับผู้ใช้พืน้ที่ทั ้ง

สาวบาร์เบียร์และลูกค้าชายที่เข้ามาใช้บริการนัน้ 

จึงเป็นเหตุให้ตัวสาวบาร์เบียร์ต้องดึงเอาประสบ 

การณ์ในการทำางานที่ผ่านมาเพือ่ใช้ในการสร้าง

ภาพตัวแทนต่างๆ ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์

กับลูกค้าในการให้บริการ (โสภิดา วรกุลเทวัญ, 

2543, น. 67) โดยการใช้ร่างกายที่สามารถตอบ

สนองการมองเหน็และสามารถควบคมุเป้าหมาย

ในการทำางานตามวตัถุประสงคท์ี่เจา้ของบาร์เบียร์

วางเอาไว ้และอกีแนวทางที่ตัวสาวบาร์เบียร์ต้อง

ใช้ “กลวิธี” ของตัวเธอเองในการสร้างวิธีการใช้

งานพ้ืนที่ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดยใชภ้าพตัวแทน

ของพวกเธอในการประกอบสร้างพ้ืนที่ที่เหมาะสม

กับการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ตอบสนองวิถีทางของ

อาชพีสาวบาร์เบียร์ โดยมีลักษณะของการใชภ้าพ

ตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่ต่างๆ คือ

 1)  พืน้ที่ด้านหน้าร้านและภายนอกร้าน 

พบว่า รูปแบบและการใช้งานพืน้ที่ในส่วนนีเ้ป็น

บริเวณของการเชิญชวนลูกค้าเป็นสำาคัญ ทำาให้

การใช้งานพื้นที่ของสาวบาร์เบียร์ที่เกิดขึ้นเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์หลักที่ไม่ได้มีการปรับเปลีย่น

ความหมายของตัวพืน้ที ่ไป เพียงแต่พวกเธอ

จำาเป็นจะต้องใชภ้าพตัวแทนต่างๆ เชน่ การสร้าง

รอยยิ้มในการเชิญชวนลูกค้าเพือ่แสดงออกถึง

ความสนุกสนานและเป็นกันเองในการทำางาน 

หรือรูปแบบของภาพตัวแทนที่ผ่านร่างกาย เช่น 

ท่าทางและการเข้าหาลูกค้าที ่จะสามารถสร้าง

ความดึงดูดใจที่ยั่วยวนให้ลูกค้าสนใจ เป็นต้น 

 

รูปที่ 11  การใช้พื้นที่ด้านหน้าของสาวบาร์เบียร์
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 2)   พืน้ที ่ภายในร้านและพืน้ที ่ก ิจกรรม

ต่างๆ พื้นที่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่ตัวสาวบาร์เบียร์

จะสามารถใช้ภาพตัวแทนได้หลากหลายรูปแบบ 

โดยส่วนหนึง่อยูภ่ายใต้ขอ้จำากัดทางอำานาจและ

การควบคมุของตวัเจา้ของบาร์เบียร์ ซ่ึงพบวา่สาว

บาร์เบียร์แต่ละคนจะมีกระบวนการของการใช้

ภาพตัวแทนที่แตกต่างกัน เชน่ การใชภ้าพตัวแทน

ของหญิงสาวที่มีความมัน่ใจ เพือ่ให้อำานาจของ

การตัดสินใจใช้พื้นที่ภายในร้านอยู่ที่ตัวเธอ หรือ

อาจเป็นการใชภ้าพตัวแทนของหญิงสาวเรียบร้อย

ตามแบบหญิงไทย เพือ่สร้างเสน่ห์ของการให้

บริการลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ภายในร้าน (คุณส้ม 

สาวบาร์เบียร์ ร้าน Paradise, การสือ่สารส่วน

บุคคล, 28 กรกฎาคม 2555) โดยเป้าหมายสูงสุด

ของการใช้ภาพตัวแทนต่างๆ ของสาวบาร์เบียร์

ก็คือ การพยายามปลดปล่อยจากความหมายใน

พืน้ที ่ที ่มีอยู ่และเหนือกว่าตำาแหน่งแห่งที ่ที ่ถูก

มอบให้ ทำาให้เธอสามารถที่จะสร้างรูปแบบของ

การสร้างพืน้ที่ส่วนตัวและเกิดการครอบครองที่

ว่างที่เรียกว่าเป็น “กลวิธี” ของการสร้างให้เกิดที่

ว่าง

  

รูปที่ 12  การใช้งานพื้นที่ในระดับที่มีการเคลื่อนไหวกับ

  การแสดงออกทางร่างกาย

 จากข้อมูลที ่ได้ในส่วนของการใช้ภาพ

ตัวแทนในการทำางานที่สัมพันธ์กับการใช้ร่างกาย

ของสาวบาร์เบียร์ในพ้ืนที่บาร์เบียร์ยา่นถนนลอย

เคราะห์ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าสาวบาร์เบียร์

ส่วนใหญ่จะทราบถึงวธีิการใช้งานพ้ืนที่ต่างๆ ของ

บาร์เบียร์ซึง่ทำาให้เกิดการใช้ภาพตัวแทนของสาว

บาร์เบียร์ที่มีความเลือ่นไหลไปตามสถานการณ์

และสิง่แวดล้อมตามช่วงเวลาและตามการใช้

งานพืน้ที ่เพือ่ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตาม

วัตถุประสงค์ของพวกเธอเป็นสำาคัญ และด้วย

ความที่พ้ืนที่บาร์เบียร์น้ันเป็นพ้ืนที่ทางสังคมและ

พืน้ที่ทางกายภาพของตัวสาวบาร์เบียร์ เมือ่เกิด

การนำา “กลวิธี” มาใช้เพือ่สร้างแรงในการปลด

ปล่อยที ่สามารถสร้างให้เกิดการช่วงชิงความ

หมายของพืน้ที่ จึงนำาไปสูก่ารครอบครองที่ว่าง

ของสาวบาร์เบียร์ โดย “ที่ว่าง” ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

จะมีปัจจัยทางด้านของเวลาเข้ามาเกีย่วข้อง ซึง่

นัน่หมายถึงว่าการปรับเปลีย่นสถานะของพืน้ที่

ที่เปล่ียนแปลงเป็นที่วา่งน้ันอาจเกิดข้ึนเป็นคร้ังๆ 

และอาจมีระยะเวลาของการเปลีย่นแปลงไปไม่

มาก เนือ่งจากเป็นการปรับเปลีย่นที่เกิดขึน้ซ้อน

ทับบนพื้นที่สาธารณะ

บทสรุปแนวทางการต่อรองพื้นที่ของสาว

บาร์เบียร์กับการแสดงออกของตัวตนและ

อัตลักษณ์

 จากการวิเคราะห์ถึงระบบของขัว้ความ

สัมพันธ์กับการแสดงออกของตัวสาวบาร์เบียร์

ผา่นระดบัพ้ืนที่ทางการศกึษา ปรากฏเป็นรูปแบบ

ของการต่อรองพ้ืนที่ของสาวบาร์เบียร์ที่ใช้ร่างกาย

เป็นเครือ่งมือในการแสดงออกของตัวตนและ

อัตลักษณ์ในการประกอบสร้างพืน้ที่และครอบ

ครองที่ว่างที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว โดยสามารถ

แบ่งได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
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1. กลไกของการควบคุมและต่อรองท่ีเกดิจาก 

 ลักษณะทางพื้นที่ที่แบ่งออกเป็น 3 โซน

 ความเป็นพืน้ที่ย่านถนนลอยเคราะห์ที ่

ถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนน้ันแสดงใหเ้หน็ถึงประเดน็

สำาคญัที่ส่งผลต่อ “ยทุธวธีิ” และ “กลวธีิ” ที่เจา้ของ

บาร์เบียร์นำามาใช้ คือ ประเด็นแรกที่เกีย่วข้อง

กับเรือ่งของกฎหมายและการตัง้อยู ่ที ่ส่งผลให้

เกิดการต่อรองของบาร์เบียร์ในพืน้ที่เพือ่หาทาง

จากปลดปล่อยจากแรงในการควบคุมและกดทับ

ตามบรรทัดฐานต่างๆ โดยเฉพาะกับเรือ่งของ

ตำาแหน่งที่ต้ัง ระยะหา่ง และประเดน็ที่สองที่เก่ียว

กับลักษณะทางกายภาพและการเข้าถึงที่นำาไปสู่

การวางแผนและการใชก้ลวธีิของเจา้ของบาร์เบียร์ 

ซึง่เราจะสามารถพบทั้งในรูปแบบที่เป็นการเปิด

เผยต่อรองและรูปแบบของการต่อต้านปิดบัง

อำาพราง โดยที่บทสรุปของกลไกของการควบคุม

และการต่อรองที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ทั้ง 3 โซนของ

ถนนลอยเคราะห์นัน้จึงเกิดขึน้จากระดับของการ

ยอมรับซ่ึงแรงกดดนัและกดทบัจากภายนอก และ

ลักษณะทางกายภาพและการเข้าถึงที่ส่งผลต่อ

ระดับของการแสดงออกของตัวสาวบาร์เบียร์ที่

พื้นที่แต่ละโซนไม่สามารถทำาได้เท่ากัน 

2.  การควบคุมผ่านการใช้ภาพตัวแทนของ

 บาร์เบียร์โดยตัวเจ้าของบาร์เบียร์

 พืน้ที่ของบาร์เบียร์ที่ถูกออกแบบและวาง 

แผนจากตัวเจ้าของบาร์เบียร์เพือ่ใช้เป็นกระบวน

การในการควบคุมและการใช้อำานาจต่างๆ โดย

มีลักษณะของการใช้ยุทธวิธีในการควบคุมสาว

บาร์เบียร์ซึง่ทำาให้เกิดการถ่ายทอดภาพตัวแทน

ของตัวเจ้าของบาร์เบียร์ และทำาให้เกิดการสถาปนา

พื้นที่และการสร้างความหมายเกิดขึ้น ซึ่งในขณะ

เดียวกันนั้นย่อมทำาให้เกิดการใช้ “กลวิธี” ของตัว

สาวบาร์เบียร์ที่ต้องการจะสร้างกระบวนการของ

การใช้งานพืน้ที ่ที ่มีความแตกต่างจากรูปแบบ

ที่เจา้ของบาร์เบียร์กำาหนดเอาไว ้และเกิดการปรับ

เปลีย่นพืน้ที่ให้เป็นที่ว่างส่วนตัวที่เหมาะสมกับ

การทำางานของพวกเธอ ที่นำาไปสู่การปลดปล่อย

จากการควบคุมของตัวเจ้าของบาร์เบียร์และการ

กดทบัจากวาทกรรมทางเพศสภาพที่เข้ามากระทำา

ต่อตัวสาวบาร์เบียร์

3. ปฏิบัติการเชิงพื้นที่กับการใช้ภาพตัวแทน 

 ของสาวบาร์เบียร์

 ปฏิบัติการเชิงพืน้ที่ของสาวบาร์เบียร์เป็น

กระบวนการของการใช้ร่างกายในพืน้ที่ที่เป็นรูป

แบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในพืน้ที่กับ

การที่ตัวสาวบาร์เบียร์เป็นศูนย์กลาง ซึง่พบว่า

ภาพของการใชง้านพ้ืนที่กลายเป็นภาพในหวัของ

เธอที่จะสามารถเข้าไปใช้งานพืน้ที่อย่างมีนัยยะ

และมีความสัมพันธ์กับร่างกายของตัวเธอจนเกิด

เป็นปฏิบัต ิการเชิงพืน้ที ่ที ่เก ิดขึน้ ดังนัน้ภาพ

ตัวแทนที ่สาวบาร์เบียร์จะนำาออกมาใช้นัน้ถือ

เป็นการใช้อตัลักษณท์ี่มีความหลากหลายและล่ืน

ไหลเปลีย่นไปเปลีย่นมาได้ตามบริบททางพืน้ที่ที่

ต่างกัน

4. ความหมายใหม่และการจัดการทางพื้นที่

 ของบาร์เบียร์ภายใต้คุณลักษณะของการ

 เป็นพ้ืนท่ีแห่งการปฏิสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์ 

 (Contract Space) ของถนนลอยเคราะห์

 ภายใต้กรอบของความสัมพันธ์ของการ

แสดงออกของสาวบาร์เบียร์ผ่านปฏิบัติการเชิง

พื้นที่ (Spatial Practice) และการใช้ภาพตัวแทน

ที่เกีย่วข้องกับการใช้ร่างกายของพวกเธอนัน้ ได้

กลายเป็นจุดเริม่ต้นที่สำาคัญของการเกิดรูปแบบ

พ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมของบาร์เบียร์ในยา่นถนน

ลอยเคราะห์ อันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความต่อ
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เน่ืองกันต้ังแต่ในระดบัพ้ืนที่บาร์เบียร์  ระดบัถนน

และยา่น และในระดบัเมืองที่สะทอ้นใหเ้หน็ระบบ

ของการอยู่ร่วมกันระหว่างคน กิจกรรม และกับ

พ้ืนที่เมืองสมัยใหม่ และยงัปรากฏใหเ้หน็ถึงความ

หมายในเชงิสถาปตัยกรรมของใจความสำาคญัทาง

พืน้ที ่ของบาร์เบียร์ในย่านถนนลอยเคราะห์ที ่

เป็นการสรุปสร้างความคิดรวบยอด (Conceptu-

alization) ก็คอื การเป็น “พ้ืนที่แหง่การปฏิสังสรรค์

และการปฏิสัมพันธ์ (Contract Space)” ที่เกิดขึ้น

ระหว่างกลุม่บุคคลทั้งภายในและภายนอกพืน้ที่ 

อันเป็นการกล่าวถึงคุณลักษณะหรือกลไกของ

พืน้ที ่และการใช้ที ่ว่างที ่เก ิดข ึน้ส ืบเน ือ่งจาก

ลักษณะของการมองเห็นและการต่อรองพืน้ที ่ 

ผ่านปฏิบัติการเชิงพืน้ที ่ที ่ว่าด้วยความสัมพันธ์

ของการใช้แรง ทั้งแรงในการควบคุมและแรงของ

การปลดปล่อยที่นำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสถานะ

ระหว่างความเป็น “พื้นที่” และ “ที่ว่าง” ที่ตัวสาว

บาร์เบียร์ได้ต่อรองกับพืน้ที่ ภายใต้ลักษณะทาง

กายภาพของพืน้ที่ทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม

และเกิดเปน็อัตลักษณ์ของบาร์เบยีรใ์นย่านถนน

ลอยเคราะห์
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาทิศทางของโรงแรมรีสอร์ทที่ประสบผลสำาเร็จในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 ที่ผ่านมา 

หลายโครงการเริม่จับหลักการทำาโครงการในรูปแบบแบรนด์ ซึง่มีขนาดเล็กแต่มีแนวโน้มในการประสบ

ความสำาเร็จสูงกวา่รูปแบบโรงแรมเครือข่าย โดยในปัจจบัุนโรงแรมรีสอร์ทแบรนดไ์ทยยงัไม่สามารถสร้าง

ลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนได้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันในมิติของราคามากกว่ามิติ

ของการออกแบบและการเข้าถึงความต้องการโดยตรงของผู้มาใช้บริการ งานวิจัยนีจ้ึงมุง่ศึกษาโรงแรม

รีสอร์ทแบรนด์ไทยควบคู่กับโรงแรมรีสอร์ทแบรนด์ต่างชาติ จำานวน 6 แบรนด์ (17 โครงการ) ถึงปัจจัยที่

ส่งผลต่อการรับรูแ้บรนด์โรงแรมรีสอร์ทของผู้ใช้บริการ โดยการสัมภาษณ์เพือ่เก็บข้อมูลจากเจ้าของ

โครงการ การลงพื้นที่สำารวจทางกายภาพทั้ง 17 โครงการ และการแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลโดยผู้ใช้

บริการจำานวน 300 คน พบว่า องค์ประกอบที่ผู้ใช้บริการสามารถเกิดการรับรู้และจดจำาได้นั้น แบ่งออก

เป็น 3 ด้าน โดยเรียงลำาดับตามความสำาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังนี ้ 1) การออกแบบ

สถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย สถาปัตยกรรมภายในอาคาร สถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร การสร้างเร่ือง

ราว และการเข้าถึง 2) การใหบ้ริการ ประกอบดว้ย ลักษณะการใหบ้ริการ และคณุลักษณะของผู้ใหบ้ริการ  

และ 3) การสือ่สารสัญลักษณ์ ประกอบด้วย การสือ่สารสัญลักษณ์โลโก้ และการสือ่สารสัญลักษณ์        

ในโครงการ 

Abstract 

 The preliminary study of the successful operation of resort hotels during 2008 – 2011 

reveals that they are associated with high achievement under sober branding. This is distin-

guished from the network management of chain hotels. Nowadays, resort hotels with Thai brand 

still cannot exhibit a prominent character, resulting in price competition rather than design in 

response to the needs of users. This study focuses on Thailand’s resort hotel brands and 

foreign resort hotel brands of 6 brands (17 projects) as factors affecting user recognition. By 

collecting information through interviews of 6 project owners, the analysis of physical data of 

17 projects, and distribution a questionnaires survey to a group of 300 users. The results of 

user recognition of memorable experience can be attributed to the 3 main factors in sequential 
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order as follows: 1) architectural design including interior and exterior architecture, the creation 

story, and accessibility; 2) service including service design and staff characteristic; and 3) sym-

bolic communication including logo communication and signage communication.

คำาสำาคัญ (Keywords):  โรงแรมรีสอร์ท (Resort Hotel), การรับรู้แบรนด์ (Brand Recognition)

1. ที่มาและความสำาคัญ

   ปัจจุบันค่านิยมการท่องเที ่ยวและการ

บริโภคที่เกีย่วข้องกับธุรกิจประเภทที่พักโรงแรม

รีสอร์ทอยู ่ในยุคที ่ตอบสนองต่อสังคมที ่มีการ

เปลีย่นแปลงตามสไตล์การใช้ชีวิตที่มีตลาดและ

กลุม่เป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้

โรงแรมรีสอร์ทมีความจำาเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์

เฉพาะตัว จากการศึกษาโรงแรมรีสอร์ทที่ประสบ

ความสำาเร็จในระยะเวลา 3-5 ปีที่ผา่นมาน้ัน (พ.ศ. 

2551-2555) พบว่า โครงการที ่มีรูปแบบของ

แบรนด์ขนาดเล็กและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มากกว่าโรงแรมเครือข่าย มีแนวโน้มในการ

ประสบความสำาเร็จสูง เนือ่งจากสามารถเข้าถึง

ความต้องการของกลุม่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากสดัส่วนการเติบโตของที่พักอาศยั

เพือ่การท่องเที ่ยว ร ้อยละ 65 เป็นโรงแรม

รีสอร์ทขนาดเล็ก (มีจำานวนห้องพักไม่เกิน 79 

ห้อง) รองลงมาร้อยละ 20 เป็นโรงแรมรีสอร์ท

ขนาดกลาง (80–200 หอ้ง) ที่เหลือร้อยละ 15 เป็น

โรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่ (200 ห้องขึน้ไป) 

(สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม, 2554)  

 แนวโน้มดังกล่าวทำาให้การขยายตัวของ

โรงแรมรีสอร์ทของคนไทยต้องต่อสูแ้ข่งขันกับทั้ง

ในและนอกประเทศ โดยสถานการณ์ของโรงแรม

รีสอร์ทแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้

บริการ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เช่น ดุสิต 

อมารี เซ็นทารา และอิมพีเรียล แม้ว่าจะมีข้อได้

เปรียบในการสือ่สารประชาสัมพันธ์มากกว่า

แบรนด์ขนาดเล็ก แตห่ากมองในภาพรวมของ

ตลาดด้านโรงแรมรีสอร์ทไทยนัน้กลับพบว่า 

โรงแรมรีสอร์ทแบรนด์ไทยยังไม่สามารถสร้าง

ความแตกต่างให้เกิดขึน้ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้

โรงแรมรีสอร์ทปัจจุบัน เกิดการแข่งขันกันในมิติ

ด้านราคา มากกว่าด้านการออกแบบและการเข้า

ถึงความต้องการโดยตรงของผู้มาใช้บริการ   

        จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการรับรูแ้บรนด์

โรงแรมรีสอร์ทของผู้ใช้บริการ โดยมุง่เน้นการ

ศึกษาองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบ

สถาปัตยกรรม การให้บริการ และการสือ่สาร

สัญลักษณ์ที่เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ

ไดโ้ดยตรง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความ

พร้อมเพือ่รับมือการขยายกิจการของโรงแรม

รีสอร์ทแบรนด์ต่างชาติ และเป็นการสร้างความ

พร้อมสำาหรับแบรนด์ไทยสูก่ารขยายสาขาใน

ระดับสากลให้เป ็นที ่ยอมร ับทัดเทียมนานา

ประเทศ

2. วัตถุประสงค์

 1)  ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างแบรนด์ 

ไทยและต่างชาติของโรงแรมรีสอร์ท 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการให้บริการ และด้าน

การสื่อสารสัญลักษณ์

 2)  ศึกษาลักษณะร่วมของรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม ที่ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์โรงแรม
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รีสอร์ทของผู้ใช้บริการ

 3)  ศึกษาลักษณะร่วมด้านการให้บริการ 

ที ่ส่งผลต่อการรับรูแ้บรนด์โรงแรมรีสอร์ทของ

ผู้ใช้บริการ

 4) ศึกษาลักษณะร่วมด้านการการสื่อสาร

สัญลักษณ์ที ่ส ่งผลต่อการรับรูแ้บรนด์โรงแรม

รีสอร์ทของผู้ใช้บริการ

 5) วิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ

รับรูแ้บรนด์โรงแรมรีสอร์ทของผู้ใช้บริการแต่ละ

ด้าน

 6) วิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ

รับรูข้องผู ้ใช้บริการโรงแรมรีสอร์ทแบรนด์ไทย

เปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างชาติ

3. ขอบเขตการวิจัย

 งานวิจัยนีม้ ีขอบเขตการศึกษาโรงแรม

รีสอร์ทที่มีที่ตัง้ภายในประเทศ จำานวนทั้งสิน้ 6 

แบรนด ์(17 สาขา) โดยทำาการคดัเลือกจากแบรนด์

ที่ได้รับรางวัล และมีแนวโน้มการขยายสาขาใน

ช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ทำาการวิจัย โดยแบรนด์ที่

เลือกศึกษานัน้ประกอบด้วยแบรนด์ต่างๆ ดังนี้

 1)  แบรนด์ไทย ได้แก่ วีร ันดารีสอร์ท

แอนด์สปา ศาลารีสอร์ทแอนด์สปา และเคป

คอลเลคชั่นรีสอร์ท

 2)  แบรนดต่์างชาติ ไดแ้ก่ ซิกเซนส์รีสอร์ท

แอนด์สปา ยูโฮเทลส์แอนด์รีสอร์ท และบันยันทรี

รีสอร์ท

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1  ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

4.1.1 ทฤษฎีการออกแบบโรงแรมรีสอร์ท           

 การออกแบบโรงแรมรีสอร์ทโดยพืน้ฐาน

จะต้องมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดย

ต้องมีการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ดว้ย

การใหบ้ริการ และพ้ืนที่ใช้สอยที่มีความเหมาะสม 

(Pannell Kerr Forster Associates, 1993) โดย

แนวคิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในโรงแรมรีสอร์ท

ที่มักมีพ้ืนที่ใชง้านลักษณะกระจายตัวแยกจากกัน

เป็นกลุ่มก้อน ตามลักษณะทำาเลที่ตั้งไว้ว่า ควรมี

การจัดการพืน้ที่ภายในโครงการส่งเสริมการให้

บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการออกแบบทาง

เดินที่สามารถเข้าพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งมักเป็นพื้นที่

ที่มีการออกแบบเป็นพิเศษได้ง่าย เนือ่งจากจะ

ช่วยให้เก ิดการเข้าถึงตัวผู ้ใช้และส่งมอบการ

บริการที่ดีได้โดยสะดวก 
 

4.1.2  แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตย-

 กรรมเพื่อสร้างประสบการณ์และการรับรู้

 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตย-

กรรมเพือ่สร้างประสบการณ์และการรบัรู ้  ต้อง

อาศัยการออกแบบเพือ่สร้างอารมณ์และความ

ประทับใจแรกเห็นตัง้แต่การเข้าถึง ด้วยการนำา

เสนอประสบการณ์และมุมมองที่กระตุน้ความ

ประทับใจน่าจดจำา ผ่านทำาเลที่ตัง้ (accessibility 

experiences) การมองเหน็ทศันียภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และองค์ประกอบต่าง ๆ  ได้แก่ ทางเดินที่นำาเข้าสู่

โครงการ รูปทรงตัวอาคารต้อนรับ วัสดุ สีสัน 

ไปจนถึงบรรยากาศ ต้องมีการออกแบบให้มี

เอกลักษณ์จากการมองเห็น มีการสร้างเรือ่งราว

ด้วยภาษาที ่เชื ่อมโยงกัน จึงจะสามารถดึงดูด

ให้ผู ้ใช้บร ิการนัน้เก ิดร ับร ู ้ ที ่สอดคล้องแนว

ความคิดที่ว่า ยิ่งสือ่สารด้านการมองเห็นได้มาก

เท่าไหร่ ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการจดจำามากเท่านั้นได้ 

(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549, น. 28)  

4.1.3  กรณีศึกษาโรงแรมรีสอร์ทที่ประสบความ

 สำาเร็จ ด้านการสร้างการรับรูแ้บรนด์ต่อ

 ผู้ใช้บริการ

 - โครงการดับเบิล้ยูโฮเท็ลส์ (W hotels)

 - โครงการอมันรีสอร์ท (Aman resort)
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 กรณีศึกษาโรงแรมรีสอร์ทที่ประสบความ

สำาเร็จทั ้ง 2 โครงการอย่าง ดับเบิล้ยูโฮเทลส์ 

และอมันรีสอร์ท พบว่า แนวความคิดด้านการ

ออกแบบเพือ่สร้างประสบการณ์จะต้องเกิดจาก

การสร้างเรือ่งราวอย่างเป็นลำาดับ ประกอบด้วย 

 1)  การเขา้ถึงโครงการ  ที่ส่งผลต่อการรับ

รูแ้บรนด์ นัน้ ต้องสามารถเผยให้เห็นบางส่วน

ของอาคารได้ตั้งแต่ระยะไกล

 2) ตัวอาคารที่ส่งผลต่อการรับรูแ้บรนด์ 

ต้องมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เช่น ขนาดที่ใหญ่

กวา่ปกติ หรือรูปทรงที่แปลกตา โดยต้องมีการเวน้

พ้ืนที่วา่งใหเ้กิดการมองเหน็รูปทรงอาคารไดอ้ยา่ง

ชัดเจน

 3)  มีพืน้ที ่ก ิจกรรมสร้างเอกลักษณ์ให้

เกิดการจดจำา ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมไฮแอท

รีเจนซี่หัวหิน (Hyatt Regency, Hua Hin) ที่สร้าง

เอกล ักษณ์ด้วยการใช้พ ืน้ที ่ส ่วนสปาในชื ่อ 

“เดอะ บาราย เรสซิเดนเชียล สปา” (The Barai 

Residential Spa) เป็นส่วนสร้างความจดจำาด้วย

การออกแบบที่พิเศษมีเรือ่งราวชัดเจนน่าดึงดูด 

ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ต ัวอย่างการใช้พ ืน้ที ่ก ิจกรรมเป ็นต ัวสร ้าง

 เอกลักษณข์องเดอะบาราย (ท่ีมา : http://huahin.

 regency.hyatt.com/, 2555)

4.2  หลักการให้บริการที่ส่งผลต่อการจดจำา

 ผู ้ให้บริการเป็นจุดเร ิม่ของการสือ่สาร

บริการ ที ่สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์ที ่ดีกับผู้ใช้

บริการตัง้แต่ก่อนการเข้าใช้ หากผู ้ให้บริการ

สามารถจดจำารายละเอียดที่ผูใ้ช้พึงพอใจได้มาก

เท่าไหร่ ก็จะยิ ่งสามารถส่งต่อการให้บริการที่

ประทับใจและเกิดการจดจำาภาพลักษณ์ที ่ดีได้

โดยงา่ย โดยหลักที่สร้างความพึงพอใจต่อแบรนด์

ด้านการให้บริการน้ัน (Keller, 2008, pp. 338-339) 

มีแนวทาง ดังนี้

 1)  ผู้ใหบ้ริการต้องมีความเข้าใจตัวตนของ

แบรนด์เป็นอย่างดี

 2)  ผู้ให้บริการต้องส่ือสารได้อย่างธรรมชาติ

 3)  ผู้ให้บริการต้องหมัน่เล่าเรือ่งราวดีๆ 

ให้กลุ่มผู้ใช้บริการได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง

4.3 หลักการสื่อสารสัญลักษณ์

 การรับรูแ้บรนด์ที่มีประสิทธิภาพจะต้อง

กระตุน้ให้ผู้ใช้เกิดการรับรูแ้ละตระหนักถึงคุณค่า 

ได้จากประสาทสัมผัสที่สำาคัญที่สุดในการสือ่สาร 

คอื การมองเห็น (Linstorm, 2007, p. 127) สัญลักษณ์

นัน้เป็นประตูด่านแรกที่ใช้สือ่สารระหว่างแบรนด์

กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี  เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด

การจดจำา ทั้งในเชงิรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงการ

สื่อสารสัญลักษณ์ที่ดีต้องประกอบด้วย

 1)  การออกแบบสัญลักษณโ์ลโก้ที่ชดัเจน 

จดจำาง่าย

 2)  การใช้ภาษาที ่สอดคล้องกันทั ่วทั ้ง

โครงการ ได้แก่ การสือ่สารสัญลักษณ์บนป้าย

บอกทาง การสือ่สารสัญลักษณ์บนชุดแต่งกาย

ของพนักงาน เป็นต้น

 จากกรณีศึกษาและการทบทวนวรรณ-

กรรม จึงได้สมมติฐานโครงสร้างที่ส่งผลต่อการ

รับรูแ้บรนด์โรงแรมรีสอร์ทของผู้ใช้บริการที่นำาไป

สูก่ารวิจัย 3 ส่วน ประกอบด้วย การออกแบบ
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สถาปัตยกรรม การให้บริการ และการสือ่สาร

สัญลักษณ์  ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2  โครงสร้างองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์

 โรงแรมรีสอร์ทของผู้ใช้บริการ (หมายเหตุ: จัดทำา

 โดยผู้วิจัย)

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

5.1  การสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ 6 แบรนด์

ที่ศกึษา เพ่ือประเมินการใหค้วามสำาคญักับปัจจยั 

3 ด้าน ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการ 

5.2 การลงพื้นท่ีสำารวจโครงการจริง 17 โครงการ

เพ่ือศึกษาลักษณะการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

และการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง

5.3 การสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการจริง ตามหลัก

การประเมินคณุคา่ของแบรนดด์ว้ยผู้ใชบ้ริการเป็น

หลัก (Tybout & Calkin, 2005) เพ่ือทำาความเข้าใจ

ทัศนคติของผู ้ใช้ได้อย่างใกล้ชิด โดยใช้กลุม่

ตัวอย่างผู้ใช้บริการ จำานวน 300 คน จาก 6 แบรนด์ 

อ้างอิงจากวิธีหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(factor analysis) เพือ่วิเคราะห์ความสัมพันธ์กัน

ขององคป์ระกอบที่ผู้ใชบ้ริการสามารถเกิดการรับ

รู ้โดยตอ้งใชก้ลุม่ตวัอยา่งขัน้ต่ำา 50 คนต่อแบรนด์         

ที่ศึกษา (Hair, 1987) 

6. ผลการวิจัย

6.1 ผลวิเคราะห์จากกลุ่มเจ้าของโครงการ

 ผลวเิคราะหจ์ากการสัมภาษณก์ลุ่มเจา้ของ

โครงการโรงแรมรีสอร์ททั ้ง 6 แบรนด์ พบว่า 

ทศิทางทีเ่จา้ของโครงการใหค้วามสำาคญัต่อปัจจยั

ที ่ส่งผลต่อการรับรูแ้บรนด์โรงแรมรีสอร์ทของ

ผู้ใช้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ให้

ความสำาคัญกับการออกแบบสถาปัตยกรรมที ่

ควบคู่กับการให้บริการ จำานวน 4 แบรนด์ และกลุ่ม

ที่ให้ความสำาคัญกับการออกแบบสถาปัตยกรรม

ที ่ควบคู ่ก ับการสือ่สารสัญลักษณ์ จำานวน 2 

แบรนด์ ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 แนวโน้มการใหค้วามสำาคญัจากเจ้าของโครงการ

 ต่อปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการรับร ูแ้บรนด์โรงแรม

 รีสอร์ท (หมายเหตุ: จัดทำาโดยผู้วิจัย)

6.2 ผลวิเคราะห์ภาพรวมจากผู้ใช้บริการ  

 โรงแรมรีสอร์ททั้ง 6 แบรนด์ที่ศึกษา

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor 

analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อจัดกลุ่มองค์

ประกอบที่ผู้ใช้บริการสามารถจดจำาได้ ร่วมกับ 

การหาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
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ด้วยวิธีโมเดลลิสเรล เพือ่หาค่าความสำาคัญของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ ผลการวิจัย พบว่า องค์

ประกอบที ่ส ่งผลต่อการร ับร ูแ้บรนด์ของผู ้ใช้

บริการ สามารถเรียงลำาดับความสำาคัญตามค่า

น้ำาหนักได้ ดังนี้

 

     รูปที่ 4 ค่าน้ำาหนักของกลุ่มองค์ประกอบที่ศึกษา

      (หมายเหตุ: จัดทำาโดยผู้วิจัย)

 1)  การออกแบบสถาปัตยกรรม (AR) เป็น

ส่วนที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้บริการ

เกิดการจดจำาไดม้ากที่สุด ประกอบดว้ย สถาปัตย-

กรรมภายในอาคาร (INT) สถาปัตยกรรมภายนอก

อาคาร (EXT) การสร้างเรื่องราว (STORY) และ

การเข้าถึงโครงการ (ACC)  

 2)  การให้บริการ (SER) ประกอบด้วย 

ลักษณะการให้บริการ (MAN) คุณลักษณะของผู้

ให้บริการ (SKILL) และการสร้างปฎิสัมพันธ์ 

(SR_DSN)

 3)  การสื่อสารสัญลักษณ ์(COM) เป็นส่วน

สุดทา้ยที่ผู้ใชบ้ริการสามารถเกิดการรับรู้และจดจำา

ได้ประกอบด้วย การสือ่สารสัญลักษณ์โลโก้ 

(LOGO) และการสือ่สารสัญลักษณ์ในโครงการ 

(IMG)

6.3  ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทีส่่งผลต่อการ

 รับรู้ แบรนด์ไทยเปรียบเทียบกับแบรนด์

 ต่างชาติ

 โรงแรมรีสอร์ทแบรนดไ์ทยและแบรนดต่์าง

ชาติ ต่างมีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์

ของผู้ใช้บริการ 3 องค์ประกอบเหมือนกัน แต่พบว่า 

ผู ้ใช้บร ิการนัน้สามารถเก ิดการร ับร ูด้้านการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมของโรงแรมร ีสอร ์ท

แบรนด์ต่างชาติได้มากกว่าแบรนด์ไทย ในขณะที่

ด้านการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้การให้

บริการของแบรนดไ์ทยไดม้ากกวา่แบรนดต่์างชาติ 

และด้านการสือ่สารสัญลักษณ์นัน้ ผู้ใช้บริการจะ

สามารถเกิดการรับรูด้้านการสือ่สารสัญลักษณ์

จากทั ้ง 2 แบรนด์ได้ในระดับที ่ใกล้เคียงกัน
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บทคัดย่อ 

 บ้านเดี่ยวเป็นรูปแบบที่พักอาศัยที่ยังมีความต้องการอยู่อย่างต่อเนือ่ง ในปัจจุบันยังมีการ

สนับสนุนให้ลดภาวะโลกร้อนในทุก ๆ ทาง การออกแบบบ้านเขียวจึงเป็นทางหนึ่งที่ร่วมช่วยลดภาวะ

โลกร้อนได้จึงได้เลือกการออกแบบบ้านเขียว ประเภทบ้านเด่ียว ระดับราคาปานกลาง ร่วมกับแนวความคิด

การใชก้ารระบายแบบธรรมชาติทางต้ัง โดยไดเ้ลือกบ้านโครงการศุภาลัย ซ่ึงเป็นโครงการที่มีแนวคิดของ

บ้านเขียวและไดรั้บรางวลัจากโครงการการส่งเสริมการอนรุกัษ์พลังงานในอาคารที่เป็นการตดิฉลาก โดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ตามโครงการมีการออกแบบ

เบ้ืองต้น การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้ทราบถึงการเพ่ิมข้ึนของ

ต ้นทุนที ่แ ท้จร ิง  งานวิจัยน ีไ้ด้ทำ าการศึกษาและวิ เคราะห์ ราคาก่อสร้ าง ด้วยระบบบ ัญชี

ปริมาณงาน (BOQ) และวิเคราะห์ผลการจำาลองการไหลของอากาศภายในบ้าน (CFD) โดยได้ศึกษาใน 

2 ระบบ คอื ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ และระบบการใช้เครื่องปรบัอากาศ โดยกำาหนดตำาแแหน่ง

ในการศึกษา 3 ตำาแหน่ง ทั้งหมด 6 กรณี เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วลมภายในบ้านใน

ทุกกรณี ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการระบายอากาศของตำาแหน่งที่ได้ทำาการศึกษา พบว่า การเปิดช่อง

เปิด 2 ตำาแแหน่ง จะช่วยให้การระบายอากาศได้ทั่วทั้งหลังมากกว่าการเปิดช่องเปิดเพียงตำาแหน่งเดียว 

และการเปิดช่องเปิดในกรณีที่ 5 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมต่อการออกแบบบ้านเขียว ประเภท

บ้านเดี่ยว ระดับราคาปานกลาง โดยต้นทุนจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 

Abstract 

  Single house is a dwelling pattern with regular demand. At present, more people are 

supporting for a decrease of global warming. Green house design is one of the solutions that 

can alleviate the problem. This study aims to provide design guidelines for green house with 

stack ventilation. Supalai housing project, built with green house concept, was selected as  a 
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case study. It received an award from Department of Alternative Energy Development and 

Efficiency (DEDE) , Ministry of Energy because it has used appropriate basic design, eco 

materials and other products. This research considers cost by Bill of Quantities (BOQ) system 

and analyze the model that reproduces fluid flows by Computational Fluid Dynamics (CFD). 

It investigates 2 systems, one is a natural ventilation system and another one is an air 

conditioning system by defining 3 positions in the house. There are all together 6 cases to 

compare the difference of velocity, showing the efficiency of ventilation in each position. The 

study reveals that ventilation in 2 opening positions is better than opening in one position. In 

case 5, it has a good ventilation of a green house design for a green house with escalating 

cost of less than 5 percent.

คำาสำาคัญ (Keywords):  สถาปัตยกรรมเขียว (Green Architecture), บ้านเขียว (Green House),           

บ้านเดี่ยวระดับราคาปานกลาง (Detached House Escalating Cost), ต้นทุน (Cost)

1.  ที่มาและความสำาคัญ

 จากปัญหาภาวะโลกร้อน (global warming) 

ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนือ่งในปัจจุบัน ส่งผล

กระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และเป็นสิง่ที ่

น่ากังวลของคนทั่วโลก ทำาให้ผู้มนุษย์ได้ตระหนัก

ถึงปัญหาน้ีมากขึ้น โดยมีการใชว้ธีิต่างๆ มากมาย 

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทางด้านสถาปัตย-

กรรมจึงมีการออกแบบที่ช่วยอนุรักษ์สิง่แวดล้อม

และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รวมไปถึงการออกแบบ

การใช้งานของผู ้ใช้อาคารด้วยเพือ่ส่งเสริมให้

ผู ้ใช้อาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ เมือ่เกิดสถา-

ปัตยกรรมเขียวขึ้น จึงทำาให้มีเกณฑ์การประเมิน

สถาปัตยกรรมเขียวของประเทศไทยเพือ่เป็น

มาตรฐานในระดับสากล

 ในปัจจุบันโครงการหมูบ่้านจัดสรรยังมี

โครงการก่อสร้างอยู่อยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโน้ม

ที่จะมีการสร้างบ้านเดี่ยวเพิม่มากขึน้ในแต่ละปี 

โครงการบ้านจัดสรรแบบใหม่เร ิม่ผสมผสาน

แนวคิดของการใกล ้ชิดธรรมชาต ิและร ักษา

ธรรมชาติมากขึน้ โดยมีการเพิม่เทคนิคทาง

เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานเข้าไปใช้

ดว้ย และสามารถสร้างใหเ้ป็นจดุเดน่ของโครงการ

เพือ่เพิม่มูลค่าได้อีกทางหนึง่ด้วย เนือ่งจากผู้ซือ้ 

ส่วนใหญ่มีความคิดว่าการสร้างบ้านเดี่ยวให้เป็น

สถาปัตยกรรมเขียวที่ได้รับรองมาตรฐานนัน้ ใช้

งบประมาณการซือ้ที่สูง ผู้ซือ้ส่วนใหญ่จึงไม่ให้

ความสนใจ หากเปรียบเทียบจากราคาบ้านและ

การใช้งาน ผู้ซือ้จะเลือกบ้านเดี่ยวที่มีคุณภาพ

ปานกลาง แต่มีราคาถูกเพือ่เป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายมากกว่า ผู้ประกอบการจึงไม่นิยมสร้าง

โครงการที่เป็นบ้านเขียวที่ได้รับการรับรอง แต่ได้

นำามาเป็นเพียงแนวคิดส่วนหนึง่ในโครงการ

เท่านัน้ ซึง่จะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถขาย

โครงการได้มากกว่า 

 งานวจิยัน้ีเลือกศกึษาโครงการบ้านจดัสรร

ที่ยังสามารถเกิดการเปลีย่นแปลงในอนาคตได้ 

ดังนัน้ การศึกษาโครงการหมูบ่ ้านจัดสรรที ่มี

แนวคิดของการประหยัดพลังงาน ในการสร้าง
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บ้านเดี่ยวเพ่ือนำาเสนอการปรับปรุงและพัฒนาให้

บ้านเดี่ยวนั้น ได้รับมาตรฐานการประเมินอาคาร

เข ียวอย่างถ ูกต ้องโดยศึกษาเพ ือ่ออกแบบ

ปรับปรุง วิเคราะห์ราคาต้นทุน มูลค่า ที่เพิ่มของ

บ้านเพือ่นำาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อบ้านด้วย

2.  ขอบเขตของการวิจัย

 1) โครงการศุภาลัย บ้านจัดสรรประเภท

บ้านเดี่ยว ระดับราคาปานกลาง ราคาขายตั้งแต่ 

3-5 ล้านบาท สถานที่ต้ังโครงการจัดสรรอยู่ในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาบ้านเดี่ยว

สองชั้น 3-4 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ  50-

70 ตารางวา ขนาดพืน้ที่ใช้สอยรวมประมาณ 

150-200 ตารางเมตร

 2)  ศึกษาเกณฑ์การประเม ินอาคาร

อนุรักษ์พลังงานของโครงการการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก โดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(พพ.) กระทรวงพลังงาน

 3) ศึกษาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน

ทางพลังงานและสิง่แวดล้อมไทย สำาหรับการ

ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใหม่ โดยสถาบัน

อาคารเขียวไทย

3.  ระเบียบวิธีวิจัย

 1) ศึกษาเบือ้งต้นเกีย่วกับแนวความคิด

หลักเกณฑ์และทฤษฎีในการออกแบบอาคาร

อนุรักษ์พลังงานจากการทบทวนวรรณกรรม

 2) ศึกษาแนวทางการออกแบบโดยทำาให้

ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ (ไม่เกิน 5 %)

 3) ศึกษารายละเอียดของบ ้านเข ียว

วิเคราะห์พื้นที่และการออกแบบ เพื่อปรับปรุงให้

มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 4)  กำาหนดตำาแหน่งที่ศกึษา โดยศกึษาใน 

2 ระบบ คือ ระบบปิดและระบบเปิด ศึกษา 3 

ตำาแหน่ง ดังนี้ บริเวณโถงบันได บริเวณตรงข้าม

โถงบันไดและบริเวณผนังหอ้งชั้นบน  รวมทั้งหมด 

6 กรณี

 5)  วิเคราะห์ข้อมูลการไหลของอากาศ

ภายในบ้านโดยโปรแกรมคำานวนพลศาสตร์ของ 

ไหล (CFD) และราคาต้นทุน โดยระบบบัญชี

ประมาณงาน (BOQ) 

 6)  ศึกษาราคาบ ้านที ่เพ ิม่ข ึน้ที ่ผู ้ซ ือ้

สามารถยอมรับได้ โดยการสัมภาษณ์หรือแจก

แบบสอบถาม

 7)  วิเคราะห์เปรียบเทียบประสทิธิภาพ

และราคาต้นทุนที่เพิม่ขึน้ สรุปแนวทางในการ

ออกแบบบ้านเขียว ประเภทบ้านเดี่ยว ระดบัราคา

ปานกลาง โดยต้นทุนเพิ่มขึ้นตามร้อยละ 5 

4.  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

 เกี่ยวข้อง

4.1 หลักการออกแบบบ้านเขียว

 ในการออกแบบอาคาร เพือ่ผู ้ใช้งาน

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีหลักการ

ต่าง ๆ ดังนี้

 1) การวางผงับริเวณและงานภูมิสถาปัตย- 

กรรม

 2) การออกแบบอาคาร

 3) การเลือกใช้วัสดุ 

 4) การประหยัดพลังงาน

 5) การใช้เทคโนโลยีและพลังงานทดแทน

 เป็นการออกแบบใหมี้ความน่าสบาย โดย

การออกแบบป้องกันไม่ใหค้วามร้อนจากภายนอก

เข้ามาภายในอาคาร หรือการออกแบบช่องแสง

เพ่ือนำาแสงธรรมชาติเข้ามาใชใ้นอาคาร โดยไม่นำา
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ความร้อนเข้าสู่อาคาร รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ

ก่อสร้างอาคารหรือวิธีการก่อสร้างที่ช่วยลดผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคำานึงถึงการหมุนเวยีน

ของวสัดแุละการจดัการอาคารที่เน้นการประหยดั

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

พอเพียง 

4.2  การระบายอากาศตามธรรมชาติ   

      (Natural Ventilation) 

 การระบายอากาศในอาคารโดยการ

ออกแบบตำาแหน่งช่องเปิด ขนาดช่องเปิด เพือ่

เป็นตัวบังคับทิศทางและปริมาณลมที่เข้าทำาให้

สภาพอากาศภายในอาคารคงความน่าสบายอยู่ 

หากต้องการปรับปรุงอาคาร โดยคงต้นทนุใหเ้พ่ิม

ข้ึนน้อยที่สุด การออกแบบชอ่งเปิดเพ่ือใหเ้กิดการ

ระบายอากาศจึงเป็นการออกแบบที่เหมาะสม

มากที่สุด การระบายอากาศแบ่งเป็น 2 แบบ ดงัน้ี

4.2.1  การระบายอากาศแบบพัดผ่าน 

  (Cross Ventilation)

 การระบายอากาศจากการเคล่ือนที่ของลม 

อากาศจะไหลเข้าสู่ตัวอาคารไดจ้ากความแตกต่าง 

ของความกดอากาศที่เกิดขึน้ จากรูปทรงของ

อาคาร ตำาแหน่งของช่องเปิดลมเข้าและออก

ทำาให้เกิดลมพัดผ่านพืน้ที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร 

และระบายความร้อนออกสู่ภายนอก 

4.2.2  การระบายอากาศรูปแบบปล่องระบาย 

 อากาศ (Stack Ventilation)

 การระบายอากาศจากความแตกต่างของ

อุณหภูมิเป็นตัวทำาให้เกิดการเคลือ่นที่ของการ

อากาศขึน้ได้ โดยมีองค์ประกอบของอาคารที่

เรียกว่า ปล่องระบายอากาศ การระบายอากาศ

เกิดขึน้ได้จากความแตกต่างของอุณหภูมิใน

อากาศภายในปล่องระบายอากาศนัน้ส่งผลให้

ความร้อนลอยออกไปจากปล่องทางด้านบน 

เนือ่งจากความร้อนจะลอยตัวขึน้ที ่สูงจะทำาให้

อากาศเย็นเข้ามาแทนที่

 - ระบายอากาศจากหลังคา การทำาหลังคา 

2 ชั้น เพิ่มช่องเปิดระบายอากาศที่หลังคาความ

ร้อน จากห้องชั้นบน อากาศจะลอยตัวออกไปได้ 

โดยอาศัยช่องเปิดดา้นข้างรับลมเข้ามา อากาศจะ

เคลือ่นผ่านตัวอาคารและเคลือ่นที ่ออกทาง

ช่องเปิดด้านบน

 - ระบายอากาศจากบริเวณฝา้เพดานและ 

หลังคา  ทำาใหบ้ริเวณใต้หลังคาไม่สะสมความร้อน 

บริเวณชั้นบนของบ้านไม่ร้อนในเวลากลางวนั เชน่ 

การใช้ครอบสันระบายอากาศ อากาศจะระบาย

ออกทางด้านบนบริเวณครอบสัน ซึง่เป็นระบบ

หลังคาเยน็ ซีแพคโมเนีย ชว่ยทำาใหบ้้านเยน็สบาย

ด้วยการสร้างระบบการหมุนเวียนอากาศภายใน 

หลังคาให้มีการถ่ายทอดอากาศร้อนทิ้งไปและ

ดดูอากาศเยน็เข้ามาแทนที่ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงทำาให้

อุณหภูมิในบ้านลดลง 

5. ผลการศึกษา

 การศึกษาแบ่งเป็น 2 ดังนี้ 

5.1  การวิเคราะห์ผลการจำาลองการไหลของ  

 อากาศภายในบ้าน (CFD) 

 ได้ศึกษาใน 2 ระบบ คือ ระบบระบาย

อากาศ ตามธรรมชาติและระบบการใชเ้คร่ืองปรับ

อากาศ โดยกำาหนดตำาแแหน่งในการศึกษา 3 

ตำาแหน่ง 6 กรณี เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของความเร็วลมภายในบ้านในทุกกรณี ซึง่แสดง

ถึงประสิทธิภาพการระบายอากาศของตำาแหน่งที่

ได้ทำาการศึกษา ดังนี้

 1) กรณีที่ 1 ศึกษาเฉพาะตำาแหน่งที่ 1 

บริเวณโถงบันได ทำาให้เห็นว่าลมจากชั้นล่างมี
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ทศิทาง เคล่ือนที่ข้ึนสู่ชั้นบนผา่นบริเวณโถงบันได

ออกที่ชอ่งเปิดดา้นบนจะทำาใหก้ารระบายอากาศ

เคลือ่นที่ขึน้ได้ ทำาให้สังเกตุได้ว่าความเร็วลมที่

บริเวณโถงชั้นล่างมีค่าสูงกว่าความเร็วลมบริเวณ

โถงชั้นบน เพราะกระแสลมด้านล่างจะเคลื่อนตัว

ขึ้นสู่ด้านบน 

 2) กรณีที่ 2 ศึกษาเฉพาะตำาแหน่งที่ 2 

บริเวณตรงข้ามโถงบันไดจากการทดลอง พบว่า 

การระบายภายในบ้านดข้ึีน แต่บริเวณชั้นบนยงัมี

อุณหภูมิสูงกว่าบริเวณชั้นล่าง ซึ่งอากาศที่อยู่ติด

บริเวณฝ้าเพดานชั้นบนมีอุณภูมิที่สูงที่สุด คือ 37 

องศาเซลเซียส ทำาใหเ้หน็ไดว้า่อากาศที่มีอณุหภูมิ

สูงจะลอยตัวอยู่ด้านบนเพดาน

 
รูปที่ 1 รูปตัดขยายตำาแหน่งที่ 1 บริเวณโถงบันได

รูปท่ี 2  รูปตัดขยายตำาแหนง่ที่ 2 บริเวณตรงข้ามโถงบันได

รูปที่ 3 รูปตัดขยายตำาแหน่งที่ 3 บริเวณผนังชั้นสอง

 3) กรณีที่ 3 ศึกษาเฉพาะตำาแหน่งที่ 3 

บริเวณผนังช้ันสอง จากการทดลองพบวา่ เม่ือเปิด 

ช่องเปิดที่หลังคา ห้องนอน 2 และ 3 มีอุณหภูมิ

ที่ดีขึน้ จึงแสดงได้ว่ามีการระบายอากาศที่ดีขึน้

เล็กน้อย สังเกตุจากอุณหูมิภายในห้องที่เปลีย่น

ไป

 4) กรณีที่ 4 ศึกษาร่วมกันของตำาแหน่งที่ 

1 และ 2 จากการทดลองพบว่า เมื่อเปิดช่องเปิด

ร่วมกัน ทำาให้อากาศภายในบ้านเปลีย่นแปลง

น้อยมากหรือแทบไม่มีความเปลีย่นแปลง เมือ่

เทียบกับการเปิดช่องเปิดเดี่ยวในกรณีที่ 1 และ 2 

แต่จะมีความเร็วลมสูงบริเวณช่องเปิดด้านนอก

 5) กรณีที่ 5 ศึกษาร่วมกันของตำาแหน่งที่ 

1 และ 3 จากการทดลองพบวา่ การระบายอากาศ

ในตำาแหน่งที่ 3 ไม่มีการเปล่ียนแปลงของอณุหภูมิ

ภายในห้องนอน 2 และ 3 เมือ่เทียบกรณีที่ 3  

ตำาแหน่งท่ี 1 มีการระบายอากาศได้ดีแต่ความเร็วลม

ไม่เพิ่มขึ้น

 6) กรณีที่ 6 ศึกษาร่วมกันของตำาแหน่งที่ 

2 และ 3 จากการทดลองพบว่า ไม่มีการเปลี่ยน 

แปลงของอุณหภูมิในตำาแหน่งต่างๆ
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5.2   การวิเคราะห์ราคาก่อสร้างด้วยระบบ   

 บัญชีปริมาณงาน (BOQ)

 การประมาณราคา โดยผู ้วิ จัยบ ้าน

ศภุพักตร์ มีราคาคา่ก่อสร้างประมาณ 1,387,000 

บาท และเมือ่ผู ้วิ จัยได้ศึกษาตำาแหน่งทั ้ง 3 

ตำาแหน่ง ราคาค่าก่อสร้างรวมเพิม่ขึน้เป็นราคา

ประมาณ 1,433,000 บาท จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่ม

ขึน้ของต้นทุนประมาณ 46,000 บาท คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 4 ของราคาบ้านเดมิ ทำาใหผู้้วจิยั

พบว่า หากมีการเปลีย่นแปลงจะทำาให้ราคาค่า  

ก่อสร้างเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 อย่างแน่นอน

6. สรุปผลการศึกษา

 การระบายอากาศแนวตัง้สามารถช่วยให้

อุณหภูมิภายในบา้นดข้ึีนเพียงเล็กน้อย โดยสังเกต

จากความเร็วลมและอุณหภูมิภายในห้องต่างๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป จากกรณีต่างๆ ที่ศึกษา พบว่า 

หากเปิดช่องเปิดในตำาแหน่งเดียว เช่น กรณีที่ 1 

2 และ 3 จะส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณที่ศึกษาดีขึ้น 

หากเปิดช่องเปิดร่วมกัน เช่น กรณีที่ 3  4 และ 5 

ประสิทธิภาพในการระบายอากศจะลดลง ทำาให้

อุณหภูมิภายในห้องไม่เปลีย่นแปลง จากการ

ศึกษาการเปิดช่องเปิดในกรณีที่ 5 เหมาะสมกับ

บ ้านเดี ่ยวที ่ศึกษามากที ่ส ุด ถ ึงแม ้ว่าม ีการ

เปล่ียนแปลงน้อย แต่ทำาใหเ้กิดการระบายอากาศ

ได้ทั่วทั้งหลัง   
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บทคัดย่อ 

 จากสถิติการทอ่งเที่ยวกรุงเทพมหานคร พบวา่ บริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณ

นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุด เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มคีวามสำาคญัทางประวติัศาสตร์ที่ยงัสามารถ

บอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านสถานที่ ชุมชน และวิถีชีวิตของประชาชนได้ แต่พบว่า พฤติกรรมการท่อง

เที่ยวนั้น เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวปริมาณมากเฉพาะบริเวณสถานที่ชื่อดังเท่านั้น งานวิจัยนี้

จึงได้ทำาการศึกษาโดยการสำารวจ จำานวนนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ  และการใช้แบบสอบถาม เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางการสัญจร จากจำานวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด 1,041 คน 

ผลการวิจัยพบว่า มีเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งหมด 6 เส้นทาง ซึ่งนำาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิด

การทอ่งเที่ยวที่สมบูรณแ์บบดว้ยการปรับปรุงส่ิงอำานวยความสะดวก เส้นทางคมนาคมและเพ่ิมทางเลือก

เพือ่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว จะทำาให้เกิดการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ครบถ้วนได้ ทำาให้

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ชุมชน และท้องถิน่ อันจะนำาไปสูก่ารสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคม และ

วัฒนธรรมจากการท่องเที่ยว 

Abstract 

  According to the Bangkok tourism statistics. Rattanakosin Island is the most visited 

location for tourists. The Island has various historic attractions for tourists which are still displaying 

the historical events as well as the community lifestyle. However, in reality the tourism outcome 

indicates that it is a superficial visit concentrating on a few well known destinations only. The 

study will be contributive to develop and reform the facilities in each location. It is based on 

the quantitative analysis of 1,041 tourists’ questionnaire response among the tourist attractions 

in order to determine the touring routes. It reveals 6 major touring routes which lead to the 

ideal approach to tourist attraction. By reforming the facilities and routes partially, such routes 

will be the tourist route alternatives which promote a more complete touring program. The 

tourism enhancement leads to the creation of economic, social and cultural value.
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คำาสำาคัญ (Keywords):  จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourist Destination), เส้นทางการท่องเที่ยว 

(Tourist Route), ระบบการท่องเที่ยว (Tourist System)

1.  ที่มาและความสำาคัญ

 การท่องเที ่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก สร้างรายได้

มหาศาลให้กับประเทศไทยและยังก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพฯ อีกด้วย โดย

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) 

พบวา่ สถานที่ทอ่งเที่ยวที่นักทอ่งเที่ยวนิยมจะอยู่

ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก

เป็นพืน้ที ่ศูนย์รวมการท่องเที ่ยวทางประวัติ-

ศาสตร์และสถาปัตยกรรมของกรุงเทพฯ แต่เกิด

ในลักษณะ “กระจกุตัว” อยู่เฉพาะแหล่งทอ่งเที่ยว

ที่สำาคัญหรือแหล่งที่ได้รับความนิยมสูง ทั้ง ๆ ที่

บนเกาะรัตนโกสินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลาก

หลายประเภท พื้นที่น้ีจงึควรปรับปรุง และพัฒนา

เพื่อทำาให้พืน้ที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่อง

เที่ยวเพิม่ขึน้ สร้างความต่อเนือ่งให้กับเส้นทาง

ท่องเที่ยวในบริเวณรอบๆ พัฒนาทุกพืน้ที่ให้มี

ความสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสูส่ถานที่ท่อง

เที่ยวอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนอกจาก

จะเป็นการพัฒนาพ้ืนที่แล้วยงัจะนำาไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้

แก่ชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ

คนในพืน้ที ่ และเป็นแหลง่รายได้ที ่สำาคัญของ

กรุงเทพมหานครได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์

 1)  ศึกษา รวบรวม สำารวจ ประเภทเเละ

จำานวนนักท่องเที่ยวที่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ

 2)  ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที ่ยวตาม

กลุ่มประเภทของนักท่องเที่ยว 

 3)  กำาหนดเส้นทางการท่องเที ่ยวและ

ระบบการคมนาคมขนส่ง

 4)  ออกแบบปรับปรุงพืน้ที่และเส้นทาง

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

 5)  สรุปเเนวทางการพัฒนาพืน้ที ่และ

เส้นทางเพือ่เพิม่การท่องเที ่ยวในพืน้ที ่เกาะ

รัตนโกสินทร์

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองเก่า 

 ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ (2550) ให้แนวคิด

วา่การพัฒนาเมืองเก่า ต้องเป็นการพัฒนาที่ยงัคง

แสดงให้เห็นความเชื่อมต่อของพืน้ที่ โดยอาศัย

องค์ประกอบชุมชนเมืองเดิม ระมัดระวังมิให้เน้น

การตกแต่งมากไปแต่จะเป็นการตกแต่งเมือง

3.2  ทฤษฎีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 อาศัยหลัก 4As เพือ่พัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวใหมี้ความสามารถในการดงึดดูนักทอ่งเที่ยว 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2550) ได้แก่ 

 1)  ความดึงดูดใจ (Attraction)

 2)  การเข้าถึงง่าย (Accessibility)

 3)  สิ่งอำานวยความรื่นรมย์ (Amenity)

 4)  บริการสนับสนุน (Ancillary Service)

3.3  จุดหมายของการท่องเทีย่ว (Tourist 

 destination)

 จดุสำาคญันอกเหนือจากความสวยงามของ

สถานที่ท่องเที่ยวเเล้ว สิง่อำานวยความสะดวก 

การขนส่ง และบริการที่ถูกออกแบบมาเพือ่ตอบ

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวก็เป็นจุด
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สำาคญัที่สามารถสร้างความประทบัใจของนักทอ่ง

เที่ยวได้

3.3.1  แนวคดิระบบจดุหมายปลายทางทอ่งเที่ยว 

 การทอ่งเที่ยวเปน็อตุสาหกรรมภาคบริการ 

ที่มีองค์ประกอบซึง่จับต้องได้ เช่น การบริการ

ต่าง ๆ  ธุรกิจที่ใหบ้ริการดา้นการพักผอ่นหยอ่นใจ 

และการขนส่ง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีองค์

ประกอบซ่ึงจับต้องไม่ได้ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ 

วัฒนธรรม และประสบการณ์จริง (สำานักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระนอง, 2553)

    1) ระบบจุดหมายปลายทางภายในเมือง

หรือพืน้ที ่ท่องเที ่ยวต้องมีองค์ประกอบสำาคัญ

หลัก ไดแ้ก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ 

วัฒนธรรม กิจกรรมของชุมชน และมีปัจจัย

รองรับด้วยองค์ประกอบสนับสนุน ได้แก่ โรงแรม

ที่พัก สาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง 

กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ แหล่งบันเทิง และร้านค้า 

เป็นต้น

    2)  ปัจจยันำาเข้ามีปัจจยัที่สำาคญัอยู่หลาย

ปัจจัยด้วยกัน ซึง่จะเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการ

ท่องเที่ยว อาทิ 

      2.1 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 

มาจากการที่จุดหมายปลายทางมีการเข้าถึงที่ดี

      2.2  ความคิดสร้างสรรค์ในการทำา

ธุรกิจของผู้ประกอบการ       

      2.3 ทักษะของแรงงานท่องเที ่ยว

      2.4  เงินลงทุนจากนักลงทุน   

    3)  ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่  

ได้แก่ รสนิยม ความสนใจของนักท่องเที่ยว 

4. ระเบียบวิธีวิจัย

 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพ ือ่ศึกษาหา

ตัวแปร หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

 2)  ศึกษาลักษณะพฤติกรรมของนักท่อง

เที่ยว เพือ่จำาแนกประเภทนักท่องเที่ยว และหา

เส ้นทางการท่อง เที ่ยวของในเ เต ่ละกล ุม่  

    2.1 ศึกษาจำานวนนักท่องเที่ยวโดยใช้

วิธีการสุม่นับเพือ่วิเคราะห์ค่าเฉลีย่จำานวนนัก

ท่องเที่ยวต่อหนึง่วันในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  

ท้ังหมด 14 ท่ี คือ วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง วัดโพธ์ิ 

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑส์ถานแหง่ชาติพระนคร 

ท่าพระจันทร์ ถนนข้าวสาร ป้อมพระสุเมรุ ป้อม

มหากาฬ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภูเขาทอง วดัสุทศัน์ 

ดิโอลด์สยาม และย่านพาหุรัด 

    2.2  ศึกษาเส้นทางของนักท่องเที่ยว

ที่แท้จริงจากสถานที่จุดเริม่ต้น สถานที่ปัจจุบัน

และสถานที่ถัดไป เพือ่นำาเส้นทางท่องเที่ยวมา

วเิคราะห ์ โดยใชว้ธีิการเเจกแบบสอบถามสำาหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทย จำานวน 520 ชุด และนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำานวน 521 ชุด

 3)  วิเคราะห์เส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 

โดยจำาแนกตามกลุม่ประเภท ส ำารวจความ

ต้องการด้านกายภาพ สภาพปัจจุบันที่เกิดขึน้

โดยการสอบถาม สัมภาษณ์์และสังเกตศึกษา

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 4)  วิเคราะห์ปัญหาของเส้นทางที่เกิดขึน้ 

ความต้องการส ิง่อำานวยความสะดวก การ

ปรับปรุงทั้งในด้านของกายภาพ และการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยว

5. ผลการวิจัย

5.1  ผลการสำารวจจำานวนนักท่องเที่ยว

 จากการสำารวจนักท่องเที่ยวตามสถานที่

ต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

 1)  สถานที่ที ่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม

     - วัดพระแก้ว 8,000 คน/วัน

     - ศาลหลักเมือง 6,000 คน/วัน
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     - วัดโพธิ์ 4,000 คน/วัน

 2)  สถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่าง

  ชาตินิยม

     - วัดพระแก้ว 12,000 คน/วัน

     - ถนนข้าวสาร 10,000 คน/วัน

     - วัดโพธิ์ 7,000 คน/วัน

5.2 ผลการสำารวจเส้นทางท่องเที่ยว

    เร ียงลำาดับตามความถีข่องข้อมูลจาก

แบบสอบถามจากมากไปน้อย และเลือกจุดเริม่

ต้นเฉพาะ 3 อันดับแรก

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย จำาแนกตามสถานที่จุดเริ่มต้น

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ จำาแนกตามสถานที่จุดเริ่มต้น

5.2.1  เส้นทางการท่องเที่ยวของชาวไทย

 1)  ศาลหลักเมือง - วดัสุทศัน์ – ภูเขาทอง 

  168 คน

รูปที่ 1 เส้นทางการท่องเที่ยวที่ 1

 2) วัดพระแก้ว - ศาลหลักเมือง  -  วัดโพธิ์  

  - ท่าเตียน - วัดอรุณฯ 142 คน

รูปที่ 2 เส้นทางการท่องเที่ยวที่ 2
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 3)  วดัโพธ์ิ - ภูเขาทอง  - โลหะปราสาท  

  108 คน

รูปที่ 3 เส้นทางการท่องเที่ยวที่ 3

5.2.2  เส้นทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

 1)  วัดพระแก้ว - วัดโพธิ ์ - ท่าเตียน - 

  วัดอรุณ 200 คน

รูปที่ 4 เส้นทางการท่องเที่ยวที่ 4

 2)  วัดโพธิ ์ - เยาวราช - ถนนข้าวสาร 

  180 คน

รูปที่ 5 เส้นทางการท่องเที่ยวที่ 5

 3)  วัดสุทัศน์ - ดิโอลด์สยาม - พาหุรัด 

  86 คน

รูปที่ 6 เส้นทางการท่องเที่ยวที่ 6
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6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง

 1)  พืน้ที่ที่มีปริมาณจำานวนนักท่องเที่ยว

มากที่สุด เเละยงัเป็นสถานที่จดุเร่ิมต้นของการมา

ท่องเที่ยว เช่น บริเวณพืน้ที่วัดพระแก้ว ศาล 

หลักเมือง มีความหนาเเน่นของนักทอ่งเที่ยวมาก  

ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย คือ พื้นที่บริเวณนี้ควรจะ

ปรับปรุงให้มีจุดพักนั่งรอเป็นระยะ ๆ

   2)  ปัญหาที่นักทอ่งเที่ยวไดแ้สดงความคดิ

เห็นกันมาก คือ ปัญหาการจราจรติดขัด มีพื้นที่

จอดรถไม่เพียงพอกับปริมาณนักทอ่งเที่ยว ผู้วจิยั

จึงเสนอแนะว่าควรให้มีพืน้ที ่สำาหรับการจอด

รถยนต์ส่วนตัว เเละรถบัสโดยสารนำาเที่ยว หาก

มีการจัดสรรพืน้ที ่สำาหรับการจอดรถเเล้ว จะ

สามารถอาศยัรถประจำาทาง หรือสร้างเส้นทางรถ

รางดำาเนินการรับส่งนักท่องเที่ยว โดยโครงการ

ที่ทางกรุงเทพฯ ไดพั้ฒนาอยู่ในตอนน้ี คอื การต้ัง

สถานีจอดรถโดยสารนักท่องเที่ยว บริเวณสถานี

ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิน่เกล้า) เพือ่แก้ไข

ปัญหาการจราจรโดยรอบบริเวณเกาะรัตน-

โกสินทร์

 3) ในระหว่างเส้นทางผ่าน คือ บริเวณ

คลองคูเมืองเดิม ซึง่เป็นพืน้ที่ในอดีตที่มีประวัติ

ศาสตร์เเละเร่ืองราว เเต่ในปัจจบัุนกิจกรรมบริเวณ

คลองคูเมืองเดิมจะมีเพียงในช่วงเย็น  มีการค้า

ขายเล็กๆเกิดขึ ้น ผู ้วิจัยจึงขอเสนอให้ม ีการ

ปรับปรุงบริเวณคลองคูเมืองเดิมให้เป็นจุดพัก

ผอ่น หรือร้านคา้ขนาดเล็ก  และปรับปรุงคณุภาพ

น้ำาในคลอง เพือ่ทำาให้สามารถเพิม่สถานที่ท่อง

เที่ยวได้จุดหนึ่ง 

 4)  เส้นที่ผา่นถนนบำารุงเมือง ซ่ึงเป็นที่ต้ัง

ของย่านสังฆภัณฑ์เป็นชุมชนเก่าแก่ ปัญหาคือ 

ไม่มีทางเดินเท้าหรือมีระยะแคบมาก เนือ่งจาก

ร้านค้าขยายพื้นที่ออกมาทับพื้นที่ทางเดิน ทำาให้

การสัญจรบริเวณนีเ้ป็นไปอย่างลำาบาก เสีย่งต่อ

การเกิดอบัุติเหตุ ข้อเสนอเเนะการปรับปรุงจงึเป็น

เร ือ่งของการใช้การจัดสรรเส้นทางตามซอย       

ในพืน้ที่ชุมชน ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำา 

เพ่ือใหนั้กทอ่งเที่ยวเดนิเทา้ไดอ้ยา่งปลอดภัย อกี

ทั้งการเป็นย่านชุมชนที่เก่าแก่ จึงน่าจะสามารถ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ 

 จากการที่มุ่งศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของโครงการอสังหารมิทรพัยป์ระเภทบ้านเดี่ยว 

โดยใช้ทฤษฏีส่วนผสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ปัจจัยด้านทำาเล ที่ตั้ง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา และปัจจัยด้านการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักการทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยส่วนผสมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาแนวทางของบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ปัจจัยจากส่วนผสมทางการตลาดในการสร้างโอกาสเพือ่ความสำาเร็จในการขาย

โครงการ 3) ศึกษาปัจจัยที่ผู้ซื้อใช้ในการตัดสินใจซื้อโครงการ เน้นการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นแนวทาง

ของแต่ละบริษัทที่ใช้เป็นปัจจัยในการสร้างความสำาเร็จให้เกิดต่อโครงการ กับปัจจัยที่ผู้ซื้อโครงการใช้ใน

การตัดสินใจซ้ือโครงการบ้านเดี่ยวในบริษัทกรณศีกึษา งานวจิยันี้ไดเ้กบ็รวบรวมข้อมลูจากการสัมภาษณ ์

ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องในการสร้างโครงการของแต่ละบริษัท การศึกษาข้อมูลจากโครงการกรณีศึกษา 

จำานวนบริษัทละ 3 โครงการ ด้วยการสำารวจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ซือ้โครงการ บริษัทละ 3 โครงการ 

จำานวนโครงการละ 40 คน  ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) มีการให้ความ

สำาคัญกับปัจจัยสองส่วนเป็นหลัก คือ ปัจจัยของพื้นที่ทำาเลซึ่งทางบริษัทถือเป็นฐานของปัจจัยทั้งหมด 

และใช้การออกแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นปัจจัยในการดึงดูดการซือ้โครงการของกลุม่ลูกค้า ซึง่ทำาให้

สามารถทำาการตลาดอยา่งหลากหลาย เน่ืองจากการใชปั้จจยัดา้นผลิตภัณฑเ์ป็นปัจจยัสำาคัญในการสร้าง

ความสำาเร็จในการขายโครงการ ส่วนกรณขีองบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด (มหาชน) ใชปั้จจยัดา้น

ราคาและปัจจัยด้านทำาเลที่ตั้งโครงการเป็นหลักในการดึงดูดกลุ่มลูกค้า เนื่องจากทางบริษัทมีความเห็น

ว่าลูกค้าใช้ปัจจัยด้านราคาเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อโครงการเป็นหลัก โดยมีความสอดคล้องกับรูปแบบ

ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใช้การก่อสร้างแบบสำาเร็จรูป ซึง่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง 

ทำาให้สามารถสนับสนุนการให้ความสำาคัญกับปัจจัยด้านราคา ทั้งนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างและ

พัฒนาปัจจยัที่สามารถสร้างความสำาเร็จต่อโครงการบ้านเดี่ยวในอนาคต และเป็นแนวทางในการกำาหนด

ความสำาคัญของปัจจัยในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับโครงการบ้านเดี่ยวต่อไป 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556  
Built Environment Research Associates Associates Conference, BERAC 4, 2013

649

Abstract 

 This research is to study the success factors for detached house in land subdivision 

projects. The marketing mix (4P) is used as basic factors: factors of location, product, price 

and promotion. The objectives of “Success Factors for Detached House in Real Estate Devel-

opment Projects: A Case Study of Sansiri and Pruksa Real Estate Public Company” are to study 

marketing mix (4P) that effect project success; to study modeling and success factor of detached 

house in real estate development projects; to study decision factors of the costumers; and to 

compare and to find relation concerning success factors of real estate business and the 

decision factors of the costumers. The data were gathered by interview for information in each 

real estate company, each with 3 projects and using questionnaires for 40 costumers per 

project.  The research result of Sansiri Public Company reveals that factors of location and 

product are affecting most as success factors because costumers are looking for design and 

quality of location indicating product factor. And for Pruksa Real Estate Company factor of price 

is affecting most to the success, and the construction is also supporting price decrease.

คำาสำาคัญ (Keywords):  ปัจจัยความสำาเร็จ (Success Factors), โครงการอสังหาริมทรัพย์ (Detached 

House), โครงการบ้านเดี่ยว (Real Estate Development Projects), บริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate 

Company)

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ที่กรุงเทพฯ

และปริมณฑลในปัจจุบันนัน้ยังมีการเติบโตขึน้

อย่างต่อเนือ่ง เพราะมีความต้องการด้านที่พัก

อาศัยเพิม่ข ึน้ตามจำานวนประชากรหรือจาก

ประชากรที่ยา้ยถิ่นที่อยู่อาศยั ดงัน้ัน ส่งผลต่อการ

ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับบาง

บริษัทมีกลยทุธ์ที่สามารถทำาใหบ้ริษัทสามารถอยู่

ในตลาดของอสังหาริมทรัพย์ได้ ในขณะที่บาง

บริษัทไม่ประสบความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ 

การศึกษานี ้ จึงเป็นการนำาเสนอเหตุผล ปัจจัยที่

ทำาใหบ้ริษัทกรณศีกึษาสามารถที่จะประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ความสำาเร็จ โดยเฉพาะ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวที่มี

การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ทั้งนี ้ การ

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ล้วนแล้วแต่มี

การนำาเอากลยทุธ์และมีการใชว้ธีิการในการสร้าง

ความได้เปรียบให้เกิดขึน้ทางการขายโครงการ 

ซึง่เรียกได้ว่า เป็นการสร้างให้เกิดความสำาเร็จ

ให้เกิดแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ

ในตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท

บ้านเดี ่ยวที ่ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะตัวทั ้งใน

ด้านความต้องการของลูกค้า และความสามารถ

ที่บริษัทผู ้สร้างโครงการจะสามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการนั้น ๆ ได้ ซึ่งในแต่ละบริษัทก็มี

หนทางในการรับมือหรือสนับสนุนจัดการต่อ

ความต้องการต่างๆ นัน้ เพือ่ทำาให้เกิดการขาย

โครงการในทา้ยที่สุด โดยการศกึษาจากปัจจยัส่วน

ผสมทางการตลาดเบื้องต้น 4 ประการ (4P) ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านทำาเลที่ดิน (Place) 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว: 
กรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด (มหาชน)
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา 

(Price) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) โดยปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัเป็นพ้ืนฐานใน

การสร้างให้เกิดความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ 

โดยบริษ ัทแต่ละบริษ ัทก็จะสามารถให้ความ

สำาคัญกับปัจจยัต่าง ๆ  เหล่าน้ีในน้ำาหนักที่ต่างกัน 

(วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2552) เพ่ือสร้างความแตกต่าง

หรือสร้างให้เกิดกลยุทธ์ที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ

ในการประกอบธุรกิจ หรือการสร้างโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีคำาถามการวิจัย ดังนี้ 

 1. บร ิษ ัทอสงัหาร ิมทร ัพย์ม ีกลยุทธ ์ 

แนวทางในการสร้างความสำาเร็จต่อโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวอย่างไรบ้าง

  2.  บริษัทอสังหาริมทรัพยใ์หค้วามสำาคญั

กับปัจจัยแต่ละปัจจัยอย่างไร เพือ่สร้างความ

สำาเร็จด้านยอดขายในโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทบ้านเดี่ยว

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงการ

ให้ความสำาคัญของปัจจัยที ่สร้างให้เกิดความ

สำาเร็จแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน

เดี่ยวของบริษัทอสังหาริมทรัพยน้ั์น จะทำาใหท้ราบ

ถึงเหตุผลปัจจยัที่ทำาให้บริษัทหรือโครงการประสบ

ความสำาเร็จและทราบถึงกลยุทธ์ ปัจจัยต่าง ๆ 

เพือ่เป็นแนวทางให้ก ับผู ้ที ่สนใจในการสร้าง

โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่การประสบความ

สำาเร็จ และนำามาสรุปเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สำาเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน

เดี ่ยวในบร ิษ ัทอสังหาร ิมทร ัพย์และนำาไปใช้

ประโยชน์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 1.  ศึกษาหลักการและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง

กับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 4 ปัจจัย (4P) 

ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จดา้นยอดขายของโครงการ

บ้านเดี่ยวในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 

 2.  ศึกษากลยุทธ์และแนวทางที ่บริษัท

อสังหาริมทรัพย์กรณีศึกษาใช้ในการสร้างโอกาส

ทางการตลาดเพือ่สร้างความสำาเร็จของโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวในบริษัทกรณี

ศึกษา 

 3.  ศึกษาปัจจัยที ่ผู ้ซ ือ้หรือผู ้ที ่สนใจจะ

ซือ้ใช้เป ็นปัจจัยในการตัดส ินใจซือ้โครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวในบริษัทกรณี

ศึกษา 

 4.  ศึกษาการเชื่อมโยงในการดำาเนินการ

โครงการ ระหว่างเป้าหมายของบริษัทกรณีศึกษา 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว และ

ความต้องการของลูกค้า

3. ขอบเขตของการวิจัย

 3.1 การศึกษางานวิจัยนี้มุ่งเน้นเฉพาะใน 

ขอบเขตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 

ที่เป็นกรณีศึกษาเท่านัน้ โดยศึกษาเฉพาะบริษัท

กรณีศึกษา ดังนี้

  1. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด (มหาชน)

  2. บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)

 การเลือกกรณีศึกษา เลือกจากการศึกษา

บริษัทกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณีในขัน้แรกเพือ่

ทำาการศกึษาข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือหาความแตกต่าง

ของแนวทางในการดำาเนินโครงการอสังหาริม-

ทรัพยป์ระเภทบ้านเดี่ยวในข้ันแรก และเล็งเหน็ถึง

ความแตกต่างของบริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) 

และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด (มหาชน) 

ทั้งน้ี ทางบริษัทเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีพ้ืนฐาน

ในการทำาโครงการที ่ใกล้เคียงกัน แต่มีความ

แตกต ่างในแนวความคิดในการดำาเน ินการ

โครงการ

 3.2  กรณีศึกษาในส ่วนของโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี ่ยวของแต่ละ

บริษัท จะศกึษาจากโครงการที่ประสบความสำาเรจ็ 
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โดยกำาหนดให้มีราคาขายโครงการเริม่ต้นที่ใกล้

เคียงกัน และโครงการแต่ละโครงการต้องมีการ

เปิดขายโครงการไม่เกิน 5 ปี ซึง่โครงการกรณี

ศึกษาทั้งหมดได้ทำาการสอบถามจากทางบริษัท

กรณีศึกษาโดยตรง โดยใช้กรณีศึกษาจากบริษัท

กรณีศึกษา บริษัทละ 3 โครงการ ดังนี้

 1. บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) ศึกษา

โครงการ 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการเศรษฐสิริ ศรีนครินทร์-พระราม9

- โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญสนิทวงศ์

- โครงการสราญสิริ พหลโยธิน-สายไหม

 2. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด 

(มหาชน) ศึกษาโครงการ 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการ The plant บางแค

- โครงการ The plant แจ้งวัฒนะ

- โครงการ ภัสสร40 เกษตร-นวมินทร์

4. ทบทวนวรรณกรรม

4.1 ทฤษฏีส่วนผสมทางการตลาด (4P) ซึ่ง 

      ประกอบไปด้วย

   - ปัจจัยด้านทำาเล ที่ตั้ง (Place) 

   - ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

   - ปัจจัยด้านราคา (Price) 

    - ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

 การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดเพือ่

เป็นการทำาความเข้าใจถึงปัจจัยพืน้ฐานที่ทำาให้

เกิดความสำาเร็จต่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

4.2  ทฤษฏีความพึงพอใจ

  การศกึษาดา้นความพึงพอใจ และการชี้วดั

คณุภาพของโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสามารถ

ตัดสินจากความพงึพอใจที่จะซ้ือ (Carl Norceoss, 

1966) ส่งผลใหโ้ครงการประสบความสำาเร็จ ใชก้าร

อ้างอิงถึงการศึกษาวิจัยที ่ศึกษาเกีย่วข้องกับ

ความพึงพอใจ และการตัดสินใจในการซ้ือบ้านเด่ียว 

(สุรศักด์ิ แพร่พาณิชกุล, 2547; ชัยเกียรติ สิงหวรกุล, 

2552) นำามาสรุปเพือ่เป็นแนวทางในการศึกษา 

โดยมีการจัดเรียงกลุม่ของความพึงพอใจต่าง ๆ

อีกครัง้ ตามรูปแบบของทฤษฏีส่วนผสมทางการ

ตลาด ซึ่งใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสร้างแบบ

แบบสอบถามความพึงพอใจของปัจจัยต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านในโครงการเพ่ือการวิจัยต่อไป

5. วิธีการศึกษา

5.1 การศึกษาข้อมูล แบ่งเป็น

 5.1.1 ข้อมูลที่เกีย่วกับเอกสารและงาน

วิจัยที่เกีย่วข้อง ซึง่เป็นงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับ

ปัจจัยในการเลือกซือ้บ้าง หรือความพึงพอใจที่

เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว โดย

เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ เอกสารที่เกีย่วข้อง รวมไปถึงข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 

 5.1.2 ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

กรณศีกึษาและโครงการกรณศีกึษา โดยการศกึษา

ข้อมูลเบือ้งต้นจากอินเทอร์เน็ตโดยจะได้ข้อมูล

พืน้ฐานของบริษัท ในส่วนของเป้าหมายในการ

ดำาเนินการของบริษัท พืน้ฐานและแนวทางของ

บริษัทกรณีศึกษาและโครงการต่าง ๆ   มีการอ้างอิง 

ข้อมูลจากรายงานประจำาปีของบริษัท และมีการ

สัมภาษณ์ขอข้อมูลเพิม่เติม หรือข้อมูลเชิงลึก

จากบริษัทเจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย

ทำาการศึกษาและสัมภาษณถึ์งการทำางาน แนวคิด 

ของฝา่ยต่างๆ เชน่ ฝา่ยการออกแบบ ฝา่ยพัฒนา

โครงการ ฝา่ยการตลาด และฝา่ยขายของโครงการ

แต่ละโครงการ ทั้งนี ้ มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการ

เพือ่ศึกษาข้อมูลจากฝ่ายขายของโครงการ และ

นำาข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการดำาเนินการของโครงการ ผา่น

ปัจจัยที่ทำาการศึกษา



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว: 
กรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด (มหาชน)
ศศลักษณ์ พืชผล และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางค์กูร
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5.2  การสร้างเครื่องมือในการวิจัยและการ

 เก็บข้อมูล

 สร้างเคร่ืองมือเพ่ือทำาการตรวจสอบความ

พึงพอใจต่อโครงการจากกลุ่มลูกค้า โดยสามารถ

แบ่งจากกลุ่มลูกคา้ที่มีความสนใจในโครงการ และ

กลุ่มลูกคา้ที่ทำาการซ้ือหรือจองโครงการแล้ว เพ่ือ

ตรวจสอบวา่โครงการไดต้อบสนองความต้องการ

ของลูกค้ามากน้อยแค่ไหน และการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ามีความสอดคล้องกับ

แนวทางการดำาเนินการขอบบริษัทหรือไม่ ผ่าน

ปัจจัยต่างๆ ของการวิจัยที ่กำาหนดไว้ โดยใช้

แบบสอบถาม จำานวน 40 ชุด ในแต่ละโครงการ

กรณีศึกษา รวมท้ังส้ิน 120 ชุด ต่อบริษัทกรณีศึกษา

5.3 การนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นสองส่วน

คือ ส่วนของความต้องการของลูกค้า และส่วน

ของบริษัทเจ้าของโครงการ โดยศึกษาจากความ

สอดคล้องตอบรับความต้องการของลูกค้ากับ

การสนับสนุนความต้องการให้ลูกค้าโดยเจ้าของ

โครงการ ทั้งนี ้ ได้ศึกษาเปรียบเทียบการดำาเนิน

โครงการของบริษัทกับเป้าหมาย และวิธีการ

ดำาเนินการของบริษัทเจ้าของโครงการร่วมด้วย

6. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเบื้องต้นแบ่งตามบริษัทกรณีศึกษา

 6.1 บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) จาก

เป้าหมายของบริษัทที ่ต ้องการเป็นบริษัทชั ้น

นำาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทสร้างพืน้ฐาน

ในส่วนของการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จัก มีช่ือเสียง

ในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นชว่งแรกของการก่อต้ัง 

ในปัจจุบันเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ซือ้

โครงการ สร้างความมัน่คงให้กับฐานลูกค้าให้  

มากที่สุด (รายงานประจำาปี บริษัท แสนสิริ จำากัด 

(มหาชน), 2554) โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า    

ให้ความสำาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 

เพื่อทำาให้บริษัทสามารถใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ในการส่งเสริมปัจจัยด้านอื ่นซึง่เกีย่วเนือ่งกัน 

เป็นการสร้างและรักษาภาพลักษณข์องบริษัทตาม

เป้าหมาย นโยบายของบริษัท เน่ืองจากทางบริษัท

มีการใชรู้ปแบบทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างและ

มีความเป็นเอกลักษณข์องโครงการแต่ละโครงการ 

ใช้เป็นประเด็นปัจจัยสำาคัญในการดึงดูดลูกค้า 

และใช้ปัจจัยด้านการตลาดเพือ่สือ่สารกับลูกค้า 

ทั้งสร้างใหเ้กิดความเชื่อถือ โดยอา้งองิถึงคณุภาพ

ในการดำาเนินโครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยทาง

ด้านราคาของโครงการที่ค่อนข้างสูง และกลุม่

ลูกค้าของโครงการที่มีฐานเงนิเดอืนที่อยู่ในระดบั

กลางค่อนสูง ทำาให้การขายโครงการไม่ได้เกิด

เพราะปัจจัยด้านการเงินเป็นหลัก หากเกิดจาก

ความพึงพอใจของลูกค้าที ่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี ่ยว

มากกว่าปัจจัยอื่น 

  6.2 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด 

(มหาชน) มีเป้าหมายของบริษัทในด้านของผล

กำาไร ผลประกอบการและการขยายกิจการเป็น

หลัก (รายงานประจำาปี บริษัท พฤกษา เรียลเอส

เตส จำากัด (มหาชน), 2554) ซ่ึงทั้งน้ีต้องอาศยัการ

ขายปริมาณมาก จากการศึกษาวิจัยพบว่า ทางบริษัท

ใช้ปัจจัยด้านราคาในการสร้างความสำาเร็จในการ

ขายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้า ที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน

อยู่ในกลุม่ปานกลางถึงล่างเป็นหลักทำาให้ทาง

บริษัทต้องเน้นปริมาณการขายโครงการเพือ่      

ผ ล ก ำา ไ ร ที ่ส ูง ข ึน้ แ ล ะ เ พ ือ่ ต อบสนอ งต ่อ

เป้าหมายของบริษัทที่เน้นในการทำากำาไรและการ

ขยายกิจการ โดยมีความสอดคล้องกับรูปแบบของ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใช้การก่อสร้าง

แบบสำาเร็จรูป ซ่ึงสามารถลดต้นทนุในการก่อสร้าง 

(รายงานประจำาปี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
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จำากัด (มหาชน), 2554)  ทำาให้สามารถสนับสนุน

การให้ความสำาคัญกับปัจจัยด้านราคาด้วย ทั้งนี้

การที่ทางบริษัทมกีารจดัต้ังบริษัทผลิตชิ้นส่วนการ

ก่อสร้างแบบสำาเร็จรูปเป็นส่วนช่วยในการลด

ต้นทุนของบร ิษัทได้เป ็นอย่างดี ทางบร ิษ ัท

สามารถต่อรองในส่วนของราคาในการก่อสร้าง 

ลดเวลาในการก่อสร้าง ซ่ึงทกุส่วนสามารถชว่ยลด

ต้นทนุ เพ่ือสนับสนุนใหร้าคาขายของโครงการอยู่

ในเกณฑท์ี่สามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกคา้ได้

 ผลการวิจัยในส่วนของการตอบรับด้าน

ความพึงพอใจของกลุม่ลูกค้าแบ่งตามปัจจัยที ่

ศึกษาได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจต่อปัจจัยจากแบบสอบถาม

 

 ผลการวิจัยจากตารางเห็นว่าค่าความพึง

พอใจของกลุ่มลูกคา้ในปัจจัยต่าง ๆ  มีความสอด- 

คล้องกับแนวทางที่บริษัทใหค้วามสำาคญั คอืกลุ่ม

ลูกค้าของบริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) มีความ

พึงพอใจด้านปัจจัยผลิตภ ัณฑ์มากที ่ส ุดตาม      

เป้าหมายและการดำาเนินการโครงการของบริษัท 

และกลุม่ลูกค้าของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 

จำากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจด้านปัจจัยด้านราคา

มากที ่ส ุด ตามเป้าหมายและการดำาเนินการ

โครงการของบริษัท ทั้งนี ้ ในการวิจัยนีเ้ป็นการ

ศึกษาที ่อ้างถึงความพึงพอใจในการเลือกซือ้

โครงการ ในการทำาวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาถึง

ความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายและข้อตกลง

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วย
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บทคัดย่อ 

 การก่อสร้างบ้านพักอาศัยเกีย่วข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

หนึง่ในขัน้ตอนสำาคัญที่ช่วยให้ผู้เกีย่วข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสามารถเลือกวิธีการก่อสร้าง โดย

พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อมในรูปของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรว่มกบัการพิจารณาในดา้นอื่นๆ ได ้

คือ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประเมินคาร์บอน

ฟุตพริน้ท์สำาหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย โดยประยุกต์จากแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของผลิตภัณฑ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในภาคปฏิบัติจากโครงการก่อสร้าง

ที่ศึกษาในประเทศไทย ซึง่จากการศึกษา พบว่า ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ประเมินได้ขึน้กับการกำาหนด

ขอบเขตของการประเมิน โดยการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทต์ั้งแตก่ารไดม้าซ่ึงวตัถดุบิและการผลิตวสัดุ

ก่อสร้าง การขนส่ง จนกระทั่งการก่อสร้างบ้านพักอาศยัสำาเร็จ ประกอบดว้ยแหล่งกำาเนิดก๊าซเรือนกระจก

ที่ต้องพิจารณาทั้งส้ิน 10 แหล่ง และเม่ือนำาวธีิการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ปประยกุต์ใชใ้นกรณศีกึษา 

คือ งานก่อสร้างผนังก่ออิฐและฉาบปูน จะพบว่า งานก่อสร้างดังกล่าวมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่ากับ 

55 กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อพื้นที่ผิวของผนัง 1 ตารางเมตร ซึ่งผลการศึกษา

ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยได้

Abstract 

 A house construction involves greenhouse gas (GHG) emissions in direct or indirect ways. 

An important step to help the decision makers choose a method of construction regarding 

environmental impact, is the carbon footprint analysis. Thus, this research aims to study the 

methodology of carbon footprint analysis for the house construction. The study was developed 

by using the specification for the assessment of carbon footprint of goods and services, and 

data collected from the house construction in Thailand. The results of the study show that the 

quantities of carbon footprint are depend on scope and details of assessment. The 10 types 

of GHG emission sources are identified from the cradle to site emissions. In addition, this 

study applied the methodology of the carbon footprint analysis to a case study of brick wall 
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construction work which contributed to 55 kgCO
2
e/m2. The results of the research are 

applicable to be a guideline of carbon footprint assessment in the house construction project.

คำาสำาคัญ (Keywords):  บ้านพักอาศัย (House), การก่อสร้าง (Construction), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

(Carbon Footprint)

1. บทนำา

 การก่อสร้างบ้านพักอาศยัประกอบไปดว้ย

กระบวนการต่างๆ มากมายที่เกีย่วข้องกับการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม 

อาทิเช่น การบริโภคเชื้อเพลิงของกิจกรรมการ

ขนส่งวัสดุ การใช้เครื่องจักรก่อสร้าง และรวมถึง

การได้มาซึง่วัตถุดิบและการผลิตวัสดุก่อสร้าง 

เป็นต้น การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์หรือการ

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเคร่ืองมือ

ที่จะช่วยให้ผู้ประเมินทราบถึงปัจจัยหลักที่ส่งผล

ต่อสิง่แวดล้อมในรูปของปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัย และ

จะนำาไปสู่การหากรรมวธีิปรับปรุงการก่อสร้างเพ่ือ

ลดปร ิมาณการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจกลง

จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทาง

การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ที่เฉพาะเจาะจง

สำาหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ซึง่แตกต่าง

จากผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตบาง

ชนิดที่มีแนวทางและข้อกำาหนดเฉพาะสำาหรับ

การประเมิน แนวทางการประเมินที่เฉพาะเจาะจง

ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประเมินสามารถจัดทำาการ

ประเมินได้โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ดังนัน้ ในบทความวิจัยนีจึ้งจัดทำาขึ้น

เพือ่ศึกษาวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ

การก่อสร้างบ้านพักอาศัย โดยทำาการวิเคราะห์

และประยุกต ์รายละเอียดของการประเม ิน

จากแนวทางการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วมกับการศึกษากระบวน 

การก่อสร้างบ้านพักอาศยัในภาคปฏิบัติ ซ่ึงจะชว่ย

ใหส้ามารถกำาหนดวธีิการและข้อกำาหนดเบ้ืองต้น

ของการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของการ

ก่อสร้างบ้านพักอาศัยได้

2. ระเบียบวิธีวิจัย

 วิธีการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการประเมิน

คาร์บอนฟุตพริน้ท์สำาหรับการก่อสร้างบ้านพัก

อาศัย โดยประยุกต์ใช้วิธีการและรายละเอียดที่

ระบุไวใ้นแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ของผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำาขึน้ในประเทศ 

ไทย (คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุต

พริน้ท์ของผลิตภณัฑ์, 2554) และที่จัดทำาขึ้นใน

ต่างประเทศ PAS 2050:2011 (British Standards 

Institution, 2011) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วม

กับการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคปฏบิัตขิองการ

ก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการกรณีศึกษา

 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์สำาหรับการก่อสร้าง

บ้านพักอาศัยที่ผ่านการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสิ่งแวดล้อม

 2.3 ทดลองประยุกต์ใช้วิธีการประเมิน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ศึกษาในกรณีศึกษา คือ งาน

ก่อสร้างผนังก่ออิฐและฉาบปูน
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 2.4 วเิคราะหผ์ลการศกึษาคา่คาร์บอนฟุต

พร้ินทใ์นงานก่อสร้างผนังก่ออฐิและฉาบปูน และ

สรุปผลการศึกษา

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

3.1  การศึกษาวิธีการประเมินคาร์บอนฟุต

 พริ้นท์สำาหรับการก่อสร้าง

 การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ประกอบ

ด้วยขัน้ตอนหลัก 4 ขัน้ตอน โดยพัฒนามาจาก

หลักการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) การกำาหนดเป้าหมาย

และขอบเขตของการศกึษา (2) การวเิคราะหบั์ญชี

รายการข้อมูลวัฏจักรชีวิต (3) การประเมินผล

กระทบ และ (4) การแปลผลการศึกษา

 การศึกษาขอบเขตของการประเม ิน

ประกอบดว้ยการกำาหนดรูปแบบของการประเมิน 

และการกำาหนดแหล่งกำาเนิดก๊าซเรือนกระจกที่

พิจารณา โดยบทความวิจัยนี้ดำาเนินการศึกษาใน

รูปแบบ Cradle-to-Gate คือ ดำาเนินการประเมิน

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องการก่อสร้างบ้านพักอาศยั

ต ัง้แต ่การได้มาซ ึง่วัตถ ุดิบและการผลิตวัสดุ

ก่อสร้าง การขนส่ง จนกระทั่งการก่อสร้างแล้ว

เสร็จ โดยพิจารณาเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐและฉาบปูน 

โดยไม่รวมงานตกแต่งภายใน และงานระบบอื่นๆ

  การศึกษาแหล่งกำาเนิดก๊าซเรือนกระจก

ที่ต้องพิจารณาทั้งหมดจากการก่อสร้างบ้านพัก

อาศยัจดัทำาได ้โดยการแยกยอ่ยองคป์ระกอบของ

การก่อสร้างที่ศึกษาให้มีขนาดเล็กลงจนกระทั่ง

อยู่ในรูปของหน่วยงานก่อสร้าง (unit process) ซ่ึง

สามารถระบุสิง่นำาเข้าและสิง่ออกจากหน่วยงาน

ได้อย่างชัดเจน งานวิจัยนีท้ำาการวิเคราะห์แยก

ย่อยการก่อสร้างบ้านพักอาศัยออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่

 1)  การแยกองคป์ระกอบของการก่อสร้าง

บ้านพักอาศัยออกเป็นงานก่อสร้าง เช่น งาน

ก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างคานรับพืน้ งาน

ก่อสร้างพื้น เป็นต้น

 2)  การแยกองค์ประกอบของงานก่อสร้าง

ออกเป็นกิจกรรมก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้าง

ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่จะประกอบ

ไปด้วยกิจกรรมก่อสร้างทั้งสิ้น 9 กิจกรรม ได้แก่ 

(1) กำาหนดระดับฐานราก (2) ขุดหลุม (3) ตัดหัว

เสาเข็ม (4) เทคอนกรีตหยาบ (5) เข้าแบบหล่อ

คอนกรีตฐานราก (6) ตัด ดัด ผูก และติดตั้งเหล็ก

เสริม (7) เทคอนกรีตฐานราก (8) รื้อแบบฐานราก 

และ (9) กลบดิน

 3)  การระบุส ิง่น ำาเข ้าและสิง่ออกของ

แต่ละกิจกรรมก่อสร้าง เมื่อศึกษาในรายละเอียด

ของแต่ละกิจกรรมก่อสร้างในการก่อสร้างบ้านพัก

อาศัยจะพบว่า ประกอบด้วยสิง่นำาเข้าทั้งสิ้น 4 

กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) วสัดกุ่อสร้าง (2) วสัดสุนับสนุนและ

เคร่ืองมือก่อสร้าง (3) อปุกรณไ์ฟฟ้าและเคร่ืองจกัร

ก่อสร้าง และ (4) คนงาน ซึง่ประกอบด้วยกลุม่

ของสิ่งออก 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของกิจกรรม

ก่อสร้าง เช่น เหล็กเสริมติดตัง้สำาเร็จ ปริมาณ

คอนกรีตเทสำาเร็จ เหล็กเสริมติดต้ังสำาเร็จ เป็นต้น 

และของเสียจากการก่อสร้าง

 เม ือ่วิ เคราะห์ส ิง่น ำาเข ้าของก ิจกรรม

ก่อสร้างทั้ง 4 กลุม่ และสิง่ออกจากกิจกรรม 2 

กลุ่ม ทำาให้สามารถระบุแหล่งกำาเนิดก๊าซเรือน

กระจกที่ต้องพิจารณาประเมินจากการก่อสร้าง

บ้านพักอาศัยได้ทั้งสิ้น 10 แหล่ง ได้แก่ (1) การได้

มาซึง่วัตถุดิบและการผลิตวัสดุก่อสร้าง (2) การ

เผาไหม้เชื้อเพลิงจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง (3) 

การได้มาซึง่วัตถุดิบและการผลิตวัสดุสนับสนุน

และเครือ่งมือก่อสร้าง (4) การเผาไหม้เชื้อเพลิง

จากการขนส่งวสัดสุนับสนุนและเคร่ืองมือก่อสร้าง 
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(5) การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการก่อสร้าง 

(6) การเผาไหม้เชื ้อเพลิงจากการใช้เครือ่งจักร

ก่อสร้าง (7) การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการขนส่ง

เครื่องจักรก่อสร้าง (8) การเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก

การขนส่งคนงาน (9) การเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก

การขนส่งของเสียไปกำาจัด และ (10) การกำาจัด

ของเสีย

 การคำานวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของการ

ก่อสร้างจากแหล่งกำาเนิดทั้ง 10 แหล่ง สามารถ

จัดทำาได้ โดยประยุกต์ใช้วิธีการคำานวณปริมาณ

การปล่อยก๊าซเร ือนกระจกของการประเมิน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

3.2  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงาน  

 ก่อสร้างกรณีศึกษา

 งานก่อสร้างที่นำามาศกึษาและวเิคราะหใ์น

บทความวิจัยนี ้ คือ งานก่อสร้างผนังก่ออิฐและ

ฉาบปูน โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในภาคปฏิบัติ

ของโครงการก่อสร้างที่ศกึษาในประเทศไทย ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี้

 -  เป็นงานก่อสร้างผนังชั้นที่ 1 ของบ้าน

พักอาศัยขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในชั้น 88.075 

ตร.ม. ก่อสร้างโดยใช้การก่ออิฐและฉาบปูน

 - ผนังที่ทำาการศึกษามีขนาดพืน้ที่ 134 

ตร.ม. และมีปริมาตรรวมเท่ากับ 13.41 ลบ.ม.

 งานก ่อสร ้างผน ังก ่ออิฐและฉาบป ูน

ประกอบด้วยกิจกรรมก่อสร้าง 4 กิจกรรม ดังรูป

ที่ 2 โดยการคำานวณค่าบอนฟุตพริน้ท์ของงาน

ก่อสร้างดังกล่าวสามารถจัดทำาได้ โดยรวบรวม

ข้อมูลชนิดและปริมาณของสิง่นำาเข้าและสิง่ออก

ทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม และคำานวณร่วมกับคา่

สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2556) ดังแสดง

ตัวอย่างการคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของการได้มาซึง่วัตถุดิบและการผลิตวัสดุ

ก่อสร้างในกิจกรรมก่ออิฐ ทำาเสาเอ็น และคานเอ็น 

ไว้ในตารางที่ 1

 

รูปที่ 1 ผนังก่ออิฐและฉาบปูนในโครงการที่ศึกษา

 

รูปที่ 2  กิจกรรมก่อสร้างในงานก่อสร้างผนังก่ออิฐและ

 ฉาบปูน

ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางคำานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
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  จากการคำานวณคา่คาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง

งานก่อสร้างผนังก่ออิฐและฉาบปูนในโครงการ

ก่อสร้างกรณศีกึษา พบวา่ มีคา่คาร์บอนฟุตพร้ินท์

รวมทั้งสิน้ 7,428.40 กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า และเมือ่พิจารณารวมกับ

ขนาดพืน้ที่ของผนัง ทำาให้สามารถสรุปค่าคาร์ 

บอนฟุตพริน้ท์ของการก่อสร้างผนังที ่ศึกษาได้

เทา่กับ 55.44 กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเทา่ต่อพ้ืนที่ผนังก่ออฐิและฉาบปูน 1 ตร.ม. 

หรือคิดเป็น 554.03 กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์เทียบเท่าต่อปริมาตรผนัง 1 ลบ.ม.

ตารางที ่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งตาม

กลุ่มของแหล่งกำาเนิดก๊าซเรือนกระจก

วัสดุก่อสร้างที่ส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสูงที่สุด คือ อิฐ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 

36.89 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของการไดม้าซ่ึงวตัถุดบิและการผลิตวสัดกุ่อสร้าง 

รองลงมาคือ ปูนซีเมนต์ก่อฉาบ และของเสียที่

ส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

ที่สุด คือ เศษปูนซีเมนต์ก่อฉาบผสมแล้ว ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 32.91 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของการกำาจัดซากของเสีย

 เมือ่พิจารณาค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ

แต่ละกิจกรรมก่อสร้างในงานก่อสร้างผนังก่ออิฐ

และฉาบปูน ไดแ้ก่ (1) กำาหนดแนวก่ออฐิและฉาบ

ปูน (2) ก่ออิฐ ทำาเสาเอ็นและคานเอ็น (3) 

จับเซีย้ม และ (4) ฉาบปูน สามารถแสดงการ

เปรียบเทียบได้ดังรูปที่ 3

 

 เมือ่แยกค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ออกตาม

กลุ่มของแหล่งกำาเนิดก๊าซเรือนกระจกจะเหน็ไดว้า่ 

ค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของงานก่ออิฐและฉาบปูน 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแหล่งกำาเนิดก๊าซเรือน

กระจก 2 แหล่ง ได้แก่ การได้มาซึ่งวัตถุดิบและ

การผลิตวัสดุก่อสร้าง และการกำาจัดซากของเสีย

จากการก่อสร้าง โดยเมือ่พิจารณาปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการได้มาซึง่วัตถุดิบ

และการผลิตวสัดกุ่อสร้างในรายละเอยีดจะพบวา่ 

รูปที่ 3  การเปรียบเทยีบคา่คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องแต่ละ

 กิจกรรมก่อสร้างในงานก่ออิฐและฉาบปูนผนัง

 จากการเปรียบเทยีบค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ของแต่ละกิจกรรมก่อสร้างในงานก่อสร้างผนัง

ก่ออิฐและฉาบปูนจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่มีค่า

คาร์บอนฟุตพริน้ท์สูงที่สุด คือ กิจกรรมก่ออิฐ 

ทำาเสาเอน็ และคานเอน็ ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 83.28 

 ดังนัน้ จากการศึกษาจะพบว่า แนวทาง

หนึง่ของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเร ือน

กระจกที่สามารถทำาได้ในการก่อสร้างผนังก่ออิฐ

และฉาบปูน คอื การควบคมุปริมาณความสูญเสีย
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ของวัสดุก่อสร้าง ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากการกำาจัดซาก

ของเสีย และการผลิตวสัดกุ่อสร้าง อกีทั้งยงัส่งผล

ต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการ

เผาไหม้เชื้อเพลิงจากการขนส่งอีกด้วย

4. สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาและวิเคราะห์การก่อสร้าง

บ้านพักอาศัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในทาง

ปฏิบัติ ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการประเมิน

คาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์ พบว่า การ

ประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ตัง้แต่การได้มาซึง่

วัตถุดิบและการผลิตวัสดุสำาหรับการก่อสร้าง 

การขนส่ง จนกระท่ังการก่อสร้างสำาเร็จ ประกอบด้วย

แหล่งกำาเนิดก๊าซเรือนกระจกที ่ต ้องพิจารณา      

ทั้งสิ้น 10 แหล่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งนำาเข้า 4 กลุ่ม 

ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสนับสนุนและเครื่องมือ

ก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครือ่งจักรก่อสร้าง 

และคนงาน และสิ่งออก 1 กลุ่ม ได้แก่ ของเสีย

จากการก่อสร้าง

 เมือ่พิจารณาประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์

ของงานก่อสร้างผนังก่ออฐิและฉาบปูน โดยใชว้ธีิ

การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ที่ศึกษาจะพบว่า 

ผนังก่ออิฐและฉาบปูนของบ้านพักอาศัยมีค่า

คาร์บอนฟุตพริน้ท์เท่ากับ 55 กิโลกรัมของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อพืน้ที ่ผนัง 1 

ตร.ม. และเท่าก ับ 554 ก ิโลกร ัมของก ๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปริมาตรผนัง 1 

ลบ.ม. ซึ่งค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

การไดม้าซ่ึงวตัถุดบิและการผลิตวสัดกุ่อสร้าง และ

การกำาจัดซากของเสียจากการก่อสร้าง ดังนัน้

แนวทางหนึง่ในการลดค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ

การก่อสร้างที่สำาคัญ คือ การควบคุมปริมาณการ

ใช้วัสดุก่อสร้างและปริมาณความสูญเสียให้มี

ค่าที่ต่ำา
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