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Abstract 

 This research is a continuous research which resulted from studying a saving space for 

the first-jobbers residential units that a case study of Generation Y in Bangkok and this research 

takes the obtained study results to develop in designing sample space size 20 square and tak-

ing the design to 3 specialists for evaluation, such specialists are: 1) Representative sample of 

Studio residential unit 2) Small area interior design specialist 3) Real estate market specialist. In 

such evaluation, it is found that all specialists agree with some part of design such as area size, 

proportion, vertical layout and its function but it requires an 1 bedroom design because current 

market prefers 1 bedroom residential unit which shall be used as guidelines for further research.

บทคัดย่อ

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลการวิจัยต่อเนื่องจากการศึกษาหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กสำาหรับกลุ่มคนวัย

เริ่มทำางาน กรณีศึกษากลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร และนำาผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนา

เป็นการออกแบบพื้นที่ตัวอย่างขนาด 20 ตารางเมตร จากนั้นนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน

ทำาการประเมินซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ได้แก่ 1) ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างหน่วยพักอาศัยขนาดเล็ก 2) ผู้

เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่ภายในขนาดเล็ก 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยผล

การประเมินพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นด้วยกับการออกแบบบางส่วน ได้แก่ ขนาดพื้นที่และสัดส่วน 

การจัดวางผังในแนวตั้ง และลักษณะการใช้งานแต่ต้องการทางเลือกในการออกแบบมากกว่านี้ อีกทั้ง

ควรพัฒนางานออกแบบเป็นประเภท 1 ห้องนอน เนื่องจากในตลาดปัจจุบันมีความต้องการมากกว่า 

ซึ่งจะสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการออกแบบขั้นต่อไป 

Keywords (คำาสำาคัญ): Saving Space (หน่วยพักอาศัยขนาดเล็ก), The First-Jobbers (กลุ่มคนวัยเริ่ม

ทำางาน), Generation Y (เจเนอเรชั่นวาย)
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1.  Introduction

  From the research which studies of 

the small residential units for people in the 

early of working age, the case study among 

the generation Y in Bangkok metropolis 

(La-ongkaew, 2013) Found that, most samples 

have enough income to rent the residential 

units for 15 - 20 square meter, which it is the 

studio style residential unit, consistent in the 

demand of using space, and there is a need 

for the activities zone to exercise or party. 

The overlapping zone, it is any area within 

the residential unit, which it is used for more 

than one usage in the same area, usually 

around the bed due to the limited space 

of the residential unit. So, this study is the 

following study of the research by conducting 

the analysis of basic designation to develop 

the prototype area design in 20 square meters 

and evaluate by 3 specialists.

2.  Research questions

  1) What is the character ist ic of 

prototype area design of the small residential 

units for people in the early of working age, 

the case study among the generation Y in 

Bangkok metropolis that should be? 

  2)  What is the evaluation of the proto-

type area design of the specialists are?

3.  Objective

  This is to design the prototype area of 

the small residential unit, and to conclude the 

evaluations of designation of the specialists.

4.  Expected Benefits

  1)  This is to be guidelines of the des-

ignation or as information for those interested. 

  2)  This is to study the opinion of the 

specialists on the designation.

5.  Research Methodology

5.1  Research Process

  5.1.1 Summariz ing of the basic 

designation of the small residential unit which 

derived from the study of small residential 

unit in the early of working age, the case study 

in the generation Y in Bangkok metropolis 

(La-ongkaew, 2013)

  5.1.2  Conducting the basic designation 

to develop a designation of the prototype area.

  5.1.3  Evaluating the design space by 

the 3 specialists.

5.2  Evaluation Conclusion 

  Summarize from the specialists’ evalu-

ation and discussion.

6.  Summarize of the prototype area 

 designation

  The main requirements of the designa-

tion include: 1) the sample in this research 

should be in 20 square meter, which is 

smallest according to the standards, and 

to provide the interested include among 

the generation Y in the Bangkok metropolis, 

designers, or real estate developer to 

ease of using the information to the further, 

2) ceiling height should be at least 2.4 
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shown in Figure 1.

7.2  The horizontal layout 

  Placement characteristics are as 

follows.

  7.2.1  The layout in the concept of 

design is to accommodate the needs and 

the activities zone area for exercise or party 

when needed by using the sliding door or 

store some furniture pieces. As to make a 

space for 2.0 x 2.5 meters, which enough for 

Yoga, weight lifting, or aerobic dance.

  7.2.2  The sleeping area is designed to 

be used as a work area using a desk mount-

ed with wheels.

  7.2.3  Cooking space can be sepa-

rated by an area with large sliding glass door.

  7.2.4  The WC area to be ventilated by 

natural means due to it closes with outside as 

well as the sliding glass door that separates 

the area.

  7.2.5  The terrace area with a width of 

0.60 meters, designed to be able to put the 

washing machine according to Figure 2.

7.3  The vertical layout and furniture design

  7.3.1  The 2.0 meters above the level 

is designed to be a space as storage space. 

Cooking by use the counter mounted sink, 

counter top can put electric cooker, and space 

below the counter can place the microwave 

and drawers to store cookware. And, wall is 

mounted shelves for placing ingredients as in 

Figure 3 and Figure 4.

meters (Chulalongkorn University, Faculty 

of Architecture, 1996). 3) the use of vertical 

space should be designed to be at 2 meters 

or more fully performance, 4) should be an 

open layout due to the limitation of space, 

5) floor area ratio are placed proportionately, 

but do not separate clearly, 6)bed should be 

5 feet and designed the space under the 

bed can be used as a storage, 6) should have 

furniture or transforming space, 7) natural 

lighting must have access to adequate, 

but the artificial light should be day light 

fluorescence energy-saving replacement 

Halogen lamp or warm white bulb because 

the light brighter and energy efficient, 8) 

doors should use the sliding door in order to 

save space, 9) the door of terrace should be 

glass door to use natural light as well, and 

10) should have an opening of at least 20% 

of the residential unit (Chulalongkorn University, 

Faculty of Architecture, 1996).

7.  Introduction of the basic designation of 

 the prototype area

7.1  Floor Area Ratio

  The floor area ratio are shown in Table 

1, it is multipurpose area in 12 square meter, 

i.e. a cooking area 2 square meter, sleeping 

areas 3.6 square meter, WC area 3.2 square 

meter, and a terrace 1.2 square meter. The 

horizontal layout designing, the sleeping 

area adjacent to the entrance, the others is 

any areas. A WC area and a terrace area are 

adjacent to outside area of the building, as 
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  7.3.2  The furniture that will be freely 

place, which it can be moved easily.

  7.3.3  The existing space under the bed 

can be used as storage space, designed to 

put a storage box on castors so it can be 

pulled out for easy access, and use to store 

the table which has the same size of the box, 

which can be pulled out for seating or as a 

coffee table or adjust height to be eating table 

as shown in Figure 5.

Table 1  Size and  Ratio of the area.

Area Ratio

(%)

Size 

(m2)

Multipurpose 60 12

Sleeping 18 3.6

WC 16 3.2

Terrace 6 1.2

Total 100 20

Figure 1 Horizontal zoning design.

 

Figure 2 Planning design.

Figure 3 Elevation A and B. 
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Figure 4 Elevation C and D.

 

Figure 5 Bed detail, Storage and Table.

 

8.4  The opinion of the specialists to the 

  designation

  Conduct the result of the designation 

to request feedback from the samples and the 

3 specialists.

  8.2.1  Representetive of the samples 

in the studio style residential units. The 27 

years-old architect who lives in the small 

residential unit, Sathorn in Bangkok metropo-

lis, had opinion on the views of residents as 

the generation Y that agrees with the designa-

tion area, both horizontally and vertically aligned 

with the current needs. The further opinions 

are interested in cost and materials actually 

used in the designation for the next step in 

making their decision for choosing.

  8.2.2  The specialist in field of the 

designation within a small area. The professor 

in the Architecture Program, Faculty of 

Architecture and Planning, Thammasat 

University, had opinion on the view of the 

designation that agrees with the designation 

of some areas, i.e. the size, proportions, and 

vertical layout. But disagreed on 2 issues: 

1) when entering the room should have a 

buffer zone before reaching to the bedroom, 

and 2) do not agree with the barrier area, 

terrace with a cooking area, because it will 

make poorly ventilated. The detail of designa-

tion of areas such as the designation of the 

rack, or furniture such as bed, desk, it is not 

sure it can be designed to meet the require-

ments on the same need. It should design as 

an alternative to other target groups.
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  8.2.3  The specialist in the field of 

immovable property. The real estate 

developer opinion that the designation as a 

whole more attractive. And, strongly agree that 

the current problem is the small of space. In 

the commercialization, the opinion that the 

studio style residential unit could be developed 

into an apartment, but cannot develop to be 

flat because, currently, the market of flat do 

not have a need for the residential unit of this 

type. So, if you can develop the design space 

of the same size as a bedroom type, it will 

correspond to the market more in line with the 

purchasing power of the target group.

9.  Discussion

  The results of the evaluation showed 

that all the specialists agree with some 

designation, i.e. the size and proportion, 

vertical layout, and usage, as consistent with 

the behavior of the target group but they 

would like more choice in the designation. 

And, the studio style residential unit could 

be developed into an apartment, but cannot 

develop to be flat because, currently, the 

market of the flat need for the residential 

units of a bedroom. Which, this can be used 

as a further guide for the next step in the 

designation.
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ผลกระทบของระดับความส่องสว่างของแสงประดิษฐ์ในห้องเรียนที่มีผล
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บทคัดย่อ 

 ปกติระดับความส่องสว่างมาตรฐานภายในห้องเรียนอยู่ที่ระดับ 300 ลักซ์ แต่ยังไม่มีการศึกษา

ถงึการออกแบบความส่องสว่างภายในห้องเรยีนที่มีกิจกรรมการเรียนหลายประเภทภายใต้มาตรฐาน 

การวจิยัน้ีจงึมุ่งหาระดบัความส่องสวา่งใหส้อดคล้องกับกิจกรรมและความสบายตา โดยทดลอง 2 (ระดบั

ความส่องสว่าง) x 3 (กิจกรรมในห้องเรียน) Factorial Design รวม 6 สถานการณ์ ใช้ห้อง 202 อาคาร 

CCDA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทดลองกับอาสาสมัครนักศึกษา 120 คน โดยจะต้องทำากิจกรรมที่ถูกมอบ

หมาย และตอบคำาถามเกี่ยวกับระดับความรู้สึกสบายตา ผลคือ ค่า 300 ลักซ์ เหมาะกับการเรียนโดยใช้

กระดานไวท์บอร์ดเท่านัน้ ซึง่การใช้จอโทรทัศน์ก่อให้เกิดความไม่สบายตาที่สุด รองลงมาคือการใช้

โปรเจคเตอร์ ทดลองแก้ไขโดยปรับความส่องสว่างเป็น 500 ลักซ์ จะช่วยลดปัญหาความไม่สบายตาได้

Abstract 

 This research aims to explore a suitable lighting level in a classroom for many learning 

activities and for visual comfort. The research design is 2x3 Factorial Design (2 lighting level 

and 3 learning activities). The 6 different experimental situations were conducted in Room 202, 

CCDA Building, Bangkok University. 120 students volunteered to attend these experiments. 

They were asked to finish the assign learning activity and to fulfill questionnaire in order to 

measure the visual comfort. The research findings indicate that the most suitable lighting level 

for the 3 learning activities that cause visual comfort is 500 lux. This level can reduce contrast 

ratio in the classroom and lead to the better level of visual comfort. However, 300 lux is only 

suitable for learning with white board.
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1. บทนำา 

  การที่ห้องเรียนมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้

ระดบัความส่องสวา่งทีก่ำาหนดตามมาตรฐานแล้ว

แต่ยังพบว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวยังก่อให้เกิด

ความไม่สบายตาจึงเป็นที่มาของการศึกษาครัง้นี ้

ซึง่จากการศึกษา พบว่า หลายองค์กรได้มีการ

กำาหนดเป็นค่ามาตรฐานความส่องสว่างภายใน

ห้องเรียนไว้แตกต่างกัน เช่น มาตรฐานความส่อง

สว่าง IESNA (Illuminating Engineering Society 

of North America) ของอเมริกาที่ได้กำาหนด

ค่ามาตรฐานความส่องสว่างภายในห้องเรียนที่

เหมาะสมควรไม่ต่ำากว่า 300 ลักซ์ เหมาะสมที่สุด

ควรอยู่ที่ 500 ลักซ์และไม่ควรสูงกว่า 750 ลักซ์ 

(ชำานาญ, 2540) โดยมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้า

แสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) ได้กำาหนดค่า

ความส่องสว่างที่เหมาะสมภายในห้องเรียนไว้ที่ 

300 ลักซ์ ในขณะที่ออสเตรเลียได้มีงานวิจัยที่

ของพรีส์ (Pries, 2008) ในบทความเรื่อง Lighting 

Audit Guide For Teachers and Students ได้

กำาหนดค่ามาตรฐานการความส่องสว่างภายใน

หอ้งเรียนทัว่ไปวา่สามารถมีระดบัความส่องสวา่ง

ไว้ที ่ 240 ลักซ์ ซึง่จากการศึกษาพบว่าระดับ

มาตรฐานเหล่าน้ียงัไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่

สบายตาได้ เนือ่งจากแม้จะมีการคำานึงถึงค่า

มาตรฐานดงักล่าวแล้ว แต่บางแหง่กลับไม่ไดค้ำานึง

ถึงการใช้งานจริง โดยเฉพาะปัญหาที่มีเพียงแสง

สว่างเฉพาะกลางห้องทำาให้เกิดปัญหาต่อการ

มองเห็น โดยเฉพาะความไม่สบายตา (Visual 

Discomfort) จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ความ

ไม่สบายตาสามารถชี้วัดได้จาก อาการตาแห้ง 

เจบ็ตา ภาพเบลอ ซ่ึงจะส่งผลใหนั้กศกึษามองเหน็

ส่ือการสอนไม่ชดัเจนดว้ย โดยนิยามดงักล่าวน้ีได้

นำามาเป็นมาตรฐานใชว้ดัระดบัความรู้สึกสบายตา

ในแบบสอบถามของงานวิจัยครั้งนี้ด้วย

2. ระเบียบวิธีการวิจัย

2.1 การออกแบบการทดลอง

  การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Ex-

perimental Research) ออกแบบการทดลองแบบ 

2 x 3 Factorial Design ดำาเนินการกำาหนดระดับ

ความส่องสว่างภายในห้องเรียนเป็น 2 ระดับ 

ไดแ้ก่ 300 และ 500 ลักซ์ กับ 3 กิจกรรมการเรียน

คือ การใช้ไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ และจอ

โทรทัศน์ รวมทั้งหมด 6 สถานการณ์ (ตารางที่ 1) 

 

2.2  ผู้ร่วมทดลอง

  กลุม่การทดลองคัดเลือกจากนักศึกษา

ที่เคยมีการใช้งานห้องเรียนดังกล่าวจริง เป็นการ

สุ่มตัวอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) 

จากนักศึกษาอาสาสมัครทุกระดับชั ้นปีตัง้แต่

ปี 1- 4 จำานวน 120 คน ทดลองกลุ่มละ 20 คน 

อ้างอิงจากการใช้งานจริงของห้องเรียนที่เรียน

วิชาละ 20 คน ในที่นี้นักศึกษาจะไม่รู้มาก่อนว่า

จะได้อยู่ในสถานการณ์ใดโดยแต่ละกลุม่จะถูก

สุ่มอย่างเป็นอิสระให้เจอสถานการณ์ที่กำาหนดไว้

และ 1 คนมีสิทธิ์เข้าทดลองได้ครั้งเดียว ในระดับ

ความส่องสว่างเดียวเท่านั้น 

คำาสำาคัญ (Keywords): ความส่องสว่าง (Illumination), แสงประดิษฐ์ (Artificial Light), ความสบายตา 

(Visual Comfort), Illuminating Engineering Society of North America: IESNA
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2.3 การชี้วัดตัวแปร

  ระดับความส่องสว่าง หมายถึง ปริมาณ

ของแสงทีก่ระทบลงบนวตัถุตอ่พ้ืนทีซ่ึ่งมีหน่วยวดั

เป็นลูเมนต่อตารางเมตรหรือลักซ์ในที่นีใ้ช้หน่วย

เป็นลักซ์ทั้งหมด

  กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทีเ่กิด

ขึน้ภายในห้องเร ียน ได้แก ่ การเร ียนโดยใช้

กระดานไวท์บอร์ด การเรียนโดยใช้โปรเจคเตอร์

และการเรียนโดยใชโ้ทรทศัน์สว่นความรู้สึกสบาย

ตา ในทีน่ี้หมายถึง การมองทีป่ราศจากส่ิงรบกวน

เช่น วิสัยทัศน์ในการมอง ความชัดเจนทั้งภาพ 

และตัวอักษร ไม่มีเงาบดบังหรือแสงจ้ามาบดบัง

จนทำาให้ต้องเพ่ง และไม่มีอาการทางสายตา เช่น 

ปวดตา เจบ็ตา น้ำาตาไหล ตาแหง้ คนัตาความรู้สึก

ไม่สบายตาและอาการต่างๆ ของความไม่สบาย

ตา ไดแ้ก่ การคนัตา ตาแหง้ สีผดิเพ้ียน น้ำาตาไหล 

ปวดหัว 

  ความสบายตาวดัได ้5 ระดบัดว้ยวธีิ Likert 

Scale ได้แก่ 1 หมายถึง รู้สึกสบายตาน้อยที่สุด

และ 5 คือ รูส้ึกสบายตามากที่สุดโดยใช้แบบ 

สอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลประกอบ

ด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินความ

สามารถในการมองเห็น (Visual Acuity Test) เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลเกีย่วกับประวัต ิด้านสายตา

และพฤติกรรมที่สง่ผลต่ออาการทางสายตา เช่น 

การดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีนโดยผู้ทดสอบเขียน

ตอบใช้เวลาการตอบภายในเวลา 5นาที ส่วนที่ 2 

แบบสอบถามการอ่านเพือ่ประเมินความรูส้ ึก

สบายตาโดยกำาหนดโจทยเ์ป็นบทความ ประกอบ

ด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลขโดยผู้

ทดสอบเขียนอ่านและตอบในแบบสอบถามใช้

เวลา 5 นาที และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการ

คัดลอกข้อความผู้ทดสอบอ่านในใจคัดตามสิง่ที่

เหน็ภายในเวลา 5 นาท ีแล้วส่งแบบสอบถามทนัที

 

2.4 สถานที่ทดลอง

   การทดลองนี้จัดทำาขึ้นที่คือ ห้อง C4: 202 

Film Administration Room หรือห้องวางแผน

ปฏิบัติงานควบคุมงานสร้างภาพยนตร์ (รูปที่ 1, 

2) ซึง่เป็นห้องเรียนที่มีการใช้การเรียนการสอน

อยู่เป็นประจำา จากการสำารวจเบือ้งต้นพบว่า

ห้องเรียนดังกล่าวมีขนาด 20 ที่นั่ง กว้าง 6 เมตร 

ยาว 8 เมตร สูง 2.8 เมตร มีช่องแสงเป็นช่อง

แสงด้านเดียวยาวตลอดแนวถูกปิดตลอดเวลา

ด้วยมูล่ีก่รองแสงการให้แสงสว่างภายในห้องใช้

แสงประดิษฐ์เป็นหลัก (รูปที่ 3, 4) ประกอบด้วย

หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (28W) จำานวน 12 หลอด 

ภายในโคมไฟ จำานวน 6 โคม (โคมละ 2 หลอด) 

บริเวณหน้าห้องคือ ไฟดาวน์ไลท์เป็นหลอดคอม

แพ็คฟลูออเรสเซนต์ 24W จำานวน 3 ดวงเป็นหอ้ง

ทีมี่การใช้ส่ือการสอนเช่นการสอนโดยใช้กระดาน

ไวท์บอร์ด การฉายโปรเจคเตอร์และการสอนโดย

ใช้จอโทรทัศน์

รูปที่ 1 ลักษณะภายในห้อง   

  

   

รูปที่ 2 ผังพื้นห้อง
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รูปที่ 3 หลอดฟลูออเรสเซนต์       รูปที่ 4 หลอดคอม  

                    แพ็คฟลูออเรสเซนต์

ตารางท่ี 1 สถานการณแ์ละระดบัความส่องสวา่งทีท่ดลอง

ระดับ

ความ

ส่องสว่าง 

(ลักซ์)

กิจกรรม

เรียนโดย

ใช้กระดาน

ไวท์บอร์ด 

(คน)

เรียนโดยใช้

โปรเจคเตอร์ 

(คน)

เรียนโดยใช้

จอโทรทัศน์ 

(คน)

300 20 20 20

500 20 20 20

2.5 ขั้นตอนการทดลอง

  ให้ผู ้ทดลองทำาแบบทดสอบงานที่ได้รับ

มอบหมายภายใต้ระดับแสงสว่าง และกิจกรรม

การเรียนที่กำาหนด โดยมีลำาดับการทดลองดังนี้

  ขั้นตอนที ่ 1 มอบหมายให้ผู้ทดลองทำา

แบบทดสอบส่วนที่ 1 การประเมินความสามารถ

ในการมองเห็นโดยให้ตอบแบบสอบถามประวัติ

ด้านสายตาและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออาการทาง

สายตา

  ขั้นตอนที่ 2 มอบหมายให้ผู้ทดลองอ่าน

ข้อความท่ีปรากฏในใจโดยอ่านแบบกวาดสายตา 

(Skimming) แล้วให้ผู ้ทดลองอ่านข้อความที ่

กำาหนดโดยอ่านในใจอีกคร้ังแต่กำาหนดให้อ่านแบบ

ตัง้ใจอ่าน (Scanning) ต่อจากนัน้จึงให้ผู้ทดลอง

ทำาแบบทดสอบทันทีเพื่อไม่ให้จดจำาข้อความ 

  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายให้ผู้ทดลองอ่าน

ข้อความที่ปรากฏบนสือ่การเรียนที่กำาหนดโดย

อ่านแบบกวาดตาจากนัน้ให้ผู ้ทดลองคัดลอก

ข้อความ ส่วนการนับคะแนน แบ่งคะแนนเป็น 5 

ช่วงคะแนน ได้แก่ ช่วงคะแนน 0-14 คือแย่มาก 

ช่วงคะแนน 15-28 คือแย่ ช่วงคะแนน 29-42 คือ

ปานกลาง ช่วงคะแนน 43-56 คือดี และช่วง

คะแนน 57-70 คือการมองเหน็ดมีากโดยต้องระบุ

อาการทีเ่กิดข้ึนเช่นมองเหน็ชัดแต่ปวดตา ต้องเพ่ง 

(รูปที่ 5)

รูปที่ 5 นักศึกษาอาสาสมัครทำาแบบทดสอบ

3. ผลการวิจัย

3.1 ระดับความส่องสว่างทีเ่หมาะสมกับการ

  เรียนโดยใช้โทรทัศน์

  ผลการวจิยัพบวา่ ค่าระดบัความส่องสวา่ง 

500 ลักซ์ก่อให้เกิดความสบายตามากกว่า 300 

ลักซ์จากการทดลองในระดับความส่องสว่าง 300 

ลักซ์ จำานวน 20 คน ไม่มีผู้ทดสอบให้คะแนนใน

ชว่งคะแนนดมีาก ชว่งคะแนนเฉล่ียคอืในชว่งด ีมี 

12 คนที่สามารถมองเห็น อ่าน และ เขียนได้ปกติ 

แต่ส่วนใหญ่มีอาการง่วงนอนและเกิดอาการตาแห้ง 

หลังจากเขียน เน่ืองจากต้องเพ่งมองเป็นเวลา นาน

  ในขณะที่ระดับความส่องสว่าง 500 ลักซ์

จาก 20 คนมี 9 คนมีอาการภาพเบลอในคน

สายตาสั้น 1 คน และมี 3 คนที่มองเห็นได้ชัดเจน

ดีมากและยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติเกิด

ขึ้นระหว่างและหลังการทดลอง

3.2 ระดับความส่องสว่างทีเ่หมาะสมกับการ

  เรียนโดยใช้กระดานไวท์บอร์ด

  ผลการวจิยัพบวา่ ค่าระดบัความส่องสวา่ง 

300 ลักซ์ ก่อให้เกิดความสบายตามากกว่า 500 
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ลักซ์ จากการทดลองในระดบัความส่องสวา่ง 300 

ลักซ์ จำานวน 20 คน พบว่า ส่วนใหญ่มองเห็น

ชดัเจนหากไม่เหน็จะมีอาการเพียงเกิดภาพเบลอ

เท่านั้น ในขณะที่ความส่องสว่าง 500 ลักซ์ทำาให้

เกิดอาการไม่สบายทางสายตามากกวา่และรุนแรง

ถึงทำาให้มองไม่เห็นเกิดภาพซ้อน อีกทั้งยังทำาให้

ปวดตา

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดลอง

  จากการทดลองที่ระดับความส่องสว่าง 

300 ลักซ์ จำานวน 20 คน พบวา่ ชว่งคะแนนเฉล่ีย

คือ ในช่วงดีมากจาก 20 คน มี 10 คนสามารถ

อ่านและเขียนได้โดยไม่มีอาการทางสายตา

แต่มี 2 คนปวดตา 1 ในนี้มี 1 คนรู้สึกคลื่นไส้ เห็น

ภาพเบลอทัง้ทีส่ายตาปกติ และงว่งนอน 1คน ใน

ขณะทีร่ะดบัความส่องสวา่ง 500 ลักซ์ ชว่งคะแนน

เฉล่ียคือ ดี จาก 20 คนมี 9 คน มีอาการภาพเบลอ

ในคนสายตาสั้น 4 คน หนึ่งในนี้มี 1 คนมองไม่

เหน็นอกน้ันไม่พบอาการผดิปกติทีเ่กิดข้ึนระหวา่ง

และหลังการทดลอง

3.3 ระดับความส่องสว่างทีเ่หมาะสมกับการ

  เรียนโดยใช้โปรเจคเตอร์

  ผลการวจิยัพบวา่ คา่ระดบัความส่องสวา่ง 

500 ลักซ์ ก่อให้เกิดความสบายตามากกว่า 300 

ลักซ์  จากการทดลองในระดบัความส่องสวา่ง 300 

ลักซ์ จำานวน 20 คน พบว่า ช่วงคะแนนเฉลี่ยคือ 

ในช่วงดี จาก 20 คน มี 10 คนสามารถอ่านและ

เขียนไดโ้ดยไม่มอีาการทางสายตาใดๆ แต่ม ี5 คน

ที่ระบุว่า หลังจากคัดลอกข้อความง่วงนอน ใน

จำานวนนี้มีคนสายตาสั้น 1 คน ที่เกิดอาการปวด

ตา และมี 1 คนเห็นภาพเบลอมัวแม้สายตาจะ

ปกติ นอกนัน้ไม่มีอาการทางสายตา ในขณะที่

ระดับความส่องสว่าง 500 ลักซ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย

คือ ดี พบว่า มี 8 คนมีอาการภาพเบลอในรายที่

สายตาปกติ 2 คนช่วงคะแนนดีมากมีถึง 4 คน 

(มากกว่า 300 ลักซ์ 2 คน)

4. บทวิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลอง

  จากคำาถามการวิจัยว่าระดับความส่อง

สว่างเท่าใดที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนและ

ส่งผลต่อความรูส้ึกสบายตาด้วยการทดลองหา

ค่าเฉลีย่ของแสงที่เหมาะสมที่สุด เพือ่ลดปัญหา

ความไม่สบายได้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดพบว่า ระดับ

ความส่องสวา่ง 300 ลักซ์ เป็นแสงทีเ่หมาะกับการ

เรียนโดยใชก้ระดานไวทบ์อร์ดเทา่น้ันแต่ไม่เหมาะ

กับการเรียนที่ใช้จอโทรทัศน์และจอโปรเจคเตอร์

ซึง่การใช้จอโทรทัศน์ก่อให้เกิดความไม่สบายตา

มากที่สุด รองลงมาคือ การใช้โปรเจคเตอร์ใน

ระดับความส่องสว่าง 500 ลักซ์ ที่ผลทำาให้เห็นว่า 

ผู ้ทดสอบเกิดอาการทางสายตาน้อยกว่าและ

รุนแรงสุดคือ เกิดภาพซ้อนในคนสายตาสัน้แต่

ไม่ทำาให้ปวดตาหรืออาการอื่นๆ ทางสายตา

  ผู้วิจัยเห็นว่า แสงสว่างในระดับ 300-500 

ล ักซ ์ อาจไม่เพ ียงพอต่อการเร ียนอีกต ่อไป 

เน่ืองจากทำาใหเ้กิดผลกระทบเร่ืองสมาธิ ความงว่ง 

และอาการทางสายตา โดยเฉพาะในกรณศึีกษาที่

มีการใช้สือ่ที ่มีแสงหลากหลายประเภททำาให้มี

ความต้องการในการใช้แสงเพิม่ขึน้จากเดิม ซึง่

แม้ว่าจะมีการกำาหนดระดับความส่องสว่างใน

ห้องเรียนจากมาตรฐานต่างๆ แต่ไม่ได้คำานึงถึง
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กิจกรรมการเรียนที่เกิดขึน้ที่มีความหลากหลาย 

และอาจต้องการระดับความส่องสว่างที่แตกต่าง

กัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการค้นหาระดับความ

ส่องสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนหลาก

หลายรูปแบบเพือ่ก่อให้เกิดความรูส้ึกสบายตา

ที ่ดีขึน้สอดคล้องกับผลงานวิจัยที ่ผ่านมาของ

นธกร อ่อนเปรี้ยว (2546) ซึ่งได้ทำาการเก็บข้อมูล

โดยการทำาแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกีย่วกับ

แสงสว่างที่มีภายในห้องเรียนประจำาชั้น สำาหรับ

ระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยศึกษากรณีศึกษา จำานวน 32  ห้องเรียนเป็น

กรณีศึกษา พบว่า แสงสว่างภายในห้องเรียน

ทั้งหมดมีตัง้แต่ 250-401 ลักซ์เท่านัน้ ซึง่ก่อให้

เกิดความไม่สบายตา

  สำาหรับข้อจำากัดที่เกิดขึน้ในการวิจัย คือ

การให้ความร่วมมือของนักศึกษาซึง่แต่ละการ

ทดลองจำาเป็นตอ้งใช้เวลาในการทดสอบทีต่่อ

เนือ่งถึง 15-20 นาที เพือ่ให้ทราบถึงผลที่เกิดที่

เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากนักศึกษาไม่สามารถทดลองได้

ครบตามเวลาที ่กำาหนดก็จะไม่ได้ผลที ่แท้จริง

แนวทางคอื อาจนำาเสนอการทดลองทีจ่ำาลองการ

เรียนโดยใช้เวลาการทดลองต่อคนที่น้อยลงแต่ 

ให้ผลที่มีประสิทธิภาพดังเดิมเพือ่ที่จะทดลองกับ

กลุม่ผู้ทดลองได้จำานวนมากขึน้และได้ผลลัพธ์ที่

ชัดเจนขึ้น
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บทคัดย่อ 

 ความรูส้ึกปลอดภัยนัน้มีความสำาคัญในการออกแบบอาคารสถานที่ เพือ่ที่ให้ผู้ใช้งานเกิดความ

รู้สึกม่ันใจเข้าไปใชง้าน และเกิดทศันคติทีด่แีก่ผูเ้ข้ามาใช้งาน ปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กิดความรู้สึกปลอดภัยมีหลาย

ปัจจัยแต่การทำาวิจัยนีศ้ึกษาถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคาร ที่มีผลกระทบต่อ

ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคารด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำารวจจากนักศึกษา จำานวน 100 

คน บริเวณอาคาร A7 ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผลการวิจัยพบว่า ระดับของแสง

สว่าง ระดับการมองเห็นเป้าหมายเป็น 2 ปัจจัยที่สำาคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยมากที่สุด

Abstract 

 The of feeling security has become an important issue for building design, because it 

can influence people’s confidence and lead to a good attitude. However, there are many factors 

affecting the feeling of security. This research aims to investigate which factors of the physical 

environment influence the feeling of security. The research method is a survey of 100 

university students at Building A7, Bangkok University, Rangsit Campus. The research found 

that lighting level and level of visual access are the most two factors affecting the feeling 

of security.

คำาสำาคัญ (Keywords): ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกายภาพ (Factors of the Physical Environment), 

ความรู้สึกปลอดภัย (The Feeling of Security), ระดับการส่องสว่าง (Lighting Level), ระดับการมองเห็น

เป้าหมาย (Visual Access)     
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1. บทนำา 

  การศึกษาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่สร้างความรูส้ึกปลอดภัยนัน้ มีความ

สำาคัญในการออกแบบภายในอาคาร เพื่อที่จะให้

ผู้ใช้งานเกิดความรูส้ึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

ภายในอาคาร จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ 

ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความรูส้ ึกไม่ปลอดภัย ได้แก่ 

การระวังตัวจากสภาพแวดล้อม การมีผู้ใช้งานต่อ

เน่ือง ความเข้าใจในการออกแบบ และสุดทา้ยคอื

การรวมกันของการมองเห็นที่ดี  ลดพื้นที่ซ่อนตัว

ของอาชญากรรม และสร้างพืน้ที่ปลอดภัยแก่ผู้

ใช้งาน Fernandez (2005) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีการ

ศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร แต่

ในการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นการศึกษาในส่วนของ

บริเวณภายในอาคาร โดยมีการกำาหนดตัวแปร

จากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ให้

สอดคล้องกับการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 1. ระดับ

ของแสงสว่าง 2. ระดับการมองเห็นเป้าหมาย 

โดยมาจากการแปรปัจจัยที่ทำาให้พืน้ที่เป็นการ

ออกแบบที่ปลอดภัย และเกิดการรับรูถ้ึงความ

ปลอดภัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ 

การมองเห็นทีด่ ี ลดพ้ืนทีซ่อ่นตัวของอาชญากรรม 

และการสร้างพืน้ที ่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ซึง่ยัง

พบว่า มีงานวิจัยที่กล่าวถึงเรือ่งของแสงสว่างว่า

มีส่วนสำาคัญที ่จะทำาให้ผู ้ ใช้งานรูส้ ึกถ ึงความ

ปลอดภัย ซึ่งแสงสว่างมีความสัมพันธ์ในการรับรู้

ถึงความปลอดภัย 3 ปัจจัย ได้แก่ การมองเห็น

ภาพรวมของพืน้ที่ การรับรูถ้ึงพืน้ที่ซ่อนตัวของ

อาชญากรรม และการรับรู้ถึงพ้ืนทีป่ลอดภัยทีเ่ป็น

ไปได้ Haans & Kort (2012)

  จากปัญหาที่เกิดขึน้จริงที่ได้ศึกษาสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารโดยการ

สำารวจ และการให้ข้อมูลของนักศึกษาภายใน

มหาวทิยาลัยน้ัน จะเหน็ไดว้า่สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในอาคาร A7 มีผลต่อความรูส้ึก

ไม่ปลอดภัยของนักศึกษาในการเข้าใช้งาน ซึง่

นักศึกษารูส้ึกว่าแสงสว่างไม่เพียงพอ รูส้ึกหดหู่

ไม่สบายใจ รู้สึกอึดอัดเป็นต้น ดังนั้น การทำาวิจัย

คร้ังน้ีไดมุ่้งเน้นทีจ่ะศกึษาถึงปัจจยัทางสภาพแวด

ล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความรูส้ึกปลอดภัย

ภายในอาคาร 

2.  การทบทวนวรรณกรรม

  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัย

ทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ

รูส้ึกปลอดภัยนัน้มีอยู่หลายปัจจัย การเฝ้าระวัง

ธรรมชาติ การมีผู้ใช้งานต่อเนือ่ง ความเข้าใจใน

การออกแบบ และสุดทา้ยคอื การรวมกันของการ

มองเห็นที่ดี ลดพืน้ที่ซ่อนตัวของอาชญากรรม 

และสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน (Fernandez, 

2005) ซึง่พืน้ฐานของสภาพแวดล้อมที ่ก่อให้

เก ิดความร ูส้ ึกปลอดภัยในพืน้ที ่ ที่มีล ักษณะ

เป็นพ้ืนทีส่าธารณะน้ัน ควรจะเป็นสภาพแวดล้อม

พื้นที่เปิด และไม่เป็นที่หลบซ่อนตัวของอาชญา-

กรรม Loewen, Steel and Suedfeld (1993) พื้นที่

ที่มีเงาจำานวนมากๆ ที่เกิดจากการสะท้อนของ

แสงที่ผ่านตัวโครงสร้างของอาคารหรือต้นไม้ก็

สามารถเป็นปัจจัยที่เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยได้

  Waynick (2010) เหตุการณท์ีเ่กิดข้ึนรอบๆ

ตัวบุคคลนัน้มีอิทธิพลต่อความกังวลในเรือ่งของ

ความปลอดภัยซึง่ปัจจัยด้านบุคคล เช่น เพศ 

ประสบการณ์ในอดีต ความคุ้นชินนัน้จะมีผลใน

เรือ่งของความรูส้ึกปลอดภัยหรือการหลีกเลีย่ง

พืน้ที่ของบุคคล Ratti (2010) ซึง่ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลนัน้มีการศึกษาว่า ผู้หญิงจะมีการ

รับรู้และความรู้สึกปลอดภัยมากกวา่ผูช้าย ดงัน้ัน 

ในงานวจิยัน้ีจะศกึษาเฉพาะปัจจยัทางสภาพแวด 

ล้อมทางกายภาพเพือ่ค้นหาว่าในอาคารที่เป็น
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สถานศึกษามีปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ใดที่นา่จะสง่ผลตอ่ความรูส้กึปลอดภยัมากที่สุด 

จากงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา พบว่า นอกจาก

ปัจจัยทางด้านบุคคลแล้ว ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพมีหลากหลายปัจจัย ดังนัน้คำาถาม

การวิจัย คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพอะไรบ้างส่งผลต่อความรูส้ึกปลอดภัย

ในอาคารเรียน

3. ระเบียบวิธีการวิจัย

  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิสำารวจ โดยแบ่ง

เป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการสำารวจเพือ่

ค้นหาว่าพืน้ที่ส่วนใดในอาคาร A7 ที่ส่งผลต่อ

ความรู้สึกไม่ปลอดภัยมากที่สุด และในขั้นตอนที่

สอง เพือ่ค้นหาว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพอะไรบ้างในพ้ืนทีเ่หล่าน้ันทีส่ง่ผลอยา่งไร

ต่อความรู้สึกปลอดภัย

ผู้ร่วมทดลอง

  กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีค้ือ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เข้ามาใช้งาน

ภายในอาคาร จำานวน 100 คน โดยแบ่งเป็นชาย 

50 คน และหญิง 50 คน เท่าๆ กัน 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

  งานวิจัยนีจ้ะใช้วิธีการสุม่ตัวอย่างแบบ

แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจาก

ต้องการลดความลำาเอียงในเรือ่งของเพศที่มีผล

ต่อความรู้สึกปลอดภัย ดังนั้น จึงสุ่มตัวอย่างให้มี

จำานวนเพศชายและเพศหญิงจำานวนเท่าๆ กัน 

คือ เพศละ 50 คน รวมเป็น 100 คน ซึ่งคัดเลือก

อยา่งอสิระมาจากนักศกึษามหาวทิยาลัยกรุงเทพ

ทีเ่ข้ามาใชง้านภายในอาคาร A7 โดยแบ่งชว่งเวลา

การสุม่ตัวอย่างออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ จาก

หอ้งเรียนทีม่กีารเรียนการสอนภายในอาคาร จาก

การเรียนในวันปกติ คือ วันจันทร์-ศุกร์ และวัน

เสาร์-อาทิตย์

การชี้วัดตัวแปร

  จากคำาถามของการวิจัย คือ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อความ

รูส้ึกปลอดภัยอย่างไรซึง่ในการชี้วัดตัวแปรงาน

วิจัยนี้ประกอบด้วย 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในอาคาร (ตัวแปรอิสระ) ได้แก่ 

แสงสว่าง สี ผังพืน้ การมองเห็นภายในอาคาร 

และการบริการด้านความปลอดภัย เช่น กล้อง

วงจรปิด ยามรักษาความปลอดภัย เพือ่หาว่า

ปัจจยัใดทีม่ผีลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้

งานภายในอาคาร  2. ความรู้สึกปลอดภัย (ตัวแปร

ตาม) หมายถึง ความรู้สึกของตัวบุคคลเมื่อเข้าไป

ใช้งานภายในอาคาร โดยใช้การแจกแบบสอบถาม

ว่าบริเวณใดที่ก่อให้เกิดความรูส้ึกไม่ปลอดภัย 

และเพราะเหตุใดจึงเลือกพืน้ที ่บริเวณนัน้ ซึง่

แบบสอบถามที่ใช้จะเป็นแบบปลายเปิด

สถานที่กรณีศึกษา

  ในการทำาวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้กรณีศึกษา คือ 

อาคาร A7 ภายในมหาวทิยาลัยกรุงเทพ วทิยาเขต

รังสิต ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวม และใช้เป็นอาคาร

สำานักงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่ง

ในการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมกายภาพภายใน

อาคาร A7 โดยจะใช้ตัวชี้วัดที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความรูส้ึกปลอดภัย อาทิเช่น ระดับของแสง

สว่าง ระดับการมองเห็นเป้าหมายที่ก่อให้เกิด

ความรู้สึกปลอดภัยเพ่ือคน้หาถึงปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย และเพ่ือการค้นหารูปแบบ

การออกแบบที่ลดความรูส้ึกไม่ปลอดภัยในการ

เข้าใช้งานภายในอาคาร
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รูปที่ 1 อาคาร A7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

รูปที่ 2 อาคาร A7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ขั้นตอนการวิจัย

  ขัน้ตอนที่ 1 ทำาการเก็บข้อมูลเกีย่วกับ

ปัจจัยพืน้ฐานของบุคคลในการเข้ามาใช้งาน

ภายในอาคาร A7 มหาวทิยาลัยกรุงเทพ วทิยาเขต

รังสิต เพือ่ทราบถึงความถีใ่นการเข้าใช้งานของ

บุคคล และ ชว่งเวลาทีเ่ข้ามาใชง้านภายในอาคาร 

ซ่ึงผู้วจิยัจะใหนั้กศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตัวอยา่งถ่ายรูป

โดยการเดนิสำารวจภายในอาคาร A7 วา่บริเวณใด

ที่เกิดความรูส้ึกไม่ปลอดภัยมากที่สุด จากนัน้จะ

แจกแบบสอบถามซึง่จะใช้คำาถามแบบปลายเปิด 

เพือ่ค้นหาว่าเพราะเหตุใดถึงรูส้ ึกไม่ปลอดภัย

และปัจจัยใดที่มีผลต่อความรูส้ึกปลอดภัยในการ

เข้าใช้งานภายในอาคาร

  ขัน้ตอนที่ 2 ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และสรุปผลของการวิจัย เพือ่จะ

ทราบถึงพืน้ที ่บริเวณที ่ก่อให้เกิดความรูส้ ึกไม่

ปลอดภัยภายในอาคาร A7 รวมถึงผลกระทบที่

เกิดจากความรูส้ึกไม่ปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 

เพื่อค้นหารูปแบบที่ลดความรู้สึกไม่ปลอดภัย

4.  ผลการวิจัย 

  จากคำาถามของการวิจัย คือ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพอะไรบ้างที ่ส่งผล

ต่อความรูส้ ึกปลอดภัยผู ้ วิจัยได้ได้เก ็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ช่วงเวลาที่นักศึกษา

เข้ามาใช้งานภายในอาคารนัน้จะเป็นช่วงเวลา 

08.30-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. ซึ่งหลัง

จากนัน้จะไม่มีการเรียนการสอนและอาคารไม่

ได้เปิดให้เข้าใช้งานตลอด 24 ชม. ซึ่งจากผลของ

การวจิยัน้ัน พบวา่ จดุทีน่กัศึกษารู้สึกไม่ปลอดภัย

ในการเข้าใช้งานมากทีสุ่ดภายในอาคาร A7 ไดแ้ก่ 

บริเวณบันไดภายในอาคาร คิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์

จากนักศึกษาทั้งหมดที่ทำาแบบสอบถาม ซึง่เกิด

จากบริเวณบันไดนัน้มีแสงสว่างที ่น้อยเป็นมุม

อับสายตาซึง่อาจจะมีผู้ไม่หวังดีซ่อนตัวอยู ่ได้ 

บริเวณราวบันไดมีชอ่งวา่งทีม่องเหน็ได ้ซ่ึงอาจจะ

ไม่ปลอดภัยกับนักศกึษาหญิง บริเวณหน้าต่างเต้ีย

เกินไปและไม่มีลูกกรงเหล็กกัน้ซึง่อาจจะมีความ

เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ โดยผลกระทบ

ทีส่ง่ผลต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักศกึษาพบวา่ 

นักศึกษาเกิดความรู้สึกระแวง วังเวง กลัว เพราะ

บริเวณบันไดนั้นมีความมืด และยังพบอีกว่า นัก 

ศกึษาเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากมุมอบัสายตา 

กลัวการมีอาชญากรรมหรือผู้ไม่หวังดี รวมทั้ง

อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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รูปที่ 3 บริเวณบันได อาคาร A7

รูปที่ 4 บริเวณบันได อาคาร A7

  โดยรองลงมาคือ บริเวณทางเดินชั้นล่าง

ของอาคาร A7 คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดจาก

บริเวณทางเดนิชัน้ล่างของอาคารน้ันมีระยะทีย่าว

ซึง่ระหว่างทางเดินในอาคารนัน้จะเป็นมุมอับ

สายตา ซึ่งในช่วงเวลากลางคืนจะมีความเสี่ยงสูง

ที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภยัรวมถึงอาชญา-

กรรมได้ โดยผลกระทบทีส่ง่ผลต่อความรูส้ ึก

ปลอดภัยของนักศกึษา พบวา่ นักศกึษาเกิดความ

รูส้ึกไม่ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่า 

บริเวณนัน้มีแสงสว่างที ่ไม่เพียงพอซึง่จะดูลับ

สายตาจากผู ้คน และมีมุมอับที ่อาจจะมีผู้ไม่

หวังดีหลบซ่อนตัวเพือ่ทำาร้ายหรือชิงทรัพย์ได้ 

รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ทั่วถึง และ

อีก 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นส่วนอื่นๆ ภายในอาคาร 

เช่น ห้องน้ำา ระเบียง เป็นต้น

รูปที่ 5 บริเวณทางเดินชั้นล่าง อาคาร A7

5.  อภิปรายผล

  จากคำาถามการวิจัย คือ ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อความรูส้ึกปลอด 

ภัยอยา่งไร ซ่ึงผลของการวจิยั พบวา่ ตัวแปรทีเ่ป็น

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกายภาพภายในอาคาร

ที่ส่งผลต่อความรูส้ึกปลอดภัยของนักศึกษามาก

ทีส่ดุคอื ระดบัของแสงสวา่ง คดิเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ 

จากนักศึกษาที่ทำาแบบสอบถามทั้งหมด ส่วน

ระดบัการมองเหน็เป้าหมายคดิเป็น 35 เปอร์เซ็นต์

โดยมาจากการกำาหนดตัวแปรในแบบสอบถาม ซ่ึง

จากสมมุติฐานของการวิจัย คือ ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ ไดแ้ก่ ระดบัความส่องสวา่ง 

และระดบัการมองเหน็เป้าหมายไม่สง่ผลต่อความ

รู้สึกปลอดภัย มีผลว่าไม่เป็นไปตามสมมุติที่ตั้งไว้ 

เพราะจากผลการวจิยัระดบัของแสงสวา่งส่งผลต่อ

ความรูส้ ึกปลอดภัยมากที ่สุดในการเข้าใช้งาน
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ภายในอาคาร และมีผลมากกว่าระดับการมอง

เป็นเป้าหมายถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นระดับของ

แสงสว่างจึงเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกาย-

ภาพที่มีผลต่อความรูส้ึกปลอดภัยของนักศึกษา

มากที่สุด  

  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล ้อมทางกายภาพที ่มีผลต ่อความร ูส้ ึก

ปลอดภัยนั้น มีการกล่าวถึงเรื่องของแสงสว่างว่า

มีส่วนสำาคัญในการทำาให้พืน้ที ่เก ิดความรูส้ ึก

ปลอดภัย และแสงสว่างมีความสัมพันธ์ในการ

รับรู้ถึงความปลอดภัย ซ่ึงในผลการวจัิยทีไ่ดม้าน้ัน

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อ

ความรูส้ึกปลอดในการเข้าใช้งานภายในอาคาร

มากที่สุด คือ ระดับของแสงสว่าง เพราะจากการ

ที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษา

สรุปได้ว่า การเกิดความรูส้ึกไม่ปลอดภัยภายใน

อาคาร A7 นั้นสาเหตุสำาคัญมาจากเรื่องของแสง

สว่างที่ไม่เพียงพอ ซึง่ไปมีผลกระทบต่อความ

รู้สึกปลอดภัยในการเข้าใชง้าน รวมถึงมีผลต่อการ

รับรูถ้ ึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารที ่รูส้ ึกไม่

ปลอดภัย แต่อยา่งไรก็ตามระดบัของการมองเหน็

เป้าหมายก็ยังมีส่วนที่ทำาให้นักศึกษาเกิดความ

รู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นกัน แต่ยังมีผลกระทบที่น้อย

กว่าเรือ่งของระดับของแสงสว่างเพราะจากการ

ทบทวนวรรณกรรม พบว่า แสงสว่างมีความ

สัมพันธ์ในการรับรูถ้ึงความปลอดภัย 3 ปัจจัย

ได้แก่ การมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ การรับรู้ถึง

พืน้ที่ซ่อนตัวของอาชญากรรม และการรับรูถ้ึง

พืน้ที่ปลอดภัยที่เป็นไปได้ ซึง่ผลการวิจัยที่ได้นัน้

นักศึกษาได้ให้ความสำาคัญในเรือ่งของแสงสว่าง

ภายในอาคารเพราะปัญหาที่เกิดขึน้นัน้มีผลมา

จากระดับของแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ และมีผล

ต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเข้าใช้งานนั่นเอง 

ซึง่ผลของงานวิจัยนีอ้าจจะเป็นประโยชน์ในการ 

นำาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบภายในอาคารที่

จะสามารถสร้างความรูส้ึกปลอดภัยให้มากอย่าง

ขึน้ รวมถึงอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

ในการนำาข้อมูลไปใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยทาง

สภาพแวดล้อมภายในอาคารอื ่นๆ ต่อไปใน
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หลักตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกกำาหนดมา แต่ไม่ได้คำานึงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นและความต้องการที่แท้จริง

ของผู้ใช้งาน ดังนั้น การวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลกระทบอุณหภูมิสีคือแสงสีขาว (Cool White Light) และ

แสงสีเหลือง (Warm White Light) ระดับความส่องสว่างของแสงประดิษฐ์ คือ 300 ลักซ์ และ 500 ลักซ์

และต่อประสิทธิภาพในการทำางาน โดยใช้อาคารสำานักงานบริษัท นิคอนเซลส์ ประเทศไทยเป็นสถานที่

ทดลอง โดยใช้วิธีการทดลองแบบ 2 ระดับความส่องสว่าง x 2 อุณหภูมิสีของแสง กลุ่มตัวอย่างเป็น

พนักงานบริษัท จำานวน 48 คน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงานภายใต้สภาพ

การณข์องแสงสวา่งทีแ่ตกต่างกัน ใชเ้วลาในการทดลอง 20 นาทเีพ่ือวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบประสิทธิภาพ

การทำางานทีแ่ตกต่างกัน ผลการทดลองพบวา่พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำางานมากทีส่ดุภายใต้แสง

สว่างที่มีอุณหภูมิสีของแสงสีขาว ในระดับความส่องสว่างที่ 500 ลักซ์

Abstract 

 Lighting design in office is crucial because it can influence emotional response and 

working performance. Most research has attempted to investigate the effects of lighting 

illuminance on working performance, but few research has investigated the effects of color 

temperature on working performance. This research aims to examine the effects of lighting 

levels and color temperature on working performance. The research is an experimental research.  

It was hold at Nikon Sales (Thailand). The research design is 2x2 factorial design with 2 levels 

of lighting illuminance and 2 types of color temperature. 48 staff participated in these 4 

conditions. They were randomly assigned to these conditions. They were asked to finish a task 

in 20 minutes. They were asked to fill a questionnaire in order to assess their working 
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performance. A descriptive statistic was applied to compare their working performance. The 

results indicated that there were significant performance under most light at a color temperature 

of cool white light and illuminance level of 500 lux.

คำาสำาคัญ (Keywords): แสงสว่าง (Color Temperature of Lighting), อุณหภูมิสีของแสง (Illuminance), 

ประสิทธิภาพ (Work Performance)   

1.  บทนำา

  บริษัท นิคอนเซลส์ (ประเทศไทย) เป็น

สาขาที่เพิง่เปิดในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา

เกือบ 3 ปี เน่ืองดว้ยลูกคา้คนไทยทีใ่หค้วามสนใจ

ในเร่ืองการถ่ายภาพมากข้ึน ศนูยบ์ริการเป็นทีแ่หง่

หนึ่งที่จะทำาให้ผู้ที ่สนใจตัดสินใจเลือกซือ้สินค้า 

และสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่าง

เหมาะสมศูนย์บริการนิคอนของประเทศไทย 

ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของ

สำานักงานและส่วนของการบริการลูกค้า ในส่วน

ของสำานักงาน เป็นส่วนที่มีแสงสว่างจากแสง

ประดิษฐ์ จากการสำารวจเบือ้งต้นโดยการสอบ

ถามถึงแสงสวา่งภายในสำานักงานวา่ มีความสวา่ง

เพียงพอหรือสว่างเกินไปต่อการทำางานหรือไม่ 

คำาตอบที่ไดมี้ทัง้เพียงพอและสวา่งเกินไปเป็นส่วน

ใหญ่ ทำาใหผู้ว้จิยัเล็งเหน็ปัญหาการออกแบบแสง

สว่างภายในสำานักงานว่าแสงสว่างที ่มีอยู ่ไม่

เหมาะสมกับการทำางาน จากบทความปัจจัยที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน    

(ธัญญณณัช รุ่งโรจนสุวรรณ, 2547)  ที่มีแนวคิด

เก่ียวกับแสงสวา่งภายในสำานักงาน กล่าววา่ “การ

ให้แสงสว่างในห้องที่มีจอคอมพิวเตอร์สิง่ที่ต้อง

ระวงัในเร่ืองการใหแ้สงสวา่งในหอ้งหรือบริเวณที่

มีจอคอมพิวเตอร์ก็คือต้องหลีกเลีย่งไม่ให้เกิด

แสงสะท้อนขึ้นในจอคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สาเหตุมา

จากแสงสว่างในสำานักงานที่มีความส่องสว่างที่

มากเกินไป

  ในส่วนที่ศึกษาในงานนี ้ จะศึกษาในส่วน

ของสำานักงาน (Office) เท่านั้น เนื่องจากเป็นส่วน

ทีม่พีื้นทีก่ารทำางานมากทีส่ดุเพราะเราไดใ้หค้วาม

สำาคัญกับพนักงานในองค์กรเกีย่วกับประสิทธิ-

ภาพในการทำางานของพนักงานจะเกิดผลดีหรือ

ผลเส ียนัน้ ข ึน้อยู ่กับสภาพแวดล้อมภายใน

สำานักงาน ซึง่แสงจากหลอดประดิษฐ์ หลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต์ในสำานักงานดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ในสำานักงานนิคอน

  เซลส์ (ประเทศไทย)

2. ระเบียบวิธีการวิจัย

2.1  การออกแบบการทดลอง

  การวิจัยนีเ้ปน็การวิจัยเชิงทดลอง และใช้

วิธีการออกแบบการวิจัยแบบแฟคทอเรียล (Fac-

torial Design) โดยกำาหนด 2 ระดบัความส่องสวา่ง 

(300 ลักซ์, 500 ลักซ์) x 2 อณุหภูมิสีของแสง (แสง

สีขาว และแสงสีเหลือง) โดยเป็น 4 สถานการณ์ 

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สถานการณ์ทดลอง

ระดับความส่อง

สว่าง (ลักซ์)

อุณหภูมิสีของแสง

Cool White Warm White

   300 ลักซ์ 12 คน 12 คน

   500 ลักซ์ 12 คน 12 คน

2.2  ผู้ร่วมทดลอง

  พนักงานบริษทันิคอนเซลส์ (ประเทศไทย) 

ในส่วนของสำานักงาน จำานวน 48 คน ซ่ึงไดม้าจาก

พนักงานของบริษัทนิคอนทั ้งหมดที ่ทำางานใน

สำานักงาน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 12 คน 

โดยสุ่มแบบอสิระเข้ากับทัง้ 4 สถานการณ ์โดยให้

ผู้เข้าร่วมทดลองทำากิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 

เขียนหนังสือ และพิมพ์ดีด

2.3  การชี้วัดตัวแปร   

  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านระดับความ

ส่องสว่างในสำานักงานหมายถึง ปริมาณของแสง

ที่ตกกระทบลงบนพื้นที่โต๊ะทำางาน ปริมาณที่แสง

ตกกระทบมีหน่วยวัดเป็นลักซ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ

ได้แก่ 300 ลักซ์ และ 500 ลักซ์ โดยใช้วิธีการ

เปลีย่นหลอดไฟเพือ่ให้ได้ระดับความส่องสว่างที่

ต้องการ

  ปัจจัยด้านอุณหภูมิสีของแสง หมายถึง 

แสงสีขาว (Cool White Light) 5000-6500 เคลวิน

และแสงสีเหลือง (Warm White Light) 2700 - 

3200 เคลวิน โดยใช้วิธีการเปลีย่นหลอดไฟเพือ่

ให้ได้อุณหภูมิสีของแสงตามที่ต้องการ

  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของพนักงานใน

สำานักงาน นั่นคือ ตัวแปรตาม การชี้วัดโดยการใช้

แบบทดสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ซึง่จะนำาไปเป็นผลทาง

สถิติพรรณนา

2.4  สถานที่ทดลอง

  สถานที่ทดลองคือ พืน้ที่ของห้องประชุม

(Meeting Room) ภายในสำานักงานนิคอนเซลส์ 

(ประเทศไทย) เพราะเป็นหอ้งปิดทบึ ไม่มหีน้าต่าง 

หรือแสงสว่างธรรมชาติลอดเข้ามาในห้องได้ 

ซึง่เหมาะสมกับการทดลองแสงสว่างจากแสง

ประดิษฐ์ ขนาดของห้อง คือ กว้าง 7.23 เมตร 

ยาว 8.22 เมตร และสูง 2.5 เมตร    

  ภายในหอ้งประกอบดว้ยชดุดวงโคมฟลูออ

เรสเซนต์ แบบ 2 หลอด จำานวน 6 ชุด การปรับ

เปลี่ยนหลอดไฟเป็นไปเพื่อการสร้างสถานการณ์

ทั้ง 4 สถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 โดย

ใช้การเปลีย่นหลอดไฟแสงสีขาว แบบ 36 วัตต์  

จำานวน 12 ดวง จะไดร้ะดบัความส่องสวา่งที ่300 

ลักซ์ และ 500 ลักซ์ และเมือ่เปลีย่นหลอดไฟ

เป็นแบบแสงสีเหลือง แบบ 36 วัตต์  จำานวน 12 

ดวง จะได้ระดับความส่องสว่างที่ 300 ลักซ์ และ 

500 ลักซ์ 

รูปที่ 2 ผังพื้นห้อง         รูปที่ 3 หลอดฟลูออเรสเซนต์

 

รูปที่ 4 ภายในห้องที่ใช้ในการทดสอบ
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2.5  ขั้นตอนการทดลอง

  ทดลองให้ทำากิจกรรมในสภาพแสงไฟใน

สถานการณ์ปัจจุบันคือ แสง Cool White Light 

750 ลักซ์ โดยมีกิจกรรมดังนี ้ การเขียนหนังสือ

จำานวน 500 คำา และพิมพ์ดีดจำานวน 500 คำา 

ภายในเวลา 20 นาที กับพนักงาน 12 คน โดย

การสุ่มแบบอิสระ และ 12 คนนี้  เป็นพนักงานที่

ร่วมทดลองกับอีก  4 สถานการณ์ (ดังตารางที่ 1) 

นี้ด้วย

  ในการทดลองทัง้ 4 สถานการณ ์ผูเ้ข้าร่วม

การทดลองจำานวน 48 คน ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 

กลุม่ กลุม่ละ 12 คน โดยแต่ละกลุม่ถูกสุม่

โดยอสิระใหเ้ข้าทดสอบเพียง 1 สถานการณ ์ทัง้น้ี

ในการทดลองแต่ละสถานการณ ์ผูเ้ข้าร่วมทดลอง

จะไดรั้บมอบหมายใหท้ำากิจกรรม  ไดแ้ก่ การเขียน

หนังสือจำานวน 500 คำา และพิมพ์ดีดจำานวน 500 

คำา ภายในเวลา 20 นาท ีหลังการทำากิจกรรมแต่ละ

อย่างผู้เข้าร่วมการทดลองต้องทำาแบบสอบถาม

เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำางาน

  1.  สอบถามความพึงพอใจของพนักงาน

ระหว่างการทำางานในลักษณะแสงที ่แตกต่าง

จากเดิม มีพฤติกรรมในการทำางานที่ต่างจากเดิม

หรือไม่

  2. ให้พน ักงานทำาแบบสอบถามที ่ จัด

เตรียมไว้

  3.  วเิคราะหผ์ลข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมทาง

สถิติ

  4.  สร ุปผลและแนะแนวทางในการ

ปรับปรุง

3. ผลการวิจัย

  จากการทดลองในสภาพแสงไฟและ

อุณหภูมิของสีที่แตกต่างกัน โดยแบ่งพนักงานใน

บริษัท นิคอนเซลส์ 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน ผล

จากการทดลองก่อนเปลีย่นหลอดไฟฟลูออเรส

เซนต์ ผลที่ได้คือจาก 10 ใน 12 คน กล่าวว่าแสง

ไฟในระดับนีเ้กิดการสะท้อนในหน้าจอคอมพิว-

เตอร์ในกิจกรรมการพิมพ์ ทำาให้ต้องเพ่งสายตา 

จนเกิดอาการปวดตาเม่ือใชค้อมพิวเตอร์เป็นเวลา

นานๆ ส่วนอีก 2 คน กล่าวว่าไม่มีผลในการเขียน

และพิมพ์ดดี และหลังจากการเปล่ียนหลอดไฟฟลู

ออเรสเซนต์ ดังนี้

  3.1 แสง Warm White Light 300 ลักซ์ 

พนักงานมีประสิทธิภาพในการเขียนเฉล่ีย 88.4% 

และประสิทธิภาพในการพิมพ์เฉลีย่ 87.7% 

พนักงานทั้งหมดกล่าวว่าไม่ชอบแสงสว่างและ

อุณหภูมิในระดับนี ้ ทำาให้การเขียนและการพิมพ์ 

ผิดพลาดบ่อยครั้ง เกิดอาการปวดตา มองไม่ชัด 

เมือ่เทียบกับแสงไฟปกติในสำานักงานปัจจุบัน 

(Cool White 641.88 ลักซ์)

  3.2 แสง Cool White Light 300 ลักซ์ 

พนักงานมีประสิทธิภาพในการเขียนเฉลีย่ 99% 

และประสิทธิภาพในการพิมพ์เฉลี่ย 94.4% 7 ใน 

12 คน กล่าววา่แสงสวา่งในระดบัน้ีน้อยเกินไปใน

การพิมพ์ดดีแต่เหมาะกับการเขียนมากกวา่เพราะ

แสงไม่จา้จนเกินไป และ 5 คน ทีม่องเหน็เป็นปกติ 

แต่มีอาการง่วงนอนเนือ่งจากอ่อนล้าในการ

ทำางานมาก่อนหน้านี้  

  3.3 แสง Warm White Light 500 ลักซ์ 

พนักงานมีประสิทธิภาพในการเขียนเฉล่ีย 89.8% 

และประสิทธิภาพในการพิมพ์เฉลีย่ 85.3% 

พนักงานทั้งหมดกล่าวว่าแสงและอุณหภูมิสีของ

แสงในระดับนีท้ำาให้ปวดตามากในการพิมพ์ดีด 

ต้องเพ่งตาในการมอง แต่มี 1 คน ที่กล่าวว่าแสง

ในระดับนี้เหมาะกับการเขียนหนังสือ ไม่มีอาการ

ปวดตาเหมือนการพิมพ์ดีด   

  3.4 แสง Cool White Light 500 ลักซ์ 

พน ักงานม ีประส ิทธ ิภาพในการเข ียนเฉล ีย่ 
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98.92% และประสิทธิภาพในการพิมพ์เฉลีย่ 

97.28% ผู้ทดสอบถึง 9 คน กล่าวว่าแสงสว่างนี้

เหมาะแก่การการพิมพ์ดีด แต่มี 3 คน กล่าวว่า

แสงสว่างจ้ามากเกินไป ทำาให้ตาแห้งและแสบตา  

 
รูปที่ 5 การทดลองสภาพแสงสว่างและอุณหภูมิสีของ

  แสง 

4.  อภิปรายผล

  จากคำาถามการวิจัยว่า ระดับความส่อง

สว่างมีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานในสำานัก 

งานอย่างไรและระดับอุณหภูมิสีของแสงมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทำางานในสำานักงานอย่างไร 

พบว่า แสงสว่างที่ 300 ลักซ์ อุณหภูมิสีของแสง

เป็น Cool White เหมาะแก่การเขียนหนังสือ และ

แสงสวา่งที ่500 ลกัซ์ อณุหภูมสิขีองแสงเป็น Cool 

White เหมาะแก่การพิมพ์ดีด ทั้งนีก้ารทดลอง

เป็นการทดลองในขณะทีพ่นักงานกำาลังทำางานอยู่

จริง อาจเกิดความกดดันในเวลาทำางาน แนวทาง

แก้ไขคือ อาจจะทดลองนอกเวลาทำางานเพือ่ให้

พนักงานลดความกดดัน ไม่เร่งรีบในการทำาแบบ

ทดสอบ 

  และจากบทความปััจจัยที ่มีผลต่อประ-

สิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน (2547) ที่มี

แนวคิดเกีย่วกับแสงสว่างภายในสำานักงานกล่าว

ว่า “การให้แสงสว่างในห้องที่มีจอคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องการให้แสงสว่างในห้องหรือ

บริเวณที่มีจอคอมพิวเตอร์ก็คือ ต้องหลีกเลีย่ง

ไม ่ให้เก ิดแสงสะท้อนขึน้ในจอคอมพิวเตอร ์

ซึ่งโดยทั่วไปก็คือ ถ้าติดตั้งหรือให้การส่องสว่างที่

ไม่ถูกต้องบางครัง้ก็มีแสงสะท้อนให้เห็นรูปโคม

ในจอคอมพิวเตอร์ทำาให้อ่านข้อความในจอได้

ลำาบาก” จากบทความนี ้ บริษัท นิคอนเซลส์ 

(ประเทศไทย) ในส่วนของสำานักงานมีการใช้

คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำางาน แสงจากไฟที่

ส่องสวา่งจากเพดานเป็นแบบหลอดไฟฟลูออเรส

เซนต์แบบตัวขวาง ซึ่งเหมือนกับบทความนี้ และ

ใชแ้สงสวา่งถึง 641.88 ลักซ์ ทำาใหเ้กิดการสะทอ้น

ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และแป้นพิมพ์ ทำาให้เกิด

ความไม่สะดวกในการทำางาน เกิดการรบกวน

สายตาของพนักงาน ผูจ้ดัทำาจงึคดิวา่น่ีเป็นส่ิงหน่ึง

ที่เป็นอุปสรรคในการทำางาน และควรลดระดับ

แสงสว่างลง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำางาน

มากขึ้น
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บทคัดย่อ 

 ผู้อยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยขนาดเล็กมักเกิดความรู้สึกอึดอัดและคับแคบ ดังนั้นจึงพยายามที่

จะต้องปรับสภาพแวดล้อมเหล่านั้น เพื่อให้สามรถอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม การออกแบบลวงตาเป็น

วิธีการหนึ่งที่อาจช่วยในการลดความรูส้ึกคับแคบได้ โดยไม่จำาเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต 

การวจิยัน้ีจงึต้องการคน้หาวา่รูปแบบการออกแบบลวงตาแบบใดทีส่ง่ผลใหผู้อ้ยูอ่าศยัลดความรู้สกึอดึอดั

ได้ดีที่สุด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ในอาคารชุดที่มีขนาดเล็กประมาณ 21 ตารางเมตร เพื่อใช้

เป็นตัวแทนในการทดลอง และสร้างแบบจำาลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม 3ds Max หลังจากนั้นใช้รูปแบบ

วิธีการออกแบบลวงตาในรูปแบบต่างๆ มาเพื่อสร้างในแบบจำาลองนั้น และใช้ในการประเมินความรู้สึก

อึดอัดของผู้อยู่อาศัยโดยใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้อยู่อาศัยจำานวน 120 คน ถูกสุ่มแบบอิสระมาเพื่อตอบ

แบบสอบถาม หลังจากน้ันความรู้สึกของผูอ้ยูอ่าศยัในสถานการณก์ารลวงตามทีแ่ตกต่างกันถูกวเิคราะห์

โดย ANOVA

Abstract 

 A small living space is uncomforted and cramp when resident. Residents have 

attempted to adapt the environment, so that they can live properly. Illusion design can help to 

reduce the uncomfortable feeling without changing their lifestyle. The research aim is to 

investigate which method of illusion design can be used to minimize the uncomfortable feeling 

at best. This research is an experimental research. The floor plan configuration of 21 square 

meters condominium, which is located in Central District of Bangkok according to the BTS and 

MRT routes, is randomly selected and generate a virtual space of the condominium. Several 

methods of illusion design was manipulated and generated by using 3ds MAX and applied to 

the virtual space. 120 participants is randomly selected form the residents who lives in 21 square 
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meters condominium. They was asked to fulfill a questionnaire in order to investigate their 

feeling. ANOVA was applied to determine the appropriate of illusion design pattern for the best 

solution to reduce the uncomfortable feeling. The results were analyzed by ANOVA.

1. บทนำา

  2 ใน 3 ของหน่วยจำานวนอาคารชุดโครง

การใหม่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร มีขนาดเล็ก

กว่า 26 ตารางเมตร และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมาก

ข้ึนเร่ือยๆ โดยในปัจจบัุนมีมากถึงเกือบประมาณ 

2 หมืน่หน่วยโดยเฉพาะในเขตรอยต่อของพืน้ที่

ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ในบริเวณนั้นมี

ราคาที่ดินแพงขึน้มาก ส่งผลกระทบให้แนวโน้ม

พฤติกรรมการอยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมา

จากราคาทีด่นิทีไ่ดป้รับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว

สวนทางกับกำาลังซ้ือทีเ่ทา่เดมิ ส่งผลใหข้นาดของ

หอ้งชดุในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ และถูก

แทนที ่ด้วยการออกแบบห้องให้สามารถตอบ

สนองและใช้งานได้อย่างหลากหลาย 

  ในเดือนตุลาคม ปี 2555 โครงการอาคาร

ชุดไอดีโอ โมบิ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำากัด (มหาชน) เป็นอาคารชุดโครงการแรกที่มี

พืน้ที่ใช้สอยขนาดเพียง 21 ตารางเมตร แต่มี

ประโยชน์ใช้สอย (Function) การใช้งานครบทั้ง

ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ครัว ห้องน้ำา และระเบียง 

และในเดือนตุลาคม ปี 2556 บริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ก็ได้เปิดตัว

โครงการอาคารชุดขนาด 21 ตารางเมตรเช่นกัน 

โดยอาคารชุดขนาด 21 ตารางเมตรถือเป็นสถิติ

ของอาคารชดุในกรุงเทพมหานครทีม่พีื้นทีใ่ชส้อย

เล็กที่สุดในปัจจุบัน (เมษายน, 2557) 

  การที่อาคารชุดมีขนาดลดลงเป็นผลอัน

เนือ่งมาจากความจำาเป็นทางด้านกายภาพของ

พืน้ที่และความบีบรัดของสภาพเศรษฐกิจ ส่งผล

ให้ผู้คนในสังคมไม่สามารถหลีกเลีย่งการอาศัย

อยู่ในพื้นที่ที่จำากัดขนาดเล็กได้ ซึ่งจากการศึกษา

พบว่า การอยู่อาศัยในพืน้ที่ที่แออัดขนาดเล็ก

เป็นระยะเวลานานๆ ความรู้สึกอึดอัดจะก่อให้เกิด

ความเครียด และนำามาซึง่ความเจ็บป่วยในที่สุด 

และยงัส่งผลกระทบต่อสังคม ทำาใหบุ้คคลในสังคม

เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดความสนใจ ความเอาใจใส่ 

หรือเก้ือกูลบุคคลรอบข้างในสังคมเดยีวกัน อนันำา

มาซ่ึงปัญหาทางสังคมต่างๆ ทีมั่กปรากฎในสังคม

เมืองในปัจจุบัน นอกจากนีย้ังส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจมีผลอันเนือ่งมาจากภาวะความเครียด

หรือความไม่พร้อมทางสุขภาพกายและใจ เป็นผล

ให้ประสิทธิภาพในการทำางานของบุคคลลดลง

อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตามมา เมือ่

พิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ อนัหลีกหนีไม่ไดจ้าก

สภาพความจำาเป็นในการอยู่อาศัย จึงนำามาสู่

ประเดน็ของการศกึษาวจิยัทีว่า่จะมีวธีิการจดัการ

กับพืน้ที่ใช้สอยขนาดเล็กนัน้อย่างไร ให้เกิดการ

รับรู้ถึงพื้นที่ที่ดูกว้างใหญ่ขึ้น หรือลดความแออัด

ในเชิงพื้นที่ลง

2. จุดประสงค์ของการวิจัย

  1.  เพ่ือศกึษารูปแบบการจดัองคป์ระกอบ

เชิงพื้นที่สำาหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กที่ก่อรูปทรง

ของที่ว่างที่ก่อให้เกิดความรูส้ึกคับแคบมากที่สุด

  2.  เพือ่ศึกษาหารูปแบบการออกแบบ

ลวงตาที่สามารถแก้ปัญหาความรู้สึกคับแคบจาก

การที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก

  3. เพือ่เสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่
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อาศัยขนาดเล็กด้วยวิธีการลวงตาให้เสมือนมี

พื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริง

3.  การทบทวนวรรณกรรม

3.1  แนวคิดเกี ่ยวกับความแออัดในสภาพ-

   แวดล้อม

  ความแออัดเป็นความรู้สึกของมนุษย ์โดย

มนุษย์จะรูส้ึกถึงความแออัดเมือ่อัตราส่วนของ

จำานวนคนต่อขนาดพื ้นที ่มีความหนาแน่นสูง 

ความรูส้ ึกถึงความแออัดของมนุษย์ขึน้อยู่กับ

การรับรูข้องแต่ละคน จะแตกต่างกันไปตาม

ประสบการณ์อันเนือ่งมาจากความเคยชินของ

แต่ละคน ส่งผลให้เมือ่ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

มีความหนาแน่นเดียวกัน จะรูส้ึกถึงความแออัด

ต่างกันออกไป

  ผลกระทบจากความแออดัจากภาวะความ

หนาแน่นสูง แบ่งได้เป็น 2 ระยะคือ 1) ผลกระทบ

ระยะสัน้ ซึง่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู ้ การ

เรียนรู้ การทำางาน และพฤตกิรรมทางสังคม 2) 

ผลกระทบระยะยาว อันเน่ืองมาจากการอยูอ่าศยั

ในพืน้ที่ที่มีความแออัดเป็นระยะเวลานานๆ ซึง่

ผลกระทบที ่ได้ร ับคือ ความรูส้ ึกแออัดก่อให้

ความเครียด และนำามาซึง่ความเจ็บป่วยในที่สุด 

ในอัตราที ่สูงมากตามสภาวะความหนาแน่น 

(Flem-ing, Baum & Weiss, 1987) 

  ความแออดัทีเ่กิดข้ึนภายในอาคารหรือส่ิง

ก่อสร้าง สามารถแก้ไขได้โดยอาศัยหลักการรับรู ้

มาปรับใช้ในการจัดองค์ประกอบและออกแบบ

พืน้ที่ใช้สอย การรับรูค้วามแออัดภายในอาคาร

หรือส่ิงก่อสร้าง อาจจะมีสาเหตุมาจากการมีพื้นที่

ใช้สอยที่จำากัด หรือพื้นที่ใช้สอยไม่มีความเป็น

ส่วนตัว ซึง่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลีย่น

พื้นที่ใช้สอยเพื่อลดการรับรู้ความแออัด 

  หลักในการออกแบบทศันาการทีด่ ีคอื การ

พยายามจัดให้สภาพแวดล้อมทางการออก

แบบภายในมีความโปร่ง โล่ง และมีการนำาแสง

จากธรรมชาติเข้ามาใช้ จะช่วยให้ส่งผลต่อการรับ

รูค้วามแออัดได้ลดน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น การ

เจาะช่องแสงบริเวณหลังคาหรือผนัง ห้องที่สว่าง

ส่งผลต่อการรับรูค้วามแออัดได้น้อยกว่าห้องมืด 

การเลือกใช้สีสว่างจะส่งผลต่อการรับรูค้วาม

แออัดได้น้อยกว่าห้องที่ใช้สีทึบ เป็นต้น

3.2  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่อาศัย 

  พฤติกรรมการอยู่อาศัย เป็นสิง่สำาคัญใน

การบ่งชี้ถึงลักษณะหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของ

มนุษย์ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่น 

แปลงไป ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนเมืองเปลีย่น 

แปลงไป ยกตัวอยา่งเชน่ ความต้องการของขนาด

ของพ้ืนทีใ่ชส้อยภายในบ้านทีล่ดลงไปมาจากอดตี 

เนือ่งจากต้องการลดภาระในการดูแลรักษา ซึง่

ขนาดของพืน้ที่ที่ลดลงมีนัยยะสำาคัญกับกิจกรรม

การอยู่อาศัยโดยตรง อีกทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ

ก็ยังเป็นปัจจัยสำาคัญอีกอย่างที่เป็นตัวกำาหนด

ขนาดของพื้นที่

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบเชิง

  พื้นที่ 

  องค์ประกอบเชิงพืน้ที่ของการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในจะประกอบไปดว้ย 1) ความ

เป็นเอกภาพ ในภาพรวมทัง้หมด ทัง้ความสัมพันธ์

ของผนัง เพดาน พื้น เครื่องเรือน ม่าน  และอื่นๆ 

โดยคำานึงถึงในทุกมิติ เช่น การเลือกใช้คู่สีเหมาะ

สมกลมกลืนกัน การเลือกใช้สิง่ของที่มีรูปแบบ

สัมพันธ์กัน เป็นต้น 2) ความสวยงาม ในด้าน

ต่างๆ เช่น สี เครื่องเรือน รูปแบบ (style) การจัด

แสง พื้นผิวของวัสดุ เป็นต้น 3) ประโยชน์ใช้สอย 
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เน้นที่ความเหมาะสมของการออกแบบที่สอย

คล้องกับประโยชน์ใช้สอย และความเอื้ออำานวย

กับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 4) ความเหมาะสม

ทางสภาพเศรษฐกิจ ทั้งในขัน้ตอนการก่อสร้าง

และขั้นตอนการบำารุงรักษา และ 5) รสนิยมของ

ผู้อยู่อาศัย เป็นสิง่ที่สร้างความสุขทางใจให้กับ

ผู้อยู่อาศัยนอกเหนือไปจากความสุขทางกายที่

ได้จากองค์ประกอบอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

  การจดัองคป์ระกอบเชงิพ้ืนทีใ่หสั้มพันธ์กบั

กิจกรรม และพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย การ

ออกแบบตกแต่งภายในต้องให้ความสำาคัญกับ

การจดัการพ้ืนทีใ่ชส้อย โดยอา้งองิจากพฤติกรรม

การทำากิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัย เพือ่

จัดการพืน้ที่ใช้สอยและเครือ่งเรือนให้สอดคล้อง

กับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ทั้งใน

ดา้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการ

ใชช้วีติภายในทีพั่กอาศยั โดยคำานึงถึงความเหมาะ

สมของทางสัญจรภายในที่อยู่อาศัย อีกทั้งระยะ

และขนาดสัดส่วนพืน้ที่ใช้สอยตามมาตรฐานที่

กำาหนด (Time-saver standards)

  ความหมายขององคป์ระกอบเชงิพ้ืนทีเ่พ่ือ

ทีจ่ะใชว้เิคราะหก่์อนออกภาคสนามคอื พ้ืนทีท่าง

กายภาพมีลักษณะ 2 มิติ มีรูปร่างที่เรียบง่าย

กระชับ พืน้ที่ทางกายภาพแต่ละพืน้ที่กิจกรรมท่ี

คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันตามประเภทของพืน้

ที่นั้นๆ และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพื้นที่ใดๆ 

เกิดเป็นองค์ประกอบเชิงพืน้ที่ การเชื่อมโยงและ

การจัดวางรวมทั้งขนาดแต่ละพืน้ที่จำาเป็นต้อง

พิจารณาตามลำาดับความสำาคัญ ปัจจัยที่นำามา

พิจารณาในเร่ืองของการจดัองคป์ระกอบเชงิพ้ืนที่

มี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ตำาแหน่งที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ 

2) การจัดวางองค์ประกอบเชิงพื้นที่ 3) ขนาดของ

พ้ืนที ่4) การจดัวางและความกวา้งของทางสัญจร 

และ 5) การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ 

และเครื่องเรือน

3.4  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตย- 

   กรรมภายในสำาหรับพืน้ท่ีใชส้อยขนาดเล็ก

  การใช้องค์ประกอบพืน้ฐานในการออก 

แบบ เช่น เส้น สี แสง เงา และผิวสัมผัส มาช่วยใน

การออกแบบตกแต่งเพ่ือช่วยหลอกหรือลวงตา 

ใหด้มีูพื้นทีท่ีก่วา้งมากข้ึน เชน่ การใชเ้ส้นนอนเพ่ือ

ให้ห้องดูสูงยาวขึน้ การเปิดช่องแสงเพือ่เชื ่อม

ต่อกับพืน้ที่ภายนอก การใช้วัสดุผิวมันวาว เช่น 

กระจกหรือสเตนเลส สร้างเงาสะท้อนเพิม่มิติให้

กับพืน้ที่ การใช้เครือ่งเรือนแบบโปร่งบาง ทำาให้

ห้องดูโล่ง ไม่ทึบตัน การใช้สีอ่อนๆ หรือการจัด

แสงไฟใหห้อ้งดสูวา่งข้ึน และวธีิอืน่ๆ อกีมากมาย

ที่สามารถมาประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการ

ใช้สอยและรูปแบบต่างๆ ในการตกแต่งบ้าน โดย

รูปแบบการลวงตาทีน่ยิมใช ้คอื ส่ิงปิดล้อม เคร่ือง

เรือน เส้น สี แสง และการสะท้อนมุมมอง

  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม

ทั้งหมด พบว่า ประเด็นปัญหาที่พบก็คือการที่

ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครมีราคาสูงขึน้ แต่

กำาลังการซ้ือของผูบ้ริโภคมีเทา่เดมิ ส่งผลใหข้นาด

ของอาคารชุดมีขนาดเล็กลงเพ่ือตอบรับกับสภาพ

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ผู้บริโภคก็ยังให้ความ

สำาคัญกับทำาเลที่ตัง้มากกว่าขนาดของห้องชุด

อันเนือ่งมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลีย่นไป

ของคนในสังคมเมือง ดังนั้นผู้บริโภคจึงหลีกเลี่ยง

การต้องอาศัยอยู่ในอาคารชุดที่มีพืน้ที่ขนาดเล็ก

ไม่ได้ ซึ่งการที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กที่มี

ความแออัดคับแคบเป็นระยะเวลานานๆ ความ

รูส้ึกแออัดจะก่อให้ความเครียด และนำามาซึง่

ความเจ็บป่วยในที่สุด ตามมาด้วยผลกระทบทาง

ดา้นสังคมและเศรษฐกิจตามทีก่ล่าวไปข้างต้น จงึ

ต้องการศกึษาเก่ียวกับวธีิการหรือกระบวนการแก้
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ปัญหาพื้นที่ขนาดเล็กด้วยวิธีการลวงตา เพื่อให้ผู้

อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดเล็กมีการรับรูพ้ืน้ที่ที่

กวา้งใหญ่กวา่ความเป็นจริง โดยมีคำาถามการวจิยั

ที่ว่า “รูปแบบการลวงตาแบบใดที่มีผลต่อความ

รู้สึกคับแคบในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก”

4.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับ

การออกแบบพืน้ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กลวงตาให้

เสมือนมีพืน้ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่กว่าความเป็น

จริง โดยมีกรณีศึกษาคืออาคารชุดขนาดเล็กใน

กรุงเทพมหานคร สำาหรับกลุม่ตัวอย่างของการ

วิจัยที่นำามาศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

  4.1 อาคารชุดขนาดประมาณ 21 ตาราง

เมตรในกรุงเทพมหานครที่มีประโยชน์ใช้สอย 

(Function) การใชง้านครบทัง้หอ้งนอน หอ้งน่ังเล่น 

ครัว ห้องน้ำา และระเบียง ความสำาคัญของกลุ่ม

ตัวอย่างในการเลือกมาศึกษามี 2 ประการใหญ่

ด้วยกัน ประการแรกคือ แนวโน้มของการออก 

แบบอาคารชดุทีก่ำาลังเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมา

จากความจำาเป็นทางด้านกายภาพของพืน้ที่และ

ความบีบรัดของสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้คนใน

สังคมไม่สามารถหลีกเล่ียงการอาศยัอยูใ่นพ้ืนทีท่ี่

จำากัดขนาดเล็กได้ โดยพื้นที่ขนาด 21ตารางเมตร

ถือเป็นสถิตขิองอาคารชดุในกรุงเทพมหานครทีม่ี

พื้นที่ใช้สอยเล็กที่สุดในปัจจุบัน (เมษายน, 2557) 

และกำาลังเป็นทีน่ยิมแน่ืองจากสอดรับกับกำาลังซ้ือ

ของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งด ีประการทีส่องคอื จาก

การศึกษาของวิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2556) พบว่า

แม้ขนาดของพืน้ที่อยู่อาศัยจะเล็กเพียงใด แต่ก็

ยังต้องมีการกำาหนดขอบเขตสำาหรับกิจกรรมการ

นอนโดยมีความพยายามใหเ้กิดระดบัภาวะความ

เป็นส่วนตัวสูงทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทำาได ้เป็นการ

ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมบางอย่างต้องการภาวะความ

เป็นส่วนตัวอยา่งมาก และควรหลีกเล่ียงในการจดั

ให้อยู่ปะปนในพืน้ที่อเนกประสงค์ ฉะนัน้อาคาร

ชุดขนาด 21 ตารางเมตรที ่มีการกำาหนดจุด

ประสงคใ์นการใชพ้ื้นทีใ่ชส้อยในแต่ละพ้ืนทีอ่ยา่ง

ชัดเจน จึงสามารถเป็นตัวแทนของประชากรที่

สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานเก่ียวกับ

ที่อยู่อาศัยอย่างน้อยที่สุดของบุคคล โดยการได้

มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้มาจาก การรวบรวมรูปแบบ

ผงัพ้ืนและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร

ชุดขนาดเล็กทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  4.2 กลุ่มคนที่อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาด

เล็ก ความสำาคัญของกลุม่ตัวอย่างในการเลือก

มาศึกษาอันเนือ่งมาจากเป็นผู้ใช้งานจริงและรับ

ได้รับประสบการณ์จริงในสถานที่จริง โดยการได้

มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่าง

มีระบบ (Systematic Sample) โดยเลือกทดสอบ

กับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดเล็ก ที่มีความ

หลากหลายในคุณลักษณะทั้งทางเพศ อายุ การ

ศึกษา การทำางาน อาชีพ ฐานะ เป็นต้น

5.  ขั้นตอนการวิจัย

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบผังพื้นและการ

จัดองค์ประกอบเชิงพืน้ที ่ของอาคารชุดขนาด 

21 ตารางเมตรในกรุงเทพมหานครที่มีประโยชน์

ใช้สอย (Function) การใช้งานครบทั้งห้องนอน 

ห้องนั่งเล่น ครัว ห้องน้ำา และระเบียง 

  ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการทดลอง ซึ่ง

ในการวิจัยนีจ้ะประกอบไปด้วย 2 ขัน้ตอนการ

ทดลอง ดังนี้

   ข้ันตอนการทดลองที ่1 คอื การทดลอง

เพ่ือค้นหาวา่รูปแบบการจดัองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่

แบบใดที่ส่งผลต่อความรูส้ึกคับแคบ โดยใช้วิธี

การนำารูปแบบผงัพ้ืนและการจดัองคป์ระกอบเชงิ

พืน้ที่ของอาคารชุดขนาด 21 ตารางเมตรที่ได้



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2557  
Built Environment Research Associates Conference, BERAC 5, 2014

463

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล มาจัดทำาเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้มาตรวัด

เจตคติ (Semantic Differential) 7 ระดับ แล้ว

ทดสอบกับกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มคนทีอ่ยูอ่าศยั

ในอาคารชดุขนาดเล็ก เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงรูปแบบการ

จัดองค์ประกอบเชิงพืน้ที่ที่ส่งผลต่อการรับรูเ้ชิง

พื้นที่ที่รู้สึกคับแคบมากที่สุด

   ข้ันตอนการทดลองที ่2 คอื การทดลอง

ว่ารูปแบบการออกแบบลวงตาแบบใดที่สามารถ

ลดความรูส้ึกคับแคบมากที่สุด โดยใช้วิธีการนำา

ร ูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพืน้ที ่ที่ส่งผล

ต่อการรับรูเ้ชิงพื้นที่ที่รูส้ ึกคับแคบที่ได้จากการ

ขัน้ตอนการทดลองที ่ 1 มาสร้างภาพจำาลอง

เสมือนจริง (3D Simulation) ของอาคารชุดขนาด 

21 ตารางเมตรที่มีประโยชน์ใช้สอย (Function) 

การใช้งานครบ โดยปรับใช้หลักการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในตามแนวทางการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในด้วยวิธีการลวงตาสำาหรับ

พืน้ที ่ใช้สอยขนาดเล็กที ่ได้มาจากการทบทวน

วรรณกรรม กล่าวคอื ส่ิงปิดล้อม เคร่ืองเรือน เส้น 

สี แสง และการสะท้อนมุมมอง นำาภาพจำาลอง

เสมือนจริงที่ได้ไปใช้ประกอบกับแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยใชม้าตรวดัเจตคติ (Semantic 

Differential) 7ระดับ และนำาไปทดสอบกับกลุม่

ตัวอย่างที่เป็นกลุม่คนที่อยู ่อาศัยในอาคารชุด

ขนาดเล็ก เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้เชงิ

พืน้ที่จากรูปแบบการลวงตาที่สามารถลดความ

รู้สึกคับแคบได้มากที่สุด 

  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

เก็บแบบสอบถาม เพ่ือใหท้ราบถึงความเหมาะสม

และแนวทางในการนำาผลจากการวิจัยนีไ้ปใช้ใน 

การออกแบบอาคารชดุขนาด 21 ตารางเมตร และ

ประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ

  ขัน้ตอนท่ี 4 สรุปผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์

ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางกระบวนการแก้

ปัญหาด้านการออกแบบที่อยู ่อาศัยขนาดเล็ก

ลวงตาให้เสมือนมีพืน้ที ่อยู ่อาศัยขนาดใหญ่

กว่าความเป็นจริงภายในอาคารชุดเล็กในเขต

กรุงเทพมหานคร

6.  สรุปผล

  จากการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น ผู้วิจัยแบ่ง

ประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส ่วนตามจุด

ประสงค์ของการวิจัย ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดย

ในปัจจุบัน (เมษายน, 2557) งานวิจัยอยู่ในขัน้

ตอนการดำาเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลในส่วน

ประเด็นที่ 2 และ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป

ผลจึงเป็นไปตามจุดประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 

คอืการศกึษารูปแบบการจดัองคป์ระกอบเชงิพ้ืนที่

สำาหรับทีอ่ยูอ่าศยัขนาดเล็กทีก่อ่รูปทรงของทีว่า่ง

ที่ก่อให้เกิดความรูส้ึกคับแคบมากที่สุด มีกรณี

ศกึษาคอือาคารชดุขนาดประมาณ 21 ตารางเมตร

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบผังพืน้ที่มี

ความแตกต่างกันเพียงการจดัวางเคร่ืองเรือนสลับ

ด้านซ้าย/ขวา หรือการกลับด้านของผังพืน้ และ

ขนาดของพืน้ที ่ใช้สอยที ่แตกต่างกันไม่เกิน 1 

ตารางเมตรให้จัดเป็นรูปแบบเดียวกัน จากการ

ศกึษาพบวา่มีดว้ยกันทัง้ส้ิน 3 รูปแบบ คอื 1) แบบ

หน้ากว้าง 2) แบบหน้าแคบ และ 3) แบบไม่มีสิ่ง

ปิดล้อม สำาหรับการศกึษาวจิยัน้ีจะศกึษาเพียงรูป

แบบที่ 1) และ 2) เท่านั้น เนื่องจากแบบที่ 3 เป็น

โครงการอาคารชุดที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

จึงยังไม่มีผู้อาศัยอยู่จริง 
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รูปที่ 1 การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่แบบหน้ากว้าง  

    

รูปที่ 2  การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่แบบหน้าแคบ

รูปท่ี 3 การจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนท่ีแบบไม่มีส่ิงปิดล้อม

  จากการทดลองที่ 1 โดยการนำาภาพของ

การจดัองค์ประกอบเชิงพ้ืนทีท่ัง้สองรูปแบบจดัทำา

เป็นแบบสอบถามและทดสอบกับกลุม่ตัวอย่าง 

พบวา่ รูปแบบการจดัองค์ประกอบเชิงพ้ืนทีท่ีก่ลุ่ม

ตัวอย่างรับรูค้วามรูส้ึกคับแคบมากที่สุดคือ การ

จดัองค์ประกอบเชิงพ้ืนทีแ่บบหน้าแคบ เน่ืองจาก

แบบหน้ากว้างนัน้มีหน้าต่างและช่องแสงธรรม- 

ชาติมากกว่าจึงให้ความรู้สึกที่ดีกว่า และปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความรูส้ึกคับแคบของกลุม่ตัวอย่างนัน้ 

คือ สิ่งปิดล้อม เครื่องเรือน สี เส้น (ลวดลาย) การ

สะท้อนมุมมอง (กระจกหรือวัตถุพืน้ผิวมันวาว) 

และแสง กลุม่ตัวอย่างให้ข้อมูลว่าทั้งหมดมีส่วน

ดว้ยกันทัง้น้ัน โดยทีก่ารสะทอ้นมุมมองเป็นปัจจยั

ทีก่อ่ใหเ้กิดความรู้สึกคบัแคบน้อยทีส่ดุ และสีเป็น

ปัจจัยก ่อให้เก ิดความร ูส้ ึกคับแคบมากที ่สุด

  เมือ่ทราบถึงรูปแบบการจัดองค์ประกอบ

เชิงพื้นที่สำาหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กที่ก่อรูปทรง

ของที่ว่างที่ก่อให้เกิดความรูส้ึกคับแคบมากที่สุด

ตามจุดประสงค์ของการวิจัยข้อที่แล้ว ผู้วิจัยจึง

นำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทดลองที่ 2 เพือ่ศึกษา

หารูปแบบการออกแบบลวงตาท่ีสามารถแก้ปัญหา 

ความรูส้ึกคับแคบจากการที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก

ตามจุดประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 และนำาไปสู่

การเสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยขนาด

เล็กด้วยวิธีการลวงตาให้เสมือนมีพืน้ที่อยู่อาศัย

ขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริงตามจุดประสงค์ของ

การวิจัยข้อที่ 3 ต่อไป
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บทคัดย่อ 

 ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม การสื่อสารระหว่างสถาปนิกกับลูกค้าเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เพราะเป็น

ส่ิงทีช่ว่ยใหส้ถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมไดต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้ ในปัจจบัุนมทีางเลือกใน

การสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น การพูดคุยผ่านโทรศัพท์หรือการส่งแบบผ่านอีเมล เป็นต้น ซึ่งมีข้อ

เสียตรงที่มีโอกาสทำาใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการส่ือสารสูงและการทำางานทีล่่าช้า งานวจิยัน้ีจงึศึกษา

และพัฒนาระบบสารสนเทศทีช่ว่ยในการส่ือสารระหวา่งสถาปนิกและลูกคา้ดว้ยแบบจำาลองสามมิตผิา่น

ระบบการจำาลองสถานการณ์เสมือนจริง (walkthrough simulation) โดยที่ผู้ใช้งานสามารถทิ้งข้อความที่

ต้องการส่ือสารในตำาแหน่งต่างๆ บนแบบจำาลองสามมิตเิพ่ือใหผู้ใ้ชง้านอืน่สามารถรบัรูข้อ้ความนัน้และ

สามารถโต้ตอบไดผ้า่นโซเชยีลมีเดยี (facebook) ระบบสารสนเทศน้ีจงึเอือ้ใหผู้ใ้ชง้านเข้าถึงการใชง้านได้

ง่าย มีปฏิสัมพันธ์กับระบบและรูส้ึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง จึงทำาให้ผู้ใช้งานเข้าใจองค์รวมของ

สถาปัตยกรรมจำาลองได้ง่ายและรวดเร็ว

Abstract 

 In architecture career, the communication between architect and client is important 

process, which leads to client’s exactly requirement. Recently, there are many convenient 

solutions to communicate with modern technology, such as cellphone or e-mail. Yet these still 

cause risks of misunderstood communication and delayed work. Therefore this research is to 

study and develop the communication system for architects and clients with three dimensional 

computer graphic model through walkthrough simulation system, which lets the users to write 

annotation on 3D model and other users can realize or respond through social media (facebook). 

Thus this system lets the users to access the system easily and participate with interactive 
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interface, which demonstrates  the users to immediately recognize and understand the whole 

artificial architecture with three dimensional models through computer operation system.

คำาสำาคัญ (Keywords): การจำาลองสถานการณ์เสมือนจริง (Walkthrough simulation), การปฏิสัมพันธ์

แบบทันที (Real-time interactive), เกมเอนจิ้น (Game engine), โซเชียลมีเดีย (Social media), ฐานข้อมูล

แบบจำาลองสามมิติ (3D Database)

1. ที่มาและความสำาคัญ

       ปัญหาในเรือ่งความเข้าใจคลาดเคลือ่น

ในการสือ่สารระหว่างสถาปนิกและลูกค้าเป็น

ปัญหาสำาคัญในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที ่ทำาให้

การออกแบบไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การทำางานในกระบวน

การออกแบบล่าช้า ทั้งนีเ้พราะวิธีการสือ่สารที่

สถาปนิกและลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ในปัจจุบัน

คอื การส่ือสารผา่นทางโทรศพัทห์รือส่งภาพเขียน

ทางสถาปัตยกรรม รูปทัศนียภาพจำาลองสามมิติ

ผ่านทางอีเมล ซึง่มีความสะดวกและรวดเร็ว

กว่าการนัดพบและคุยแบบกันหลายๆ ครั้ง แต่มี

ข้อเสียตรงที่อาจทำาให้การเข้าใจในการสือ่สาร

ของทั้งสองฝ่ายคลาดเคลื่อน อย่างเช่น ถ้าลูกค้า

ต้องการปรับแก้ตำาแหน่งหรือระยะประตูผ่าน

การส่ือสารทางโทรศพัทอ์าจเป็นเร่ืองทีอ่ธิบายได้

ยาก เนือ่งจากลูกค้าอาจไม่มีความชำานาญใน

การอ่านแบบหรือความรูเ้รือ่งระยะของตำาแหน่ง

ต่างๆ ในแบบ จึงไม่สามารถสือ่สารข้อความที่

ชัดเจนได้และเป็นสาเหตุที่ทำาให้สถาปนิกไม่

สามารถปรับแก้แบบใหต้รงตามความต้องการของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่ดว้ยเทคโนโลยทีีก่า้วหน้า

ในปัจจุบันยังมีอีกสือ่กลางหนึง่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน

เข้าใจภาพรวมของสถาปัตยกรรมไดท้นัทดีว้ยการ

จำาลองสถานการณ์เสมือนจริงด้วยแบบจำาลอง

สามมิติ ซึง่เป็นระบบที่แสดงผลบนระบบปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร ์และระบบนีน้ ิยมใช้ในส ือ่

บันเทิงเกมสามมิติ (3D game) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น

แนวทางการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่

ช่วยในการสือ่สารด้วยระบบการจำาลองสถาน-

การณ์เสมือนจริงด้วยแบบจำาลองสามมิติสำาหรับ

สถาปนิกและลูกค้าโดยเชื่อมต่อกับระบบโซเชียล

มีเดยี (facebook) ซ่ึงจะเอือ้ใหผู้ใ้ชง้านทกุภาคส่วน

เข้าถึงระบบได้ง่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศ

ให้มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนเพือ่สนับ 

สนุนให้ผู้ใช้งานเข้าใจวิธีการใช้งานได้รวดเร็วและ

สามารถสื่อสารอย่างชัดเจน  

                                                                                                                         

2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1  ขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

       จากการศึกษาแหล ่งข ้อม ูล (สมาคม

สถาปนิกสยาม, 2532) พบว่า ขั้นตอนในดำาเนิน

งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมนัน้มีหลายกระบวน 

การ ทั้งกระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การ

ส่งมอบเอกสาร แต่สำาหรับงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้

เลือกศึกษาเพียงกระบวนการเดียว คือ กระบวน 

การออกแบบ เนื่องจากระบบสารสนเทศนี้จะถูก

นำามาใช้ในกระบวนการออกแบบเท่านัน้ ซึง่ใน

อนาคตอาจถูกพัฒนาเพ่ือประยกุต์ใชกั้บกระบวน 

การอื่นในวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้
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2.2  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

	 	 2.2.1	 กรณีศึกษาในต่างประเทศที่เกีย่ว	

ข้องกับหัวข้อวิจัย มีทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย

โคโลราโด (Colorado State University) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาโปรแกรมจำาลองสถาน-

การณ์ด้วยแบบจำาลองสามมิติ (รูปที่ 1 ซ้ายบน) 

มาประยุกต์ใช้ก ับการสือ่สารในกระบวนการ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Jung, 2008)  

แต่ไม่ประสบความสำาเร็จในกลุม่ผู้ใช้งานที่เป็น

ลูกค้าเนือ่งจากโปรแกรมมีลักษณะการใช้งานที่

ซับซ้อนและเข้าใจยาก ต้องใช้ความรูเ้ฉพาะทาง

และเวลาในการทำาความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม

และอีกปัญหาหนึง่คือลูกค้าต้องออกจากพืน้ที่ที่

คุ้นเคยไปยังระบบ standalone ซึ่งเป็นระบบที่ไม่

สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ และอีกกรณี

ศึกษาหนึ่งคือระบบ “Photo tourism” (Snavely, 

2006) (รูปที่ 1 ล่าง)  เป็นระบบการเติมแต่งข้อมูล

ทางสถาปัตยกรรมด้วยรูปภาพที่ผู้ใช้งานทั่วไป

สามารถเข้าไปใช้เพือ่ดูหรืออัพโหลดรูปภาพที่

ผูใ้ชง้านถ่ายในสถานทีจ่ริงเพ่ือแบ่งปันใหผู้ใ้ชง้าน

อื่นดูได้ แล้วระบบจะทำาการคำานวณรูปเพื่อสร้าง

หมอกจุดให้เป็นรูปทรงแบบจำาลองสามมิติและ

บอกตำาแหน่งเปรียบเทยีบกับแบบจำาลองสามมิติ

ว่าตำาแหน่งที่รูปภาพนี้ถูกถ่ายที่ตำาแหน่งใดของ

แบบจำาลองสามมิตินั้น 

  2.2.2	 กรณีศึกษาที ่เกีย่วข้องกับหัวข้อ

วิจัยในประเทศไทย มีนักพัฒนาโปรแกรมริเริม่

นำาระบบจำาลองสถานการณ์ด้วยแบบจำาลองสาม

มิตมิาประยุกต ์ใช้กบัการเก ็บข ้อม ูลทางการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่และโบราณสถาน 

(ชาวี บุษยรัตน์, 2555) (รูปที่ 1 ขวาบน) ด้วย

โปรแกรมเกมส์เอนจิน้ เวอร์ทลู (virtools) ซ่ึงมีการ

ให้ข้อมูลผ่านการทิ้งข้อความบนแบบจำาลองสาม

มิตจิากทางผูพ้ฒันาระบบทางฝัง่เดยีว ผูใ้ชง้านไม่

สามารถโต้ตอบได้ 

(ที่มา: Jung, 2008; Snavely, 2006; ชาวี บุษยรัตน์, 2555)

รูปที่ 1 โปรแกรมจำาลองสถานการณ์ที่ใช้ในกระบวนการ

สถาปัตยกรรมในต่างประเทศและในประเทศไทย            

2.3  การศึกษาเทคโนโลยีที่เกีย่วขอ้งกบัระบบ          

  อ ินเตอร ์เฟสแบบปฏิสัมพันธ ์ทนัท ีที ่

  สามารถแสดงผลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

      เพ ือ่ทำาให้ระบบสารสนเทศมีผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพสมบูรณท์ีสุ่ดและตรงตามเป้าหมาย

ของวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงศึกษาเครื่องมือ

ที่ใช้พฒันาระบบสารสนเทศอันประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบใหญ่ คือ เกมเอนจิ้น ระบบฐาน

ข้อมูลและโซเชียลมีเดีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  2.3.1	เกมเอนจิน้	เป็นเคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการ

แสดงผลการจำาลองสถานการณ์ด้วยแบบจำาลอง

สามมิติ 

  2.3.2	ระบบฐานข้อมูล	เป็นเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บข้อมูลแบบจำาลองสามมิตแิละตัวอกัษร

ที่แสดงผลในระบบสารสนเทศ 

 	 2.3.2	โซเชียลมีเดีย เป็นระบบที่ทำาหน้าที่

บันทึกข้อความที ่ผู้ใช้งานได้บันทึกไว้ในระบบ

สารสนเทศและชว่ยทำาใหผู้ใ้ชง้านเข้าถึงการใชง้าน

ได้ง่าย
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3. ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1  การเลือกใชเ้คร่ืองมอืในการพฒันาระบบ 

  สารสนเทศ

       ผู ้ วิจัยเลือกใช้เคร ือ่งมือในการพัฒนา

ระบบโดยใช้วิธีการกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก 

เกมเอนจิ้น ระบบฐานข้อมูลและโซเชียลมีเดีย 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

  3.1.1	 เกมเอนจิ้น หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

คดัเลือก คอื 1) สามารถจดัการกับฐานข้อมูลสาม

มิติได้ 2) เป็นระบบปฏิสัมพันธ์ทันที 3) สามารถ

แสดงผลออนไลน์ได ้ซ่ึงผูว้จัิยไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือ

เกมเอนจิ้น “เวอร์ทูล” เนื่องจากมีข้อโดดเด่นกว่า

เกมเอนจิ้นอื ่น คือ วิธีการใช้งานในการเขียน

โปรแกรมที่เข้าใจง่ายด้วย Virtools DEV เป็นชุด

กล่องคำาส่ังซ่ึงซับซ้อนน้อยกวา่การเขียนภาษาทาง

คอมพิวเตอร์ที่เกมเอนจิ้นอื่นใช้

  3.1.2		ระบบฐานข้อมูล หลักเกณฑ์ทีใ่ชใ้น

การคัดเลือก คือ 1) สามารถสร้างฐานข้อมูลเชิง

ส ัมพ ันธ ์  2) สามารถแสดงผลออนไลน ์บน

บราวเซอร์ 3) สามารถเรียนรูไ้ด้ง่าย ซึง่ผู้วิจัยได้

เลือกใช้โปรแกรม “MySQL” เนือ่งจากเป็น

โปรแกรมที่คำานวณด้วยภาษา php ซึง่สามารถ

ทำางานร่วมกับเกมเอนจิ้นเวอร์ทูลได้และเป็น

ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

  3.1.3		โซเชียลมีเดีย	 หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน

การคัดเลือก คือ 1) ได้รับความนิยมมากที่สุดใน

ปัจจุบัน 2) มีเอพีไอ (API) ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ

อื่นได้ 3) เข้าถึงกลุม่เป้าหมายผู้ใช้งานมากที่สุด 

ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเฟซบุ๊ค (facebook) เนื่องจากได้

รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

3.2  การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ 

  3.2.1	 การออกแบบอินเตอร์เฟซสำาหรับ

ผู้ใช้งาน ระบบการจำาลองสถานการณ์เสมือนจริง

ดว้ยแบบจำาลองสามมิตถิกูออกแบบใหมี้ลกัษณะ

การใช้งานที่เข้าใจง่ายและเอื้อให้ผู้ใช้งานมีปฏิ- 

สัมพันธ์ กับระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็น

ลักษณะการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งาน

คนที่หนึง่ทำาสัญลักษณ์ไว้ที่ตำาแหน่งหน้าต่างแล้ว

ทิ้งข้อความไว้ว่าให้แก้ไขแบบอย่างไร ผู้ใช้งานคน

ทีส่องเข้ามาใชง้านแล้วเหน็สัญลักษณน้ั์นสามารถ

แสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับข้อความที่ผู้ใช้งาน

คนที่หนึ่งได้แสดงทิ้งไว้

  3.2.2	การออกแบบโครงสร้างการทำางาน

ของระบบ ในขัน้ตอนการสร้างเว็บไซต์สำาหรับ

รองรับระบบการจำาลองสถานการณ์เสมือนจริง

ด้วยแบบจำาลองสามมิติสามารถแบ่งระบบการ

ทำางานย่อยได้ 4 ส่วน (รูปที่ 2) ดังนี้ 

      1) HTML ทำาหน้าที ่หล ักในการสร ้าง

เวบ็ไซต์ ซ่ึงทำาหน้าทีเ่ชือ่มโยงทกุเคร่ืองมือเข้าดว้ย

กันเพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

       2)  เกมเอ็นจ้ินเวอร์ทูล ทำาหน้าท่ีหลักในการ

สร้างสคริปทก์ารควบคมุวธีิการใชง้านในหน้าต่าง

ของระบบจำาลองสถานการณแ์ละการบันทกึข้อมูล

ผา่นไปยงัฐานข้อมูลดว้ยการใชภ้าษา PHP ทีช่ว่ย

ในการประมวลผลแปลงใหเ้ป็นข้อมูล HTML ก่อน 

แล้วใช้คำาสั่งอีกคำาสั่งหนึ่งที่เป็นภาษา PHP ช่วย

แปลงข้อมูลจากเอชทีเอ็มแอลนัน้เข้าระบบฐาน

ข้อมูล

       3)  ระบบฐานข้อมูล MySQL ทำาหน้าทีเ่ป็น

อินเตอร์เฟซของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ

เป็นตารางเชิงสัมพันธ์

       4) โซเชียลมีเดีย ทำางานเชื่อมโยงกับเกม

เอนจิ้นเวอร์ทูลด้วยภาษา PHP โดยข้อความที่

ผู้ใช้งานบันทึกจะถูกจัดเก็บลงในเซิร์ฟเวอร์ของ

เฟซบุ๊ค 
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รูปที่ 2  ไดอะแกรมแสดงความเชือ่มโยงในการทำางานของ

  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

4.  ผลการทดลอง

4.1  การทำางานเชื่อมโยงในระบบ

       การแสดงผลของแบบจำาลองสามมิติ

แต่ละชิ้นในแต่ละตำาแหน่งที่แตกต่างกันในของ

ระบบ เกิดจากคำาสัง่ของเกมเอนจิ้นในการเรียก

ใช้ค่าพิกัด x, y, z ของแบบจำาลองที่ถูกบันทึกไว้

ในฐานข้อมูล โดยวิธีการโอนถ่ายคำาสัง่จากเกม

เอนจิ้นไปยังฐานข้อมูลเป็นไปในลักษณะที่เกม

เอนจิ้นมีตารางการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวของใน

ตัวเอง เมือ่มีการชี้ตำาแหน่งเพือ่ทำาสัญลักษณ์ใน

การทิง้ข้อความในระบบจะทำาการสร้างวตัถุทีเ่ป็น

สัญลักษณ์ข ึน้มาทันทีและตำาแหน่งนัน้จะถูก

บันทกึไวใ้นตารางของเกมเอนจิน้ จากน้ันสคริปท์

จะดึงคา่พิกดั x, y, z จากตารางส่งผา่นไปยงัภาษา

พีเอชพีเพ่ือใหภ้าษา PHP ชว่ยในการแปลงตาราง

จากเกมเอนจิ้น ให้เป็นตารางของ HTML จากนั้น

ใช้อีกคำาสั่งที่เป็นภาษา PHP เหมือนแปลงตาราง

ของ HTML เข้าไปบันทกึในฐานข้อมูลอกีทอดหน่ึง 

และการทำางานจะกลับไปกลับมาเชน่น้ีตลอดเวลา 

จึงทำาให้เมือ่ปิดโปรแกรมไปแล้วเปิดขึน้มาใหม่

ส ัญล ักษณ์น ัน้ก ็ ยังคงอยู ่ ที่ เดิม และแต ่ละ

สัญลักษณจ์ะมีคา่ไอด ี(ID) ทีไ่ม่เหมือนกัน และไอ

ดนีีท้ำาหน้าทีเ่รียกหน้าเฟซบุ๊คของแต่ละสัญลักษณ์

ที่ผู้ใช้งานได้เพิม่เข้าไป ดังไดอะแกรมในรูปที่ 3

รูปที่ 3  ไดอะแกรมแสดงการโอนถ่ายคำาสัง่จากเกม

  เอนจิ้นไปยังฐานข้อมูล

4.2  การแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน

       การแสดงผลบนบราวเซอร์แบ่งเป็นออก

เป็น 3 ส่วนให้อยู่หน้าเดียวกันเพือ่ให้สลับการ

ใชง้านไดง้า่ยและลำาดบัการใชง้านจากซ้ายไปขวา 

บนมาล่าง โดยเริ่มต้นจาก ส่วนที่ 1 หน้าต่างซ้าย

มี 2 ฟังก์ชั่นคือ 1) ฟังก์ชั่นเลือกโปรเจคของแบบ

จำาลองสามมิติ 2) ฟังก์ชั่นสร้างโปรเจ็คใหม่เพือ่

อัพโหลดแบบจำาลองสามมิติ ส่วนที่ 2 หน้าต่าง

ขวาบนแสดงแบบจำาลองสามมิติ มี 5 ฟังก์ชั่น คือ 

1) ปุ่มฟังก์ชัน่การควบคมุมุมมอง 2) ฟังก์ชัน่แสดง

สัญลักษณ์ข้อความ 3) ฟังก์ชั่นการวัดระยะ 4) 

ฟังก์ชั่นลบสัญลักษณ์ข้อความ และ 5) ฟังก์ชั่น

สร้างสัญลักษณข้์อความ ในส่วนที ่3 หน้าต่างขวา

ล่างแสดงแถบข้อความและช่องให้ว่างสำาหรับใส่

ข้อความในเฟซบุค๊ เมื่อดับเบิล้คลิก๊ที่สัญลักษณ์ 

ระบบจะแสดงหน้าเฟซบุค๊และข้อความที ่เคย

พิมพ์ไว้ในหน้าที ่มไีอดีของสัญลักษณ์ข้อความ

นั้นๆ และเมื่อมีผู้ใช้งานอื่นแสดงความคิดเห็นใน

ข้อความที่ผู้ใช้งานก่อนหน้าได้แสดงทิ้งไว้ ระบบ

ของเฟซบุ๊คจะทำาการแจง้เตือนไปยงัโปรไฟล์สว่น

ตัวของผู้ใช้งานก่อนหน้าคนนั้นว่ามีผู ้มาแสดง

ความคิดเห็นในข้อความที่ทิ้งไว้ 
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รูปที่ 4  รูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์

5.  สรุปผลการพัฒนาระบบและข้อเสนอแนะ

5.1 ประสิทธิภาพการทำางานของระบบ

  ระบบสารสนเทศถูกพัฒนาใหเ้ป็นส่ือกลาง

ในการสือ่สารแบบปฏิสมัพันธ์ทันทีระหว่างผู้ใช้

งานกับผู้ใช้งานด้วยการตอบโต้ผ่านระบบโซเชียล

มีเดีย ซึง่เบือ้งต้นได้ทดลองใช้กับกลุม่ผู้ใช้งานที่

เป็นบุคลลทัว่ไปและนักศกึษาในสายวชิาออกแบบ 

โดยสามารถสรุปไดว้า่ระบบมีรปูแบบการใชง้านที่

เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็ว และเข้าถึงการ

ใช้งานได้ง่าย เนือ่งจากระบบมีการเชื่อมต่อกับ

โซเชียลมีเดียซึง่เป็นพืน้ที่ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันคุ้นเคย 

5.2  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

  ระบบสารสนเทศนีส้ามารถพัฒนาให้ใช้

ส่ือสารในรูปแบบอืน่ๆ ได ้เชน่ การเรียนการสอน

ในสาขาวชิาออกแบบ โดยทีอ่าจารยแ์ละนักศกึษา

สามารถส่ือสารผา่นระบบ การประยกุต์พฒันาใน

เชิงอนุรักษ์และท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมโบราณ

ด้วยแบบจำาลองสามมิติของโบราณสถาน การ

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม การวางผังเมืองหรือ

การสือ่สารทางการแพทย์เพือ่วินิจฉัยโรคผ่าน

แบบจำาลองสามมิติ เป็นต้น
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันธุรกิจด้านสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลวิจัย

กลุ่มผูบ้ริโภคพบวา่นอกจากการรักษาโรค หรือการดแูลร่างกายใหส้มบูรณแ์ข็งแรง ผูค้นยงัหนัมาใหค้วาม

สำาคัญกับการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นด้วย แนวทางการป้องกันและดูแล

สุขภาพดังกล่าว สามารถทำาได้โดยการประเมินภาวะสุขภาพทางร่างกาย โดยการตรวจวัดและคัดกรอง

ความเสี่ยง เช่น การตรวจเลือด ความดัน ตรวจระดับน้ำาตาล ไปตลอดจนวิธีการประเมินตรวจสุขภาพ

ด้วยวิธีพื้นฐานอย่างเช่น การชั่งน้ำาหนักและวัดส่วนสูงเพื่อคำานวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; 

BMI) ซึง่บุคคลทั่วไปสามารถทำาการประเมินได้ด้วยตนเอง บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการ

พัฒนาระบบครัวอัจฉริยะ โดยการบูรณาการทฤษฏีการประเมินด้วยค่าดัชนีมวลกายเพือ่พัฒนาระบบ

ประเมินระดับสุขภาพในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ เพือ่นำาผลการประเมินไปต่อยอดช่วยอำานวยความ

สะดวกในชีวิตประจำาวันโดยเฉพาะในเรือ่งการเสริมสร้างสุขภาวะบริโภค และทัศนคติท่ีมุง่เน้นสุขภาพ 

(Health Conscious) บทความนี้นำาเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และผลการ

ประเมินการทำางานของระบบกับประสิทธิภาพการทำางาน เพือ่พัฒนาใช้ร่วมกับระบบครัวอัจฉริยะเพือ่

สุขภาพในขั้นต่อไป

Abstract 

 In architecture career, the communication between architect and client is important 

process, which leads to client’s exactly requirement. Recently, there are many convenient 

solutions to communicate with modern technology, such as cellphone or e-mail. Yet these still 

cause risks of misunderstood communication and delayed work. Therefore this research is to 

study and develop the communication system for architects and clients with three dimensional 

computer graphic model through walkthrough simulation system, which lets the users to write 

annotation on 3d model and other users can realize or respond through social media (facebook). 

Thus this system lets the users to access the system easily and participate with interactive 
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interface, which demonstrates  the users to immediately recognize and understand the whole 

artificial architecture with three dimensional models through computer operation system.

คำาสำาคัญ (Keywords): สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Intelligent Environment) เทคโนโลยีการผสมผสาน

โลกเสมือน (Spatial Augmented Reality) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแพทย์ (Smart Health)

1. บทนำา

1.1  ความสำาคัญของปัญหา

  ในสังคมปัจจุบันเนือ่งจากวิถีการดำาเนิน

ชีวิตของมนุษย์มีสิง่อำานวยความสะดวกที่เพิม่

ขึน้ ส่งผลให้มีการเคลือ่นไหวร่างกายและใช้

พลังงานน้อยลง แต่ปริมาณการบริโภคอาหารไม่

ไดล้ดน้อยลงตาม ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพ

ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้งานวิจัยทางการแพทย์ได้พิสูจน์

ชัดเจนว่า พฤติกรรมการบริโภคที ่ไม่ถูกหลัก

โภชนาการเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

และส่งผลเส ียต่อสุขภาพทั ้งในระยะสัน้และ

ระยะยาว จากรายงานขององค์การอนามัยโลก

ในปี 2548 พบว่า มีประชากรโลกมากถึง 1.6 พัน

ล้านคนจัดอยู่ในภาวะน้ำาหนักเกินและ 400 ล้าน

คนจดัอยูใ่นภาวะอว้น และคาดการณว์า่ประชากร

โลกที่มีภาวะน้ำาหนักเกินจะเพิ่มเป็น 2.3 พันล้าน

คนและมีคนเป็นโรคอ้วนเพิ่มถึง 700 ล้านคนใน 

พ.ศ.2558 (ทักษพล ธรรมรังสี, 2554)

  เพือ่ลดปัญหาดังกล่าว ได้มีการประดิษฐ์

คิดค้นเทคโนโลยีทางการแพทย์เพือ่ให้บุคคล

ทั ่วไปสามารถตรวจสอบสุขภาพด้วยตนเอง 

ส่งเสริมการตระหนักรู้ (awareness) สภาพร่างกาย

เพ่ือประเมินระดบัสุขภาพ นำาไปสู่การวางแนวทาง

ป้องกัน การปรับพฤติกรรมเพือ่ดูแลสุขภาพ

ก่อนที่จะมีการเจ็บป่วย โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา

โดยบริษัทและองค์กรชั ้นนำาส่วนใหญ่เป็นการ

บูรณาการระบบตรวจวัดเข้ากับเครื่องเรือน อาทิ

เช่น ผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจของ Philips 

และ Sleep Scan ของ Tanita ที่อยู่ในรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์สำาหรับตรวจคลืน่หัวใจแบบเตียงนอน 

ตลอดจนเทคโนโลยีการตรวจสอบระดับสุขภาย

อย่าง 3D Body Scan ของ NECTEC ที่สามารถ

ตรวจสอบระดับสุขภาพได้จากการสแกนร่างกาย

ของผู้ใช้

  บทความนีน้ ำาเสนอการวิเคราะห์กรณี

ศึกษาและเทคโนโลยีที่เกีย่วข้องของระบบตรวจ

สอบระดบัสุขภาพ และผลการประเมินการทำางาน

ของระบบกับประสิทธิภาพการทำางานระบบตรวจ

สอบระดับสุขภาพในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ 

เพือ่พัฒนาใช้ร ่วมกับระบบครัวอัจฉริยะเพือ่

สุขภาพ ดังรูปที่ 1

  โดยระบบตรวจสอบระดับส ุขภาพใน

สภาพแวดล้อมอจัฉริยะ เป็นการบูรณาการทฤษฏี

การคำานวณค่าดัชนีมวลกายกับสภาพแวดล้อม

อัจฉริยะ เพือ่เก็บข้อมูลส่วนสูงผ่านระบบวัด

ระยะอัลตราโซนิค และค่าน้ำาหนักซึง่วัดค่าผ่าน

โหลดเซลล์ ค่าที่ได้จะถูกประมวลผลผ่านไมโคร

คอนโทลเลอร์ อาร์ดูโน่ แสดงผลเชิงตัวเลข

ผา่นหน้าจอแสดงผล และบอกระดบัดชันีมวลกาย

จากระดับสีที่เปลีย่นไปของหลอดไฟตามค่าที่ได้

กำาหนดไวใ้นข้ันต้น คา่ทีไ่ดจ้ากระบบน้ีจะถูกนำาไป

ใช้เสนอแนะเมนูอาหารและการเลือกใช้ปริมาณ

ของวัตถุดิบเพือ่ประกอบอาหารในส่วนครัว

อจัฉริยะ ตลอดจนเก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือรายงาน

ผลสุขภาพของผู้ใช้งานต่อไป
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1.2  วัตถุประสงค์

  1. ศกึษาทฤษฏีในการประเมินคา่ดชันีมวล

กาย และตัวแปรทางกายภาพทีส่มัพันธ์กบัทฤษฎี

  2. ศึกษาผล ิตภ ัณฑ์  และเทคโนโลยี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประเมินสุขภาพ

  3. พัฒนาระบบตรวจสอบระดับสุขภาพ

โดยการประยุกต์ใช้ระบบตรวจดัชนีมวลกายใน

สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ

  4. ทดสอบผลการประเมินการทำางานของ

ระบบกับประสิทธิภาพการทำางาน เพือ่พัฒนาใช้

ร่วมกับระบบครัวอจัฉริยะเพ่ือสุขภาพในข้ันต่อไป

2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1  ทฤษฎีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass 

  Index; BMI)

  เป็นการคำานวณเพือ่ประเมินภาวะทาง

สุขภาพ ค่าดัชนีมวลกาย เป็นอัตราส่วนระหว่าง

น้ำาหนักกับส่วนสูง ซ่ึงใชใ้นการจำาแนกคนตามหลัก

โภชนาการ สามารถคำานวณได้จากสูตร

      BMI = น้ำาหนัก (กก.) / ส่วนสูง (เมตร)²

  น้ำาหนัก ใช้การเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์วัด

แรงกด ข้อมูลจะถูกเก็บในหน่วย น้ำาหนักกิโลกรัม 

เพื่อใช้ในการคำานวณต่อไป

  ส ่วนสูง ใช้การวัดข ้อมูลผ่านอุปกรณ์

อัลตราโซนิค ข้อมูลจะถูกแปลงให้อยู่ในหน่วย 

ส่วนสูงเมตร เพื่อใช้ในการคำานวณต่อไป

  จากการคำานวณในขัน้ต้น สามารถแบ่ง

ระดบัภาวะทางโภชนาการตามคา่ดชันีมวลกายได้

ดังตารางต่อไปนี้

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงภาพรวมการทำางานของระบบ
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ตารางที่ 1 แสดงสภาวะทางโภชนาการ

ภาวะทางโภชนาการ ดัชนีมวลกาย

ผอม < 18.5

ปกติ 18.5 – 22.9

น้ำาหนักเกิน >= 23.0

อ้วนเล็กน้อย 23.0 – 24.9

อ้วน > 25.0

  การแบ่งระดับภาวะตามค่าดัชนีมวลกาย 

ในการออกแบบทางกายภายใช้แทนด้วยค่าสี

หลอดไฟ เพ่ือสะดวกต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้งาน

2.2 อุปกรณ์ เทคโนโลยีการวดัค่าดัชนมีวลกาย

 

รูปที่ 2 รูปแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดค่า

  1. การคำานวณค่าดัชน ีมวลกายโดย 

เว็บไซต์ เช่น http://kcal.memo8.com/bmi ใช้วิธี

การรับข้อมูลผา่นระบบคยีข้์อมูลจากผูใ้ชง้าน ข้อดี

คอื มีใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย สะดวกต่อการใชง้าน 

และเข้าถึง ข้อเสีย	 ไม่ใช้การคำานวณจากข้อมูลที่

วดัในเวลาน้ันๆ ส่งผลต่อความคาดเคล่ือนในการ

ประมวลผล

  2.  อุปกรณ์คำานวณด้วยสายวัด ใช้การ

หมุนปรับค่าส่วนสูงกับน้ำาหนักให้ตรงกัน เพือ่

แสดงสถานะร่างกาย	ข้อด	ีคอื พกพาสะดวก ราคา

ไม่สูง เหมาะกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไป ข้อเสีย

คือ ไม่ใช้การคำานวณจากข้อมูลที่วัดในเวลานั้นๆ 

ส่งผลต่อความคาดเคลื่อนในกาประมวลผล

  3.  อุปกรณ์เครือ่งชั่งวัดค่าดัชนีมวลกาย 

ใช้การวัดค่าน้ำาหนักด้วยระบบเซนเซอร์ เพือ่นำา

ค่าน้ำาหนักที่ได้มาคำานวณกับค่าส่วนสูงที่ได้จาก

การคีย์ข้อมูล หรือเซนเซอร์วัดค่าความสูง ข้อมูล

จะถูกแสดงผลในรูปแบบข้อมูลเชงิตัวเลข ข้อด	ีคอื 

มีความแม่นยำาในข้อมูลที่นำามาคำานวณ ข้อเสีย	

คือ มีราคาสูง และไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

2.3 อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใชใ้นการพัฒนาระบบ

2.3.1	การวัดระยะ

  โมดูลอัลตราโซนิค HC-SR04 ใช้แรงดัน

ไฟฟ้า +5V กินกระแส 15mA ช่วงวัดระยะทาง

ประมาณ 4cm ถึง 4m ความกว้างเชิงมุมในการ

วัด 15 องศา ความกว้างของสัญญาณ 10 usec 

การเลือกใช้งานโมดูลประเภทนี้ มีประเด็นสำาคัญ 

เชน่ ระยะของการวดั ความกวา้งของมุมเม่ือคล่ืน

เดินทางออกจากตัวส่ง นอกจากนั้น การสะท้อน

กลับทีว่ตัถุกดีขวาง ขนาดและรูปทรงของวตัถุ ต่าง

มีผลต่อความถูกต้องในการวัดระยะ

  โดยระบบตรวจสอบระดบัสุขภาพโดยการ

ประยุกต์ใช้ระบบตรวจดัชนีมวลกายในสภาพ

แวดล้อมอัจฉริยะนีเ้ลือกใช้โมดูลออัลตราโซนิค 

เนื่องจากสามารถวัดได้ไกลกว่าระบบอินฟราเรด

 

รูปที่ 3 ภาพอุปกรณ์ HC-SR04
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอุปกรณ์

ข้อดี ข้อเสีย

วัดระยะได้ไกล 4cm-4m ใชไ้ด ้1 ตัว ในบริเวณใกล้กนั

สะท้อนวัตถุได้เกือบทุก

ชนิด

ใช้ในพื้นที่แคบไม่ได้

ราคาถูก

2.3.2	การวัดค่าน้ำาหนัก

  โมดูลโหลดเซลล์ NerdKits 50Kg ใช้แรง

ดันไฟฟ้าไม่เกิน 10V ความไวข้อมูล 1.0+-0.1 1 

เซลล์เป็นฮาร์ฟบิท ดังนัน้ในการใช้งานจึงต้องใช้

ร่วมกัน 2 เซลล์ ต่อให้เป็นวงจรฟูลบิท เพราะใช้

การเปรียบเทยีบคา่ความต่างศกัยใ์นสองตำาแหน่ง

การทำางาน อังนัน้ในการใช้งานประกอบเป็น

เครื่องชั่งน้ำาหนักจึงใช้การทำางาน 4 เซลล์ 2 เซลล์

ในการรับค่าน้ำาหนักจากเท้า 1 ข้าง

 

รูปที่ 4 ภาพอุปกรณ์ Load Cell

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอุปกรณ์

ข้อดี ข้อเสีย

วัดน้ำาหนักหน่วย กก. 

ได้ดี

ต้องใชร่้วมกัน 2 ตัวข้ึนไป

สามารถประยุกต์ใช้กับ

แทนรองได้หลายขนาด

ความละเอียดน้อย

ราคาถูก

2.3.3		ส่วนประกอบอื่นๆ

  1. ส่วนขยายสัญญาณ IC OP07 ใชแ้รงดนั

ไฟฟ้าเลีย้งวงจร 3V ถึง 18v ทำาหน้าที่ขยาย

สัญญาณจากโหลดเซลล์ ใหมี้คา่สัญญาณทีส่งูข้ึน 

เพ่ือสะดวกต่อการคำานวณแปลงข้อมูลเป็นหน่วย

กิโลกรัม

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอุปกรณ์

รูป ข้อเสีย

ราคาถูก ไม่ละเอียด

ต้องมีส่วนขจัดสัญญาณส่วนเกิน

  2. หลอดไฟ LED Strip RGB 5050 ใช้แรง

ดันไฟฟ้า DC12V องศากระจายแสง 12 องศา 

ปรับสี RGB 24-64000 เฉดสี

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอุปกรณ์

ข้อดี ข้อเสีย

ราคาถูก แล้วแต่การใช้งาน

สามารถปรับเฉดสีได้

มีให้เลือกหลายรูปแบบ

 

  3. โมดูลจอแสดงผล Nokia 5110 ใช้ แรง

ดันไฟฟ้า 3-5V ความละเอียด 84x84 พิกเซล ไฟ

หน้าจอสีฟ้า ขนาดจอ 1.6 นิ้ว

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอุปกรณ์

ข้อดี ข้อเสีย

ราคาถูก หน้าจอขนาดเล็ก

เป็นโมดลูสำาเร็จงา่ยต่อการใชง้าน ความละเอียดน้อย

ใช้งานง่าย
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  4. ไมโครคอนโทลเลอร์ Arduino ใชแ้รงดนั

ไฟฟ้า 7-12V เป็นบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์

ตระกูล AVR ทีมี่การพัฒนาแบบเปิดเผยข้อมูล ตัว

บอร์ดถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ดังนัน้จึง

เหมาะกับผูเ้ร่ิมต้น สามารถต่ออปุกรณเ์สริมไดอ้กี

ด้วย

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอุปกรณ์

ข้อดี ข้อเสีย

ราคาถูก ช่องเชื่อต่อน้อย

หาข้อมูลเพิ่มได้ง่าย ใช้การเสียบในการเชื่อต่อกับ

อุปกรณ์เสริมอื่น

ใช้งานง่าย

รูปที่ 5  (A) IC OP07 (B) LED Strip RGB 5050 (C) Nokia 

  5110 (D) Arduino

3.  ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

3.1 ศึกษาและพัฒนาการทำางานของระบบ

  ศึกษาและพัฒนาการทำางานของระบบ

ตรวจสอบระดับสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ระบบ

ตรวจดัชนีมวลกายในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ

 

รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงการทำางานของระบบ 

  ระบบตรวจดัชนีมวลกายในสภาพแวด-

ล้อมอจัฉริยะเป็นระบบทีพ่ฒันาข้ึนเพ่ือเก็บข้อมูล

ส่วนผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ (Aware-

ness) ของผูใ้ช้งานเพือ่นำาไปประเมินภาวะทาง

โภชนาการ จากฐานข้อมูลค่าดัชนีมวลกายทำาให้

สามารถประเมินระดบัความอว้นของผูใ้ชง้านและ

ทราบถึงปริมาณแคลลอร่ีทีค่วรไดรั้บในการบริโภค

ต่อวนั โดยการทำางานของระบบผา่นอปุกรณต์รวจ

จับอัตโนมัติเป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี้

 

A B 
C D
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รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงการทำางานของอุปกรณ์ 

  โครงสร้างระบบสามารถจำาแนกออกเป็น 

3 ส่วนดังนี้

  ส่วนรับข้อมลู ระบบทำาการเก็บคา่ตัวแปร 

2 ค่า โดย ค่าน้ำาหนักใช้ LoadCell 50kg NerdKits 

ค่าส่วนสูงใช้ Ultrasonic HC-SR04 

  สว่นประมวลผล ทำางานผา่น ไมโครคอน

โทลเลอร์ อาร์ดูโน่ (Arduino) รุน่ Uno เพราะ

ประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผล จำานวน

ช่องต่ออุปกรณ์เสริม และหน่วยความจำา เหมาะ

กับขอบเขตการใช้งาน

  ส่วนแสดงขอ้มลู แบ่งเป็น 2 รูปแบบ เพ่ือ

ให้สะดวกต่อการรับรูข้องผู้ใช้งานและลักษณะ

ข้อมูลการแสดงผลในรูปแบบของสีไฟตามการ

แบ่งระดับภาวะตามค่าดัชนีมวลกายเพือ่สะดวก

ต่อการรับรู้ ข้อมูลของผู้ใช้งานทำาให้ผู้ใช้สามารถ

เข้าใจข้อมูลทีถ่กูแสดงออกมาไดเ้ร็วข้ึนในส่วนการ

แสดงผลแบบละเอียดจำาเป็นต้องอยู่ในรูปแบบ

ข้อความเพื่อเสนอ ข้อมูลเชิงลึกต่อผู้ใช้งาน

3.2  ออกแบบ พัฒนาทางกายภาพ

  ระบบต้นแบบตรวจวดัคา่ดชันีมวลกาย นำา

เสนอทางกายภาพในรูปแบบของประตู เน่ืองจาก

ประตูเป็นส่วนแรกในการเข้าสู่พ้ืนทีก่ารใชง้าน อกี

ทั้งมีโครงสร้างทางกายภาพที่เอื้อต่อการ ติดตัง้

อุปกรณ์ตรวจจับวัด เพือ่เทียบค่าความสูง โดย

อุปกรณ์ตรวจจับจะถูกติดตัง้ในตำาแหน่งกลาง 

ประตูเพือ่ให้ได้ตำาแหน่งที่เหมาะกับการเก็บค่า 

น้ำาหนัก ความสูง จากทุกกลุ่มผู้ใช้งาน

 

รูปที่ 8 ภาพแสดงโครงสร้างระบบต้นแบบ

  ระบบออกแบบในขนาดความกว้าง 1 

เมตร สูง 2 เมตร นับจากพื้นแทนยืนถึงขอบด้าน

ล่างวงกบประตู ฐานสูง 5 เซนติเมตร เพือ่เป็น

พืน้ที่ในการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจจับค่าน้ำาหนัก 

(Load Cell) และอุปกรณ์ประมวลผลไมโครคอล

โทรลเลอร์ อาร์ดูโน่  (Arduino) ส่วนด้านบนของ
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ระบบใช้ความสูง 4 เซนติเมตร ในการติดตัง้ 

อุปกรณ์วัดความสูง อัลตราโซนิค (Ultrasonic)

4.  ผลการศึกษา

4.1  การทดลองที่ 1 การทำางานของระบบ

  จุดประสงค์ ในการทดลอง เพื่อศึกษาว่า 

ระบบสามารถทำางานได้หรือไม่

  กลุ่มผู้ทดลอง จำาแนกผู้ใชง้าน 6 คน ตาม

ลักษณะทางสรีระ และค่า BMI แบ่งเป็น เพศชาย 

3 คน และ เพศหญิง 3 คน

  เกณฑ์การประเมนิ ระบบสามารถทำาการ 

ตรวจวัดค่าด้วยอุปกรณ์ตรวจจับและแสดงข้อมูล

ผ่านส่วนแสดงผลได้

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการทดลองที่ 1

ผู้ทดลอง
จอแสดง แสงไฟ

ทำางาน ไม่ทำา ทำางาน ไม่ทำา

ชาย ผอม

ชาย ปกติ

ชาย อ้วน

หญิง ผอม

หญิง ปกติ

หญิง อ้วน

  ผลการทดลองท่ี 1 ระบบสามารถทำางาน

ในภาพรวมได้กับผู ้ทดลองทั ้งหมด โดยระบบ 

สามารถรับข้อมูลผ่านอุปกรณ์ตรวจจับได้ และ

สามารถแสดงผลข้อมูลในเชิงตัวเลข และสีของ

แสดงไฟได้

4.2 การทดลองที่ 2 ประสิทธิภาพของระบบ

  จดุประสงค์ ในการทดลองระบบสามารถ 

แสดงข้อมูลได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ใน

ขั้นต้นได้หรือไม่

  กลุ่มผู้ทดลอง จำาแนกผู้ใช้งาน 6 คน ตาม

ลักษณะทางสรีระ และค่า BMI แบ่งเป็น เพศชาย 

3 คน และ เพศหญิง 3 คน

  เกณฑ์การประเมิน ความคลาดเคลือ่น

ของ ส่วนสูง น้ำาหนัก ค่าดัชนีมวลกาย ที่ระบบ

แสดง และค่าสีสามารถแสดงตามเกณฑท์ีก่ำาหนด

หรือไม่ 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการทดลองที่ 2

ผู้ทดลอง
ค่าความคาดเคลื่อน

สีแสง
ส่วนสูง น้ำาหนัก BMI

ชาย ผอม + 1 cm +0.8 kg -0.02 แดง

ชาย ปกติ 0 cm +1.83 kg -0.6 เขียว

ชาย อ้วน 0 cm + 0.8 kg -0.27 น้ำาเงิน

หญิง ผอม 0 cm -- 0.8 kg +0.26 เขียว

หญิง ปกติ +1 cm - 0.83 kg -0.53 เขียว

หญิง อ้วน +3 cm - 1.83 kg -1.62 เขียว

  ผลการทดลองที ่ 2 อุปกรณ์ตรวจจับ 

อัตโนมัติวัดค่าคลาดเคลือ่นโดยค่าน้ ำาหนักใช้ 

LoadCell 50kg NerdKits มีคา่ความคลาดเคล่ือน 

±1.83 กิโลกรัม คา่ส่วนสูงใช ้Ultrasonic HC-SR04 

มีค่าความคลาดเคลื่อน +3 เซนติเมตร ส่งผลให้

ค่าดัชนีมวลกายคลาดเคลือ่น และการแสดงผล

ทางแสงจึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

5.  สรุปผลการทดลอง

  จากผลการทดลองข้างต้นได้นำาข้อมูลไป

ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรขึน้ เช่น ในส่วน

การรับข้อมูล พบว่าในส่วนการวัดค่าน้ำาหนัก มี

การเชื ่อมต่อแผงวงจรที ่ไม่แน่นหนาทำาให้เกิด

สัญญาณรบกวนในระบบ เพราะสายไฟสามารถ

เคลือ่นได้ ในส่วนการวัดส่วนสูงเนือ่งจากคลืน่

เสียงจะวดัระดบัจากการสะทอ้นวตัถุทำาใหท้รงผม



การประยุกต์ใช้ระบบตรวจดัชนีมวลกายในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ
ทรงกลด โคบาล และ กัลยา โกวิทวิสิทธิ์480

ของผู้ทดลองส่งผลต่อค่าความสูงที่คลาดเคลือ่น

จากความสูงจริง จึงบันทึกเป็นประเด็นที่ต้อง

พิจารณาในการเลือกผู้ทดลอง

  เมือ่เปรียบเทียบระบบต้นแบบจากการ

วจิยักับอุปกรณต์รวจวดัคา่ดชันีมวลกายตามรูปที ่

2 พบว่าในอุปกรณ์วัดค่าดัชนีมวลกายทั่วไป จะ

แสดงผลข้อมูลเชิงตัวเลข แต่ในระบบต้นแบบใช้

การแสดงผลโดยค่าสีของแสงเพือ่ให้ผู้ใช้งานรับรู้

ข้อมูลเบือ้งต้นโดยตรง ส่งผลต่อความสะดวก

ต่อผู้ใช้งานมากกว่ารูปแบบเดิม ค่าความคลาด

เคล่ือนของข้อมูลระบบต้นแบบสามารถทำางานได้

ใกล้เคียงกับอุปกรณ์ในขั้นต้น

  แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบตรวจดัชนี

มวลกายในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะกับระบบครัว

อัจฉริยะเพือ่สุขภาพ จะนำาข้อมูลน้ำาหนัก และ 

ส่วนสูง ตลอดจนผลการประเมินไปประมวลผล

ด้วย Processing เพือ่อำานวยความสะดวกใน

กิจกรรม ทีเ่ก่ียวข้องกับการบริโภคเชน่การคำานวณ

ปริมานแคลลอรีท่ี่ควรได้รับในแต่ละวันให้เหมาะ

กับผู้ใช้งาน โดยนำาเสนอตัวเลือกในการบริโภค

พร้อมข้ันตอนและปริมาณในการประกอบอาหาร

ผ่าน LCD Monitor ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลเพื่อ

รายงานผลสุขภาพของผู้ใช้งาน เพือ่นำาไปสูก่าร

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทีเ่สริมสร้างสุขภาวะบริโภค

และทัศนคติที่มุ่งเน้นสุขภาพอย่างยั่งยืน

  จากรูปแสดงถึงส่วนการทำางานร่วมกับ

ระบบครัวอัจฉริยะ ที่เป็นแผนงานในการพัฒนา

ข้ันต่อไป โดยในส่วนระบบต้นแบบวดัคา่ดชันีมวล

กาย เป็นส่วนในการเก็บข้อมูลเกีย่วกับผู้ใช้งาน 

สำาหรับส่งค่าคำานวณหาเมนูท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้

งาน เพือ่นำามาแสดงผลในส่วนประกอบอาหาร 

อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบ

จากส่วนเก็บ และประวัต ิย้อนหลังในการใช้

วัตถุดิบได้อีกด้วย โดยข้อมูลด้านสถิติสามารถ

นำาไปพัฒนาสำาหรับใช้ในการปรึกษาโภชนากร 

หรือ ใช้สำาหรับในการวางแผนการบริโภคต่อไป
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บทคัดย่อ 

 เมื่อถึงวัยสูงอายุ  สภาพร่างกายของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง ทำาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถอยู่

ในทีอ่ยูอ่าศยัสำาหรับคนทีม่สีภาพร่างกายปกติได ้ จงึไดมี้การกำาหนดเกณฑก์ารออกแบบทีอ่ยูอ่าศัยเพ่ือ

ผูส้งูอายข้ึุนมา แต่ปญัหาทีเ่กิดข้ึนคอื เกณฑก์ารออกแบบทีอ่ยูอ่าศัยน้ันยงัไม่แพร่หลาย และการซ้ือขาย

ทีอ่ยู่อาศยัในปัจจบัุน ไม่วา่จะดว้ยส่ือใดก็ตาม ก็ไม่ไดมี้การคำานึงถึงการออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัเพ่ือผูส้งูอาย ุ 

จงึทำาใหเ้กิดการสร้างเคร่ืองมือทีส่ามารถประเมินความเหมาะสม และคน้หาทีอ่ยูอ่าศยัทีมี่การออกแบบ

เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะทำาการออกแบบเพื่อทุกคน (universal design) มาเป็นเกณฑ์ในการจัด

ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ศึกษา และแสดงออกมาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด ์ซ่ึงพัฒนาดว้ยโปรแกรมอคีลิปส์ (eclipse) โดยเกบ็ข้อมลูจาก

การศึกษาข้อมูลเอกสาร และการลงสำารวจพื้นที่จริง และผลจากการใช้โปรแกรมประยุกต์นี้จะทำาให้ผู้ใช้

งานไดท้ราบถึงข้อมูลของทีอ่ยูอ่าศยัในเร่ือง ตำาแหน่งบนแผนที ่ราคา ขนาดพ้ืนทีก่ารใชง้าน ความเหมาะ

สมสำาหรับผู้สูงอายุในแง่การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การบริการสิง่อำานวยความสะดวกเมืองโดย

รอบ  รายละเอียดอื่น ๆ   ของที่อยู่อาศัย และการติดต่อกับผู้ขาย  ซึ่งจะสามารถแสดงข้อมูลที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้สูงอายุ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่เหมาะสำาหรับผู้สูงอายุได้

Abstract 

 With the age increasing, the elderly people will become weaker in their physical 

conditions. Thus, they cannot live in the same residence with the normal people who are 

younger and stronger. Therefore, the criteria of the housing design for them are required. 

However, its criteria are still not widespread in the public. In addition, in terms of residence’s 

commercial advertising through media, it does not take the elderly people into their consider-

ation. As a consequence, the tool for evaluation and searching for the suitable houses of the 
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old people is required. Hence, this research will bring design-for-all (universal design) as the 

design criteria in the experimental residential area and it will also demonstrate the result in a 

form of smart phone application, Android-based system which is developed with Eclipse. 

Both primary research such as survey and secondary research will be used as the main 

methodology. Moreover, the research’s result will be beneficial by allowing users to obtain the 

housing information such as location, price, the area size, and suitability for the elderly in 

terms of architectural design, service facilities surrounding the cities and the agent’s contact 

information. The application will analyze and present the suitable residence for the elderly 

people as a result. Therefore, this can assist them in their making purchase decision process.

คำาสำาคัญ (Keywords): ผู้สูงอายุ (Elderly), โปรแกรมประยุกต์ (Application), ที่อยู่อาศัย (Housing), 

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone), ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ (Android), ฐานข้อมูล 

(Database), การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

1. บทนำา

  ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสูส่ังคมผู้สูง

วัย (aging society) หมายถึง ประเทศไทยมีผู้สูง

อาย ุ(ผูท้ีม่อีายต้ัุงแต่ 60 ปีขึ้นไป) มากกวา่ร้อยละ 

10 ของประชากรทัง้หมด  ซ่ึงทำาใหสั้งคมไทยต้อง

ตระหนักเห็นความสำาคัญของปัญหาผู ้สูงอายุ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสภาพร่างกาย  

และการรับรู ้ ที่มีส่วนทำาให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหา

การใชง้านพ้ืนทีต่่าง ๆ  ภายในทีอ่ยูอ่าศยั เชน่ การ

ใช้บันได การใช้ห้องน้ำา เป็นต้น จึงทำาให้เกิดการ

ออกแบบเพ่ือทกุคน (universal design) ข้ึนมาเพ่ือ

รองรับปัญหาการเปล่ียนแปลงทางสภาพร่างกาย

ของผูส้งูอายใุนการใชง้านทีอ่ยูอ่าศยั  แต่ในสังคม

ไทยกลับไม่เห็นความสำาคัญของการออกแบบ

เพือ่ทุกคน (สำานักการโยธา, 2556) ดังจะเห็น

จากเคร่ืองมือทีช่ว่ยในการคน้หาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที ่อยู ่อาศัยเพือ่การซือ้ขายที ่มีอยู ่ใน

ปัจจบัุน ทีไ่ม่มีการกำาหนดเกณฑ์ความต้องการใน

การซือ้ที่อยู่อาศัยที่เป็นเกณฑ์การออกแบบเพือ่

ทกุคน  โดยเฉพาะการออกแบบทีอ่ยูอ่าศัยสำาหรับ

ผูส้งูอาย ุซ่ึงเป็นปัญหาทีท่ำาใหผู้ส้งูอายหุรือผูท้ีอ่ยู่

ในวยักลางคนทีต่อ้งการซ้ือทีอ่ยูอ่าศัยในบ้ันปลาย

ชวีติไม่สามารถคน้หาและซ้ือบ้านทีม่คีวามเหมาะ

สมกับความเป็นอยู่ของตนได้ จึงทำาให้เกิดแนว

ความคดิในการสร้างเคร่ืองมือทีเ่ป็นเทคโนโลยใีน

การช่วยในการให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูง

อายุขึ้นมา  และจากการศึกษาสถิติในเรื่องการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในบุคคลวัยกลางคน และ

บุคคลผู้สูงอายุพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ความนิยมมากที่สุดคือ การใช้โทรศัพท์มือถือ 

(สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) จึงทำาการวิจัย 

และสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้สูงอายุที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ขึน้มา

บนโทรศัพท์มือถือ ซึง่โทรศัพท์มือถือที ่สร้าง

โปรแกรมประยกุต์ดงักล่าวไดน้ั้น จะเป็นโทรศพัท์

มือถือทีเ่ป็นเทคโนโลยสีมาร์ทโฟน  (smartphone)  
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โดยโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตักิาร

แอนดรอยดจ์ะมีความหมาะสมในการสร้างเคร่ือง

มือมากที ่สุด เนือ่งจากระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดเ์ป็นระบบปฏิบตักิารแบบโอเพนซอร์ส  ซ่ึง

สามารถใช้งานและเผยแพร่ได้ได้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย (Open Source Initiative, 2006) โดยทำา

การพัฒนาในโปรแกรมประยกุต์อคีลิปส์ (eclipse) 

ซ่ึงการวจิยั  และสร้างเคร่ืองมือชิน้น้ีนำาเอาเกณฑ์

มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อม และสิง่

อำานวยความสะดวกสำาหรับทุกคน (universal 

design) มาใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งประเภทฐาน

ข้อมูลของที ่อยู ่อาศัยสำาหรับผู ้สูงอายุร ่วมกับ

เกณฑ์ที่เป็นพื้นฐานอื่น ๆ    รวมไปถึงการจัดฐาน

ข้อมูลเรือ่งสิง่อำานวยความสะดวกเมือง (urban 

facility) ทีเ่ป็นบริการสาธารณะทีจ่ดัทำาเพ่ืออำานวย

ประโยชน์แก่ประชาชนในการดำาเนินชวีติ เชน่ การ

บริการด้านการแพทย์  หรือนันทนาการที่เหมาะ

สำาหรับผูส้งูอาย ุ เป็นต้น เน่ืองจากการศกึษาแนว

ความคิดเกีย่วกับกิจกรรมพืน้ฐานในชีวิตประจำา

วัน (the activities of daily living: ADL) ซึ่งเป็น

โครงสร้างมาตรฐานที่กล่าวถึงความสามารถทาง

กายภาพทีจ่ำาเป็นต่อสุขภาพ และการใชช้วีติทีเ่ป็น

อสิระ ผูส้งูอายจุะต้องมีการทำากิจกรรมร่วมกันใน

กลุ่มผูส้งูอาย ุการทีผู่ส้งูอายจุะออกมาทำากิจกรรม

ร่วมกันได้ ทางรัฐจะต้องทำาการสร้างสิง่อำานวย

ความสะดวกเมืองขึน้มาเพือ่รองรับการใช้งาน

ของผู้สูงอายุ ดังนัน้สิง่อำานวยความสะดวกเมือง

สำาหรับผู้สูงอายุจึงเป็นปัจจัยหนึง่ที่ผู้ใช้เครือ่งมือ

ต้องได้รับข้อมูล  และงานวิจัยของ รศ. ดร. ฉวีวรรณ 

เด่นไพบูลย์  ปี  พ.ศ. 2536 เรื่องปัจจัยทางสังคม  

และเศรษฐกิจที ่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ที ่อยู ่

อาศัยของผู ้มีรายได้ปานกลางในเขตชั ้นกลาง

ของกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสรุปว่า ความ

ต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้ปานกลางนัน้

มิไดเ้กิดจากการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศัย  แต่เกิดจาก

ความต้องการมีท่ีอยู่อาศัยใหม่เป็นของตนเอง  

ปัจจัยที่สำาคัญในการพิจารณาซือ้ที่อยู่อาศัยของ

ผูม้รีายไดป้านกลางในกรุงเทพมหานคร  คอืทำาเล

ทีต่ั้ง  ความสะดวกสบายในการเดนิทางมาทำางาน  

และระบบส่ิงอำานวยความสะดวกเมืองทีด่ ี คนใน

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะมีที่อยู ่

อาศัยเขตพืน้ที ่ ช้ันกลาง เนือ่งจากไม่ไกลจาก

ใจกลางเมืองที่เป็นทำาเลที่ตัง้ที่ใกล้ที่ทำางาน โดย

พื้นที่เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  เป็นพื้นที่ที่

เหมาะสมตรงกับปัจจัยของการเลือกซื้อบ้าน  จึง

พ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมสำาหรับการวจิยั และเป็นตัวอยา่ง

ในการเก็บข้อมูลอีกด้วย

2. ทฤษฎี และบทความที่เกี่ยวข้อง

2.1  การออกแบบท่ีอยู่อาศัยเพือ่ทุกคนสำาหรับ

  ผู้สูงอายุ

2.1.1		ที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน

  การออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทบ้านนัน้  

ส่ิงทีต่อ้งคำานึงถึงคอื สภาพร่างกายสูงอาย ุซ่ึงบาง

คนต้องมีการใชอ้ปุกรณช์ว่ยเหลือการเดนิ เชน่ ไม้

เท้า หรือรถเข็น  ดังนั้น  บันได  และประตู จึงเป็น

ส่วนสำาคัญที่จะต้องออกแบบให้สามารถใช้งาน

ร่วมอปุกรณช์ว่ยเดนิเหล่าน้ีได ้ส่วนในเร่ืองการใช้

งานฟังก์ช่ันต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องนอน  

ห้องครัว  และห้องน้ำานั้น ควรออกแบบให้พื้นที่มี

ขนาดที ่เหมาะสม ไม่เล็กเกินไป สามารถทำา

กิจกรรมภายในฟังก์ชัน่น้ันๆ ไดอ้ยา่งสะดวก  และ

ปลอดภัย และที่สำาคัญภายในห้องพักของผู้สูง

อายุควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ และสัญญาณเตือน

ภัย  เพ่ือแจง้ใหค้นภายนอกไดท้ราบวา่ภายในหอ้ง

มีคนอยู่ และต้องการความช่วยเหลือ
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2.1.2		ที่อยู่อาศัยร่วม		หรือคอนโดมิเนี่ยม

  การออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิ 

เนียมนัน้ นอกจากจะต้องคำานึงถึงเร ือ่งการ

ออกแบบห้องพักให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแล้ว  

การออกแบบพืน้ที ่สาธารณะก็เป็นส่วนสำาคัญ  

เน่ืองจากเป็นพ้ืนทีท่ีผู่ค้นหลากหลายประเภทต้อง

เข้ามาใช้งานร่วมกัน ควรมีการออกแบบทางเข้า

อาคารและพืน้ที่หน้าทางเข้าให้ใกล้กับที่จอดรถ  

หรือทางสัญจรหรือบริเวณจดุเปล่ียนรถ ควรมีทาง

ลาดทีเ่หมาะสม  และการออกแบบพ้ืนทีส่าธารณะ

สำาหรับผู้ที่ใช้รถเข็น โดยมีป้ายสัญลักษณ์บอก

ความหมาย  มีพื้นทีห่นีไฟและลานจอดรถสำาหรับ

คนพิการด้วย

2.2 ส่ิงอำานวยความสะดวกเมืองสำาหรับผู้สูงอายุ

2.2.1			การบริการสถานศึกษา

  -  โรงเรียน

  -  มหาวิทยาลัย

2.2.2		การบริการสถานพยาบาล

  -  โรงพยาบาล

  -  สถานพยาบาลที่รับดูแลคนชรา

2.2.3		สวนสาธารณะ		และพื้นที่นันทนาการ

  -  สวนสาธารณะ

  -  ห้องสมุด

  -  ศูนย์กีฬา

  -  ชุมนุมผู้สูงอายุ

2.2.4		ศาสนสถาน

  -  วัดในศาสนาพุทธ

  -  มัสยิดหรือสุเหร่า

  -  โบสถ์หรือคริสตจักร

2.2.5		สถาบันการบริหารปกครอง

  -  สำานักงานราชการต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่

  -  สถานีตำารวจ

  -  สถานีดับเพลง

2.3  การออกแบบ และเขยีนโปรแกรมประยุกต์

  บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

2.3.1	 	 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน

	 	 ส ำาหรับผู้สูงอายุ

 การที ่ผู้สูงอายุมีการเปลีย่นแปลงทางด้าน

ร่างกาย จึงทำาให้เกิดข้อจำากัดในการใช้งานโปร- 

แกรมประยต์ุบนโทรศัพทมื์อถือสมาร์ทโฟน ดงัน้ัน

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานให้เหมาะ

สำาหรับผูสู้งอายน้ัุนจงึเป็นส่ิงสำาคัญ จากการศึกษา

งานวิจัยของ Tanid PhiriyapokanonIs ในปี 

ค.ศ. 2011 พบว่า แนวทางการออกแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้งานที่เหมาะสำาหรับผู้สูงอายุคือ

  -   ใช้ขนาดปุ่ม หรือพื้นที่สัมผัสที่เหมาะ

สม ควรมีขนาด 16.50 มิลลิเมตร ถึง 19.05 

มิลลิเมตร และมีพืน้ที่ว่างระหว่างปุม่ หรือพืน้ที่

ส ัมผัสประมาณ 3.15 มิลลิเมตร ถึง 12.70  

มิลลิเมตร เนือ่งจากการใช้ป ุม่ที ่ใหญ่เก ินไป

อาจทำาให้การจัดวางส่วนต่อประสานผู้ใช้งานไม่

สวยงาม

  -  หลีกเลีย่งการใช้แถบเลือ่น เนือ่งจาก

ทำาให้ใช้ทรัพยากรเครื่องมากแล้ว  ยังยากต่อการ

รับรู้  และมีความซับซ้อนในการใช้งาน

  -  การแสดงตัวอักษรที่สามารถเข้าใจได้

งา่ยทีส่ดุ ซ่ึงควรใชแ้บบอกัษรขนาด  14 ซ่ึงมีขนาด

ประมาน  5  มิลลิเมตร เมื่ออยู่ในจอ 72 นิ้ว หรือ

สูงกวา่ ใชแ้บบอกัษรรูปแบบ Sans-Serif  ใชอ้กัษร

สีดำาบนพืน้สีขาว และหลีกเลีย่งการใช้ข้อความ

แฟนซี เช่น อักษรกระพริบหรือวางแนวเอียง  

เนือ่งจากเหมาะสมกับหน้าจอ และไม่ทำาให้ผู้ใช้

งานที่เป็นผู้สูงอายุสับสน

  -  ควรวางร ูปแบบตรงก ึง่กลางหน ้า

กระดาษ เพือ่ความชัดเจน และโดดเด่นในการ

แสดงข้อมูล



โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นเครื่องมือให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ: 
กรณีศึกษา พื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ธนาภา สุรารักษ์ และ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

486

  -   ใชก้ารส่ือสารที่หลากหลาย เชน่ การใช้

เสียงหรือการใช้รูปสัญลักษณ์ (icon) เนือ่งจาก

เป็นการสื่อสารที่ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจง่าย

  - การใช้ภาพจริงในการสือ่ความหมาย  

เนือ่งจากจะทำาให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่ายและช่วย

ลดระยะเวลาในการทำาความเข้าใจโปรแกรม

2.3.2		วิธีการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

	 	 สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

  การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถทำาได้โดยใช้

โปรแกรม Eclipse ซึง่เป็นโปรแกรมสิง่แวดล้อม 

สำาหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (integrated 

development environment: IDE) และในโปร-

แกรม Eclipse จะต้องลงส่วนเสริมสำาหรับพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ชื่อ Android De-

veloper Tools (ADT) ไวด้ว้ย  ซ่ึงภาษาคอมพิวเตอร์

ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์

นั้นจะใช้ภาษา Java และ xml เป็นหลัก ซึ่งเขียน

อยู่ในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

(Object-oriented programming: OOP)  อนึ่งนั้น 

โปรแกรม Eclipse สามารถแปลรหัสในโปรแกรม

ออกมาเป็นแฟ้มข้อมูลนามสกุล .apk ซ่ึงสามารถ

นำามาลงในอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้ทันที

3. การดำาเนินการวิจัย 

3.1  ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

3.1.1		ทบทวนวรรณกรรม

  ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบเพ่ือทกุ

คนสำาหรับผู้สูงอายุ  จากการทบทวนวรรณกรรม

3.1.2		การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่กรณี	 	

	 	 ศึกษา

  ศึกษาข ้อม ูลพ ืน้ฐานและข ้อม ูลทาง

กายภาพของพ้ืนทีเ่ขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  

เพือ่ให้เกิดความเข้าใจในพืน้ที่ รวมถึงการศึกษา

การเข้าถึงของสถานที่ต่าง ๆ เพือ่นำาไปเป็นการ

พิจารณาเส้นทางในการลงสำารวจตัวอย่างที่อยู่

อาศัยที่ประกาศขาย

3.1.3		การลงพื้นที่สำารวจ

  การลงพืน้ที ่สำารวจที ่อยู ่อาศัยที ่ทำาการ

ประกาศขายในพืน้ที่ โดยการเข้าชมสถานที่จริง  

และทำาการประเมินการออกแบบทางสถาปัตย-

กรรมของตัวอย่างบ้าน เพือ่นำามาเป็นข้อมูลใน

การจัดทำาฐานข้อมูล

3.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์เกณฑ์ประเมินที ่อยู ่อาศัยที ่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยนำาการออกแบบเพือ่

ทุกคนที่ได้ทำาการศึกษาไว้  มาจัดเรียงข้อมูลใหม่

ใหเ้หมาะสมกับการนำาไปใชเ้ป็นเกณฑก์ารจดัฐาน

ข้อมูลเม่ือทำาการสร้างโปรแกรมประยกุต์ โดยแบ่ง

ตามประเภทของกลุม่ผู้สูงอายุที่ใช้สุขภาพเป็น

หลัก (สำานักส่งเสริมสุขภาพ, 2552)  คือ กลุ่มติด

สังคม (พึ่งตนเองได้), กลุ่มติดบ้าน (พึ่งตนเองได้

บ้าง)  และกลุ่มติดเตียง (พ่ึงตนเองไม่ได)้  ซ่ึงผูว้จิยั

ได้วิเคราะห์ความต้องการขัน้ต่ำาในการออกแบบ

เพือ่ทุกคนของแต่ละกลุม่ผู้สูงอายุ โดยจะแสดง

ในตารางที ่1 สำาหรับทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบ้าน และ  

ตารางที่ 2 สำาหรับที่อยู่อาศัยอาศัยร่วม หรือ

คอนโดมิเนียม  
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการขั้นต่ำาในการออกแบบเพื่อทุกคนสำาหรับบ้าน

ทางลาด ลิฟต์ บันได ราวจับ ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำา อุปกรณ์เสริม

 ติดสังคม
    

 ติดบ้าน
      

 ติดบ้าน
      

 ติดเตียง

    

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความต้องการขั้นต่ำาในการออกแบบเพื่อทุกคนสำาหรับคอนโดมิเนียม

ทาง

ลาด

ลิฟต์ บันได ราว

จับ

ทางเข้า

อาคาร

ประตู หน้าต่าง ทาง

สัญจร

ห้องน้ำา ทาง

หนีไฟ

ที่จอด

รถ

อุปกรณ์ 

เสริม

ติดสังคม 

    

ติดบ้าน 

        

ติดบ้าน 

          

 ติดเตียง
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  และจากมาตรฐานความต้องการขัน้ต่ ำา

ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทำาการประเมินองค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมตามความต้องการของผู้สูง

อายุแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ดังตารางที่ 3 คือ

  1)  ระดับ 100% (หรือมากกว่า) หมายถึง 

ที่พักอาศัยนั้น มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

ครบถ้วน โดยแสดงรูปสัญลักษณว์งกลมสีเขียว ใน

ตำาแหน่งขวาบนของภาพบ้าน/คอนโดมิเนียม

  2)  ระดับ 50%-30% หมายถึง ที่พักอาศัย

นัน้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในปริมาณ 

30% - 50% ของความต้องการขั้นต่ำา โดยแสดง

รูปสัญลักษณ์วงกลมสีเหลือง

  3)  ระดับ 20%-0% หมายถึง ที่พักอาศัย

นัน้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในปริมาณ 

20% - 0% ของความต้องการขั้นต่ำา โดยแสดงรูป

สัญลักษณ์วงกลมสีแดง

ตารางที่ 3  ระดับการประเมิน

ระดับ
ภาพ

บ้าน คอนโดมิเนียม

100%

(หรือมากกว่า)

  

50% - 30%
  

20% - 0%

   

3.3  ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมประยุกต์

3.3.1		ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของ	 	

	 	 โปรแกรมประยุกต์

  จากการนำาเกณฑ์การประเมินที่ทำาการ

ศึกษา และข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที ่กรณีศึกษา  

มาทำาการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมใน

รูปแบบกราฟฟิก สามารถอธิบายส่วนต่อประสาน

ผู้ใช้งาน และการใช้งานโปรแกรมได้ดังนี้

 

 

รูปที่ 1 หน้าแสดงผลหลักของโปรแกรม (ผู้วิจัย, 2014)

 

  เม่ือเปิดใชง้านโปรแกรม ผูใ้ชง้านจะพบกับ

หน้าแสดงผลหลักดังรูปที่ 1 ซึง่ในหน้าแสดงผล

หลักนี้ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 6 

ส่วนด้วยกัน คือ

  1) ปุม่แสดงการตัง้ค่าค้นหา เป็นฟังก์ช่ัน

หลักของโปรแกรมทีใ่ชใ้นการต้ังคา่เพ่ือคน้หาทีพ่กั

อาศยั เม่ือกดปุ่ม จะนำาไปสู่หน้าต้ังคา่คน้หาดงัรูป

ที่ 2 ซึง่ผู้ใช้งานสามารถเลือกและปรับเปลีย่น

เกณฑ์การค้นหาที่อยู่อาศัยได้ตามเกณฑ์ต่างๆ 

เช่น ราคา พืน้ที่ ประเภทของผู้สูงอายุ หรือสิง่

อำานวยความสะดวกใกล้เคียง
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รูปที่ 2 หน้าตั้งค่าค้นหา (ผู้วิจัย, 2014)

  2) รูปสัญลักษณ์แสดงที ่พักอาศัยมีอยู่

สองรูปแบบด้วยกันคือ แบบบ้านเดี่ยว และแบบ

คอนโดมเินียม รูปสัญลักษณ์เหล่านีจ้ะอยู่บน

แผนที่ ซึง่แสดงตำาแหน่งที่ตัง้ตามจริงของที่พัก

อาศัย เมือ่กดปุม่รูปสัญลักษณ์จะนำาไปสูห่น้า

แสดงรายละเอียดที่พักอาศัย ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 รายละเอียดที่พักอาศัย (ผู้วิจัย, 2014)

  3) รูปสัญลักษณ์แสดงสิง่อำานวยความ

สะดวกใกล้เคียง ปรากฏอยู่บนส่วนแผนที่เช่น

เดียวกับรูปสัญลักษณ์แสดงที่พักอาศัย 

  4) ปุ่มต้ังคา่ทีอ่ยูอ่าศยั สามารถกดปุ่มเพ่ือ

ต ัง้ ค่าให้ เล ือกแสดงเฉพาะบ ้านเดี ย่ว หร ือ

คอนโดมิเนียม หรือทั้งแสดงผลทั้งสองอย่าง

  5) ปุม่ตัง้ค่าสิง่อำานวยความสะดวกเมือง 

สามารถกดปุ่มเพ่ือต้ังค่าการแสดงส่ิงอำานวยความ

สะดวกใกล้เคียง ดังรูปที่ 4

 

รูปที่ 4 สิ่งอำานวยความสะดวกเมือง (ผู้วิจัย, 2014)

  6) ปุ่มแสดงรูปแบบรายการ เพื่อออกจาก

หน้าแผนที่และแสดงรายละเอียดของที่พักอาศัย

บริเวณใกล้เคียงโดยละเอียดมากขึ้น ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5  รูปแบบรายการ (ผู้วิจัย, 2014)

3.3.2		สร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วยการเขียนโค้ด

  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถทำาได้โดยใช้

เคร่ืองมือทีแ่ตกต่างกันหลายวธีิ แต่เคร่ืองมือทีไ่ด้

รับการรองรับอย่างเป็นทางการนัน้มีเพียงอย่าง

เดียว คือ ชุดโปรแกรมและเครือ่งมือพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

(Android Software Development Kit: Android 

SDK) โดยชดุเคร่ืองมือพัฒนาน้ี รองรับการทำางาน

ร่วมกับโปรแกรม Eclipse ผ่านส่วนเสริมสำาหรับ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ADT)

  ในการพัฒนาโปรแกรมประยกุต์สำาหรับให้

ข้อมูลที่อยู่อาศัยเพือ่ผู้สูงอายุนีจ้ะแบ่งส่วนของ

โปรแกรมออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ

  1)  ส่วนแผนที่ ใช้ Google Map API v.2 

เป ็นหล ักซ ึง่ เป ็นส ่วนต ่อประสานโปรแกรม

ประยุกต์ (application programming interface : 

API) เวอร์ช่ันล่าสุดของ Google Map ที่รองรับ

การใช้งานบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่ (สมาร์ทโฟน 

แท็บเล็ต ฯลฯ)

  2) ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน นอกเหนือ

จากการใช้ส่วนต่อประสานที่ผนวกมาใน Google 

Map API v.2 แล้ว ยังได้นำาส่วนต่อประสาน

สำาเร็จรูป (pre-build UI) มาปรับใช้เพิ่มเติมเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งานในโปรแกรม

  3) ส่วนฐานข้อมูล ได้ใช้ระบบส่วนต่อ

ประสานโปรแกรมประยุกต์สำาหรับการทำางาน

ระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า SQLite database ซึ่ง

เป็น library ระบบฐานข้อมูลภายในแอนดรอยด์ 

โดยใช้จัดเก็บข้อมูลเกีย่วกับรายละเอียดที ่พัก

อาศัย เช่น ราคา ขนาด พื้นที่ ฯลฯ

4. ทดสอบประสิทธิภาพการทำางาน และ

 ประเมินผล

  จากงานวิจัยได้ทำาการทดสอบประสิทธิ- 

ภาพการใช้งานโปรแกรมโดยผู้ใช้งานจริง และ

ทำาการทำาแบบสอบถามการประเมินผล โดยมี

เกณฑ์การประเมินดังหัวข้อต่อไปนี้

  1)  ประเมินเร่ืองการใช้งานส่วนต่อประสาน 

ผู้ใช้งาน (user interface : UI)

  -  ความอ่านง่ายชัดเจนของตัวอักษร

  -  ความเหมาะสมของขนาดรูปสัญลักษณ์

  -  ความชัดเจนในการสื่อความหมายของ

   รูปสัญลักษณ์

  -  ความลื่นไหลในการใช้โปรแกรม

  2) ประเมินเรือ่งประสิทธิภาพการทำางาน

ของโปรแกรมประยุกต์
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  3) ประโยชน ์ ที่ ได้ ร ับจากการใช้ งาน

โปรแกรมประยุกต์

  -  ได้รับข้อมูลเหมาะสมและพอเพียงต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

  -  การให้ข้อมูลด้านเส้นทางเข้าถึงที่พัก

อาศัย

5. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

  งานวจิยันีส้ามารถสรุปผลไดว้า่  การสร้าง

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

ที่เป็นเครือ่งมือให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูง

อายข้ึุนมา  จะทำาใหผู้ใ้ชง้านเข้าถึงข้อมูลไดส้ะดวก

ยิ่งขึ้น ทำาให้ง่ายต่อการตัดสินใจซือ้ที่อยู่อาศัยที่

เหมาะสมกับผู ้สูงอายุ ที ่มีความสะดวก และ

ปลอดภัย นอกจากนัน้ยังทราบถึงความต้องการ

ของผูส้งูอายตุ่อการใชง้านโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท

โฟน และสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี ้ 

คือ

  1) การเพิ่มเติมความสามารถของโปร-   

แกรมประยุกต์ให้มากขึน้ เช่น การแสดงที่อยู่

อาศัยในกรุงเทพมหานครทั้งหมด, การเปรียบ

เทียบราคาที่อยู่อาศัยที่สนใจ, ความสามารถใน

การนำาทางไปยังสถานที่ที่ต้องการ เป็นต้น

  2) การพัฒนาให้สามารถรองรับผู้ใช้งาน 

อื่นๆ ได้อีก เช่น ผู้พิการ 

รายการอ้างอิง

สำานักการโยธา. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

 จัดทำามาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพ

 มหานคร ปี  พ.ศ.  2551. พ.ศ. 2552

สำานักการโยธา. (2556). สิ่งอำานวยความสะดวก

	 เพ่ือทกุคนในสังคม.	2556. โครงการเสริมสร้าง

 การมีส่วนร่วมด้านการสร้างสิง่อำานวยความ

 สะดวกสำาหรับคนพิการในระดับสากล. 

สำานักงานสถิติแห่งชาติ. (2556). สรุปข้อมูลเบื้อง

	 ต้นสำารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 และการสือ่สารในครัวเรือน	 พ.ศ.	 2555,		

 สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2556 จาก http://

 service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/

 theme_5-1-3.htmlCreative 

สำานักส่งเสริมสุขภาพ. (2552). คู่มือปฏิบัติงาน

	 สำาหรับ	อสม.	เพื่อผู้สูงวัยสายใยรักครอบครัว	

	 ชุมชน.	กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

Commons Attribution 2.5. Get	 the	 Android	

	 SDK. Retrieved August 14, 2013, from 

 http://developer.android.com/sdk/index.

 html

Creative Commons Attribution 2.5. Saving Data 

 in SQL Databases. Retrieved August 14, 

 2013, from http://developer.android.com/

 sdk/index.html

Open Source Initiative.	 Frequently	 Asked	

	 Questions. Retrieved August 27, 2013, 

 f rom ht tp : / /web.a rch i ve .o rg/web/ 

 20060423094434/www.opensource.org/

 advocacy/faq.html

PhiriyapokanonIs, T. (2011). A	 big	 button	

 interface enough for elderly users?  Towards 

	 user	interface	guidelines	for	elderly	users.	

 Mälardalen University; 2011.



ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติและการประหยัดพลังงานแสงสว่างของเปลือก

อาคารในส่วนพื้นที่แสดงสินค้า กรณีศึกษาศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557)

Lighting Energy Savings and Daylight Performance of Façade’s 

Displays Area in Shopping Mall, A Case Study of Bangkok’s 

Shopping Mall in the Past 10 Years (2547 – 2557 BE.)

ปาริญา  วิเชียรลม1 และ ดร. พิมลมาศ  วรรณคนาพล2

Pariya Wichienlom1 and Pimonmart Wankanapon, Ph.D.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    E-mail: mangkaprun55@gmail.com1, pimonmart@gmail.com2

บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติและการประหยดัพลังงานไฟฟ้า

แสงสว่างของอาคารศูนย์การค้าในส่วนพืน้ที่แสดงสินค้า จากอาคารกลุม่ตัวอย่างกรณีศึกษาของศูนย์ 

การคา้ในกรุงเทพฯและปริมณฑลทีม่กีารปรับปรุงรูปดา้นอาคารในชว่ง พ.ศ. 2541-2550 และ พ.ศ. 2551 

– ปัจจุบัน จำานวน 7 กรณี กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการพิจารณารูปแบบผนังที่ติดต่อกับภายนอก

และขนาดพื้นที่ภายใน ที่มีรูปแบบอาคาร ลักษณะวัสดุเปลือกอาคาร และระบบผนังอาคารที่แตกต่าง

กัน โดยนำาเสนอผลในการประชุมครั้งนี้ 4 กรณี จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า สามารถจำาแนกรูปแบบ

อาคารได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ อาคารที่มีสัดส่วนขนาด 1:1 1:2 และ 1:4 วัสดุเปลือกอาคารและระบบผนัง 

ได้แก่ 1) วัสดุทึบแสง – อะลูมิเนียม cladding, concrete 2) วัสดุโปร่งใส – กระจกอาคารชนิดต่างๆ โดย

มีระยะความสูงของพื้นที่ภายในตั้งแต่ 3.00 เมตร 3.50 เมตร และ 5.00 เมตร พิจารณาระยะที่แสง

ธรรมชาติเข้าอาคารมากที่สุดจากหน้าต่างเมื่อ WWR ที่ 0.2 0.5 และ 0.8 ตามลำาดับ ผลการวิเคราะห์

พบว่า รูปแบบระบบผนังกระจกสองชั้นมีช่องเปิดสูงที่ปรับปรุงในช่วง พ.ศ. 2554 สามารถเพิม่

ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้มากที่สุดและได้ค่าความสว่างสูงสุด 

Abstract 

 This research aims to study case studies of shopping malls in Bangkok and its vicinities 

which improved their façade design in the past 10 years. The research methodology is the 

considerations of building façade which connected to the exterior of different building geometries, 

building materials and constructions, and shadings. The design can be evaluated as percentage 

area of different materials of façade. The evaluation is only aim at display area within the 
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shopping mall which required the use of lighting energy as affecting by the design of façade. 

From the case study, it can be divided into 3 geometry types; 1) square 2) rectangular with 

proportion of 1:2 and 3) rectangular with proportion of 1:3, 1: 4 of the square type. The different 

façade materials used are as followed; 1) Opaque type – cladding, concrete and 2) Transparent 

type – different glazings. The height of the area can be ranged from 3.00 meters 3.50 meters 

and 5.00 meters high. The lighting simulation tool, DIALux is used to evaluate the daylight 

performance on illuminance on the working plane and the uniformity; considering daylight 

can through building at 10 meters with WWR 0.2, 0.5, and 0.8 which range of general retails 

illuminance base on IESNA, Eh: 250 – 1,000 lux. The case study result denote CTW shopping 

mall have better performance, in case of dept and daylight, others case study This is an 

ongoing research.

คำาสำาคัญ (Keywords): ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติ (Daylight Performance), แสงธรรมชาติ (Daylight), 

ศูนย์การค้า (Shopping-Mall)

1. ความสำาคัญ

  ปัจจุบันนีม้ีศูนย์การค้าเกิดขึน้มากมาย 

ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เม่ือนับยอ้นไป 10 ปี

จะมีศนูยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เกิด

ขึ้นใหม่และปรับปรุงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2554 เป็น

จำานวนมาก ส่งผลใหศ้นูยก์ารคา้เก่าต้องปรับปรุง

อาคารเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ศูนย์การค้า จากงานวิจัย 

ของบริษัทวอลมาร์ทรายงานว่า การมีแสงธรรมชาติ 

เข้าสูศู่นย์การค้าสามารถเพิม่ยอดขายได้เมือ่

เทียบกับศูนย์การค้าอื่นของวอลมาร์ทเมือ่ไม่มี

แสงธรรมชาติ (Examples of Industry-Leading 

Technologies Used in Wal-Mart Stores Around 

the World, 2008) จากการศกึษายงัพบอกีวา่ ผูค้น

มักชอบเข้ามาใช้งานแม้ว่าจะอยู่ห่างจากที่พัก

เน่ืองจากรู้สึกสะอาด โปร่ง-โล่งไม่อดึอดั การปรับ

เปลีย่นเปลือกอาคารศูนย์การค้าต้องมีความ

รวดเร็วจากการแข่งขันที่สูง จึงได้พิจารณาการ

ปรับเปลี่ยนเปลือกอาคารศูนย์การค้าเพื่อรับแสง

ธรรมชาติเข้าสูอ่าคารเพือ่เพิม่บรรยากาศภายใน 

และประสิทธิภาพแสงสว่างที่เหมาะสมในอาคาร

ศูนย์การค้าเพือ่เป็นแนวทางในการปรับเปลีย่น

เปลือกอาคารเพือ่ใช้กับศูนย์การค้าต่อไป โดย

ได้ศึกษาเกณฑ์ที ่ เหมาะสมเพือ่น ำาไปพัฒนา

ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติ นำาไปวิเคราะห์ร่วม

กับอาคารศูนย์การค้าที่ทำาการศึกษาภายในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือนำาไปสู่ข้อเสนอแนะ

เพ ือ่การปร ับเปล ีย่นร ูปแบบเปล ือกอาคาร

ศูนย์การค้าต่อไป

2. การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่องสว่าง

  ปัจจัยที่มีผลต่อการส่องสว่างอาจแบ่งได้

เป็น 3 ส่วนดังนี้

2.1.1		แสงธรรมชาติและเทคนิคการใช้

  แสงธรรมชาติในประเทศไทยมีความเข้ม

ของแสงสวา่งสูงและสามารถใช้ไดต้ลอดทัง้ปี โดย
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เทคนิคที่นำามาใช้ในงานวิจัยนี้คือ การนำาแสงเข้า

จากด้านข้างอาคาร เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีการ

ใช้งานมาก แต่มีข้อเสียคือ ในพ้ืนท่ีไกลจากหน้าต่าง 

ความสวา่งจะลดลงเร่ือย ๆ  จงึต้องประยกุต์ใชกั้บ

รูปแบบการนำาแสงเข้าอื่น ๆ  เช่น อุปกรณ์บังแดด 

หิ้งสะท้อนแสง

2.1.2	มาตรฐานความสว่างในศูนย์การค้า

  ศนูยก์ารคา้ต้องการความสวา่งจากทัง้แสง

ธรรมชาติและแสงประดษิฐ ์แสงธรรมชาติสามารถ

ให้ความสว่างทั่วไปของพืน้ที่ใช้งานได้และส่วนที่

เป็นสินคา้และผลิตภัณฑ์จะเสริมดว้ยแสงประดษิฐ ์

ซึง่แสงสว่างที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปในศูนย์ 

การคา้จะแบ่งเป็นแนวนอน (250–1,000 lux) และ

แนวต้ัง และคา่ความสม่ำาเสมอของแสงเพ่ือความ

สบายตาเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่นั้นนานขึ้น โดยงาน

วจิยัน้ีอ้างองิมาตรฐานความส่องสวา่งของ IESNA 

(Illuminating Engineering Society of North 

America, 2010)

2.1.3		ปัจจัยที่มีผลต่อความสว่าง

  ปัจจยัที่มีผลต่อความสวา่งมีทัง้ปัจจัยภาย 

นอกคอื ดวงอาทติยแ์ละทอ้งฟ้า ชว่งเวลา ชว่งวนั

ที ่มีแสงธรรมชาติมาก การวางทิศทางอาคาร 

ปัจจัยภายในคือ เปลือกอาคารคือ สัดส่วนช่อง

เปิดต่อผนังทึบ ความกว้าง ความสูงของช่องเปิด 

ส่วนสูงของฝ้าเพดานในอาคาร ระบบเปลือก

อาคารที่เปลีย่นไปรวมถึงวัสดุที่ใช้ทั้งในและนอก

อาคาร 

2.2  รูปแบบเปลือกอาคารและแผงกันแดดท่ีใช้ 

  เปลือกอาคารมีหน้าที ่ 3 ประการคือ 

ปกป้องพื้นที่ภายในให้ผู้ใช้รู้สึกสบาย สร้างความ

มัน่คงแข็งแรงให้แก่อาคาร และให้ความสวยงาม 

(วิทรูเวียส, อ้างอิงใน ปวีณา แซ่ตั้ง, 2549 น. 15 

-17) โดยโครงสร้างที ่นิยมใช้ในศูนย์การค้าใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบันสามารถแบ่ง

ได้ 2 รูปแบบ คือ ผนังเปลือกหุ้มอาคาร (shell) 

ได้แก่ ระบบผนังแบบแขวน (curtain wall) และ 

ระบบช้ินส่วนเปลือกอาคาร มักพบในศูนยก์ารค้า

ที่หุ้มอาคารด้วยวัสดุ cladding และมีการสร้าง

ลวดลายจากรอยต่อ รูปแบบนีเ้ริม่มีศูนย์การค้า

ช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบันเนื่องจากปัจจัยด้าน

เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุกระจกที่มีประสิทธ-ิ

ภาพมากขึน้ เป็นต้น อีกหนึง่รูปแบบคือ ระบบ

ผนังแบบก่อพบในศูนยก์ารค้าเก่าช่วงเร่ิมมีอาคาร

ศูนย์การค้าและในปัจจุบันยังมีศูนย์การค้าบาง

แหง่ใช้รูปแบบน้ีอยูค่อื การใช้วสัดคุอนกรีตก่อช่อง

หน้าต่างร่วมกับกระจก การปรับเปลีย่นรูปแบบ

เปลือกอาคารจะทำาใหแ้สงธรรมชาติทีเ่ข้าสู่อาคาร

เปลี่ยนไป

2.3  รูปแบบระบบผนงัภายนอกของศูนย์การค้า

  รูปแบบระบบผนังภายนอกของศูนย์การค้า 

คือ เปลือกหุ ้มอาคารที ่มีการปรับปรุงรูปด้าน

อาคารจากการสำารวจพบ ได้แก่ การกันแดดด้วย

ผนัง 2 ช้ัน ทัง้ทีเ่ป็นรูปแบบกระจกและไม่มีกระจก

ที่ผนังด้านนอกการใช้ระแนงหรือตะแกรงเหล็ก 

และการยื่นกันสาดจากด้านบนช่องเปิดอาคาร 

สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบกันสาด

ยืน่ออกนอกอาคาร 2) รูปแบบการเหล่ือมล้ำาของ

ชั้นอาคาร

3.  กระบวนการวิจัยและเครื่องมือ

  งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์เพือ่ศึกษาตัวแปร

ที ่ส่งผลต ่อประส ิทธ ิภาพแสงธรรมชาต ิและ

พลังงานไฟฟ้าแสงสวา่งทีใ่ชใ้นอาคารศนูยก์ารคา้

ในส่วนพื้นที่แสดงสินค้า
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  งานวิจัยดำาเนินการโดยสำารวจอาคารที่มี

การปรับปรุงรูปด้านอาคารในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล และทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบของ

อาคารในดา้นต่าง ๆ  ทีส่ง่ผลต่อประสิทธิภาพแสง

และความสม่ ำาเสมอของแสงโดยประมวลผล

เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนีไ้ม่รวมถึง

การเสนอแนวทางการปรับปรุงเฉพาะของแต่ละ

อาคาร

  ในการนำาเสนอนี ้ เสนอผลอาคารกรณี

ศึกษามีจำานวน 4 อาคาร คือ เซ็นทรัลชิดลม 

มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ (ส่วนที่ติดกับ ZEN) 

และซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โดยมีขอบเขตการ

ศึกษา คือ 1) ที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศกรุงเทพ-

มหานคร ได้แก่ ท้องฟ้ารูปแบบเมฆเต็มท้องฟ้า 

(overcast sky) ซึง่ให้แสงกระจายและสม่ำาเสมอ

ทั่วท้องฟ้า ในวันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน และ 

21 ธันวาคม ที่เวลา 15.00 น. และ 2) ตัวอาคาร 

ได้แก่ ชนิดวัสดุที่ใช้ในอาคาร ดังนี ้ คอนกรีต – 

กระจก cladding – กระจก และกระจกล้วน

4.  การสำารวจเบื้องต้น

  การสำารวจอาคารที ่ มีการปรบัเปลีย่น

เปลือกอาคารมี 4 อาคาร ด้วยการเลือกแบบเฉพาะ 

เจาะจงซึง่ทั้ง 4 อาคาร ที่มีความสูงฝ้าเพดานที่ 

3.50 เมตร ไดแ้ก่ เซ็นทรัลชดิลม มาบุญครอง และ

ซีคอนสแควร์ ส่วนเซ็นทรัลเวิลด์มีความสูงฝ้า

เพดานที่ 5.00 เมตร เมื่อแบ่งสัดส่วนอาคารตาม

ชื่ออาคาร

 

เซ็นทรัล

ชิดลม

มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ (ZEN) ซีคอนสแควร์ 

ขนาดอาคาร (เมตร x เมตร) 190 x 180 85 x 330 190 x 340 120 x 490

สัดส่วนด้านกว้างต่อด้านยาว  1: 1 1: 4  1: 2 1: 4

ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุง  2541 2542  2554 2554

ชั้นที่ศึกษา 3  3 3  2

ความสูงพ้ืน-ฝา้เพดานภายใน  3.50 3.50  5.00 3.50

ทิศทางที่ศึกษา ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก

WWR 0.11  0.54 0.83  0.24

ขอบล่างหน้าต่าง (เมตร) 0.00 0.80  0.00 0.00

ระบบผนังภายนอก ตะแกรงเหล็ก ระแนง-

อะลูมิเนียม

โครงสร้างเหล็กแนวเฉียง ค้ำายันเหล็ก

ชนิดกระจก กระจกสีเขียว กระจกสีน้ำาเงิน กระจก SE-LITE สีเทาเขียว กระจกสีเขียวเข้ม

ค่า VT

 

กระจกชั้นนอก ไม่มี  ไม่มี ไม่มี  ไม่มี

กระจกชั้นใน 0.48  0.35 0.35  0.48

ค่าการสะท้อนของแสง

วัสดุผนังภายนอก

 0.20 0.60  0.60 0.60

ตารางที่ 1 สรุปกรณีศึกษา
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อตัราส่วนดา้นกวา้งต่อดา้นยาวแล้ว จะไดสั้ดส่วน

อาคาร 3 รูปแบบได้แก่   1: 1, 1: 2, 1: 4 ด้าน

อาคารที่เป็นทางเข้าหลักมักหันไปทางทิศใต้ ช่วง

เวลาทีม่กีารใชง้านหนาแน่น คอื 15.00น. (ธีรศกัดิ ์

เจะ๊เล๊ะ, 2547) วสัดทุีใ่ชใ้นอาคาร ไดแ้ก่ คอนกรีต 

cladding–กระจก ระบบเปลือกอาคารจาก 4 

อาคารสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ 1) ตะแกรง

เหล็ก 2) ระบบโครงสร้างเหล็กแนวเฉียงมีการ

ผสานเข้ากับกระจกและด้านในเป็นช่องเปิด

กระจก 3) ระแนงอะลูมิเนียม 4) ค้ำายันเหล็ก 

ข้อมูลทีร่วบรวมทั ้งหมดเป็นตวัแปรอิสระทีใ่ช้

วิ เคราะห์ประส ิทธ ิภาพแสงธรรมชาต ิ โดย

โปรแกรม Dialux 4.11 ควบคุมที่ตัง้และสภาพ

อากาศกรุงเทพมหานคร ตัวอยา่งโครงสร้างระบบ

ผนังภายนอกเช่น รูปที่ 1

 

รูปที่ 1 โครงสร้างอาคารเหล็กแนวเฉียง

5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  วเิคราะหข้์อมูลเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ

แสงจากรูปแบบเปลือกอาคาร 2 รูปแบบ คือ ระบบ 

เปลือกอาคารภายนอกที ่ประกอบด้วยวัสดุ

อะลูมิเนียมและไม่มีกระจก อีกหนึง่ประเภทคือ 

ระบบเปลือกอาคารที่เป็นโครงสร้างกระจก โดย

วิเคราะห์ผลเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5.1 ระยะท่ีแสงธรรมชาติเขา้สูอ่าคารมากท่ีสดุ

  จากการทดลองหาความลึกท่ีแสงธรรมชาติ 

สามารถเข้าสูอ่าคาร เรียงจากมากไปน้อยจะได้ 

ดังนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ 100 เมตร มาบุญครอง 80 

เมตร ซี-คอนสแควร์ 70 เมตร และ เซ็นทรัลชดิลม 

40 เมตร ตามตารางที่ 2 

 

รูปที่ 3  แผนภูมิแสดงระยะที่แสงธรรมชาติเข้าสูอ่าคาร

  เมื่อเปรียบเทียบกับความลึกของอาคาร

รูปที่ 2 รูปแบบระบบผนังทั้ง 4 อาคาร (จากซ้าย) เซ็นทรัลชิดลม มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ ซีคอนสแควร์ 
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  จากรูปที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ

ระบบผนังภายนอกของเซ็นทรัลเวลิด ์ทีม่คีวามสูง

ของชอ่งเปิดสูงทีสุ่ด WWR มากทีส่ดุ ไม่มขีอบล่าง

หน้าต่าง สามารถนำาแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้

มากกว่า โดยที่ค่าการส่องผ่านแสงของกระจก

น้อยกวา่ เซ็นทรัลชดิลมและซีคอนสแควร์ ก่อนใช้

ระยะ 100 เมตรหาแนวโน้มประสิทธิภาพแสง

เบื้องต้น

5.2  แนวโน้มประสิทธิภาพแสงเบื้องต้น

  พิจารณาแนวโน้มจากการคำานวณประสิทธิ-

ภาพแสงเบือ้งต้นพบว่า อาคารเซ็นทรัลเวิลด์มี

ความสว่างเฉลี่ยมากที ่สุด ลำาดับต่อมา คือ 

มาบุญครอง ซีคอนสแควร์ และเซ็นทรัลชิดลม 

จากปัจจัยความสูงของช่องเปิด WWR และการ

ไม่มีขอบล่างหน้าต่าง เมือ่พิจารณาแนวโน้มค่า

ความสม่ำาเสมอของแสง ทั้ง 4 อาคารไม่สามารถ

กระจายความสว่างได้ทั่วถึง เนื่องจากความกว้าง

ยาวของอาคารเป็นปัจจัยหลัก รองมาคือ ขนาด

ช่องเปิด และ WWR ของอาคาร 

ตารางท่ี 2 ความสวา่งและคา่ความสม่ำาเสมอของแสงของ

แต่ละกรณีศึกษา

ชื่ออาคาร
วันที่ 21 มิ.ย.

E
av
 (Lux) uniformity

เซ็นทรัลชิดลม 19.00 0.00

มาบุญครอง 91.00 0.00

เซ็นทรัลเวิลด์ (ZEN) 352.00 0.00

ซีคอน 14.00 0.00

  หากพิจารณาความสวา่งแนวตามขวางกับ

อาคาร ตามรูปที ่4 จะไดว้า่ ชว่งความสวา่งภายใน

ทีไ่ดต้ามมาตรฐาน IESNA จะอยูใ่นชว่ง 1–7 เมตร 

ช่วงความสว่างจะแตกต่างกันตามตัวแปรอิสระ

ที่ศึกษา โดยสามารถแบ่งความสว่างได้ 3 ช่วง

คือ ความสวา่งเกินมาตรฐาน ตามมาตรฐาน และ 

ต่ำากวา่มาตรฐาน เม่ือพิจารณาระบบผนังตะแกรง

เหล็ก (เซ็นทรัลชิดลม) ความสว่างเฉลีย่ต่ำากว่า

มาตรฐาน ระบบผนังภายนอกรูปแบบระแนง

อะลูมเินียม (มาบุญครอง) ความสวา่งเฉล่ียต่ำากวา่

มาตรฐาน ระบบผนังภายนอกรูปแบบโครงสร้าง

แนวเฉียง (เซ็นทรัลเวิลด์) ความสว่างเฉลีย่ตาม

มาตรฐาน ระบบผนังภายนอกรูปแบบค้ำายนัเหล็ก 

(ซีคอนสแควร์) ความสว่างเฉลี่ยต่ำากว่ามาตรฐาน 

หากพิจารณาจำานวนจุดความสว่าง ระบบผนัง

ภายนอกรูปแบบโครงสร้างแนวเฉียง (เซ็นทรัล 

เวิลด์) มีจุดความสว่างตามมาตรฐานมากที่สุด 

ตามรูปที่ 4

 

รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบความสว่างแนวขวาง กึ่งกลาง

  อาคาร 4 กรณีศึกษา ตามมาตรฐาน IESNA
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บทคัดย่อ 

 บทความนีน้ำาเสนอการออกแบบฝ้าเพดานร่วมกับช่องอากาศเพือ่เพิม่การระบายอากาศแบบ

บังคับโดยการติดตัง้พัดลมระบายอากาศทีส่่งผลต่อการลดการถ่ายเทความรอ้นสูพ่ืน้ที่ชัน้บนของบ้าน

พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ด้วยการใช้โปรแกรมการคำานวณพลศาสตร์ของไหล ANSYS Fluent 14.0 

แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คอื ศกึษาความเร็วลมในชอ่งอากาศเน่ืองจากการถ่ายเทความร้อนแบบ

ธรรมชาติ ผลการศกึษา พบวา่ ในชอ่งอากาศมีความเร็วลมเฉล่ียอยูท่ี่ 0.05 เมตรต่อวนิาท ีในการทดลอง

ต่อมาจงึนำาเสนอการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ โดยการศกึษาตำาแหน่งทีต่ดิต้ังและจำานวนพัดลมระบาย

อากาศ พบว่า จำานวนพัดลมที่เพิม่ขึน้ส่งผลต่อทิศทางการไหลของอากาศและความเร็วลมของอากาศ

ภายในช่องที่เพิ่มขึ้น ผลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำาเสนอเป็นแนวทางในการออกแบบฝ้าเพดานเพื่อ

ลดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคาโดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ต่อไป

Abstract 

 This paper proposes a design of ceiling with air cavity to reduce heat transfer assisted 

by small exhaust fans. The air movements and velocity in cavity were simulated by a Compu-

tational Fluid Dynamics (CFD) program called ANSYS Fluent. The simulation results showed air 

velocity due to buoyancy effect and free convection in cavity gave of 0.05 m/s with no effect 

of temperature reduction. With installed exhaust fans, the increase of air flow leads to  the 

decrease in the air temperature inside the cavity. The results of this research can be used as 

a design guideline of the ceiling to reduce heat transfer from the roof.

คำาสำาคัญ (Keywords): ฝ้าเพดาน (Ceiling, Cavity), ช่องอากาศ (Heat Transfer), การถ่ายเทความร้อน 

(Force Convection), พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan), โปรแกรมการคำานวณพลศาสตร์ของไหล 

(Computational Fluid Dynamics)
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1.  ที่มาและความสำาคัญ

         บ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวสองชั้น

ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่พบว่าอุณหภูมิ

อากาศที่บริเวณชั้นสองในเวลากลางวันจะมีค่า

สูงกว่าอุณหภูมิอากาศที ่บร ิเวณชั ้นหนึง่มาก 

เนือ่งจากพืน้ที่ชั้นบนติดกับเพดานที่มีอุณหภูมิ

พืน้ผิวสูงเพราะการถ่ายเทความร้อนที่มาจาก

หลังคา งานวิจัยนีจ้ึงนำาเสนอการออกแบบฝ้า

เพดานร่วมกับช่องอากาศเพือ่เพิม่การระบาย

อากาศแบบบังคับโดยการติดตัง้พัดลมระบาย

อากาศ ที่ส่งผลต่อการลดการถ่ายเทความร้อน

จากพืน้ที ่ใต้หลังคาสูพ่ ืน้ที ่ ชั้นบนของบ้านพัก

อาศัย ดว้ยการจำาลองการทดลองในโปรแกรมการ

คำานวณพลศาสตร์ของไหล ANSYS Fluent 14.0 

โดยศึกษาการกระจายค่าความเร็วและอุณหภูมิ

ของอากาศภายในช่องอากาศเนือ่งจากการถ่าย 

เทความร้อนแบบแบบธรรมชาติ และนำาเสนอการ

ติดตัง้พัดลมระบายอากาศ เพือ่สามารถนำามา

ประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบฝ้าเพดานและ

ชอ่งอากาศ ซ่ึงจะชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพในการลด

การถ่ายเทความร้อนระหว่างพืน้ที่ภายในอาคาร

และพื้นที่ใต้หลังคาได้

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย

  1)  ออกแบบฝา้เพดานร่วมกับชอ่งอากาศ 

เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคาสู่พื้นที่ใช้

งานที่ชั้นบนของบ้านพักอาศัย 

        2)  ทดสอบและประเมินผลการกระจายคา่

ความเร็วลมและอุณหภูมิอากาศ รวมถึงทิศทาง

การไหลของอากาศทีช่ว่ยลดการถ่ายเทความร้อน

โดยวธีิธรรมชาติและวธีิกลโดยการใชพั้ดลมระบาย

อากาศ

  3) เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิภายในช่อง

อากาศท่ีลดลง จากการใช้พัดลมระบายอากาศและ 

ส่งผลต่อการลดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา

สู่พื้นที่ชั้นบน

2.  ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1 การระบายอากาศแบบปล่องระบายอากาศ

  การระบายอากาศแบบปล่องระบาย

อากาศ (stack ventilation) คือการระบายอากาศ

ที่ใช้หลัก การลอยตัวของอากาศ (buoyancy 

effect) เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ทำา

ให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ โดยอากาศที่ร้อนกว่า

จะลอยตัวสูงข้ึนและอากาศทีเ่ยน็กวา่เคล่ือนทีเ่ข้า

มาแทนที่ 

2.2  ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการระบายอากาศในชอ่ง

  อากาศ 

    1)  ขนาดของชอ่งเปิดทางเข้าและทางออก 

พบว่า ขนาดของช่องเปิดที ่เป็นทางเขา้หากมี

ขนาดเล็กกว่าจะช่วยเพิม่ความเร็วลมในช่อง

อากาศได้ (Nobert Lechner, 2001) 

  2)  ความกว้างของช่องอากาศ จากงาน

วิจัยที ่มีการเปรียบเทียบความกว้างของปล่อง

ระบายอากาศในระยะตั้งแต่ 0.4 – 1.0 เมตร ของ 

Guohui Gan (2006) พบว่า ความกว้างของช่อง

อากาศทีม่ากข้ึนส่งผลต่ออตัราการระบายอากาศ

ที่มากขึ้น 

  3)  ระยะความสูงระหว่างช่องเปิดทางเข้า

และทางออก เมือ่มีระยะห่างเนือ่งจากความสูง

ของช่องอากาศที่มากขึน้ จะทำาให้เพิม่ประสิทธิ-

ภาพการระบายอากาศและความเร็วลมภายใน

ช่องอากาศมากยิ่งขึ้น (Guohui Gan, 2006) 

  4)  ความแตกต่างของอณุหภูมภิายในชอ่ง

อากาศ จากหลักการลอยตัวของอากาศ (buoy-

ancy effect) อากาศทีม่อีณุหภูมสิงูกวา่จะลอยตัว

สูงข้ึน ทำาให้อากาศท่ีเย็นกว่าเคล่ือนท่ีเข้ามาแทนท่ี 
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ยิ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากจะยิ่งส่งผล

ต่ออัตราการไหลของอากาศภายในปล่องนั้น 

  5) ต ิดต ัง้อุปกรณ์เพ ือ่เพ ิม่การระบาย

อากาศหรือการระบายอากาศแบบบังคับ ได้แก่ 

พัดลม จากวิจัยของปรีดา จันทวงษ์ (2553) พบ

วา่การทำางานของปล่องผนังระบายอากาศร่วมกับ

การติดต้ังพัดลมจะเพ่ิมความเร็วลมในการระบาย

อากาศได้

2.3  ปรากฏการณ์ชั้นอากาศร้อนในอาคาร

  ปรากฏการณ์ชั้นอากาศร้อนเกิดขึน้เนือ่ง 

จากความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายใน

อาคาร อากาศที่ร้อนกว่าจะลอยตัวสูงขึน้เนือ่ง 

จากความหนาแน่นของอากาศที่ต่ำากว่าอากาศที่

เย็น ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ชั้นอากาศร้อน (ther-

mal stratification) ที่มีชั้นอณุหภูมิต่างกัน อยา่งไร

ก็ตามเมือ่ม ีการแผ่ร ังส ีความร้อนจากพืน้ผิว

หลังคามาสูฝ่้าเพดาน โดยเฉพาะในห้องที่เป็น

ระบบปิดไม่มีการระบายอากาศจะยิ่งทำาให้ความ

ร้อนถูกสะสมบริเวณด้านบนที่ติดกับฝ้าเพดาน

ของห้องมากขึน้ ส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อน

จากชัน้ความร้อนทีด่า้นบนสุดของอาคารสู่ภายใน

อาคารมากขึน้ ทำาให้การแก้ปัญหาดังกล่าวต้อง

สูญเสียพลังงานมากมายเพือ่ทำาให้อุณหภูมิ

อากาศภายในหอ้งน้ันอยูใ่นสภาวะน่าสบาย และ

ส่งผลต่อภาระการทำาความเย็น ในงานวิจัยนีจ้ะ

ประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวร่วมกับหลักของ 

buoyancy effect ในการออกแบบฝ้าเพดานร่วม

กับช่องอากาศเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจาก

หลังคาสู่พ้ืนทีใ่ชง้านชัน้บนของบ้านพักอาศยั และ

นำาเสนอทางเลือกในการติดตัง้พัดลมระบาย

อากาศเพิม่เติมเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการระบาย

อากาศและควบคุมทิศทางการไหลของอากาศได้

3.  ระเบียบวิธีวิจัย

        การศึกษาวิจัยนี้มีพื้นฐานการถ่ายเทความ

ร้อนด้านการพาความร้อนแบบอิสระ (free con-

vection) ในช่วงแรก และการพาความร้อนแบบ

บังคับ (forced convection) โดยการประยุกต์ใช้

พัดลมระบายอากาศ

  ก่อนดำาเนินข้ันตอนการทดลองต้องดำาเนิน 

การ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน verification เป็นการ

ยืนยันผลการทดลองของโปรแกรม CFD โดยการ

จำาลองสถานการณ์การทดลองในงานวิจัยของ 

Betts and Bokhari (2000) และขั้นตอน mesh 

sensitive analysis เป็นการวิเคราะห์ผลความไว

ต่อขนาด mesh เพ่ือเลือกใช้จำานวน mesh ทีน่อ้ย

ที่สุดในการวิเคราะห์และแสดงผลที่ถูกต้อง จาก

การวิเคราะห์พบว่าจำานวน mesh ที่เหมาะสมคือ

จำานวน mesh ที่อยู่ในช่วง 1,100,000 ชิ้น หลัง

จากนั้นจึงเริ่มทำาการทดลอง ซึ่งมี 2 การทดลอง

ดังนี้

  1) การทดลองที ่ 1 ศึกษารูปแบบการ

ออกแบบฝา้เพดานร่วมกับชอ่งอากาศ โดยอาศยั

หลักการการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ 

เนือ่งจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง

อากาศในพ้ืนท่ีอาคารช้ันล่างและช้ันบน ดังรูปท่ี 1

  2) การทดลองที่ 2 ศึกษารูปแบบการออก 

แบบฝา้เพดานร่วมกับชอ่งอากาศและประยกุต์ใช้

พัดลมระบายอากาศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ระบายอากาศและควบคุมทิศทางการไหลของ

อากาศ โดยการศกึษาจำานวนและตำาแหน่งในการ

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในช่องอากาศ
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รูปที่ 1 รูปแบบของฝ้าเพดานร่วมกับช่องอากาศ

3.1  การกำาหนดตัวแปรในงานวิจัย

  ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง จำานวนและ

ตำาแหน่งติดต้ังพัดลมระบายอากาศในชอ่งอากาศ

ดังรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 กรณีศึกษา

3.2  การจำาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยทดลองในแบบ

จำาลองการไหล (simulation model) โดยใช้

โปรแกรมการคำานวณพลศาสตร์ของไหล หรือ 

Computational Fluid Dynamics (CFD) ชื่อ AN-

SYS Fluent 14.0 โดยจะกำาหนดขนาดแบบจำาลอง

จากพ้ืนทีข่องหอ้งชัน้บนจำานวน 1 หอ้งในบ้านพัก

อาศัยที ่เป็นบ้านเดี ่ยวสองชั ้นจากกรณีศึกษา 

(base case) คอื กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 3.90 เมตร 

สูง 3.22 เมตร และขนาดช่องอากาศกว้าง 0.10 

เมตร ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แบบจำาลองที่ใช้ในโปรแกรม CFD

3.3  การกำาหนดค่าต่าง ๆ ในโปรแกรม

  กำาหนดใหค้ำานวณการไหลของอากาศแบบ

ปั่นป่วน (turbulent flow) มีค่าแรงโน้มถ่วงเท่ากับ    

-9.81 m/s ใชส้มการการคำานวณพลังงาน (energy 

equation) และการคำานวณการลอยตัวของอากาศ

ในปริมาตรควบคมุดว้ยสมการของบุสสิเนส (Bous 

sinesq’s approximation) ใช้วิธีการแก้สมการการ

ไหลแบบ standard and RNG k-with enhance 

wall treatment และกำาหนดคุณสมบัติต่างๆ ของ

อากาศ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  การกำาหนดค่าต่าง ๆ ในแบบจำาลอง

    Properties Value

density ( 
0
) 1.17 kg/m3

thermal expansion 0.003315 K-1

specific heat 1007 J/kg•K

thermal conductivity 0.025769 W/m•K

viscousity 1.865x10-5 kg/m•s

     

  กำาหนดใหใ้ช้พัดลมระบายอากาศทีมี่อตัรา

การไหลของอากาศเท่ากับ 192-215 CFM กำาลัง

ไฟฟ้า 40 วัตต์ ขนาด 6 x 6 นิ้ว และติดตั้งบริเวณ

ชายคาท่ีย่ืนออกมาเป็นทางออก (outlet) ดังรูปท่ี 4
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รูปที่ 4 การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

3.4  ขั้นตอนการประเมินผล

  1) พ ิจารณาการกระจายค่าอุณหภ ูมิ

อากาศภายในช่องอากาศ ที่ระดับความสูง 3.17 

เมตร (ระดับตรงกลางระหว่างช่องอากาศของฝ้า

เพดาน: plane xz = 3.17)

  2) พ ิจารณาทิศทางการเคลือ่นที ่ของ

อากาศ การกระจายความเร็วลมในช่องอากาศ 

โดยพิจารณาควบคู ่ไปกับผลที ่ได้จากอุณหภูมิ

เฉลีย่ เพือ่วิเคราะห์อิทธิพลการเคลือ่นที ่ของ

อากาศต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

  3) พิจารณาจำานวนและตำาแหน่งในการติด

ตัง้พัดลมระบายอากาศที ่มีประสิทธิภาพการ

ระบายอากาศดีที ่สุดและส่งผลต่อการลดการ

ถ่ายเทคามร้อนจากพืน้ที่ใต้หลังคาสูพ่ืน้ที่ภายใน

อาคารชั้นบน

        

4.  ผลการทดลอง

4.1  ผลการทดลองที่ 1

  1) พิจารณาการกระจายค่าอุณหภูมิใน

ชอ่งอากาศ ผลการทดลองพบวา่ อณุหภูมภิายใน

ช่องอากาศระหว่างฝ้าเพดานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31-

36°C ดังรูปที่ 5 ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

อุณหภูมิใต้หลังคาจากการวัดจริงที่มีอุณหภูมิสูง 

38°C แสดงให้เห็นว่าการออกแบบฝ้าเพดานร่วม

กับช่องอากาศสามารถช่วยลดอุณหภูมิที่บริเวณ

ใต้ฝ้าเพดานได้ 

  2) พ ิจารณาทิศทางการเคลือ่นที ่ของ

อากาศและการกระจายค่าความเรว็ลมในช่อง

อากาศ ผลการทดลองพบว่า อากาศที่เคลือ่นที่

ภายในช่องอากาศระหว่างผนังนัน้มีทิศทางการ

เคลือ่นที่ขึน้สูช่่องอากาศที่อยู่ด้านบน เนือ่งจาก

ความแตกต่างของอณุหภูม ิแต่มคีวามเร็วลมของ

อากาศที ่น้อยมาก คือ 0.03 m/s ในขณะที ่

ความเร็วลมภายในช่องอากาศระหว่างฝ้าเพดาน

มีค่าเฉลีย่ 0.05 m/s ซึง่ไม่เพียงพอที่จะส่งผล

ต่อการลดอุณหภูมิอากาศภายในช่องอากาศได้

 

รูปที่ 5  เปรียบเทยีบการกระจายคา่อณุหภูมแิละความเร็ว

  ของอากาศภายในช่องอากาศ

4.2  ผลการทดลองที่ 2

  1) จำานวนการติดตัง้พัดลมระบายอากาศ

ที่มากขึน้ ส่งผลทำาให้มีการกระจายค่าอุณหภูมิ

อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำาเพิม่มากขึน้ และความเร็ว

ลมเฉลี่ยในช่องอากาศระหว่างฝ้าเพดานของการ

ติดตัง้พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว(1A) 2 ตัว(2A)  

และ 3 ตัว (3A) อยู่ที่ 0.7 m/s 1.3 m/s และ 1.9 

m/s ตามลำาดับ ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 จำานวนและตำาแหน่งในการติดตั้งพัดลม

       

  2) ตำาแหน่งของการติดตัง้พัดลมระบาย

อากาศ การติดต้ังทีบ่ริเวณตรงข้ามกับทางเข้าของ

อากาศที่มาจากชอ่งอากาศระหวา่งผนัง ทำาใหเ้กิด

การกระจายคา่อณุหภูมอิากาศและความเร็วลมที่

สม่ำาเสมอมากที่สุด (รูปที่ 6) และการติดตั้งพัดลม

ในตำาแหน่งที่ตัง้ฉากกับทางเข้าของอากาศที่มา

จากช่องอากาศระหว่างผนัง (1B) จะทำาให้เกิด

ความร้อนสะสมบริเวณที ่เกิดลมวน (vortex) 

ภายในช่องอากาศ

5. ข้อสรุปจากผลการศึกษาวิจัย

        1) ประสิทธิภาพการระบายอากาศภายใน

ช่องอากาศเนือ่งจากการถ่ายเทความร้อนแบบ

ธรรมชาติมีไม่เพียงพอที่จะลดการถ่ายเทความ

ร้อนจากชั้นฝ้าเพดานได้ จึงมีการติดตัง้พัดลม

ระบายอากาศเพิ่ม เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วลมของ

อากาศภายในชอ่งอากาศใหส้ามารถพาความร้อน

ออกสู่ภายนอกได้ 

  2) จำานวนพัดลมระบายอากาศที่เพิม่ขึน้ 

ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายอากาศ 

แต่ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาตำาแหน่งในการ

ติดตัง้พัดลมด้วย เพราะตำาแหน่งที ่ดีที ่สุดคือ

ตำาแหน่งที ่ตรงข้ามกับทางเข้าของช่องอากาศ 

(inlet) เนือ่งจากเป็นตำาแหน่งที่ทำาให้เกิดลมวน 

(vortex) ซึง่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนภายใน

ช่องอากาศได้น้อยที่สุด

  3) อุณหภูมิภายในช่องอากาศมีค่าลดลง 

เมือ่ความเร็วของอากาศภายในช่องอากาศเพิม่

ขึ้น ส่งผลทำาให้อุณหภูมิพืน้ผิวของฝ้าเพดานลด

ลง และส่งผลต่อการลดการถ่ายเทความร้อนจาก

ชัน้อากาศร้อนทีบ่ริเวณใต้ฝา้เพดานสู่พ้ืนทีภ่ายใน

อาคาร

6.  ข้อเสนอแนะ

  1) ควรศึกษาปัจจัยในด้านกายภาพของ

ชอ่งอากาศเป็นกรณศีกึษาเพ่ิมเติม เชน่ ขนาดของ

ช่องอากาศ วัสดุที่ใช้ เป็นต้น

  2) ควรศกึษาการติดต้ังแผน่ก้ันภายในชอ่ง

อากาศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายอากาศ

ที่ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนได้มากยิ่งขึ้น 

  3) ผลการศึกษาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ในการออกแบบฝ้าเพดานเพื่อการสร้างจริงได้
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันข้อมูลชุมชนท่ีจัดต้ังตามระเบียบกรุงเทพมหานครมีท้ังส้ิน 2,009 ชุมชน โดยแบ่งเป็นหลาย

ประเภท เชน่ ชมุชนแออดั ชมุชนหมู่บ้านจัดสรร ชมุชนชานเมือง ชมุชนเมือง และเคหะชมุชน ซ่ึงมีหลาย

ชุมชนกำาลังขยายจำานวนครัวเรือนมากขึ้น จึงขาดการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน กรมพัฒนาชุมชนมี

แนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด โดยทำาการจัดระเบียบพืน้ที่ใหม่ในชุมชนแออัดให้เหมาะสมตาม

จำานวนประชากรที่อาศัยอยู่ ซึง่สำารวจและทำาการประเมินพืน้ที่ว่าสามารถจัดรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่

ให้อยู่ในรูปแบบใด ซึง่การจัดรูปแบบใหม่ส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นทาวน์เฮาส์ โดยในงานวิจัยนี้ศึกษา

การปรับปรุงชุมชนใหม่ซึง่ลักษณะทางกายภาพชุมชนเดิมมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดติดกับคลอง 

การจัดวางอาคารใหม่ได้ทำาการขยับบ้านที่รุกล้ำาลงไปในพืน้ที่รมิคลองขึน้มารวมอยู่กบับ้านที่อยู่บน

แนวคลองทำาการปรับรูปแบบอาคารใหม่เพือ่พัฒนาปรับปรุงพืน้ที่ใช้สอยให้ดีขึน้จากรูปแบบเดิม ซึง่มี

ปัญหาเรื่องอุณหภูมิภายในอาคารสะสมในหลังคาและส่วนใช้บ่อย เช่น โถง ห้องนอน ที่ร้อนและอับลม

โดยการวางผงัอาคารในรูปแบบล้อมกรอบ เพราะสามารถเพ่ิมพ้ืนทีเ่ปิดโล่งไดม้ากข้ึน และทำาใหอ้ณุหภูมิ

ภายในอาคารลดลง สามารถนำารูปแบบการแก้ปัญหาไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อไปใน

อนาคตได้

Abstract 

 Nowadays, there are 2,009 communities in Bangkok, which can be divided into various 

types such as slum, developed housing, suburban community, urban area, and housing 

Community. Many of them are now expanding without insufficient development and manage-

ment. The Community Development Department, Ministry of Interior has developed the method 

to solve the problem of slums by organizing the slum area to match with number of population. 

The said area was surveyed and assessed to find out  suitable residence types. The result 

shows that townhouse is the best choice. This research studied design and development of 
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the communities located at canal. The new designs are shifted from the canal to increase us-

age area efficiency compared to the previous design due to the temperature and ventilation 

problems. The other design open areas were also examined since it has more open area. The 

result of this study can be used to develop the similar communities. Also, the concept and the 

problem solving method can be adapted and developed in the future study.

คำาสำาคัญ (Keywords): ออกแบบผังบริเวณ (Urban Planning), ชุมชนแออัด (Slum), เกาะความร้อน 

(Urban Heat Island)

1. บทนำา

  ปัจจุบันชุมชนที่จัดตัง้ตามระเบียบกรุง- 

เทพมหานครแบ่งออกเป็น ชุมชนแออัด ชุมชน

หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง และ

เคหะชุมชน ซึง่มีหลายชุมชนกำาลังขยายตัวมาก

ข้ึนและขาดการพฒันาการจัดระเบียบชมุชน กรม

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยจึงมีแนวทาง

แก้ไขปัญหา ดว้ยการกำาหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ 

มาตรการและแนวทางในการพัฒนาชุมชน โดย

จัดให้เหมาะสมตามจำานวนประชากรในชุมชนที่

อาศยัอยู ่โดยคำานวณพ้ืนทีร่วมทีม่อียูท่ัง้หมด และ

วางแผนว่าในบริเวณดังกล่าวสามารถเปลีย่น 

แปลงหรือจัดรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่ ซึง่ชุมชน

สามัคคีร่วมใจและชุมชนละแวกใกล้เคียงที ่อยู่

ในแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ถือเป็นชุมชน

กลุม่แรก ๆ ที่ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วม

ปรับปรุงตามแนวทางในการพัฒนาจากกรมพัฒนา

ชุมชนและยังเป็นกรณีศึกษาให้กับสถาบันพัฒนา

องคก์รชมุชนในดา้นการศกึษากระบวนการจดัทำา

แผนชีวิตชุมชน เพราะลักษณะทางกายภายตาม

แนวชายคลองมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน 

ซึง่งานวิจัยนีไ้ด้ทำาการศึกษาการออกแบบวางผัง

อาคารประเภททาวน์เฮาส์ ทั ้งนีล้ ักษณะทาง

กายภาพชุมชนส่วนใหญ่ในย่านนีม้ีลักษณะเป็น

ชุมชนแออัดติดกับคลองในรูปแบบบ้านเดี ่ยว

ขนาดเล็ก ทางสัญจรไม่สามารถนำารถยนต์เข้าไป

ได้ ส่วนมากสร้างรุกล้ำาลงไปในเขตคลอง ระบบ

สาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลยังไม่ดีเท่าที่

ควร ซึง่ภายในชุมชนสามัคคีร่วมใจได้ถูกปรับ

เปลี่ยนให้มีระเบียบมากขึ้น ทั้งระบบสาธารณูป-

โภค การวางผงัและทำาการปรับรูปแบบอาคารใหม่

จากเดิมที ่เคยเป็นบ้านเดี ่ยวแออัด กลายเป็น

ทาวน์เฮาส์ขนาด 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันดำาเนินการไป

แล้วส่วนหนึ่ง การดำาเนินการวิจัยเบื้องต้นทำาการ

ทดลองโดยใช้พืน้ที่ กับจำานวนครัวเรือนเป็นตัว

กำาหนดทำาการพัฒนา และนำามาจัดรูปแบบใหม่

เพ่ือวดัประสิทธิภาพอณุหภูมภิายในอาคาร ศกึษา

ประสิทธิภาพดา้นต่าง ๆ  ของการวางผงัอาคารใน

รูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม คือเป็นทาวน์

เฮาส์หันหลังให้พืน้ที่เปิดส่วนกลางใช้ร่วมกันซึง่

จะทำาใหมี้พื้นทีเ่ปิดโล่งมากข้ึน และสามารถนำาไป

ใช้กับการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ที่มีรูปแบบที่ใกล้

เคียงกัน 

2. ลักษณะของชุมชน

  ชมุชนสามัคคร่ีวมใจ เป็นชมุชนประเภท 1 

(ชุมชนแออัด) มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ ซึ่งเป็นที่ของ

กรมธนารักษ์ ปัจจุบันได้ทำาการเช่ากับกรมธนารักษ์ 

เพือ่การอยู ่อาศัย มีจำานวนครัวเรือนทั ้งหมด 

96 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 650 คน (รายงาน
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การศึกษา: แนวโน้มการเติบโตของชุมชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554) เดิมมีลักษณะ

ปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และรุก

ล้ำาลงไปในเขตคลอง ปัจจุบันได้จัดระเบียบโดย

การให้ปลูกสร้างอาคารให้พ้นแนวคลอง และ

เปลีย่นประเภทอาคารอยู่อาศัยจาก บ้านเดี่ยว 

เป็นทาวน์เฮาส์ ซึ่งได้ดำาเนินการไปแล้วทั้งหมด 5 

เฟส และเหลอืเฟสที่ 6 ซึง่ยังไม่ได้ทำาการปรบั

จากผังแม่บท เนื่องจากผังแม่บทเดิม ได้สูญหาย

จากเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554

 

รูปที่ 1 ผังบริเวณทั้งหมดของชุมชนสามัคคีร่วมใจ

รูปที่ 2  ทัศนียภาพภายในชุมชนสามัคคีร่วมใจในส่วน

  เฟสที่ 6

  

รูปที่ 3 บริเวณเฟสที่ 6 ชุมชนสามัคคีร่วมใจ

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เฟส 6

 ขนาดพื้นที่ 3083.61 ตารางเมตร

 ทิศเหนือ  ติดกับ ชุมชนข้างเคียง

 ทิศใต้   ติดกับ   คลองบางบัว

 ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ส่วนบุคคล

 ทิศตะวันตก   ติดกับ คลองบางบัว

  โดยการจัดผังใหม่ที่มีการพัฒนาไปแล้ว

ก่อนหน้าน้ันมีปัญหาในการวางอาคาร เช่น อาคาร 

หันออกไปยังทิศที่แดดส่องถึง ไม่มีพืน้ที่สำาหรับ

ทำากิจกรรมภายในชุมชนอย่างเพียงพอ พืน้ที ่

ที่ทำาการถอยร่นขึน้มาเพือ่เป็นทางสัญจรสำาหรับ

ชุมชนนัน้กลับกลายเป็นหน้าบ้านของผู ้อาศัย

ภายในชุมชนที่ทำาการต่อเติมออกมาจนสุดแนว

ถนน บ้างก็นำาโต๊ะเก้าอีข้องต่างๆ มาวางขวางทาง

สัญจรทำาให้สูญเสียพืน้ที ่ส่วนกลางที ่ควรเป็น 

ทำาให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนไม่ยอมที่จะรือ้

บ้านตัวเองแล้วทำาตามผังที่มีการพัฒนา เพราะ

เกรงว่าบ้านหลังใหม่ถูกย้ายไปในจุดอับ หรือเข้า

ถึงไดย้ากข้ึนกวา่แต่กอ่น ซ่ึงการออกแบบเบ้ืองต้น

ได้ทำาการดูข้อกำาหนดเกีย่วกับการสร้างอาคาร 

ระยะร่นจากคลอง ในกรณีอาคารที่ก่อสร้างหรือ

ดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำาสาธารณะ เช่นแม่น้ ำา คู 

คลอง ถ้าแหล่งน้ำาสาธารณะน้ันมีความกวา้งต้ังแต่ 

10 เมตรขึน้ไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจาก

เขตแหล่งน้ำาสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ซึ่ง

แหล่งน้ำาในพืน้ที่ชุมชนนัน้เข้าข่ายมีความกว้าง

ตัง้แต่ 10 เมตรขึน้ไป จึงต้องทำาการร่นอาคาร

อย่างน้อย 6 เมตร ลักษณะอาคารภายในชุมชน

น้ันส่วนใหญ่เป็นอาคารประเภททาวน์เฮาส์ขนาด 

2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 80–140 ตารางเมตร ขนาด

หน้ากว้าง 4–7 เมตรขึน้อยู่กับขนาดครอบครัว 

ลึก 8–10 เมตรมี 3 ชว่งเสา ดา้นหน้าและดา้นหลัง

อาคารมีพื้นที่ด้านละ 2 เมตร ภายในประกอบไป
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ดว้ย ชัน้ล่างมีสว่นรับแขก ทานอาหาร ส่วนเตรียม

อาหาร ห้องน้ำา ชั้นบน มีห้องนอน 2 ห้องพื้นที่

หลังบ้านเป็นส่วนซักล้าง

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างแบบบ้านทาวน์เฮาส์ภายในชุมชน (เดิม)

3. แนวทางการออกแบบชุมชนใหม่

  งานวจิยันีไ้ดท้ำาศกึษาเพ่ือพัฒนาและเป็น

แบบแผนในการดำาเนินการ และยกคุณภาพชีวิต

คนในชุมชนในความหมายตามระเบียบกรุงเทพ- 

มหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 

ซึง่หมายถึง ชุมชนแออัดเพือ่เป็นแนวทางหรือ

แนวความคิดเบื้องต้น สำาหรับการจัดวางรูปแบบ

อาคารประเภททาวน์เฮาส์ที่เหมาะสมต่อผู้คนที่

อาศัยอยู่ในชุมชน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มี

อยู่ของตัวชุมชน อีกทั้งเป็นข้อมูลการออกแบบ

การวางอาคารและจดัพ้ืนทีภ่ายในอาคารประเภท

ทาวน์เฮาส ์ไว้ศึกษาเพ ิม่เตมิและตอ่ยอดใน

อนาคตโดยในการศึกษาได้ทำาการเปรียบเทียบ

อุณหภูมิภายในอาคาร โดยการใช้โปรแกรม

จำาลอง EDSL Tas สำาหรับรูปแบบการจัดวางพ้ืนที่

สำาหรับอาคารประเภททาวน์เฮาส์รูปแบบการ

วางล้อมรอบเปิดพ้ืนทีเ่ป็นคอร์ดดา้นหลัง ใชพ้ื้นที่

ร ่วมกันโดยมีการเก็บขอ้มูลเบือ้งต้นจากการ

สอบถามคุณทวาย มาทอง คณะกรรมการชุมชน

สามัคคีร่วมใจ และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ในด้าน

ชีวิตความเป็นอยู่ก่อนและปัจจุบัน รูปแบบการ

ดำาเนินการของคณะกรรมการชมุชนต่อเจา้หน้าที่

ที ่เกีย่วข้อง แบบก่อสร้าง ผังรวมทั้งหมดของ

ชมุชน จากน้ันจงึนำาข้อมูลทีไ่ดม้าทำาการวเิคราะห์

พืน้ที ่ท่ีต้องการพัฒนาจำาลองสภาพการจัดผัง

อาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ EDSLTas 

การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาเชงิทดลอง รูปแบบการ

วางผงัอาคารโดยการจดัวางพ้ืนทีเ่พ่ือการทดลอง 

ดังนี้ 

  1. แบบตั้งฉากกับคลองมีทั้งหมด 5 กลุ่ม

อาคาร

  2. แบบทาวน์เฮาส์วางล้อมรอบเปิดพื้นที่

เป็นคอร์ดด้านหลัง ใช้พื้นที่ร่วมกัน 

 

รูปที่ 5 การจดัวางอาคารทาวน์เฮาส์แบบที ่1 วางอาคาร

  ตั้งฉากกับแนวคลอง

 

รูปที่ 6 การจดัวางอาคารทาวน์เฮาส์แบบที ่2 วางอาคาร

  แบบล้อมกรอบ
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  โดยในแบบแรก (รูปที ่5) ไดป้รับเปล่ียนรูป

แบบในผังพืน้อาคารเดิมโดยลดพืน้ที่หน้ากว้าง

อาคารลงและเพิม่ความลึกขึน้ เพือ่ให้สามารถ

จัดกลุ่มอาคารได้มากขึ้น ส่วนแบบที่ 2 (รูปที่ 6) 

ปรับเปลีย่นการวางอาคารโดยต้องการให้มีพืน้ที่

ส่วนกลางเปิดโล่งที่สามารถใช้พืน้ที่ร่วมกัน เพือ่

จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนได้จึงออกแบบ

ให้อาคารล้อมรอบกัน ทำาให้เกิดพืน้ที ่เปิดโล่ง

ตรงกลางไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ร่วมกัน โดยมีราย

ละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้

  - ผังพื้นอาคารแบบที่ 1 ชั้น1 ประกอบ

ดว้ยส่วนอเนกประสงค ์ส่วนทานอาหาร ส่วนครัว 

ส่วนห้องน้ ำา และทางออกหลังบ้าน ชั ้นที ่ 2 

ประกอบด้วย ห้องนอน 1 และ 2 มีห้องน้ำาพร้อม

ห้องอาบ 1 ห้อง พื้นที่ทั้งหมด 87 ตารางเมตร

 

รูปที่ 7 ผังพื้นทาวน์เฮาส์แบบที่ 1 (ใหม่)

  - ผังพื้นอาคารแบบที่ 2 มีทั้งหมด 2 รูป

แบบ คือ แบบห้องหัวมุม ซึ่งจะอยู่ในส่วนบริเวณ

มุมทั้ง 4 ทิศ มีจำานวน 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 

1 มีส่วนอเนกประสงค์ ส่วนทานอาหาร ส่วนครัว 

ห้องน้ำา 1 ห้อง ห้องนอน 1 ห้อง ชั้นที่ 2 มีห้อง

นอน 2 และ 3 ห้องน้ำา 1 ห้อง และส่วนซักล้าง 

(พื้นที่ภายนอก) พื้นที่ทั้งหมด 128 ตารางเมตร

 

รูปที่ 8 ผังพื้นทาวน์เฮาส์แบบที่ 2 ห้องหัวมุม (ใหม่)

  รูปแบบที่ 2 มีขนาด 3 ชั้นประกอบด้วย 

ชัน้ที ่1 มีส่วนอเนกประสงค์ ส่วนทานอาหาร ส่วน

ครัว และห้องน้ำา 1 ห้อง ชั้นที่ 2 มีห้องน้ำา 1 ห้อง

และห้องนอน 1 ห้อง ชั้นที่ 3 มีห้องนอนที่ 2 และ

ส่วนซักล้าง (ภายนอกอาคาร) พืน้ที่ท้ังหมด 96 

ตารางเมตร

 

รูปที่ 9 ผังพื้นทาวน์เฮาส์แบบที่ 2 ขนาด 3 ชั้น (ใหม่)

  

  วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุมาตรฐานที่สามารถหา

ซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด ไดแ้ก่ผนังอฐิบล๊อค แผน่พ้ืน

คอนกรีตสำาเร็จรูปประตูหน้าต่างตามมาตรฐาน

ผูผ้ลิต หอ้งน้ำาปูกระเบ้ืองขนาด 30 x 30 เซนติเมตร 

หลังคากระเบื้องลอนคู่ เนื่องจากเป็นการพัฒนา

ในพ้ืนทีช่มุชนแออดั ทำาใหว้สัดทุีใ่ชใ้นการทดลอง

อาจจะมีตน้ทนุไม่สงูมากเพราะกำาลังจา่ยของผูอ้ยู่

อาศัยอาจไม่เพียงพอ 

  โดยคา่พ้ืนทีฐ่านต่าง ๆ  ของวสัดอุา้งองิคา่

มาตรฐานจาก ASHRAE 90.1-2007 ทดลองโดย

การขึ้นโมเดล 3 มิติจากโปรแกรม EDSL Tas 
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รูปท่ี 10 โมเดล 3 มิติท่ีทำาการข้ึนจากโปรแกรม EDSL Tas

  เม่ือกำาหนดคา่พ้ืน ผนัง โซนของแต่ละแบบ

เรียบร้อยทำาการนำารายละเอียดของแต่ละพืน้ที่

เข้ามาใส่ในส่วนทีท่ีก่ำาหนดไว ้แล้วทำาการคำานวณ

ผล โดยมีตัวแปรควบคุมคือรายละเอียดวัสดุ ค่า

สภาพอากาศมาตรฐาน การวางทิศและบริบท 

เป็นต้น

4. ผลการศึกษา

4.1  ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมต่ิำาสดุ – สงูสดุ

 ทั้งสองแบบ

  ซึง่เมือ่ทำาการประมวลผลการทดลองแล้ว

ทำาให้เห็นว่าแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ช่วงอุณหภูมิ

ของอาคารมีค่าสูงสุด และต่ำาสุดในช่วงใดบ้าง 

ดังนี้

ตารางที ่ 1 ค่าที่ได้จากการประมวลผลจากโปรแกรม 

EDSL Tas แบบที่ 1

Value Unit Zone Day Hours

Max Air 

Temp
48.49 C

Group1 

Roof
109 13

Min Air 

Temp
18.89 C

Group5 

Roof
356 7

ตารางที ่ 2 ค่าที่ได้จากการประมวลผลจากโปรแกรม 

EDSL Tas แบบที่ 2

Value Unit Zone Day Hours

Max Air 

Temp
42.65 C

Type 2 

South 

Roof

109 14

Min Air 

Temp
18.81 C Court 1 356 7

  จากตารางที่ 1 และ 2 เห็นได้ว่าอุณหภูมิ

สูงสุดอยู่ในช่วงของวันที่ 109 ชั่วโมงที่ 13-14 ซึ่ง

แปลผลออกมาได้ว่าเป็นวันที่  19 เมษายน เวลา 

13.00-14.00 น. (ฤดูร้อน) ซึง่มีอุณหภูมิสะสม

บริเวณหลังคาอยู่ที่ 46.49 องศาเซลเซยีสใน

แบบที่ 1 และ 42.65 องศาเซลเซียสในแบบที่ 2 

อุณหภูมิต่ำาสุดอยู่ในวันที่ 356 ชั่วโมงที่ 7 ซึ่งแปล

ผลออกมาได้เป็นวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 7.00 น. 

(ฤดูหนาว) ซึง่อุณหภูมิสะสมอยู่ที่ 18.89 องศา

เซลเซียสในแบบที ่1 และ18.81 องศาเซลเซียสใน

แบบที่ 2

 

รูปที่ 11 ความร้อนสะสมสูงสุดในแบบที่ 1 และแบบที่ 2  

   วันที่ 109

  จากรูปที ่11 เหน็ไดว้า่ในชว่งเวลาดงักล่าว 

อุณหภูมิสูงสุด สะสมอยู่ในบริเวณหลังคา ส่วน

อุณหภูมิที่ตัวอาคาร เฉลี่ยอยู่ 32 องศาเซลเซียส 

ซึง่อุณหภูมิภายนอกเฉลีย่อยู ่ที่ 31.5 องศา

เซลเซียส โดยตัง้ค่าเปิดหน้าต่างในบริเวณที่ใช้

งานเพือ่การระบายอากาศลดการสะสมอุณหภูมิ

ภายในอาคาร 
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4.2  ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิในส่วนที่ใช้

  งานบ่อย

  ในด้านของอุณหภูมิเฉลีย่นัน้ ได้ทำาการ

เลือกวันในช่วง 3 เดือนคือ วันที่ 21 มีนาคม (ฤดู

ร้อน), 21 มิถุนายน (ฤดูฝน), 21 ธันวาคม (ฤดู

หนาว) เข้ามาเพือ่เปรียบเทียบทั้ง 2 แบบกรณี

ศึกษา

  

รูปท่ี 12  อุณหภูมิเปรียบเทียบบริเวณส่วนหลังคาช่วงเดือน  

   3, 6, 9

  

รูปท่ี 13 อุณหภูมิเปรียบเทียบบริเวณโถงช่วงเดือน 3, 6, 9

  

รูปท่ี 14  อณุหภูมเิปรียบเทยีบบริเวณหอ้งนอนชว่งเดอืน  

    3, 6, 9

  จากรูปที ่12-14 อณุหภูมโิดยรวมเฉล่ียวนั

ที่ 21 มีนาคม เท่ากับ 31.34 องศาเซลเซียส วัน

ที่ 21 มิถุนายน อยู่ที่ 29.11 องศาเซลเซียส และ

วันที่ 21 ธันวาคม อยู่ที่ 24.17 องศาเซลเซียส 

เม่ือเปรียบเทยีบแบบทีค่ำานวณออกมาทัง้ 2 แบบ

ปรากฏวา่ อณุหภูมิในแต่ละส่วนของบ้านมีอณุห-

ภูมิเฉลีย่สูงในบริเวณด้านทิศใต้ และตะวันตก 

ในแบบที ่1 จงึมีพื้นทีบ่ริเวณหน้าบ้านในบางกลุ่ม

ที่หันออกทางทิศใต้มีแสงแดดสะท้อนเข้าสูต่ ัว

อาคารทำาให้เกิดความร้อนสะสมในอาคารอีกทั้ง

การระบายอากาศถ่ายเทได้ดีไม่เท่าแบบที่ 2 จึง

ทำาให้มีผลต่างระหว่างอุณหภูมิในโซนเดียวกัน

ประมาณ 0.5 – 1 องศาเซลเซียส

5. การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

  จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าช่วง

อุณหภูมิเฉลีย่ที่ได้ยกตัวอย่างมานัน้ เมือ่เปรียบ

เทียบกับอุณหภูมิภายนอกแล้ว มีอุณหภูมิสะสม

ภายในอาคารไม่สูงมากเนือ่งด้วยการวางอาคาร

ที่เปิดพืน้ที่ด้านหลังเป็นพืน้ที่ส่วนกลางเปิดโล่ง

และทุกครัวเรือนสามารถออกมาใช้พืน้ที่ดังกล่าว

ได้ จึงทำาให้พืน้ที ่หลังบ้านสามารถใส่ช่องเปิด

ที่ใหญ่ขึน้และด้วยความที่เป็นพืน้ที่เปิดโล่งนัน้

ทำาให้การระบายอากาศ จากหน้าบ้านไปสู่หลังบ้าน

นัน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดอุณหภูมิสะสม

ภายในอาคารลง และในช่วงกลางคืนก็สามารถ

ระบายอุณหภูมิสะสมออกนอกอาคารได้ดีกว่า

แบบกรณีศึกษาแบบที่ 1 ที่มีพืน้ที่ด้านหน้าและ

ด้านหลังห่างกันไม่มากทำาให้การระบายอากาศ

จากภายในสูภ่ายนอกไม่ดีพอ ในด้านของพืน้ที่

เปิดโล่งแต่ละอาคาร เมือ่เปรียบเทียบระหว่าง

แบบที่ 1 และแบบที่ 2 จะเห็นได้ว่าพื้นที่เปิดโล่ง

ของแบบที่ 2 นั้นมีพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้เยอะ

กว่าเมือ่เทียบจำานวนยูนิตในแต่ละอาคาร ซึง่ใน
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แบบแรกน้ันจะมีพื้นทีเ่ปิดโล่งเป็นของกลุ่มอาคาร 

น้ันๆ ซ่ึงถ้ามีการประชมุกลุ่มหมู่บ้านก็ตอ้งเดนิไป

บ้านใดบ้านหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการชุมชน และ

ถ้ามีกิจกรรมพิเศษประจำาปี หรือประเพณีต่างๆ 

ก็อาจใช้พืน้ที ่ได้ไม่สมบูรณ์นักเพราะส่วนใหญ่

พื้นที่เปิดโล่งในแบบที่ 1 นั้นอยู่เป็นกลุ่มๆ ความ

ทั่วถึงอาจไม่เท่ากับแบบที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง 

สามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่มีกิจกรรมร่วมกัน

ในชุมชน และเมื่อมีทางเข้าออกเชื่อมสู่พื้นที่ส่วน

กลางขนาดใหญ่แล้วความเชื ่อมโยงกันในด้าน

ปฎิสัมพันธ์ต่อเพือ่นบ้านนัน้ยิ่งมีมากขึน้เพราะ

พื้นที่เปิดโล่งดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนรวม สามารถ

ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและมีความสวยงามสามารถ 

เพ่ิมพ้ืนทีส่เีขียวใหกั้บกลุ่มอาคารไดม้ากกวา่แบบ

ที่ 1 อีกด้วย

 

รูปที่ 15 พื้นที่เปิดโล่งของอาคารในกรณีศึกษาแบบที่ 2

6. บทสรุป

  ในการออกแบบเบือ้งต้นนัน้การจัดสรร

พืน้ที่เพือ่ให้เกิดความลงตัวนัน้ค่อนข้างละเอียด

อ่อน เนือ่งจากต้องทำาการเก็บข้อมูลและศึกษา

บริบทในระยะเวลาหนึง่ จึงสามารถนำามาปรับ

เปลีย่นและเพิม่เติมให้แบบที่ได้มีความสมบูรณ์

ทั้งในด้านการใช้งาน และประสิทธิภาพในด้าน

อุณหภูมิสะสม การระบายอากาศ และข้อจำากัด

ในด้านต่างๆ เช่น ข้อจำากัดในด้านกฎหมาย งบ

ประมาณการก่อสร้างที่เหมาะสม ความพึงพอใจ

ต่อผู้ใช้งาน และความสวยงามในด้านสถาปัตย-

กรรม ทัง้น้ีในการทดลองการวางอาคารในรูปแบบ

ดังกล่าวนี ้ สามารถเป็นรูปแบบเบือ้งต้นในการ

จัดผังในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความสวยงามและมี

ประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ ทีก่ล่าวมาน้ีมากข้ึนใน

อนาคตเพือ่ทำาให้เกิดความน่าอยู่ และประชากร

ทีม่รีายไดน้้อยน้ันมีคณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน ลดปัญหา

สังคมที่ยังแฝงอยู่ในพืน้ที่ท่ีเรียกว่า ชุมชนแออัด 

ให้ดีขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ 

 ประกาศกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2552 กำาหนดให้อาคารที่มีขนาดใหญ่กว่า 2,000 ตร.ม. ต้อง

มีคา่การถ่ายเทความร้อนรวมตามมาตรฐาน ส่งผลใหอ้าคารทีอ่อกแบบใหใ้ชผ้นังเอยีงมากกวา่ 90 องศา

ในปัจจบัุน ต้องใชก้ารประมาณคา่ OTTV ทีซ่บัซ้อน อาคารผนังเอยีงดงักล่าวมีประสิทธิภาพดา้นพลังงาน

มากกว่าอาคารผนังตัง้ตรงทั่วไปเนือ่งจากการหลบรังสีตรง โดยจะได้รับรังสีสะท้อนจากพืน้ที่โดยรอบ

มากขึ้น ในการศึกษานี้จะจำาลองอาคารประเภทสำานักงานที่มีผนังเอียง เพื่อหาค่าของตัวแปรในสมการ 

OTTV พร้อมเสนอแนวทางการคำานวณค่า OTTV โดยการใช้ผนังเอียงโดยคำานึงถึงผลของพื้นที่รอบข้าง 

ผลจากทดลองพบว่า อาคารผนังเอียงช่วยลดค่า OTTV จากอาคารผนังตัง้ แต่จะใช้พลังงานมากกว่า 

หากค่า OTTV เท่ากันกับอาคารผนังตั้ง

Abstract 

 According to Notification of Ministry of Energy in 2009, the new buildings with area 

exceed 2,000 sq.m. are required to meet Overall Thermal Transfer Value (OTTV) standard. 

However, OTTV evaluation is more complicated for building with inclined wall. Keeping away 

from direct sun, buildings with inclined wall promise greater energy-efficient, but they would 

gain more heat from ground reflectance comparing to buildings with vertical wall. By using 

eQuest 3.6, a building energy simulation program, a generic office building with inclined wall of 

various combinations were simulated to collect value for OTTV equation. For identical OTTV, 

the results show that buildings with inclined wall reduce OTTV but consume higher energy than 

that of buildings with vertical wall. 

คำาสำาคัญ (Keywords): ผนังเอียง (Inclined Wall), OTTV, อัตราส่วนสะท้อน (Albedo)
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1. ที่มาและความสำาคัญ

  ในปีพ.ศ. 2552 กระทรวงพลังงานได้

ประกาศเรือ่งการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

คำานวณการออกแบบอาคารแต่ละระบบ การใช้

พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร พ.ศ. 2552 

ขึน้มา เพือ่นำาไปใช้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ

อนุรกัษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยครอบคลุมอาคาร

ทีม่ขีนาดต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป (กระทรวง

พลังงาน, พ.ศ. 2552) ในส่วนหมวดที่ 1 ได้มีการ

กล่าวถึงการคำานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวม 

(Overall Thermal Transfer Value, OTTV) ของ

ระบบกรอบอาคาร อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้

ไม่ได้ครอบคลุมถึงอาคารที่มีผนังเอียงมากกว่า 

90 องศาขึน้ไป ทำาให้การประเมินอาคารที่มีรูป

แบบที่หลากหลายในปัจจุบันทำาได้ยากและใช้ค่า

การประมาณแทน แต่จากการวจิยัพบวา่อาคารที่

ใช้ผนังเอียงมีประสิทธิภาพในการช่วยลดการใช้

พลังงานโดยการหลบรังสีอาทิตย์ตรง (อธิวัฒน์ 

อัศวพิทยานนท์, 2553) อย่างไรก็ตาม การใช้ผนัง

เอียงจะได้รับผลกระทบจากสิง่แวดล้อมในเรือ่ง

รังสีสะท้อนซึง่อาจทำาให้ผนังเอียงไม่มีประสิทธิ-

ภาพ จากหลักเกณฑ์และวิธีการคำานวณค่าการ

ถ่ายเทความร้อนรวมตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 

2552 นี้ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งที่ควรจะมีการ

วิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมงานออกแบบที่ใช้

ผนังเอียง เพือ่ให้หลักเกณฑ์นีส้ามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้กับกรอบอาคารที่มีรูปแบบที่หลาก

หลายมากยิง่ข้ึน จงึเป็นทีม่าของวตัถุประสงคข์อง

งานวิจัยนี้      

      

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1  สุริยะวิถีและรังสีดวงอาทิตย์

2.1.2	สุริยะวิถี

  การโคจรของโลกรอบดวงอาทติยน์อกจาก

จะโคจรโดยรอบดวงอาทิตย์ แกนหมุนของโลก

ยังทำามุมเอียงกับระนาบของวงโคจรอีกด้วยเช่น

กัน โดยที่ตำาแหน่งของเส้นศูนย์สูตรจะเอียงไป

ในทิศเหนือหรือใต้มากที่สุดไม่เกิน 23.45 องศา

เหนือหรือใต้ ขึ้นอยู่กับวันในรอบ 1 ปีนั้น ส่งผล

ใหป้ริมาณรังสีอาทติยท์ี่ระนาบบนพ้ืนโลกมีความ

แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 

  

2.1.2	รังสีดวงอาทิตย์

  รังสีอาทิตย์ ถูกแบ่งเป็นรังสีตรง (Beam 

Radiation) คือรังสีที่ตรงจากดวงอาทิตย์สูพ่ืน้ผิว 

และรังสีกระจาย (Diffuse Radiation) ที่เกิดจาก

การสะท้อนรังสีตรงจากสิ่งแวดล้อม ปัจจัยหนึ่งที่

ทำาให้ผนังได้รับรังสีเพิม่ขึน้คือสิง่ปกคลุมพืน้ดิน

รอบข้าง กรณีที่สิ่งปกคลุมมีอัตราส่วนสะท้อนสูง 

ผนังก็จะได้รับรังสีกระจายเพิ่มขึ้นเช่นกัน

2.2  การประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวม 

  ของระบบกรอบอาคาร

  การคำานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวม

ของระบบกรอบอาคารเป็นการคำานวณพืน้ที ่

กรอบเฉพาะพ้ืนทีป่รับอากาศเทา่น้ันเพ่ือควบคมุ

ประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารที่จะสร้าง

ขึ้นใหม่ สำาหรับอาคารสำานักงาน ถูกกำาหนดไว้ที่ 

50 W/m2 โดยสามารถคำานวณได้โดยสมการที่ 1 

และ 2 (กระทรวงพลังงาน, 2552) 

OTTVi= (UW)(1-WWR)(TDeq)+(Uf)(WWR)(∆T) 

+(WWR)(SHGC)(SC)(ESR)   ( 1 )  

และ       
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OTTV= (AW1)(OTTV1) + (AW2)(OTTV2)+…+ (Awi)

(OTTVi) / Aw1 + Aw2 + ... + Awi            (2)

  ค่า TDeq ∆Tและ ESR เป็นค่าความต่าง

ของอุณหภูมิผนังภายในกับภายนอก คา่ความต่าง

ของอุณหภูมิกระจก และ คา่รังสีอาทติยท์ีม่ผีลต่อ

การถ่ายเทความร้อนผ่านกระจกตามลำาดับ ค่า

เหล่านีถู้กกำาหนดไว้สำาหรับมุมเอียงผนังไม่เกิน 

90 องศาเทา่น้ัน หากต้องการทราบคา่สำาหรับผนัง

ที่เอียงมากกว่า 90 องศา สามารถคำานวณโดย

สมการที่ 3 - 6 (Chou and Chang, 1996) 

OTTV = Qtotal envelope /(AOH x Aenvelope)          (3) 

TDeq(1-WWR)(Uw) = Qwall,cond/yr/(AOHxA)     (4) 

∆T(WWR)(Uf) = Qwin,cond/yr/(AOHxA)       (5) 

ESR(WWR)(SC) = Qwin,rad/yr/(AOHxA)         (6)

Qtotal envelope = ผลรวมค่าการถ่ายเทความร้อนผ่าน

      เปลือกอาคารท้ังหมดตลอดท้ังปี (W)     

Qwall,cond/yr = ผลรวมของการนำาความร้อนผ่าน

      ผนังทึบตลอดทั้งปี (W)   

Qwin,cond/yr = ผลรวมของการนำาความร้อนผ่าน

      กระจกตลอดทั้งปี (W)    

Qwin,rad/yr = ผลรวมของการแผ่รังสีผ่านกระจก

      ตลอดทั้งปี (W)            

AOH  = (annual operation hours) ชั่วโมง

                การใช้งานของอาคารตลอดท้ังปี (hrs) 

Aenvelope  = พื้นที่ของผนังอาคารทั้งหมด (m2)

A   = พื้นที่ของผนังด้านที่พิจารณา (m2)

2.3  อาคารผนังเอียง 

  การออกแบบผนังเอียงเป็นการออกแบบ

ทีมี่ประสิทธิภาพในการประหยดัพลังงาน อยา่งไร

ก็ตาม ควรใหค้วามสำาคญักับเร่ืองของการสะทอ้น

ของส่ิงปกคลุมพ้ืนดนิดว้ย หากมีการใชผ้นังทีเ่อยีง

มากเกินไป จะทำาใหภ้าระการทำาความเยน็เพ่ิมข้ึน

จากผนังที่เอยีงน้อยกวา่เน่ืองจากจะไดรั้บผลกระ

ทบของรังสีสะทอ้นจากส่ิงปกคลุมพ้ืนดนิและพ้ืนที่

ปรับอากาศที่เพิ่มขึ้น (Chan and Chow, 2014) 

กรณีที่มี WWR ต่ำากว่า 0.1 จะไม่มีความจำาเป็นที่

จะต้องใช้ผนังเอียง เนือ่งจากจะเป็นการเพิม่ค่า

พลังงานที่ใช้แทนจึงเหมาะสมกับอาคารที่มีค่า 

WWR สูง (อธิวัฒน์, 2553) งานวิจัยนีจ้ึงเลือก

คำานวณเฉพาะค่า ESR เพื่อใช้ในการคำานวณค่า 

OTTV        

        

3. ระเบียบวิธีวิจัย

3.1  การคำานวณค่า ESR ของผนังเอียง 

  ค่า Qwin,rad/yr จะคำานวณด้วยโปรแกรม 

eQUEST 3.64 ในส่วนของการแสดงผลลัพธ์ราย

ชั่วโมง (Hourly report) เพื่อหาปริมาณรังสีที่ผ่าน

กระจกของอาคารสำานักงานตัวอย่างตลอดทั้งปี

แทนค่าในสมการเพือ่หาค่า ESR ในมุมเอียง

กระจกตัง้แต่ 0-150 องศาและค่าอัตราส่วน

สะท้อนของสิง่ปกคลุมพืน้ดินเท่ากับ 0.20 โดย

กระจกที ่ใช้ในการคำานวณได้แก่กระจกที ่มีค่า 

SHGC ระหว่าง 0.22-0.81 แล้วจึงสร้างสมการ

ถดถอยที่มีค่า x ที่จุดตัดแกน y เท่ากับ 0 เพื่อที่

จะทราบค่า ESR ในกรณีกระจกต่างๆ รูปแบบ

ของอาคารตัวอย่างเป็นไปตามรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 อาคารตัวอย่าง 1 ชั้น เพื่อหาค่า ESR
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3.2  อาคารตัวอย่างเพื่อนำามาใช้หาค่า OTTV 

  ลักษณะของอาคารตัวอย่าง 1 ชั้นจะเป็น

ไปตามรูปที่ 1 โดยจะเน้นไปที่ผลลัพธ์จากการ

เอียงผนังที ่เป็นผนังโปร่งแสงหรือกระจก จึง

กำาหนดใหใ้ช ้WWR เทา่กับ 1.0 ในทศิทีจ่ะทำาการ

ศึกษาผนังเอยีง ส่วนทศิอืน่จะเป็นผนังก่ออฐิฉาบ

ปูนหนา 0.1 m มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสี

อาทิตย์เท่ากับ 0.3 และกระจกที่ใช้คือ กระจกใส

และกระจกสีเขียวหนา 6 mm

3.3  การคำานวณปริมาณการใช้พลังงาน

  ร ูปแบบอาคารที ่ใช้จะเป็นไปตามที ่ใช้

คำานวณค่า OTTV เพื่อวิเคราะห์ผลจากค่า OTTV 

ทีส่ง่ผลต่อปริมาณการใชพ้ลังงานของอาคารผนัง

เอยีงในระดบัต่างๆ โดยปริมาณการใชพ้ลังงานจะ

ใช้โปรแกรม eQUEST 3.64 ในการคำานวณโดย

ไม่คำานึงถึงการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา และ

พืน้ที่เพิม่เติมจากการเอียงของผนัง เพือ่ให้พืน้ที่

เปลือกอาคารคงที่ดังรูปที่ 2

  

รูปที่ 2  การปรับองศาเอยีงของผนังเพ่ือไม่ใหเ้กิดการเพ่ิม

  ขึ้นของพื้นที่กระจกของอาคารตัวอย่าง  

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลวิเคราะห์ค่า ESR ที่ได้จากการจำาลอง 

 

รูปที่ 3  คา่ ESR ทีม่มุเอยีงของผนัง 0-150 องศาจากแนว

  ระนาบ

  ผนังเอยีงส่งผลใหไ้ดรั้บคา่รังสีลดลงในทกุ

ทิศทางและค่า ESR ลดลงด้วยตามรูปที่ 3 แม้ว่า

จะลดรังสีตรงลงไปไดม้าก แต่จะไดรั้บรังสีสะทอ้น

จากสิง่ปกคลุมพืน้ดินมากขึน้ตามมุมเอียงที่มาก

ขึ้นส่งผลให้ค่า ESR ที่มุมเอียงมากกว่า 90 องศา

ไม่แตกต่างจากมุมเอียง 105-150 องศามากนัก 

4.2  เปรียบเทียบค่า OTTV ผนังเอียง

  ค่า ESR เมื่อใช้กระจกใสหนา 6 mm เป็น

วัสดุหน้าต่าง ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในรูปที่ 4  

รูปที่ 4  ค่า OTTV ที่มุมเอียง 90-150 องศา
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 จากรูปที ่4 จะเหน็วา่การเอยีงผนังในทศิเหนือ

จะลดค่า OTTV ลงจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ขณะที่ทิศตะวันออกและตะวันตกควรมีมุมเอียง

มาก ค่ามุมเอียงที่ 135 องศาจากแนวระนาบ

สามารถลดค่า OTTV ลงได้ถึง 10 W/m2 และ 15 

W/m2 จากค่ามุมเอียง 120 และ 105 องศาตาม

ลำาดับ อย่างไรก็ตามค่า OTTV สำาหรับผนังเอียง

ท่ีมี WWR = 1.0 จะมีค่า OTTV เกินกว่า 50 W/m2 

ทัง้หมด และจะไมผ่า่นเกณฑ์ตามกฎหมาย ดงัน้ัน

ต้องออกแบบให้มีผนังทึบในด้านอื่น ๆ ของ

อาคาร หรือใช้กระจกที ่กันรังสีความร้อนได้

มากกว่ากระจกใส หรือต้องจัดการปกคลุมพืน้ที่

โดยรอบผนังเอียงให้มีค่าอัตราส่วนสะท้อนน้อย

กว่า 0.2 เป็นต้น 

4.3  เปรียบเทียบค่า OTTV ต่อค่าพลังงาน 

  จากผลลพัธ ์ ที่ ได้จากการคำานวณค่า

พลังงานที่ใช้ในอาคารตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ผลลัพธ์ค่า OTTV ต่อค่าพลังงานที่ใช้จะถูกแสดง

ด้วยสมการถดถอย โดยค่า R2 ≅ 0.9 เพื่อใช้ใน

การทำานายผลกระทบของค่า OTTV ที่มีผลต่อ

พลังงานที่ใช้ในอาคารซึง่ผลที่ได้จะเป็นไปตาม

รูปที่ 5 และตารางที่ 1

 

รูปที่ 5 เปรียบเทียบผลกระทบของค่า OTTV ต่อค่า

  พลังงานต่อปีระหว่าง ผนังตรงกับผนังเอียง 120 

  องศา 

ตารางท่ี 1  สมการถดถอยสำาหรับทำานายปริมาณพลังงาน

ต่อปี (y) ด้วยค่า OTTV (x) 

องศา สมการถดถอย

90 y=0.19x + 145.14

120 y=0.22x + 144.76

 

  รูปที่ 5 แสดงว่ากระจกชนิดเดียวกันแต่มี

มุมเอียงต่างกันจะมีค่า OTTV ต่างกันโดยที่กรณี

ทีใ่ชผ้นังเอยีงจะมีคา่ OTTV ในชว่งต่ำากวา่ผนังตรง

คือ 50-70 W/m2 ในขณะที่ผนังตรงจะมีค่า OTTV 

อยู่ที่ 60-90 W/m2 ส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าต่ำา

ลง อย่างไรก็ตามการใช้ผนังเอียงจะทำาให้ค่า 

OTTV ลดลงจากปกติอยู ่แล้วยกเว้นกรณีค่า

อัตราส่วนสะท้อนสูงซึ่งจะทำาให้ค่า OTTV สูงและ

ค่าพลังงานที่ใช้สูงกว่าอาคารปกติ การใช้ผนัง

เอียงจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มุมเอียงผนัง

ที่ออกแบบจึงควรให้ความสำาคัญกับอัตราส่วน

สะทอ้นของพ้ืนดนิเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ

ลด OTTV และพลังงานในอาคาร   

   

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

  การใช้ผนังเอยีงยงัเป็นตัวเลือกทีด่สีำาหรับ

การออกแบบเพือ่การลดค่า OTTV และการใช้

พลังงาน เพียงแต่ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสม 

เนือ่งจากอาคารผนังเอียงจะใช้พลังงานมากกว่า

อาคารธรรมดาในกรณีที่ค่า OTTV เท่ากัน แต่

อาคารผนังเอยีงเป็นอาคารทีช่ว่ยลดคา่ OTTV อยู่

แล้ว อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงค่าการสะท้อน

รังสีจากพื้นดินที่สูงเพราะจะทำาให้ค่า OTTV และ

ปริมาณการใช้พลังงานรวมสูงขึ้น จึงควรให้ความ

สำาคัญกับพืน้ที่รอบข้างอาคารที่จะส่งผลกระทบ

ต่ออาคารผนังเอียง



ผลกระทบของอาคารผนังเอียงต่อการคำานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวม (OTTV)
ศิวายุ กลิ่นสมิทธิ์ และ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ520
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