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บทคัดย่อ

 งานวิจัยชิ้นนีศ้ึกษาพื้นที่ในชุมชนไทยยวนภาคตะวันตกที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมทางการ

เกษตรด้านอาหารโดยเลือกชุมชนบ้านนาขุนแสนจังหวัดราชบุรีเป็นกรณีศึกษาและเสนอแนะแนว

ทางออกแบบพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรับรู้วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารในชุมชนดังกล่าว โดย

ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการวาดแผนที่จินตภาพพืน้ที่ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเกษตร

ด้านอาหารในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ประกอบกับการถ่ายภาพและการสัมภาษณ์เพื่อหา

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพื้นที่นั้น ๆ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้และจดจำา

พื้นที่ในชุมชนที่สะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร 5 ด้าน ได้แก่ 1. พื้นที่ผลิตอาหาร 2. พื้นที่

เก็บวัตถุดิบ 3. พื้นที่เตรียมอาหาร 4. พื้นที่แปรรูป 5. พื้นที่รับประทานอาหาร โดยคุณลักษณะในพื้นที่

ศึกษาทั้ง 5 ด้านสามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์ทางกายภาพเพื่อเสนอแนะแนวทางออกแบบพัฒนา

พื้นที่เพื่อส่งเสริมการรับรู้วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารในชุมชนไทยยวนภาคตะวันตก

Abstract

 This research studies community areas of Thai Yuan in Western Thailand that reflect 

Thai Yuan agricultural culture in food. Baan Na Khun San community, Ratchaburi province is 

chosen as a case study. The research also purposes a design guideline for area development 

in promoting the cognition of Thai Yuan agricultural culture in food. The qualitative research 

methods employed in this research include cognitive mapping from strategically selected 20 

local residents coupled with photographs and interviews in order to identify specific physical 

characteristics of the study areas. The research has found that the respondents can recognize 

and perceive Thai Yuan agricultural culture in food in 5 aspects, including 1.Production area, 
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2.Storage, 3.Preparation area, 4.Kitchen and 5.Dining area. The identified physical elements 

of these study areas also can be used to purpose a design guideline for area development 

promoting the cognition of Thai Yuan agricultural culture in food in Western Thailand.

คำาสำาคัญ (Keywords): ไทยยวนภาคตะวันตก (Thai Yuan in Western Thailand Region), วัฒนธรรม

ทางการเกษตรด้านอาหาร (Agricultural in Food), การรับรู้ (Cognition), อัตลักษณ์ (Physical 

Characteristic), พัฒนาพื้นที่ (Area Development)

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีกระแสในการพัฒนา

การท่องเที ่ยวบนพืน้ฐานของความพร้อมและ

ความต้องการของชุมชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร

และสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น โดยจะเน้นการ

นำาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมานำา

เสนอกับนักท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีและมีการนำา

เสนอเพื่อสร้างการรับรู้วัฒนธรรมในรูปแบบที่น่า

สนใจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 จังหวัดราชบุรีมชีื ่อเสียงด้านการท่องเทีย่ว

โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

เน่ืองจากประชากรในจังหวัดราชบุรีมีความหลาก

หลายทางเชื้อชาติที่สืบทอดกันมาตัง้แต่โบราณ 

โดยเฉพาะชาวไทยยวนซึง่มีการตั้งถิน่ฐานใน

จังหวัดราชบุร ีมากท่ีส ุดในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย โดยมีประชากรเชื้อสายไทยยวนใน

จังหวัดราชบุรีทั้งหมดประมาณ 80,000 กว่าคน 

ทำาให้ภาครัฐเล็งเห็นความสำาคัญของการท่อง

เที่ยวของจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเพือ่พัฒนาภูมิทัศน์ 

สิ่งอำานวยความสะดวก บุคลากรและสินค้าพื้น

เมือง 

 ชุมชนบ้านนาขุนแสนตั้งอยู่ในอำาเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี และเป็นผู้สืบทอดเชื้อสาย “ยวน” 

ทีย่ังมวีัฒนธรรมไทยยวนทีส่บืทอดตอ่กนัมาจน

ถึงปัจจุบันโดยเฉพาะวิถีชีวิตทางการเกษตรที ่

สามารถสือ่ได้ถึงวัฒนธรรมไทยยวนตัง้แต่ความ

เชื่อ ประเพณี พิธีกรรม อาหาร ไปจนถึงการ

เลือกที่ตัง้ถิน่ฐานและลักษณะบ้านเรือนพืน้ถิน่ 

ทั้งนีค้นบ้านนาขุนแสนและภาครัฐได้เห็นคุณค่า

และศักยภาพของชุมชนที่จะพัฒนาเป็นชุมชน

ท่องเที่ยว โดยมีความประสงค์จะนำาเสนอกรรม-

วิธ ีในการทำาอาหารไทยยวนและการแปรรูป

อาหาร เช่น การสาธิตการเพาะเห็ด การผลิตน้ำา

พริก การทำาขนมจีน การทำาขนมบัวลอย และ

การทำากล้วยฉาบ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างราย

ได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากการทำาการเกษตร

เพื่อยังชีพ

 การพัฒนาการท่องเที่ยวควรพัฒนาบนพืน้

ฐานความพร้อมและความต้องการของชุมชน 

โดยการนำาเสนอวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชนเป็นจุดขาย ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญ

ของการศึกษาวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร

ของชุมชนไทยยวน จังหวัดราชบุรี เนื่องจาก

วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารเป็นส่วนสำาคัญ

ของวิถีชีวิตชุมชนไทยยวนในปัจจุบันที่พร้อมจะ

นำาเสนอเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยผู้

วิจัยเลือกชุมชนดังกล่าวเนือ่งจากมีความพร้อม

ที่จะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเพื่อนำามาศึกษา

พ้ืนท่ีของชุมชนท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตร

ด้านอาหารและเสนอแนวทางการออกแบบเพือ่
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การพัฒนาพืน้ที่เพือ่ส่งเสริมการรับรูว้ัฒนธรรม

การเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวนภาค

ตะวันตก

2. วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์พ้ืนท่ีซ่ึงสะท้อนวัฒน-

ธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน

ภาคตะวันตก

 2. เพือ่เสนอแนวทางการออกแบบพัฒนา

พืน้ที่เพือ่ส่งเสริมการรับรูว้ัฒนธรรมการเกษตร

ด้านอาหารในชุมชนไทยยวนภาคตะวันตก

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนำาขอ้มลูไปศึกษาเพือ่พัฒนาชุมชนไทย

ยวนในภาคตะวันตกของประเทศไทย

 2. ชุมชนบ้านนาขุนแสนสามารถนำาข้อมูล

ไปพัฒนาชุมชนี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้

 3. ชุมชนไทยยวนอื่นๆ ในภาคตะวันตกของ

ไทยสามารถนำาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

พ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือส่งเสริมการรับรู้วัฒนธรรมเกษตร

ด้านอาหารของไทยยวนที่นำาไปส่งเสริมการท่อง

เที่ยวชุมชนได้

4. ขอบเขตการวิจัย

 1. ด้านกายภาพของพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกศึกษา

ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ชุมชนซึง่สะท้อน

ถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร 5 ด้าน

ได้แก่ 1.พื้นที่ผลิต 2.พื้นที่เก็บวัตถุดิบ 3.พื้นที่

การเตรียมอาหาร 4.พื้นที่แปรรูป และ 5.พื้นที่

รับประทานอาหาร

 2. ด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ศึกษาวัฒนธรรม

การเกษตรด้านอาหาร 5 ด้านดังกล่าวที่เป็นเอก-

ลักษณ์เฉพาะของชุมชนไทยยวนภาคตะวันตก

ของประเทศไทย

5. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยยวน

 ไทยยวนหรือคนเมือง แต่เดิมมีถิ่นกำาเนิดอยู่

ที่ล้านนาซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศไทย เมื่อ

อาณาจักรล้านนาเส่ือมลง ชาวไทยยวนจึงได่อพยพ

ออกมาจากเชียงแสนและย้ายที่การตัง้ถิน่ฐาน

ใหม่

 คนไทยยวนมีนิสัยรักสงบ มีความเป็นอยู่

เรียบง่าย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จึงมักเลือกตัง้บ้านเรือนบริเวณพืน้ที ่ราบอุดม

สมบูรณ์ใกล้กับแหล่งน้ำา และมักปลูกต้นไม้ใน

บริเวณบ้าน (สงวน โชติสุขรัตน์, 2516) นอกจาก

นี้ทำาเลในการตั้งถิ่นฐานมักจะพบภูเขา เนื่องจาก

มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า พื้นที่ซึ่งมีภูเขาทางทิศ

ตะวันออกจะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม (ชนกนาถ 

จันแดง, 2547)

 ตัวเรือนของคนไทยยวน มักเป็นการปลูก

เรือนอย่างง่าย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ตัวเรือนไม้เนื้อแข็งถาวรและตัวเรือนไม้ไผ่ โดย

เรือนไทยยวนมีลักษณะเป็นเรือนใต้ถุนสูง เพื่อ

ใช้เป็นลานอเนกประสงค์ (มนต์ผกา วงษา, 

2522)

5.2 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยยวน-ราชบุรี

 วัฒนธรรมไทยยวนในจังหวัดราชบุรีมีเอก-

ลักษณะที่สามารถแบ่งออกเป็น ด้านภาษา ด้าน

ลักษณะบ้านเรือน ด้านการแต่งกาย ด้านภูมิ-

ปัญญาการทอผ้า ด้านความเชื่อ ประเพณี วัฒน-

ธรรม แต่สิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์

ของวัฒนธรรมไทยยวนที่สืบทอดมาตัง้แต่อดีต
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คือ วัฒนธรรมด้านการประกอบอาชีพ เนื่องจาก

การทำาอาชีพเกษตรกรรมยังคงเป็นวิถีชีวิตของ

ชุมชนไทยยวนในจังหวัดราชบุรี โดยการทำาเกษตร-

กรรมของชุมชนไทยยวนราชบุรีจะเน้นการทำา

การเกษตรแบบ “การเกษตรยังชีพ” (อุดม สมพร, 

2540)

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตร

 เกษตรกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 

ประเภท คือ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ประมง 

และป่าไม้ (ประสิทธิ์ บัวงาม, 2544) หรืออาจแบ่ง

ตามวัตถุประสงค์ของการทำาการเกษตรคือเกษตร-

กรรมเพื่อความสุขทางใจ เกษตรกรรมเพื่อสร้าง

รายได้เสริม และเกษตรกรรมเป็นอาชีพ

 วัฒนธรรมที่เกีย่วเนือ่งกับการเกษตรน้ันมี

หลายด้าน เช่น ด้านศาสนา ด้านความเชื่อ ด้าน

สถาปัตยกรรม ด้านประเพณี และด้านอาหาร 

เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเก็บข้อมูลวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ทั้งในด้านกระบวนการ

ผลิตอาหาร การเก็บวัตถุดิบ การเตรียมอาหาร 

การแปรรูปวัตถุดิบ และการรับประทานอาหาร

5.4 แนวคิดเกี่ยวกับจินตภาพ

 จินตภาพ หมายถึง ภาพซึ่งเกิดจากความ

นึกคิดหรือคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น (ราชบัณทิต-

สถาน, 2525) ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นภาพ

ที ่บุคคลรับรูส้ภาพแวดล้อมโดยรอบขององค์

ประกอบในสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถ เขียนเป็น

แผนที่ (Cognitive Map) และสุดท้ายเกิดเป็น

จินตภาพ

 เคลวิน ลินช์ (Lynch, 1960) พยายาม

ศึกษาการรับรู้ของบุคคลที่มีความสอดคล้องกัน

หลายๆคนและสรุปออกมาเป็นจินตภาพสาธารณะ

(Public Image) โดยมีสมมุติฐานว่า จินตภาพ

ของเมืองที่บุคคลมีอยู่นั้น มีความคล้ายคลึง

กัน แต่บุคคลต่างมีประสบการณ์และรับรู้คุณค่า

แตกต่างกัน ดังนั้นการเกิดจินตภาพสาธารณะ

จะเป็นจินตภาพของสภาพแวดล้อมที ่มีความ

สำาคัญและชัดเจน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2554)

 งานวิจัยชิน้นีเ้ลือกใช้การเขียนแผนที่จินต-

ภาพ (Cognitive Mapping) ของคนในพื้นที่ชุมชน

เพือ่เปน็หนึง่ในเครือ่งมอืวิจัยหลกัในการสบืหา

จินตภาพ รวมของคนในชุมชนต่อพื้นทีที่สะท้อน

วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร

6. ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวิจัยนีใ้ช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของ

พืน้ที่ซึง่สะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร

ของชุมชนไทยยวนตะวันตก โดยเก็บข้อมูลด้าน

การรับรู้และจดจำาของกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ที่มี

ถิ่นกำาเนิดหรือมีอยู่อาศัยในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 

ปี โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowballing 

Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี้

 1. ผู้วิจัยกำาหนดให้กลุม่ตวัอย่างวาดแผนที่

จินตภาพชุมชนของตนพร้อมระบุตำาแหน่งพื้นที่

ซึง่สะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของ

ชุมชนทั้ง 5 ด้าน 

 2. ให้กลุม่ตวัอย่างถา่ยภาพสถานทีซ่ึง่กลุม่

ตัวอย่างวาดลงไปในแผนที่จินตภาพเพือ่เก็บรูป

ภาพองค์ประกอบของสถานที่ซึ่งเป็นที่น่าจดจำา

 3. ทำาการสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างเกีย่วกับ

องค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในแผนที่จินตภาพและ

ภาพถ่าย นำามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางกาย-

ภาพที่ถูกรับรู้และจดจำา

 4. วิเคราะห์เอกลักษณ์ของพืน้ที่โดยใช้ภาพ

ร่างประกอบกับการวิเคราะห์แบบ Content 

Analysis เพื่อสรุปพื้นที่ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมการ

เกษตรด้านอาหารของชุมชนกรณีศึกษา โดยใช้
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ความถี่ที่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และเสนอแนวทาง

ออกแบบพัฒนาพื้นที่ต่อไป

7. ผลการวิจัย

7.1 สรุปผลพื้นที ่วัฒนธรรมการเกษตรด้าน

 อาหารของไทยยวนภาคตะวันตก

 จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถ

จดจำาและอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพของ

พืน้ที ่ซึ ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้าน

อาหารในชุมชนได้ โดยอายุ ตำาแหน่งหน้าที่ และ

ประสบการณ์ในพืน้ที ่ม ีผลการรับรูแ้ละจดจำา

พื้นที่ดังกล่าว เมื่อทำาการรวบรวมข้อมูลจากตัว-

อย่าง 20 คน พบว่า มีพื้นที่ที่สะท้อนถึงวัฒน-

ธรรมการเกษตรด้านอาหารทั้งหมด 14 แห่ง โดย

มี 5 แห่งที่สอดคล้องกับความถี่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

โดยพื้นที่ที่ถูกจดจำามากที่สุด ได้แก่ 1.พื้นที่กลุ่ม

น้ำาพริกสตรี 2.โรงเพาะเห็ดครบวงจร 3.บ้านป้า

กอบกุญ (ทำาขนมจีนและปลูกส้มโอ) 4.ร้านขาย

กล้วยฉาบ และ 5.บ้านอบต. (ทำาบัวลอย) ตาม-

ลำาดับ และพื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้และ

จดจำาได้ที่มีความถี่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีทั้งหมด

9 แห่ง (ดูตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลการจดจำาพื้นที่การเกษตรด้าน
อาหารของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด โดย ผู้วิจัย

ลำาดับ  ชื่อสถานที่      จำานวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ

1 น้ำาพริกสตรี          16 80

2 โรงเพาะเห็ด         13 65

3 บ้านป้ากอบกุญ      09 45

4 ร้านขายกล้วยฉาบ  6 30

5 บ้านอบต. 5 25

6 บ่อปลา 3 15

7 บ้านกัญญา 2 10

8 สวนปลอดสารพิษ 1 5

9 คอกหม 1 5

10 คอกวัว   1 5

11 คอกแพะ 1 5

12 บ้านกัญญา 1 5

13 บ้านขายแกง 1 5

14 โรงเห็ดกลุ่มสตรี 1 5

 จากการรวบรวมข ้อมูลพ ืน้ที ่ในชุมชนที ่

สะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร ผู้วิจัย

สามารถสรุปพืน้ที ่ที ่ชุมชนสามารถจดจำาได้ทั้ง 

5 แห่ง (รูปที่ 1) โดยผู้วิจัยเสนอการแบ่งพื้นที่ที่

ชุมชนกล่าวถึงเป็น 2 ประเภทคือพื้นที่ที่ถูกกล่าว

ถึงอย่างมีนัยสำาคัญหรือมีความถี่มากกว่าร้อยละ 

25 ขึ้นไป และพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างมีนัย-

สำาคัญ โดยประเภทแรกสามารถแบ่งได้เป็น 3 

ระดับคือ พื้นที่สาธารณะ (Public Collective Level) 

พื้นที่ปรับเปลี่ยน (Adaptive public/household 

Level) และพื้นที่ครัวเรือน (Household Level) 

โดยผู ้วิจัยได้นำาพื้นที ่ที ่ถ ูกกล่าวถึงอย่างมีนัย

สำาคัญ  ทั้ง 5 แห่งมาวิเคราะห์เพื่อหาเอกลักษณ์

ของพื้นที่ในด้าน การวางผังและองค์ประกอบ

บริเวณอาคาร องค์ประกอบของอาคาร และวัสดุ

ของอาคาร เพื่อนำาไปเป็นแนวทางการออกแบบ

พัฒนาพื้นที่ต่อไป
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ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 1 แสดงพื้นที ่ที ่กลุม่ตัวอย่างกล่าวถึงอย่างมีนัย
สำาคัญในพื้นที่ศึกษา

 ตัวอย่างเช่น พื้นที่กลุ่มน้ำาพริกสตรี (รูปที่ 2)

เป็นพืน้ที ่สาธารณะซึง่สะท้อนวัฒนธรรมการ

เกษตรด้านอาหาร ในด้านการเก็บวัตถุดิบ การ

เตรียมอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ และการรับ

ประทานอาหาร เป็นพื้นที่ซึ่งจะมีการรวมตัวกัน

ทำาน้ำาพริกทุกวันอาทิตย์หรือในวันที่มีการสั่งทำา

น้ำาพริกเพือ่สรา้งรายได้เสรมิให้กบัผูห้ญงิและคน

ชราในชุมชนนอกเหนือจากการทำาเกษตรกรรม 

ในอดีตพื้นที่บริเวณนีเ้ป็นยุ้งเก็บข้าวที่เก็บเกีย่ว

มาได้จากท้องนา แต่ในปัจจุบันถูกดัดแปลงให้

กลายเป็นพื้นที่ทำาน้ำาพริกไปแล้ว (รูปที่ 3) โดย

พื้นที่กลุ่มน้ำาพริกสตรีมีคุณลักษณะทางกายภาพ

ที่ถูกจดจำาได้ เช่น ยุ้งข้าวโบราณ องค์ประกอบ

ของอาคาร วัสดุของอาคาร เป็นต้น

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 2  แสดงพื้นที่ที่กลุ่มน้ำาพริกสตรี 

 

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 3  แสดงลายเส้นยุ้งข้าวโบราณ 

7.2 วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทย

 ยวนภาคตะวันตกที่มีการเปลี่ยนแปลง

 วัฒนธรรมของชุมชนไทยยวนในสมัยก่อน

ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลัก และสืบทอด

ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่วัฒนธรรมที่มนุษย์

สร้างขึ้นมาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ซึ่ง

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงของวัฒน-

ธรรมการเกษตรด้านอาหาร มีดังนี้

7.2.1 ความต้องการของตลาด

 ในอดีตการทำาการเกษตรกรรมของชุมชน

บ้านนาขุนแสนเป็นการทำาเกษตรกรรมเพือ่

ความสุขทางจิตใจ เช่น การปลูกไม้ประดับไว้ใน

บ้าน การเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเล่น แต่ในปัจจุบันพื้นที่

บางพืน้ที ่ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลีย่นแปลง

ทางด้านวัฒนธรรมเนื่องจากความต้องการของ

ตลาดที่ต้องการผลผลิตมากขึ้น ส่งผลให้มีการ

เปลีย่นแปลงจากเกษตรกรรมระดับครอบครัว

กลายเป็นเกษตรกรรมระดับที่ใหญ่ขึ้น คือ มีการ

จ้างงาน ขยายพื้นที่เพาะปลูก และมีการส่งผล

ผลิตไปขายในตลาด

7.2.2 การท่องเที่ยว

 การท่องเที ่ยวเป ็นปัจจุบ ันส ำาคัญในการ

เปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมเนื่องจากการท่อง

เที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือ

จากการทำาเกษตรกรรม ดังนั้น พื้นที่ซึ่งสะท้อน



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2559  
The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7) 

463

วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารบางแห่ง จึง

สามารถเปล่ียนแปลงเพ่ือการท่องเท่ียวในบางเวลา

7.2.3 สภาพภูมิอากาศ

 สภาพภูมิอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร โดยเฉพาะ

ด้านการผลิตอาหาร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ

นั้นส่งผลต่อการทำาเกษตรกรรม ตัวอย่างเช่น ใน

อดีตชุมชนไทยยวนมักปลูกข้าว แต่ในปัจจุบันได้

เปลี่ยนมาทำาเกษตรกรรมแบบพืชไร่ เนื่องจาก

สภาพอากาศที่แล้งจึงไม่อำานวยต่อการปลูกข้าว

8. สรุปผลการวิจัย

 จากการเก็บขอ้มูลพบว่าพืน้ที ่ในชุมชนทีม่ี

ศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสะท้อนวัฒน-

ธรรมเกษตรด้านอาหาร คือ กลุ่มน้ำาพริกสตรี 

โรงเพาะเห็ดครบวงจร บ้านป้ากอบกุญ (ทำาขนมจีน

และปลูกส้มโอ) ร้านขายกล้วยฉาบ และบ้าน

อบต.(ทำาบัวลอย)

9. ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ควรนำาเสนอ

จุดขายของชุมชน ในทีนี้คือการนำาเสนอกระบวน

การของวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารทั้ง 5 

ด้าน ได้แก่ การผลิตอาหาร การเก็บวัตถุดิบ การ

เตรียมอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ และการรับ

ประทานอาหาร โดยนำาเสนอเป็นเส้นทางท่อง

เที่ยวในชุมชนบ้านนาขุนแสนเพือ่สร้างการรับรู้

และแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยว

และคนในชุมชน

 2. ด้านการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ ควร

ออกแบบและปรับปรุงพืน้ที ่โดยคำานึงถึงเอก-

ลักษณ์ขององค์ประกอบทางกายภาพของพืน้ที่

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมีนัยสำาคัญ

ควรคำานึงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีทางด้าน การวาง
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ เพ่ือทราบแนวทางการออกแบบศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย

แบบปรึกษาหารือ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดพื้นสาธารณะที่ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม แลก

เปลี่ยนและให้ความรู้ทางการเมืองสำาหรับประชาชน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ

กายภาพที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพื้นที่ใช้สอยของโครงการที่เหมาะสม  โดยศึกษาจากทฤษฎีการ

มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ทฤษฎีลักษณะพื้นที่ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ

กรณีศึกษา พื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและอาคารกิจกรรมทางการเมือง โดยที่ตั้งอยู่บริเวณถนน

ราชดำาเนินกลาง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการประเมินและสัมภาษณ์ นักกิจกรรมทาง

การเมือง นักศึกษา และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ ผลการวิจัยเป็นการสรุป แนวคิดในการ

ออกแบบเชิงกายภาพโครงการท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพ้ืนท่ีใช้สอยซ่ึงมีความเหมาะสมตามแนวคิด

การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

Abstract

 This research aims to provide design guidlines for a center of participatory supporting in 

deliberative democracy of Thailand. Currently, there is a lacking of public spaces for participatory 

supports, exchanging ideas and providing political knowledge. This research focuses on the study 

of participatory activities in politics, physical characteristics supporting participation and suitable 

programming. It employs the concept of participations in deliberative democracy, concept of 

participatory space and from the case studies of participatory political activities centers. This 

proposed design project will locate on the Ratchadamnoenklang road. The research methodology 

is a qualitative research on the assessment and interview the target-group of political activist, 

university students and an expert in museum design. The concepts of physical characteristics 

to promote participation and programming of the proposed design will be concluded based on 

deliberative democracy concept. 
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Partipatory Supporting), การมีส่วนร่วม (Participation)

 

1. ที่มาและความสำาคัญ

 วิวัฒนาการ การปกครองในระบอบประชา-

ธปิไตยนัน้มลีำาดับจากประชาธิปไตยทางตรง 

(Direct Democracy) จึงวิวัฒนาการเป็นประชา-

ธิปไตยแบบตัวแทนเนื่องจากจำานวนประชาชนที่

มากขึ้น (Representative Democracy) โดยเป็น

การเลือกตัวแทนของประชาชน และเป็นผู้กำาหนด

นโยบายจึงนำามาสู่ผลเสีย เนื่องจากประชาชนมี

ความห่างเหิน และนำาไปสู่การคอรัปชั่น ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แบบตัวแทนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 นับตั้งแต่มีการ

เปลีย่นแปลงการปกครองมาประเทศไทยเกิด

ปัญหาทางการเมืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงสร้าง

ความเสียหายต่อประเทศชาติ ชีวิต ทรัพย์สินทร์ 

และสภาพเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย

ประสบความล้มเหลวในการปกครองระบอบประ-

ชาธิปไตยแบบตัวแทน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553)จาก

วิกฤตการณ์ที ่เกิดจากการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน จึงวิวัฒนาการเป็น

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy) เพื่อเป็นประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง

ที่นำามาแก้ไขปัญหา โดยประชาชนนอกสภามี

ส่วนร่วมกับการเมืองทุกระดับ มีบทบาท และ

สามารถเสนอนโยบาย และเพื่อเกิดเป็นประชา-

ธิปไตยอยา่งเข้มแข็งประชาธิปไตยจงึววิฒันาการ

เป็น ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative 

Democracy) โดยมีกลไกที่สำาคัญคือ 1) พื้นที่

สาธารณะทางการเมือง 2) กิจกรรมการมีส่วน

ร่วม ซึ่งประเทศไทยนั้นยังขาดการส่งเสริมประ-

ชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถเห็นได้จาก

ในอดีตที่ประชาชนถูกปฎิเสธการแสดงความคิด

เห็นทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะ (เสกสรรค์ 

ประเสริฐกุล, 2553) การเมืองที่ไม่ชอบธรรม และ

ไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจมีความ

เห็นแตกต่างกัน (ธีรยุทธ บุญมี, 2540) ทำาให้

เกิดการเรียกร้องจนนำาไปสูว่ิกฤตการณ์ทางการ

เมือง ซึ่งในปัจจุบันยังคงการขาดพื้นที่สาธารณะ

สำาหรับประชาชนในการประกอบกิจกรรมทาง

การเมือง เช่น พื้นที่สนามหลวง หลังการปรับ-

ปรุงถูกร้ัวล้อมโดยรอบจึงทำาให้เกิดความเป็นพ้ืนท่ี

สาธารณะลดลง และการขาดพ้ืนท่ีส่งเสริมกิจกรรม

การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม จากปัญหาดัง

กล่าวจึงมีความสำาคัญที่จะวิจัย ศึกษาทฤษฎี และ

กรณีศึกษา เพื่อกำาหนดแนวทางในการออกแบบ

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือของประเทศไทย

 

2. วัตถุประสงค์

 1) ศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมแบบปรึกษา

หารือ เพื่อกำาหนดพื้นที่ใช้สอยของโครงการ

 2) ศึกษาลักษณะเชิงกายภาพ และภาพ

ลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที ่ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วม เพื่อกำาหนดแนวคิดในการออกแบบ

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 1)  ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทาง

การเมือง ทฤษฎีพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและทฤษฎี

ลักษณะพืน้ที ่ที ่ส ่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื ่อรูป

แบบของแนวคิดในการออกแบบเชิงกายภาพ

ของโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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 2) ศึกษามาตรฐานการออกแบบอาคาร

พิพิธภัณฑ์ และนำามาวิเคราะห์กับทฤษฎีการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการ

กำาหนดพืน้ที่ใช้สอยของโครงการที่ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม

 3) นำาแนวคิดในการออกแบบเชิงกายภาพ 

และพืน้ที ่ใช้สอยของโครงการทำาการประเมิน

โดยนักกิจกรรมทางการเมือง นักศึกษา และ

สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารพิพิธ-

ภัณฑ์

 4) เสนอแนะแนวคิดในการออกแบบเชิง

กายภาพและพืน้ที่ใช้สอยโครงการที่ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วม

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

4.1.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิป-

  ไตยแบบปรึกษาหารือ

  ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ หมายถึง 

ประชาธิปไตยที่มีการอภิปราย ถกเถียง แสดง

ออกทางความคิดอย่างเสรี เท่าเทียม และกว้าง

ขวาง เป็นรูปแบบการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วม

และนำาไปสู่การตัดสินใจร่วมกันของสาธารณะชน 

โดยมีกลไกที่สำาคัญสองประการคือ 1) กิจกรรม

การมีส่วนร่วม 2) พื้นที่สาธารณะทางการเมือง

สำาหรับประชาชน ซึ่งพื้นที่จะเป็นตัวเชื่อมประชา-

ธิปไตยระหว่างภาครัฐและประชาสังคม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนปรึกษาหารือกัน

นำามาสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ต่อการกำาหนด

นโยบาย หรือกระทำาการใด ๆ อย่างมีเหตุผล

(Jurgen Habermas อ้างอิงใน วราภรณ์ วนาพิ-

ทักษ์, 2549; Chappell, 2012)

4.2 ทฤษฎีพ้ืนทีส่่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง

 การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

4.2.1  ทฤษฎีความหมายพ้ืนที่การเมืองในระบอบ

  ประชาธิปไตย

  จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ จึงทำาให้

ทราบถึงความต้องพ้ืนท่ีสาธารณะสำาหรับประชาชน

ซึง่ประเทศไทยนั้นยังขาดพืน้ที่ประเภทดังกล่าว 

จึงศึกษาทฤษฎีความหมายพื้นที่การเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

 พืน้ที ่การเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตย 

หมายถึง พื้นที่ที่ทำาหน้าที่เป็นสื่อเชื่อมโยง “รัฐ 

และ สังคม” มีความสำาคญัอยา่งมากในการพัฒนา

ระบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Jurgen 

Habermas อ้างอิงใน วราภรณ์ วนาพิทักษ์, 2549) 

เป ็นพืน้ที่ที ่สามารถทำาให้ร ัฐน ัน้ต ้องม ีความ

รับผิดชอบ สร้างข้อถกเถียงสาธารณะ และ

ประชาชนสามารถ แสดงออกซึ่งความต้องการ

และความเห็นต่าง ๆ (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2557) 

4.2.2 ทฤษฎีลักษณะพ้ืนที่ประชาธิปไตยในพ้ืนที่

  สาธารณะ

  พืน้ที ่ประชาธปิไตยในพื้นทีส่าธารณะมี

ลักษณะดังต่อไปนี้

  1) เป ็นพืน้ที ่สาธารณะหรือพื้นที ่เป ิด 

(Public space)  ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ มี

แหล่งทรัพยากรที่ดี มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม

กันร่วมกันดูแล และเป็นพื้นที่ที่สามารถแสดง

ออกตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2) เป็นพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการรวมกลุ่ม (Assembly)

ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่มีการปิดล้อม

  3) มีลักษณะการจัดผังให้ผู้พูดและผู้ฟัง

หันหน้าเข้าหากัน 

  4) ม ีล ัก ษณะ เด่ น เพ ือ่ ดึ ง ดู ด ค ว าม

สนใจ เช่น มีเวทีที่ยกสูงขึ้นเวทีเดียวเพื่อให้เกิด
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การรับรูแ้ละระบุตำาแหน่งพื้นที ่กิจกรรมได้ง่าย 

(Pakinson, 2012) 

4.2.3 ทฤษฎีภาพลักษณส์ถาปัตยกรรมในระบอบ

  ประชาธิปไตย

  สถาปัตยกรรมที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นั้นต้องมีภาพลักษณ์ที่ไม่แสดงถึงอำานาจ และ

ความเป็นทางการ เนื่องจากการศึกษาอาคารที่มี

ความเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท 

  1) อาคาร ที่ใช้สถาปัตยกรรมทางประเพณี 

และศาสนา เพื่อสื่อสารแนวคิดในเชิงอำานาจ 

วัฒนธรรม ประเพณี เช่น  อาคารรัฐสภาประเทศ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น (Sudjic & Jones, 2011)  

และสัปปายะสภาสถาน (ชาตรี ประกิตนนทการ,

2554) พบว่า การใช้รูปแบบทางสถาปัตยกรรม

แบบประเพณี และศาสนาจะทำาให้เกิดความรู้สึก

ถึงภาพลักษณ์ที่แสดงถึงอำานาจ และความเป็น

ทางการเช่น ความสมมาตร ความสูงใหญ่ (Over 

scale) และองค์ประกอบต่างๆ เช่น ขนาดเสา 

ประตู เป็นต้น 

รูปที่ 1 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม Classic หรือสถา-
ปตัยกรรมทางประเพณีของอาคารรัฐสภาประเทศสหรฐั
อเมริกา 
 

รูปที่ 2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบประเพณี และ
ศาสนาที ่แสดงให้เห็นในอาคารรัฐสภาสัปปายะสภา
สถาน

 

  2) อาคารที่ไม่ใช้สถาปัตยกรรมทางประ-

เพณี เช่น อาคารรัฐสภาประเทศ ออสเตรเลีย 

และสกอตแลนด์ พบว่า มีการใช้รูปแบบทางสถา-

ปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ เช่น อาคารรัฐสภาประเทศ

สกอตแลนด์ที่มีรูปทรงของอาคารแบบ Organic 

Form ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นโค้ง เส้นเฉียง จึง

ทำาให้อาคารที่มีขนาดใหญ่ไม่สร้างภาพลักษณ์ที่

แสดงถึงอำานาจ และความเป็นทางการหรือใน

ด้านการเข้าถึงได้ง่าย ของอาคารรัฐสภาออสเตร-

เลีย ที่ออกแบบให้อาคาร และภูมิสถาปัตยกรรม

ผสมผสาน โดยหลังคามีลักษณะเป็นสวนที่ประ-

ชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

  
รูปที่ 3 ลักษณะหลังคาของอาคารรัฐสภาประเทศออส-
เตรเลีย ที่ผสมผสานภูมิสถาปัตยกรรมเข้ากับอาคาร เพื่อ
สร้างเป็นพื้นที่ใช้งาน
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รูปที่ 4 ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Organic Form ที่มี
เส้นเฉียง และเส้นโค้งของอาคารรัฐสภาประเทศสกอต-
แลนด์

4.3 ทฤษฎีลักษณะพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.3.1 ลักษณะกายภาพที่ส่งเสริมการมีปฎิสัมพันธ์

  ลักษณะกายภาพที ่กระตุน้ความสนใจ

และส่งเสริมมุมมอง ที่นำาไปสู่การมีปฎิสัมพันธ์

ของมนุษย์ในระดับอาคาร และพื้นที่สาธารณะ 

(Hertzberger, 2008) มีลักษณะทางกายภาพดัง

ต่อไปนี้

 
รูปที่ 5 การจัดผังพื้นที่ทางยาวเป็นแนวเฉียงเพื่อให้เห็น
กิจกรรมภายในห้อง

 
รูปที่ 6 ความสูงของผนังที่พอดี จะส่งเสริมให้เกิดมุมมอง
และการได้ยิน

 
รูปที่ 7 ความสูง และต่ำาของพื้นที่กิจกรรมทำาให้เป็นจุด
สนใจ 
 

รูปที่ 8 ที่ว่างที่มีความสูงจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมมากกว่า
พื้นที่แคบ

 
รูปที่ 9 พื้นที่ลักษณะขั้นบันได ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม 
เช่น การพูดคุย 

 
รูปที่ 10 การเปิดพื้นที่ว่างทางตั้ง (Void) ภายในอาคาร
ทำาให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย

 
รูปที่ 11 การใช้เฟอร์นิเจอร์ จะดึงดูดคนการใช้พื้นที่ และ
ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น

 
รูปที่ 12 แสงธรรมชาติจะส่งผลให้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่

รูปที่ 13 การใช้แสงเฉพาะจุด จะทำาให้เป็นจุดเด่นและ
เป็นที่สนใจ

4.3.2 ลักษณะกายภาพที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม

  ทางสังคม

  การจัดให้อาคารส่งเสริมการเกิดกิจกรรม

ทางสังคมสามารถจัดพื้นที่ได้ดังลักษณะดังนี้

  1) จัดให้ระดับของพืน้อาคารมีความสูง

ไม่เท่ากัน และเปิดช่องโล่งกลางอาคารเพื่อสร้าง

มุมมองที่หลากหลาย
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รูปที่ 14 ลักษณะพื้นที่มีความสูงไม่เท่ากัน และการเปิด
ช่องว่างกลางอาคาร

  2) นำาพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวสูง มาอยู่

ใกล้บริเวณพื้นที่กิจกรรม หรือพื้นที่ที่สามารถ

มองเห็น

  
รูปที่ 15 การจัดบันไดที่มีการเคลื่อนไหวสูง อยู่ในบริเวณ
พื้นที่โถงกิจกรรมของอาคาร

 3) จัดผังพื้นที่กิจกรรมให้ถูกโอบล้อมไปด้วย

พื้นที่ใช้สอยอื่นๆของอาคาร และเปิดทางเข้าสู่

พื้นที่กิจกรรม (Hertzberger, 2008)

 
รูปที่ 16 ลักษณะการจัดวางผังที่มีพื้นที่ใช้สอยโอบล้อม
พื้นที่กิจกรรม

4.4 มาตรฐานการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์

 เนื ่องจากแนวทางในการออกแบบอาคาร

โครงการประเภทศูนย์ส่งเสริมกิจกรรม นั้นไม่มี

มาตรฐานที่แน่นอน ดังนั้นจึงทำาการศึกษามาตร-

ฐานการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะ

พื้นที่ใช้สอยที่ใกล้เคียง โดยมีมาตรฐานพื้นที่

ใช้สอยดังนี้

 1) ส่วนบริการสาธารณะ ประกอบไปด้วย 

พื้นที่พักคอย ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ห้องน้ำา

 2) ส่วนบริการด้านการศึกษา ประกอบไป

ด้วย ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องสมุด

 3) ส่วนสำานักงาน

 4) ส่วนการจัดแสดง ประกอบไปด้วย ห้อง

นิทรรศการ ห้องจัดเก็บ (จิรา จงกล, 2532)

5. ผลการศึกษา

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 1) แนวคิดในการออกแบบเชิงกายภาพของ

โครงการที ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที ่ได้จากการ

ศึกษาทฤษฎีเกีย่วกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ทฤษฎีพืน้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย และทฤษฎีลักษณะพื้น-

ที่ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จึงนำาไปสู่การวิจัย 3 

แนวคิด ประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบเชิง

พื้นที่ที่ส่งเสริมการมีปฎิสัมพันธ์ แนวคิดพื้นที่ที่

มีความเป็นสาธารณะ และแนวคิดการออกแบบ

เชิงภาพลักษณ์ที่ไม่แสดงถึงอำานาจ และความ

เป็นทางการ

 2) พื้นที่ใช้สอยของโครงการ จากการศึกษา

มาตรฐานการออกแบบ และวิเคราะห์ร่วมกับ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทำาให้

ได้พื้นที่ใช้สอยที่นำาไปสู่การวิจัยดังนี้ พื้นที่ลาน/

กิจกรรม พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ นิทรรศการการเมือง
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ภาคประชาชน นิทรรศการชั่วคราวให้ความรู้

ด้านกิจกรรม ห้องสมุดสังคมศาสตร์ พื้นที่แหล่ง

เก็บข้อมูลเหตุการ์ทางการเมือง (Archive) ห้อง

กิจกรรมภายในอาคารและห้องประชุม 

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 ผลการประเมินแนวคิดการออกแบบจาก

 นักกิจกรรมทางการเมือง นักศึกษา และ

 สถาปนิก

 ผลสรุปจากการประเมินแนวคิดการออกแบบ

ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นด้วยกับแนวคิดท้ัง 3 โดย

มีผลวิเคราะห์จากเหตุผลดังต่อไปนี้

 1) แนวคิดพื้นที่ที่ส่งเสริมการมีปฎิสัมพันธ์ 

เห็นด้วยเนื่องจาก การมีปฎิสัมพันธ์ เช่นการพูด

คุยทำาให้เกิดการเปิดใจ ไม่ทำาให้เกิดมุมมองทาง

การเมืองเพียงด้านเดียว และนำาไปสู่การเกิดกิจกรรม

 2) แนวคิดพื้นที่ที่มีความเป็นสาธารณะ เห็น

ด้วยเนื่องจาก หากลักษณะของโครงการมีความ

เปดิโลง่จะทำาให้รูส้กึว่าสิง่ทีเ่ปน็กจิกรรมจะทำาให้

เกิดการรับรู้ของผู้คนที่มากขึ้น และรู้สึกถึงการถึง

ได้ง่ายขึ้น

 3) แนวคิดการออกแบบเชิงภาพลักษณ์ที่ไม่

แสดงถึงอำานาจ และความเป็นทางการ เห็นด้วย

เนื่องจาก การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็น

เรื่องที่แสดงถึงความเท่าเทียมของประชาชนมาก

กว่าการแสดงอำานาจ และไม่ควรให้เกิดภาพลักษณ์

ที่โน้มเอียงทางการเมือง

6.2 ผลการประเมินพื้นทีใ่ช้สอยโครงการจาก

 นักกิจกรรมทางการเมือง นักศึกษา และ

 สถาปนิก

 ผลสรุปจากการประเมินพ้ืนท่ีใช้สอยโครงการ

ผู้ประเมินได้ให้ความเห็น โดยมีผลวิเคราะห์จาก

เหตุผลดังนี้

 ผู้ประเมินทั้งหมดได้เห็นด้วยกับพื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ลาน/กิจกรรม พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ นิทรรศ-

การการเมืองภาคประชาชน นิทรรศการชั่วคราว

ให้ความรู้ด้านกิจกรรม ห้องสมุดสังคมศาสตร์ 

พ ืน้ที ่แหล ่งเก ็บข ้อม ูลเหตุการ ์ทางการเม ือง 

(Archive) ห้องกิจกรรมภายในอาคาร และ ห้อง

ประชุม ยกเว้นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์เนื่องจาก ควร

จะเป็นพื้นที่ที่สามารถหมุนเวียนการใช้งาน เพื่อ

ให้กลุม่กจิกรรมทางการเมอืงได้คิดและสร้าง-

สรรค์เอง จึงสามารถสรุปพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะ

สมต่อโครงการได้ดังนี้

 1. พื้นที่ลาน/พื้นที่กิจกรรมการมีส่วนร่วม

 2. พื้นที่นิทรรศการชั่วคราว และ นิทรรศการ

การเมืองภาคประชาชน

 3. พื้นที่ห้องสมุดด้านสังคมศาสตร์ 

 4. พืน้ที่แหล่งเก็บข้อมูลเหตุการณ์ทางการ

เมือง (Archive)

 5. พื้นที่ห้องกิจกรรมภายในอาคาร

 6. ห้องประชุม (Auditorium)

 7. พื้นที่ฝ่ายบริหารจัดการโครงการ

 8. พื้นที่บริการต่อสาธารณะ
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ในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต

 Guidelines for Designing Display Center of Waste Management 

Technologies in Phuket Knowledge Park of Energy and Environment
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บทคัดย่อ

 ของเสีย (waste) เป็นหนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ด้าน

การจัดการของเสีย (waste management) นำาไปสู่การปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ โดย

ผ่านการเรียนรู้จากการพัฒนาศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย การวิจัยนี้มุ่งศึกษารวบรวม

ข้อมูลด้านการจัดการของเสีย ประกอบด้วย การจัดการน้ำาเสียและการจัดการขยะ และแนวคิดการ

จัดแสดงนิทรรศการที่สอดคล้องกับการจัดการของเสียในพืน้ที ่อุทยานการเรียนรู ้พลังงานและสิง่

แวดล้อมล้อมภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยโรงงานเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ตและโรงงานปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเป็นประเด็นในการจัดแสดงและกำาหนดแนวทางการออกแบบร่วมกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านศักยภาพของพื้นที่ตั้ง ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน พื้นที่ใช้สอย เพื่อจัดทำาราย

ละเอียดโครงการและออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย

Abstract

 Waste is one of the environmental issues in which the promotion of understanding in waste 

management would lead to increasing the environmental conservation sensitivity through learning 

transfer in the Display Center of Waste Management Technologies. This research intends to 

study and collect the information about waste management such as solid waste and water 

waste, including the concept of exhibition design that is consistent with the Incinerator plant 

and water treatment plant in Phuket Knowledge Park of Energy and Environment. Moreover, 

the study is in order to be the content of the exhibition and design guidelines, which combine 

with the architecture programming analysis such as site analysis, user needs analysis and area 

requirement for making the details of the project and designing the Display Center of Waste 

Management Technologies in Phuket Knowledge Park of Energy and Environment.
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คำาสำาคัญ (Keywords): ศูนย์แสดงเทคโนโลยี (Display Center of Technologies), โรงงานเตาเผาขยะ 

(Incinerator Plant), โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำา (Water Treatment Plant), การจัดการของเสีย (Waste 

Management) 

 

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ของเสีย (waste) เป็นปัญหาหนึ่งในด้านสิ่ง

แวดล้อม ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความตระ-

หนักรูถ้ึงคุณค่าและความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในการจัด

การของเสีย จะสามารถสร้างความตระหนักรู้

และนำาไปสูก่ารปลกูจิตสำานกึในการอนรุักษ์สิง่-

แวดล้อม (สมพร แสงชัย, 2545) ซึ่งจังหวัดภูเก็ต

มีการจัดการปัญหาข้างต้นผ่านโรงงานเตาเผา

ขยะมูลฝอยและการแยกขยะเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ 

ร่วมกับโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำา ซึ่งสามารถ

เป็นต้นแบบของการจัดการของเสียในประเทศได้ 

และมียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในการส่งเสริม

การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดโครงการ 

“อุทยานการเรียนรู้พลังงานและส่ิงแวดล้อมภูเก็ต” 

บนพื้นที่โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอย ร่วมกับพื้นที่

โรงงานบำาบัดน้ำาเสีย แนวป่าชายเลน และสวน

สาธารณะสะพานหิน 

 การวิจัยน้ีประกอบด้วยการจัดทำารายละเอียด

โครงการเพื่อออกแบบ “ศูนย์แสดงเทคโนโลยี

การจัดการของเสีย” ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ของอุทยาน โดยทำาการศึกษาประเด็นด้านการ

จัดการของเสีย ร่วมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม

และการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการจัดแสดง

นิทรรศการในอาคารและดูกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อ

ปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันนำาไป

สู่ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาแนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดง

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

 2. จัดทำารายละเอียดโครงการศูนย์แสดง

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

 3. เสนอแนวทางและการออกแบบศูนย์แสดง

เทคโนโลยีการจัดการของเสยีในอุทยานการ

เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต

3. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในศูนย์

 แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย

 องค์ประกอบภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยี

การจดัการของเสีย ที่มีความสอดคล้องกับอาคาร

ประเภทพิพิธภัณฑ์ นอกจากส่วนนิทรรศการแล้ว 

ยังประกอบด้วยส่วนอื่น ๆ  ดังนี้ (จิรา จงกล, 2532, 

น.104–114)

 1) ส่วนสาธารณะ (public space) ได้แก่ 

ทางเข้าทางออก ห้องจำาหน่ายตั๋ว ที่ฝากของ 

ติดต่อสอบถาม ร้านขายของที่ระลึก โถงต้อนรับ 

ห้องน้ำา ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ และที่จอดรถ

 2)  ส่วนบริการด้านการศึกษา (educational 

services) ได้แก่ ห้องประชุมหรือห้องบรรยาย

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน และห้องสมุด 

 3) ส่วนสำานักงาน (office) ประกอบด้วย 3 

ส่วน ได้แก่ ส่วนงานบริหาร ส่วนภัณฑารักษ์ และ

ส่วนปฏิบัติงาน 

 4) ส่วนงานจัดแสดง (exhibition halls) ได้แก่ 

ห้องจัดแสดงชั่วคราว และห้องจัดแสดงถาวร ซึ่ง
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ขนาดพืน้ที่ขึน้อยู่กับประเภทของวัตถุที่จัดแสดง 

และวิธีการจัดแสดง (วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ, 

2550)

3.2 แนวคิดเกี ่ยวกับผู ้ใช้งานในศูนย์แสดง

 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

 การศึกษากลุ่มผู้ใช้งาน พฤติกรรมในการเรียน

รู้ของผู้ใช้งาน และกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้เข้าชม มี

ส่วนในการกำาหนดเนื้อหา รูปแบบพื้นที่ และ

กิจกรรม ในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยี

การจัดการของเสีย

 
รูปที่ 1 แผนภาพสรปุแนวคิดเกีย่วกบัผูใ้ช้งานในศูนย์
แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย

3.3 แนวคิดเก่ียวกับท่ีต้ังศูนย์แสดงเทคโนโลยี

 การจัดการของเสีย

 ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย มี

ลักษณะใกล้เคียงกับอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์

ซ่ึงมีหลักเกณฑ์การเลือกทำาเลท่ีต้ังดังน้ี (จิรา จงกล, 

2532, น.102–103 ; Lord, 2012, pp. 551–552)

 1. มีเนือ้ที ่เพียงพอสำาหรับการขยายตัวใน

อนาคต

 2. อยู่ในทำาเลที่ตัง้ที่มีการคมนาคมสะดวก 

ในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา โรงเรียน และ

หอสมุด

 3. ไม่อยู่ในย่านการค้าที่มีการจราจรคับคั่ง 

และยากแก่การป้องกันอัคคีภัย

 4. อยู่ในทำาเลที่ตั้งที่ร่มรื่น เงียบสงบ

 5. ที่ตั้งควรมองเห็นได้ง่าย สามารถเข้ามา

ก่อสร้างได้ง่าย มีรูปร่างที่ไม่ยาวและลึกจนเกิน

ไป และปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

3.4 แนวคิดเกีย่วกับรูปแบบการเชือ่มตอ่ระ-

 หว่างอาคารกับสถานที่ดูกิจกรรมจริง

 ศึกษาจากกรณีศึกษาที่มีประเด็นหรือเนื้อหา

เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการของเสียหรือด้านสิ่ง

แวดล้อม ทั้งในไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ 

 1) ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

 2) ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (จ. เพชรบุรี)

 3) ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก

 4) Sunset Park Material Recovery Facility

 5) Advanced Water Purification Facility

 6) Waste Treatment Plant

 รูปแบบการเชื่อมต่อของศูนย์การเรียนรูก้ับ

สถานที่ดูของจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักได้แก่ขนาด

พ้ืนที่และระยะหา่ง  ความเข้มงวดของพ้ืนที่ในการ

เข้าชม เป็นต้น มี 4 รูปแบบ (รูปที่ 2) ดังนี้

 
รูปที่ 2  รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสถานที่
ดูกิจกรรม

 รูปแบบ ก มีสถานที่ดูกิจกรรมหลายแห่ง และ

มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง 

มีเส้นทางหลักและเส้นทางย่อยเชื่อมต่อกันรูป
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 แบบ ข สถานที่ดูกิจกรรมอยู่ใกล้กับศูนย์การ

เรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ทำาหน้าที่เป็นจุดรับรอง

เพื่อใช้ในการชมสถานที่ โดยมีการกำาหนดจุดชม

โครงการ และมีทางเชื่อมไปยังสถานที่นั้น

 รูปแบบ ค ใกล้เคียงกับรูปแบบ ข แต่การเข้า

ชมกิจกรรมต้องอยู่เส้นทางหรือส่วนที่กำาหนด

เท่านั้น

 รูปแบบ ง ศูนย์การเรียนรู้อยู่ภายในสถานที่

ดูกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ สามารถเห็นกระบวน-

การต่างๆ ในสถานที่จากส่วนของศูนย์การเรียน

รู้ได้ทันที

4. วิธีดำาเนินการวิจัยและออกแบบ

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับงาน-

วิจัย และ กรณีศึกษา

 2. ลงพื ้นที ่เก็บข้อมูลที ่ตัง้และตัวที ่ตัง้ของ

โครงการทางด้านกายภาพ กลุ่มผู้ใช้งาน การใช้

งานพื้นที่ กิจกรรม

 3. วิเคราะห์ทำาเลท่ีต้ังและตัวท่ีต้ังของโครงการ

 4. จัดทำารายละเอียดโครงการ เสนอแนวทาง

และการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัด

การของเสียในอุทยานการเรียนรูพ้ลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมภูเก็ต

5. ผลการวิจัย

5.1 การวิเคราะห์ทำาเลที่ตั้งของโครงการ

 1) การเข้าถึงทำาเลที่ตั้งโครงการ การเข้าถึง

ส่วนใหญ่อาศยัรถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนหมาย

เลข 402 ผ่านถนนเทพกระษัตรี และถนนภูเก็ต เข้า

สู่ที่ตั้งโครงการ และจากรถสองแถวบริการขนส่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต

 2) สถานที่ดูกิจกรรมในพื้นที่ และให้ความรู้

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีดังนี้ (รูป

ที่ 3)

 3) สภาวะแวดลอ้มและสภาพภูมอิากาศ

จุลภาค เนื่องจากทำาเลที่ตั้งอยู่ติดกับแนวชายฝั่ง

ทะเล และประกอบด้วยพื้นที่โล่งสาธารณะและ

สวนสาธารณะซึ่งล้วนเป็นสภาพแวดล้อมและ

สภาพภูมิอากาศจุลภาคที่ดีเป็นพิเศษ

 4) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเนือ่ง

จากทำาเลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ทำาให้

มีความพร้อมในปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งมีองค์ประ-

กอบของชุมชนในด้านการบริการสาธารณะได้แก่ 

ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานีตำารวจ สถานี

ดับเพลิง โรงเรียน สวนสาธารณะ เป็นต้น

 5) กฎหมาย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีน้ำาเงิน เป็นที่

ดินประเภทสถาบันราชการ หรือสาธารณะ

ประโยชน์ (กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม

จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558) ซึ่งสอดคล้อง

กับประเภทอาคารของโครงการ และมีการกำาหนด

ความสูงของอาคารและอัตราส่วนพ้ืนท่ีว่างอาคาร

(OSR) ดังตารางที่ 1

 6) การลงทุน ลงทุนในส่วนของค่าก่อสร้าง

อาคารเนือ่งจากที่ดินเป็นของเทศบาลนครภูเก็ต

ซึ่งจำาเป็นต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการ

ลงทุน รวมถึงช่องทางการหารายได้อื่น ๆ เพื่อ

ให้โครงการสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนือ่ง 

และคงอยู่ได้ 

ตารางที่ 1 ความสูงของอาคารและอัตราส่วนพื้นที่ว่าง
อาคาร (OSR) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ระยะจากแนวชายฝั่ง ความสูง OSR

50 เมตร < 6 ม. 75%

200 เมตร <12 ม. 30%

400 เมตร <16 ม. 30%
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รูปที่ 3  สถานที่ดูกิจกรรมในพื้นที่ (1) โรงงานเตาเผาขยะ 
(2) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำา (3) แนวป่าชายเลน

 

5.2 การวิเคราะห์ที่ตั้งของโครงการ

 การวิเคราะห์เพือ่เล ือกตัวที ่ต ัง้ประกอบ

ด้วย ขนาดที่ดิน รูปร่างที่ดิน สภาพทั่วไปของ

ที่ดิน โอกาสทางทัศนาการ ศักยภาพของการ

ขยายตัวในอนาคต และกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (วิมล

สิทธิ์ หรยางกูร, 2558, น. 125) ซึ่งได้กำาหนด

ตัวที่ตั้งเพื่อทำาการประเมินทั้งสิ้น 5 ตำาแหน่ง 

(รูปที่ 4) โดยใช้งานในพื้นที่ของบ่อฝังกลบขยะ

มูลฝอยที่เต็มแล้ว มีผลการประเมินดังตารางที่ 2

 จากการประเมินที่ตั้ง A-3 มีความเหมาะสม

มากที่สุด เนื่องจากตัวที่ตั้งมีความพร้อมในการ

ขยายตัวและที่ตัง้อยู่ใกล้กับทางเข้าโครงการทำา

ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก และยังอยู่ใกล้กับ

สถานที่จัดการของเสีย ดังนั้น จึงเลือก A-3 (รูปที่ 

5) เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ

ของเสีย

ตารางที่ 2 การประเมินที่ตั้งโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ค่าน้ำา
หนัก

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

1. ความเหมาะสม
ของขนาดที่ดิน

1(5) 3 3 4 5 5

2. ความเหมาะสม
ของรูปร่างที่ดิน

2(10) 10 10 8 10 6

3. สภาพของ
องค์ประกอบทาง
กายภาพที่มีอยู่และ
ใช้งานได้

1(5) 5 5 5 5 5

4. ความพร้อมใน
การขยายตัวใน
อนาคต

3(15) 12 12 15 15 12

5. โอกาสทาง
ทัศนาการ

1(5) 4 4 3 3 3

6. สภาพการจราจร
เข้าสู่ที่ตั้งโครงการ

3(15) 12 9 15 9 6

7. การรื้อถอน/โยก
ย้าย

1(5) 5 5 5 5 4

รวม (60) 51 48 55* 52 41

 

รูปที่ 4  แสดงตำาแหน่งที่ตั้งโครงการทั้ง 5 ในพื้นที่โรงงาน
เตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 5  ที่ตั้ง A-3

5.3 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานโครงการ

 ผู้ใช้งานโครงการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 1) กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้ใช้งานกลุ่มนี้

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) ชาวบ้าน

หรือประชาชนทั่วไป 2) นักเรียนนักศึกษา 3) นัก

ท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมหลักคือเข้าชมนิทรรศ-

การ และใช้งานส่วนสาธารณะของโครงการ (รูป

ที่ 6)

 2) กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ใกล้

เคียงกับกลุ่มแรก แต่เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการ 

การสัมมนา การฟังบรรยาย (รูปที่ 6)

 3) กลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการ ได้แก่ เจ้า

หน้าที่ และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ ซึ่งสามารถ

เข้าถึงทุกพืน้ที ่ของโครงการผ่านเส้นทางปกติ 

และเส้นทางบริการ (รูปที่ 7)

 
รูปที่ 6  พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ
และผู้ศึกษาค้นคว้า

 
รูปที่ 7 พฤติกรรมการใช้งานพืน้ที่กลุม่ผู้บริหารจัดการ
โครงการ

5.4 การวิเคราะห์ประเด็นในการนำาเสนอ

 ศึกษาประเด็นที่เกีย่วข้องกับสถานที่ดูกิจ-

กรรมในพื้นที่ (รูปที่ 8) เพื่อนำามาเป็นประเด็นใน

การนำาเสนอ โดยมีประเด็นหลักคือการจัดการ

ขยะและการจัดการน้ำาเสียมีอัตราส่วนเท่ากับ 70 

:30 

 
รูปท่ี 8  ประเดน็การจัดการของเสียทีส่อดคล้องกับสถานที่
ดูกิจกรรมในพื้นที่

5.4 การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยโครงการ

 รายละเอียดพืน้ที่ใช้สอยของศูนย์แสดงเทค-

โนโลยีการจัดการของเสีย แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้

 1) ส่วนบริการสาธารณะ ประกอบด้วย โถง

ทางเข้าประชาสัมพันธ์ ที่จำาหน่ายบัตรเข้าชมที่

ฝากของ ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้า ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ และห้องน้ำา



แนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
พีรพล เพ็ชรประดับสกุล  และ ศ.ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 478

 2) ส่วนนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการ

ถาวร นิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการกลาง

แจ้ง ในการคำานวณพื้นที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ

วตัถจุัดแสดง และตามความเหมาะสมกบัปริมาณ

ผู้เข้าชมโครงการ (รูปที่ 9)

 3) ส่วนบริการทางการศึกษา ประกอบด้วย 

ห้องสมุด ห้องบรรยายรวมห้องสัมมนา ห้องเรียน 

และห้องปฏิบัติการ (รูปที่ 9)

 4) ส่วนสำานักงาน ประกอบด้วย ห้องสำานัก-

งานกลุ่มงานต่างๆ ห้องผู้อำานวยการ ห้องรองผู้

อำานวยการ (รูปที่ 10) 

 5) ส่วนระบบอาคาร ประกอบด้วย ห้องระบบ

โทรทัศน์วงจรปิด ห้องระบบไฟฟ้าห้องระบบจ่าย

น้ำา ห้องระบบบำาบัดน้ำาเสีย ห้องคัดแยกและเก็บ

ขยะ 

 6) ส่วนพื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย 

ลานกิจกรรม พื้นที่จัดนิทรรศการกลางแจ้ง ลาน

จอดรถพนักงาน ผู้เข้าชม รถบริการ และรถบัส

โดยสาร คำานวณจากความเหมาะสมของจำานวน

ผู้ใช้งานจริง ทั้งสิ้น (จำานวนที่จอดรถตามกฎหมาย

31 คัน) 

 
รูปที่ 9  การวางผังภายในอาคารส่วนนิทรรศการ

 

รูปที่ 10 การวางผังภายในอาคารส่วนสำานักงานและ
บริการทางการศึกษา

 จากรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของศูนย์แสดง

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย ทั้ง 6 ส่วนสามารถ

สรปุพืน้ทีใ่ช้สอยของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ

จัดการของเสียได้ทั้งสิ้น 9,108.36 ตารางเมตร 

โดยแบ่งพื้นที่ส่วนต่างๆ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปพื้นที่ใช้สอยโครงการ

พื้นที่ใช้สอยอาคารทั้งหมด 9,108.36 ตร.ม.

- ส่วนบริการสาธารณะ 936.46 ตร.ม.

- ส่วนนิทรรศการ 4,260.00 ตร.ม.

- ส่วนบริการทางการศึกษา 1,037.20 ตร.ม.

- ส่วนสำานักงาน 832.08 ตร.ม.

- ส่วนระบบอาคาร 104.62 ตร.ม.

- ส่วนพื้นที่ภายนอกอาคาร 1,938.00 ตร.ม.
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บทคัดย่อ

 ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกออกแบบเพือ่ตอบสนองต่อ

วิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจากรูปแบบของอาคารมักจะเป็นแบบมาตรฐานที่ไม่สะท้อนถึงลักษณะพื้นถิ่น

ปัจจุบันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำาหรับชุมชนขนาดใหญ่ส่งผลให้มีแนวโน้มการนำาเทคโนโลยีของ

ระบบกอ่สรา้งสำาเร็จรปูเขา้มาใช้ในโครงการเพิม่มากขึ้นจึงทำาให้อาคารถกูผลิตรูปแบบซ้ำากนัในหลาย

โครงการ อาคารส่วนมากที่ใช้ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปยังขาดความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ

ชุมชน โดยสำารวจและวิเคราะห์รูปแบบบ้านริมคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ของชาวบ้านเพื่อนำาลักษณะ

พื้นถิ่นชุมชนเข้ามาใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อยให้สัมพันธ์

กับระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเกิดลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นกับระบบก่อสร้าง

สำาเร็จรูปสามารถทำาได้สองแนวทาง: 1) ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้แม่พิมพ์ซึ่ง

สามารถแสดงรูปแบบอาคารให้มีลักษณะเฉพาะพื้นถิ่น และ 2) ชิ้นส่วนสำาเร็จรูปที่มีน้ำาหนักเบาสำาหรับ

การปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานตามลักษณะการอยู่อาศัยของชาวบ้าน

Abstract

 Most of the housing for low-income projects are not designed to respond to community 

life in Thailand. The building appearance is usually standard type without local characteristics. 

Nowadays, large projects of low-income housing are usually constructed with prefabrication 

system. Most of the prefabricated buildings do not relate with community’s lifestyle and 

tradition. Characteristics of vernacular houses are studied to apply in low income housing 

with prefabrication system. The study revealed that the local characteristic of prefabricated 

buildings can be produced in two ways: 1) The adjustability of prefabrication molds, that present 

to vernacular characteristic 2) The light weight reinforced concrete prefabrication system for 

changing or modification after occupation. 
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คำาสำาคัญ (Keywords): ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป (Prefabrication), ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (Low-

income Housing), ที่อยู่อาศัยที่สามารถมีกำาลังซื้อได้ (Affordable Housing), ลักษณะพื้นถิ่นชุมชน 

(Vernacular Characteristics)

 

1. ที่มาและความสำาคัญ

 รูปแบบอาคารพักอาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยของโครงการส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีรูป

แบบที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและขาดลักษณะ

เฉพาะพื้นถิ่นชุมชน เนื่องจากการย้ายชุมชนแนว

ราบไปยังอาคารแนวสูง และการใช้แบบมาตรฐาน

สำาหรับก่อสร้าง ทำาให้พฤติกรรมการอยู่อาศัย

ของชาวบ้านไม่สอดคล้องกับรูปแบบอาคารพัก

อาศัยในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอาชีพของ

ชุมชนแต่ละพื้นที่ เช่น อาคารของชุมชนเทพ-

ประทาน เขตคลองเตย มีการต่อที่แขวนผ้ายื่น

ออกมานอกระเบียงทางเดิน และวางของใช้ที่

เตรียมสำาหรับไปค้าขายไว้หน้าห้องพัก เป็นต้น 

ดังรูปที่ 1

 
รูปที่ 1  อาคารชุมชนเทพประทาน, ผู้วิจัย

 การออกแบบที่อยู่อาศัยสถาปนิกจึงจำาเป็น

ต้องเข้าใจวิถีชีวิตจากประโยคที่ว่า “บ้านเป็นตัว

แทนวิถีชีวิตและความเป็นตัวตนของเจ้าของ” 

(ต้นข้าว ปาณินท์, น. 13, 2553) เพราะการอยู่

อาศัยแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่

อาศัยและสถาปัตยกรรม โดยการออกแบบที่

สอดคล้องกับชุมชน จะทำาให้เกิดลักษณะเฉพาะ

ของการอยู่อาศัยกับชุมชนนั้น การออกแบบที่

ขาดความสัมพันธ์กับบริบทในด้านต่าง ๆ ทำาให้

สถาปัตยกรรมไม่ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของ

การออกแบบ (เบรนท์ ซี. โบรลิน, 2556) เช่น 

จันดิการฮ์ ประเทศอินเดียออกแบบโดยเลอคอร์

บูซิเยร์ การออกแบบที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก

แต่อาจจะขาดความเข้าใจวิถีชีวิต ทำาให้รูปแบบ

ที่เกิดขึ้นไม่เหมาะกับผู้อยู่อาศัย เช่น การออก

แบบครัวรปูแบบสากลทีย่ืนทำาอาหารแตช่าว

อินเดียนิยมนั่งปรุงอาหาร เป็นต้น วิถีชีวิตจึงมี

ความสำาคัญต่อการศึกษเพือ่นำาไปออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

 ในการก่อสร้างที ่อยู ่อาศัยสำาหรับชุมชน

ขนาดใหญ่ มีความต้องการที่จะสร้างหน่วยพัก

อาศัยให้ได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่ง

ปัจจุบันระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป (Prefabrication) 

ทำาให้การก่อสร้างรวดเร็วและราคาถูกลง แต่ระบบ

การก่อสร้างนี้ยังมีข้อเสียเรื่องรูปแบบในการผลิต

ซ้ำากัน ซึ่งเกิดจากการใช้แม่แบบให้น้อยและผลิต

ชิ้นส่วนให้ได้จำานวนมาก เป็นการลดต้นทุนทาง

การผลิตให้ถูกลง ส่งผลให้เกิดรูปแบบที่ถูกผลิต

ซ้ำากันเป็นแบบมาตรฐานท่ีนำาไปใช้หลายโครงการ 

 งานวิจัยนี้จึงทำาการศึกษารูปแบบสถาปัตย-

กรรมพื้นถิน่ชุมชนจากการย้ายชุมชนแนวราบไป

ยังที่อยู่อาศัยแนวสูง และระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป

สำาหรับอาคารอยู ่อาศัยของผู ้ม ีรายได้น้อยที ่

เหมาะสมกับลักษณะการอยู่อาศัย วิถีชีวิต และ

ปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นชุมชนของ

ชาวบ้าน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 2.1 ศึกษาลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นของชุมชนที่

ถูกย้ายรื้อย้ายชุมชนไปยังอาคารแนวสูง บริเวณ

ภาคกลางของประเทศไทย

 2.2 เสนอรูปแบบการออกแบบอาคารพัก

อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีลักษณะเฉพาะ

ชุมชน

 2.3 เสนอแนวทางการออกแบบระบบก่อ-

สร้างสำาเร็จรูปสำาหรับอาคารพักอาศัยของผู ้มี

รายได้น้อยที่สามารถแสดงลักษณะพื้นถิ่นชุมชน

3. วิธีการดำาเนินการวิจัย

 3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรณี

ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบที่

เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นชุมชน ที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้มีรายได้น้อย และระบบก่อสร้างสำาเร็จ

รูป

 3.2 เลือกโครงการท่ีตรงกับเกณฑ์และตัวแปร

ของงานวิจัย คือ ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย ลักษณะเฉพาะพื้นถิ่น และระบบก่อสร้าง

สำาเร็จรูป โดยโครงการมีแนวโน้มที่จะนำาระบบ

ก่อสร้างสำาเร็จรูปเข้ามาใช้ในโครงการที่อยู่อาศัย

ผู้มีรายได้น้อย และชุมชนที่ถูกรื้อย้ายมีลักษณะ

พื้นถิ่น ผลการเลือกที่ตั้งเป็นชุมชนคลองหนึ่ง 

จังหวัดปทุมธานี

 3.3 เก็บข้อมูลทางกายภาพและสังคมจาก

ชุมชนริมคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสรุป

ลักษณะพื้นถิ่นของชุมชน และการประยุกต์ใช้

ลักษณะพื้นถิ่นกับอาคาร 

 3.4 เก็บข้อมูลเรื่องราคาค่าก่อสร้าง หน่วย

พักอาศัย และระบบการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบ

กบัรปูแบบของอาคารในโครงการทีก่่อสรา้งด้วย

ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปหรือโครงการที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการ

ออกแบบ

 3.5 สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ สำาหรับ

โครงการที่อยู ่อาศัยผู ้มีรายได้น้อยที่มีลักษณะ

พืน้ถิน่ชุมชนจากกิจกรรมการใช้งานของชาว

บ้านและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะพื้นถิ่น ที่อยู่

อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย และระบบก่อสร้าง

สำาเร็จรูป

 4.1 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2525) เหตุการณ์ที่

ผ่านมาทำาให้มนุษย์ผูกพันต่อสถานที่ (sense of 

place) ซึ่งเคยดำารงชีวิตมา จนเกิดความรู้สึกยึดถือ

สถานที่นั้นเป็นถิ่นของตน (sense of belonging) 

การรวมกลุม่สังคมก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

ซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มสังคม คุณค่า

ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินนอกจากรูปแบบอาคาร

ยังรวมถึงระบบวงจรชีวิตของชุมชนที่ใช้งานจน

เกิดเป็นความคุ้นเคยและผูกพันที่ทำาให้รูส้ ึกถึง

ความเป็นเจ้าของ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจึงหมาย

ถึงสิง่ก่อสร้างตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกาย-

ภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในแต่ละท้องถ่ิน จะมีลักษณะ

แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมเพือ่สนอง

ความต้องการของชุมชน บ้านของชาวบ้านถือ

เป็นสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ที่สะท้อนถึงชีวิตและ

มาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ลักษณะ

ของบ้านแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ความ

เชื่อ วัสดุก่อสร้าง อาชีพ และ พฤติกรรมความ

เป็นอยู่ที ่ม ีพ ืน้ฐานจากวัฒนธรรมเป็นส่วนที ่

กำาหนดผังการแบ่งเนือ้ที ่ใช้สอยให้มีล ักษณะ

กายภาพคล้ายคลึงกันโดยส่วนรวม รูปทรงของ
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บ้านสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่

ภายนอกและภายในจะสัมพันธ์กับกิจกรรมของ

คนในครอบครัวและสมาชิกละแวกบ้าน การอยู่

อาศัยและสร้างบ้านของชาวบ้านถือเป็นสังคม

ประเภทพึ่งตนเองเพราะปลูกบ้านกันเอง ทำาให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้าง ส่วนวัสดุที่นำามา

ใช้จะเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิน่ที่หาง่ายและอยู่

ใกล้ตัว 

 4.2 แนวคิดในการวางผังและการออกแบบ

บ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2556)

 1) การวิเคราะห์ที่ตั้ง จะคำานึงถึงลักษณะ

แปลงที่ดินและสภาพทั่วไป ระบบสาธารณูปโภค 

เส้นทางคมนาคม และสภาพอากาศ

 2) การจัดต้ังกลุ่มผู้อยู่อาศัยหรือกระบวนการ

สังคม พิจารณาจากความเป็นเครือญาติ ความ

ผูกพันของกลุ่มสังคม การมีกิจกรรมร่วมกัน การ

สร้างกลุ่มย่อยเพื่อการจัดการและการอยู่ร่วมกัน

 3) การวางผังสาธารณูปโภคและกลุม่อาคาร

ให้สอดคล้องกับราคา ความยากง่ายในการ

ก่อสร้างและการดูแลรักษา

 4) การออกแบบอาคาร คำานึงถึงปัจจัยต่อ

ไปนี้ คือ การพิจารณาความสามารถในการจ่าย 

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีออกแบบอย่างสอดคล้องกับจำานวน 

สมาชิก อาชีพ ศาสนา อายุ ความจำาเป็น และ

พฤติกรรม วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รูปร่าง รูปแบบ

อาคาร เอกลักษณ์ของชุมชน กฎหมายอาคาร 

ราคาก่อสร้าง และการสร้างระบบกลุ่มย่อยในผัง

ใหม่

 4.3 ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปสามารถแบ่งตาม

ระบบการประกอบได้ดังนี้ (การเคหะแห่งชาติ, 

2548)

 1) ระบบกำาแพงรับแรงหรือแผ่นรับน้ำาหนัก 

(Load Bearing Wall Structure) โครงสร้างนี้

ออกแบบให้กำาแพงทำาหนา้ทีเ่ปน็ทัง้ผนงัและเสา

ไปในตัวทำาให้สร้างอาคารได้เร็วขึ้น จึงไม่เห็นเสา

ยื่นออกมาจากกำาแพง แต่ระบบนี้ไม่สามารถทุบ

ผนังและต่อเติมได้ อาจไม่เหมาะสมกับรูปแบบ

การอยู่อาศัยของคนไทยที่มักปรับเปลี่ยนบ้าน 

 2) ระบบกำาแพงรับแรงด้านนอก (Facade) 

โครงสร้างนี้คล้ายกับ Bearing Wall โครงสร้างนี้

อยู่ภายนอกอาคารทั้งหมด ทำาให้กำาแพงที่เป็น 

Façade หรือผนังด้านนอกใช้เป็นโครงสร้างรับ

แรงและรูปแบบของอาคาร 

 3) ระบบเสาและแผ่นพื้น (Beamless Skele-

ton) เป็นโครงสร้างท่ีวางแผ่นพ้ืนบนเสาโดยไม่ต้อง

มีคาน เสาจะวางห่างไม่เกินขนาดของแผ่นพื้น

สำาเร็จที่จะวางบนเสาทั้ง 4 ได้ ข้อดีคือสามารถ

ก่อสร้างพืน้ได้เร็วโดยไม่ต้องใช้ไม้แบบหรือพืน้

ค้ำายัน 

 4) ระบบสำาเร็จจากโรงงาน (Module System) 

เป็นการก่อสร้างบ้านทั้งหลัง แล้วจึงยกมาวางใน

พื้นที่ ข้อดีคือความรวดเร็วในการก่อสร้าง แต่มี

ข้อจำากัดในเรื่องรูปแบบที่ตายตัว และขนาดต้อง

ไม่ใหญ่มากเพราะทำาให้ไม่สะดวกในการขนย้าย

มายังพื้นที่ก่อสร้าง

 5) ระบบผสม (Mixing System) โครงสร้าง

ระบบนี้จะเป็นการใช้ระบบสำาเร็จรูปผสมกับการ

ก่อสร้างรูปแบบอื่น ข้อดีอยู่ที่ความหลากหลาย

ในการก่อสร้างเพื ่อให้เหมาะสมกับประโยชน์

ใช้สอยของรูปแบบอาคาร

5. กรณีศึกษา

 1) ชุมชนวัดพระยาไกร เป็นอาคาร 4 ชั้น 

ขนาดห้องพักอาศัยกว้าง 5.5 ยาว 7.5 เมตร คิด

เป็นพื้นที่ 41.25 ตร.ม. ชุมชนพระยาไกรเป็น

ชุมชนที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนใน

การร่วมกระบวนการออมเงินและพัฒนาชุมชน

เพือ่ที ่อยู ่อาศัยอาคารมีขนาดห้องที ่ใหญ่กว่า
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โครงการอื่น รูปแบบ อาคาร ห้องพักยังคล้าย

กับหลายโครงการของการเคหะและมีพืน้ที่ส่วน

กลางของอาคารน้อย ดังรูปที่ 2 

ที่มา: ผู้วิจัย  
รูปที่ 2 อาคารชุมชนวัดพระยาไกรและพื้นที่ส่วนกลาง
ของอาคาร

 2) อาคาร Golf Paradise 8 ชั้น เป็นอาคาร

พักอาศัยรวม ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี มีพื้นที่

ใช้สอยรวม 9,204.85 ตารางเมตร ใช้เวลาก่อ

สร้างประมาณ 7 เดือน งบประมาณ 60 ล้านบาท

การก่อสร้างของอาคารเป็นแบบผสมระหว่าง

ระบบเสาคานในชั้น 1 และระบบแผ่นคอนกรีต

สำาเร็จรูปในชั้น 2 ถึงชั้น 8 เพื่อให้ชั้น 1 สามารถ

จอดรถใต้อาคารได้โดยไม่ต้องมีแผ่นผนังสำาเร็จ

กั้นเกิดเป็นรูปแบบอาคารที่มีใต้ถุน ดังรูปที่ 3 

ซึ่งขนาดเสาของที่จอดรถมีขนาด 26 x 41.5 

เซนติเมตร ความหนาของแผ่นผนังสำาเร็จมีขนาด 

10 เซนติเมตร

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 3 ใต้ถุนของอาคาร Golf Paradise, 

6. ผลการศึกษา

 จากการศึกษาเก็บข้อมูลได้ผลการศึกษา 

3 ประเด็น คือ ลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นชุมชนริม

คลอง อาคารพักอาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อยและ

ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป

 6.1 ลักษณะเฉพาะพืน้ถิน่ชุมชนริมคลอง 

(รูปที่4) จากจำานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่

ที่ 3-4 คน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง/

วินเตอร์มอไซค์การศึกษาองค์ประกอบชุมชน รูป

แบบของบ้าน การใช้พื้นที่ และองค์ประกอบของ

บ้าน สามารถสรุปลักษณะพื้นถิ่นได้ดังนี้

 

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 4 ลักษณะของบ้านริมคลอง

 6.1.1 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที ่

แสดงถึงลักษณะเฉพาะพืน้ถิ ่นชุมชนของบ้าน

ชาวบ้าน มีลักษณะดังนี้

  1) การใช้สี การเลือกใช้สีของชาวบ้าน

แบ่งออกได้สองกลุ่ม คือ สีจากวัสดุเดิม และสี

ซึง่ถูกทาด้วยสีที่สดเป็นกลุม่สีฟ้าเขียวและชมพู 

เนือ่งจากเป็นการทาสีเผื่อสีซีดลงเพือ่ไม่ต้องทา

บ่อย การทาสียังเป็นการปรับปรุงบ้านใหม่ให้มี

สภาพบ้านดีขึน้โดยที ่งบประมาณถูกกว่าการ

เปลี่ยนวัสดุใหม่

  2) การเลือกใช้วัสดุ ซึ่งหาง่ายตามพื้นที่

ชุมชนและมีราคาถูก ใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจาก

บ้านที่อยู่ต่อเนื่องมาจากคนรุ่นพ่อแม่ เมื่อเวลา

ผ่านไปวัสดุอาจผุพังและมีการต่อเติมบ้าน จึงนำา

วัสดุใหม่ที่หาได้ง่ายมาปรับใช้กับบ้าน

  3) ชอ่งเปิด ลกัษณะของชอ่งเปิดรวมประตู 

หน้าต่าง และช่องลม มีลักษณะที่สามารถระบาย

อากาศได้ และสามารถป้องกันเรื่องความปลอด-
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ภัยของบ้าน ช่องเปิดที่พบมากคือ ไม้บุผนังที่ตี

เป็นเกร็ดระบายอากาศ บานกระทุ้งท่ีเปิดได้กว้าง

ฝาไหลซึง่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานที ่ง่าย     

มีกลไกในการสร้างน้อยด้วยราคาที่ถูก (รูปที่ 5)

   
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 5 ลักษณะช่องเปิด

  4) ขนาด/สดัสว่นขนาดหรอืสดัสว่นของ

บ้านมาจากขนาดของวัสดุ เฟอร์นิเจอร์และของ

ใช้ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมของผู้อาศัย ที่มักจะนั่ง

ทำากิจกรรมต่างๆ (รูปที่ 6)

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 6 การนั่งที่สัมพันธ์กับเฟอร์นิเจอร์ 

  5) ระดับ/การยกพื้น บ่งบอกถึงการใช้งาน

ของกิจกรรมที่ต่างกันออกไป รวมถึงชานที่เป็น

ส่วนที่คนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านใช้นั่งคุยกัน 

หรือใช้พักผ่อนจากการใช้ชีวิตประจำาวัน (รูปที่ 7)

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 7 ระดับก่อนเข้าบ้าน

 6.1.2 พื้นที่สำาหรับชุมชน ใช้สำาหรับประกอบ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมต่อการใช้ชีวิตนอกเหนือ

จากการอยู่อาศัย แบ่งเป็นมีพื้นที่ได้ดังนี้ (รูปที่ 8)

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 8 พื้นที่สำาหรับชุมชน

 1) พื้นที่รวมตัวกันของชาวบ้าน หรือพื้นที่ซึ่ง

สามารถนั่งเล่น พักผ่อนในยามว่าง 

 2) พื้นที่ที่ใช้ประกอบอาชีพ สามารถสร้าง

หรือส่งเสริมให้เกิดรายได้ เช่น พื้นที่จอดมอเตอร์-

ไซค์รับจ้าง พ้ืนท่ีสำาหรับจอดรถเข็นขายของเป็นต้น 

 3) พ ืน้ที ท่างความเชื อ่หรอืศาสนาเช่น

ตำาแหน่งศาลพระภูมิ ศาลาสำาหรับประกอบพิธี

ทางศาสนา เป็นต้น 

 4) พื้นที่สำาหรับกิจกรรมนันทนาการ เช่น 

สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เป็นต้น 

 5) พ้ืนท่ีท่ีมีร่มเงาและสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่

การใช้งานในกิจกรรมอื่น ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมี

ความน่าอยู่มากขึ้น

 แต่ละชุมชนมีลักษณะพืน้ถิน่ชุมชนที ่ใกล้

เคียงกัน เนื่องจากลักษณะทางสังคมและพื้นที่

ใกล้กัน แต่ในรายละเอียดของแต่ละบ้านจะมี

ความแตกต่างกันทางด้านพืน้ฐานการอยู่อาศัย

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจำานวนสมาชิกในบ้าน อายุ 

อาชีพ เป็นต้น ทำาให้รูปแบบของการอยู่อาศัย

แต่ละบ้านเกิดการต่อเติม

 6.2 พื้นที่สำาหรับอาคารพักอาศัยสำาหรับผู้มี

รายได้น้อย ขนาดของห้องพักอาศัยที่ออกแบบ
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ขึน้อยู ่ก ับขนาดของผู ้ใช้งานในการประกอบ

กจิกรรมในบา้นทีจ่ำาเปน็คือการนอนและการรับ

ประทานอาหาร 

 การนอนสำาหรับ 1 คนมีระยะกว้าง 0.60 

ยาว 1.80 เมตร เมื่อนำาขนาดฟูกที่นอนขนาด

มาตรฐานมาจับกลุ่มกับขนาดการใช้งาน ทำาให้

พื้นที่สำาหรับ 2 คน ใช้ขนาดเตียง 1.95 x 1.50 

เมตร หรือเตียง Queen size พื้นที่สำาหรับ 3 คน

ขนาดฟูกที่นอน King size และพื้นที่สำาหรับ 4 

คนใช้เตียง Queen size 2 ชุด ดังรูปที่ 9 

 รูปที่ 9  ขนาดพื้นที่การนอน, ผู้วิจัย

 ความสัมพันธ์ของการรับประทานอาหารกับ

ขนาดของพื้นที่ใช้งานและเฟอร์นิเจอร์ แสดงถึง

พื้นที่นั่งกับพื้น 4 คน ขนาด 1.80 x 1.20 เมตร 

หรือ 2.16 ตร.ม. แบบนั่งกับพื้น 6 คน ขนาด 

1.80 x 1.80 เมตร แบบนั่งโต๊ะ 4 คน ขนาด 1.75 

x 1.20 เมตร แบบนั่งกับเสื่อ 4 คน ขนาด 1.84 x 

1.53 เมตร เป็นระยะที่ยังไม่รวมระยะเดินกว้าง 

0.6 เมตร ดังรูปที่ 10

 

รูปที่ 10  ขนาดพื้นที่รับประทานอาหาร, ผู้วิจัย

ตารางที่ 1 ราคาก่อสร้างของที่อยู่อาศัย, ผู้วิจัย

โครงการ
ราคา/
หน่วย

ราคา/
ตร.ม.

อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น 
(ราคากลาง, 2558) 

    - 13,500

บ้านเอื้ออาทร 5 ชั้น 33 ตร.ม. 
205 หน่วย ระบบก่อสร้าง
สำาเร็จรูป (2548)

189,024 5,728

กอล์ฟวิว C1 8 ชั้น 26 ตร.ม. 
257 หน่วย ระบบก่อสร้าง
สำาเร็จรูป (2555)

136,187 5,238

กอล์ฟวิว Golf Paradise 8ชั้น 
31ตร.ม.187 หน่วย ระบบเสา
คาน+ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป
(2558)

320,857 10,350

 6.3 ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป การออกแบบที่

อยู่อาศัยสำาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ปัจจัยทางด้าน

ราคาค่าก่อสร้างมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดการ

ออกแบบ การศึกษาโครงการที่อยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้มีรายได้น้อยจึงศึกษาราคาค่าก่อสร้างที่นำามา

เปรียบเทียบกัน (ตารางที่ 1) พบว่าหน่วยพัก

อาศัยมีพื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. ราคาค่าก่อ

สร้างด้วยระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปอยู่ที่ประมาณ 

10,350 บาท/ตร.ม. 
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7. สรุปผลการศึกษา

 การออกแบบสำาหรับที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มี

รายได้น้อยที่แสดงลักษณะพื้นถิ่นชุมชน มีรูป

แบบที่นำาลักษณะเฉพาะพืน้ถิน่มาประยุกต์กับ

ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปสามารถทำาได้สองแนว

ทางคือ 

 1) ระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ใช้แม่พิมพ์ซึง่สามารถปรับเปลีย่นรูปแบบ

อาคารให้มีลักษณะเฉพาะพืน้ถิน่ด้วยการนำา

ลักษณะพื้นถิ่นมาใช้ คือ วัสดุ สี ช่องเปิด ระดับ 

และสัดส่วนของหน่วยพักอาศัย 

 2) ชิ ้นส่วนสำาเร็จรูปที่มีน้ำาหนักเบาสำาหรับ

การเปลีย่นแปลงพืน้ที่การใช้งานตามลักษณะ

การอยู่อาศัยของชาวบ้าน ซึ่งสามารถต่อเติมได้

เองภายหลัง

 การออกแบบเป็นการผสมผสานระบบการ

ก่อสร้างให้เกิดความยืดหยุ่นของการใช้งาน เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดลักษณะเฉพาะชุมชนในอาคารพัก

อาศัย ขนาดสำาหรับห้องพักจะมีพื้นที่สำาหรับอยู่

อาศัยออกแบบให้มีขนาดจำากัด ส่วนกิจกรรมอื่น

จะเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย

สามารถจ่ายได้ หน่วยพักอาศัยรองรับผู้อยู่อาศัย 

3-4 คน มีขนาดห้อง 27.55 ตร.ม. พื้นที่มาจาก

ส่วนนอนขนาด 1.95 x 3.00 เมตร ส่วนนั่งทาน

อาหาร ชานด้านหน้าและหลังที่มีขนาด 1.80 x 

1.20 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 285,143 บาท จาก

ตารางเมตรละ 10,350 บาท มีลักษณะหน่วยพัก

อาศัย (รูปที่ 11)

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 11  รูปแบบของหน่วยพักอาศัย
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ผู้สูงอายุในอาคารแฟลต โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
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บทคัดย่อ

 จำานวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและอนาคต การออกแบบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้

มาตรฐานสำาหรับผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งสถาปนิกหรือ

ผู้ออกแบบควรจะให้ความสำาคัญ จากการศึกษาพบว่า การอยู่อาศัยในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบ

สนองต่อการใช้งานสำาหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่อาศัยอยู่ในอาคารแฟลตของ

ภาครัฐ ซึ่งขาดโอกาสและทางเลือกด้านการอยู่อาศัย ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมการอยู่อาศัยในอาคารแฟลตสำาหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยศึกษาปัจจัยทางกายภาพของ

พื้นที่ พฤติกรรมการใช้งาน และความพึงพอใจ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับการออกแบบอย่า

งบูรณาการกับการใช้งานจริงในปัจจุบัน

Abstract

 The increasing number of elderly people has effected to the social impact drastically at 

present and coming future. Its impact is emphasized to their life-style quality and values. 

Environmental design of housing improvement with standard-based efficiency is more important 

concept for designer or architects to be concerned as the design principles. Research finding 

is pointed out that the conventional concept and housing environment can not be appropriate 

to the older people as well as possible to the low-income people who live in NHA community. 

Therefore, research objective is how to design their environment and its contexts to be more 

effective and responsible in terms of physical aspect behavioral issue and their satisfaction into 

design guidelines and consideration as well as the design approach in both practicality and 

creativity with integrated design.

คำาสำาคัญ (Keywords): ผู้สูงอายุ (Elderly), การเคหะแห่งชาติ (National Housing Authority), อาคาร

แฟลต (Flat)
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัด-

ส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 (นภา

ภรณ์ หะวานนท์ และธีรวัลย์ วรรธโนทัย, 2552) 

จากข้อมูลข้างต้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย สังคม

และจิตใจที่อยู่อาศัยจึงมีความสำาคัญ เนื่องจาก

เป็นสถานท่ีท่ีผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้ันปลาย

ชีวิต ซึ่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 

มีส่วนสำาคัญที่ช่วยฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้

ดีขึ้นได้ 

 จากการศึกษา พบว่า การอยู่อาศัยในปัจจุบัน

ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานสำาหรับผู้

สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ท่ีอาศัย

อยู่ในอาคารแฟลตของภาครัฐ ซึ่งขาดโอกาสและ

ทางเลือกด้านการอยู่อาศัย ดังนั้น ในการวิจัย

ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ

อยู่อาศัยในอาคารแฟลต สำาหรับผู้สูงอายุที่มี

รายได้น้อย กรณีศึกษา คือ อาคารแฟลตคลอง-

จั่น ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุ

อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก โดยโครงการได้เริ่ม

ดำาเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 (การ

เคหะแห่งชาติ, 2557) ส่งผลให้ในปัจจุบันอาคาร

บางส่วนมีสภาพทรุดโทรมและอาคารไม่ได้

ออกแบบมาเพือ่รองรับการอยู่อาศัยของผู้สูง

อายุตั้งแต่ต้น 

 ดังนั้น การศึกษาออกแบบและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุใน

อาคารแฟลต โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะ

แห่งชาติ จึงมุ่งเน้นประเด็นปัญหาในผู้สูงอายุ ที่

มีอยู่เป็นจำานวนมากในเคหะชุมชน ทั้งในด้าน

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย การทำากิจกรรม และ

การใช้งานพื้นที่ เพื่อให้ประชากรสูงอายุสามารถ

อยูอ่าศัยรว่มกบัสงัคมอย่างมคีวามสุขและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางใน

การออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแฟลต 

ของภาครัฐในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพด้านการอยู่

อาศัยของผู้สูงอายุในอาคารแฟลต โครงการที่

อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

 2) ศึกษาข้อมูลด้านการอยู่อาศัย การทำากิจ-

กรรม และการใช้งานพื้นที่ของผู้สูงอายุภายใน

อาคารแฟลต โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะ

แห่งชาติ

 3) ศึกษาข้อมูลด้านทัศนคติและความพึงพอ

ใจของผู้สูงอายุต่อการอยู่อาศัยในอาคารแฟลต 

โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

 4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย 

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในอาคารแฟลต โครงการ

ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

 5 เสนอแนวทางในการออกแบบและปรับ-

ปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

ในอาคารแฟลต โครงการท่ีอยู่อาศัยของการเคหะ

แห่งชาติ

3. พื้นที่ในการศึกษา

 การศึกษาแนวทางการออกแบบและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุใน

อาคารแฟลต โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะ

แห่งชาติ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกรณีศึกษา 

คือ โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น ซึ่งมีคุณสมบัติ 

ดังนี้

 1) เป็นอาคารประเภทแฟลต 5 ชั้น ไม่มีลิฟต์



แนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย สำาหรับผู้สูงอายุในอาคารแฟลต 
โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
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 2) เป็นอาคารประเภทแฟลตที่มีอายุการใช้

งานประมาณ 40 ปี

 3) เปน็โครงการของการเคหะแห่งชาตทิียั่ง

ไม่มีนโยบายในการพัฒนา

 4) เป ็นอาคารประเภทแฟลตที ่ม ีการทำา

สัญญาในรูปแบบการเช่าซื้อ

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม

 การทำากิจกรรมมีส่วนสำาคัญที ่ช่วยพัฒนา

ศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้

สูงอายุ ซึ่งใช้ในการวางแผนการออกแบบร่วมกับ

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย สามารถแบ่งได้ 3 

ประเภท (Lemon, 1972) ดังนี้

 1) กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal activity) 

เป็นกิจกรรมทั่วไปแบบไม่เป็นทางการ สามารถ

เกิดขึ้นได้ง่ายและทำากิจกรรมได้ทุกสถานที่

 2) กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal activity) คือ 

กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นทางการ เกิดขึ้นจากการ

วางแผนหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อทำากิจกรรม โดย

รูปแบบกิจกรรมที่ทำาจะเป็นตัวเชื ่อมโยงความ

สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 

 3) กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและงานอดิเรก 

(Solitary or leisure and hobby activity) เป็น

กจิกรรมทีท่ำาตามความชอบหรอืความสนใจของ

ผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้

สูงอายุ การทำางานอดิเรกจะทำาให้ผู้สูงอายุมี

สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ชอบ

4.2 แนวคิดในการจัดการด้านทีอ่ยู่อาศัยขั้น

 พื้นฐานของผู้สูงอายุ

 ใช้หลักการจัดการด้านที่อยู่อาศัยขั้นพืน้ฐาน 

ของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักการในการออกแบบ 

(Lawton, 1975) 4 ข้อ ประกอบด้วย

 1) มีความปลอดภัยทางกายภาพ (physical 

safety) 

 2) สามารถเข้าถึงได้ง่าย (accessibility)

 3) สามารถสร้างแรงกระตุ้น (stimulation)

 4) ดูแลรักษาง่าย (low maintenance) 

4.3  การออกแบบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย

 ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

 การออกแบบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย

ที่เป็นมิตรสำาหรับผู้สูงอายุ จะเกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบตัง้แต่กิจวัตรประจำาวันพืน้ฐานภายใน

ห้องพักอาศัย ไปจนถึงพื้นที่กิจกรรมภายนอก

อาคารหรือพื้นที่ในชุมชน (ไตรรัตน์  จารุทัศน์, 

2548) โดยสามารถสรุปองค์ประกอบ เพื่อนำามา

ปรับใช้ในการออกแบบปรับปรุงอาคารแฟลตได้ 

6 หัวข้อ ดังนี้

 1) การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและการ

จัดภูมิทัศน์ 

 2) การออกแบบพื้นที่กิจกรรม 

 3) การออกแบบภายในห้องพักอาศัย 

 4) การออกแบบที่จอดรถ 

 5) การออกแบบทางสัญจรภายในและภาย

นอกอาคาร

 6) การออกแบบตกแต่ง

4.4 กฎกระทรวงกำาหนดส่ิงอำานวยความสะดวก

 ในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

 และคนชรา พ.ศ. 2548

 กฎกระทรวงกำาหนดสิง่อำานวยความสะดวก

ในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคน

ชรา สามารถนำามาปรับใช้กับที่อยู่อาศัยประเภท

แฟลตสำาหรับผู้สูงอายุและทุพพลภาพได้ 5 หมวด 

ดังต่อไปนี้

 1) ทางลาด
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 2) บันได

 3) ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร

และทางเชื่อมระหว่างอาคาร

 4) ประตู

 5) ห้องน้ำา

4.5 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ ปรับปรุง

 อาคารแฟลต

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบ

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้สูงอายุในอาคารแฟลต โดยมีรูปแบบในการ

ออกแบบ ปรับปรุง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 

แนวทางได้ ดังนี้ 

 1) การบูรณาการส่วนใหม่ในสถาปัตยกรรม 

(Infill Design) หมายถึง การปรับประโยชน์ใช้

สอยใหม่ในอาคาร เนื่องจากอาคารเก่าไม่เพียง

พอ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งาน

สำาหรับความต้องการในปัจจุบัน (Greed, 1998)

 2) การปรับปรุงอาคาร ให้เหมาะสมกับการ

ใช้งานในปัจจุบัน (Re-habitation) หมายถึง การ

ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ส่วนที่ชำารุดเสียหายของ

อาคารเก่า เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานใน

ปัจจุบัน 

5. ระเบียบวิธีวิจัย

 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ โดยเก็บข้อมูล 

จากแบบสำารวจลักษณะทางกายภาพของอาคาร

สภาพแวดล้อมของชุมชน การเข้าถึงพื้นที่ ระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ 

เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา

 2) ศึกษาข้อมูลด้านทัศนคติ ความพึงพอใจ

ต่อการอยู่อาศัย และความต้องการ ในการปรับ-

ปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในอาคารแฟลต 

โดยใชว้ธีิการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จำานวน 

200 ชุด เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ความ

พึงพอใจในการอยู่อาศัยและการปรับปรุงอาคาร 

 3) ศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการอยู่อาศัย 

การทำากิจกรรมและการใชง้านพ้ืนที่ เพ่ือนำาข้อมูล

มาวิเคราะห์ ในด้านการใช้ชีวิตประจำาวันของ    

ผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และการ

ทำากิจกรรมในพื้นที่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง

ลึก จำานวน 20 คน 

 4) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี

และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีศึกษาในต่าง

ประเทศ เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ใช้ในการออกแบบ

สอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสำารวจ ประกอบ

กับเป็นแนวทางที่นำามาสูก่ารออกแบบและปรับ-

ปรุงอาคาร 

6. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ โครงการ

 เคหะชุมชนคลองจั่น

 โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น เป็นพื้นที่ที่

ได้รับโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์ จำานวน 

306 ไร่ ประกอบด้วยอาคารแฟลตทั้งสิ้น 30 หลัง 

5,814 หน่วย (การเคหะแห่งชาติ, 2525) มีการ

ก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทแฟลต 2  รูปแบบ คือ

 1) แฟลต 2 ห้องนอน (หมายเลข 1-15)

จำานวน 2,412 หน่วย เนื้อที่หน่วยละ 50 ตร.ม. 

 2) แฟลต 1 ห้องนอน (หมายเลข 16-30) 

จำานวน 3,402 หน่วย เนื้อที่หน่วยละ 34.50 

ตร.ม. 

 พื้นที่ส่วนกลางจะมีรูปแบบเดียวกัน คือ เป็น

อาคารแฟลตหลังคู่ 5 ชั้น มีลานกิจกรรมกลาง

อาคาร มีพื้นที่ใต้ถุนโล่งติดกับสวนและพื้นที่จอด

รถ 
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รูปที่ 2 อาคารพักอาศัยแบบแฟลต 2 ห้องนอน (ฟ.2)
 

 
รูปที่ 3 องค์ประกอบอาคารแฟลต 1 ห้องนอน (ฟ.1)

 

รูปที่ 4 รูปตัดอาคารแฟลต 1 ห้องนอน โครงการเคหะ
ชุมชนคลองจั่น

7. ผลการศึกษา

7.1 ผลการศึกษาข้อมูลด้านทัศนคติและความ

 พึงพอใจต่อการอยู่อาศัย และความต้อง

 การในการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมการ

 อยู่อาศัย

 เรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ย ของข้อมูลจากแบบ

สอบถาม จำานวน 200 ชุด จากมากไปน้อย ได้

ดังนี้

ตารางที่ 1 ความต้องการในการปรับปรุงพื้นที่

ความต้องการ ค่าเฉลี่ย แปลความ

1. เพิ่มพื้นที่ทำากิจกรรม
สำาหรับผู้สูงอายุ

3.92 มาก

2. การปรับปรุงสวนด้าน
ข้างอาคาร

3.66 มาก

3. การปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 3.58 มาก

4. การปรับปรุงลานกิจกรรม
กลางอาคาร

3.54 มาก

5. การติดตั้งทางลาด 3.17 มาก

ตารางที่ 2 ปัญหาต่อการใช้งานอาคารแฟลต

ประเด็นปัญหา ค่าเฉลี่ย แปลความ

1. การเดินขึ้น-ลงอาคาร 2.78 ปานกลาง

2. ห้องพักชำารุดทรุดโทรม 2.73 ปานกลาง

3. สิ่งกีดขวาง ใต้ถุนอาคาร
แฟลต

2.68 ปานกลาง

4. การเดินทางเท้านอกอาคาร 2.65 ปานกลาง

 

7.2 ผลจากการสำารวจลกัษณะทางกายภาพ 

 ของสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ความ

 เหมาะสมของพื้นทีภ่ายในโครงการเคหะ

 ชุมชนคลองจั่น

 การสำารวจลักษณะทางกายภาพ ของสภาพ

แวดล้อมการอยู่อาศัย ภายในโครงการเคหะชุมชน

คลองจ่ัน ด้วยวิธีการประเมินผลด้วยแบบประเมิน

ชนิดตรวจสอบรายการ (check list) โดยใช้ กฎ
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กระทรวงกำาหนดสิง่อำานวยความสะดวกใน

อาคารสำาหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพและคน

ชรา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานขั้นต่ำาสำาหรับ

ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ เป็นหลักเกณฑ์ ในการ

วิเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1) ทางลาด พบว่า บริเวณพื้นผิวทางลาดใน

อาคารบางจุดมีสภาพทรุดโทรม มีความลาดชัน

ที่ต่ำากว่ามาตรฐาน และไม่มีราวจับสำาหรับประ-

คองตัว

 2) บันได พบว่า มีราวจับเพียงด้านเดียวและ

ขนาดลูกนอนของบันได คือ 25 เซนติเมตร ซึ่ง

น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำาสำาหรับผู้สูงอายุ (27

เซนติเมตร) นอกจากนั้น บริเวณบันไดบางส่วน

สกปรกและมีกลิ่นเหม็น เนื่องจาก ตั้งอยู่ติดกับ

ปล่องทิ้งขยะในอาคาร

 3) ระเบียงทางเดินบริเวณหน้าห้องพัก มีระ-

ยะความกว้างเพียง 1.20 เมตร ซึ่งต่ำากว่ามาตร-

ฐานขั้นต่ำาสำาหรับผู้สูงอายุ (1.50 เมตร) อีกทั้งยัง

มีสิ่งกีดขวางตามทางเดิน ทำาให้เสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

 4) ภายในห้องพักอาศัย จากการสัมภาษณ์

และสำารวจห้องพักอาศัย จำานวน 20 ตัวอย่าง 

พบว่า โดยส่วนใหญ่มีการปรับปรุงด้วยการทาสี 

ปูพื้น หรือติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ แต่พื้นที่

ใช้สอยบางส่วนยังไม่สามารถตอบสนอง ต่อการ

ใช้งานของผู้สูงอายุ เช่น ความกว้างของประตู 

ประเภทลูกบิด หรือพื้นต่างระดับ เป็นต้น 

 5) พื้นที่กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ลานกิจกรรมกลางแจ้ง พบว่า ขาดการดูแลรักษา

ด้านความสะอาด มีพื้นที่ทำากิจกรรมไม่เพียงพอ

และพื้นที่ใต้ถุนอาคาร ซึ่งใช้เป็นพื้นที่พบปะ พูด

คุยหรือออกกำาลังกาย มีการจัดสรรพื้นที่การใช้

งานไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่จอดจักรยานยนต์

หรือพื ้นที่เก็บของใช้งานปะปนกับพื ้นที ่นัง่พัก

ผ่อนและออกกำาลังกาย เป็นต้น

 6) ภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณด้านข้างอาคาร 

พบว่า มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากมีขยะเป็น

จำานวนมาก ขาดการดูแลรักษาและมีน้ำาท่วมขัง

ตอนฝนตก

8. การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ

 จากการเก็บข้อมูลจากการสำารวจ การสอบ

ถามและการสัมภาษณ์ พบว่า ความต้องการใน

การปรับปรุงอาคารแฟลตอยู่ในระดับมาก ประ-

กอบกับการสำารวจลักษณะทางกายภาพ โครง-

การเคหะชุมชนคลองจั่น พบว่า มีเกณฑ์ต่ำากว่า

มาตรฐานการอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น 

แนวทางที่นำามาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง

มี 2 รูปแบบ ได้แก่

 1) การปรับปรุงอาคาร ให้เหมาะสมกับการ

ใช้งานในปัจจุบัน (Re-habitation) นำามาปรับใช้

ในอาคารส่วนที่มีการชำารุดทรุดโทรม เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ดีขึน้หรือเพิม่ประโยชน์การใช้

สอยใหม่ ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมกลาง

อาคาร พื้นที่ใต้ถุนอาคาร และพื้นที่สวนด้านข้าง

อาคาร 

 2) การบรูณาการสว่นใหม่ในสถาปตัยกรรม 

(Infill Design) โดยวิธีการนี้จะนำามาปรับใช้ในกรณี

ที่อาคารไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการในข้อ 1) 

อาจจะด้วยขอ้จำากดัทางด้านโครงสรา้งหรอืพืน้ที่

ในอาคารเดิมใช้งานได้ไม่เพียงพอ เช่น การติด

ตัง้ทางลาดบริเวณระเบียงทางเดินหน้าห้อง

พัก เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีข้อจำากัดทางการเคลื่อน

ไหวสามารถขึ้น-ลงอาคารได้สะดวกขึ้น การแทรก

พืน้ที่อเนกประสงค์บริเวณสวนด้านข้างอาคาร 

เพือ่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถทำากจิกรรมทางเลือก

ร่วมกัน เช่น การทำาสวน ปลูกผัก (urban farm) 

เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

 คอนกรีตมีบทบาทสำาคัญจากการถูกใช้เป็นวัสดุหลักในงานก่อสร้าง ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่มี

ความแข็งแรงและทนทาน แต่ในการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมคอนกรีตรูปทรงเรขาคณิตเชิงเส้นโค้ง

ยังมีข้อจำากัดและปัญหา ซึ่งได้แก่ ความคลาดเคลื่อนจากฝีมือมนุษย์ ระยะเวลาก่อสร้าง ขยะจาก

กระบวนการก่อสร้างและต้นทุนในการก่อสร้างที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากแรงงานที่หา

ยากขึ้นและค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น

 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์จึงถูกพัฒนาขึน้เพือ่แก้ปัญหาและก้าวข้ามข้อจำากัดใน

การก่อสร้างดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา 1) การออกแบบศาลาอเนกประสงค์รูปทรงเปลือกโค้ง 

2) ความมั่นคงแข็งแรงทางโครงสร้างศาลาอเนกประสงค์  3) การออกแบบข้อต่อและวิธีการประกอบ

ชิ้นงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำาคัญกับวงการก่อสร้างในอนาคต

Abstract

 Concrete has always been playing vital role in construction field from its qualities of being 

durable and withstanding. However in architectural construction, curvilinear concrete form still 

faces limitation and complication. These can commonly be found as imprecision of human error, 

time span of the project, waste produced from construction process or excessive production 

expenditure, which is likely to increase progressively due to the demand and payment raised in 

labour services.

 Thus the 3D printing technology using cement-based system has been developed to tackle 

these problems and exceeds the boundary of manpower construction. This research intends 

to focus on: 1) The design of self-supporting curvilinear geometry pavilion;  2) The structural 
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stability and strength of the pavilion;  3) The method of construction and joint assembly, which 

will contribute to technological knowledge that is undeniably becoming the future of construction 

industry.

คำาสำาคัญ (Keywords): เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์ (3D Printing Technology Using 

Cement-based System), รูปทรงเรขาคณิตเชิงเส้นโค้ง (Curvilinear Form), ศาลา (Pavilion)

1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 คอนกรีตมีบทบาทสำาคัญอย่างมากจากการ

ถูกใช้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ด้วยคุณสมบัติ

ของวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและทนทาน ทำาให้คอน-

กรีตเป็นวัสดุที ่ได้ร ับความนิยมและถูกใช้งาน

อย่างแพร่หลาย แต่ในการก่อสร้างงานสถาปัตย-

กรรมคอนกรีตผิวโค้งยังมีข้อจำากัดและพบปัญหา

ในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ความคลาด

เคลื่อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ระยะเวลาก่อสร้าง

ที ่ยาวนานอันเป็นผลมาจากข้อจำากัดของวัสดุ

และกระบวนการก่อสร้างที่มีหลายขั้นตอน ขยะ

ที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง และต้นทุนใน

การก่อสร้างที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น อันเป็นผลมา

จากแรงงานที่หายากและค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น แต่

หลังจากท่ีเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทอล (Digital 

Fabrication) เข้ามามีบทบาทในวงการการก่อ

สร้างมากขึ้น แนวความคิดและกระบวนการทำา

งานของสถาปนิกก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี

ที่กำาลังถูกพัฒนาและมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบท

บาทสำาคัญกับวงการก่อสร้างในอนาคตคือ เทค-

โนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์ ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่จะช่วยให้สถาปนิกสามารถคลีค่ลาย

ปัญหาและก้าวข้ามข้อจำากัดในกระบวนการก่อ-

สร้างดังกล่าวได้

1.2 คำาถามวิจัย

 การนำาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุ

ซีเมนต์มาใชใ้นการกอ่สร้างสถาปัตยกรรมรูปทรง

เรขาคณิตเชิงเส้นโค้งมีแนวทางการออกแบบ

และก่อสร้างอย่างไร และมีความเหมาะสมที่จะ

นำามาใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปทรง

เรขาคณิตเชิงเส้นโค้งอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย

 งานวิจัยนีเ้ป็นการทดลองนำาเทคโนโลยีการ

พิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์มาใช้ในงานสถา-

ปัตยกรรม โดยเป็นการศึกษากระบวนการออก-

แบบและก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์รูปทรงเรขา

คณิตเชิงเส้นโค้งในลักษณะวิจัยและพฒันาเพือ่

สร้างแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างสถา-

ปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วย

วัสดุซีเมนต์

1.4 ขอบเขตการวิจัยและเงื่อนไข

 ศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุ

ซีเมนต์ ศึกษากระบวนการออกแบบศาลาอเนก-

ประสงค์รูปทรงเรขาคณิตเชิงเส้นโค้ง การวิเคราะห์

ความมั่นคงแข็งแรงทางโครงสร้าง การออกแบบ

ข้อต่อและการประกอบชิ ้นงานเพือ่ลดข้อบก-

พร่องของงานก่อสร้าง
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2. เนื้อความหลัก

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์ 

คือ ระบบการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวัสดุซีเมนต์ที่ถูก

พัฒนาขึน้มาจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 

ทำางานโดยสัง่การเครือ่งพมิพส์ามมติผิ่านคอม-

พิวเตอร์ ระบบการพิมพ์แบบนี้จะเป็นลักษณะ

ของการแบ่งระนาบการพิมพ์เป็นชั้น ๆ เพื่อขึ้น

รูป จนได้เป็นชิ้นงานสำาเร็จเมื่อพิมพ์ครบทุกชั้น 

ซึ่งเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบันมี อยู่ 2 ระบบด้วยกัน

 1) Extrusion Deposition (FDM)  

  เป็นวิธีการพิมพ์โดยใช้หัวพิมพ์รีดซีเมนต์

เหลวที่สามารถเซ็ทตัวได้ ขณะพิมพ์ออกมาที่

แท่นพิมพ์หรือหน้างานจริง การขึ้นรูปสามมิติวิธี

นีอ้าศัยการซ้อนทับของวัสดุพิมพ์ทีละชั ้นตาม

แบบที่สั่งพิมพ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ วัสดุที่

สามารถพิมพ์ขึ้นรูปด้วยวิธีการพิมพ์นี้ ต้องเป็น

วัสดุที่ทำาให้สามารถหลอมละลายด้วยความร้อน

และแข็งตัวได้เม่ืออุณหภูมิวัสดุลดลง เช่น โพลีเมอร์ 

ซีเมนต์ เป็นต้น

ที่มา: Freeform Construction, 2015
รูปที่ 1  ชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ระบบ FDM  

 ข้อดีของระบบน้ีคือสามารถพิมพ์ได้ต้ังแต่ช้ิน

งานขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่และใช้

เวลาในการขึ้นรูปไม่นาน ลดระยะเวลาในการทำา

งานได้ ส่วนข้อเสียคือพื้นผิวชิ้นงานจะไม่เรียบ มี

ลักษณะเป็นช้ัน ไม่สามารถข้ึนรูปช้ินงานท่ีมีความ

ละเอียดซับซ้อนมาก ๆ ได้ และเศษวัสดุที่เหลือ

จากการขึ้นรูปไม่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้

 2) Powder Bed and Inkjet Head (SLS)  

  เป็นการนำาผงวัสดุมาปาดเรียบเป็นช้ัน

บาง ๆ บนถาดหรือแท่นพิมพ์ หัวพิมพ์จะถูกสั่ง

ให้พิมพ์ตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการพ่น

หมึกที่เป็นสารเคมี ความร้อน หรือแม้กระทั่ง

เลเซอร์ ที่สามารถทำาปฏิกิริยากับผงวัสดุให้เกิด

การแข็งตัวตามแนวที่กำาหนดไว้ในแต่ละชั้น จาก

นัน้ระบบการพิมพ์จะย้อนกลับไปเกลีย่ผงวัสดุ

ใหม่อีกครัง้แล้วเริม่กระบวนการทำางานในชั้นถัด

ไป จนชิ้นงานสำาเร็จตามแบบ 3 มิติที่ออกแบบ

ไว้ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติแบบนี้จะได้ชิ้น

งานที่มีความละเอียดสูง ทั้งนี้ความละเอียดของ

ชิ้นงานที่พิมพ์จะขึน้อยู่กับความละเอียดของหัว

พิมพ์ ผงวัสดุที่นำามาใช้ในการพิมพ์มีอยู่หลาย

ชนิดด้วยกัน เนื่องจาก วัสดุส่วนมากสามารถ

ผลิตเป็นผงได้ เช่น ผงโลหะไทเทเนียม เมเทิล

อัลลอยด์ ผงพลาสติก ผงเซรามิก และผงซีเมนต์ 

เป็นต้น

ที่มา: Real San Fratello, 2013
รูปที่ 2  ชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ระบบ SLS

 ข้อดีของระบบนีคื้อสามารถขึน้รูปชิ้นงานที่

มีความละเอียดซับซ้อนมาก ๆ ได้และเศษวัสดุที่

เหลือจากการขึน้รูปสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 

ส่วนข้อเสียคือใช้เวลาขึ้นรูปนานกว่าการพิมพ์
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แบบ FDM และเครื่องจักรมีราคาแพงกว่าเครื่อง

พิมพ์แบบ FDM การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี

การพิมพ์สามมิติจำาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจใน

หลักการทำางานของเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อรับรู้

ถึงกระบวนการและข้อจำากัดในการขึน้รูปชิ้นงาน

ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ หลักการขึ้นรูป

มีกระบวนการดังนี้

รูปที่ 3 หลักการขึน้รูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
สามมิติระบบ FDM

 รูปทรงใด ๆ ที่จะถูกนำามาขึ้นรูปด้วยวิธีการ

พิมพ์สามมิติ จะต้องผ่านกระบวนการแปลงรูป

ทรงตามหลักการสร้างเส้น contour กระบวนการ

นี้เป็นการสร้างรูปทรงขึ้นใหม่อีกครั้ง ในลักษณะ

ที่ถูกตัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ  เพื่อให้รูปทรงมีความ

เหมาะสมที่จะขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ การ

ตัดแบ่งรูปทรงในแต่ละชั้นเป็นการกำาหนดเส้น

ทางการเคลื่อนที่ของหัวฉีด ซึ่งในกระบวนการ

ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ หัวฉีดจะเคลื่อนที่

ไปตามเสน้ทางทีถ่กูกำาหนดไว้พรอ้มทัง้ฉดีวัสดุ

ออกมาในระหว่างการเคลื่อนที่ด้วย เพื่อหัวฉีด

ได้เคลื่อนที่และฉีดวัสดุได้ครบทุกชั้น ก็จะได้ชิ้น

งานขึ้นรูปตามรูปทรงต้นฉบับ

รูปที่ 4  การแปลงรูปทรงตามหลักการสร้าง contour

 ทั้งนีค้วามละเอียดของชิ้นงานจะขึน้อยู่กับ

ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ขนาดของหัวฉีด และระยะ

ความสูงระหว่างชั้นของการตัด contour หัวฉีด

ที่มีขนาดเล็กและระยะความสูงระหว่างชั้นที่ห่าง

กันน้อย จะทำาให้ได้ชิ้นงานที่มีความละเอียด

มากกว่าหัวฉีดที่มขีนาดใหญแ่ละระยะความสงู

ระหว่างชั้นที่ห่างกันมาก

 เมื่อรูปทรงที่มีความหนา (volume) ถูกแปลง

เพื่อการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ความหนา

นั้นจะถูกแปลงเป็นรูปทรงที่ประกอบด้วยเปลือก 

(shell) และส่วนเติมเต็ม (infill) ซึ่งเป็นตัวแปร 2 

ตัวที่มีผลต่อมวลความหนาแน่นของชิ้นงาน โดย

ที่เปลือก (shell) คือกรอบของรูปทรง ความหนา

ของเปลือกจะนับได้เป็นจำานวนชั้น และส่วนเติม

เต็ม (infill) คือไส้ในของรูปทรง ความหนาแน่น

ของส่วนเติมเต็มจะคิดเป็นเปอร์เซ็นจากมวล

ทั้งหมด ส่วนเติมเต็มที่น้อยกว่าจะทำาให้รูปทรง

มีมวลน้อยลงและมีน้ำาหนักเบาลง เปอร์เซ็นของ

ส่วนเติมเต็มมีผลโดยตรงกับมวลและความแข็ง

แรงของรูปทรง เปอร์เซ็นที่น้อยลงจะทำาให้มวล

และความแข็งแรงของรูปทรงลดลงไปด้วย ทั้งนี้

การออกแบบรูปแบบ (pattern) ของส่วนเติมเต็ม

ภายในรูปทรงให้เหมาะสม จะสามารถช่วยใน

ด้านความแข็งแรงของรูปทรงได้

 
รูปที่ 5  องค์ประกอบของรูปทรงที่ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์
สามมิติ
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รูปที่ 6  เปลือก (shell) ที่มีจำานวนชั้นแตกต่างกัน

 

รูปที่ 7  ส่วนเติมเต็ม (infill) ที่มีเปอร์เซ็นความหนาแน่น
แตกต่างกัน

 การขึน้รูปชิ ้นงานด้วยวิธีการพิมพ์สามมิติ

ระบบ FDM มีข้อจำากัดดังนี้

 1) รูปทรงต้องถูกแปลงให้มีลักษณะเป็นชั้น 

ชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติระบบ FDM 

จะต้องผ่านกระบวนการแปลงรูปทรงตามหลัก

การสร้างเส้น contour ซึ่งความละเอียดของชิ้น

งานที่ได้จะขึ้นอยู่กับตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ขนาด

ของหัวฉีด และระยะความสูงระหว่างชั้นของการ

ตัด contour

รูปที่ 8  การแปลงรูปทรงให้มีลักษณะเป็นชั้น

 2) ช้ินงานข้ึนรูปต้องมีด้านท่ีเป็นระนาบเรียบ  

เนื่องจากการพิมพ์สามมิติระบบ FDM จำาเป็น

ต้องพิมพ์บนแท่นพิมพ์ที่เป็นระนาบเรียบ ดังนั้น

การจัดทำาแบบสำาหรับขึน้รูปจึงจำาเป็นต้องมีการ

ทอนรูปทรงต้นแบบให้มีด้านใดด้านหนึง่เป็น

ระนาบเรียบ เพื่อให้เป็นส่วนฐานของชิ้นงานที่

อยู่ติดกับแท่นพิมพ์เม่ือมีการข้ึนรูป จึงจะสามารถ

ขึ้นรูปชิ้นงานได้

รูปที่ 9  การทอนรูปทรงให้มีระนาบเรียบโดยตัดแบ่ง

 3) รูปทรงที่มีลักษณะยื่นออกจากฐานต้องมี

องศาการเฉียงที่จำากัด  

 วัสดุที่มีน้ำาหนักมากและใช้ระยะเวลาค่อน

ข้างนานในการแข็งตัว เช่น ซีเมนต์ จำาเป็นต้อง

มีฐานรองรับการขึ้นรูปในแต่ละชั้นเสมอ ทำาให้

การขึ้นรูปในลักษณะที่มีการยื่นออกจากฐานจะ

ต้องมีองศาการเฉียงของรูปทรงภายในองศาที่

จำากัด เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเกิดการพังทลายระหว่าง

ขึ้นรูป โดยองศาการเฉียงที่ยอมให้จะขึ้นรูปกับ

คุณสมบัติและน้ำาหนักของวัสดุ

รูปที่ 10  รูปทรงที่ยื่นออกจากฐานในองศา a (ซ้าย) ที่จะ
ไม่พังทลาย และองศา b (ขวา) ที่จะพังทลาย

 4) ไม่สามารถขึน้รูปชิ้นงานในลักษณะคาน

ยื่นได้ถ้าไม่มีส่วนรองรับ  

 วัสดุที่มีน้ำาหนักมากและใช้ระยะเวลาค่อน

ข้างนานในการแข็งตัว เช่น ซีเมนต์ จำาเป็นต้อง

มีฐานรองรับการขึ้นรูปในแต่ละชั้นเสมอ ทำาให้

การขึน้รูปในลักษณะคานยื่นนั้นจึงเป็นไปไม่ได้

ถ้าไม่มีส่วนรองรับในระหว่างการขึ้นรูป หากต้อง

การขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นคานยื่น จะต้อง

ใช้วัสดุอื่นที่สามารถแยกออกจากชิ้นงานได้เมือ่

ขึ้นรูปเสร็จเป็นส่วนรองรับคานยื่นในชิ้นงาน เช่น 

ใช้ทรายรองรับวัสดุซีเมนต์ส่วนที่เป็นคานยื่นใน

ระหว่างกระบวนการขึ้นรูป หรือต้องทอนชิ้นงาน
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ส่วนที่เป็นคานยื่นแยกออกเป็นอีกชิ้นหนึ่ง แล้ว

ออกแบบรอยต่อให้ช้ินส่วนสามารถนำามาประกอบ

กันภายหลังได้ จึงจะได้รูปทรงที่ต้องการ

 
รูปที่ 11  รูปทรงลักษณะคานยื่นจะพังทลายหากไม่มี
ส่วนรองรับในระหว่างการขึ้นรูป

2.2 กรณีศึกษา

 การศึกษากรณีศึกษาสถาปัตยกรรมประเภท

ศาลาขนาดเล็กที่สร้างด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์

สามมิติ เลือกศึกษาศาลาที่มีรูปแบบการใช้งาน

อเนกประสงค์ มีการออกแบบให้เป็นรูปทรงเรขา

คณิตเชิงเส้นโค้งและมีโครงสร้างอยู่ได้ด้วยตัวเอง 

ก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติใน

การขึน้รูปชิ้นส่วนแล้วประกอบขึน้เป็นตัวศาลา 

โดยกรณีศึกษาที่เลือกมาศึกษามีดังนี้

 1) Silky Concrete Project 

 โครงการ Silky Concrete มีจุดประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูท้างด้านการใช้

เทคโนโลยีในและวัสดุใหม่ ๆ ให้กับวงการการ

ศึกษาด้านการออกแบบ ตัวศาลา Silky Concrete 

Project ถูกออกแบบให้เป็นงานศิลปะติดตั้ง 

(installation art) มีขนาด 5.40 x 4.30 x 2.50 

เมตร ถูกออกแบบให้มีทางเข้า 3 ทาง โดยแต่ละ

ทางจะมีความสูง 1.80 เมตร ตัวศาลาถูกประกอบ

ขึ้นจากชิ้นส่วนที่แตกต่างกันทั้งหมด 165 ชิ้น ซึ่ง

เป็นชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปโดยการพิมพ์สามมิติทั้งหมด 

แต่ละชิ้นจะมีแบ่งส่วนออกเป็นโครงสามเหลี่ยม

ย่อย ๆ และสร้างโครงข่ายของเส้นพลาสติกขึ้น 

เมื่อเทปูนซีเมนต์ลงในช่องว่างของชิ้นส่วน จะได้

เป็นชิ้นงานวัสดุพลาสติกและซีเมนต์ที่ได้รับการ

เสริมแรงภายใน ทำาให้ชิ้นส่วนมีความแข็งแรงและ

มีประสิทธิภาพให้การรับแรงได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: Millsaps, 2015
รูปที่ 12  Silky Concrete Project

 2) Vulcan Pavilion 

 Vulcan Pavilion เป็นศาลาชั่วคราวที่สร้าง

ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่มีขนาดใหญ่ที่

สุดในโลกออกแบบโดย Laboratory for Creative 

Design (LCD) กลุ่มสถาปนิกจากกรุงปักกิ่ง ประ-

เทศจีน ซึ่งถูกนำามาจดัแสดงในงาน Beijing Design 

Week 2015 ที่ Parkview Green ห้างสรรพสินค้า

ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง

ที่มา: Stott, 2015
รูปที่ 13  Vulcan Pavilion 

 ตัวศาลา Vulcan มีขนาด 8.08 x 8.08 x 2.88 

เมตร ถูกออกแบบให้เป็นศาลารูปทรงเปลือก
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โค้ง มีลักษณะคล้ายดอกไม้ที่มี 3 กลีบ ส่วนที่มี

ลักษณะคล้ายกลีบดอกไม้ทั้ง 3 ด้าน เป็นรูปทรง

เปลือกโค้งที ่กระจายตัวออกจากจุดศูนย์กลาง

ของศาลา เกิดเป็นพื้นผิวโค้งที่มีลักษณะคล้าย

arch ในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระการ

รับน้ำาหนักของชิ้นส่วนไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งจุด

ศูนย์กลางและส่วนเปลือกโค้งด้านนอกทั้ง 3 ด้าน 

ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะมีแบ่งส่วนออกเป็นโครงสาม

เหล่ียมย่อย ๆ  และสร้างโครงข่ายของเส้นพลาสติก

ขึน้เพือ่ให้ชิ้นส่วนมีความแข็งแรงและมีประสิทธิ-

ภาพให้การรับแรงได้ดียิ่งขึ้น ตัวศาลาถูกประกอบ

ขึน้จากชิ้นส่วนที่ขึน้รูปโดยการพิมพ์สามมิติทั้ง

หมด 1,023 ชิ้น ทำาให้ได้ชิ้นงานที่มีความถูกต้อง

แม่นยำา มีคุณภาพที่ยอมรับได้ในงานก่อสร้าง 

และทำาให้การประกอบชิ้นงานเป็นไปได้อย่าง

ราบรื่น

2.3 ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวิจัยนีเ้ป็นการทดลองนำาเทคโนโลยีการ

พิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์มาใช้ในงานสถาปัตย-

กรรม โดยเป็นการศึกษากระบวนการออกแบบ

และก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ร ูปทรงเรขา

คณิตเชิงเส้นโค้งในลักษณะวิจัยและพฒันาเพือ่

สร้างแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างสถา-

ปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วย

วัสดุซีเมนต์ มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 1) ออกแบบศาลาอเนกประสงค์รูปทรงเรขา

คณิตเชิงเส้นโค้งเพือ่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สาม

มิติด้วยวัสดุซีเมนต์ในการก่อสร้าง

 2) วิเคราะห์ความม่ันคงแข็งแรงเชิงโครงสร้าง

ของรูปแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 3) ศึกษาวิธีการก่อสร้าง โดยการออกแบบ

ข้อต่อและวิธีการประกอบชิ้นงานเพือ่ลดข้อบก-

พร่องของงานก่อสร้าง 

2.4 ข้อจำากัดของงานวิจัย

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเทคโนโลยีในลักษณะ

วิจัยและพัฒนาซึ่งมีข้อจำากัดในการศึกษาดังต่อ

ไปนี้

 1) ศึกษาภายใต้ข้อจำากัดทางด้านเครือ่งมือ

ที่ใช้ในการศึกษาเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยี

การพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์เป็นเทคโนโลยี

ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งมีข้อจำากัดในการเข้าถึงเทคโน-

โลยี

 2) ศึกษาภายใต้ข้อจำากัดทางด้านงบประมาณ

ในการทำางานวิจัย เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์

สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์ต้องใช้ต้นทุนสูงในการ

ศึกษา การทดลองของผู้วิจัยจึงมีขอบเขตที่จำากัด

 3) ศึกษาภายใต้ข้อจำากัดทางด้านระยะเวลา

ในการทำางานวิจัยที ่ต้องสิน้สุดในระยะเวลาที ่

กำาหนด 

 
รูปที่ 14  แผนดำาเนินการวิจัย
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3. ผลการศึกษา

 ในกระบวนการออกแบบศาลาอเนกประสงค์

สามารถแบ่งการศึกษาได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) การออกแบบรูปทรง  2) การออกแบบโครง-

สร้าง  3) การประเมินความมั่นคงแข็งแรงทางโครง

สร้าง    4) การจัดทำาแบบเพ่ือการข้ึนรูปด้วยการพิมพ์

สามมิติ  5) การออกแบบข้อต่อและวิธีการประกอบ

3.1 การออกแบบรูปทรงศาลาอเนกประสงค์

 ใช้แนวความคิดในการออกแบบเป็นการ

สร้างรูปทรงให้มีทั้งแรงอัดและแรงดึงอยู่ภายใน 

โดยเป็นการประยุกต์หลักการออกแบบรูปทรง

ซุ้มประตูช่องโค้ง (arch) และโครงสร้างทรงโค้ง 

(vault) มาใช้ในการออกแบบรูปทรงของศาลา

 
รูปที่ 15  ผังพื้นที่ของศาลาอเนกประสงค์

  
รูปที่ 16  รูปด้านที่ 1 ของศาลาอเนกประสงค์

  
รูปที่ 17  รูปด้านที่ 2 ของศาลาอเนกประสงค์

3.2 การออกแบบโครงสร้างศาลาอเนกประสงค์

 1) การทอนรูปทรงศาลาออกเป็นชิ้นส่วน

ย่อยเป็นการนำาหลักการเรียงอิฐซุม้ประตูช่อง

โค้ง (arch) มาใช้เพื่อให้มีการถ่ายเทแรงภายใน

และคงรูปอยู่ได้ด้วยตัวเอง

 
รูปที่ 18  แนวคิดในการทอนรูปทรงเป็นชิ้นส่วนย่อย

 เมื่อนำาหลักการดังกล่าวมาใช้ในการทอนรูป

ทรงของศาลา ออกเป็นชิ้นส่วนย่อย จะได้ผล ดังนี้

 

รูปที่ 19  การทอนรูปทรงของศาลาเป็นชิ้นส่วนย่อย

 2) การออกแบบโครงสร้างภายในช้ินส่วนย่อย  

เป็นการลดมวลของชิ้นส่วนให้น้อยลงและยังคง

ความแข็งแรงของชิ้นส่วนไว้ได้ สามารถทำาได้โดย

ออกแบบให้หน้าตัดของช้ินส่วนแต่ละช้ินมีลักษณะ

เป็นโครงถัก (truss) สามเหลี่ยมย่อยภายใน ผล

ที่ได้คือชิ้นส่วนที่มีน้ำาหนักเบาลงและยังคงความ

สามารถในการรับแรงไว้ได้อย่างเหมาะสม

 

รูปที่ 20  แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างภายใน
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 เนื่องจากรูปทรงของศาลาทั้ง 2 ด้านและชิ้น

ส่วนแต่ละชิ้นมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน ดัง

นัน้การออกแบบโครงสร้างในหน้าตัดแต่ละส่วน

จึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามรูปทรงที่เปลี่ยนไปด้วย

 

รูปที่ 21  การออกแบบโครงสร้างภายในแต่ละแถว

3.3 การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงโครงสร้าง

 การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงโครงสร้าง

จะประเมินโดยการจำาลองผ่านโปรแกรมประเมิน

โครงสร้าง Autodesk Inventor Professional 2016 

โดยกำาหนดตัวแปรต่าง ๆ  ของศาลาอเนกประสงค์

ให้มีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมาก

ที่สุด โดยกำาหนดน้ำาหนักของชิ้นส่วนศาลาแต่ละ

ชิ้นจากการคโำานวณตามสูตร W = mg เมื่อ W 

คือ น้ำาหนัก m คือ มวลของวัสดุคอนกรีต และ 

g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (9.81 

m/s2) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเค้น (Stress 

Analysis) จะเป็นการแสดงความเป็นไปได้ที่ชิ้น

ส่วนของศาลาจะเสียรูปจากการรับแรง ซึ่งจะถูก

นำาเสนอผ่านการใช้สีแสดงจุดที ่มีโอกาสทีช่ิ ้น

ส่วนจะเสียรูปมาก-น้อยตามสีทีเกิดขึ้น โดยสี

น้ำาเงิน หมายถึง ชิ้นส่วนเสียรูปน้อยที่สุด และ 

สีแดง หมายถึง ชิ้นส่วนเสียรูปมากที่สุด ผลจาก

การวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้

 
รูปที่ 22  ผลการวิเคราะห์ความเค้นของชิ้นส่วน

 ผลจากการวิเคราะห์ความเค้นหลัง พบว่าการ

เรียงตัวของชิ้นส่วนศาลามีความเป็นไปได้ในเชิง

โครงสร้าง ตัวศาลาสามารถคงรูปอยูได้ด้วยตัว

เองโดยไม่ถล่ม การเสียรูปของชิ้นส่วนในจุดที่

อยู่ตรงกลางของซุ้มประตูช่องโค้ง (arch) มีน้อย 

การถ่ายเทแรงมีความสม่ำาเสมอมากขึ้น และการ

เรียงตัวไม่เกิดการบิดเบี้ยวของชิ้นส่วน

3.4 การออกแบบข้อต่อของชิ้นส่วน

 ข้อต่อของชิ้นส่วนมีหน้าที่ยึดชิ้นส่วนแต่ละ

ชิ้นเข้าด้วยกันให้ต่อกันในตำาแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อ

ให้เกิดความแม่นยำาในการประกอบและป้องกัน

การเคลือ่นที่ออกนอกตำาแหนง่ทีถ่กูตอ้งของชิ้น

ส่วน
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รูปที่ 23  การออกแบบข้อต่อของชิ้นส่วน

 
รูปที่ 24  การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

 
รูปที่ 25  ชิ้นส่วนเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว

 ช้ินส่วนแต่ละช้ินจะถูกเจาะรูสำาหรับเสียบสตัด

เกลียว การเจาะรูบนชิ้นส่วนเพ่ือเสียบสตัดเกลียว

จะต้องกำาหนดพิกัดในการเจาะให้แม่นยำา เพื่อให้

การประกอบชิ้นงานมีความคลาดเคลือ่นน้อยที่

สุด เมื่อเสียบสตัดเกลียวในชิ้นส่วนแล้ว จะทำา

การยึดเข้าหากันด้วยน๊อตเพ่ือทำาหน้าท่ียึดช้ินส่วน

แต่ละชิ้นเข้าด้วยกันในตำาแหน่งที่ถูกต้อง สตัด-

เกลียวและน๊อตจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม เช่น 

สแตนเลส หรือเป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการป้อง

กันสนิมแล้ว เช่น การชุบซิงค์ เป็นต้น

4. บทสรุปงานวิจัย

 การออกแบบสถาปัตยกรรมรูปทรงเรขาคณิต

เชิงเส้นโค้งเพือ่การก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีการ

พิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์ จำาเป็นจะต้องเข้าใจ

หลักการทำางานและข้อจำากัดของเทคโนโลยีเป็น

อย่างดี การทอนรูปทรงเพื่อการขึ้นรูปด้วยเทค-

โนโลยีดังกล่าวมีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับ

การจัดทำาแบบก่อสร้างซึง่ต้องอาศัยความรูแ้ละ

ความเข้าใจทางด้านความมัน่คงแข็งแรงเชิงโครง-

สร้างและการประกอบชิ้นส่วน การพิมพ์สามมิติ

ด้วยวัสดุซีเมนต์ยังมีข้อจำากัดในเรือ่งการเสริม

ความแข็งแรงด้วยเหล็ก เนื่องจากในกระบวนการ

พิมพ์ชิ้นงานไม่สามารถเสริมเหล็กในระหว่างการ

พิมพ์ได้ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้เทคโน-

โลยีดังกล่าวในการก่อสร้างจึงต้องออกแบบให้

รูปทรงมีความมั่นคงแข็งแรง มีความสามารถใน

การคงอยู่ได้ด้วยตัวเอง หรือต้องออกแบบโครง-

สร้างภายนอกเพื่อมารองรับชิ้นงาน นอกจากนี้

การประกอบชิ้นงานยังต้องมีความแม่นยำาสูง 

เพือ่ให้โครงสร้างของชิ้นงานเรียงตัวได้อย่างถูก

ต้อง และเพื่อให้ภาพรวมของงานมีความเรียบ-

ร้อยและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ด้วยศักยภาพ

ของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์

ระบบ Extrusion Deposition (FDM) ที่สามารถขึ้น

รูปชิ้นงานรูปทรงอิสระได้โดยไม่ต้องใช้แม่พิมพ์

ในการหล่อขึ้นรูป จึงมีความเหมาะสมกับการก่อ

สร้างสถาปตัยกรรมรูปทรงเรขาคณิตเชิงเสน้โค้ง

ในด้านการขึน้รูปชิ้นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะและผลิตในจำานวนน้อย และสามารถ

ขึน้รูปชิ ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ในระดับหนึง่

เท่านั้น
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บทคัดย่อ

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยวที่มีความหนาแน่นอันส่งผลต่อปัญหาการจราจรและกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตคนเมือง ซึ่งจากการพัฒนารถไฟฟ้า จำานวน 10 สาย พบว่า รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบริเวณ

สถานีศาลายามีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นต้นแบบจากลักษณะทางกายภาพโดยมีคลองมหาสวัสด์ิ

เป็นระบบขนส่งรอง จากการเก็บข้อมูลลักษณะการใช้งานของพื้นที่ รูปแบบสังคม และองค์ประกอบ

ทางกายภาพ พบว่า ยังไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการเข้าถึงสถานีได้อย่างสะดวก จึงใช้

แนวคดิ Transit Oriented Development (TOD) มาประยกุต์ในการออกแบบพ้ืนทีโ่ดยรอบสถานใีหส้ามารถ

เชื่อมต่อกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเดินเท้าและมีระบบขนส่งรอง เพื่อนำาคนจากพื้นที่

รอบนอกเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน

Abstract

  Bangkok is a primate city with high density affected to traffic problems which resulted to 

threatening of quality of life. From the development of 10 Metro lines in Bangkok, Salaya station, 

one of the station in Metro Red line is selected to be studied as a prototype of Hybrid rail and 

Canal Connectivity based on its physical characteristics with the potential of water transport 

connectivity of Khlong Maha Sawat as a feeder system. This study focused on multi-aspects 

of transit station design which include its surrounding of social and physical components. The 

current system has been operated under the level of service, especially its accessibility. By 

applying Transit Oriented Development (TOD) concept into the station area design to improve 

its connectivity and to promote the walkability by creating pedestrian friendly environment also 

the feeder system to collect the passenger around the station towards sustainable mass transit 

system development.
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คำาสำาคัญ (Keywords): พื้นที่เชื่อมต่อระบบรางและคลอง (Hybrid Rail and Canal), ระบบขนส่ง

สาธารณะ (Sustaining Mass Transit Development), การเชื่อมต่อ (Connectivity)

1. ที่มาและความสำาคัญ

 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเมืองโตเดี่ยว

(Primate City) เป็นศูนย์กลางความเจริญในด้าน

ต่างๆ โดยจากปัญหาความหนาแน่นสูงของเมือง 

ส่งผลให้เกิดมลพิษในอากาศ สิ่งแวดล้อม และ

การจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้อยู่อาศัยในเมือง 

 ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบรางคลอบคลุม

กรุงเทพฯและปริมณฑล ทว่าการพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะทางรางเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร 

ได้มีการให้บริการระบบรางเกิดขึ้นในปี 2542  เป็น

ระบบขนส่งมวลชนแบบรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหา-

นคร จำานวน 24 สถานี และขยายเป็น จำานวน 35

สถานี ในปี 2556 รวมถึงการให้บริการของรถ-

ไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit, MRT) 

ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2547 จำานวน 18 สถานี 

แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึน้จำานวนรถยนต์ส่วน

ตัวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ปัญหาการ

จราจรของกรุงเทพมหานครยังคงวิกฤตอยู่เช่น

เดิม (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบ

ปี  
        
         

จำานวน
รถยนต์

ส่วนตัว (คัน)         

จำานวนสถานี
รถไฟฟ้า 
(สถานี)
      

ความเร็วเฉลี่ย 
ในการเดิน

ทาง
    (กม./ชม.)

2542       4,037,615   24            -

2552         5,954,454   45         17.54

2554       6,696,471   51      16.51

2556    8,047,392   56         16.23

2558      8,737,564   56           -

 เม ือ่พ ิจารณาการออกแบบลักษณะทาง

กายภาพของพืน้ที่บริเวณรอบสถานีกลับพบว่า

องค์ประกอบของการออกแบบไม่ได้เอื้อให้เกิด

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจากการศึกษา

พบว่าการมีระบบขนส่งรองที่ดี จะช่วยทำาให้คน

หันมาใช้งานระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น อัน

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีโครงข่ายคลองเป็น

โครงข่ายที่สำาคัญและเป็นการคมนาคมดั้งเดิม

ของประเทศที่สามารถพัฒนามาเป็นระบบเสริม

ให้กับระบบขนส่งมวลชนทางรางที่กำาลังพัฒนา

ได้ (ชัชรพล เพ็ญโฉม, 2012)

 จากเหตุผลดังกล่าวจุดแข็งของลักษณะทาง

กายภาพของเมืองที่มีโครงข่ายทางน้ำาที่ดี จะทำา

ให้เกิดความเชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางเมืองกับ

พื้นที่ชานเมือง และสามารถลดการกระจุกตัวของ

ความเจริญภายในเมอืง ออกไปยงัพ้ืนที่ชานเมือง 

ซึง่การศึกษานีจ้ะมุง่เน้นศึกษาการวางแผนคม-

นาคมขนส่งพืน้ที ่ชานเมืองเพือ่ส่งเสริมให้เกิด

ศูนย์กลางรองกระจายผู้คนออกไปอยู่ในบริเวณ

รอบพ้ืนท่ีเมือง เพ่ือลดความหนาแน่นของประชากร

ในกรุงเทพมหานครโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ทางรางในการเดินทางเข้าออกเมือง การกระจาย

ศูนย์กลางออกไปยังพืน้ที่ที ่มีศักยภาพในด้าน

แหล่งงาน มีพื้นที่กิจกรรมสำาคัญ และมีวีถีชีวิต

ของชุมชนที่น่าสนใจ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวทาง

เสน้ทางรถไฟฟา้และมีจุดเชือ่มตอ่กบัโครงข่าย

คลองจะสอดคล้องกับศาลายาที่เป็นพืน้ที่ชาน

เมืองบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน รวมถึงเป็น

เมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

อย่างยั่งยืน มีชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนเกษตร 

และอยู่ใกล้กับคลองมหาสวัสดิ์ที่ใช้ในการท่อง-
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เท่ียวเชิงเกษตรในปัจจุบัน มีความสามารถพัฒนา

เป็นระบบรองขนส่งทางน้ำาจะช่วยทำาให้การเข้า

ถึงขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวมถึงเป็นจุด

ศูนย์กลางการเชื ่อมต่อจากภาคตะวันตกของ

ประเทศไทยกับกรุงเทพมหานครและเป็นพืน้ที่

กำาลังพัฒนาที่สำาคัญ ที่ถูกมองว่าน่าจะเป็นพื้นที่

เมืองใหม่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)

 ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกศึกษารถไฟฟ้า

ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ตั้งแต่ สถานีศิริราชถึง

สถานีศาลายา(ภาพที่1) ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟ

ชานเมืองศาลายา โดยรอบสถานีตั้งอยู่ใกล้กับ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนโดยรอบ จึงต้องวางแผนคมนาคมขนส่งให้

เกิดความยั่งยืน เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร และ

ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางให้เกิด

การเชือ่มตอ่ของพื้นทีเ่พือ่การวางแผนทีจ่ะนำาไป

สูก่ารเชื่อมต่อของการเดินทางโดยรอบศาลายา 

และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่าง

แท้จริง

ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 1 ภาพแสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน และ
ตำาแหน่งของสถานีศาลายาท่ีเช่ือมต่อกับคลองมหาสวัสด์ิ 

2. วัตถุประสงค์วิจัย

 2.1 ศึกษาบริบทของเมืองบริเวณพื้นที่เชื่อม

ต่อระบบรางและคลอง โดยครอบคลุมปัจจัยด้าน

สังคม ชุมชน และองค์ประกอบทางกายภาพ

 2.2 ศึกษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ และพฤติกรรม

ของผู้ใช้พื้นที่เชื่อมต่อระบบรางและคลอง

 2.3 เสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีเช่ือมต่อ

ระหว่างระบบรางและคลอง เพื่อส่งเสริมการใช้

ระบบขนส่งสาธารณะทางรางอย่างยั่งยืน

3. ขอบเขตการวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่

 พื้นที่ที่จะทำาการศึกษาคือพืน้ทีบ่รเิวณรอบ

สถานีรถไฟฟ้าศาลายา และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้

เกิดการเช่ือมต่อภายในพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยจะศึกษา

บริเวณโดยรอบในรัศมี 500 เมตร จากสถานี ซึ่ง

มกีารกำาหนดตำาแหน่งของสถานีไว้อย่างชัดเจน 

คือ ในบริเวณสถานีรถไฟศาลายาเก่า ซึ่งเป็น

เส้นทางรถไฟเชื ่อมต่อไปยังภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และกรณี

ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยจะศึกษาแนวทางที่เหมาะ

สมในการออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ที่จุดเชื่อม

ต่อระบบรางและคลอง เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ

ขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน และศึกษาพื้นที่

ศึกษาองค์ประกอบในด้านกายภาพ ทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ศึกษารูปแบบของสังคม ทาง

ด้านพฤติกรรม เพื่อศึกษารูปแบบการดำาเนินชีวิต 

และกิจกรรมในพ้ืนท่ี และด้านอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี 

เพื่อศึกษารูปแบบเดิมของพื้นที่ 
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4. วิธีการดำาเนินการวิจัย

 
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 2 วิธีการดำาเนินการวิจัย

5. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่

เชื่อมต่อระบบรางและคลอง เพื่อส่งเสริมการใช้

ระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืนนั้น ผู้วิจัยสรุป

เนื้อหาได้ดังนี้

5.1 การพฒันาเมอืงหลายศูนย์กลาง (Polycen-

tric City) หรือ ศูนย์กลางรอง ซึ่งถูกเชื่อมต่อด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ และมีการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและสาธารณูปการของเมืองรอบศูนย์

เมืองใหม่ รูปแบบของเมือง จะต้องมีการวางแผน

และพัฒนาโครงสร้างของเมือง ที่จะส่งผลให้เกิด

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และทำาให้เกิดความ

ยั่งยืน (Patrick & Samuel, 2006, p.13) สามารถ

เช่ือมต่อกันได้ด้วยการเดินเท้าเข้าถึงสิง่อำานวย

ความสะดวกหรือการให้บริการต่างๆ ที่ต้องใช้

ในชีวิตประจำาวันได้ภายในระยะประมาณ 500 – 

800 เมตร หรือ เดิน 10 นาที

5.2 การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (Transit

Oriented Development) เกิดการเชื่อมต่อของ

ระบบขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพที่จะ

ทำาให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา เกิด

การเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ และความปลอดภัย 

เป็นปัจจัยที่ทำาให้ผู้เดินทางหันมาใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะในการเดินทาง (ITDP, 2010)

5.3 การเดินทางและรูปแบบเมือง ทำาให้เกิด

ทางเลือกในการเดินทางด้วยรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

ปัจจัยจากรูปแบบของเมืองที่เอื้อต่อการเดินทาง 

และการพัฒนาพืน้ที่เชื่อมต่อให้ส่งเสริมการใช้

ระบบขนส่งสาธารณะ

5.4 แนวคิดด้านขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(Multimodal Transport) การสร้างย่านการขนส่ง

ที ่รวมระบบการขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ

ภายในพ้ืนท่ีจุดตัดของการเดินทางให้ความสำาคัญ

กับ ความปลอดภัย ความสะดวก และ บรรยากาศ

ของทางเท้าที่น่าดึงดูด ไปพร้อมกับการเชื่อมต่อ

ที่สะดวกกับการขนส่ง (Gutterplan, 2004, p.4)

5.5 แนวคิดด้านการออกแบบและพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน มีเป้าหมายท่ีจะลดปัญหาด้านการเดินทาง 

ซึ่งจะต้องคำานึงถึงการพัฒนาระดับย่าน ตามหลัก
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พัฒนาพืน้ที่รอบสถานีคือการพัฒนาพื้นที่แบบ

กะทัดรัด เพื่อที่จะนำาไปสู่การเป็นเมืองที่ยั่งยืน 

โดยจะเน้นไปที่การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และ

เปลีย่นรูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ที ่โดยรอบ

สถานี (Hamton, 2010)

5.6 การออกแบบสถานีขนส่งการเข้าถึงสถานี

ของผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้หลายวิธี การ

ออกแบบสถานีจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องรองรับ

การเข้าถึงสถานีจากรูปแบบการเดินทางทุกรูปแบบ 

และมีการออกแบบการเดินที ่ดีเพื ่อเชื ่อมต่อ

กับการเดินทางรูปแบบอื่น (Mbatta, Sando & 

Moses, 2008)

6. ศึกษาพื้นที่ศึกษา

 การศึกษาพ้ืนท่ีศึกษาในบทน้ีได้ทำาการศึกษา

ข้อมูลของพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบราง 10 เส้น

ทาง โดยจะทำาการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา จากการ

วิเคราะห์ระดับภูมิภาค ปัจจัยด้านประชากร ด้าน

จำานวนรถยนต์จดทะเบียน ด้านการพัฒนาเส้น-

ทางรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครละปริมณฑล  

ด้านผู้ใช้บริการด้านรถไฟ การวิเคราะห์พื้นที่

อำาเภอพุทธมณฑล ในด้านที่ตั้ง ประชากร สภาพ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ

สังคมในปัจจุบัน ระบบโครงข่ายคมนาคม ด้าน

วิถีชีวิตและอัตลักษณ์  และการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไป และลักษณะทางกายภาพบริเวณพื้นที่โดย

รอบสถานีรถไฟฟ้าศาลายา ด้านที่ตั้ง การศึกษา

ทบทวนแผนพัฒนาเมืองท่ีเก่ียวข้อง การคาดการณ์

จำานวนผู้ใช้ ที่ตั้งของสถานีและรูปแบบสถานี 

สภาพการเข้าถึงพื้นที่ โครงการโดยรอบพื้นที่ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

6.1 การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

 การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค เป็นการศึกษา

พืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ภาพ

ที่ 3) ที่มีการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้า 10 สาย ใน

พื้นที่เขตศูนย์กลางเมืองและพื้นที่รอบเมือง

 
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 ภาพแผนที่กรุงเทพมหานคร ที่แสดงขอบเขต
การศึกษาครอบคล ุมพ ืน้ที ่กร ุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล

 โดยจะเลือกพืน้ทีศึ่กษาเปน็พืน้ทีช่านเมอืง 

เน่ืองจากมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านความ

หนาแน่นของกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณา

ด้านประชากรและการครอบครองรถยนต์ส่วน

ตัวแสดงให้เห็นแนวโน้มการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ในการเดินทางของคนในจังหวัด พบว่า จังหวัด

นครปฐมที ่ม ีอัตราการเพ ิม่ข ึน้ของจำานวน

ประชากรน้อยที่สุดในระดับภูมิภาค แต่มีอัตรา

การเพิม่ขึน้ของจำานวนรถยนต์ส่วนตัวมากเป็น

อันดับที่สอง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในด้าน

จำานวนประชากรต่อจำานวนรถยนตจ์ดทะเบยีน

ของแต่ละจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานครมี

อัตราส่วนระหว่างจำานวนประชากรและจำานวน

รถยนต์จดทะเบียนสูงที่สุด รองลงมาคือจังหวัด

นครปฐมอยู่ที่อัตราส่วน 1 คนต่อ 0.459 คัน 

และม ีอัตราการเพ ิม่ข ึน้ของอัตราส ่วนมาก
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ที่สุด ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีมีอัตราส่วนของ

ประชากรต่อจำานวนรถยนต์จดทะเบียนลดน้อย

ลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรที่

มาก(ตารางที่2)

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเติบโตของจำานวนประชากร
ต่อการครอบครองรถยนต์ส่วนตัว

ปี  กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม

2551      1 : 1.009 1 : 0.107 1 : 0.375

2552      1 : 1.044 1 : 0.109 1 : 0.384

2553      1 : 1.045  1 : 0.108  1 : 0.394

2554     1 : 1.179 1 : 0.105 1 : 0.407

2555      1 : 1.297  1 : 0.105 1 : 0.425

2556      1 : 1.415 1 : 0.105 1 : 0.445

2557      1 : 1.489 1 : 0.107 1 : 0.459

 เติบโต(%)    6.78   -0.003 3.40

ที่มา: ผู้วิจัย
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 
และกรมการขนส่งทางบก, 2558 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำานวนประชากร

และการครอบครองรถยนต์ส่วนตัว พบว่า นครปฐม

เป็นจังหวัดที ่ม ีอัตราการเพิม่ข ึน้ของจำานวน

รถยนตส์ว่นตวัตอ่จำานวนประชากรมากที่สดุและ

ปทุมธานีเป็นจังหวัดที ่มีอัตราการเติบโตของ

ประชากรมากที่สุดแต่มีอัตราต่อรถยนต์ส่วนตัว

เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะนำามาประ

กอบกับการศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำาลังพัฒนา

จำานวน 10 สาย ที่มีความเชื่อมต่อกับคลอง โดย

การพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าออกจากกรุงเทพ-

มหานครไปยังจังหวัดปริมณฑล 4 สาย ไปยัง 5 

จังหวัดปริมณฑล และการพัฒนาเส้นทางใกล้กับ

คลองมี 2 สาย คือ สายสีแดงเข้มจากกรุงเทพ-

มหานคร ไปยังจังหวัดปทุมธานี และ สายสีแดง

อ่อนจากกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 การพัฒนาเส้นทางให้บริการรถไฟฟ้าใน
ปริมณฑล

สายรถไฟฟ้า โครงการ
(ปี

ก่อสร้าง)

สถานีในปริมณฑล
(ระยะทาง(กม.))

จำานวน
(สถานี)

สายสีเขียวเข้ม 2557 สำาโรง – สมุทรปราการ(12.8) 5

(สมุทรปราการ) 2572 ศรีนครินทร์ – บางปู(8) 8

การเชื่อมต่อคลอง -  

สายสีแดงเข้ม 2557 หลักหก – รังสิต(2) 2

(ปทุมธานี) 2572 คลองหนึ่ง – มธ.รังสิต(10) 4

การเชื่อมต่อคลอง คลองเปรมประชา

สายสีม่วง 2557 แยกติวานนท์–คลองบางไผ่ 13

(นนทบุรี) (16.35)

การเชื่อมต่อคลอง -

สายสีแดงเข้ม 2572 รางสะแก – มหาชัย(20) 9

(สมุทรสาคร)

การเชื่อมต่อคลอง -

สายสีแดงอ่อน 2562 ศาลายา 1

(นครปฐม)

การเชื่อมต่อคลอง คลองมหาสวัสดิ์

ที่มา: ผู้จัดทำา
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก โครงการศึกษาปรับแผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (พ.ศ. 2553) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนาเส้น

ทางรถไฟฟ้าทั้ง 4 สาย พบว่า มี 2 สายที่มีเส้น

ทางวิ่งคู่ขนานไปกับคลอง คือ รถไฟฟ้าสายสี

แดงเข้ม ช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ

คลองเปรมประชา  และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน 

ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายากับคลองมหาสวัสดิ์  และ

เมื่อศึกษาจากบริบทของพื้นที่ พบว่า ทั้งสองเส้น

ทางรถไฟฟ้า เป็นเส้นทางที่สร้างขนานกับเส้น

ทางรถไฟเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

ซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางรถไฟสายเหนือ

และสายใต้ ท่ีออกมาจากกรุงเทพมหานคร(ตาราง

ที่ 4) จึงได้ทำาการศึกษาจำานวนผู้ใช้บริการรถไฟ 

เพ่ือดูแนวโน้มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางราง 

โดยจะศึกษาสถานีที ่เป็นสถานีปลายทางของ

เส้นทางรถไฟฟ้า รวมไปถึงสถานีก่อน และหลัง
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ซึ่งใช้งานเป็นสถานีรถไฟในปัจจุบัน จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในข้างต้น จึงเลือกศึกษา

พื้นที่สถานีศาลายา เนื่องจากมีอัตราการครอบ

ครองรถยนต์ต่อจำานวนประชากรสูงที ่สุดรอง

จากกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม

ในการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางของคนใน

จังหวัดจะมากขึ้น

ตารางที ่4  ข้อมูลจำานวนผู้ใชร้ายสถานรีถไฟเส้นทางรถไฟ
สายเหนือ

สถานี       จำานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานี

2550 2551 2552 2553

เชียงราก 26,254 23,353 26,370 24,511

มธ. รังสิต 185 29 16 8

นวนคร 2,582 1,879 2,171 1,573

เส้นทางรถไฟสายใต้

สถานี       จำานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานี

2550 2551 2552 2553

ศาลาธรรมสพน์ 59,605 50,810 50,723 43,573

ศาลายา 202,854 189,608 221,479 216,792

วัดสุวรรณ 27,509 24,573 35,585 34,699
หมายเหตุ. ดัดแปลงจาก รายงานการศึกษาข้อมูลผู้ใช้
บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง, 2555

 รวมถึงช่วงระยะเวลาของโครงการในการก่อ

สร้างสถานีศาลายา อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม

คือปี 2562 โดยเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่น มีระยะ

เวลาของโครงการที่จะสร้างในปี 2572 และบาง

ช่วงของโครงการที ่เริม่ต้นสร้างไปแล้วตัง้แต่ปี 

2557 

 เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เป็นเส้นทาง

รถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและ

นครปฐม มีสถานีศาลายาเป็นสถานีปลายทาง

และเป็นสถานีเดียวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนคร-

ปฐมที่มีอัตราการเพิม่ขึ้นของอัตราส่วนรถยนต์

ส่วนตัวต่อประชากรที่สูงที่สุด จึงเลือกเป็นพื้นที่

ศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลือกและส่งเสริมการให้ผู้คน

หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง 

ทั้งนี้จากการศึกษายังพบว่า สถานีศาลายาที่ตั้ง

อยูท่ีอ่ำาเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม สามารถ

เชื่อมต่อไปยังคลองมหาสวัสดิ์ ที่มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาเป็นระบบขนส่งรองทางน้ำา ช่วยในการเข้า

ถึงสถานีขนส่งระบบรางโดยไม่ต้องใช้รถยนต์

 

7. ผลการศึกษา

 จากการศึกษาพื้นที่ บริบทของเมืองบริเวณ

พื้นที่เชื่อมต่อระบบรางและคลองในแต่ละ โดย

จะศึกษาในด้านการใช้ประโยชน์พืน้ที ่โดยรอบ

สถาน ีโครงข ่ายและร ูปแบบการเดินทางใน

ปัจจุบัน ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจของพื้นที่ และ

ด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่

7.1 การใช้ประโยชน์พื้นที่

 การใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบสถานี ในระยะ 

500 เมตร (ภาพที่ 4) มีการใช้ประโยชน์ในด้าน

การเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชุมชนเก่า และอยู่

ใกล้กับตลาดขนาดใหญ่ รวมไปถึงมหาวิทยาลัย

มหิดล และสถานที่ราชการต่าง ๆ

 
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 การใช้ประโยชน์อาคารโดยรอบสถานี 

7.2 ด้านโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่

 โครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ แสดงให้เห็นว่า

ถนนที ่เชื ่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและ
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นครปฐม เป็นเส้นหลกั ไมไ่ดว้ิ่งผา่นตำาบลศาลายา

(ภาพที่5) ส่งผลให้ผู้คนที่เดินทางเข้า-ออก กรุง-

เทพมหานครไม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ศาลายา จึงทำา

ให้ผู้ที ่มาใช้พืน้ที่ศาลายาเพือ่เดินทางส่วนใหญ่

จะมาเพื่อใช้รถไฟในการเดินทาง รวมไปถึงโครง

ข่ายคลองที่ในอดีตเคยใช้สำาหรับการสัญจร แต่ใน

ปัจจุบันถูกใช้เพือ่ระบายน้ำาและเพือ่การเกษตร

เป็นหลัก 
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ภาพที่ 5 โครงข่ายคมนาคมโดยรอบ 

7.3 ด้านเศรษฐกิจสังคม

 ได้แบ่งการศึกษาในด้านนี้ออกเป็น 5 ด้าน 

โดยมีด้านการประกอบอาชีพของคนในพื ้นที ่ 

การใช้งานพื้นที่ในปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยของชาว

นครปฐม และด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ มีราย

ละเอียดดังนี้

  ด้านการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ การ

ประกอบอาชีพของสังคมชุมชนของนครปฐมใน

อดีตจะทำาอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ แต่ใน

ปัจจุบันมีผู้คนประกอบอาชีพด้านการเกษตรลด

ลงหลังจากเกิดน้ำาท่วมในปี 2554 แต่กำาลังเพิ่ม

ขึ้นจากการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดส่ง

ผลให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ไปเพื่อการเกษตรลด

น้อยลงโดยมีการเติบโตติดลบ 0.26 จากปี 2547 

ซึง่ผู ้คนก็หันมาประกอบอาชีพด้านการบริการ

และอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที ่

กำาลังดีขึ้นของจังหวัดทำาให้เกิดการจ้างงานเพิม่

ขึ้น ในด้านของการท่องเที่ยวของพื้นที่จะแสดง

ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเที่ยวแบบ

วันเดียวกลับไม่ได้ค้างคืน โดยจำานวนนักท่อง

เที่ยวทั ้งหมดที ่เดินทางมาจังหวัดนครปฐมมี

จำานวน 1,888,431 คน แต่นักท่องเที่ยวที่เข้าพัก

มีจำานวนเพียง 702,268 คน และเข้าพักด้วยระยะ

เวลาเฉล่ียไม่เกิน 2 วนั สว่นในดา้นจำานวนนกัเรียน

และนักศึกษาของจังหวัดมีจำานวนเพิ่มขึ้นในทุกปี 

โดยมีจำานวนร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด

หรือประมาณ 200,000 คน แบ่งเป็นของมหา-

วิทยาลัยมหิดลประมาณ 31,000 คน

7.4 ด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่

 ในด้านองค์ประกอบพื้นที่ อัตลักษณ์ในด้าน

การเป็นชุมชนริมน้ำาของนครปฐม โดยมีคลอง

มหาสวัสดิ์เป็นคลองขุดที่เชื่อมต่อระหว่างกรุง-

เทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองสายสำาคัญในอดีต 

แต่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ในการเดินทางสัญจร แต่มี

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ใกล้ๆ ในบริเวณ

สถานีวัดสุวรรณ (สถานีถัดไปจากศาลายา) ซึ่ง

โดยรอบของคลองจะมีการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่เป็นจำานวนมาก 

ซึ่งยังคงเหลืออยู่ แม้ว่าในพื้นที่อื่น ๆ จะเริ่มมี

การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปในด้าน

อื่น แต่พื้นที่ริมคลองยังคงใช้งานเพื่อการเกษตร

อยู่มาก 

 ในด้านกิจกรรมของบริบทพื้นที่ศาลายา เป็น

พืน้ที่ที่มีความสำาคัญทางด้านการเป็นจังหวัดที่มี

มหาวิทยาลัย 6 แห่งในจังหวัด มากที่สุดรองจาก

กรุงเทพมหานคร และยังเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง

ด้านพุทธศาสนา ซึ่งตำาบลศาลายา เป็นตำาบลที่

อยู่ในอำาเภอพุทธมณฑล ยังคงแสดงให้เห็นถึง

อัตลักษณ์ทางด้านการเป็นชุมชนเกษตรกร ชุมชน

ที่อยู่อาศัยริมคลอง ชุมชนทางพุทธศาสนา และ
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ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ที่มีมหาวิทยาลัย

ชั้นนำาของประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ใน

ปัจจุบันผู้ที ่ใช้เรือในการเดินทางจากในจังหวัด

นครปฐมด้วยเรือนั้นมีน้อย เนื่องจากการเสื่อม-

โทรมของสภาพคลอง และการใช้รถยนต์ในการ

เดินทางที่เร็วกว่า แต่กลับมีศักยภาพในด้านการ

พัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ดี ด้วยการนั่งเรือชม

คลองและวิถีชีวิตริมน้ำา โดยระบบขนส่งสาธารณะ

ทางรางนี้ ควรจะมีระบบรองขนส่งเป็นเส้นทาง

รถเมล์ที่ดี และการพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อตัวสถานี

และมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้คนเข้ามาใช้พ้ืนท่ี 

และการพัฒนาพืน้ที่เป็นพืน้ที่ใกล้มหาวิทยาลัย

ที่สำาคัญ และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง

ท่องเที่ยวในคลอง ซึ่งจะเป็นการดึงจุดเด่นของ

การนำาคลอง และสามารถช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตริม

คลอง และการเกษตรของศาลายาไว้ได้

8. สรุปผลการศึกษา

 จากการศึกษาพืน้ที่ศึกษาและผลการศึกษา

พบว่า แนวทางการออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อระบบ

รางและคลอง เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะอย่างยั่งยืน ที่ตำาบลศาลายา อำาเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีแนวทางการ

ออกแบบแยกเป็นสองส่วนดังนี้

 1. พื้นที่โดยรอบสถานีศาลายา จะออกแบบ

ให้มีการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ

ทำาทางเดินหรือทางข้ามถนนท่ีสะดวกสบาย สร้าง

ทางเลอืกและความนา่ใช้ให้ผูท้ีจ่ะมาใช้มหิดล

ศาลายา ทั้งนี้เนื่องด้วยบริบทของตัวศาลายาที่

เป็นเมืองที่ทำาการเกษตร และเกษตรกรส่วนมาก

จะไม่ได้เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ดังนี้

การสร้างพืน้ที่เชื่อมต่อที่จะทำาให้เกิดประโยชน์

ต่อการพัฒนารถไฟฟ้ามากที่สุด จึงควรจะเป็น

การเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล และมีการ

พฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบเปน็การใช้สอยประเภททีจ่ะ

สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามาใช้พืน้ที่เช่นการสร้าง

พื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ หรือการสร้างพื้นที่ที่

สามารถแสดงความสามารถหรือผลงานของ

นักศึกษา นอกจากนั้นยังต้องการพัฒนาพื้นที่

เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวศาลายาที ่แท้จริง 

ด้วยการใช้ประโยชน์พืน้ที่เพือ่ส่งเสริมการเกษตร

เช่น ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอย่างยั่งยืน ศูนย์จัด

แสดงสินค้าการเกษตร ตลาดเกษตรใกล้เมือง ที่

สามารถเดินทางเข้ามาถึงได้ด้วยรถไฟฟ้า และมี

เส้นทางเช่ือมต่อกับทางเดินเรือในคลองมหาสวัสด์ิ 

ซึง่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน

คลองมหาสวัสดิ์
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ภาพที่ 6 แนวทางการออกแบบพื้นที่ศาลายา 

 

 2. เส้นทางการเดินทางเรือเพ่ือเป็นระบบรอง

ขนส่ง นอกเหนือจากการใช้รถโดยสารประจำาทาง 

และระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ โดยจะรับผู้โดย

สารโดยรอบพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์ เข้ามายังพื้นที่

โดยรอบสถานี โดยการเดินเรือนี้จะใช้เพื่อการ

เดินทางของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรหรอืผูอ้ยู่

อาศัยโดยรอบเข้ามาใช้เพื่อการค้าขาย หรือเป็น

เส้นทางเช่ือมต่อไปยังเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ในคลองมหาสวัสดิ์
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ภาพที่ 7 แนวเส้นทางคลองและกลุ่มชุมชนโดยรอบคลอง 
ที่มีความสามารถในการทำาระบบขนส่งทางเรือในคลอง

รายการอ้างอิง

ชัชรพล เพ็ญโฉม. (2012). ย้อนรอย “เวนิส

 ตะวันออก” อยู่อย่างไทยในเมืองลอยน้ำา 

 [Thai Creative and Design Center]. สืบค้น

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 จาก http://www.

 tcdcconnect.com/content/

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2557). เชื่อม ‘ราช-

 พฤกษ์-ไทรน้อย’ ฤกษิ์เปิดใช้งาน 28 ธ.ค. 

 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558  จาก 

 http://www.prachachat.net/news_detail.

 php?newsid= 1416574110 

Hamton, F. (2010). From urban sprawl to 

 compact city: Analysis of urban growth 

 management. Saarbrucken: VDM Verlag 

 Dr. Muller. 

ITDP [Institue for Transportation and Develop-

 ment Policy]. (2015). Principles for 

 transport in urban life. Retrieved 

 November 21, 2015 from https://www. 

 itdp.org/principles-for-transport.

Martin Guttenplan, Florida Department of 

 Transportation [FDOT]. (1996). Transit 

 oriented development design guidelines. 

 Retrieved December 10, 2015 from http://

 www.dot.state.fl.us/default.shtm 

Mbatta, G., Sando, T. & Moses, R. (2008). 

 Developing transit station design criteria 

 with a focus on intermodal connectivity. 

 Journal of the Transportation Research 

 Forum, 47(3), 79-80.

Patrick, B. & Samuel, C. (2006), Decentralizing

 inequality? center-periphery relations, local 

 governance, and conflict in Aceh. Social 

 Development Paper, 102(39), 13.



แนวทางการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและสถานีขนส่งมวลชน 

ในรูปแบบไร้รอยต่อ กรณีศึกษา: สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
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บทคัดย่อ

 การพัฒนาระบบรางของกทม.ปัจจุบันยังขาดการเชื่อมต่อสถานีกับพืน้ที่โดยรอบขาดแหล่งราย

ได้ที่นอกเหนือ จากค่าโดยสาร โดยพบว่าแตกต่างจากในประเทศที่ประสบความสำาเร็จในการพัฒนา

ระบบราง เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ ที่มีรายรับมาจากพื้นที่ในส่วนพาณิชยกรรมมากเป็นอันดับ 2  

โดยอาคารในพื้นที่ดังกล่าวมักเชื่อมกับสถานีในรูปแบบไร้รอยต่อ  ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาระหว่างบริษัท

เดินรถและบริษัทอสังหาริมทรัพย์  โดยงานวิจัยจะเสนอรูปแบบการเชื่อมต่อและกายภาพอาคารที่เชื่อม

สถานี   ซ่ึงได้ทำาการคัดเลือกสถานีรถไฟ ฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมท่ีมีการขยายขนาดในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ

ที่ดนิโดยรอบสถานีพัฒนาต่อสะดวก ซ่ึงการ เสนอแนวทางการออกแบบการเชื่อมตอ่แบบไรร้อยตอ่จะมี

ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ ร่วมกับสถานีและยึดติดกับสถานีเชื่อมสถานีกับอาคารด้วยโถงขนาด 2–3 ชั้น 

ร้านค้าถูกวางในพื้นที่เชื่อมต่อไปยังการเดินทางรูปแบบอื่น

Abstract

 Nowadays Bangkok’s rail development still disconnect to surrounding area, lacking income 

source besides railways fare. It is Difference from successful countries in developing rail system 

such as Hongkong Japan or Singapore which the income generate from “Core commercial” 

area ranked in second. Buildings in that area seamlessly connect to underground station. The 

development came from joint venture between railway company and developer company. This 

 research will propose connection and physical of building connected to underground station. 

The station that is suitable for developing in seamless pattern is Thailand Cultural center which 

is the expanded station in CBD area and the land around station is easy to develop. And also 

propose design guideline for seamless connection which is Integration and Attachment. Both 

connect station and buildings by 2-3 floors  transition hall. Shops are collocated in connection 

area to other transportation systems.
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คำาสำาคัญ (Keywords): การเชื่อมต่อในรูปแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection), การพัฒนาพื้นที่

โดยรอบสถานี (Transit Oriented Development),  พื้นที่พาณิชยกรรมโดยรอบสถานี (Core commercial)

 

1. บทนำา

 ปัจจุบันในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีการ

เร่งสร้างขนส่งมวลชนราง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบรางของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประ-

เทศไทยหรือ รฟม. ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีทั้ง

หมด 8 สาย และครอบคลุมทั่วทั้งในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล โดยในปัจจุบันสถานีต่างๆ ของ

รฟม. ยังขาดการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบและ

ขาดการพัฒนาในด้านการจัดหาแหล่งรายได้เพิ่ม

เติมที่นอกเหนือจากค่าโดยสาร ซึ่งรายได้จาก

การเช่าพื้นที่คิดเป็น 15% ของรายได้ทั้งหมด  รอง

จากการเก็บค่าจอดรถ และรายได้จากค่าโดย-

สาร (รฟม., 2557)  โดยรูปแบบของการรับรายได้

จากการเก็บค่าเช่าพื้นที่ของ รฟม. ในปัจจุบันจะ

เป็นรูปแบบของการปล่อยเช่าพืน้ที ่ทั ้งการเช่า

ทางเข้า - ออกเพื่อเชื่อมต่ออาคารและการให้เช่า

พื้นที่ในส่วนของร้านค้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรูป-

แบบดังกล่าวกับรูปแบบการดำาเนินงานในประเทศ

ท่ีประสบความสำาเร็จในการพัฒนาระบบรางอย่าง

เช่น ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น (Hang-Kwong, 2014) จะ

พบว่าในประเทศดังกล่าวจะมีการพัฒนาพืน้ที่

โดยรอบสถานีหรือ Transit Oriented Develop-

ment (TOD) ควบคู่ไปกับการก่อสร้างระบบราง

(สุมาลี, 2015) (Atkins, 2013) แนวคิดในการ

จัดการพื้นที่โดยรอบสถานีตามรูปแบบของ TOD 

คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน  (Ohland, 

2003) ประกอบไปด้วย 

 (1) Transit Stop หรือพื้นที่สถานี

 (2) Core Commercial หรือพื้นที่พาณิชย-

กรรมโดยรอบสถานีในระยะ 200 เมตร

 (3) Office and Employment Area หรือพื้นที่

ที่สำานักงานในระยะ 200–600 เมตร จากสถานี

 (4) Residential Area หรือ พื้นที่อยู่อาศัยใน

ระยะ 400-600 เมตร

 เมื่อพิจารณารายได้จากในทั้งหมด 4 ส่วน

ข้างต้นจะพบว่ารายรับจากพื้นที่ในส่วน Core 

Commercial จะมากเป็นอันดับ 2 รองจากค่า

โดยสารทั ้งบร ิษ ัทเดินรถของประเทศฮ่องกง

อย่าง MTR ถึง 36.5% (Atkins, 2013) และ

ประเทศญ่ีปุ่นของบริษัท JR EAST ถึง 23% 

(Suzuki, 2015) สาเหตุที่ส่งผลให้พื้นที่พาณิชย-

กรรมโดยรอบสถานีเป็นตัวทำารายได้ให้กับบริษัท

เดินรถ เนื่องจากรูปแบบการดำาเนินงานด้าน

ธุรกิจของบริษัทเดินรถซึง่ทำาหน้าที่ทั้งปล่อยเช่า

และเข้าไปถือหุ้นในบริษัทร่วมพัฒนาอสังหาฯ 

เพื่อนำากำาไรปันผลจากโครงการพาณิชยกรรม

ต่างๆ กลับเข้าไปใช้ในการพัฒนาระบบรางต่อไป 

(HUNG, 2014) โดยลักษณะอาคารด้านพาณิชย-

กรรมท่ีส่งเสริมรูป แบบการดำาเนินธุรกิจในลักษณะ

ดังกล่าว คืออาคารที่มีลักษณะเชื่อมต่อกับสถานี

ในลักษณะที่ไร้รอยต่อ (Seamless Connected) 

อย่างเช่นอาคาร Hikarie ท่ีเช่ือมต่อกับสถานีชิบูย่า 

และสถานี Lohas Park  ประเทศ ฮ่องกงที่เชื่อม

ต่อกับอาคารห้างสรรพสินค้าโดยตรง (Hu, 2013) 

(เอกชัย สุมาลี, 2015) (HUNG, 2014) จากข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้นจึงทำาให้เห็นถึงความสำาคัญใน

การออกแบบส่วนอาคารที่เชื่อมต่อกับสถานีรถ

ไฟฟ้าใต้ดินให้มีการเช่ือมต่อในลักษณะท่ีไร้รอยต่อ 

เพือ่ส่งเสริมการเข้าถึงสถานีเพิม่โอกาสและช่อง

ทางในการสร้างรายได้ให้กับองค์การรถไฟฟ้าขน-

ส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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2. แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการออกแบบอาคารที่เชื่อมต่อกับ

 สถานีในรูปแบบไร้รอยต่อ

 แนวคิดในการออกแบบอาคารที่เชื่อมต่อกับ

สถานีในรูปแบบไร้รอยต่อแบ่งออกเป็นทั้งหมด 

3 ลักษณะด้วยกันดังต่อไปนี้

2.1.1 แนวคิด Rail & Properties (R&P)

  เปน็แนวคิดการเชือ่มตอ่ระหว่างอาคาร

และสถานีของประเทศฮ่องกง มีลักษณะการดำา-

เนินธุรกิจคือ MTR บริษัทเดินรถของรัฐซื้อที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีในราคาถูก(Atkins, 

2013) ซึ่งบริษัท MTR จะพัฒนาอสังหาฯ 

รอบสถานีร่วมกับบริษัทเอกชน โดย กำาไรจากการ

พัฒนาพื้นที่รอบสถานีจกลับไปพัฒนา ระบบราง

(HUNG, 2014) (เอกชัย สุมาลี, 2015)

2.1.2 แนวคิด Building Complex Integration

 เป็นแนวคิดการเชื ่อมต่ออาคารกับสถานี

รถไฟขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่น (Hu, 2013) 

มีรูปแบบการเชื่อมต่อออกเป็น 3 รูปแบบดังต่อ

ไปนี้

รูปที่ 1 การเชื่อมต่ออาคารกับสถานีแบบ Integration

รูปที่ 2 การเชื่อมต่ออาคารกับสถานีแบบ Attachment

รูปที่ 3 การเชื่อมต่ออาคารกับสถานีแบบ Connected

2.1.3 แนวคิด Integration Entrance with Private 

Development (WOO, 2011)

 เป็นแนวคิดการเชื ่อมต่อระหว่างทางเข้า

ออกอาคารและสถานีของประเทศสิงคโปร์ มี 3 

รูปแบบ 

 1. Independent Street Level Entrance: 

เป็นทางเข้าออกสถานีที่แยกออกมาต่างหากไม่

เชื่อมต่อกับอาคารใดๆ

 2. Street level Entrance Integrated with 

Building: เป็นทางเข้าออกสถานีที่ยึดติดอาคาร

ในระดับพื้นดิน

 3. Underground Entrance Integrated with 

Building: เป็นทางเข้าออกสถานีท่ีอยู่ภายในอาคาร

ในระดับใต้ดิน

 ซ่ึงรูปแบบทางเข้าออกท่ีส่งเสริมการเช่ือมต่อ

ระหว่าง อาคารและสถานีในรูปแบบไร้รอยต่อคือ

ทางเข้าออกในข้อที่ 2 และ 3 คือทางเข้าออกที่

อยู่ร่วมกับอาคารในระดับพื้นดินและใต้ดิน

2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของท่ีต้ังกับรูปแบบ

 การเชื่อมต่อจากกรณีศึกษา

 ศึกษา 14 กรณีศึกษา  เกี่ยวกับช่วงเวลาก่อ-

สร้างที่ตัง้ตำาแหน่งอาคารและรูปแบบการเชื่อม

ต่อ เพื่อนำามาสรุปถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูป-

แบบการเชื่อมต่อ ที่ตั้ง และช่วงเวลาในการก่อ-

สร้าง
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ตารางที่ 1  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเชื่อม
ต่อ ที่ตั้ง และช่วงเวลาในการก่อสร้าง

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย กรณีศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกายภาพ การกำาหนด

รายละเอียดโครงการและหน้าที่ใช้สอยภายใน

อาคารท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้า

ขนส่งมวล ชนใต้ดินในรูปแบบไร้รอยต่อ

 3.2 องค์ประกอบการเชื่อมต่อและลักษณะ

ทางกาย ภาพ รูปแบบการเชื่อมต่อของ อาคาร

ที่เหมาะสมในการเชื ่อมต่ออาคารกับสถานีรถ

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดินแบบไร้รอยต่อ

 3.3 คัดเลือกสถานีที่เหมาะสม นำาเสนอรูป

แบบการเช่ือมต่อและกายภาพระหว่างอาคารกับ

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแบบไร้รอยต่อ อภิปรายผล 

และสรุปแนวทางในการออกแบบ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออา-

คารและสถานีในรูปแบบไร้รอยต่อในประเทศไทย

รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและปัจจัย
ที่ส่งผลจากข้อกฎหมาย 

 โดยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2 

ส่วนหลัก คือ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน แห่งประเทศไทย2543 ซึ่งสนับสนุนการ

ทำาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

และพระราชบัญญัติเวนคืนฯ 2530 ที่ยังคงความ

คลุมเครือเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ภายหลังจาก

การเวนคืน โดย รฟม. เองก็ได้มีการศึกษาเพื่อ

แก้ไขกฎหมายในส่วนนี้อยู่

 4.2 การวิเคราะห์ท่ีต้ังท่ีเหมาะสมในการเช่ือม

ระหว่างอาคารและสถานีในรูปแบบไร้รอยต่อ

โดยการวิเคราะห์ที่ตั้งได้ทำาการแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มดว้ยกันคอืกลุ่มที่ต้ังที่มีความพร้อม และกลุม่

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต ได้ทำาการ

เลือกที่ตั้งในกลุ่มที่ 2 เนื่องจากสามารถนำาที่ดิน

ไปพัฒนาต่อได้โดยง่าย และได้เลือกสถานีศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการนำารูปแบบที่

ได้จากการศึกษามาใช้ออกแบบในพืน้ที่เชื่อมต่อ 

ระหว่างอาคารและสถานีรถ ไฟฟ้าใต้ดินในรูป-

แบบไร้รอยต่อเพราะสถานีศูนย์วัฒนธรรม มี

คุณสมบัติเป็นสถานี Interchange ระหว่างรถ-

ไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มและสีน้ำาเงิน มีการประมาณ-

การณ์ผู้โดยสารสูงสุดในสายสีส้มอยู่ที่ 24,420 

คน/วัน ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง 

FAR 7:1 ที่ดินโดยรอบยังไม่ได้รับการพัฒนาและ

พร้อมจะพัฒนาในอนาคต 

 4.3  การวิเคราะห์ลักษณะกายภาพกรณี

ศึกษา กรณีศึกษาที่นำามาวิเคราะห์มีคุณสมบัติ

เป็นรูปแบบ ร่วมทุนกับเอกชนหรือบริษัทเดินรถ

ดำาเนินการเองเป็น สถานี Interchange รองรับ

การพัฒนาเมืองในอนาคต (เปิดบริการมาไม่เกิน 

5 ปี) และมีรูปแบบ Integration หรือ Attachment 

ซึ่งกรณีศึกษามีทั้งหมด 3 แห่งด้วย กันประกอบ

ไปด้วย ION, Orchard สิงคโปร์ Fulton Center, 

NY สหรัฐอเมริกา และ Shibuya Hikarie, Tokyo 
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ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจากการศึกษาสามารถสรุปลักษณะ

ทางกายภาพของกรณีศึกษาได้ดังต่อไปนี้

 (1) ร ูปแบบการเชื ่อมต ่อที ่เหมาะสมก ับ

การเชื อ่มตอ่อาคารกบัสถาน ีในร ูปแบบไร ้

รอยต่อคือ รูปแบบ Integration และ รูปแบบ 

Attachment เนื่องจากสามารถเชื่อมต่ออาคาร

โดยตรงโดยไม่ต้องออกจากสถานี ไม่ สามารถ

แยกขอบเขตของอาคารก ับสถานีได้ชัดเจน 

 (2) พื้นที่เชื่อมต่อกับทางออกของสถานีและ

Entrance Hall เป็นโถงขนาดพื้นที่ 2-3 ชั้นเชื่อม

ไปทางเท้าขน ส่งสาธารณะอื่น และใช้ Drop-off 

ร่วมกับอาคาร

 (3) มุมมองเมื่อออกจากส่วน Transit Hall 

มายัง Entrance Hall จะเห็นร้านค้า เป็นอันดับ

แรกเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิม่โอกาสในการ

ค้าของร้านค้า

รูปที่ 5 มุมมองกรณีศึกษาเมื่อออกจาก Transit Hall 

 (4) ทางเดินไปยังการเดินทางรูปแบบอื่นหรือ

จุดหมาย อื่นๆ ขนาบข้างด้วยร้านค้า

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 5.1 กรณีที่1: แก้กฎหมายเวนคืน สามารถใช้

ประโยชน์จากที่ดินที่เวนคืนได้ ก่อสร้างอาคาร

พร้อมกับสถานี  รฟม. ดำาเนินการด้านธุรกิจเอง

มี Entrance Hall ทั้งหมด 3 จุดคือบริเวณด้าน

หน้าทางเข้าออกสถานี ทางด้านข้างบริเวณ Drop 

off และด้านหลังที่ติดกับศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน 

เพื่อรับคนจากศูนย์วัฒนธรรม และ อสมท. รัชดา

รูปที่ 6 ภาพตัดแสดงของเดินสถานีกรณีที่ 1

รูปที่ 7  การจัดโซนทางเข้าออกของกรณีที่ 1 

 5.2 กรณีที่ 2: ไม่สามารถแก้กฎหมาย เวนคืน

ได้ เอกชนเช่าหรือร่วมทุนกับเอกชน ก่อสร้าง

อาคารพร้อมหรือภายหลังสถานีสร้างเสร็จ มี En-

trance Hall ทั้งหมด 4 จุด บริเวณด้านหน้าทาง 

เข้าออกสถานี ด้านข้างบริเวณ Drop-off ด้าน

หลังติดกับพื้นที่เตรียมพัฒนาใหม่ และบริเวณ

พื้นที่เชื่อมต่อจาก Transit Hall ของสถานี
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รูปที่ 8 การจัดโซนทางเข้าออกของกรณีที่ 2
 

รูปที่ 9 ภาพตัดแสดงของเดินสถานีกรณีที่ 2

 5.3 กรณีที่ 3: แก้กฎหมายเวนคืนได้ ร่วมทุน

กับเอกชน จัดที่ดินบางส่วนเป็นอาคารที่เชื่อมต่อ

กับสถานีโดยตรง สร้างอาคารพร้อมกับสถานี มี 

Entrance Hall ทั้งหมด 4 จุด คือ บริเวณด้าน

หน้าทางเข้า-ออกสถานี บริเวณ Drop off และ 

ด้านหลังที ่ติดกับพื้นที ่พัฒนาใหม่บริเวณพืน้ที ่

เชื่อมต่อจากศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนและ อสมท. 

มีโถงใหญ่อยู่กลางอาคาร  สร้างแกนหลักในการ

เข้าสู่สถานีจากจุดต่างๆ  

รูปที่ 10 ภาพตัดแสดงของเดินสถานีกรณีที่ 3

รูปที่ 11 การจัดโซนทางเข้าออกของกรณีที่ 3



แนวทางการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและสถานีขนส่งมวลชน ในรูปแบบไร้รอยต่อ 
กรณีศึกษา: สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
พัชราวรรณ คุณารัตนพฤกษ์ และ ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย
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6. ประโยชน์ที่ได้รับ

 จากการศึกษาปริมาณผู้โดยสารแต่ละสถานี

ในช่วงปีพ.ศ.2551-2557 พบว่าอันดับของสถานี

ที่มีอัตราเพิ่ม ขึ้นของผู้โดยสารสูงที่สุด 3 อันดับ

แรก คือสถานีพระราม 9 (+19.62%) สามย่าน 

(+15.09%) และ สุขุมวิท (+11.41%) ตามลำาดับ 

ซึ่งใน 3 สถานีดังกล่าว เป็นสถานีที่มีการพัฒนา

พืน้ที ่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีและสถานีที ่มี

อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารต่ำาที่สุด 3 อันดับ

แรกคือ สถานีศูนย์วัฒนธรรม (+2.09%) หัว-

ลำาโพง (+2.82%) และศูนย์สิริกิตติ์ (+3.11%) 

โดยเมือ่เมือ่เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ 

ของสถานีที่มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดและต่ำาสุด จะมี

ความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ตารางสรุปข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวความคิดในการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและสถานี

รูปที่ 12 เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพระหว่างสถานี
ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้โดยสูงสุดและต่ำาที่สุด
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 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สถานีที่มีการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม เช่ือมต่อระหว่างอาคาร

และสถานีแบบไร้รอยต่อ และเป็นอาคารลักษณะ 

Mixed-Usedจะส่งผลให้สถานีมีอัตราการเพิ่มขึ้น

ของผู้โดยสารมากขึ้นตามไปด้วย
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รูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของผังพื้นห้องชุดพักอาศัย

ในคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน

เขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

 ปัจจุบัน ตลาดคอนโดมิเนียมมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักออกแบบได้พยายาม

สร้างสรรค์งานออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะการออกแบบผังพ้ืนให้มีพ้ืนท่ี

ใช้สอยครบถ้วนและมีการเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือค้นหาและเปรียบ

เทียบความต้องการพืน้ที่และรูปแบบการเชื่อมต่อของแต่ละพืน้ที่ที่สอดคล้องกันระหว่างผู้อยู่อาศัย

และนักออกแบบ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สำารวจรูปแบบผังพื้นห้อง

ชุดพักอาศัยในคอนโดมิเนียมจำานวน 8 แห่ง บริเวณพื้นที่เมืองชั้นในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหา

องค์ประกอบและรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ 2) เก็บแบบสอบถามจากผู้อยู่อาศัย จำานวน 100 

ชุด เพื่อค้นหาความต้องการพื้นที่สำาหรับทำากิจกรรมหลักและพื้นที่เพิ่มสำาหรับทำากิจกรรมอื่นๆ ภายใน

ห้องชุดพักอาศัย 3) เก็บข้อมูลความต้องการพื้นที่และรูปแบบการเชื่อมต่อของแต่ละพื้นที่จากผู้อยู่

อาศัย จำานวน 20 คน และนักออกแบบ จำานวน 20 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นมา ผลการ

วิจัยพบว่า รูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ที่ได้จากทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1) รูปแบบผังพื้นในพื้นที่สำารวจ 

2) รูปแบบผังพื้นที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ และ 3) รูปแบบผังพื้นที่นักออกแบบต้องการ มีความเหมือนและ

แตกต่างของตำาแหน่งพื้นที่ที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ พื้นที่แรกที่เจอเมื่อเข้าห้อง ตำาแหน่งห้องน้ำา และพื้นที่

ที่ติดระเบียง การวิจัยดังกล่าวสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผังพื้นห้องชุดพักอาศัยใน

คอนโดมิเนียมต่อไป

Abstract

 At present, the demand for residential condominiums in Bangkok has increased while 

the designers have attempted to take care of the residents’ needs, which include functions 

and spatial relations. This study aimed to compare the needs of residents and designers in 

order to search for their area requirements and space relations. Quantitative data collection 
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methods were divided into three stages: 1) a total of 8 condominium floor plans in the inner 

Bangkok area were collected to explore spatial components and spatial relations 2) a total 

of 100 sets of questionnaires were distributed to 100 residents to examine their major area 

requirements, including their additional area requirements and 3) 20 resident participants and 20 

designer participants were asked to arrange the spatial representative model according to their 

preferences. The result shows that 3 spatial data resources that are the typical floor plans, the 

needs of residents, and the needs of designers are both similar and different, including the entry 

area of the room, the bathroom location, and the area close to the balcony. The result can be 

used to guide the floor plan design for residential condominiums in the future.

คำาสำาคัญ (Keywords): การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่, ผังพื้น, ห้องชุดพักอาศัย, คอนโดมิเนียมตาม

แนวรถไฟฟ้า

 

1. บทนำา  

1.1 ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 คอนโดมเินียมในประเทศไทยมีวิวัฒนาการ

มากว่า 47 ปี โครงการแรกนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 

บริเวณส่ีแยกราชประสงค์ ถนนราชดำาริ ในปัจจุบัน 

ทำาเลที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่

เมืองชั้นใน เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่าน

ธุรกิจโดยเฉพาะบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

ครอบคลุมพื้นที่ สีลม, สาทร และสุขุมวิทตอนต้น

(คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์, 

2557: 2)  ซึ่งปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัว

ของตลาดคอนโดมิเนียม ได้แก่ กฏหมายควบคุม

อาคาร, สภาวะทางเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการอยู่อาศัย, การเปิดให้บริการรถไฟฟ้า

และรถไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ (สำานักผังเมือง กรุงเทพ-

มหานคร, 2554: 10) ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการ

โครงการคอนโดมิเนียมแต่ละรายต่างพยายาม

หากลยุทธเ์พือ่ทีจ่ะจูงใจผูบ้รโิภคให้ตดัสนิใจ

ซือ้โดยการสร้างจุดเด่นให้กับโครงการของตน

มีงานวิจัยหลายชิ้น (โชติวุฒิ เหล่าไพโรจน์, 2555; 

ธงชัย ชูสุ่น, 2556; สรัลรัชว์ สุรธรรมทวี และ 

กฤษฎา พัชรวานิช, 2554 และ อภิชิต สุขสินธ์, 

2551) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

มี 3 ประการ ได้แก่ ประชากรศาสตร์, การเงิน และ

ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมา

เกีย่วกับคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญ

กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่

กลบัไมม่งีานวิจัยทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการพืน้ที่

ที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งจะมีความ

สำาคัญอย่างมากหลังการเข้าอยู่อาศัย จึงเป็นที่

มาของงานวิจัยชิ้นนีท้ี ่มีจุดประสงค์เพือ่ค้นหา

และเปรียบเทียบความต้องการพืน้ที่และรูปแบบ

การเชื่อมต่อพืน้ที่ที่สอดคล้องกันของผังพืน้ห้อง

ชุดพักอาศัยในคอนโดมิเนียมของผู ้อยู ่อาศัย

สำาหรับทำากิจกรรมต่าง ๆ  และความต้องการของ

สถาปนิกผู ้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบในการ

นำาเสนอรูปแบบพืน้ที ่ที ่เหมาะสมสำาหร ับทำา

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัยประเภทนี้ ใน

งานวิจัยนีใ้ช้กรณีศึกษาเป็นคอนโดมิเนียมตาม

แนวเส้นทางรถไฟฟ้า บริเวณพื้นที่เมืองชั้นในเขต



รูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของผังพื้นห้องชุดพักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ตามแนวรถไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เมืองชั้นในเขตกรุงเทพมหานคร
พันธุ์แก้ว คูห์รัตนพิศาล และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

526

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

และมีอัตราการเติบโตสูง (คอลลิเออร์ส อินเตอร์-

เนชั่นแนล ไทยแลนด์, 2557, น. 2) 

 การศึกษาเก่ียวกับพ้ืนท่ีของฮิลลิเออร์ (Hillier,

1996, p. 1) พบวา่ การจดัองคป์ระกอบเชงิพ้ืนที่ คอื 

การกำาหนดตำาแหน่งและการเชื่อมโยงระหว่าง

พื้นที่ การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน

และสัมพันธ์ซึง่กันและกันเป็นพืน้ฐานสำาคัญใน

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจันทนี เพชรานนท์ (2547, p. 7) ที่ได้

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางพื้นที่ภายในบ้าน โดยใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การเก็บบันทึกสภาพ

แวดล้อม, การเฝ้าสังเกตกิจกรรมของผู้อยู่อาศัย 

และการสัมภาษณ์ เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง

กจิกรรมของผูอ้ยูอ่าศยัและพืน้ทีใ่ชส้อยหลกัภาย

ในบ้านซึ่งมี 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ครัว, พื้นที่รับ

ประทานอาหาร, พื้นที่รับแขก, พื้นที่ห้องน้ำา และ

พ้ืนท่ีนอนหลับ และใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ผังพื้น มีงานวิจัยอื่นในเรื่องดังกล่าวพบว่าการ

ออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก พื้นที่รับประ-

ทานอาหารและพ้ืนท่ีรับแขกเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้ร่วมกัน

และตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และพื้นที่ระเบียง

เปน็อีกหน ึง่พ ืน้ ที ที่ ใ่ช้ศึกษาเก ีย่ว กับผังพื้น

ภายในห้องชุดพักอาศัย (Gao, Asami, Zhou, & 

Ishikawa, 2013, p. 434) ในประเทศไทย พื้นที่

ระเบียงก็เป็นส่วนหนึง่ของห้องชุดพักอาศัย

ในคอนโดมิเนียมซึง่มีราคาเฉลีย่เท่ากับพืน้ที ่

อื่นๆ ภายในห้องชุด แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่ก็

สามารถทำากิจกรรมได้หลากหลาย

 งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (Hoogdalem, 

Voordt & Wegen, 1985 และ จันทนี เพชรานนท์, 

2547) ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผังพื้นใน

งานวจิยัเก่ียวกับการจดัการเชงิพ้ืนที่ ฮดูาเลน และ

คณะ (Hoogdalem et al., 1985, p. 156) ได้ศึกษา

ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อค้นหาความเหมือนและความ

ต่างเกีย่วกับหน้าที่ใช้สอยหรือกิจกรรมที่เกิดขึน้

ในแต่ละผังพื้น โดยการวิเคราะห์ผังพื้นของศูนย์

สุขภาพดัทช์ ค้นหาตำาแหน่งและความสัมพันธ์

ระหว่างพื้นที่ โดยใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์

แต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการใช้งาพื้นที่

หรือพฤติกรรมของผู้ใช้  แม้ว่าแต่ละผังพื้นจะมี

หน้าท่ีใช้สอยหรือประเภทการใช้งานแบบเดียวกัน

แต่ตำาแหน่งของพื้นที่อาจแตกต่างกัน ตำาแหน่งที่

ต้ังของแต่ละพ้ืนท่ีสามารถกำาหนดการใช้งานหรือ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ จันทนี เพชรานนท์ (2547, p. 58) ที่ใช้

วิธกีารวิเคราะห์เปรยีบเทียบผังพืน้เพือ่แสดงรปู

แบบความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ที่หลักภายในบ้าน

พักอาศัยตามบริบทของไทย 

 จากการพิจารณาจุดประสงค์การวิจัยและ

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ความพยายาม

ในการพัฒนาการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ของโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ เพ่ือสร้างจุดขาย

ในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ แสดงให้เห็นถึง

ช่องว่างระหว่างนักออกแบบและผู้อยู่อาศัย ผู้วิจัย

ตระหนักถึงช่องว่างระหว่างความต้องการพื้นที่

สำาหรับทำากิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของ

ผู้อยู่อาศัย กับ ความต้องการของนักออกแบบใน

การนำาเสนอรูปแบบพืน้ที่ที่เหมาะสมสำาหรับทำา

กิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศยั ดงันั้น การศกึษา

ความเหมือนและความแตกต่างของความต้อง

การพืน้ที่และรูปแบบการเชื่อมต่อพืน้ที่ระหว่างผู้

อยู่อาศัยและนักออกแบบ จึงเป็นจุดประสงค์ใน

การทำาหัวข้อวิจัยคร้ังน้ี ความสอดคล้องของข้อมูล

ที่ได้จากผู้อยู่อาศัยและนักออกแบบสามารถนำา

ไปพัฒนาเป็นแนวทางการออกแบบผังพืน้ห้อง

ชุดพักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือนำาไประยุกต์ใช้

กับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นได้
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2. ระเบียบวิธีการวิจัย

   งานวิจัยชิ ้นนีเ้ป็นการศึกษาเกีย่วกับความ

ต้องการพืน้ที่และรูปแบบการเชื่อมต่อพืน้ที่ภาย

ในห้องชุดพักอาศัย โดยใช้กรณีศึกษาเป็นโครง-

การคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าจำานวน 8 

แห่ง สร้างเสร็จพร้อมอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2554 - 

2558 ระดับราคาระหว่าง 100,000 – 180,000 

บาทต่อตารางเมตร ระยะทางจากที่ตั้งโครงการ

ถึงสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมตร ครอบคลุม

พื้นที่เมืองชั้นในเขตสีลม, สาทร และสุขุมวิท

ตอนต้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงใช้วิธี

การวิจัยเชิงปริมาณแบบนับจำานวนโดยการใช้

แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระจากกัน ได้แก่ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโด-

มิเนียม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ที่เก็บ

ข้อมูล และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการออก-

แบบจากท้ังสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ภายใน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ

คอนโดมิเนียม 

 วิธีการวิจัยแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้รวบรวมรูปแบบผังพื้น

จากโครงการคอนโดมิเนียม จำานวน 8 แห่ง ซึ่ง

ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 3 ประเภท 1) แบบ

สตูดิโอ (Studio) จำานวน 5 แบบ 2) แบบหนึ่ง

ห้องนอน (One Bedroom) จำานวน 27 แบบ และ 

3) แบบสองห้องนอน (Two Bedroom) จำานวน 20 

แบบ รวมทั้งหมด 52 แบบ เพื่อหาองค์ประกอบ

และรูปแบบการเชื่อมต่อพืน้ที่ในแต่ละประเภท

ของห้องชุดพักอาศัย ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ 

ดังรูปที่ 1 โดยห้องแบบสตูดิโอและแบบหนึ่งห้อง

นอน ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยหลักมี 5 พื้นที่ 

คือ พื้นที่ครัว, พื้นที่รับแขก, พื้นที่ห้องน้ำา, พื้นที่

นอนหลับ และพื้นที่ระเบียง ผลการสำารวจจึง

สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทนี เพชรานนท์  

(2547) และเกา และคณะ (Gao et al., 2013) 

และแบบสองห้องนอนมี 7 พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ที่เพิ่ม

ขึ้นมาจากพื้นที่ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น คือ พื้นที่

ห้องนอนใหญ่และพื้นที่ห้องน้ำาที่ 2 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อม

ต่อพื้นที่จากพื้นที่กรณีศึกษา

 ขั้นตอนที่ 2  ผู้วิจัยได้สำารวจความต้องการ

พื้นที่สำาหรับทำากิจกรรมต่างๆ ภายในห้องชุดพัก

อาศัยนอกเหนือจาก 5 พื้นที่หลัก จากกลุ่มตัว-

อย่างผู้อยู่อาศัยจริงเท่านั้น โดยใช้แบบสอบถาม

จำานวน 100 ชุด และกลุ่มตัวอย่างต้องการพื้นที่

เพิ่มสำาหรับทำากิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ พื้นที่ออก

กำาลังกาย, พื้นที่แต่งตัว, พื้นที่ทำางาน, พื้นที่เก็บ

ของ และพื้นที่รับประทานอาหาร 

 ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตอบ

คำาถามงานวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย

เพือ่ค้นหาและเปรียบเทียบความต้องการพืน้ที่

และรูปแบบการเชื่อมต่อพืน้ที่จากกลุม่ตัวอย่าง

ทั้งผู้อยู่อาศัยจริง จำานวน 20 คน และนักออก-

แบบอีก จำานวน 20 คน งานวิจัยที่ผ่านมาล้วนแต่

ให้กลุม่ตัวอย่างเลือกรูปแบบผังพืน้ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของตนจากผังพืน้ที่ถูกกำาหนด

ขึ้นอยู่ก่อนแล้ว แต่งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เครื่องมือการ

วิจัยที่สร้างขึ้นมา ดังรูปที่ 2 โดยให้กลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 2 กลุ่ม จัดเรียงตัวแทนเชิงพื้นที่ของห้องชุดพัก

อาศัยในคอนโดมิเนียมทั้ง 3 ประเภทอย่างอิสระ 

ซึ่งประกอบด้วยห้องแบบสตูดิโอ, แบบหนึ่งห้อง

นอน, และแบบสองห้องนอน และให้ขีดเส้น

แสดงการเชื่อมต่อของแต่ละพื้นที่ หลังจากนั้น ให้
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กลุ่มตัวอย่างเลือกพ้ืนท่ีเพ่ิมท่ีได้มาจากข้ันตอนท่ี 

2 สำาหรับทำากิจกรรมอื่นได้อีกหนึ่งพื้นที่ โดยให้

เลือกใส่เข้าไปในพื้นที่หลักของผังพืน้ห้องแต่ละ

ประเภท และนำาผลการสำารวจที่ได้มาวิเคราะห์

ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมรูปแบบผังพืน้

ทั้ง 52 แบบ จากคอนโดมิเนียม 8 แห่ง เพื่อ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างเกี่ยวกับตำาแหน่ง, รูปแบบการเชื่อมต่อ

ของพื้นที่ และพื้นที่ที่ต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ

กิจกรรมประเภทต่างๆ ภายในห้องชุดพักอาศัย

แต่ละประเภท

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างกระบวนการสำารวจความต้องการเชิง
พื้นที่และ รูปแบบการเชื่อมต่อพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยและ
นักออกแบบ

3. สรุปผลการวิจัย

3.1 การวิเคราะห์รูปแบบผังพื้น

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมรูปแบบการจัดองค์ประ-

กอบเชิงพื้นที่ที่ได้จากทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบผัง

พื้นในพื้นที่สำารวจ (Typical Fl oor Plan),  รูปแบบ

ผังพื้นที่นักออกแบบต้องการ (Selected Floor 

Plan by Professionals) และรูปแบบผังพื้นที่ผู้

อยู่อาศัยต้องการ (Selected Floor Plan by 

Residents) แสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1

ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลโดยการนับจำานวนรูปแบบผัง

พื้นที่แต่ละกลุ่มเลือก ผลการวิเคราะห์แสดงให้

เห็นความเหมือนและแตกต่างของตำาแหน่งพืน้ที่

ที่เด่นชัด ได้แก่ พื้นที่แรกเมื่อเข้าห้อง, ตำาแหน่ง

ห้องน้ำา และพื้นที่ที่ติดระเบียง ของรูปแบบห้อง

ทั้ง 3 ประเภท 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของผังพื้นห้องชุดพักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม
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 3.1.1 ห้องแบบสตูดิโอ แบ่งออกเป็น 6 รูป

แบบ รูปแบบที่ทั้งผู้อยู่อาศัยและนักออกแบบ

ต้องการมากที่สุด คือ รูปแบบที่ 1 พื้นที่รับแขก

อยู่ติดกับห้องน้ำาและพื้นที่ครัว ห้องนอนอยู่ด้าน

ในสุดติดกับระเบียง รูปแบบท่ีท้ังสองกลุ่มต้องการ

แต่ไม่มีในพื้นที่สำารวจ คือ รูปแบบที่ 2 พื้นที่ครัว

อยู่ติดกับระเบียง รูปแบบที่พบมากที่สุดในพื้นที่

สำารวจ คือ รูปแบบที่ 3 พื้นที่แรกเป็นพื้นที่ครัว

อยู่ติดกับห้องน้ำา พื้นที่นอนหลับอยู่ด้านในสุดติด

กับระเบียง รูปแบบที่ไม่มีในพื้นที่สำารวจแต่นัก

ออกแบบต้องการ คือ รูปแบบที่ 4 ให้ห้องน้ำาอยู่

ด้านในสุดเพื่อรับแสงจากภายนอก และรูปแบบที่ 

5 แทรกระเบียงเข้ามากลางห้องเพื่อเชื่อมพื้นที่

รับแขกและพื้นที่นอนหลับ ส่วนรูปแบบที่ทั้งสอง

กลุ่มไม่ต้องการ คือ รูปแบบที่ 6 เป็นห้องที่ต้อง

เดินผ่านพื้นที่ครัวเพื่อไปห้องน้ำาและระเบียง

 3.1.2 ห้องแบบหนึ่งห้องนอน แบ่งออกเป็น 

8 รูปแบบ รูปแบบที่ผู้อาศัยต้องการมากที่สุดคือ

รูปแบบที่ 7 ห้องน้ำาอยู่ในพื้นที่นอนหลับ ในขณะ

ที ่ร ูปแบบที ่น ักออกแบบต้องการมากที ่ส ุดแต่

ไม่มีผู้อาศัยเลือก คือ รูปแบบที่ 11 ห้องน้ำาอยู่

ในพื้นที่รับแขก นอกจากนี้รูปแบบที่ทั้งผู้อยู่อาศัย

และนักออกแบบต้องการ คือ รูปแบบที่ 10 

สามารถเข้าห้องน้ำาได้ จากพื้นที่รับแขกและพื้นที่

นอนหลับ และรูปแบบที่ 9 พื้นที่รับแขกและพื้นที่

นอนหลับใช้ระเบียงรวมกนัและยังเปน็รปูแบบที่

พบมากที่สุดในพื้นที่สำารวจ รูปแบบที่ทั้งสองกลุ่ม

ต้องการแต่ไม่มีในพื้นที่สำารวจ คือ รูปแบบที่ 8 

พื้นที่ครัวอยู่ติดระเบียง และรูปแบบที่ 12 ระเบียง

อยู่ติดกับพื้นที่นอนหลับ รูปแบบที่ไม่มีในพื้นที่

สำารวจแต่นักออกแบบต้องการ คือ รูปแบบที่  13 

แทรกระเบียงเข้ามากลางห้องเพือ่เชื่อมพืน้ที่รับ

แขกและพ้ืนท่ีนอนหลับ ส่วนรูปแบบท่ีท้ังสองกลุ่ม

ไม่ต้องการ คือ รูปแบบที่ 14 ห้องน้ำาติดกับระเบียง

 3.1.3 ห้องแบบสองห้องนอน แบ่งออกเป็น 

10 รูปแบบ รูปแบบที่ทั้งผู้อยู่อาศัยและนักออก-

แบบต้องการมากที่สุดตามลำาดับ คือ รูปแบบที่ 

15 พื้นที่แรกเป็นพื้นที่รับแขก อยู่ติดกับพื้นที่ครัว

และระเบียง พื้นที่นอนหลับทั้งสองห้องอยู่ด้าน

ในสุด โดยห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำาในตัว และห้อง

นอนเล็กใช้ห้องน้ำาที่อยู่ในส่วนของพืน้ที่รับแขก 

รูปแบบที่ 16 มีระเบียงสองที่ ครัวอยู่ติดระเบียง

และพื้นที่รับแขกอยู่ติดระเบียง รูปแบบที่ 17 

ห้องน้ำาสามารถเข้าได้จากพืน้ที่รับแขกและห้อง

นอนเล็ก และรูปแบบที่ 18 ระเบียงอยู่ในห้อง

นอนใหญ่ รูปแบบที่ไม่มีในพื้นที่สำารวจแต่นัก

ออกแบบต้องการ คือ รูปแบบที่  19 เข้ามาเจอ

พื้นที่ครัวก่อน ห้องน้ำาอยู่ในส่วนของห้องนอน

เล็กหนึ่งห้องและห้องนอนใหญ่หนึ่งห้อง และ

รูปแบบที่ 21 แทรกระเบียงเข้ามากลางห้องเพื่อ

เชื่อมพื้นที่รับแขกและพื้นที่นอนหลับ รูปแบบที่

ไม่มีในพื้นที่สำารวจแต่ผู้อยู่อาศัยต้องการ คือ รูป

แบบที่ 20 แบ่งห้องน้ำาสำาหรับแขกอยู่ในพื้นที่รับ

แขกและห้องน้ำาสำาหรับเจ้าของห้องสามารถเข้า

จากห้องนอนเล็กและห้องนอนใหญ่ รูปแบบที่มี

ในพื้นที่สำารวจแต่ทั้งสองกลุ่มไม่ต้องการ คือ รูป

แบบที่ 22 มีห้องน้ำาเพียงห้องเดียว รูปแบบที่ 

23 ห้องน้ำาอยู่ติดระเบียง และรูปแบบที่ 24 ไม่มี

ระเบียงภายในห้อง

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการพื ้นทีเ่พิ ่ม

 สำาหรับรองรับกิจกรรมภายในห้อง

 ผลการสำารวจพบว่าผู้อยู่อาศัยต้องการเพิม่

พืน้ที ่ออกกำาลังกายและพื้นที ่แต่งตัวเข้าไปใน

พื้นที่นอนหลับ ในขณะที่นักออกแบบต้องการ

เพิ่มพื้นที่ทำางานเข้าไปในพื้นที่รับแขก และเห็น

ตรงกันว่าพืน้ที่ห้องน้ำาเป็นเพียงพืน้ที่เดียวที่ไม่

ต้องการเพิ่มพื้นที่กิจกรรม นอกจากนี้ยังสังเกต
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ได้ว่านักออกแบบให้ความสำาคัญกับการเพิม่

จำานวนระเบียงในขณะที่ผู้อยู่อาศัยจะเลือกเพิม่

จำานวนระเบียงกับห้องที่มีขนาดใหญ่อย่างห้อง

แบบสองห้องนอน แสดงผลตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเพิ่มพื้นที่กิจกรรมเข้าไปใน
พื้นที่ต่างๆ ของห้องชุดพักอาศัยทั้ง 3 ประเภท

4. อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ผังพื้น โดย

กำาหนดเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบการจัดองค์

ประกอบเชิงพื้นที่ ดังนี้ 1) รูปแบบที่ปรากฏใน

พื้นที่สำารวจ โดยที่ผู้อยู่อาศัยและนักออกแบบ

ต้องการ 2) รูปแบบที่ไม่ปรากฏในพื้นที่สำารวจ

แต่ทั้งผู้อยู่อาศัยและนักออกแบบต้องการ จาก

ตารางที่ 1 รูปแบบที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่ผู้วิจัย

กำาหนดมีดังนี้ ห้องแบบสตูดิโอมี 3รูปแบบคือ 

รูปแบบที่ 1, 2 และ 3 ห้องแบบหนึ่งห้องนอน

มี 5 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 7, 8, 9, 10  และ 12 

และห้องแบบสองห้องนอนมี 4 รูปแบบคือ รูป

แบบที่  15, 16, 17, 18 ผู้วิจัยได้สรุปลักษณะที่

เหมือนและแตกต่างจากความต้องการของผู้อยู่

อาศัย, นักออกแบบ และพื้นที่สำารวจได้ดังนี้

4.1 รูปแบบที่ผู้อยู่อาศัยและนักออกแบบต้อง

การมากที่สุด โดยห้องทั้ง 3 ประเภทมีลักษณะ

ร่วมกันดังนี้ 1) พื้นที่แรกของห้องเป็นพื้นที่รับแขก

2) ตำาแหน่งของพ้ืนท่ีครัวและห้องน้ำาจะอยู่บริเวณ

ด้านหน้าติดกับพืน้ที่รับแขกแต่ถ้าเป็นห้องแบบ

หนึง่ห้องนอนห้องน้ ำาจะอยู ่ในพื้นที ่นอนหลับ 

3) ระเบียงอยู่ติดกับส่วนของพื้นที่รับแขก 4) ตำา-

แหน่งพื้นที่นอนหลับจะอยู่ด้านในสุดของห้อง

4.2 รปูแบบทีผู่อ้ยูอ่าศยัและนักออกแบบไม่

ต้องการ โดยห้องทั้ง 3 ประเภทมีลักษณะร่วม

กันดังนี้ 1) ห้องแบบสตูดิโอที่ต้องเดินผ่านพื้นที่

ครัวเพื่อไปห้องน้ำาและระเบียง 2) ห้องน้ำาติดกับ

ระเบียง 3) ห้องแบบสองห้องนอนแต่มีห้องน้ำา

เพียงห้องเดียว 4) ห้องที่ไม่มีระเบียง

4.3 รูปแบบทีไ่ม่ปรากฏในพื้นทีส่ำารวจแต่ผู้

อยู่อาศัยและนักออกแบบต้องการ มีลักษณะ

ดังนี้ 1) ห้องแบบสตูดิโอและห้องแบบหนึ่งห้อง

นอนที่ครัวติดกับระเบียง 2) ห้องแบบหนึ่งห้อง

นอนที่มีระเบียงอยู่ในห้องนอน

4.4 ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้อยู่อาศัย

และนักออกแบบ ด้านนักออกแบบจะคำานึงถึง

การระบายอากาศและพ้ืนท่ีในการรับแสงธรรมชาติ

ของตำาแหน่งหอ้งน้ำา ในขณะที่ผู้อยู่อาศยัคำานึงถึง

ตำาแหนง่ห้องน้ำาเพือ่ความสะดวกในการใช้งาน

และความเป็นส่วนตัว

 จากผลการวิจัย กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในคอน-

โดมิเนียม พื้นที่เมืองชั้นใน ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่ง

เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาศึกษา ผู้วิจัยใช้เป็น

ตัวแทนความต้องการเชิงพื ้นที ่ที ่ม ีผลต่อการ

ออกแบบผังพืน้ห้องชุดพักอาศัยให้กบักลุ่มผูอ้ยู่

อาศัยกลุ่มนี้ได้ แต่ยังมีข้อจำากัดบางประการ คือ 

รูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพืน้ที ่ที ่ได้จาก

ผลการวิเคราะห์ผังพืน้ข้างต้นไม่สามารถนำาไป

เป็นเกณฑ์ในการออกแบบผังพืน้ห้องชุดพัก

อาศัยในคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ 
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 อย่างไรก็ตาม จากระเบียบวิธีการวิจัยและ

ผลการวิจัย ผู้ประกอบการโครงการคอนโดมิเนียม

และนักออกแบบสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อ

ค้นหาความต้องการรูปแบบผังพ้ืนของผู้อยู่อาศัย

ในบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างสรรค์งานออก-

แบบให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย และ

เพือ่เป็นการพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยในคอน-

โดมิเนียมที่ดีขึ้นในอนาคต

 นอกจากการจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนท่ีจะช่วย

ให้การดำาเนินชีวิตและการทำากิจกรรมต่างๆ ภาย

ในห้องชุดพักอาศัยสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น การจัดเตรียมขนาดของแต่ละพื้นภายใน

ห้องให้เหมาะสมกับการใช้งานก็เป็นส่วนสำาคัญ

ที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในพืน้ที่ขนาดเล็กอย่างคอน-

โดมิเนียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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บทคัดย่อ

 การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำาในประเทศไทยเน้นการใช้เขือ่นคอนกรีตและพืน้ที่ดาดแข็งเป็นการลดทอน

ทั้งเอกลักษณ์ชุมชนริมน้ำาและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชน จากปัญหาดังกล่าวทำาให้มีความสำาคัญในการ

ศึกษาพัฒนาพื้นที่ริมน้ำาด้วยวิธีการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพือ่ช่วยในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำาอย่าง

ยั่งยืนและมีความสอดคล้องกับชุมชน การศึกษาวิจัยมีแนวทาง คือ วิเคราะห์ทฤษฎีการออกแบบและ

กรณีศึกษาพื้นที่ริมน้ำา สำารวจกายภาพและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ริมต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา และนำา

เสนอแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมและสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างบริเวณพืน้ที่ริมน้ำาจังหวัด

นครสวรรค์ จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการออกแบบพื้นที่ริมน้ำา คือ การออกแบบพนังป้องกั้นน้ำา

ท่วมโดยการลดหลั่นพื้นที่ริมน้ำาเป็นขั้นรวมกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม การเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชน

เข้ากับพื้นที่ริมน้ำาด้วยทางสัญจร การกระจายพื้นที่กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ และการ

สร้างพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำา. 

Abstract

 Developing the riverside in Thailand use concrete dam and hardscape which decrease the 

identity of community which live along the river and the connection of communities. According to 

the mention problem, the concept of developing the riverside the conserving cultural landscape 

is needed to have more studies. This research was focused on reviewing the theory and cases 

studies along riverside, analyzing the problem and finding the factors which used to design and 

present the way of built environment in Nakhon Sawan’s riverside. The result was found that 

the way of designing riverside’s area was to design dike in descending order to prevent flood 

with proper landscape architecture. The communities along riverside were connected by various 
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types of routes. Increasing the amount of activity’s area along the riverside was needed. Learning 

of conservation and green area should be promoted to restore ecology of riverside. 

คำาสำาคัญ (Keywords): พื้นที่ริมน้ำา (Riverside), เอกลักษณ์ชุมชนริมน้ำา (Identity of Community), 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape), สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment), พนังป้องกั้นน้ำา

ท่วม (Concrete Dam)

1. บทนำา

 จังหวัดนครสวรรค์มีโครงการก่อสร้างอาคาร

สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำาเจ้าพระยาบริเวณเกาะกลาง

แม่น้ำาเพือ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนันทนาการ 

บริเวณปลายเกาะยมเพือ่เป็นสัญลักษณ์ประจำา

เมือง บริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของชุมชนเมือง

ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจสำาคัญของจังหวัดและมีแหล่ง

ท่องเที่ยวใกล้เคียงมากมาย ทางเทศบาลนคร-

นครสวรรค์จึงมีนโยบายพัฒนาบริเวณดังกล่าว

เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดทำาโครงการอาคาร

สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำาเจ้าพระยาเพือ่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง (แผน

พัฒนาจังหวัดนครสวรรค์   4 ปี, 2557)

 นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำาในปัจจุบัน

โดยการใช้เขือ่นคอนกรตีขนาดใหญท่ีล่ดทอน

เอกลักษณ์ชุมชนริมน้ำาและขาดการเช่ือมโยงพ้ืนท่ี

ชุมชนเข้าด้วยกัน จึงมีความสำาคัญในการพัฒนา

พื้นที่ริมน้ำาบริเวณดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

อกีทั้งชว่ยส่งเสริมการทอ่งเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในชุมชนเมืองนครสวรรค์ การศึกษาวิจัยมีวัตถุ-

ประสงค์ คือ วิเคราะห์ทฤษฎีการออกแบบและ

กรณีศึกษาพื้นที่ริมน้ำา สำารวจกายภาพและพฤติ-

กรรมการใช้งานพื้นที่ริมต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา และ

นำาเสนอแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรม

และสิง่แวดลอ้มสรรค์สรา้งบรเิวณพืน้ทีร่มิน้ ำา

จังหวัดนครสวรรค์

2. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำา

การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำา คือ การพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ส่วนหนึ่งของเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเล ทะเลสาบ

หรือแม่น้ำาโดยเป็นการพัฒนาพืน้ที ่เพ ือ่การ

นันทนาการต่าง ๆ  จากการนำาเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี

เมืองและแม่น้ ำามาสร้างประโยชน์ให้เกิดโดยมี

หลักการพัฒนาดังนี้ (Project for Public Spaces, 

2009) 

  2.1.1 มุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นจุดประ-

สงค์หลัก โดยการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำาให้เป็นพื้นที่

สาธารณะ     ที่ตอบสนองต่อการใช้งานของชุมชน

ซึง่ช่วยให้คนในชุมชนเกิดความรูส้ ึกผูกพันต่อ

พื้นที่  

  2.1.2 การออกแบบปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำา

ลงในพืน้ที่เดิมของชุมชนโดยแสดงถึงเอกลักษณ์

ในพื้นที่ เช่น ประวัติความเป็นมาในอดีต การ

อนุรักษ์รูปแบบกิจกรรมค้าขายดั่งเดิม เป็นต้น 

  2.1.3 สร้างพ้ืนท่ีการใช้งานเป็นจุดกระจาย

ทั่วบริเวณพืน้ที ่ริมน้ ำาและสามารถปรับเปลีย่น

การใช้งานในแต่ละพืน้ที่ได้เพือ่รองรับกิจกรรม

ที่หลากหลาย (Bell, 2008)

  2.1.4 การเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

และพื้นที่ริมน้ำาเข้าด้วยกันด้วยรูปแบบทางสัญจร

ด้วยเดินเท้าและทางจักรยานแทนการใช้รถยนต์

เพียงอย่างเดียว ประกอบกับการออกแบบทาง
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สัญจรอย่างอิสระเพือ่เพิม่พลวัตในพืน้ที่ริมน้ำาให้

เกิดการใช้งานตลอดเวลาและการเชื่อมโยงพื้นที่

บริการภายในชุมชนเข้ากับการออกแบบพืน้ที่ริม

น้ำา เช่น ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ธนาคาร สถานพยาบาล เป็นต้น (Gibbs, 2012)

  2.1.5 การเข้าถึงพืน้ที่ที่สะดวกจากพืน้ที่

ชุมชนใกล้เคียงและการเข้าถึงระดับเมือง รวมทั้ง

ในด้านการเข้าถึงพืน้ที่ริมน้ำาที่ผู ้ใช้งานสามารถ

มีปฏิสัมพันธ์กับน้ ำาได้เพือ่ให้รูส้ึกหรือแสดงถึง

ความเป็นพื้นที่ริมน้ำา (Allen, 2012) 

  2.1.6 การออกแบบพืน้ที ่ร ิมน้ ำาโดยใช้

ประโยชน์หรือนำาอาคารโดยรอบมาเป็นส่วนหน่ึง

ในการออกแบบเพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

โดยรอบและสอดคล ้องก ับบร ิบทของพ ืน้ที ่ 

(Gibbs, 2012)

  2.1.7 ออกแบบพืน้ที่ให้สามารถป้องกัน 

แดด ลม ฝน ได้ดีและสามารถรองรับการใช้งาน

ได้ตลอดเวลา  (Bell, 2008)

  2.1.8 ออกแบบจุดสังเกต (Landmark) เพื่อ

เป็นพืน้ที ่อเนกประสงค์ที ่ใช้ประโยชน์ได้หลาก

หลาย เช่น อาคาร พื้นที่ว่างสาธารณะ เป็นต้น 

เพื่อใช้สำาหรับประกอบกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ 

ของชุมชน (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2555)

2.2 แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม

 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ ลักษณะรูปธรรมและ

นามธรรมที่ผู้คนได้กระทำาต่อสภาพแวดล้อมเพื่อ

สร้างความเป็นอยู่และรูปแบบสังคมซ่ึงแสดงออก

ถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

คุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

(Lennon, 1996) 

  2.2.1 คุณค่าทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 

3 ประเภท คือ (1) คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์ 

ประเพณี การรำาลึก ความรู้สึก ความเลื่อมใส

ศรัทธา การเมือง ชาตินิยม โดยคุณค่าเอกลักษณ์

มีผลต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหากมี

การรับรูแ้ละเข้าใจไม่ถูกต้องอาจเป็นการทำาลาย

คุณค่านั้นไป (2) คุณค่าด้านศิลปะ ด้านเทคนิค 

ผ่านทางรูปแบบการดำาเนินชีวิต เช่น งานฝีมือ 

งานศิลปะ งานหัตถกรรม เป็นต้น (3) คุณค่าใน

เรือ่งความหายากที่มีความเกีย่วพันกับแหล่ง

มรดกทางวัฒนธรรมตามช่วงเวลา พื้นที่ หรือ

ความเป็นตัวแทน (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551)

  2.2.2 คุณค่าทางเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 

5 ประเภท คือ (1) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ การท่อง

เที่ยว การค้า การใช้งาน และสิ่งอำานวยความ

สะดวกเพือ่ส่งเสริมให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

นั้นสามารถคงอยู่ได้ (2) คุณค่าด้านการใช้สอย

ในรูปแบบประเพณีที ่สืบทอดกันมาซึง่ช่วยส่ง

เสริมคุณค่าความสำาคัญของพื้นที่ได้อย่างดี (3) 

คุณค่าทางด้านข้อมูลและการศึกษาหาความรูท้ี่

ให้องค์ความรู้และการเรียนรู้ (4) คุณค่าทางสังคม

ท่ีมีความเก่ียวโยงกับประเพณีหรือวิถีท่ีเป็นแปลง

ไปตามยุคสมัยในแนวทางหรือวัฒนธรรมของ

สังคมนั้น (5) คุณค่าทางด้านการเมืองที่เกิดเหตุ-

การณ์สำาคัญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (ยงธนิศร์ 

พิมลเสถรียร, 2556)

 จากข้างต้นกล่าวคือมรดกทางวัฒนธรรม

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ มรดก

ทางวัฒนธรรมแบบรูปธรรมที่จับต้องได้ เช่น 

อาคาร บ้านเรือนชุมชน เมือง ผลงานศิลปะ 

เครื่องหัตถกรรม หรือผลผลิตประเภทต่าง ๆ 

เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ เช่น วิถีชีวิต การแสดง ประเพณี 

ดนตรี ภูมิปัญญา เป็นต้น   (วนิดา พึ่งสุนทร, 

2551)
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2.3 การอนุรักษ์อาคาร 

 การอนุรักษ์อาคารเป็นวิธีหนึง่ของการรักษา

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้โดยการอนุรักษ์อาคารเดิม

เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีริมน้ำาใช้รูปแบบ

การอนุรักษ์ 3 ลักษณะ คือ

  2.3.1 แนวคิดด้านการอนุรักษ์เปลือก

อาคารเป็นการรักษารูปลักษณ์ภายนอกของ

อาคารให้ไว้มากที่สุด โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซม

เพื่อให้อาคารไม่ดูชำารุดทรุดโทรม (ปิ่นรัชฎ์ กาญ

จนัษฐิติ, 2552)

  2.3.2 แนวคิดด้านการการปรับเปลีย่น

การใช้งานอาคารให้ตอบสนองต่อความต้องการ

และการใช้งานที่เปลี่ยนไป 

  2.3.3 แนวคิดด้านการต่อเติมอาคารโดย

สำารวจลักษณะอาคารปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร

เพือ่ปรับปรุงส่วนใหม่โดยคงรูปแบบของอาคาร

เดิมไว้ (ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, 2552)

 
รูปท่ี 1 สรุปทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีเก่ียว
ข้องในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำา

3. วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยมีแนวทาง คือ 

 3.1 วิเคราะห์ทฤษฎีการออกแบบและกรณี

ศึกษาพื้นที่ริมน้ำา คือ การศึกษาทฤษฎีการออก

แบบสถาปัตยกรรมและสิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง

บริเวณพืน้ที่ริมน้ำาเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ

การวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ 

 3.2 สำารวจกายภาพและพฤติกรรมการใช้

งานพื้นที่ริมต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา คือ การลงพื้นที่

สำารวจเพือ่หาศักยภาพและความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาตามแนวทางในการออกแบบข้างต้น

 3.3 นำาเสนอแนวทางในการออกแบบสถา-

ปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างบริเวณพ้ืนท่ี

ริมน้ำาจังหวัดนครสวรรค์เพือ่เป็นแนวทางในการ

พัฒนาพื้นที่ริมน้ำาสำาหรับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ

ไทย

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์กรณีศึกษาและทฤษฎีการออก

แบบสถาปัตยกรรมและสิง่แวดล้อมสรรค์บริเวณ

พื้นที่ริมน้ำาเป็นแนวทางของงานศึกษาเพือ่สรุป

ผลเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำาในประเทศ

ไทยโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งสิ้น 17 แห่ง

ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยโดยมีข้อ

สรุปดังนี้

4.1 กรณีศึกษาพื้นที่ริมน้ำาในต่างประเทศ

 กรณีศึกษาพืน้ที ่ร ิมน้ ำาในต่างประเทศเน้น

แนวทางการออกแบบให้ธรรมชาติเป็นตัวแก้

ปัญหาการป้องกันน้ำาท่วมแทนการใช้เขื่อนคอน-

กรีต แบ่งพื้นที่ให้น้ำาท่วมถึงบางส่วนเพื่อคงพื้นที่

ธรรมชาติดั่งเดิมไว้เพื่อให้กลมกลืนกับบริบทและ

ไม่ทำาลายเอกลักษณ์ริมน้ำาไป นอกจากนี้ยังคำานึง
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ถึงในเนือ่งการเชื่อมต่อพืน้ที่ริมน้ำาเข้ากับชุมชน

ใกล้เคียงเพ่ือให้พ้ืนท่ีเกิดการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

และในกรณีทีม่ีประวัติศาสตรห์รอืเอกลักษณ์ที่

สำาคัญจะมีการจัดพืน้ที่สง่เสรมิด้านการเรยีนรู ้

เพือ่เป็นการอนุรักษ์และแสดงถึงความสำาคัญต่อ

พื้นที่ 

4.2 กรณีศึกษาพื้นที่ริมน้ำาในประเทศไทย

 กรณีศึกษาพืน้ที่ริมน้ำาในประเทศไทยมีการ

ออกแบบเป็นพื ้นที ่พักผ่อนหรือศาลาพักคอย

พร้อมกับเป็นจุดชมทัศนียภาพริมน้ ำาเป็นหลัก 

การใช้งานพื้นที่นอกเหนือจากนีข้ึ้นอยู่กับบริบท

ของชุมชน ว่าต้องการพื้นที่ลักษณะใด เช่น พื้นที่

ริมน้ำาจังหวัดมุกดาหารและพืน้ที ่ริมน้ำาจังหวัด

ราชบุรีมีออกแบบพืน้ที่ขายของและพืน้ที่จอดรถ

เพื่อเติมเพื่อส่งเสริมการค้าขายในพื้นที่

4.3 การวิเคราะห์พื้นที่กรณีศึกษา

 จากการวิเคราะห์ทฤษฎีการออกแบบและ

กรณีศึกษามแีนวทางในการประเมนิหาศักยภาพ

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำาและแนว

ทางออกแบบพื้นที่ริมน้ำาจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

 4.3.1 พื้นที่จอดรถ                              

   มีพืน้ที่จอดรถมีจำานวนพืน้ที่จอดรถ

ไม่ต่ำากว่า 100 คัน จากจำานวนนักท่องเที่ยว 

1,850 คน และมีระยะทางเดินเท้าจากพื้นที่จอด

รถถึงพื้นที่ริมน้ำาไม่เกิน 800 เมตร ลักษณะทาง

เดินเท้าไม่มีสิ่งกีดขวาง มีร่มเงาในการบังแดด

และฝน ทางเดินมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสกปรก

หรือขยะมูลฝอย และทางเดินมีลักษณะราบเรียบ

ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง,

2558)                                                  

 4.3.2 การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

   มีสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียงท้ังในระยะ

ที่สามารถเดินได้และใกล้เคียงกับพืน้ที่ริมน้ำาเพื่อ

ออกแบบหรือสร้างความเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว

นั้นเข้ากับพื้นที่ริมน้ำา

 4.3.3 อาคารและสถานที่สาธารณะ

   มีสถานท่ีและอาคารสาธารณะใกล้เคียง

ท่ีสามารถเช่ือมโยงมายังพืน้ที่ริมน้ำาได้เพือ่ช่วย

ในการบริการการท่องเที่ยว เช่น ธนาคาร โรง

พยาบาล สถานีตำารวจ เป็นต้น (Calkins, 2012)  

 4.3.4 สภาพพื้นที่และที่ว่างสาธารณะ

   ออกแบบการป้องกันสภาพอากาศ 

แดด ลม ฝน เพื่อการใช้งานได้หลากหลายพร้อม

ทั ้งออกแบบพืน้ที ่ว่างสาธารณะเพือ่เป็นพืน้ที ่

ศูนย์กลางจุดสังเกต (Landmark) และจุดบริการ

นักท่องเที่ยว

 4.3.5 ทางสัญจร

   ออกแบบทางสัญจรภายในพ้ืนท่ีริมน้ำา

เพื่อการเชื่อมโยงทางเท้า ทางจักรยาน และทาง

รถยนต์รวมถึงการกำาหนดแบ่งแยกทางสัญจรแต่

ละประเภทเพื่อความปลอดภัย (Calkins, 2012)

 4.3.6 กิจกรรมและประเพณี

  มีกิจกรรมประเพณีภายในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเอก-

ลักษณ์และสามารถนำามาส่งเสริมการออกแบบ

พื้นที่ริมน้ำาได้

 4.3.7 อาคารโดยรอบพื้นที่ริมน้ำา

   ออกแบบพื้นที่ริมน้ำาให้สอดคล้องกับ

ประเภทอาคารโดยรอบเพือ่ให้การออกแบบให้

พื้นที่ริมน้ำาให้ตอบรับกับอาคารข้างเคียง 

 4.3.8 ระบบนิเวศริมน้ำา

   ออกแบบลักษณะพืน้ที ่ตลิง่ริมน้ ำาที่

ช่วยอนรุกัษร์ะบบนิเวศรมิของแมน่้ ำาหรอืการ

ออกแบบพนังกัน้น้ำาที่สร้างผลกระทบต่อระบบ

นิเวศริมน้ำาให้น้อยที่สุด (Miller, 2009)
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5. สรุปผลการศึกษาวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้สรุปแนวทางใน

การพัฒนาสถาปัตยกรรมและสิง่แวดล้อมสรรค์

สร้างบริเวณพื้นที่ริมน้ำา ดังนี้

5.1 การออกแบบพนังป้องกั้นน้ำาท่วม

 ออกแบบพนังกัน้น้ำาแบบการลดหลัน่พืน้ที่

ริมน้ำาโดยการใช้งานภูมิสถาปัตยกรรมทดแทน

การใช้พนังคอนกรีตเพือ่การใช้พืน้ที่ให้เกิดประ-

โยชน์สูงสุดจากการสร้างพืน้ที ่สาธารณะริมน้ำา

และให้พืน้ที่ดังกล่าวเป็นส่วนรับน้ำาเมือ่ระดับน้ำา

เพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 2) ประโยชน์ของการใช้พนังกั้น

น้ำาลักษณะนี้ คือ สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานริม

น้ำาได้มากขึ้น สามารถเชื่อมโยงชุมชนกับแม่น้ำา

ให้เข้าหากัน และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและ

ระบบนิเวศริมน้ำา นอกจากนี้ ยังออกแบบให้เป็น

พืน้ที่ค้าขายเพือ่ส่งเสริมกิจกรรมการค้าที่มีอยู่

เดิมเพือ่ส่งเสริมคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์และ

คุณค่าทางเศรษฐกิจในเชิงภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

(รูปที่ 3)

 

รูปที่ 2 การออกแบบพนังป้องกัน้น้ำาท่วมแบบลดหลัน่
พื้นที่ริมน้ำาลงเป็นระดับ
 

 

รูปที่ 3 การออกแบบพนังป้องกัน้น้ำาโดยการใช้งานภูมิ-
สถาปัตยกรรมประกอบกับพื้นที่กิจกรรมการค้า 

5.2 การเชื่อมโยงพื้นที่ริมน้ำาและพื้นที่ชุมชน

 เชื่อมโยงพืน้ที่ริมน้ำาและพืน้ที่ชุมชนด้วยการ

ใช้ทางสัญจร ทั้งการสัญจรทางเท้า ทางจักรยาน 

และทางรถยนต์เพือ่ให้เกิดการเชื่อมโยงพืน้ที ่

ริมน้ำาและชุมชนให้มากที่สุดและใช้อาคารใกล้

เคียงเป็นส่วนหนึง่ในการออกแบบโดยเป็นการ

ใช้ประโยชน์จากอาคารมาเป็นส่วนหนึง่ในการ

พัฒนา (รูปที่ 4)

5.3 ลักษณะการใช้งานและพื้นที่ริมน้ำา

 ออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมโดยการสรา้งเปน็จุด

กิจกรรมใหญ่ๆ กระจายทั่วพื้นริมน้ำาและสำารวจ

การใช้งานของพืน้ที่ดังเดิมว่ามีกิจกรรมใดเกิดขึน้

เพ่ือออกแบบพ้ืนท่ีตามการใช้งานดังกล่าว (รูปท่ี 4)

รูปที่ 4 การออกแบบพนังกั้นน้ำาที่เชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
ทางสัญจรและการกระจายกิจกรรมบริเวณริมน้ำา 
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5.4 การเรียนรู้และการอนุรักษ์

 ออกแบบพืน้ที่การเรียนรูแ้ละการอนุรักษ์ที่

สอดแทรกในพืน้ที่ริมน้ำานัน้เพือ่ช่วยเพิม่ความ

สำาคัญและการดึงดูดความสนใจจากประวัติความ

เป็นมาของพืน้ที่ที่ทำาการพัฒนาโดยการอนรุักษ์

อาคาร (รูปที่ 5) ออกแบบพื้นที่จัดนิทรรศการ 

พื้นที่จัดงานประเพณี และศูนย์นักท่องเที่ยวเพื่อ

เป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ของพืน้ทีใ่นด้านคุณค่าความเปน็เอกลกัษณ์ซึง่

สามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่ได้อีก

ทางหนึ่ง (รูปที่ 6)

 
รูปที่ 5  การออกแบบพื้นที่ศูนย์นักท่องเที่ยว พื้นที่จัด
นิทรรศการ และลานกิจกรรมประเพณี

 

 
 
รูปที่ 6 การออกแบบพื้นที่ศูนย์นักท่องเที่ยว พื้นที่จัด
นิทรรศการ และลานกิจกรรมประเพณี

5.5 การฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำา

 การฟืน้ฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศริมน้ำาโดย

การปลูกพืชพรรณริมน้ำาและหินธรรมชาติตาม

แนวตลิง่เพื่อป้องกันการกัดเซาะและบำาบัดน้ำา

เสียด้วยวิธีธรรมชาติเป็นการช่วยฟืน้ฟูระบบ

นิเวศและสิ่งมีชีวิตริมน้ำา (รูปที่ 7) 

รูปที่ 7 การใช้พืชพรรณริมน้ำาเพือ่และฟืน้ฟูระบบนิเวศ
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