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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัย กรณีศึกษา โครงการ

บ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย เก็บข้อมูลโดย

วธีิสัมภาษณ ์และบันทกึภาพที่อยู่อาศยัโครงการบ้านมั่งคง เขานอ้ย พัทยา ผลการสำารวจพบปัญหาของ

พ้ืนที่ ที่ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้อยู่อาศยั และปัญหาดา้นความปลอดภัยในการใชง้าน จงึได้

นำาแนวความคิดการออกแบบเพือ่ทุกคนมาเป็นกรอบในการออกแบบ เพือ่ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้

งานได้สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมีการนำาเสนอแบบ

จำาลองสามมิติ ให้ผู้อยู่อาศัยพิจารณาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อนำาไปปรับใช้ต่อไป 

Abstract

 This article aims to study the design residential case studies Banmunkung Khaonoi Pat-

taya This article proposes a participatory qualitative research. The data collection was con-

ducted through a non-participant observation, photography and in-depth interview. The research-

ers found problem areas that do not meet the needs of the residents and security in use. The 

concept of Design for All (AKA Universal Design) is a framework for the design solution, which 

are flexibility in use, simple and Intuitive use, tolerance for error, and size and space for approach 

and use. The three-dimensional presentation was delivered to the residents in inclusive solution 

for their home improvement in the near future. 

คำาสำาคัญ (Keywords): พ้ืนท่ีภายใน (Interior), ท่ีอยู่อาศัย (Habitat), การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal 

Design)
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1.ที่มาและความสำาคัญ

 โครงการหมูบ่้านมัน่คงเขาน้อย พัทยา 

เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย ของ “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” (พอช.) 

ที่มีราคาประหยัด เพื่อบุคคลที่มีรายได้น้อย และ

เป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายพืน้ที่ในเขตเมือง

พัทยา เช่น กลุม่ชุมชนบุกรุกที่สาธารณะ กลุม่

ชมุชนบ้านเชา่ที่หมดสัญญาเชา่ เป็นต้น เน่ืองจาก

เป็นโครงการสำาหรับผู้มีรายได้น้อย ทำาให้มีข้อ

จำากัดในเร่ืองของงบประมาณการปลูกสร้าง ส่งผล

ให้วัสดุบางอย่างต้องให้คนในชุมชนช่วยกันสร้าง

ข้ึนมาเพ่ือลดต้นทนุ เชน่ อฐิบล็อคสำาหรับก่อผนัง 

เป็นต้น และยงัส่งผลไปถึงพ้ืนที่ใชส้อยภายในบ้าน 

ทำาให้มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเมือ่เปรียบเทียบกับ

ปริมาณของผู้อยู่อาศยั กิจวตัรประจำาวนัของผู้อยู่

อาศัยและสิ่งของเครื่องใช้ในแต่ละหลังคาเรือน 

 คณะผู้วิจัยจึงเห็นปัญหาและความสำาคัญ

ในการจัดพืน้ที ่ หรือออกแบบสภาพแวดล้อม

ภายในที่อยู่อาศัย เพือ่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้

งานพืน้ที ่ให้เก ิดประโยชน์ ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำาแนวความคิดการ

ออกแบบเพือ่ทุกคน มาเป็นกรอบแนวความคิด

ในการออกแบบพืน้ที่ภายในของโครงการบ้าน

มั่นคงแห่งนี้

1.1 วัตถุประสงค์

 1) เพือ่ศึกษาถึงพฤติกรรมการอยู่อาศัย

ของคนในโครงการบ้านมั่นคงเขาน้อย

 2)  เพ่ือศกึษาความต้องการของผู้อยู่อาศยั

ในโครงการบ้านมั่นคงเขาน้อย

 3)  เพ่ือสร้างกระบวนการออกแบบอยา่งมี

ส่วนร่วมภายในชุมชน

 4)  เพือ่ให้การออกแบบของโครงการบ้าน

ม่ันคงเขาน้อยอยู่ภายใต้แนวคดิการออกแบบเพ่ือ

ทุกคน (Universal Design)

1.2 วิธีการวิจัย

 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิสำารวจ  ไดมี้การ

สำารวจพ ืน้ที ่บ ้านของผู ้พ ักอาศัยและสภาพ

แวดล้อมในโครงการบ้านมั่นคงเขาน้อยจำานวน 1 

หลังคาเรือน โดยสังเกตบันทึกและสัมภาษณ์

พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน โดยมีขัน้

ตอน ดังนี้

 1) สำารวจพืน้ที่บ้านพักผู้อยู่อาศัย และ

สภาพแวดล้อมในโครงการบ้านม่ันคงเขาน้อยโดย

บันทึกภาพถ่าย และวัดขนาดพืน้ที่ภายในบ้าน

ของผู้อยู่อาศัย

 2)  เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณผ์ู้อยู่อาศยั

 3)  วเิคราะหข้์อมูลและนำามาออกแบบเพ่ือ

ให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

 4)  นำาเสนอข้อมูลการออกแบบต่อ เจา้ของ

บ้านที่ทำาการออกแบบและคนในชุมชนเขาน้อย

1.3 ผลการเก็บข้อมูล

 ผู้อยู่อาศัยมีสมาชิกภายในบ้าน 3 คน คือ 

ลุงดม อาย ุ72 ปี (เจา้ของบ้าน) ภรรยาและลูกสาว 

จากการสังเกตบันทึกและสัมภาษณ์พฤติกรรม 

ลุงดมปัจจบัุนเกษียนการทำางานแล้ว โดยกิจกรรม

ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นช้ัน 1 เป็นหลัก 

ภรรยาและลูกสาวตอนกลางวนัจะออกไปทำางาน

นอกบ้าน พ้ืนที่หลังบ้านถัดจากหอ้งน่ังเล่นจะเป็น

ครัว บริเวณชั้น 2 มีการแบ่งห้องนอนเป็น 2 ห้อง 

โดยภายในห้องนอนจะมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์

ไว้ชิดผนัง ของใช้ที่ไม่ได้ใช้บ่อยจะมีการวางซ้อน

ชั้นกันพ้ืนที่วา่งมีขนาดค่อนข้างน้อยและเน่ืองจาก

มีการกัน้ผนังกลางบ้าน ทำาให้การถ่ายเทของ

อากาศทำาได้ไม่ดีนัก การแบ่งสัดส่วนห้องยังไม่

ค่อยดีนักทำาให้เสียพื้นการใช้สอยบางส่วน
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1.4 หลักสำาคัญของแนวความคิด Universal 

     Design

 เน่ืองจากโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้มีรายได้น้อย ต้องการให้โครงการนี้เป็นหมู่บ้าน

มั่นคง ซึ่งทางคณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าไม่ควร

มองเพียงมิติเดยีวแคใ่นเร่ืองของการมีที่อยู่อาศยั

เทา่น้ัน แต่เราควรใหค้วามสำาคญัในมิติอื่นๆ ดว้ย 

เช่น ความปลอดภัยในการใช้งาน ความสะดวก

สบายในการอยู่อาศัย ตลอดจนถึงการอยู่อาศัย

ในอนาคต เม่ือผู้อาศัยมีอายุมากข้ึน ความต้องการ

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ก็มากขึน้ เพือ่ให้

เป็นหมู่บ้านย่ังยืนอย่างแท้จริง โดยนำาการออกแบบ 

เพ่ือทกุคน มาเป็นกรอบแนวความคดิในการเสนอ

แนะแนวทางแก้ไข

 1)  มีความเทา่เทยีมกันในการใชป้ระโยชน์ 

(Equitable Use) ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จาก

สิ่งอำานวยความสะดวกได้อย่างเสมอภาค

 2)  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible 

in Use) มีการใช้พืน้ที่ให้ปรับใช้ได้ในกิจกรรมที่

หลากหลาย

 3)  ใช้งานสะดวกและปลอดภัย (Simple 

and Intuitive Use) ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องคำานึง

ถึงว่าผู้ใช้มีความรู้ระดับใด

 4)  สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ (Percepti-

ble Information) ควรมีสัญลักษณท์ี่ส่ือใหค้นพิการ

เข้าใจความหมายได้

 5)  การออกแบบที่ป้องกันการผดิพลาดได ้

(Tolerance for Error) การออกแบบเพือ่ลด

อันตรายหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

 6) ช่วยผ่อนแรงได้ (Low Physical Effort) 

การออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้อง

ออกแรงมาก

 7)  มีพ้ืนที่และขนาดที่เหมาะสมในการเข้า

ถึงและใช้ได้ (Size and Space for Approach and 

Use) มีขนาด และพืน้ที ่ใช้งานเพือ่ให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้

2. ผลการออกแบบ

 ในการออกแบบพ้ืนที่ภายในไดใ้ชห้ลักการ

สำาคัญของการออกแบบเพือ่ทุกคน โดยมีการ

เสนอแนะ ดังนี้

2.1 พื้นที่ห้องนั่งเล่น

 การปรับเปลีย่นพืน้ที่ห้องนัง่เล่นชั้นล่าง 

โดยการเลือกใช้โซฟาเบส อาจจะจ้างทำาราคาถูก 

ไม่มีเทคนิคที่ซับซ้อน นำาเบาะวางซ้อนสามชั้น

สามารถดงึออกมาปรับใชเ้ป็นทั้งโซฟาน่ังเล่น หรือ

ที่นอนได้ เผื ่ออนาคตคุณลุงดมและภรรยาไม่

สามารถข้ึนชั้นสองไดส้ะดวก แล้วเพ่ิมโต๊ะญ่ีปุ่นไว้

ทานอาหารหรือทำางาน เมือ่ไม่ใช้ก็พับเก็บทำาให้

พืน้ที่ห้องนัง่เล่นสามารถปรับการทำากิจกรรมได้

ตามความเหมาะสม 

รูปที่ 1 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น



การเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่ภายในสำาหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก โดยใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน
กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี
สุปัญญา วรรณสุข และ ลลิต ฉายามิตร

574

รูปที่ 2 การใช้งานโซฟาเบส

รูปที่ 3 ลักษณะราวจับและพื้นที่เก็บของ

2.2 ราวจับบันไดและที่เก็บของ

 เพ่ิมราวจบัดา้นที่ติดกับผนังเน่ืองจากราว

จบัเดมิทำาติดกับแนวคานมากเกินไปทำาใหก้ารจบั

ยึดทำาได้ลำาบาก พร้อมทั้งทำาช่องเก็บของใต้ราว

จับเพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการวางของใช้

ขนาดเล็กได้

2.3 ลูกบิดประตู

 เปล่ียนลูกบิดประตูเป็นแบบเขาควายเพ่ือ

ในอนาคต ทำาให้ไม่ต้องอาศัยแรงบิดมาก อาจ

เปล่ียนภายหลังเม่ือถึงเวลาต้องใช ้หรือเสนอแนะ

กับคนในชุมชนหลังอื่นๆ ที่กำาลังปลูกสร้าง

รูปที่ 4 ลักษณะลูกบิดประตู

2.4 พื้นที่บันได

 เน่ืองจากขนาดบ้านมีขนาดที่คอ่นข้างเล็ก 

ความชันของบันไดจึงมีความลาดชันมากกว่า

มาตรฐานเล็กน้อย ควรติดแถบกันล้ืนที่จมูกบันได 

เพ่ือป้องกันการเกิดอบัุติเหตุ และควรติดที่บริเวณ

พื้นห้องน้ำาด้วย

รูปที่ 5 แถบกันลื่นและลักษณะการติดตั้ง

2.5 การปรับพื้นที่และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์

 ปรับพืน้ที่การแบ่งห้องบริเวณชั้น 2 ใหม่ 

เพือ่ให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทำาได้อย่างเป็น

ระเบียบและมีพ้ืนที่ในการใชง้านที่เหมาะสม อาจ

เป็นแบบเสนอแนะให้คนในชุมชนหลังอื่นๆ
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รูปท่ี 6 ลักษะการแบ่งห้องและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์

2.6 การเพิ่มทางระบายอากาศระหว่างห้อง

 เนื่องจากตัวบ้านบริเวณชั้น 2 มีการแบ่ง

ห้องภายในตัวบ้าน ทำาให้การถ่ายเทของอากาศ

ภายในห้องนอนไม่ดี และแสงไม่สามารถส่อง

สว่างถึงบริเวณบันไดได้ จึงควรมีการติดเกร็ด

ระบายอากาศบริเวณเหนือศีรษะระหว่างผนังกัน้

ห้อง เพือ่ให้การถ่ายเทอากาศภายในบ้านดีขึน้ 

และควรติดช่องแสงบริเวณเหนือศีรษะผนังกัน้

ห้องที่อยู่ใกล้บันได เพือ่ให้บริเวณบันไดมีแสง

สว่างเพียงพอทำาให้ลดอุบัติเหตุ

รูปที่ 7  ลักษณะการเพิ่มช่องแสงและช่องระบายอากาศ 

 ห้องนอนด้านหน้า

รูปที่ 8  ลักษณะการเพิ่มช่องแสงและช่องระบายอากาศ 

 ห้องนอนด้านหลงั

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 3.1 นำาปัญหาของโครงการบ้านมั่นคงเขา

น้อยมาแก้ไขให้ดีขึ้น

 3.2 เพือ่ให้ผู ้อยู ่อาศัยในโครงการบา้น

ม่ันคงเขาน้อย ไดใ้ชพ้ื้นที่ภายในที่อยู่อาศยัใหเ้กิด

ประโยชน์มากที่สุด

 3.3 เพือ่ให้โครงการบ้านมัน่คงเขาน้อย

เป็นชุมชนตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ

 3.4 คนในชุมชนสามารถอยู่อาศัยภายใน

บ้านได้อย่างมีความสุข จากการเอาหลักการ

ออกแบบเพื่อทุกคน( Universal Design) มาใช้

4. บทสรุป

 ในการศกึษาวจิยัเชงิสำารวจคร้ังน้ี ไดมี้การ

มุง่เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้านให้คนในชุมชนสามารถ

ใชช้วีติอยู่ไดอ้ยา่งมีความสุขมากข้ึน โดยมีการนำา

แนวคิดการออกแบบเพือ่ทุกคน มาปรับใช้ให้

เหมาะสม โดยในขั้นตอนสุดท้าย มีการนำาเสนอ

แบบให้คนในชุมชนได้พิจารณาว่าเหมาะสมและ

เป็นไปไดห้รือไม่ ซ่ึงคนในชุมชนค่อนข้างเหน็ดว้ย

และชอบแบบที่นำาเสนอไปและได้รับแบบไปเพือ่

เป็นแนวทางในการปรับใช้กับบ้านหลังอ่ืนๆ ต่อไป 
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แต่ก็ยงัไม่สามารถชี้วดัความสำาเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน

เพราะขณะน้ีคนในชมุชนยงัไม่ไดมี้การนำาแบบดงั

กล่าวไปใช้ในตอนนี ้ จึงอาจต้องมีการสรุปผลอีก

คร้ังหน่ึงเม่ือคนในชมุชนไดน้ำาแบบที่เสนอแนะไป

ปรับใช้จริงเพือ่จะสามารถสรุปผลที่ชัดเจนในครัง้

ต่อไป
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นำาเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม จากการลงสำารวจพื้นที่พักอาศัยภายใน

ชุมชนบ้านมั่นคงเข้าน้อย พัทยา จ.ชลบุรี ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยภายใน

เมืองพัทยามารวมกันเป็นชมุชน จากการสำารวจคร้ังนี้ทำาใหเ้หน็ถึงปัญหาในแงมุ่มของพ้ืนที่ใช้สอยภายใน

บ้านที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพือ่รองรับการใช้งานพืน้ที่ภายในของแต่ละครอบครัวภายในชุมชน จาก

ครอบครัวที่ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูล ร่วมพูดคุยถึงปัญหา และความต้องการในการจัดสรรพื้นที่ภายใน

บ้าน ทำาให้ทราบถึงความต้องการที่จะประกอบกิจการนวดแผนไทยภายในบ้าน และยังสามารถปรับให้

พืน้ที่ภายในบ้านให้ใช้สอยได้หลายรูปแบบในพืน้ที่เดียวกัน เนือ่งมาจากข้อจำากัดของพืน้ที่ภายในบ้าน

ที่มีน้อย โดยที่ผู้วิจัยได้นำาแนวความคิดการออกแบบเพือ่ทุกคนมาใช้ร่วมกับงานวิจัยครัง้นี ้ เพือ่ความ

สะดวก ปลอดภัย และยังคำานึงถึงการใช้งานในอนาคตอีกด้วย

Abstract

 This essay represents a qualitative action research which is based on a survey in dwelling 

area of Baan Mankong Kaonoi Community, Pattaya, Chonburi province. This community is 

originated from people in Pattaya who have no place to live. From the survey, it is found that 

there were problems with dwelling area of each household which was not designed to support 

the utilization of each family within the community. The researcher collected data from discussion 

with a family in the community concerning their problems and needs to rearrange the dwelling 

area so they can start Thai massage business within their own house, while being able to utilize 

the same dwelling area for other purposes of living due to their lack of space. The researcher 
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used the concept “Universal Design” in this research in order to have utilization that is 

convenience, safe, and includes future utilization also.

คำาสำาคัญ (Keywords): นวดแผนไทย (Thai Massage), การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design), 

การจัดสรรพื้นที่ภายใน (Rearrange the Dwelling Area)

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ตามที ่ ร ัฐบาลได้มีนโยบายที ่จะแก้ไข

ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และสร้าง

ความม่ันคงในการอยู่อาศยัแก่คนจนในเมืองที่ยงั

ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยเฉพาะกลุม่ผู้

อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มผู้ด้อย

โอกาส ผู้อยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่นอกชุมชน 

ผู้อยู่อาศยัในบ้านเชา่ บ้านพักตามโรงงาน ซ่ึงเป็น

ที่อยู่อาศัยต่ำากว่ามาตรฐาน ขาดบริการพืน้ฐาน

ดา้นสาธารณปูโภคและสาธารณปูการที่จำาเป็นต่อ

การดำารงชีวิต จึงมอบหมายให้กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการ

เคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาดังกล่าว

 ปัจจุบันชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชนผู้มีราย

ได้น้อยต่างประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจ และพบว่า หลายชุมชนมีการ

อยู่อาศัยแบบบุกรุกที่ดินของรัฐ วัด หรือเอกชน

เป็นต้น ชุมชนเหล่านีต้่างประสบปัญหาไล่ที่ใน

ระดับต่างๆ หรือกำาหลังจะหมดสัญญาเช่า ทำาให้

ขาดความมัน่คงในการอยู่อาศัย การเคหะแห่ง

ชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้

จัดทำาและนำาเสนอแนวทางและโครงการนำาร่อง 

เพือ่แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย  

ทำาให้เกิดโครงการพัฒนาความมัน่คงที่อยู่อาศัย

คนจนในชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” ขึ้น (สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน, 2557)

คณะผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษาที่ชุมชนหมูบ่้าน

มั่นคงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี โดยเป็นการรวม

กลุม่กันของหลายๆ ชุมชนภายในจังหวัดชลบุรี 

ที่ประสบปัญหาการไล่ที่หรือกำาลังจะหมดสัญญา

เช่าภายในพืน้ที่เดิมที่เคยอยู่อาศัยภายในโครง-

การเป็นบ้านจัดสรรขนาดเล็ก 2 ชั้น ทั้งหมดกว่า 

300 ครัวเรือน และกำาหนดระยะเวลาผอ่นภายใน 

30 ปี 

 จากที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ทำาให้ภายใน

ชุมชนนั้นมีความหลากหลายของ เพศ วัย อาชีพ 

และอื่นๆ ที่ทำาให้ความต้องการในการใช้พืน้ที่

ภายในบ้านของแต่ละหลังนัน้ต่างกันออกไป ซึง่

เกิดข้อจำากัดต่างๆ เนื่องมากจากงบประมาณที่มี

จำากดั แต่ต้องรองรบัความต้องการในพืน้ที่อยู่

อาศัยก่อนเป็นอันดับแรก จึงทำาให้เกิดแบบกลาง

มาตรฐานขึน้มาในการก่อสร้าง ซึง่แบบกลางที่

เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นแบบที่ทุกครอบครัวจะสามารถ

ใชส้อยพ้ืนที่ไดอ้ยา่งเต็มที่ อาจมีอปุสรรคหรือข้อ

จำากัดที่เกิดขึ้นที่ทำาให้แต่ละบ้านต้องมาปรับปรุง

กันภายหลังเมือ่ย้ายเข้ามาอยู่ ซึง่เป็นสิง่ที่ทำาให้

เห็นว่าการจัดสรรพืน้ที่ใช้สอยนีไ้ม่เกิดความเท่า

เทียม และจากระยะเวลาของการผ่อนกินเวลาถึง 

30 ปี ก็เป็นอกีหน่ึงข้อจำากัดที่เกิดข้ึนกล่าวคือ การ

ออกแบบกลางของโครงการนี ้ ไม่ได้คำานึงถึงการ

ใช้งานในอนาคตว่าผู้อยู่อาศัยจะต้องแก่เฒ่า แต่

เน้นไปที่การแก้ปัญหาของการไม่มีที่อยู่อาศัยที่

เป็นปัญหาอนัดบัแรกที่ทกุครัวเรือนประสบปัญหา

เหมือนกัน
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 คณะผูว้จิยัจงึนำาปัญหาน้ีมาปรับปรุงแก้ไข

โดยใช้หลักแนวความคิดการออกแบบเพือ่ทุกคน 

โดยยกตัวอยา่งเป็นผู้อาศยัที่จะเปิดธุรกิจร้านนวด

แผนไทยภายในที่อยู่อาศัยของตน ที่ประสบกับ

ปัญหาของพืน้ที่ภายในไมไ่ด้ถูกออกแบบมาเพือ่

รองรับการประกอบกิจการภายในบ้าน และยัง

คำานึงถึงในอนาคตที่เจ้าของบ้านอาจเกิดอาการ

เจบ็ป่วยทางร่างกาย  หรือรวมไปถึงกรณขีองอายุ

ที่มากขึน้ ไม่สามารถดำารงชีวิตได้สะดวกเหมือน

ในปัจจุบันที่เป็นอยู่

1.1 วัตถุประสงค์

 1) เพ่ือศกึษาพฤติกรรมและความต้องการ

เชิงพืน้ที ่ที ่เกิดขึน้ภายในร้านนวดแผนไทยจาก

ผู้ประกอบอาชีพจริง

 2) เพือ่เป็นการออกแบบพืน้ที่ภายในให้

รองรับการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของ

เจ้าของบ้านที่มีความต้องการใช้พืน้ที่ภายในที่

มากขึ้น

 3)  เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ หรือ

ปรับปรุงพ้ืนที่ใหร้องรับการใชง้านในการประกอบ

อาชีพนวดแผนไทย

1.2 วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ โดย

ได้ลงสำารวจสภาพพืน้ที่ของโครงการบ้านที่เป็น

กรณีศึกษา และยังมีการสัมภาษณ์ถึงชีวิตความ

เป็นอยู่ อุปสรรค ปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งสังเกต

พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง ภายในโครงการบ้านม่ันคง

เขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี

 1) ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง 

โครงการบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี

 2) ส ัมภาษณ์เจ้าของบ้านในเร ือ่งการ

ประกอบอาชีพการนวดแผนไทย

 3) สัมภาษณ์เจ้าของบ้านในเรือ่งความ

ต้องการในการใช้พืน้ที่แต่ละส่วนภายในบ้านที่

ต้องการ

 4)  วเิคราะหข้์อมูลทั้งหมดเพ่ือหาแนวทาง

การออกแบบ

 5) ทำาแบบร่างเพือ่เป็นแนวทางในการ

ออกแบบพ้ืนที่ภายในบ้านใหร้องรับการประกอบ

กิจการและการอยู่อาศัย

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1) แบบสังเกต (พฤติกรรม)

 2)  แบบสัมภาษณ ์(พฤติกรรมการประกอบ

อาชีพ ความต้องการต่างๆ ภายในบ้าน)

 3) การถ่ายภาพ (พฤติกรรมสภาพที่อยู่

อาศัย สิ่งแวดล้อมโดยรอบ)

 4) แบบแปลนของที่พักอาศัย

รูปที่ 1  ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในโครงการบ้านมั่นคง

รูปที่ 2  สำารวจสภาพพื้นที่ของโครงการ
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1.4 กรอบแนวคิด

 หลักการออกแบบเพือ่ทุกคน (Universal 

design) ประกอบด้วยหลักสำาคัญ 7ประการ คือ

 1)  ความเสมอภาค (Fairness) ทุกคน

ในสังคมสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันไม่มี

การแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ

 2)  ความยืดหยุ่น (Flexibility) ใช้งานได้ทั้ง

กับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวา หรือปรับความสูงต่ำาให้

ขึ้นลงได้ตามความสูงของผู้ใช้

 3)  ความเรียบงา่ยและเข้าใจไดด้ ี(Simplic-

ity) เช่น มีภาพ คำาอธิบาย หรือสัญลักษณ์สากล 

สำาหรับคนทุกกลุม่ไม่ว่าจะมีความรูร้ะดับไหน 

อ่านหนังสือออกหรือไม่

 4)  ความเข้าใจง่าย (Understanding) มี

ข้อมูลคำาอธิบายหรือรูปภาพประกอบการใช้งาน

ที่เพียงพอ

 5)  มีความปลอดภัยขณะใช้งาน (Safety)  

ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาด

 6)  ทุ่นแรง (Energy conservation)  สะดวก 

ทำาให้ไม่ต้องออกแรงมาก

 7)  มีขนาด-สถานที่ที่เหมาะสม (Space) 

และใช้งานในเชิงปฏิบัติได้โดยการออกแบบคิด

เผื่อสำาหรับคนร่างกายใหญ่โต คนที่เคลือ่นไหว

ร่างกายยาก (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2555)

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1)  ได้ทราบถึงพฤติกรรมที ่เก ิดข ึน้จร ิง

ภายในร้านนวดแผนไทย

 2)  ได้พืน้ที่ภายในที่รองรับการใช้งานแก่

เจ้าของบ้านภายในปัจจุบันและอนาคต

 3)  ไดแ้นวทางการออกแบบพ้ืนที่ภายในที่

รองรับการใช้งานในการประกอบอาชีพนวดแผน

ไทย

 4)  บุคคลที่ไดศ้กึษาจากบทความน้ีจะได้รับ

ความรู้ และแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีภายใน

เพือ่การประกอบอาชีพนวดแผนไทยภายในที่

พักอาศัย

1.6 ผลการเก็บข้อมูล

 จากกรณีศึกษาที ่ทางคณะผู ้วิจัยได้เก็บ

ข้อมูลบ้านยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย จึงทำาให้เก็บ

ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก 

1.6.1	ผู้ใช้ง�น

 1)  เจ้าของบ้าน (ประกอบอาชีพนวดแผน

ไทย)

 2)  หลานชาย (กำาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยม

ศึกษา)

1.6.2		คว�มต้องก�รในก�รอยู่อ�ศัยและก�ร	 	

	 ประกอบอ�ชีพ

 1)  บรรยากาศของบ้านต้องโปร่งโล่ง ไม่

มืดทึบ

 2)  ทางเข้าบ้านต้องการเป็นประตูบาน

เฟี้ยม

 3)  ที่บริเวณชั้น 2 ต้องการเป็นห้องนอน 

2 ห้องนอน

 4)  งบประมาณโดยรวมอยู ่ในระดับที ่

สามารถจ่ายได้

 5)  เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่นำามาจากที่เดมิที่

เคยอยู่อาศัย

 6)  พืน้ที ่ครัวไม่ต้องใหญ่หรือมีอุปกรณ์

อะไรมากมาย

 7)  เปิดร้านนวดแผนไทยภายในบ้านที ่

บริเวณชั้น 1

 8)  ต้องการพ้ืนที่พักคอยของลูกค้ารวมกับ

พื้นที่นั่งเล่น
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1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลที ่ได้รวบรวมมาทั ้งหมดจะนำามา

วิเคราะห์และสร้างเป็นประเด็นหลักๆ เพื่อนำามา

สู่การทำาแบบจำาลองที่จะใชเ้ป็นแนวทางการเสนอ

แนะแนวทางการออกแบบพืน้ที ่ให้รองรับการ

ประกอบอาชีพนวดแผนไทย

1.7.1	ผู้ใช้ง�น

 ภายในบ้านจะมีผู้ใชง้านทั้งหมด 2 คน คอื 

เจ้าของบ้าน และหลานชายโดยที่เจ้าของบ้านจะ

เป ็นผู ้ที ่ใช้พ ืน้ที ่ภายในบ ้านทั ้งวันเน ือ่งจาก

ประกอบอาชีพภายในบ้าน ส่วนหลานชายนั้นใน

ช่วงเช้าถึงเย็นจะออกไปเรียนหนังสือ และหลัง

จากเลิกเรียนถึงจะได้กลับมาใช้พื้นที่ภายในบ้าน

1.7.2		คว�มต้องก�รในก�รอยู่อ�ศัยและก�ร

	 ประกอบอ�ชีพ

 จากการสัมภาษณ์ถึงความต้องการต่างๆ 

แยกออกมาเป็นประเด็นหลักๆ ดังนี้

 1)  มีการประกอบอาชีพภายในบ้านและ

อยู่อาศัยไปพร้อมกัน

 2)  เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เน้นการนำาของ

เดิมที่มีอยู่อาศัยมาใช้

 3)  การออกแบบส่ิงใหม่เข้าไปภายในพ้ืนที่

ต้องมีประโยชน์ใช้งานได้จริงไม่สิ้นเปลือง

 4)  พ้ืนที่ภายในบ้านสามารถปรับใชร้วมกัน

เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำากัด

2. ผลการออกแบบ

 มีการปรับพืน้ที่ภายในเดิมในรองรับการ

ประกอบธุรกิจนวดแผนไทยภายในบ้านและปรับ

พืน้ที่ให้สามารถรองรับการใช้งานภายในอนาคต

ที่เจา้ของบ้านจะมอีายเุพ่ิมมากข้ึน สภาพร่างกาย

ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับปัจจุบัน โดยจัดสรรพืน้ที่

ที่มีอยู่ใหส้ามารถปรับใชไ้ดท้ั้งการประกอบอาชพี 

และใชอ้ยู่อาศยัภายในพ้ืนที่เดยีวกัน เน่ืองมาจาก

ที่พืน้ที่เดิมนัน้มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะรองรับการใช้

งานแต่ละอย่างที่เจ้าของบ้านต้องการได้ทั้งหมด 

โดยจัดพื้นที่ในการนวดแผนไทย พักคอย และนั่ง

เล่นให้อยู่ในส่วนเดียวกัน เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่

สามารถพับเก็บหรือเคลือ่นย้ายได้เพือ่ความ

สะดวกในการปรับพืน้ที่เพือ่ใช้งานในแบบต่างๆ 

และปรับประตูห้องน้ำาให้เป็นบานเลือ่นเพือ่การ

เพิม่พืน้ที่ใช้สอยภายในห้องน้ำา และยังเป็นการ

คำานึงไปถึงในอนาคตที่ผู ้อยู่อาศัยอาจเจ็บป่วย

ต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าห้องน้ำาได้สะดวก และใน

ส่วนของบันไดปรับใหมี้ราวจบัเพ่ือความปลอดภัย

ในการข้ึนบันไดทั้งในปัจจบัุนและอนาคตของผู้อยู่

อาศัย

3. การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

 จากการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยที่ได้

ทำาการสำารวจจากพืน้ที่จริง ซึง่ทำาให้เราได้เห็น

สภาพจริงของพืน้ที่ ที่สร้างขึน้มาเพือ่รองรับการ

แก้ปัญหาในเร่ืองไม่มีที่อยู่อาศยัของคนที่มีรายได้

น้อยก่อนเป็นอันดับแรก จึงทำาให้พื้นที่ภายในไม่

ไดร้องรับการใชง้านที่จะเกิดข้ึนจริงเม่ือผู้อยู่อาศยั

ยา้ยเข้า จงึทำาใหเ้กิดเป็นประเดน็ปัญหาต่างๆ ข้ึน 

จากกลุม่ตัวอย่างที่ได้เจ้าของบ้านจะประกอบ

อาชีพนวดแผนไทย และต้องการประกอบธุรกิจ

เองภายในบ้าน ซ่ึงพ้ืนที่เดมิไม่ไดท้ำามาเพ่ือรองรับ 

เราจึงต้องหาแนวทางแก้ไขในการปรับปรุง ให้

สามารถประกอบอาชีพและพักอาศัยได้ ซึง่ยัง

คำานึงถึงจากใช้งานในอนาคตที่เจ้าของบ้านจะ

มีอายุที่เพิ่มขึ้น และเกิดการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็น

แบบชั่วคราวหรือถาวรอีกด้วย 
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3.1  การจัดพื้นที่การใช้งาน

 นำาความต้องการใช้การใช้พืน้ที ่ต ่างๆ 

ภายในบ้านมาวิเคราะห์ว่าพืน้ที่ส่วนใดสามารถ

ปรับใช้ร่วมกันได้เนือ่งมาจากประเด็นปัญาหา

พืน้ที่ภายในบ้านมีจำากัด ไม่สามารถแยกการใช้

พื้นที่เป็นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้

  จดัใหพ้ื้นที่ประกอบอาชพีนวดแผนไทย 

พืน้ที ่นัง้พักคอย และพืน้ที ่นัง้เล่นให้เป็นส่วน

เดยีวกันเน่ืองจากการใชง้านมีความใกล้เคยีง และ

ควรอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กัน

3.2  การจัดวางผัง

 การจดัวางผงัเนน้วางเคร่ืองเรือนใหช้ดิกับ

แนวผนังของตวับา้นพืน้ในเหลอืพืน้ที่ในการเดิน 

และทำากิจกรรมอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด และในส่วน

ของพืน้ที่ที่ต้องการจะแบ่งเป็นส่วนอื่นจะวางผัง

โดยใช้เครือ่งเรือนเป็นตัวแยกส่วนของพืน้ที่นัน้ๆ 

เพือ่การประหยัดพืน้ที่และงบประมาณในการ

ตกแต่งบ้าน

 การเลือกใช้เคร่ืองเรือน จะเลือกเคร่ืองเรือน 

ที่สามารถปรับรูปแบบพับเก็บได้ มีน้ำาหนักเบา 

เพื่อให้พับเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน และโยกย้ายไปยัง

ที่อื่นได้ ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น และปรับ

พืน้ที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึน้

ได้สะดวกอีกด้วย

3.3 การใช้งานในอนาคต

 การปรับพืน้ที่ภายในบ้านโดยใช้แนวคิด

การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ใน

แงมุ่มที่คำานึงถึงความแขง็แรงของสุขภาพ ร่างกาย 

และอายทุี่เพ่ิมมากข้ึนของเจ้าของบ้านในอนาคต 

ดว้ยการจดัพ้ืนที่ การวางผงั และปรับอปุกรณเ์ดมิ

ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

 

รูปที่ 3  การจัดวางผังพื้นชั้น 1 และชั้น 2

รูปที่ 4  รูปแบบภายในชั้น 1

รูปที่ 5   รูปแบบภายในชั้น 2
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 1)  ทางเดนิภายในบ้านมีขนาดความกวา้ง

อย่างน้อย 1.00 เมตรเพือ่การเดินที่สะดวกและ

สามารถเข็นให้รถเข็น (Wheel chair) ผ่านไปได้

 2)  ประตูห้องน้ ำาปรับให้เป็นบานเลือ่น 

เพือ่เพิม่พืน้ที่การใช้งานภายในห้องน้ำา และยัง

สามารถใชง้านไดส้ะดวกในอนาคตที่เจา้ของบ้าน

อาจต้องใชร้ถเข็นในการดำารงชวีติ และสะดวกต่อ

ผู้ดูแลที่คอยใหการช่วยเหลือ

 3)  ราวจับบันได เพิ่มให้มีราวจับบันไดขึ้น

มาเพ่ือความปลอดภัย และความม่ันคงในการเดนิ

ขึ้นลงระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง

รูปที่ 6 เพิ่มราวจับทางขึ้นบันไดออกแบบโดยคำานึงถึง  

 การใช้งานในอนาคต

รายการอ้างอิง
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มูลนิธิโลกสีเขียว. (2555). Universal design. 

 สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2557, จาก http://

 www.greenworld.or.th/library/environment-

 vocabulary/2014
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาการออกแบบภายในพ้ืนที่บ้านพักอาศยัในงานวจิยัน้ี ไดท้ำาการศกึษา 2 ส่วน  ส่วนแรก 

คือทำาการศึกษาและสำารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน การ

ศึกษาข้อมูลส่วนที่ 1 ได้ทำาการสำารวจกลุม่บ้านตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจในที่พักอาศัย โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากกลุ่มตัวอย่าง 2 คน โดยศึกษาข้อมูล 3 ส่วนดังนี้ 1. ข้อมูลพื้น

ฐานของผู้อยู่อาศัย  2. ความต้องการของผู้อยู่อาศัย  3. ปัญหาการใช้งานของผู้อยู่อาศัย  ส่วนที่ 2 

ทำาการศึกษาหลักแนวคิดการออกแบบเพือ่ทุกคน (Universal Design) โดยยึดหลักที่สอดคล้องกับการ

ออกแบบ 5 ประการ ได้แก่ 1. มีความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์  2. ใช้งานสะดวก ปลอดภัย  

3. การออกแบบที่ป้องกันความผิดพลาดได้ 4. ช่วยผ่อนแรงได้  5. มีพื้นที่และขนาดที่เหมาะสมในการ

เข้าถึงและใช้งานได้ ผลจากการศึกษา พบว่า การออกแบบพื้นที่พักอาศัยขนาดเล็กที่มีการซ้อนทับกัน

ระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยกับพื้นที่ประกอบอาหาร สามารถออกแบบปรับปรุงโดยใช้หลักการออกแบบ  5 

ประการ ในการใช้พื้นที่การประกอบอาหารร่วมกับการอยู่อาศัยได้ โดยมีการจัดพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน 

เพื่อการใช้งานสะดวก การบรรจุอาหารสามารถปรับได้โดยใช้หลักความยืดหยุ่นของพื้นที่ใช้สอยในการ

ใช้เครือ่งเรือนแบบพับเก็บได้โดยสามารถลดข้อจากัดเชิงพืน้ที่และเพิม่สุขลักษณะที่ดีในการประกอบ

อาหารเพือ่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในครัวเรือน ผลของการวิจัยสรุปว่า ในการศึกษา

แนวทางในการออกแบบพ้ืนที่ภายในบ้านพักอาศยัเพ่ือคณุภาพในการประกอบธรุกจินั้น สามารถนำามา

ปรับใช้ในการออกแบบบ้านของคนในชุมชนที่ประกอบธุรกิจในครัวเรือนและเป็นการสร้างองค์ความรู้

ต่อคนในชุมชนเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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Abstract

    The interior housing area in this research, a study 2 parts is 1. Sequencing and explore the 

physical environment and behavior of the residents home Study the 1 did a survey group home 

samples that engages in the housing The interview in the field data collection from the 2 people 

by data 3 parts as 1. Basic information of residents 2. The needs of the residents 3. The use of 

residents Part 2 study concepts design for all (Universal Design) based on consistent with the 

design 5 reasons 1 have equality in utilization 2 easy usage Safe 3 protection design mistakes 

4 help labor has 5 area and suitable size to access and use, the study found Design of small 

residential area with overlapping between the residential area and the area contains food Can be 

designed to improve using design of 5 reasons Using space combining with living By the 2 area 

into parts to use convenient, the food container can be adjusted by The flexibility of living space 

in the use of furniture folding 

 Could reduce the limitation of space and increase good hygiene in cooking, in order to 

meet the demand that a variety of household, the result of the research concluded that In the 

study of space design house to quality in business Can be applied to the design of the com-

munity that engages in the household And to create knowledge for the community to contribute 

to the development of quality of life and well-being Could reduce the limitation of space and 

increase good hygiene in cooking, in order to meet the demand of the variety in the household. 

คำาสำาคัญ (Keywords): การออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design), ความต้องการเชิงพื้นที่ (Spa-

tial Needs), ข้อจำากัดเชงิพ้ืนที่ (Space Limitation), ความต้องการในครัวเรือน (Needs in the Household)

1. ที่มาและความสำาคัญของปัญหา 

 โครงการหมู่บ้านม่ันคง ชมุชนเขาน้อย เป็น

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย 

ของ “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” (พอช.) ทำาให้

รูปแบบการออกแบบผังชุมชนมีการเน้นปริมาณ

จำานวนยูนิตของหลังคาเรือน ส่งผลให้บ้านพัก

อาศัยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำากัดอีกทั้งยังไม่สามารถ

ตอบสนองต่อครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ และมีรูป

แบบการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการอยู่อาศัยพัก

ผ่อนและทำาการประกอบอาชีพภายในบ้านพัก

อาศยั อกีทั้งเจา้ของบ้านยงัขาดความเข้าใจในการ

จัดสรรพืน้ที ่ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการใช้

งาน ซึ่งการออกแบบนี้ได้คำานึงถึง 4 ประการคือ  

ประการแรก กระบวนการการออกแบบอย่างมี

ส่วนร่วม โดยให้เจ้าของบ้านมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบบ้านพักอาศัยของตน ประการที่สอง คือ

การออกแบบบ้านพักอาศัยที่ยกระดับวิถีชีวิตใน

การประกอบอาชีพของผู้อยู่อาศัย ในที่นีคื้อการ

ออกแบบเคร่ืองเรือนที่ใชส้อยในการประกอบการ

บรรจุภัณฑ์ ที่จากเดิมคือการทำาการบรรจุภัณฑ์

บนพ้ืน  ประการที่สาม คอืการจดัสรรพ้ืนที่ภายใน

บ้านใหส้ามารถปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับการใชง้าน
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ที่เพิ่มขึ้นได้ ประการสุดท้าย คือในการออกแบบ

ทุกประการที่กล่าวมาต้องคำานึงถึงหลักแนวคิด

การออกแบบเพือ่ทุกคน นำามาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

 การออกแบบภายในบ้านพักอาศัยเพือ่

การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ จึงต้องคำานึงถึงรูป

แบบการใช้งาน ที่สามารถปรับขยายขนาดเพือ่

รองรับกิจกรรมที่เพิม่ขึน้ เพือ่ให้การประกอบ

อาหารที่มีสุขลักษณะที่ดี และเพิม่พืน้ที่ใช้สอย

ในกิจกรรมอื่นๆ โดยการออกแบบในส่วนต่างๆ

ภายในบ้านผู้วจิยัไดค้ำานงึถึงแนวคดิการออกแบบ

เพือ่ทุกคน (Universal Design) เพือ่ทำาให้การ

ออกแบบภายในบ้าน เป็นการออกแบบที่สมบูรณ ์

และมัง่คงสำาหรับผู้อยู่อาศัย สมกับชื่อหมูบ่้าน

มั่นคงแห่งนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1)  เพ่ือสร้างกระบวนการการออกแบบ

อย่างมีส่วนร่วม 

 2)  เพ ือ่ศึกษาถ ึงความต้องการที ่สอด

คล้องกับผู้อยู่อาศัย 

 3)  เพื่อนำาหลักแนวคิดการออกแบบเพือ่

ทุกคน (Universal Design) นำามาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

 4)  เพือ่เป็นการเผยแพร่องค์ความรูท้าง

ด้านสถาปัตยกรรมภายใน และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในชุมชนบ้านมั่นคง 

1.3 วิธีการวิจัย 

 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิสำารวจ  โดยการ

ลงพืน้ทีส่ำารวจลักษณะทางกายภาพบ้านพักอาศยั

และสภาพแวดล้อมของชุมชน และศึกษาพฤติ-

กรรมการใช้งานภายในบ้าน โดยมีขั้นดังต่อไปนี้ 

 1)  การลงพืน้ที่สำารวจรูปแบบที่พักอาศัย 

ร่วมกับผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ภายในชุมชนและ

ทำาการวัดขนาดพื้นที่ตัวบ้าน 

 2)  การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมจากการ

สัมภาษณ์ และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

 3)  ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่เสนอแนะ 

แนวทางการออกแบบ 

 4)  นำาแบบร่างเสนอต่อเจ้าของบ้าน และ

คนในชุมชน 

 

1.4 กลุ่มตัวอย่าง 

 จากที่ได้มีการสำารวจลงพืน้ที่ ชุมชนบ้าน

มั่นคง เป็นจำานวน 2 หลัง ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ด้านพืน้ที่การใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้เลือกวิเคราะห์ 

และเสนอแนะการออกแบบ จำานวน 1 หลังภายใน

หมู่บ้านมั่นคง ชุมชนเขาน้อย 

1.5 เครื่องมือในการวิจัย 

 เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบ

สัมภาษณ ์ประกอบไปดว้ยคำาถามปลายเปิด เพ่ือ

เก็บข้อมูลของผู้อยู่อาศัย โดยสามารถแบ่งการ

เก็บข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1.5.1	ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้อยู่อ�ศัย	

 1)  ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน จำานวน 3 คน 

ได้แก่ พ่อ แม่ และลูกสาว 

 2)  ประกอบอาชีพค้าขายอาหาร โดยทำา

การประกอบอาหารภายในบ้าน และนำาออก

จำาหน่าย 

 3)  ลูกสาวกำาลังศกึษาในระดบัมัธยมศกึษา 

ปีที่ 3 

 4) ลักษณะความเป็นอยู่และการใช้พืน้ที่

ภายในบ้าน  ที่มีการใชพ้ื้นที่ชั้น 1 เป็นหลักในการ

ประกอบอาหาร 
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1.5.2	คว�มต้องก�รของผู้อยู่อ�ศัย	

 1) ต้องการพืน้ที่การใช้งานที่เป็นสัดส่วน 

คือ ชั้น1 สำาหรับการประกอบอาหาร และชั้น 2 

สำาหรับการพักผ่อน 

 2) ต้องการจัดพื้นที่ ชั้น 1 ให้มีพื้นที่มาก

ที่สุดและสามารถเก็บวัสดุ อุปกรณ์ได้ในปริมาณ

มาก 

1.5.3	ปัญห�ก�รใช้ง�นของผู้อยู่อ�ศัย 

 1) พืน้ที ่ภายในครัวไม่เพียงพอในการ

ประกอบอาหาร ทำาให้ต้องพืน้ที่ในการประกอบ

กิจกรรมเพิ่มขึ้น  

 2) การเตรียมวัตถุดิบในการประกอบ

อาหาร ใช้พื้นที่โดยกว้าง ทำาให้การสัญจรในเวลา

นั้นไม่สะดวก 

 3) การเตรียมวัตถุดิบในการประกอบ

อาหาร ตั้งไว้กับพื้นบ้าน ซึ่งอาจไม่ถูกสุขลักษณะ 

1.6  หลักการสำาคญัของกาออกแบบเพื่อทุกคน 

     (Universal Design)  

					ในวิจัยนี้	(สำานักการโยธา, 2556)

 1) มีความเทา่เทยีมกันในการใชป้ระโยชน์  

 2) ใช้งานสะดวก ปลอดภัย   

 3) การออกแบบท่ีป้องกันความผิดพลาดได้ 

 4) ช่วยผ่อนแรงได้   

 5) มีพื้นที่และขนาดที่เหมาะสมในการเข้า

ถึงและใช้งานได้

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 2.1 เพือ่เป็นการร่วมกระบวนการการ

ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน 

 2.2 เพือ่ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายใน

บ้านพักอาศัย ที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

และตอบสนองต่อการใช้งาน 

 2.3 เพื่อนำาหลักแนวคิดการออกแบบเพื่อ

ทุกคน (Universal Design) นำามาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

 2.4 เพือ่ใช้เป็นข้อมูลที ่เป็นประโยชน์

สำาหรับผู ้ที ่มีความสนใจเกีย่วกับการประกอบ

ธุรกิจอาหารในครัวเรือน 

3. ผลการออกแบบ 

 ในการออกแบบพ้ืนที่ภายในไดใ้ชห้ลักการ

สำาคัญของการออกแบบเพือ่ทุกคน (Universal 

Design) ดังนี้ 

3.1 พื้นที่ภายในชั้นที่ 1 

  ออกแบบให้มีพื้นที่การใช้งานให้มีขนาดที่

เหมาะสมในการเข้าถึงและใชง้านได ้โดยออกแบบ

ให้มีการแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วน

แรกเป็นพื้นที่สำาหรับ การบรรจุภัณฑ์อาหาร และ

ใช้เป็นโถงรับแขก ได้ทำาการออกแบบให้พืน้ที่นี้

สามารถรองรับกิจกรรมทั้งสองได้ โดยออกแบบ

โต๊ะที่ใช้ในการเตรียมอาหารและการบรรจุภัณฑ์

อาหารเพือ่ให้การประกอบอาหารมีสุขลักษณะที่

ด ีและสามารถพับเก็บไดเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใชส้อย

ในกิจกรรมอื่นๆ ส่วนที่สอง คือ พื้นที่สำาหรับการ

ประกอบอาหาร โดยในส่วนนีแ้บ่งออกเป็นให้

พืน้ที่ส่วนใหญ่สำาหรับใช้ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

การเตรียมอาหาร และประกอบอาหาร แต่เนื่อง 

จากมีพืน้ที่อย่างจำากัด ผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบ

ชุดครัวที ่สามารถปรับขยายขนาดเพือ่รองรับ

กิจกรรมที่เพิม่ขึน้ โดยการออกแบบโต๊ะที่ใช้ใน

การเตรียมอาหารที่สามารถพับเก็บได้เพือ่เพิม่

พืน้ที่การใช้สอย โดยยึดหลักการใช้งานสะดวก 

และปลอดภัย  



การเสนอแนะแนวทางการปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่อคุณภาพการประกอบธุรกิจในที่พักอาศัยขนาดเล็ก 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี 
จิตรา  มีทองคำา และ ดวงฤทัย  ตี่สุข
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รูปที่ 1 แสดงแปลนชั้นที่ 1 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการออกแบบชุดครัวที่สามารถปรับขยาย

 พื้นที่ในการใช้งานได้ 

รูปท่ี 3 แสดงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถประยุกต์

 ใช้ในการเตรียม และบรรจุภัณฑ์อาหาร

รูปที่ 4 แสดงการออกแบบบันได ที่สามารถประยุกต์ใช้

 เป็นที่เก็บของได้

3.2 พื้นที่ภายในชั้นที่ 2 

 ออกแบบใหพ้ื้นที่น้ีเป็นส่วนสำาหรับการพัก

ผ่อนเท่านัน้ โดยแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วย

กันตามความต้องการของผู้อาศัย คือ  

 3.2.1 แบ่งพืน้ที่เป็นห้องนอนสำาหรับแม่ 

และลูกสาว แต่เนือ่งจากพืน้ที่ภายในห้องจำากัด 

จงึออกแบบใหมี้การเลือกใช้เตียงนอนที่เป็นเตียง

เสริม สามารถสอดเก็บไว้ด้านใต้ได้ เพื่อเป็นการ

เพิ่มพื้นที่สาหรับกิจกรรมต่างๆ ของลูกสาว  

 3.2.2 จดัสรรพ้ืนที่สำาหรับนอนของพ่อ ใน

ส่วนนีอ้อกแบบให้เป็นเตียงนอนเดี่ยวสามารถ

รองรับการเก็บของได้ เพือ่เพิม่พืน้ที่สำาหรับทำา

กิจกรรมภายในครอบครัวที่ทกุคนในบ้านสามารถ

ใช้งานได้อย่างเสมอภาคกัน 

 

 
รูปที่ 5  แสดงแปลนชั้นที่ 2 

รูปที่ 6 แสดงการออกแบบเตียงนอนที่สามารถเก็บใต้ 

 เตียงได้ 
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รูปที่ 7 แสดงการออกแบบเตียงนอนเดี่ยว ที่สามารถ

 ประยุกต์ใช้เป็นที่เก็บของได้ 

 

4. การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

  ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้ทาการศึกษาที่มุ่ง

เน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมในการออกแบบของคนใน

ชุมชน เพือ่ให้ได้มาซึง่ความต้องการที่มีความ

สอดคล้องกับการดำาเนินชวีติภายในบ้านของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยนำาหลักการออกแบบเพือ่ทุกคน 

(Universal Design) มาร่วมใช้ในการออกแบบนี ้

ซึง่การวิจัยนีเ้ป็นการเสนอแนะต่อคนในชุมชน

บ้านมัน่คงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี ซึง่ผลการ

ศึกษาวิจัยนีใ้นข้างต้น ถือว่าประสบความสำาเร็จ 

ในเรือ่งการมีส่วนร่วมในการออกแบบของคน

ภายในชุมชนกับนักออกแบบ แต่ในอนาคตกลุม่

ตัวอย่างจะนำาไปปฏิบัติ หรือไม่นั้น ทางผู้วิจัย ได้

มีความคาดหวงัเพยีงเพ่ือใหก้ารวจิยัชิ้นน้ีสามารถ

ปลุกความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์ใหมี้การออกแบบที่

สามารถช่วยให้การประกอบวิถีชีวิตไปในทางที่ดี

ข ึน้ และสามรถประยุกต์ส ิง่ของที ่ม ีอยู ่มาใช้

ประโยชน์ต่อไป  

5. สรุปผลการวิจัย  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีนอกจากผู้วจิยัทำาการเก็บ

ข้อมูล วเิคราะหด์า้นพฤติกรรมการอยู่อาศยั และ

นำาแนวคิดในการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal 

Design) มาใช้ในการออกแบบพืน้ที่ภายในบ้าน

ของคนในชุมชนวิจัยนีย้ังเป็นการสร้างองค์ความ

รูต้่อคนในชุมชนให้รูถ้ ึงการออกแบบที่มีความ

สอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคลภายในบ้าน 

เพื่อนำาไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น โดยวิจัยนี้นำาหลักการออกแบบเพื่อทุกคน 

(Universal Design) มาใช้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้

งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้

อย่างลงตัวในด้านการจัดสรรพืน้ที ่การใช้งาน 

ระหว่างพืน้ที่การประกอบธุรกิจ กับพืน้ที่การพัก

ผ่อน โดยใช้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีการใช้

งานที่สามารถยดืหยุ่น และปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับ

กิจกรรมอื่นๆ ภายในครอบครัว และในการทำา

วจิยัน้ีไดมี้การนำาเสนอต่อบุคคลภายในชมุชนเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งพบว่าผลที่ได้เป็นที่พึง

พอใจสำาหรับผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน และบุคคลที่

มีความสนใจพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับวิจัยนี้  

 วิจัยนีจ้ึงได้บทสรุปว่า การนำาหลักการ

ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) มาใช้ใน

การออกแบบการปรับพืน้ที ่ภายในบ้านเพือ่

คุณภาพการประกอบธุรกิจในที่พักอาศัยขนาด

เล็ก สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล

ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

รายการอ้างอิง

สำานักการโยธา. (2556). สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

	 เพื่อทุกคนในสังคม. กรุงเทพมหานคร: สำานัก 

 การโยธา กรุงเทพมหานคร



แนวความคิดและกระบวนการออกแบบเพื่อทุกคนที่สนองต่อความ
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีเสนองานวจิยัเชงิคณุภาพแบบมีส่วนร่วม ศกึษาพ้ืนที่ใชส้อยในบ้านของโครงการบ้าน

มั่นคงชุมชนเขาน้อย พัทยา ซึ่งบ้านพักอาศัยมีขนาดเล็กแต่มีความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัยที่

มจีำานวนมากเพ่ือใหต้รงตามความต้องการของคนในชมุชน จงึทำาใหก้ารสร้างบ้านแต่ละหลังมีขนาดเล็ก 

และเกิดปัญหาการใช้พืน้ที่ภายในบ้านไม่เพียงพอต่อการใช้งานซึง่ส่งผลต่อคุณภาพการพักอาศัยของ

บุคคลในบ้าน โดยผู้อาศัยมีความต้องการ จัดพื้นที่ส่วนกลางของบ้านบริเวณชั้น 1 ที่เหมาะสมสำาหรับ

ปรับใชกั้บพ้ืนที่รับประทานอาหาร พ้ืนที่ส่วนรับแขก พ้ืนที่นั่งเล่น เกบ็รถจกัรยานยนตรแ์ละพ้ืนที่พักอาศยั

โดยนำากรอบแนวความคดิการออกแบบเพ่ือทกุคน (Universal Design) มาใชว้เิคราะห ์มวีธิกีารเกบ็ข้อมลู

โดยการสำารวจความต้องการของชุมชน ผ่านการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมและความ

ต้องการทั้งมิติเชงิกายภาพและเชงิสังคมของผู้อยู่อาศยัรายไดน้อ้ย ซ่ึงพบปัญหาเชงิพ้ืนที่ที่ไมส่อดคล้อง

กับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวขนาดสี่คนในพื้นที่บ้านสองชั้น รวม 72 ตารางเมตร และช่วง

เวลาการใช้พืน้ที่ภายในบ้านแตกต่างกันตัง้แต่ 05.00 น. – 21.00 น. โดยการนำาหลักการเรือ่งความ

ยืดหยุ่นในการใช้งาน การเผื่อขนาดพืน้ที่ว่าง และการใช้สอยง่ายปลอดภัยสำาหรับทุกคน มาผ่าน

กระบวนการออกแบบเสนอแนะแบบสามมิติให้ผู้อยู่อาศัยร่วมพิจารณานั้น ทำาให้ช่วยลดข้อจำากัดเชิง

พ้ืนที่และเพ่ิมความสัมพันธ์ที่ดต่ีอสมาชกิที่มีความต้องการแตกตา่งกนัในครวัเรอืน จนกระทั้งไดร้ปูแบบ

การจัดวางที่ทุกคนสามารถใช้งานได้สะดวก

Abstract

 The paper is based on the qualitative research project, within a participatory approach. It 

focuses on living spaces in the housing development program of CODI, Khao-noi Community, 
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 การออกแบบบ้านพักอาศัยภายในชุมชน

เขาน้อย เมืองพัทยา เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่

อาศยัสำาหรับผู้มีรายไดน้้อย ของ “สถาบันพัฒนา

องคก์รชมุชน” (พอช.) ทั้งน้ี จากสภาพพ้ืนที่ในการ

สร้าง

 การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal design) 

เป็นการออกแบบเพือ่ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ผู้พิการ เด็กและคนชรา 

(ทิพวัลย์ ทองอาจ, 2553) 

 จากการสำารวจลงพืน้ที ่ และจากการ

สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย พบปัญหาเกีย่วกับส่วนพัก

อาศัยไม่เพียงพอจึงทำาให้พืน้ที่นีเ้กิดการทับซ้อน

ของกิจกรรมอื่น เช่น การนอน การรับประทาน

อาหาร การพักผอ่น และพ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ 

นอกจากนี ้ ยังมีพืน้ที ่ส ่วนอื ่นที ่ต ้องการปรับ

เปลีย่นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพือ่ให้สะดวกต่อ

การใชง้านเชน่ หอ้งครัว หอ้งนอนลูก ส่วนเก็บของ

และพ้ืนที่ทำางาน เก็บเอกสาร โดยที่ความต้องการ

ในครัวเรือน เป็นความต้องการพืน้ฐานของผู้อยู่

อาศัย ในการดำารงชีวิตประจำาวันภายในที่อยู ่

อาศัยของแต่ละบุคคล (Digs Digs, 2008) เพื่อให้

เกิดความยดืหยุ่นในการใชง้าน ที่ทำาใหก้ารใชง้าน

ในพ้ืนที่ สามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกับคนที่

เข้ามาใช้งาน (Digs Digs, 2009)

  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญ

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึน้โดยดึงประเด็น 3 

ประการในการเพ่ือบูรณาการในรายวชิาการออก-

แบบเพื่อทุกคน (Universal Design) กล่าวคือ 1. 

มคีวามยืดหยุน่ และมีการปรับเปลีย่นของพืน้ที่ 

เพือ่ให้สอดคล้องกับการเกิดขึน้ของกิจกรรมใน

แต่ละช่วงเวลาการใช้งานในพืน้ที่ ที่เกิดปัญหา 

2. ใช้งานสะดวกและปลอดภัย 3. มีความเป็นไป

ได้ของการปรับเปลีย่นโดยให้สัมพันธ์กับขนาด

ของพื้นที่การใช้งานจริง และเหมาะสมในการเข้า

ถึงในทุกกิจกรรมของทุกคนในบ้านพักอาศัยเพือ่

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึน้ (สำานกัการโยธา, 

2556)

Pattaya. So houses are small, but there is a need to build houses with a lot to meet the needs 

of the community. Each house is made smaller. And the problem of not enough space in the 

house to use, which affects the quality of a person living in the house. The Universal Design 

principles are adopted for analyzing spatial behavior and needs of the low-income residents. The 

field observation and focusgroup interviews reveal that three key principles of UD concept well 

responded to ranges of spatial needs of four residents who differently required space from 5am 

to 9 pm. within a small two story house with 72 square meters. By the principle of “Flexibility in 

its use”, “The provision of space” and “Safe and easy living for everyone.” Through a process of 

three-dimensional design suggestions for residents to consider it. Reduce spatial constraints and 

adds a good relationship with the members of different households. Until it forms a paste which 

anyone can use easily.

คำาสำาคัญ (Keywords): การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design), ความต้องการในครัวเรือน 

(Needs in the Household), ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in Use)
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1.2 วัตถุประสงค์

 1)  เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรูใ้นการ

ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุม่ผู้วิจัยกับ

ชุมชนบ้านมั่นคง เขาน้อย 

 2)  เพื่อนำาหลักแนวคิดการออกแบบเพือ่

ทุกคน นำามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 3)  เพือ่เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาเชิงพื้นที่ ที่มีอย่างจำากัดและสามารถเสริม

สร้างคณุภาพชวีติในบ้านพักอาศยัของผู้อยู่อาศยั

ในชุมชนบ้านมั่นคง เขาน้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดียิ่งขึ้น

1.3 วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงสำารวจ โดยมี

การศกึษาจากการสำารวจบ้านพักอาศยัของชมุชน

เขาน้อย เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของ

ผู้ใชง้าน รวมถึงคณุภาพชวีติของคนภายในชมุชน 

โดยนำาแนวทางการออกแบบ เพื่อทุกคน มาปรับ

ใชใ้นการออกแบบภายในบ้านพักอาศยั มีข้ันตอน

ดังนี้

 1)  ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการออกแบบ 

เพื่อทุกคน

 2)  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม

 3)  สังเกต

 4)  สัมภาษณ์

 5)  ส ังเคราะห์ประเด็นป ัญหาให้สอด

คล้องกับการออกแบบเพื่อทุกคน

 6)  วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผล เพื่อ

ออกแบบเสนอแนะ

1.4 กลุ่มตัวอย่าง

 จากการลงพืน้ที่สำารวจ ชุมชนบ้านมัน่คง 

เขาน้อย เป็นจำานวน 1 หลัง ซึง่กลุม่ผู้วิจัยได้

ทำาการสำารวจภายในบ้านพัก ประกอบด้วยผู้อยู่ 

อาศัยจำานวน 4 คน 

1.5 เครื่องมือในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 

เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดัง

กล่าวจากผู้ที่อยู่อาศัยโดยตรง โดยสามารถแบ่ง

เป็น  2 ส่วน ดังนี้

1.5.1	ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้วิจัย

 1. ผู้อยู่อาศยัภายในบ้านมีสมาชกิทั้งหมด 

4 คน คอื เจา้ของบ้าน ภรรยา ลูกสาวและ ลูกชาย

 2. ประกอบอาชีตรับราชการทั้งสามีและ

ภรรยา มีอายุ 47 ปี และ 50 ปี ส่วนลูกชายและ

ลูกสาว อยู่ในวัยเรียน มีอายุ 14 ปี และ17 ปี

1.5.2	คว�มต้องก�รของผู้อยู่อ�ศัย

 1.  ผู้อาศยัมีความต้องการ พ้ืนที่ส่วนกลาง

ของบ้านบริเวณชั้น 1 บริเวณส่วนหน้าบ้าน คือ 

เช่น พืน้ที่รับประทานอาหาร พืน้ที่ส่วนรับแขก 

และพื้นที่ส่วนนั่งเล่น

 2.  ผู ้อาศัยต้องการที ่จะให้มีการใช้งาน

ภายในพืน้ที่ชั้น 1 บริเวณส่วนหน้าบ้าน ให้เป็น

พื้นที่นอนและพื้นที่เก็บรถจักรยานยนต์

 3.  ผู้อาศัยต้องการต้องให้มีการใช้งานที่

หลากหลายและใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน โดยมี

พืน้ทีจ่ำากัด แต่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและ

เหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน

 4.  ผู้อาศัยต้องการเพิม่พืน้ที่ทำาครัวให้มี

ขนาดที่พอเหมาะในการใชง้านและประหยดัพ้ืนที่

ให้มากที่สุด

1.6  หลักสำาคัญของการออกแบบเพื่อทุกคน

      ในการวิจัย

 1) มีความเทา่เทยีมกันในการใชป้ระโยชน์

 2) มีพื้นที่และขนาดที่เหมาะสมในการเข้า

ถึงและใช้ได้
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 3) ใช้งานสะดวกและปลอดภัย

 4) มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

2. ผลการออกแบบ

 ในการออกแบบพ้ืนที่ภายในไดใ้ชห้ลักการ

ออกแบบเพื่อทุกคน ดังนี้

2.1 มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in Use) 

 มีการใช้พืน้ที ่ให้ปรับใช้ได้ในกิจกรรมที ่

หลากหลายมีรายละเอียดดังนี้

 1) ออกแบบให้มีการแบ่งพืน้ที่การใช้งาน

ที่สามารถใช้งานร่วมกันในหลายๆ กิจกรรมได้ 

เช่น พืน้ที่นอนของพ่อแม่ พืน้ที่กินข้าว นัง่เล่น 

เก็บรถจักรยานยนต์ และพื้นที่เก็บของ

 2) ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถประยุกต์ 

การใชง้านไดใ้นหลายๆ กิจกรรมเชน่ เฟอร์นิเจอร์

สำาหรับใส่เสือ้ผ้าและที ่นอนของพ่อ แม่ โดย

ออกแบบเตียงนอนที่สามารถเก็บส่วนที่นอนใต้

เตียงได้

2.2   มพีื้นท่ีและขนาดท่ีเหมาะสมในการเขา้ถงึ

 และใช้ได้ (Size and Space for Approach 

 and Use) 

 เนือ่งจากพืน้ที่ส่วนที่เสนอแนะเป็นพืน้ที่

ด้านหน้า ชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเกิดกิจกรรม

ซ้อนทบักันและมกีารเกิดข้ึนของกิจกรรมมากที่สุด 

จงึก่อใหเ้กิดปัญหา โดยมีแนวทางในการออกแบบ 

ดังนี้

 1)  ออกแบบใหพ้ื้นที่มีขนาดพ้ืนที่ๆเหมาะ

สมในการทำากิจกรรม ตามมาตรฐานขั้นต่ำา

 2) ออกแบบพืน้ที่ภายในให้มีขนาดและ

พืน้ที่ในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม ตาม

มาตรฐานขั้นต่ำา 40-45 ซม. โดยรวมระยะการใช้

งานทั้งหมด คือ 1.2 ม. และควรมีพืน้ที่จอดรถ

จักรยานยนต์ขั้นต่ำา คือ 1x1.2-1.5 ม. ในการใช้

งานที่เหมาะสม

2.3  ใชง้านสะดวกและปลอดภัย (Simple and 

 Intuitive Use) 

 ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องคำานึงถึงว่าผู ้ใช้มี

ความรูร้ะดับใดเนือ่งจากมองถึงอนาคตของผู้ใช้

งานที่เหมาะสมกับวยัชราภาพ ซ่ึงเน้นในส่วนของ

ส่วนครัวโดยมีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้

 1)  ออกแบบเพ่ือการใชท้ี่ตอบสนองการใช้

งานในครัวที่มีพืน้ที่จำากัด และเป็นครัวแบบเปิด

เพื่อง่ายต่อการหยิบสิ่งของ และออกแบบชั้นวาง

ของลอย 2 ระดับ เพื่อง่ายต่อการใช้งานของคน

ทุกเพศทุกวัย

 2)  ในการออกแบบเน้นเพ่ือความปลอดภัย 

ส่วนที่ใช้ไฟ (แก๊ส) ให้เป็นแบบระบบเปิด ซึง่

สามารถเคลือ่นย้ายได้ง่ายและตัง้อยู่ใกล้ประตู

หลังบ้าน เพ่ือถ่ายเทอากาศ หรือเม่ือเกิดอคัคภัีย

จะได้ระบายควันออกสู่ภายนอกบ้าน 

รูปที่ 1 แสดงผังพื้นชั้น 1และผลการออกแบบทั้งหมด
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รูปที่ 2 แสดงการออกแบบเตียงนอนที่สามารถเก็บส่วน

 ที่นอนใต้เตียงได้

รูปที่ 3 แสดงการออกแบบส่วนครัวที่มีพืน้ที ่เก็บของ

 เหนือหัว 2 ระดับ

3. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษาวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยนี ้ มุง้เน้นในเรือ่งการมี

ส่วนร่วมในการออกแบบของคนในชุมชน และ

เพือ่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและช่วย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในบ้านพักอาศัยของผู้อยู่

อาศัยในชุมชนบ้านมั่นคง เขาน้อย ให้มีคุณภาพ

ชวีติที่ดยีิ่งข้ึน ตามความต้องการของผู้ใชง้าน  โดย

นำาหลักการออกแบบเพือ่คนทุกคนมาร่วมใช้ใน

การออกแบบ ซ่ึงผลการศกึษาวจิยัเบ้ืองต้น พบวา่ 

สามารถนำาหลักการออกแบบเพือ่ทุกคนมาใช้ได้

กับทกุพ้ืนที่ในการใชง้าน อาทเิชน่ พ้ืนที่นอน พ้ืนที่

ส่วนรับแขก พืน้ที่รับประทานอาคาร พืน้ที่ครัว 

เป็นต้น โดยยึดพืน้ฐานเพือ่ให้เหมาะสมในการ

ออกแบบตามหลักการของการออกแบบเพือ่

ทุกคนโดยให้พืน้ที่ดังกล่าวมีความยืดหยุ่นในการ

ใช้งาน มีพื้นที่และขนาดที่เหมาะสมในการเข้าถึง

และใช้ได ้อกีทั้งสามารถใช้งานไดอ้ยา่งสะดวกและ

ปลอดภัยแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งทางกลุ่มผู้วิจัย

คาดหวังว่าการวิจัยครัง้นีจ้ะสามารถนำาโครงการ

บ้านมั่นคง เขาน้อยให้เป็นชุมชนต้นแบบหรือนำา

ไปปรับประยกุต์ใชใ้นบ้านพักอาศยัที่มีพ้ืนที่จำากัด

และสามารถเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ในการ 

บูรณาการนำาเอาการออกแบบเพ่ือทกุคนมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่สนใจในการศกึษาข้อมูล

ดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย

4. ประโยชน์จากการวิจัย

 1) เป็นการสร้างองค์ความรูใ้หม่ ในการ

บูรณาการนำาเอาการออกแบบเพือ่ทุกคน นำามา

ใช้ ในการออกแบบบ้านมั่นคง เขาน้อย

 2) สามารถเป็นแนวทางในการออกแบบ 

เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ที่มีอย่างจำากัดและช่วย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในที่อยู่อาศัยของชุมชน

เขาน้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 3) สามารถนำาโครงการบ้านม่ันคง เขาน้อย

ใหเ้ป็นชุมชนต้นแบบหรือนำาไปปรับประยกุต์ใช้ใน

บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่อย่างจำากัด
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บทคัดย่อ

 บทความนีน้ำาเสนองานวิจัยเชิงสำารวจกรณีศึกษาของบ้านพักอาศัยสำาหรับการประกอบอาชีพ

ขายของชำาในชมุชนเขาน้อย จ.ชลบุรี กรณศีกึษาที่มีพ้ืนที่สองคหูาติดกันสองชั้น แบ่งเป็นร้านขายของชำา

หน้าบ้านบริเวณชั้นล่าง โดยผู้วจิยัไดเ้ล็งเหน็ถึงความสำาคญัในการออกแบบแบบมีส่วนร่วมดว้ยข้อจำากัด

ของพ้ืนที่  งบประมาณในการก่อสร้าง การจดัการสภาพแวดล้อมภายในกรณศึีกษาใหไ้ดใ้ช้งานอยา่งเกิด

ประโยชนส์ูงสุด และประการสำาคัญคือ การจัดการอย่างไรเพือ่ให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน ภายใต้กรอบแนวความคิดการออกแบบเพือ่ทุกคน (Universal Design) 

ด้วยหลัก 7 ประการ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย และ

พบวา่ ความต้องการที่หลากหลายทั้งของเดก็ ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุกระทบต่อลักษณะการใช้งานเชิงพ้ืนที่

แตกต่างกัน เช่น ชั้นล่างที่ผู้สูงอายุสะดวกในการใช้เป็นประจำา ต้องถูกปรับให้เป็นพื้นที่ของสินค้า และ

ความต้องการให้มีป้ายประเภทสินค้าที่เห็นได้ชัดขึ้นสำาหรับลูกค้าสูงวัย เป็นต้น การออกแบบได้รับการ

พิจารณาจากสมาชิกในบ้านทุกคนก่อนสรุปข้อเสนอแนะ 

Abstract

 This paper is based on a survey research project in home-based enterprise of the low-

income community at Khao-noi, Chonburi province. The case is an attached house with two 

stories. The owner converted the living space on the ground floor to be a convenience shop 

house. The information is analyzed under an umbrella of the seven principles of Universal Design 

concept. The survey reveals the residents’ distinctive requirements—which range from children, 

adults with different jobs, and older residents—impact on the spatial needs. For instance, the 

ground floor which is often occupied by older resident clashed with the space for selling goods 
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as well as the need of bigger letter of product categories for older customers. All of design 

solution was revised by every member of the household. This process will lead to better living 

quality within limited budget.

     

คำาสำาคัญ (Keywords): การออกแบบเพือ่คนทุกคน (Universal Design), ตอบสนองความต้องการ 

(Meet demand), ความต้องการที่หลากหลาย (Diverse  Needs), การใช้งานเชิงพื้นที่แตกต่างกัน (Use 

a Different Area) 

ร่วมกัน  ภายใต้กรอบแนวความคิดการออกแบบ

เพื่อทุกคน (Universal Design) มาใช้เป็นแนวทาง

ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในของกรณี

ศึกษานี้

1.1 วัตถุประสงค์

 1)  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและ

ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขาน้อย 

 2)  เพือ่สร้างกระบวนการการออกแบบ

อย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยกับผู้อยู่อาศัยใน

ชุมชนเขาน้อย

 3)  เพ่ือนำาแนวความคดิการออกแบบเพ่ือ

ทุกคนมาปรับใช้กับบ้านร้านค้าที่มีรายได้น้อยได้

อย่างเหมาะสม

1.2 วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสำารวจ โดยมี

การศึกษาจากการสำารวจในโครงการบ้านพักอาศัย

ในชุมชนเขาน้อย พัทยา เพือ่ศึกษาพฤติกรรม

และความต้องการของผู้อยู่อาศัยที ่มีบ้านเป็น

ร้านคา้ในชมุชน จำานวน 1 หลังคาเรือน โดยไดน้ำา

เอาแนวความคิดการออกแบบเพื่อทุกคนมาปรับ

ใช้เพือ่ความเหมาะสมในการใช้เข้าใช้งานมีขัน้

ตอน ดังนี้

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ปัจจบัุนประชากรในเมืองใหญ่ส่วนมากมัก

จะประสบปัญหาเรือ่งที่อยู่อาศัยโดยขาดความ

มัน่คงในการครอบครองที่ดินที่เป็นของตนเอง   

ประกอบกับผู ้ถ ือครองเป ็นผู ้ที ่ม ีรายได้น ้อย 

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” (พอช.) จึงได้เล็ง

เห็นความสำาคัญในเรือ่งนีแ้ละได้ร่วมมือกับเมือง

พัทยาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้องร่วมกัน

แก้ไขปัญหาเหล่าน้ี  จนเกิดเป็น “โครงการหมู่บ้าน

ม่ันคงเขาน้อย  พัทยา”  โดยมีคนในชุมชนเป็นหลัก  

โครงการนีม้ิได้เป็นเพียงการสร้างที่อยู่อาศัยหรือ

การให้ครอบครองที่ดินเท่านั้น แต่เป็นโครงการที่

สร้างความมัน่คงแก่ชุมชนทั้งทางด้านของสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

เป็นผู้สนับสนุนร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของคนในชมุชนภายใต้กระบวนการการออก 

แบบแบบมีส่วนร่วม ด้วยข้อจำากัดของพื้นที่  งบ

ประมาณในการก่อสร้างและความต้องการของ

คนในชมุชนที่มีความแตกต่างในทกุเพศ ทกุวยั   ผู้

วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเรือ่งของการ

จัดการสภาพแวดล้อมภายในกรณีศึกษาที่เป็น

บ้านพักอาศยัที่ใชป้ระกอบการร้านขายของชำาให้

ได้ใช้งานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และประการ

สำาคัญคือการจัดการอย่างไรเพือ่ให้ทุกคนได้อยู่

ร ่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที ่ดี
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 1)  ลงพืน้ที่เก็บข้อมูลด้วยการสำารวจบ้าน

ที่เป็นร้านค้า โดยการบันทึกภาพถ่าย และวัด

ขนาดพื้นที่ภายในบ้าน

 2)  เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ถึงความ

ต้องการเพ่ือเป็นไปตามกระบวนการการออกแบบ

อย่างมีส่วนร่วม

 3)  นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับใช้

กับบ้านท่ีร้านค้าภายใต้แนวความคิดการออกแบบ 

เพื่อทุกคน

 4)  นำาเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ต่อ

เจ้าของบ้านและคนในชุมชนเขาน้อย พัทยา

รูปที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่จริง

รูปที่ 2 นำาเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ต่อเจ้าของบ้าน

 และคนในชุมชนเขาน้อย พัทยา

1.3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 จากการลงสำารวจพืน้ที่ในชุมชนเขาน้อย  

จ.พัทยา ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจบ้านพักอาศัยที่มี

ความต้องการจะปรับบ้านเป็นร้านค้าภายใน

ชุมชน จำานวน 1 หลังซึ่งมีจำานวนสมาชิกในบ้าน 

3 คน สมาชิกภายในบ้านประกอบด้วย พ่อ แม่ 

และลูกชาย

1.4 ทบทวนวรรณกรรมแนวความคิดการออก

     แบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

 จากการลงสำารวจพืน้ที ่ภายในโครงการ

ชุมชนบ้านมัน่คงเขาน้อย พัทยาซึง่เป็นโครงการ

สำาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย หรือเป็นผู้ที่ขาดความ

มัน่คงในการครอบครองที ่ดิน พบว่า ภายใน

โครงการประกอบไปด้วยสมาชิกหลากหลายวัย 

ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และยังขาดในเรือ่ง

ของการให้ความสำาคัญในการจัดสรรพืน้ที่ให้เกิด

ประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด รวมถึงควรจัดสรร

พืน้ที่อย่างไรให้สามารถใช้งานในเชิงพืน้ที่ที่แตก

ต่างกันตามความต้องการที่หลากหลายรวมถึง

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้

งานทั้งปัจจุบันและควรคำานึงถึงอนาคต

 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้นำาหลักการออกแบบ

เพือ่ทุกคนมาเป็นแนวทางในการเสนอแนะเพือ่

ปรับใช้กับกรณีที่มีบ้านเป็นร้านค้าดังนี้

 1) มีความเท่าเทียมกันในการใช้ประ-

โยชน์ (Equitable Use) ทกุคนสามารถใชป้ระโยชน์

จากสิ่งอำานวยความสะดวกได้อย่างเสมอภาค

 2)  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in 

Use) มีการใช้พ้ืนที่ใหป้รับใช้ไดใ้นกิจกรรมที่หลาก

หลาย

 3) ใช้งานสะดวกและปลอดภัย (Simple 

and Intuitive Use) ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องคำานึง

ถึงว่าผู้ใช้มีความรู้ระดับใด
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 4) ส่ือความหมายเป็นที่เข้าใจ (Perceptible 

Information) ควรมีสัญลักษณ์ท่ีส่ือให้คนพิการเข้าใจ

ความหมายได้

 5) การออกแบบที่ป้องกันการผิดพลาดได้ 

(Tolerance for Error) การออกแบบเพือ่ลด

อันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ

 6) ช่วยผ่อนแรงได้ (Low Physical 

Effort) การออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน ไม่

ต้องออกแรงมาก

 7) มีพื้นที่และขนาดที่เหมาะสมในการเข้า

ถึงและใช้ได้ (Size and Space for Approach 

and Use) มีขนาด และพื้นที่ใช้งานเพื่อให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้

1.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสำารวจ สังเกต 

และถ่ายภาพบ้านพักอาศัยที่จะปรับเป็นร้านค้า   

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556 และนำา

เสนอผลงานจากการเก็บข้อมูลความต้องการ

ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่  22 กันยายน 

พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผัง

พฤติกรรมผงับริเวณ แบบสัมภาษณป์ลายเปิดเพ่ือ

เก็บข้อมูลและความต้องการของผู้อยู่อาศัย  โดย

มีรายละเอียด ดังนี้

1.5.1	ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้อยู่อ�ศัย

 1) บ้านหลังนีม้ ีสมาชิกทั ้งหมด 3 คน

ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และลูกชาย

 2) เดิมเคยประกอบอาชีพรับจ้างทั้งพ่อ

และแม่ อายุ 38 และ 37 ปี ลูกชายอยู่ในวัยเรียน 

อายุ 16 ปี อยากมีกิจการเป็นของตัวเองจึงคิดที่

จะปรับบ้านเป็นร้านค้าในชุมชน 

1.5.2	คว�มต้องก�รของผู้อยู่อ�ศัย

 1) ผู้อยู่อาศัยต้องการปรับบ้านเป็นร้านค้า

บริเวณชั้น 1 ของบ้านในส่วนบริเวณหน้าบ้าน 

ส่วนหลังบ้านต้องการใช้พืน้ที่เป็นส่วนครัวและ

ส่วนเก็บของของร้านค้า

 2) ผู้อยู่อาศัยต้องการให้บ้านร้านค้ารอง

รับการใช้งานกับทกุเพศ ทกุวยั กับทกุคนในชุมชน

อย่างเท่าเทียมกัน

 3) ผู้อยู่อาศัยต้องการจัดระเบียบร้านค้า

ให้เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสมและเพือ่การเข้าใช้

งานในพืน้ทีชั่ ้น 1 บริเวณหน้าบ้านอย่างเกิด

ประโยชน์สูงสุด

2.  วเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนวทางการปรับ

    พื้นที่

 บ้านร้านค้าที ่ทำาการวิจัยมีลักษณะเป็น

คหูาติดกันสองหลัง สมาชกิทั้งหมด 3 คนประกอบ

ด้วย พ่อ แม่ และลูกชายพื้นที่บริเวณชั้นล่างหน้า

บ้านต้องการประกอบธุรกิจขายของชำา และหลัง

บ้านเป็นครัว บริเวณชั้นสองเป็นส่วนพักผอ่น ทาง

ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจพืน้ที่ภายในรวมถึงสภาพ

แวดล้อมบริเวณชั ้นล่างที ่ใช้เปิดเป็นร้านขาย

ของชำา พบวา่ ประสบปัญหาดา้นการจดัการพ้ืนที่

ให้เหมาะสมกับการใช้งานและการเข้าถึงของทุก

คนในชุมชน บางส่วนยังไม่เป็นสัดส่วนตามความ

ต้องการทั้งเจ้าของบ้านกับคนในชุมชนมากนัก 

จึงได้นำาเอาหลักการออกแบบเพือ่ทุกคนมาเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ ดังนี้

 1) จากการสังเกตพบปัญหาจากพฤติ-

กรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัยและคนในชุมใน

เรือ่งของการเข้าถึงภายในร้าน การเข้าใช้พืน้ที่

บริเวณหน้าบ้าน ชั้น 1 ซ่ึงมีกิจกรรมหลายประเภท

ในบริเวณนี้ (ขนของเข้าภายในร้าน ลูกค้าเข้าร้าน 

ผู้อยู่อาศัยเข้าสูภ่ายในบ้าน) โดยมีการยกระดับ

พื้นบ้านกับถนนหน้าบ้าน
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 2)  การจดัองคป์ระกอบภายในร้านคา้ พบ

ว่า ยังขาดความเหมาะสมในเรือ่งของการจัด

หมวดหมู่ทำาให้ขาดความสะดวกในการบริการและ

การเลือกซื้อสินค้า

 3) จากการสัมภาษณ์ พบว่า เจ้าของบ้าน

ร้านค้าต้องการคนมาช่วยดูแลกิจการ เนือ่งจาก

ลูกชายไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาต้องดูแลกิจการ

เพียงสองคน กังวลเรือ่งสินค้าหายหรืออาจถูก

ลักขโมย

รูปที่ 3 เสนอแนวทางปรับพื้นที่ผังบริเวณชั้น 1

รูปที่ 4 เสนอแนวทางการจัดหมวดหมู่สินค้าภายในร้าน

3. ประยุกต์จากแนวคิดสู่แนวทางการแก้ปัญหา

 จากแนวทางการออกแบบเพือ่ทุกคน 7 

ประการทางผู ้วิจัยได้เล็งเห็นถึงการนำามาเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้

3.1  มีความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ 

 (Equi table Use)ท ุกคนสามารถใช้

 ประโยชน์จากสิ่งอำานวยความสะดวกได้

 อย่างเสมอภาค  

 โดยการสร้างทางลาดบริเวณหน้าร้าน

เพราะพื้นที่บริเวณนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย การ

ขนส่งสินคา้ การเข้าสู่รา้นคา้ของคนในชมุชนและ

ผู้อยู่อาศัยเอง โดยให้มีความลาดชันไม่เกิน 1:12 

กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีช่วงลาดเอียง

ไม่ควรเกิน 6.00 เมตร มีราวกันตกสูง 80-90 

เซนติเมตร ที่จับสะดวกสบายไม่ติดขัด ด้านล่าง

ของทางลาดจัดให้มีขอบสูง 5 เซนติเมตร เพือ่

ความปลอดภัย และลักษณะพ้ืนผวิที่ไมล่ื่น (อษิฎา  

แก้วประเสริฐ, 2555)

รูปที่ 5  ลักษณะของทางลาด

3.2  ใชง้านสะดวกและปลอดภัย (Simple and 

 Intuitive Use) ใชง้านง่ายโดยไมต้่องคำานงึ

 ถึงว่าผู้ใช้มีความรู้ระดับใด

 ควรมีการจัดหมวดหมูข่องสินค้าและป้าย

แสดงราคาสินคา้เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกนัระหวา่ง

ผู้ซื้อและผู้ขาย และงา่ยตอ่การบรหิารจดัการรา้น

ค้าเพราะลดเวลาในการซักถามราคาสินค้า 
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รูปที่ 6 ลักษณะการจัดหมวดหมู่ของสินค้า

3.3  การออกแบบทีป่้องกันการผิดพลาดได้ 

 (Tolerance for Error) การออกแบบเพื่อ

 ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ

 การใช้วัสดุปูพืน้ทางเดินที่เรียบและไม่มี

ทางต่างระดับ เพือ่การเข้าถึงที ่ง่ายและความ

ปลอดภัยในการใชง้านทั้งยงัชว่ยลดอบัุติเหตุ เชน่ 

การล่ืนล้ม หรือสะดดุหกล้มภายในร้าน อาจทำาให้

เกิดความเสียหายของสินค้าตามมาได้

รูปที่ 7 การใช้วัสดุปูพื้นทางเดินที่เรียบและไม่มีทางต่าง

 ระดับ

3.4  ช่วยผ่อนแรงได้ (Low Physical Effort) 

 การออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน ไม่

 ต้องออกแรงมาก

 1) โดยการติดตัง้กระจกเงา/กระจกนูน

จะช่วยทุ่นแรงและสะดวกในการดูแลกิจการ ไม่

ต้องใช้คนเยอะในการดูแลร้านและลดความวิตก

กังวลเรือ่งของสินค้าหายตามความต้องการของ

เจ้าของบ้านร้านค้า

รูปที่ 8  ลักษณะการติดตั้งกระจกนูน/กระจกเงา

 2) โดยการเปลีย่นลูกบิดของประตูบ้าน 

เปล่ียนจากแบบหมุนเป็นแบบก้านโยก เพ่ือสะดวก

และง่ายต่อการใช้งานและเพือ่ผ่อนแรงในการใช้

งาน โดยคำานึงถึงอนาคตเม่ือพ่อและแม่มีอายเุพ่ิม

มากขึ้นลดแรงในการใช้ลูกบิด

รูปที่ 9  ลักษณะของลูกบิดประตูแบบก้านโยก
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3.5  มพีื้นท่ีและขนาดท่ีเหมาะสมในการเขา้ถงึ

 และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Size 

 and Space for Approach and Use)

 การปรับเปลีย่นเคาน์เตอร์ชำาระสินค้ามี

ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมตามมาตรฐาน คือสูงไม่

น้อยว่า75 ซม. และสามารถใช้งานได้จริงเหมาะสม 

กับทกุเพศทกุวยัทั้งเดก็ ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงวยัและ

คนพิการ

รูปที่ 10  ลักษณะของเคาน์เตอร์ที่มีความเหมาะสมใน

  การใช้งาน

4. สรุปผล

 การวิจัยเชิงสำารวจในครัง้นี ้ ได้มุง่เน้นใน

กระบวนการการออกแบบอยา่งมีส่วนร่วมระหวา่ง

ผู้วิจัยกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขาน้อยพัทยา เพือ่

แก้ไขปัญหาและปรับบ้านใหเ้ป็นร้านคา้ตามความ

ต้องการของผู้อยู่อาศยั  โดยยดึหลักการออกแบบ

เพ่ือทกุคนมาเป็นกรอบในการเสนอแนะการปรับ

ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู ่ให้ดียิ ่งขึน้และการคำานึงถึง

อนาคตของทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชน พบว่า หลัก

การออกแบบเพือ่ทุกคนนีส้ามารถนำามาใช้ได้กับ

ทุกด้าน ทุกๆ ความต้องการ เช่น ทางลาดเพื่อ

อำานวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าร้าน การจัด

หมวดหมูส่ินค้า การใช้ป้ายเพือ่บอกราคาสินค้า 

เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย ทางผู้วจิยัไดค้าดหวงัวา่งาน

วิจัยนีจ้ะสามารถนำาไปเป็นต้นแบบหรือสามารถ

นำาไปปรับประยุกต์ใช้กับกรณีที่มีบ้านเป็นร้านค้า

ในชุมชนที่มีรายได้น้อย หรือมีต้นทุนที่จำากัดได้

5. ประโยชน์จากการวิจัย

 1) ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานกับ

พืน้ที่ที ่ใช้ประกอบการว่ามีความสัมพนัธ์กันใน

แต่ละส่วนอย่างไร

 2) มีการเสนอแนะออกแบบสภาพแวด- 

ล้อมภายในในกรณศีกึษาใหสั้มพันธ์กับเกณฑก์าร

ออกแบบเพื่อทุกคน

 3) ได้บูรณาการใช้ความรูค้วามเข้าใจจาก

บทเรียนที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานภาคสนาม 

รวมถึงการแก้ไขปัญญาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

 4) นำาโครงการบ้านมั่นคงเข้าน้อย พัทยา 

ไปเป็นต้นแบบหรือสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

กับกรณีที่ใกล้เคียงกัน 

รายการอ้างอิง
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