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บทคัดย่อ

 ประชากรสูงอายุไทยได้เพิ่มขึ้นจากจำานวนร้อยละ 12.19 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 20 ในปี 

พ.ศ.  2564 เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของ

ผู้สูงอายุในเขตชนบทที่มีรายได้น้อยและมีที่อยู่อาศัยด้อยคุณภาพที่พบเห็นได้ทั่วไป จึงศึกษาปัญหา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดการที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้คัดเลือกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ศึกษาสร้างแบบการทำางาน ประเมินผลและเผยแพร่ความรู้ วางแผนที่

อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐพึงจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีความ

อยู่ดีมีสุขของประชาชน ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เป็นการสูง

วัยในถิ่นเดิม เสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัย การสูงวัยในถิ่นเดิม

Abstract

 The number of the elderly in Thailand increasing rapidly from 12.19% in 2011 to 20% in 

2021 and this means Thailand has grown to Complete Aged Society. Therefore, a preparation 

and cooperation for proper housing can be prepared. Most of the Thai elderly have been living 

in the suburbs. Problems were generally found in the elderly who had low income and lived in 

In-appropriate houses and the problems needed to be researched so as to find solutions and 

guidelines to improve the elderly’s life quality. In this study, three of the Local Administrative 

Offices in Chiang Mai were selected so as to find out limitations and obstacles. Then the working 

model and process were done based on “Aging in Place” approach, followed by assessment 

and, moreover, the knowledge was provided to them. In addition, the recommendations were 

proposed as they were important parts of the national strategies.
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 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545

– 2564) กำาหนดวิสัยทัศน์ว่า ผู้สูงอายุเป็น “บุคคล

ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้

คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณีที่ตกอยู่ใน

สถานะต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะ

ต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูล เพื่อให้ผู้สูงอายุ

สามารถดำารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่

สมเหตุสมผลได้นานที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐ

เป็นระบบเสริมเพ่ือให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุ

และความม่ันคงของสังคม” ดังน้ัน การเคหะแห่งชาติ 

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย จึงมีวัตถุประสงค์

ให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยในคร้ังน้ี 

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่

ศึกษา เนื่องจากมีอัตราการเพิ่มใน ปี พ.ศ. 2561 

มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ ประมาณ 

ร้อยละ 18

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการหาแนวทางการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยให้ อปท. เป็นพื้นที่

ต้นแบบและรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการ

วางนโยบายที่อยู่อาศัยสำาหรับสังคมผู้สูงอายุ 

การศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม คัดกรอง 

อปท. โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน

และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

จนได้พื้นที่ต้นแบบ จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ อบต.

มะขุนหวาน อบต.บ้านกาด อบต.สันกลาง เมื่อ

ได้ผลแล้วจึงนำามาเป็นกรณีศึกษาถ่ายทอดองค์

ความรู้ของโครงการ ต่อกลุ่ม อปท. ที่มีศักยภาพ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สรุปผล

และเสนอแนะทางด้านต่างๆ

 ผลของการศึกษาครั้งนี้ พบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐ

ที่มีความสำาคัญ และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ

ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยภายในท้องถิ่นของตน

มากที่สุด ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า การขับเคลื่อน

สร้างขีดความสามารถและมีส่วนร่วมโดยส่งเสริม

ด้านองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ 

ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นที่ จะสามารถ

ยกระดับคุณภาพของที่อยู่อาศัยและการอยู่

อาศัยของคนไทยให้ดีข้ึนซ่ึงเป็นการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งหมด จำานวน 209 แห่ง หากจำาแนกความ

สามารถด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เพื่อจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งเป็น 3 

กลุ่ม ดังนี้

 

รูปที่ 1 กลุ่มความสามารถด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

 กลุ่มที่ 1 กลุ่ม อปท. ที่มีอุปสรรคด้านการ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มใหญ่สุด

(ร้อยละ 45)  สาเหตุด้วยขาดกลไก นโยบายและแผน
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ขาดงบประมาณ ขาดผู้ตัดสินใจ ขาดความพร้อม 

ในกลุ่มนี้ควรให้ความสำาคัญเป็นพิเศษเพราะเมื่อ

สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วยังมีหน่วยงาน

ของรัฐที่ไม่ตระหนักในภารกิจสำาคัญ นับว่าเป็น

ข้อควรวิตกกังวล และการมีมาตรการหรือวิธีการ

ดำาเนินการกระตุ้นและปลุกเร้าความสำาคัญด้าน

ผู้สูงอายุต่อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่ม อปท. ที่มีโอกาสด้านการ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มี

ขนาดรองลงมา (ร้อยละ 38) อปท. เหล่านี้มี

ความตระหนัก ด้านภารกิจของสังคมไทยด้านผู้

สูงอายุ ควรส่งเสริมด้านองค์ความรู้วิชาการด้าน

ต่างๆ การเขียนแผนงบประมาณ การบริหารค่า

ใช้จ่าย การดำาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม การจัดทำาฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน

การขอใช้สถานท่ีและการจัดต้ังศูนย์อเนกประสงค์

สำาหรับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ 

เพื่อจะสามารถนำาไปปฏิบัติตามภารกิจได้ตาม

ความประสงค์

 กลุ่มที่ 3 กลุ่ม อปท. ที่มีศักยภาพด้านการ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ร้อยละ 16) ซึ่ง

ส่วนใหญ่มีกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ และมีเครือข่าย

องค์กร ชุมชน และสถาบันต่างๆ เข้าไปศึกษา

และให้ความรู้ด้านผู้สูงอายุ จึงมีศักยภาพการ

พัฒนาด้านที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้

น้อยและสมควรจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้เป็นต้น

แบบด้านผู้สูงอายุเป็นผลให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องส่งผลต่อ อปท. ใกล้เคียงในจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ภาพรวมของผู้สูงอายุในชนบทท่ีมีรายได้น้อย

มีจำานวนน้อยที่ไร้ที่พึ่งพิง หรือผู้เกื้อหนุน  ซึ่งเป็น

ข้อดีท่ีมีผลจากสังคมเกษตรกรรมของไทยในอดีต 

ที่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะพ่ึงพาบุตรหลานอยู่อาศัย

ในบ้านที่มีสมาชิกหลายคน แต่ในปัจจุบันบุตร

หลานส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยแรงงานจะอพยพเข้า

ไปในเมืองเพื่อโอกาสทำางานทั้งแบบช่ัวคราว

และแบบถาวร ทำาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

การดูแลบุพการี เช่นในอดีตจึงลดน้อยลงจนถึง

เกิดความห่างเหิน และท้ายท่ีสุดผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง

จากบุตรหลาน แต่ยังมีผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ 

หากอยู่ทั้งสามีภรรยาก็อาจจะพอช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันได้บ้าง แต่หากเป็นหม้ายและอยู่ตาม

ลำาพังจึงตกเป็นหน้าที่รับผิดชอบดูแลของญาติพ่ี

น้องภายในหมู่บ้านหรือชุมชนเดิม ซึ่งหากญาติ

พี่น้องผู้สูงอายุไม่สามารถดูแลได้ ภาระหน้าที่นี้

จะขึ้นอยู่กับ อสม. อผส. และเจ้าหน้าที่ของ อปท.

 ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ 

อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทสำาคัญด้าน

บูรณาการการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของตน

เพียงหนึ่งโครงการ  อปท. ส่วนใหญ่จะรู้จักใน

การศึกษาด้านโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้ยากไร้ในโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้

องค์ราชัน 84 พรรษา ปีละ 1 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นลักษณะการสร้างใหม่ให้ทั้งหลัง ตามข้อเท็จ

จริงบ้านผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในแต่ละตำาบล

มีจำานวนมากที่ยังไม่ได้ปรับสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมปลอดภัยต่อการดำารงชีวิต การปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้านที่ เก่าทรุดโทรมของผู้ สูงอายุที่

ยากจน จึงมีความสำาคัญและมีค่าใช้จ่ายต่อหลัง

ที่ถูก และสามารถกระจายอย่างทั่วถึงกว่าในงบ

ประมาณที่เท่ากัน และควรจัดให้มีโครงการด้าน

พัฒนาที่อยู่อาศัยท้ังด้านปริมาณและคุณภาพใน

อนาคต

 ลักษณะที่อยู่อาศัยบ้านผู้สูงอายุที่มีรายได้

น้อย มีที่อยู่อาศัยลักษณะครอบครัวเดียว ขนาด

บ้านเล็ก บ้านเก่าทรุดโทรมเนื่องจากขาดการ

ดูแลปรับปรุงซ่อมแซม บุตรหลานหรือญาติมัก
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จะให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยแยกออกจากเรือนหลัก 

หรือบ้านผู้สูงอายุเคยเป็นเรือนหลัก มีทั้งแบบ

เรือนชั่วคราว เรือนยกใต้ถุนสูง และแบบครึ่งตึก 

ครึ่งไม้ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุในการอยู่อาศัย เนื่องจากบ้านเรือน

ที่ไม่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่

ในปัจจุบัน

 ลักษณะละแวกบ้านและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนโดยทั่วไปไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม ไม่สามารถไปในสถานที่ที่ต้องการไป

เป็นประจำา เช่น วัด ศาสนสถาน  โรงพยาบาล

สุขภาพประจำาตำาบล บ้านญาติพี่น้อง ที่ทำาการ

ท้องถิ่นต่างๆ สถานที่ออกกำาลังกายและสถาน

ที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เอื้ออำานวยในการเดินทาง

คมนาคม อาคารสถานทีส่ว่นใหญย่งัขาดการปรบั

สภาพแวดล้อมปลอดภัยที่ เหมาะสมสำาหรับ

ผู้สูงอายุในทุกด้าน จึงสมควรได้รับการสนับสนุน

อย่างเร่งด่วน

 ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยน้ัน 

ส่วนใหญ่ยังขาดการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยซึ่งต้องการปัจจัยหลายประการ ผลการ

ศึกษาพบว่า แนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัย

เดิม ภูมิลำาเนาเดิมของผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการ

ให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในที่เดิมหรือการสูงวัยในถิ่น

เดิม “Aging in Place” จะเหมาะสมกับสังคมใน

ชนบทของไทย และผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ของที่ดิน 

ที่อยู่อาศัย และมีข้อดีทางการพึ่งพาอาศัยและมี

ผู้เกื้อหนุนในชุมชน โดยควรมีแนวทางในการหา

ผู้อยู่อาศัยร่วม หากผู้สูงอายุอยู่ตามลำาพัง และ

ควรคำานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย 

ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย สุขภาพ ความ

เจ็บป่วย และความเสื่อมถอยของร่างกายผู้สูง

อายุ เพื่อจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่อิสระ ลด

การพึ่งพาผู้อื่นตามสถานภาพของผู้สูงอายุ ใน

การปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

ซึ่งต้องมีองค์ประกอบด้านต่างๆ ซึ่งที่อยู่อาศัย

เป็น “สวัสดิการของรัฐ” เช่นเดียวกับ การประกัน

สุขภาพ การรักษาพยาบาล ดังนั้นกระบวนการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุเช่นเดียวกันก็จำาเป็น

ส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการซ่ึงต้องมอบหมาย

องค์กรของรัฐหน่วยที่เล็กที่สุด ที่ใกล้ชิดกับ ผู้สูง

อายุดำาเนินการเช่นเดียวกับหน้าท่ีอ่ืนๆ ของ อปท.

สรุปวิธีการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

ที่มีรายได้น้อยควรมีข้อคำานึง ดังนี้

 1. อปท. มีความแตกต่างกันตามลักษณะ 

ขนาดจำานวนประชากรและความห่างไกล

จากเมือง ทำาให้วิธีการพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความ

แตกต่างกันในการทำางานและงบประมาณการจัดสรร

 2. อปท. มีการจัดสรรบุคลากรด้านการ

ทำางานก่อสร้าง การจัดหาวัสดุก่อสร้าง ช่าง 

แรงงาน เครื่องมือ วิทยาการก่อสร้าง การจัดการ

ด้านการก่อสร้างและการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มี

รายได้น้อย ดังนั้น การดำาเนินการควรยืดหยุ่น 

และปรับได้ตามความเหมาะสม

 3. อปท. มีความแตกต่างกันตามทรัพยากร

ข้ึนอยู่กับลักษณะท่ีต้ัง ลักษณะทางสังคม ทุนทรัพย์ 

ทุนทางสังคม การร่วมมือร่วมใจในสังคมชนบท

จะมากกว่าสังคมเมืองกึ่งชนบท ซึ่งจะสะท้อน

จากการทำางานก่อสร้าง ระยะเวลาการทำางาน 

งบประมาณ

 4. อปท. มีความต้องการหน่วยงาน องค์กร

พัฒนาที่อยู่อาศัย (การเคหะแห่งชาติ) และ

สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใน

การให้ความรู้ การประสานงาน ริเริ่ม แนะนำา 

ให้คำาปรึกษาและตรวจเยี่ยมโครงการอย่างเป็น

ระบบเพื่อเป็นกุญแจแห่งความสำาเร็จ
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 5. อปท. มีความต้องการการสนับสนุนและ

การสั่งการ ทางนโยบาย แผนงาน และงบ

ประมาณสนับสนุน จากรัฐบาลส่วนกลางอย่าง

เป็นระบบ 

 6. อปท. มีความต้องการมาตรฐานและดัชนี

ชี้วัดที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้

สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งควรเหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน

 

รูปที่ 2 แนวทางการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้อยู่ในที่เดิม

แนวทางการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยให้สูงวัยในถ่ินเดิม

 1. การปรับปรุงซ่อมแซมสภาพท่ัวไปของ

บ้านให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง 

 2. พื้นที่ที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจำาให้รวมอยู่

ชั้นล่างหรือเป็นบ้านชั้นเดียว ได้แก่ ห้องน้ำา ส้วม 

ห้องนอน ห้องครัว ส่วนพักผ่อน

 3. ห้องน้ำา ส้วม ที่เหมาะสมควรอยู่ภายใน

บ้าน หากห้องน้ำา ส้วม อยู่นอกบ้าน ควรติดตั้ง

ราวจับและปรับปรุงทางเดินให้เรียบ ไม่เปลี่ยน

ระดับ

 4. บันไดปรับปรุงความลาดชัน ลูกต้ังลูกนอน

และรูปแบบบันไดที่ปลอดภัย หรือปรับเปลี่ยน

เป็นทางลาด

 5. ทางเดินภายในบ้าน มีความกว้างเพียงพอ 

(อย่างน้อย 80 ซม.) ไม่มีการเปลี่ยนระดับ 

 6. ห้องน้ำา ส้วม มีความกว้างเพียงพอต่อ

การรับการช่วยเหลือ แยกส่วนแห้งและส่วนเปียก 

ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งห้อยขา (แบบนั่งราบ) 

 7. ห้องนอน มีความกว้างเพียงพอต่อการรับ

การช่วยเหลือ ติดตั้งเตียงนอนแบบยกสูงจากพื้น

 8. ติดตั้งราวจับและราวพยุงตัวบริเวณ

บันได ทางเดินในบ้าน ห้องน้ำา ส้วม ห้องนอน 

ห้องครัว

 9. ประตูมีความกว้าง 90 ซม. (อย่างน้อย 

75 ซม.) ไม่มีธรณีประตู หากห้องคับแคบให้ใช้

บานเปิดออกหรือบานเลื่อน

 10. หน้าต่างเปิด-ปิดได้ง่าย เบาแรง สามารถ

ควบคุมการระบายอากาศ แสงสว่างภายในห้อง

ได้

 11. จัดพื้นที่พักผ่อนให้ ผู้สูงอายุในเวลา

กลางวัน เช่น ก.ตั่งหรือแคร่ภายในบ้าน เพื่อการ

ทำากิจกรรม การฝีมือ ดูทีวี ฟังวิทยุ ทานอาหาร 

และนอนกลางวัน  โดยพื้นที่ดังกล่าวควรมีการ

ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์อำานวยความสะดวก 

การระบายอากาศ และแสงสว่าง ควรจะเป็นที่

ง่ายต่อการสังเกตหรือง่ายต่อการรับการช่วยเหลือ 

อีกทั้งทักทายผู้คนที่มาพบปะเย่ียมเยือนได้  

ข.ตั่งหรือแคร่บริเวณใต้ต้นไม้ริมบ้านด้านที่ไม่ได้

รับแสงแดด

แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มี

รายได้น้อย

 รัฐพึงจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ด้านที่อยู่อาศัย ละแวก
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บ้าน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีความ

อยู่ดีมีสุขของประชาชน (นอกเหนือจาก รายได้ 

สุขภาพ การจ้างงาน และการอุปโภคบริโภค)

 รัฐพึงเสริมสร้างสนับสนุนทรัพยากร เคร่ืองมือ

กระบวนการ องค์ความรู้ การมีส่วนร่วมภาคี

เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ในการจัดสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมและปลอดภัย ด้านที่อยู่อาศัย แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวิธีการดังนี้

 1. สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรพัฒนาที่อยู่

อาศัย เพื่อประสานงานด้านที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้

สูงอายุอย่างยั่งยืน

 2. ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

และบริหารจัดการที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

 3. ส นับสนุนองค์ กรภาครั ฐและภาค

ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

เห็นต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

 4. สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ แหล่ง

เงิน และจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

 5. นำาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 

และเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำางานด้านท่ีอยู่

อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุใช้กับองค์กรภาครัฐทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

 ด้วยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่ตั้ง

ขึ้นตาม พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น

กลไกหลักระดับชาติด้านผู้สูงอายุอยู่แล้ว โดยมี

พัฒนาการด้านนโยบายผู้สูงอายุ ซึ่งได้กำาหนด

สวัสดิการของรัฐต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

กองทุนผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุ ระบบการออม

เพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ ดังนั้น การเคหะ

แห่งชาติจึงควรเข้าไปมีบทบาทด้านที่อยู่อาศัย

และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับระบบการดูแล

ผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชนเดิมที่ผู้สูงอายุ แล้วนำา

มาบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนา

ที่อยู่อาศัย ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน เป็นนโยบาย

ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ (Senior Housing 

Policy)

รายการอ้างอิง 

บรรลุ ศิริพานิช และคณะ. 2539. ชมรมผู้สูงอายุ :

 การศึกษารูปแบบและการดำาเนินงานท่ี

 เหมาะสม. รายงานการศึกษาวิจัย. กรุงเทพ

 มหานคร : สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย.

ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย กองยุทธศาสตร์

 และสารสนเทศท่ีอยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ.

 (2553). ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่

 อยู่อาศัย. กรุงเทพมหานคร : สำานักงาน.

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ. 2546. ม.ป.ท. มูลนิธิ

 สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส,ผส.).

 (2555). รายงานประจำาปี สถานการณ์ผู้

 สูงอายุไทย พ.ศ. 2553. กรุงเทพมหานคร : 

 ทีคิวพี.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,

 สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

 และความมั่นคงของมนุษย์. (2552). 

 สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ปี 2552. ม.ป.ท.

สุรกุล  เจนอบรม. 2542.  วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุและ

 การศึกษานอกระบบสำาหรับผู้สูงอายุไทย. 
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Guidelines for the design of detention areas to international standards
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บทคัดย่อ

 จากการสำารวจของสหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) พบว่า ประเทศไทยมีอัตราของจำานวน

นักโทษมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และไม่ได้มาตรฐานในระดับสากลทั้งในแง่สิทธิและสุขอนามัย ใน

ส่วนของกรรมราชทัณฑ์ได้มีการสำารวจจำานวนประชากรของผู้ต้องขังท่ัวประเทศเม่ือเดือนมกราคม 

พ.ศ.2560 มีจำานวนสูงถึง 289,675 คน จากเรือนจำาทั้งหมด 199 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเรือนจำา

ทั่วประเทศมีศักยภาพในการรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 180,000 คนโดยประมาณเท่านั้น ทำาให้มีจำานวน

ผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจำาอยู่ถึง 100,000 คน จากตัวเลขดังกล่าว ทำาให้คาดการณ์ได้ว่า 

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ต้องขังที่ล้นเรือนจำาจะกลายเป็น 2 เท่า จากความจุในปี 2561 ปัญหา

ดังกล่าวนี้เองทำาให้ผู้ต้องขังเกิดสภาวะทางจิต มีพฤติกรรมที่รุนแรง ทำาให้เกิดอุปสรรคในการส่งคืน

ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม ดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยการเสนอรูปแบบทางกายภาพของสถาปัตยกรรม

ประเภทเรือนจำาที่ถูกต้องตามหลักสากลในบริบทที่มีปัจจัยต่างๆควบคุมอยู่ จึงเป็นวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คำาสำาคัญ : เรือนจำา, ผู้ถูกคุมขัง, การออกแบบ, ห้องขัง

Abstract

 According to the survey from The international Union of Human Right ( FIDH ). Thailand 

is number six which has the highest amount of the prisoner in the world. Without international 

standard in term of the right of the prisoner and hygiene also. In fact, the number of inmates 

nationwide in January 2017 amount of 289,675 from 199 prisons all over the country. In every 

prison in Thailand be able to accommodate only 180,000 people. The exceeding capacity is 

about 100,000 and the amount of inmates at the prison is doubling in 2018. The problem is the 

inmates have a mental conditions. It cause them a severe behavior barriers when they return 

to the society. So, the solution is to propose the physical model of a universal prison-type 

architecture in a context where the various factors are controlled. The main purpose is to help 

reduce the problem. 

Keywords: Prison, Prisoner, Design, Cell blocks
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1. บทนำา

 ในศตวรรษที่ 17 การลงโทษผู้กระทำาความ

ผิดในคดีต่างๆ ล้วนเกิดจากแนวคิดที่มาจากการ

แก้แค้น (Lex Talionis) หรือเรียกว่า “กฎหมาย

แห่งการแก้แค้น” ซึ่งในยุโรปโดยมากจะเลือกใช้

วิธีการจองจำาและการเปลี่ยนสถานะของผู้

กระทำาผิดให้กลายเป็นแรงงานทาส ซึ่งในเวลา

ต่อมานักปรัชญาชาวกรีก ได้เริ่มพัฒนาแนวคิด

ในการลงโทษเพื่อปฏิรูปผู้กระทำาผิดแทนการใช้

วิธีแก้แค้น การถูกจำาคุกถือเป็นมาตรการลงโทษ

เบื้องต้นในสมัยก่อนสำาหรับผู้ท่ีไม่สามารถจ่าย

ค่าปรับได้ การดำาเนินการวิธีการลงโทษด้วยการ

ใช้ระบบเรือนจำาเพ่ือการกักขังได้ดำาเนินมาสู่ยุค

ศตวรรษที่18 นักปฏิรูปเรือนจำาได้เสนอแนวคิด

ด้านการปฏิรูปเรือนจำาโดยพยายามชี้ให้เห็นถึง

การลงโทษด้วยวิธีการประหารชีวิตน้ัน ไม่สามารถ

ทำาใหผู้ก้ระทำาผดิเกรงกลวัตอ่กฎหมายไดท้ัง้หมด

จึงเริ่มมีการผลักดันแนวคิดในการปฏิรูปเรือนจำา

ให้ใช้เป็นที่คุมขังเพื่อพักฟื้นร่างกายและจิตใจ

โดยใช้หลักทางศาสนาเข้ามาช่วยฟื้นฟูศีลธรรม

ของผู้กระทำาความผิด โดยทฤษฎีของระบบ

เรือนจำาสมัยใหม่นั้นเริ่มมองเห็นภาพชัดขึ้นใน

ช่วงกลางของศตวรรษที่ 19  ที่ประเทศอังกฤษ 

กรุงลอนดอน ( History of the prison system, 

2014) 

รูปที่ 1 (ซ้าย) บรรยากาศเรือนจำาสากลในอดีต (ขวา) 
บรรยากาศเรือนจำา Storstrom Prison ประเทศเดนมาร์ก

 ในส่วนของประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่

ควบคุมและดูแลพื้นที่คุมขังและผู้กระทำาผิดที่ถูก

คุมขังนั้น คือกรมราชทัณฑ์ ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ 

มีเรือนจำา,ทัณฑสถานและสถานที่กักขังในความ

ดูแลอยู่ด้วยกันท้ังหมด 199 แห่ง สถิติกรมราชทัณฑ์

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมี

ผู้ต้องขังโทษเด็ดขาดและอยู่ระหว่างรอตัดสิน

สูงถึง 311,247 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 269,582 คน

ผู้ต้องขังหญิง 41,665 คน จำานวนนี้สูงกว่าตัวเลข

ในเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งมีผู้ต้องขังโทษเด็ดขาด

และอยู่ระหว่างรอตัดสินทั้งสิ้น 183,543 คน เป็น

ผู้ต้องขังชาย 157,375 คน ผู้ต้องขังหญิง 26,168 คน

ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วสถานท่ีเหล่าน้ันมีศักยภาพ

ในการรองรับผู้กระทำาความผิดได้เพียงแค่

ประมาณ 1.8 แสนคนเท่านั้น ทำาให้เกินความจุ

มาประมาณ 1 แสนกว่าคนด้วยกัน และจากการ

คาดการณ์ภายในปี 2561 นั้น จำานวนผู้ต้องขัง

จะเพิ่มมากขึ้นและเกินความจุของเรือนจำา

มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า (นพพล อาชามาส,2557) 

จากสถิติดังกล่าวทำาให้ประเทศไทยมีจำานวนผู้

ต้องขังมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก อัตราส่วน

ผู้ถูกคุมขังในประเทศไทยเท่ากับ 398 คนต่อ 1 

แสนคน ซึ่งมากกว่า 50% ของทั่วโลก อัตราส่วน

ของผู้ต้องขังจะมีค่าเฉลี่ย  ไม่เกิน 150 คน ต่อ

ประชากร 1 แสนคน จำานวนผู้ต้องขังที่อยู่กัน

อย่างแออัดภายในเรือนจำา นำามาซึ่งปัญหาทาง

ด้านจิตใจของผู้ถูก คุมขัง (ศูนย์ศึกษาเรือนจำา

นานาชาติ ICPS,2558) สอดคล้องกับความเห็น

ส่วนหนึ่งของอดีตผู้ถูกคุมขังจากเรือนจำาคลอง

เปรมเมื่อปี พ.ศ.2547 พระรักเกียรติ รักขิตะธัม

โม (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

ได้ให้ความเห็นไว้ว่า สภาพของพื้นที่คุมขังที่ไม่

ได้มาตรฐาน มีความแออัด ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อสภาพจิตใจทำาให้เกิดความเครียด และจาก
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ความเห็นของอนุชา วินทะไชย  ผู้ประสานงาน

จากสมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

(สสส.)  ว่าสภาพความเป็นอยู่ อาคารสถานที่ที่

ได้มาตรฐานมีผลดีต่อสภาพจิตใจของผู้ถูกคุมขัง

ที่ช่วยในเรื่องการปรับตัวและฟื้นฟูสภาพจิตใจ 

เพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ (คุกไทย

แออัด ทุกข์ที่ต้อง  จำายอมของนักโทษ,2554)

 ในส่วนของพื้นที่คุมขังนั้น กรมราชทัณฑ์ได้

กำาหนดมาตรฐานของพื้นที่เกณฑ์ขั้นต่ำาของผู้ถูก

คุมขังไว้ที่ 2.25 ตร.ม. ต่อ 1 คน ซึ่งมาตรฐาน

คณะกรรมการของทวีปยุโรปเพื่อป้องกันการ

ทรมาน (CPT) กำาหนดไว้ที่ 4 ตร.ม. แต่ในความ

เป็นจริงแล้วพื้นที่ผู้ต้องขังในประเทศไทยมีพื้นที่

ต่อผู้ถูกคุมขังไม่ถึง 1 ตร.ม.ต่อคน สอดคล้อง

กับการรายงานของ สหพันธ์นานาชาติเพื่อสิทธิ

มนุษยชน (FIDH) ในเรื่องที่ว่า สภาพเรือนจำาใน

ประเทศไทยไม่ได้มาตรฐานสากล จึงจำาเป็นต้อง

มีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สภาพความ

เป็นอยู่ของผู้ถูกคุมขังภายในเรือนจำาได้มาตรฐาน

สากล (รายงาน”หลังกำาแพง”(คุก) ชี้ไทยล้มเหลว

การแก้ปัญหาเรือนจำา,2561)

 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว พื้นที่คุมขังที่ได้

มาตรฐานสากล และหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานต่อ

สิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกคุมขัง เป็นตัวแปรสำาคัญ

ที่สามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องการก่อเหตุ

อาชญากรรมซ้ำา   ไม่ต้องกลับมาสู่กระบวนการถูก

จองจำาภายในพื้นที่คุมขังและเกิดเป็นอัตราส่วน

ระหว่างพื้นที่คุมขังกับผู้ถูกคุมขังที่ไม่สัมพันธ์กัน

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญได้ทำา

การศึกษาเรื่องรูปแบบลักษณะทางกายภาพของ

เรือนจำา โดยได้ทำาการรวบรวมข้อมูลรูปแบบ

ของเรือนจำาที่รองรับการทำางานของเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เร่ิมมีการพัฒนาพื้นท่ีส่วนต่างๆให้มีรูปแบบที่

มีความแตกต่างกันไปเพ่ือปรับใช้ให้เกิดความ

เหมาะสมกับงบประมาณ ขนาด หรือเงื่อนไข

ต่างๆ จนเกิดเป็นแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การออกแบบเรือนจำาที่ได้มาตรฐาน

2.1 รูปแบบ Lay-out พื้นที่คุมขัง

 การศึกษาถึงรูปแบบของ Lay-out พื้นที่

คุ ม ขั งที่ สามารถนำ ามาปรับ ใช้ งานในส่ วน

สถาปัตยกรรมให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด 

สามารถสรุปได้ทั้งหมด 8 รูปแบบด้วยกัน 

ประกอบไปด้วย

 2.1.1  Rectangle Type เรือนจำาที่มี Layout 

เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เป็นรูปแบบท่ีต้องการจำากัด

การติดต่อของผู้ต้องขังให้ได้มากที่สุด Cellblocks 

จะถูกออกแบบให้เรียงซ้อนกันในแนวตั้ง 

 2.1.2 Radial Type เป็นการใช้รูปแบบของ

รัศมีในการวางตำาแหน่งของ Cellblocks กระจาย

ออกไปตามเส้นที่แตกแกนออกจากจุดศูนย์กลาง 

โดยสามารถแยกประเภทของห้องขังได้ตามแกน

ที่แตกออกไปอีกด้วย 

 2.1.3 Telephone pole Type รูปแบบของ

การจัดวางที่ถูกพัฒนา Layout ให้มีลักษณะเป็น

ก้างปลา โดยใช้แกนกลางเป็นเส้นทางการสัญจร

หลัก และจัดวาง Cellblocks ให้มีลักษณะขวาง

กับแกนทางเดิน 

 2.1.4 Courtyard Type เป็นความตั้งใจของ

การพัฒนารูปแบบที่ต้องการให้ผู้ต้องขังได้เปิด

มุมมองสู่ลานว่าง และให้สามารถมองเห็นของผู้

ต้องขังท้ังหมดเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังเกิดความผ่อน

คลายลดความตึงเครียด 

 2.1.5 Urban Type เป็นรูปแบบที่ใช้พื้นที่

การทำางานส่วนอื่นภายในเรือนจำาปิดล้อมพื้นที่
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คุมขัง เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการเข้าถึงและ

ยากต่อการหลบหนีออกจากภายในของผู้ต้องขัง 

 2.1.6 Campus Type เป็นการออกแบบ

พื้นที่ Cellblocks ในแต่ละส่วนให้ถูกตั้งอยู่ใน

ตำาแหน่งที่สัมพันธ์กับพื้นที่อื่นๆ ภายในเรือนจำา

ซึ่งจะกำาหนดเป็น Zoning ที่สอดคล้องกับ

ลักษณะทางกายภาพของเรือนจำาและลักษณะ

ทางผังของโครงการ 

 2.1.7 Hybrid (Urban+Courtyard) Type 

เป็นการผสมผสานของ 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน 

ระหว่าง Urban type กับ Courtyard type โดย

กำาหนดให้ตำาแหน่งของ Cellblocks อยู่รอบนอก

ของพื้นที่ และให้ส่วนสำานักงานอยู่ในตำาแหน่ง

กลางลาน 

 2.1.8 Hybrid (Urban+Campus) Type เป็น

การผสมผสานของ 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน ระหว่าง 

Urban type กับ Campus type โดยกำาหนดให้

รูปแบบของ Cellblocks ถูกวางเป็น Grid และให้

ส่วนควบคุมอยู่กับ Cellblocks แต่ละส่วน เกิด

รูปแบบการทำางานที่มีความเป็นอิสระและง่าย

ต่อการวางกำาลังคน

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบ Lay-out เรือนจำาเชิงสัญลักษณ์ทั้ง 
8 แบบ

 

2.2 ลักษณะของห้องคุมขัง (Cell blocks)

 2.2.1 ห้องนอนเดี่ยว ขนาดมาตรฐานจะอยู่

ที่ 6.8-7.2 ตร.ม.ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์

ดำารงชีวิตพื้นฐาน

 2.2.2 ห้องนอนคู่ ขนาดมาตรฐานจะอยู่ที่ 

9.8-10.6 ตร.ม. ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์

ดำารงชีวิตพื้นฐาน

 2.2.3 ห้องนอนรวม ขนาดมาตรฐานจะอยู่

ที่ 25-30 ตร.ม.ต่อผู้ถูกคุมขัง 13 คน ภายใน

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดำารงชีวิตพื้นฐาน 

 2.2.4 ห้องขังสำาหรับกลุ่มท่ีมีแนวโน้มทำาร้าย

ตัวเอง (Safe cell) เป็นห้องขังที่ถูกออกแบบให้

มีลักษณะพิเศษ คือมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์

ประกอบห้องคุมขังที่มีความปลอดภัยสูง 

2.3 กิจกรรมภายในเรือนจำา

 ในงานวิจัย (นภาพรณ์ หะวานนท์และคณะ,

 2555a; 2555b) เกี่ยวกับพฤติกรรม 24 ชั่วโมง

ของนักโทษพบว่า“สุขภาวะ”ของผู้ถูกคุมขังเป็น

ส่วนสำาคัญในการที่จะช่วยทำาให้สภาพจิตใจของ

ผู้ถูกคุมขัง มีเสถียรภาพที่มั่นคง ลดอัตราการ

ทำาร้ายตนเองลงและช่วยทำาให้ผู้ถูกคุมขังสามารถ

เรียนรู้กิจกรรมภายในเรือนจำาได้เป็นอย่างดี 

 ในส่วนของกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมขังพบญาติ

นั้น ผลวิจัยจาก (Clark, 2001) พบว่า การที่ผู้ถูก

คุมขังได้มีกิจกรรมพบญาติบ่อยๆ นั้น เป็นการ

ปรับสภาพการเข้าสังคมของผู้ถูกคุมขังว่า ยังมีคน

ที่พร้อมดูแลและให้ความสำาคัญกับกลุ่มคน

ประเภทนี้ เป็นการช่วยทำาให้สภาพจิตใจของผู้

ถูกคุมขังเรียนรู้ในการกลับเข้าสู่สังคมภายนอก

เรือนจำา สามารถลดอัตราการก่อเหตุที่มีความ

ผิดซ้ำาได้เป็นอย่างมาก ส่วนนักวิจัยอีกคน (Dixey 

& Woodall, 2012) ได้กล่าวถึงสถาบันเรือนจำาว่า 

การที่มีญาติหรือเพื่อนๆ ของผู้ถูกคุมขังมาเยี่ยม

เยียนนั้น ช่วยลดสภาพแวดล้อมที่ดูเป็นเรือนจำา

ให้ลดน้อยลง 
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2.4 ทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษ

 2.4.1 เพื่อตอบแทนแก้แค้นให้กับสังคม 

(Retribution) โดยมี  ความเชื่อกันว่าผู้ที่กระทำา

ผิดเป็นผู้ที่มีความคิดชั่วร้าย รูปแบบของการ

ลงโทษจึงมีลักษณะที่รุนแรง 

 2.4.2 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงจิตใจผู้กระทำา

ผิด (Rehabilitation) ศาสตราจารย์เอเลน (อภิรัตน์  

เพ็ชรศิริ,2552) ได้สรุปไว้ว่า วิธีการที่ควรใช้ปฏิบัติ

เพื่อการลงโทษ ควรเป็นเรื่องของการบำาบัดหรือ

จำากัดความสามารถในการกระทำาผิด วิธีนี้จะ

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม

ของผู้ถูกคุมขังเพื่อความสุขและเพื่อป้องกัน

สังคมอาชญากรรมอันพึงจะมีขึ้น

3. ผลการศึกษา

3.1 รูปแบบของ Lay-out เรือนจำาในประเทศ

 ไทย

 เรือนจำาในประเทศไทย โดยมากเป็นเรือนจำา

เก่าท่ีถูกออกแบบและใช้งานมานานมากแล้ว 

ส่วนที่เพิ่มเติมจากของเดิมจะใช้วิธีการปรับปรุง

และต่อเติม อยู่ในลักษณะพื้นฐานของผังแบบ 

Urban type ซะเป็นส่วนใหญ่ Zoning ซึ่งในเรือนจำา

ขนาดใหญ่จะมีการแบ่งZoning ของแต่ละแดน

ออกเป็นส่วนๆ เป็นลักษณะผังแบบ Urban Type 

แต่สำาหรับเรือนจำาขนาดเล็กจะมีการแบ่งแดน

หลักๆ เป็น 2 แดน คือแดนนักโทษชายและแดน

นักโทษหญิง และกองงานต่างๆ จะถูกจัดสรร

เข้าไปใน 2 แดนนั้น ทำาให้เรือนจำาลักษณะนี้เรียก

ว่า “สถาบันเบ็ดเสร็จ” 

Key plan   1 =คุก (Cell blocks), 2 = กองอาคาร
ส่วนสนับสนุนต่างๆ 3 = คุกนักโทษชาย (Cell blocks), 
4 = คุก นักโทษหญิง (Cell blocks), 5 = กองอาคารส่วน
สนับสนุนต่างๆ, 6 = อาคารปฏิบัติการส่วนกลาง

รูปที่ 3 แสดงผัง Lay-out เรือนจำาส่วนใหญ่ในประเทศไทย

3.2 ส่วนสนับสุนนเรือนจำา 

 3.2.1 โรงครัว (แดนสูทกรรม) เป็นพื้นที่ใน

การประกอบอาหาร โดยมากมักเป็นพืน้ที่ทีถู่กจัด

วางไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณเรือนนอน ทำาให้

เกิดข้อจำากัดด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน

โรงครัว มีโอกาสเกิดการลามไฟจากอุปกรณ์ที่

เป็นอันตรายจำาพวกเชื้อเพลิง การควบคุมแมลง

ที่เป็นพาหะนำาโรค

 3.2.2 เรือนนอน (Cell blocks) เป็นพื้นที่ที่ผู้

ถูกคุมขังใช้เป็นพื้นที่ที่อยู่ด้วยเป็นเวลานานท่ีสุด

ในแต่ละวัน (เฉลี่ยประมาณ 14 ชั่วโมง) โดยมาก

เรือนนอนในแต่ละเรือนจำาจะถูกออกแบบให้

เป็นห้องนอนรวม ในงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาวะ

ภายในเรือนจำา (นภาพรณ์และธีรวัลย์,2560)สรุป

ได้ว่า เรือนนอนนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้

งานเพื่อพักผ่อนตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น 

 3.2.3 สถานพยาบาล พื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่

มักเป็นเพียงแค่ห้องที่มีแค่เตียงนอนและยา

รักษาโรคขั้นพื้นฐานเท่านั้น อุปกรณ์ช่วยเหลือที่

ใช้สำาหรับการผ่าตัดใหญ่หรือช่วยชีวิตในระดับสูง

นั้นยังไม่ปรากฏภายในเรือนจำา 

 3.2.4 พื้นที่เยี่ยมญาติ พบว่าพื้นที่ส่วนนี้

แต่ละเรือนจำาจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน บาง

เรือนจำาจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการให้ผู้ถูกคุมขังพบ
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ญาติแบบใกล้ชิดกัน ส่วนบางเรือนจำา ที่ไม่ได้

ออกแบบหรือเตรียมพื้นที่เหล่านี้ไว้ จะให้ผู้ถูก

คุมขังใช้วิธีการสื่อสารผ่านจอโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ

เข้ากับสัญญาณอินเตอร์เนท (Video conference)

 3.2.5 ลานซักล้างและลานอาบน้ำา เป็น

พื้นที่ส่วนรวมที่โดยมากถูกจัดวางไว้ภายนอก

อาคาร และมีอ่างขังน้ำาขนาดใหญ่ไว้รองรับการ

ใช้งานร่วมกัน และมีการจำากัดปริมาณน้ำา ส่วน

ของลานซักล้างและ ลานตากเสื้อผ้านั้นโดยมาก

ทางเรือนจำาจะจัดเตรียมไว้ให้แค่ราวเหล็ก หรือ

อุปกรณ์ท่ีเป็นท่อนเหล็กยาวไว้ใช้พาดเสื้อผ้า

จำานวนมาก ในวันที่ฝนตกพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่ได้

ถูกออกแบบมาให้ป้องกันฝน ทำาให้เสื้อผ้าไม่แห้ง

ผู้ถูกคุมขังไม่สามารถนำามาสวมใส่ได้

3.3 กิจกรรมภายในเรือนจำา

 จุดประสงค์หลักก็คือต้องการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตข้ันพ้ืนฐานให้สามารถดำารงอยู่ได้ ส่วนกิจกรรม

เสริมเชิงสร้างสรรค์ ในงานวิจัยพบว่า ผู้ถูกคุมขัง

รู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจใน

การเตรียมตัวกลับสู่สังคมเพ่ือใช้ชีวิตร่วมกับคน

อื่น

3.4 แนวคิดในการออกแบบเรือนจำาที่ได้

 มาตรฐาน

 เรือนจำา Storstrom Prison ในประเทศเดนมาร์ก

 มีแนวคิดในการออกแบบว่า พื้นที่แห่งนี้จะไม่ใช่

พื้นที่คุมขัง แต่จะเป็นพื้นที่สำาหรับการปรับตัว

ก่อนกลับเข้าสู่สังคม จากแนวคิดดังกล่าวทำาให้

เรือนจำาแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดเรือนจำาที่มี

มนุษยธรรมมากที่สุด 

 โครงสร้างของเรือนจำาแห่งน้ีมีแนวคิดใน

การออกแบบความสูงของอาคารที่ไม่เกิน 3 ชั้น 

เพื่อลดความอึดอัดที่เกิดจากกำาแพง ทำาให้ผู้ถูก

คุมขังมีโอกาสเห็นท้องฟ้า ธรรมชาติต่างๆ วัสดุ

ที่ใช้ในการก่อสร้างจะเน้นไปทางโทนสีธรรมชาติ 

มีความแข็งแรง ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ถูกคุม

ขังและพนักงานให้เป็นไปในทางบวกโดยไม่รู้ตัว

4. บทวิเคราะห์และสรุป

 จากการศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยว

ข้อง  สามารถวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบพื้นที่คุมขังสู่มาตรฐาน

ระดับสากลได้ดังนี้

4.1 ข้ันตอนการออกแบบเรือนจำาสู่มาตรฐาน

 สากล

 ควรมีการสำารวจลักษณะทางกายภาพของ

ที่ตั้งโครงการ เพื่อเตรียมจัดวางตำาแหน่งของ

อาคารต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์

ประกอบด้านการออกแบบ เพ่ือใช้ในการออกแบบ

พ้ืนท่ีการใช้งานแต่ละส่วนให้มีความสอดคล้องกับ

รูปแบบของกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

 และพื้นที่ของผังเรือนจำาที่มีขนาดใหญ่ 

ควรเลือกใช้รูปแบบ Urban Type หรือ Hybrid 

(Urban+ Courtyard) Type สำาหรับพื้นที่ของ

ผังเรือนจำาที่มีขนาดเล็ก ควรเลือกใช้รูปแบบ 

Campus Type หรือ Hybrid (Urban+Campus)

Type 

รูปที่ 6 แสดง ขั้นตอน วิธีการออกแบบเรือนจำา
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4.2. การออกแบบพื้นที่ส่วนสนับสนุนเรือนจำา

4.2.1 การออกแบบโรงครัว

 ควรมีการจัดวางในตำาแหน่งที่มีทิศทางลม

ถ่ายเทได้ดีเพื่อช่วยในการระบายอากาศไม่ให้

อับชื้น แสงแดดสามารถผ่านเข้าถึงช่วยให้ยับยั้ง

การก่อตัวของเชื้อโรคต่างๆ หากไม่สามารถวาง

ตำาแหน่งห้องครัวในทิศทางท่ีมีการระบายอากาศ

ที่ดีได้ ควรติดอุปกรณ์เชิงกลสำาหรับดูดอากาศ

ออกจากภายในห้องครัว 

4.2.2 การออกแบบเรือนนอน (Cell blocks)

 สำาหรับขนาดห้องคุมขังเด่ียวควรมีขนาดอยู่

ที่ประมาณ 6.8-7.2 ตร.ม. และสำาหรับเรือนนอน

รวม (Dormitory) ควรมีการกำาหนดสัดส่วนให้เกิด

ความเหมาะสมกับจำานวนของผู้ถูกคุมขัง 13 คน

ต่อพื้นที่ 25-30 ตร.ม. พื้นที่ภายในห้องควรมี

การออกแบบช่องเปิดที่ทำาให้อากาศถ่ายเทดี มี

สภาวะน่าสบาย ส่งผลให้ช่วยลดสภาวะความ

ตึงเครียดในการที่ต้องอยู่ร่วมกันได้ ในส่วนที่เป็น

ห้องน้ำา ควรจัดให้มีการแยกพื้นที่การใช้งานออก

ให้ชัดเจนและควบคุมเรื่องสุขภาวะด้านต่างๆ 

4.2.3 สถานพยาบาล

 ควรแยกพื้นที่ระหว่างรอตรวจออกจากห้อง

ตรวจให้เกิดความเป็นสัดส่วน เพื่อรักษาความลับ

ที่เป็นส่วนตัวระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์แต่ละคน

ควรกำาหนดอุปกรณ์พยาบาล จำานวนและ

ตำาแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับห้องตรวจ

ก่อนทำาการออกแบบ ใช้โทนสีอ่อนสบายตา

เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายของผู้ป่วย และต้อง

สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี

4.2.4 พื้นที่เยี่ยมญาติ

 ควรมีฉากกั้นและควบคุมการกระจายของ

เสียง เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในการ

พูดคุยกับทนายความ มีรูปแบบของการกั้นฉาก

ที่ป้องกันการส่งของแปลกปลอมระหว่างผู้ถูก

คุมขังกับญาติที่มาเยี่ยม ควรมีส่วนที่เป็นห้อง

ส่วนตัวสำาหรับผู้ถูกคุมขังที่มีความประสงค์จะขอ

เยี่ยมญาติแบบค้างคืน หรือในกรณีที่มากันเป็น

ครอบครัว 

4.2.5 ลานอาบน้ำาและลานซักล้าง

 ควรกำาหนดให้อยู่ในตำาแหน่งที่มีความเป็น

ส่วนตัว และมีอากาศถ่ายเทได้ดี รูปแบบของ

ลานอาบน้ำาควรมีการแยกพื้นที่ส่วนตัวให้ชัดเจน

เพื่อกิจธุระส่วนตัว แต่ผนังกั้นห้องอาบน้ำาไม่ควร

มิดชิดจนเกินไป ควรกำาหนดให้ประตูและผนังที่

ก้ันระหว่างห้องมีพื้นที่ลอยสูงจากพื้นประมาณ 

20-30 ซม. ควรมีการควบคุมการปล่อยปริมาณ

น้ำาและเวลาการปล่อยน้ำาเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของ

แต่ละคน และลานซักล้างควรอยู่ในพื้นที่โล่ง 

วัสดุปูพ้ืนในพ้ืนท่ีส่วนน้ีควรมีความหยาบป้องกัน

การลื่นไถลของผู้ใช้งาน และพื้นที่ตากผ้า ควรอยู่

ในทิศที่ได้รับแสงแดดเหมาะสมที่สุดในแต่ละวัน

 กล่าวโดยสรุปคือ การออกแบบเรือนจำาที่มี 

การคำานึงถึงสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายราชทัณฑ์รวมทั้งข้อกำาหนดมาตรฐาน

ขั้นต่ำาขององค์กรสหประชาชาติที่ดีนั้น มีแนวโน้ม

ท่ีจะสามารถลดอัตราการก่อเหตุซ้ำาของผู้ถูกคุมขัง 

ไม่ให้กลับเข้าสู่การถูกคุมขังภายในเรือนจำาได้ 

ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาเหตุในการก่อให้เกิดสถานการณ์

ผู้ต้องขังล้นคุก
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บทคัดย่อ

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำาเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2557 จำานวน 878 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่

ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ทำาการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 

ด้านจัดกิจกรรมและบริการ ด้านกลไกและการบริหารจัดการ เลือกศึกษาสถานที่จำานวน 50 แห่ง 

มาประมวลผล พิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมแบ่งเป็น 3 ด้าน 1) ด้าน

สภาพแวดล้อมกายภาพ 2) ด้านการจัดกิจกรรมและบริการ 3) ด้านกลไกและบริหารจัดการ จากนั้นนำา

มาสรุปปัญหาและอุปสรรค จัดทำาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันการดำาเนินการ 

ศพอส. ปรับเปลี่ยนไปสู่ ชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุ  มาตรฐาน  คุณภาพชีวิต

Abstract

 Ministry of Social Development and Human Security was operated 878 Center of Quality of 

Life Development for the Elderly (CQDE) in year 2014 nationwide. A preparation was for better 

and proper elderly in community as a daycare center. In this study, proposed to set standard, 

guild lines, for center to served them. There were three subjects for studied 50 samplings, 

Physical environment, Activities and services, and Management. Then find out limitations and 

obstacles. These led to planning process associated with the recommendations on strategic 

planning. Now a day some CQDE still operated or converted to Aging association, or Aging 

school.

  

Keywords: Elderly, Standard, Quality of Life
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1. บทนำา

 ผู้ สู ง อายุ เ ป็ นกลุ่ ม วั ยที่ มี คุณค่ า ด้ วย

ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคม เป็นกลุ่มวัยที่มีสัดส่วนประสบภาวะยาก

ลำาบากสูงกว่ากลุ่มอื่นทั้งหมด เนื่องจากผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ไม่มีงานทำาเป็นหลักประกันทั้งใน

รูปแบบบำานาญหรือเงินออม ขาดโอกาสที่จะ

ทำางานภาคแรงงานในระบบ นอกจากนี้ ยังมี

ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัย

ที่มากขึ้น จึงมีความจำาเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้ง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ 

(ศพอส.) เพื่อเตรียมพร้อมและส่งเสริมผู้สูงอายุ

ให้เข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามาตรฐานและคู่มือการ

ใช้มาตรฐานการดำาเนินงาน ศพอส. และส่งเสริม

คณะกรรมการ ศพอส. หน่วยงาน องค์กรเครือ

ข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำามาตรฐาน ตัวชี้วัด 

และ เกณฑ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ

ดำาเนินงาน ศพอส. มีประสิทธิภาพ วิธีการ

ศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย

เครื่องมือสำาคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบ

สัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ

ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) มุ่งศึกษาใน 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ ด้าน

จัดกิจกรรมและบริการ ด้านกลไกและการบริหาร

จัดการ

 กลุ่มประชากรในการศึกษาครอบคลุม 

ศพอส. ที่มีการดำาเนินการทั่วประเทศในปี พ.ศ. 

2557 จำานวน 878 แห่ง ได้แก่

 เขต ภาคเหนือ (17 จังหวัด) จำานวน 185 แห่ง

 เขต ภาคกลาง (25 จังหวัด) จำานวน 220 แห่ง

 เขต ภาคใต้ (14 จังหวัด) จำานวน 153 แห่ง

 เขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)

      จำานวน 320 แห่ง

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคัดเลือกโดยวิธี

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ ได้แก่ การได้รับ

งบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ การมี

กิจกรรมภายใน ศพอส. อย่างต่อเนื่อง โดยเลือก 

ศพอส. ที่มีความก้าวหน้าในการดำาเนินกิจการ

ของ ศพอส. ในระดับก้าวหน้าของทั้งประเทศ 

จำานวน 50 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคจำาแนก

เป็น ภาคเหนือ 13 แห่ง ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 12 แห่ง ภาคใต้ 12 แห่ง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 แห่ง ตามลำาดับ

2. กระบวนการศึกษา 

 เพื่อสร้างมาตรฐานการดำาเนินงานศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ได้แก่

 ขั้นตอนที่ 1 ยกมาตรฐานฯ ประกอบด้วย

1) กำาหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา และ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการดำาเนินกิจการ

ผู้สูงอายุ 2) การนำาข้อมูลมาจัดทำาร่างมาตรฐาน

 ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบมาตรฐานฯ นำาร่าง

มาตรฐานจากขั้นตอนที่ 1 ไปทดสอบกับ ศพอส. 

จำานวน 50 แห่งทั่วประเทศ จำาแนกตามรายภาค 

และทุกครั้งภายหลังจากทดสอบร่างมาตรฐาน

ในแต่ละภาค จะทำาการปรับปรุงร่างมาตรฐาน

 ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานฯ นำาผล

ที่ได้จากการทดสอบร่างมาตรฐานฯ มาพิจารณา

ปรับปรุงรายละเอียดของแต่ละตัวช้ีวัดให้มีความ

เหมาะสม โดยพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ทดลองใช้ร่างมาตรฐานฯ ในแต่ละพื้นที่ รวมถึง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
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ประชุมกลุ่มย่อย ในแต่ละพื้นที่ โดยขั้นตอนใน

การปรับปรุงมาตรฐานฯ นี้ ได้ทำาการปรับปรุง

ร่างมาตรฐาน จำานวน 5 ครั้ง ซึ่งร่างมาตรฐานฯ 

ประกอบด้วย มาตรฐานรายด้าน องค์ประกอบ 

และตัวชี้วัด โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมินคือ มี 

หรือ ไม่มี ในแต่ละตัวชี้วัด

 ขั้นตอนที่ 4 การสรุปมาตรฐานฯ ประชุม

สรุปร่างมาตรฐานฯ โดยเชิญตัวแทนจาก ศพอส.

ท่ัวประเทศและนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง 

ประชุมให้ความเห็นและปรับแก้ จัดทำาเป็นมาตร

ฐานฯ เพื่อนำาไปใช้ในการประเมิน ศพอส. 878 

แห่งทั่วประเทศ

  

รูปที่ 1 กระบวนการศึกษาการดำาเนินงาน ศพอส.

3. ข้อมูลการสำารวจภาคสนาม แบ่งข้อมูลการ

 สำารวจออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ อาคาร 

ศพอส. มีทั้งที่สร้างใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมจาก

อาคารเดิม โดยมีกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน

หลากหลาย ทั้งในส่วนของพื้นที่องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ กรมธนารกัษ ์วดัในดา้นการออกแบบ

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของ ศพอส. พบว่า ขาด

สิ่งอำานวยความสะดวกบางประการ เช่น ทางลาด 

ทางเชื่อมระหว่างอาคารที่สะดวกต่อการใช้งาน 

หรือมีการออกแบบที่ใช้สอยไม่ได้จริง เช่น ทาง

ลาดที่มีความชันที่มากเกินไป ความเชื่อมโยง

ของพื้นที่ ยังมีความต่างระดับที่เป็นอุปสรรคต่อ

การใช้งานของผู้ใช้รถเข็น ตลอดจนขนาดพื้นที่

ใช้สอยในบาง ศพอส. มีขนาดพื้นที่ไม่เพียง

พอต่อการประกอบกิจกรรม หรือไม่แบ่งพื้นที่

ใช้สอยภายใน ศพอส. อย่างเป็นสัดส่วน

 2. ด้ า นก า ร จั ด กิ จ ก ร รมและบ ริ ก า ร 

ประกอบด้วย กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและ

คุณภาพชีวิตและกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ

และสังคม พบว่า กิจกรรมสุขภาพอนามัยและ

คุณภาพชีวิตมีกิจกรรมค่อนข้างมากในทุกศพอส. 

เนื่องจากมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ซึ่งมี

การจัดอัตรากำาลังภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมดำาเนินกิจกรรม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

(อผส.) และสมาชิกของชมรมต่างๆ ส่วนกิจกรรม

ด้านการส่งเสริมอาชีพและสังคม พบว่า ศพอส. 

ส่วนใหญ่พัฒนามาจากชมรมผู้สูงอายุในแต่ละ

ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมหลักภายใน ศพอส. คือ การ

ส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การทำาของที่ระลึก งาน

จักสาน งานถัก ผลิตแปรรูปการถนอมอาหาร 

และนวดแผนไทย เป็นต้น

 3. ด้านกลไกและบริหารจัดการ ศพอส. 

ส่วนใหญ่มีการดำาเนินงานและการจัดการอยู่

ก่อนแล้วในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุประจำา

หมู่บ้านหรือตำาบล แต่ยังขาดกลไกที่ครบถ้วน

ตามหลักการดำาเนินงาน เช่น แผนและการ

จัดการในด้านบุคลากร การเขียนของบประมาณ 

อาคารสถานที่ในการประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบำารุงรักษาอาคาร การ

ดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ข้อมูล

บุคลากรหรือการจัดกิจกรรมภายในและภาย

นอกศูนย์ยังขาดความหลากหลาย ความถี่ และ

ความครอบคลุมของกิจกรรมสำาหรับผู้สูงอายุ 
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สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุและผู้ดูแล รวมถึง

สมาชิกทุกวัยในชุมชน เป็นต้น ภาพรวมของ

การลงพื้นที่ภาคสนาม จากการสอบถาม และ

สัมภาษณ์ตัวแทน ศพอส. พบว่า สิ่งที่ทุก ศพอส. 

ประสบอย่างเดียวกัน คือ การขาดแคลนงบ

ประมาณและบุคลากร ผลจากการอภิปรายและ

ซักถาม พบว่า ศพอส. ขาดข้อมูลของการ

แสวงหาแหล่งทุนเพื่อดำาเนินกิจกรรมภายใน 

ศพอส. ตลอดจนเงื่อนไขคุณสมบัติขององค์กร

ในการสมัครขอรับทุนจักต้องเป็นองค์กรที่

จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ซึ่ง 

ศพอส. ส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร

สาธารณะประโยชน์ จึงทำาให้ ศพอส. ส่วนใหญ่

ขาดคุณสมบัติในการขอรับทุน อันเป็นการพึ่งพา

ตนเอง อีกทั้ง บางพื้นที่องค์กรส่วนท้องถิ่นยัง

ขาดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

ภายในองค์กรของตนในการดูแล และสนับสนุน

การดำาเนินงาน ศพอส. ทำาให้การบริหารและ

ดำาเนินงานของ ศพอส. ได้รับการสนับสนุนจาก 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่เต็มที่

รูปที่ 2 บรรยากาศการลงพื้นที่ภาคสนามระหว่างเดือน 
เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

 ร่างมาตรฐานการดำาเนินงาน ศพอส. ใน

ขั้นสุดท้าย สรุปได้ว่าร่างมาตรฐานฯ ประกอบ

ด้วย 45 ตัวชี้วัด โดยจำาแนกเป็นด้านการจัด

กิจกรรมและบริการ จำานวน 20 ตัวชี้วัด ด้าน

สภาพแวดล้อมกายภาพ จำานวน 15 ตัวชี้วัด และ

ด้านกลไกและบริหารจัดการ จำานวน 15 ตัวชี้วัด 

ซึ่งหลังจากการทดสอบร่างมาตรฐานฯ พบว่า 

ศพอส. ที่มีการดำาเนินการระดับดีมาก (ร้อยละ 

80-100 ของตัวชี้วัดทั้งหมด) มีจำานวน 20 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับดี (ร้อยละ 60-79 ของ

ตัวชี้วัดทั้งหมด) มีจำานวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ

42 ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50-59 ของตัวชี้

วัดทั้งหมด) มีจำานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 

และอยู่ในระดับควรปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของตัวชี้วัดทั้งหมด) มีจำานวน 4 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 8 โดยตัวชี้วัดที่มีการดำาเนินงานใน

ด้านการจัดกิจกรรมและบริการมีการปฏิบัติมาก

ที่สุดในบรรดาตัวชี้วัดทั้งหมด เนื่องจาก ตัวชี้วัด

ในด้านกิจกรรมและบริการ ด้านสุขภาพอนามัย 

เป็นตัวชี้วัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี

เครือข่าย ตลอดจนชมรมผู้สูงอายุได้จัดทำาสม่ำา

เสมออยู่แล้ว จึงมีความเข้มแข็งมากกว่าตัวชี้วัด

ด้านอื่นๆ สำาหรับตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อม

กายภาพ พบว่า ตัวชี้วัดมากกว่าร้อยละ 50 ของ

ตัวชี้วัดทั้งหมดในด้านสภาพแวดล้อมกายภาพมี

การปฏิบัติ มีเพียงตัวชี้วัดด้านกลไกและบริหาร

จัดการท่ีได้รับการปฏิบัติน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

ตัวชี้วัดด้านกลไกและบริหารจัดการ ซึ่งอาจมี

สาเหตุมาจากงบประมาณ และการขาดบุคลกรที่

มีความสามารถเฉพาะด้าน

 มาตรฐานการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประกอบ

ไปด้วย 3 ด้าน 6 องค์ประกอบ และ 45 ตัว

ชี้วัด ดังตารางที่ 1
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4. ปัญหาและอุปสรรค

 จากการ ท่ีคณะผู้ วิ จั ย ได้ ลงพื้ นที่ เพื่ อ

ทดสอบกับพื้นที่เป้าหมายของ  ศพอส. ทั้ง 50 แห่ง

ในแต่ละภูมิภาค สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค

ได้ดังนี้

 1) ความต่อเนื่องของงบประมาณ และขาด

บุคลากรประจำาศูนย์ฯ การบริหารจัดการ ศพอส. 

ติดขัดในด้านงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง มีขั้นตอน

การเบิกจ่ายล่าช้า ทำาให้เกิดอุปสรรคในการบริหาร

จัดการภายในศูนย์ฯ และ ศพอส. หลายแห่ง

ขาดบุคลากรในการทำางานประจำาศูนย์ฯ เพราะ

คณะกรรมการ ศพอส. เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถ

ทำางานที่ใช้ความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะ เช่น 

บัญชี การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก

ส่วนกลาง เป็นต้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่ อปท. 

ที่รับผิดชอบไม่สามารถจัดการ ศพอส. ได้อย่าง

เต็มที่ เนื่องจากภาระงานที่มาก ทำาให้ด้าน

บริหารจัดการศูนย์ไม่บรรลุผลที่ตั้งไว้

 2) อุปสรรคในการถ่ายทอดกระบวนการ

จากส่วนกลาง กรมกิจการผู้สูงอายุ ผ่านพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 

สู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำาให้กลไกใน

การขับเคลื่อน ศพอส. ไม่บรรลุผลที่ตั้งไว้

ตารางที่ 1 มาตรฐานการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ด้านองค์ประกอบ
จำานวน
ตัวชี้วัด

1. ด้านการจัดกิจกรรม และบริการ

1.องค์ประกอบสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 10

2.องค์ประกอบอาชีพและสังคม 10

2. ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ

3.องค์ประกอบบริเวณโดยรอบอาคาร 2

4.องค์ประกอบอาคารสถานที่และพื้นที่ใช้สอย 8

3. ด้านกลไก และบริหารจัดการ

5.องค์ประกอบกลไก 3

6. องค์ประกอบการบริหารจัดการ 12

รวม 45

 3) ฐานข้อมูลของผู้สูงอายุขาดการบูรณาการ

ปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ ในหลาย

หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ ซึ่งข้อมูลมีความซ้ำาซ้อนกันและควร

บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 4) ด้านสภาพแวดล้อม มีสิ่งอำานวยความ

สะดวกแก่ผู้สูงอายุ แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง 

ศพอส. บางแห่งมีส่ิงอำานวยความสะดวกไว้บริการ

แก่ผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด ที่มีความชันมากเกินไป 

ไม่สามารถใช้งานได้หรือระดับทางต่างระดับ

ของพื้นอาคารและพื้นห้องน้ำา ที่เป็นอุปสรรค

ต่อการใช้งานของผู้สูงอายุหรือผู้ใช้ล้อเข็น หรือ

ทางเชื่อมระหว่างอาคาร มีความกว้างของทาง

ลาดไม่เพียงพอต่อการเดินทางด้วยเก้าอ้ีรถเข็น 

คนพิการ หรือการขาดเครื่องช่วยอำานวยความ

สะดวก เช่น ราวจับในห้องน้ำา เป็นต้น

รูปที่ 3 สภาพแวดล้อมมีสิ่งอำานวยความสะดวก แต่ไม่
สามารถใช้งานได้จริง

5. สรุปข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

 1. กรมกจิการผูส้งูอาย ุควรเผยแพร ่แนะนำา 

และนำาไปประยุกต์ใช้ คู่มือการใช้มาตรฐานฯ

แบบประเมิน ให้กับ ศพอส. ทุกแห่งอย่างทั่วถึง

 2. กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรเตรียมความ

พรอ้มใหแ้กผู่ต้รวจประเมนิจากสว่นกลาง สำาหรบั
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การลงพื้นที่เพื่อประเมินของ ศพอส. รวมทั้งปรับ

ระดบัความเขม้ขน้ของตวัชีว้ดั มาตรฐานฯ ศพอส.

และเกณฑ์การผ่านประเมินอย่างสม่ำาเสมอ และ

จัดทำาแผนแม่บทโดยกำาหนดให้มี แผนปฏิบัติงาน

ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจน

การนำาแผนไปสู่การปฏิบัติของ ศพอส. เพื่อให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ

สภาวการณ์ของผู้สูงอายุของประเทศ

 3. กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติทางด้านการเงิน

การคลังให้ เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ อปท. ใน

การสนับสนุนการดำาเนินงานของ ศพอส. อาทิ

เช่น ระเบียบการจ้าบุคลากรประจำา ศพอส. การ

กำาหนดค่าตอบแทนของ อผส. เป็นต้น

 4. กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรจัดทำาโครงการ 

ศพอส. ต้นแบบของแต่ละจังหวัด ให้มีมาตรฐาน

ระดับดีมากในทุกด้าน อาทิเช่น การจัดทำาระบบ

ฐานข้อมูล การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการ

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น เพื่อเป็นต้น

แบบ (Model) แก่ ศพอส. ของพื้นที่นั้นๆ

 5. กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรผลักดันให้มี

การจัดตั้ง ศพอส. ตามเป้าหมาย 7,853 แห่ง 

และมีการขยายงาน ศพอส. ใน อปท. ขนาดใหญ่ 

เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุทุกคนในประเทศอย่าง

ทั่วถึง และให้ ศพอส. มีขอบเขตการให้บริการ

ครอบคลุมไปยังผู้สูงอายุทุกกลุ่ม มีบริการให้การ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลผู้สูงอายุระหว่าง

วัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุทั้ง

ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

 6.  กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรมีการวัด

มาตรฐานเป็นรายปี แล้วนำามาเปรียบเทียบผล

การดำาเนินการระหว่าง ศพอส. ในจังหวัด และราย

ภูมิภาค เพื่อนำาข้อมูลมาวางแผนการพัฒนาการ

ดำาเนินงาน ศพอส. ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ

 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้ง หน่วยงาน

ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ควรบูรณาการ

การดำาเนินงานร่วมกัน โดยใช้พื้นที่เป็นฐานใน

ความร่วมมือ (area base)

 8. การขอสนับสนุนทางด้านการเงินจาก

หน่วยงานของรัฐ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ ควรลด

รายละเอียดการเขียนโครงการขอทุนให้มีความ

ซับซ้อนน้อยลง และให้มีขั้นตอนการยื่นเสนอ

โครงการ ขอทุน และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ทุนแก่ผู้ขอทุนให้เบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด

รูปที่ 4 คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เยี่ยมชม ศพอส. 4 ภูมิภาค 
ทั่วประเทศไทย

6. สรุปข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ

 1. ศพอส. ควรทำาการประเมินตนเอง (self-

assessment) โดยคณะกรรมการบริหาร ศพอส. 

เป็นประจำา เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงหรือ

พัฒนาการของ ศพอส. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสมาใช้ในการ

วางแผนเพิ่มศักยภาพของ ศพอส. โดยมี พมจ. 

เป็นพี่เลี้ยงให้กับ ศพอส.

 2. ศพอส. ควรแสวงหาแหล่งงบประมาณ

จากแหล่งกองทุนสนับสนุนต่างๆ เช่น กองทุน

ผู้สูงอายุ,กองทุนประกันสังคม เป็นต้น เพื่อ

เป็นการพึ่งพาตนเอง
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 3. ศพอส. ควรมีการสำารวจและเชิญผู้สูงอายุ

ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ซึ่งมี

เขตพำานักอาศัยในพื้นที่นั้นๆ มาเข้าร่วมพร้อมให้

คำาปรึกษา หรือร่วมดำาเนินงานกับ ศพอส.

 4. พมจ. ควรมีแผนเกี่ยวกับการประเมิน

และติดตามการทำางานของ ศพอส. อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง ที่เพิ่มเติมจากการติดตามปกติ เพื่อ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โดยรวมของจังหวัด 

และนำาไปรายงานต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ

 5. พมจ. และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ควรดำาเนินการเสริมสร้างความตระหนักถึงความ

สำาคัญและการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคม

ผู้สูงอายุ เช่น ด้านการมีงานทำาของ ผู้สูงอายุ 

ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริม

ให้เกิดการจัดตั้ง ศพอส. ในทุกตำาบลและเสริม

สรา้งความเขม้แขง็ของชมรมผูส้งูอาย ุขอขอบคณุ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ ปัจจุบันการดำาเนินการ 

ศพอส. ปรับเปลี่ยนไปสู่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน

ผู้สูงอายุ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 การบูรณาการระหว่างกายภาพของอาคารกับเมือง เป็นประเด็นที่ถูกให้ความสำาคัญ กับการสร้าง

โครงการประเภท แหล่งความรู้ระดับโลกในปัจจุบัน โดยศึกษาและวิเคราะห์ที่ตั้ง ผังอาคาร ประโยชน์

ใช้สอย และการเข้าถึง ของกรณีศึกษา พบว่า โครงการจะถูกวางแผนพัฒนากายภาพ ร่วมกับการจัดทำา

กลยุทธ์การพัฒนาย่าน ตั้งแต่ในขั้นตอนการเลือกที่ตั้งโครงการ เพื่อให้โครงการเป็นศูนย์กลางของย่าน 

ทั้งบทบาทการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกับพื้นที่โดยรอบอาคาร การวางพื้นที่สาธารณะ

เปิดโล่งหรือพื้นที่สีเขียวในตำาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้เชื่อมต่อกับเมืองที่เน้นการสัญจรทางเท้า และ

การวางผังโครงการกับที่ตั้ง ในรูปแบบที่ลดขอบเขตการแบ่งแยกชัดเจน ระหว่างอาคารและพื้นที่โดย

รอบโดยการบูรณาการกายภาพอาคารเข้ากับโครงข่ายของเมืองในข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้โครงการเป็น 

เนื้อเดียวกับเมืองและทำาให้โครงการเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอย่างแท้จริง 

คำาสำาคัญ: การบูรณาการกายภาพอาคารกับเมือง องค์ประกอบเมือง  ศูนย์ความรู้ การเชื่อมต่ออาคาร

กับเมือง

Abstract

 Nowadays, integrations between physical of architecture and urban area becomes 

an essential issue in creating the world class knowledge center. This research study and analyze 

location, planning, programing and accessibility of notable case study around the world. Since 

the site selection process, the project had been emerged as part of the district’s plan to become 

center, with its role in becoming mass transit node of the area. It also provides the public 

open space or green area, in connection with the city to promote walkability. Additionally, the site 

plan of the projects is laid in the pattern that blurs the boundary between the project and 

surrounding area. These physical integrations between the project and urban fabric, help weaving 

the projects together with the urban context and truly become center of the city.
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1. บทนำา

 โครงการศูนย์ความรู้ร่วมสมัยระดับโลก

ในปัจจุบัน ได้ถูกออกแบบด้วยแนวความคิดที่

ต้องการตอบสนองความเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หนึ่งของเมือง โดยในศตวรรษที่ 21 รูปแบบใน

การเข้าถึงความรู้เปลี่ยนไป วิธีการเข้าถึงความรู้

ไม่จำาเป็นต้องผ่านสื่อแบบเดิม หรือในรูปแบบสื่อ

สิ่งพิมพ์ ทำาให้ศูนย์ความรู้ร่วมสมัยต้องเปลี่ยน

แปลงสถานะ เป็นพื้นที่ในการเชื่อมต่อกับความรู้ 

ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ในการเก็บความรู้ เท่านั้น 

(Gemma, 2016) แต่จะต้องทำาหน้าที่เป็นพื้นที่ใน

การพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นส่วนหนึ่ง

ในชีวิตประจำาวันของผู้คนในเมือง 

 การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว เป็น

ปัจจัยหลัก ในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด ใน

การออกแบบศูนย์ความรู้ร่วมสมัย เพ่ือลดขอบเขต

ระหว่างผู้ใช้งานและศูนย์ความรู้ลง เพื่อให้ศูนย์

ความรู้มีความเปิดรับ เชื่อมต่อ และถูกเข้าถึง

จากผู้ใช้งานได้มากขึ้น และพื้นที่ศูนย์ความรู้ไม่

ได้เป็นพื้นท่ีที่ถูกจำากัดเพียงกลุ่มคนที่ต้องการ

เข้าถึงความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วน

หนึ่งในวิถีชีวิตของคนในเมือง การออกแบบศูนย์

ความรู้ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 ทั่วโลก จึงมีการ

ใช้แนวความคิดการผสานเชิงบูรณาการ ระหว่าง

กายภาพอาคารและบริบทเมืองอย่างแพร่หลาย

ในการออกแบบอาคาร เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์

ความรู้สามารถเกิดได้อย่างเท่าเทียมจากคนทุก

กลุ่ม และศูนย์ความรู้เป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต

ของคนในเมืองอย่างแท้จริง

2. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 ในการเลือกศึกษากรณีศึกษา ได้ทำาการคัด

เลือก กรณีศึกษาที่เป็น “ศูนย์ความรู้ (Knowledge 

Centre)” โดยอาศัยเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังต่อ

ไปนี้

 1) สร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี (หลังปี ค.ศ. 

2013)

 2) ขนาด 20,000 – 35,000 ตารางเมตร

 3) เป็นศูนย์ความรู้ของเมือง

 4) กิจกรรมในอาคารมีความหลากหลาย 

มากกว่าพื้นที่เก็บความรู้ หรือห้องสมุด

 5) ได้รับรางวัล หรือการยอมรับในระดับสากล 

ให้เป็นต้นแบบของศูนย์ความรู้

2.1 กรณีศึกษา Dokk1 เมือง Arhus ประเทศ 

 เดนมาร์ก

 กรณีศึกษา Dokk1 เป็นโครงการศูนย์ความ

รู้แห่งใหม่ของเมือง Arhus โครงการถูกสร้างขึ้น

ในปี ค.ศ. 2016 ด้วยแนวความคิดในการเป็น

ศูนย์ความรู้ร่วมสมัยที่มีความยืดหยุ่นและไม่

หยุดนิ่ง ในการค้นหาความรู้ แรงบันดาลใจ และ

การพัฒนาตนเอง 

 
รูปที่ 1 กรณีศึกษา Dokk1 เมือง Arhus ประเทศ 
เดนมาร์ก
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รูปที่ 2   ลักษณะที่ตั้งของกรณีศึกษา Dokk1

 

 Dokk1 มีแนวคิดในการเป็นพื้นที่ที่มีสภาพ

แวดล้อมที่ เปิดกว้างในการเข้าถึงการเรียนรู้  

สนับสนุนความเท่าเทียมและชุมชนโดยรอบ 

(Dokk1, 2016) เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

ปรับปรุงใหม่ของเมือง ที่มีแผนในการเป็นย่าน

ความรู้ ซึ่งเป็นแนวความคิดสำาคัญที่ส่งผ่านมา

ยังการออกแบบกายภาพของโครงการ

2.2 กรณีศึกษา Kulturhuset เมือง Stockholm 

 ประเทศสวีเดน

รูปท่ี 3 กรณีศึกษา Kulturhuset เมือง Stockholm ประเทศ 
สวีเดน

 กรณีศึกษา Kulturhuset เป็นโครงการศูนย์

ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

สต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของ ประเทศสวีเดน ใน

ใจกลางย่านการค้าและย่านสำาคัญทางการเมือง 

โดยวัตถุประสงค์สำาคัญ คือ เพื่อเป็นสถานที่บ่ม

เพาะทางศิลปะทุกแขนง (Kulturhuset, 2016) 

ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี การเต้นรำา งานศิลปะ งาน

ออกแบบและวรรณกรรม 

 
รูปที่ 4   ลักษณะที่ตั้งกรณีศึกษา Kulturhuset 

 นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หลักข้าง

ต้นแล้ว โครงการยังต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ของพื้นที่สาธารณะของเมืองที่ทุกคนในเมืองจะ

สามารถมาใช้งานร่วมกันได้ เนื่องจากโครงการ

ตั้ งอยู่ ใจกลางย่านพาณิชยกรรมของเมือง 

Stockholm

 ถึงแม้ว่า Kulturhuset จะถือเป็นหนึ่งใน

พื้นที่ทางความรู้ที่เกิดขึ้นมานาน ตั้งแต่ค.ศ.1996 

แต่แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบกายภาพของ

โครงการ ถือเป็นแนวคิดที่ร่วมสมัยกับปัจจุบัน 

เนื่องจากวิสัยทัศน์ของโครงการท่ีต้องการให้เป็น

พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ (Kulturhuset, 2016) อยู่

ตลอดทุกยุคทุกสมัย

2.3  กรณีศึกษา Halifax Central Library เมือง

 Nova Scotia ประเทศแคนาดา

 กรณีศึกษา Halifax Central Library เป็น

โครงการสร้างพื้นที่ทางความรู้ของเมือง  ให้มี

ความเกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งของโครงการมากที่สุด 

(Halifax Central Library, 2016) ทั้งในด้านของ
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กิจกรรมภายในโครงการ และกายภาพของอาคาร  

รูปที่ 5   กรณีศึกษา Halifax Central Library เมือง Nova 
Scotia ประเทศแคนาดา

 
รูปที่ 6   ลักษณะที่ตั้งกรณีศึกษา Halifax Central Library

 

 โครงการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณใจกลางเมือง 

และถูกวางแผนการพร้อมกับแผนการปรับปรุง

เมืองใหม่พร้อมกับมีกายภาพของโครงการที่เป็น

สัญลักษณ์สำาคัญใหม่ของเมือง เพื่อดึงดูดคนเข้า

มาใช้งานใหม่มากขึ้น

2.4 กรณีศึกษา National Library of Public 

 Information เมือง Taichung ประเทศ 

 Taiwan 

 กรณีศึกษา National Library of Public 

Information เป็นโครงการพื้นที่ห้องสมุดแนวคิด

ใหม่ เพื่อให้ห้องสมุดเป็นที่รวบรวมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ยกระดับสังคมผ่านการใช้ดิจิตอล

เทคโนโลยีในการพัฒนาความต้องการใช้บริการ

ของผู้ใช้และบูรณาการการเรียนรู้ ให้ส่งเสริม

การเรียนรู้ (NLPI, 2013) และใช้แนวคิดในการ

ออกแบบให้อาคารมีความลื่นไหล (Flow) ไม่ใช่

แค่เพียงลักษณะภายนอกของอาคารเท่านั้น แต่

ยังรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสัญจร

ของเมือง

 
รูปที่ 7 กรณีศึกษา National Library of Public Information
เมือง Taichung ประเทศไต้หวัน

 
รูปที่ 8 ลักษณะที่ตั้งกรณีศึกษา NLPI โครงการเกิดขึ้น
พร้อมกับการวางแผนพัฒนาเมืองใหม่ โดยถูกวางให้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาหลักในเมือง

3. การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Location)

 การวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 4 โครงการ ได้

ทำาการ ศึกษา กายภาพของอาคารในด้านต่าง ๆ

ดังต่อไปนี้

3.1 ตำาแหน่งที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 9  ลักษณะตำาแหน่งที่ตั้งกรณีศึกษา
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 จากการศึกษาตำาแหน่งที่ต้ังของกรณีศึกษา 

พบว่าทั้ง 4 โครงการจะตั้งอยู่ในพื้นที่หรือย่านที่

มีความ สำาคัญต่อเมือง พื้นที่บริเวณใจกลางเมือง 

(Down- town) ที่มีลักษณะของความเป็นเมือง 

(Urban Area) เช่น พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่

วัฒนธรรม และพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและการ

ศึกษา  

3.2 ลักษณะของพื้นที่ โดยรอบโครงการ

 (Surrounding Area) 

 ลักษณะพื้นท่ีโดยรอบโครงการศูนย์ความรู้

ร่วมสมัยที่ทุกกรณีศึกษามีร่วมกัน คือ การอยู่ใน

ตำาแหน่งใกล้เคียง หรือมีพื้นที่โดยรอบโครงการ

เป็นพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่ริมน้ำาทำาหน้าที่เป็น

พื้นที่สาธารณะหลักของเมือง

 

รูปที่ 10   ลักษณะพื้นที่โดยรอบของกรณีศึกษา

 โดยรูปแบบดังกล่าว มีความสำาคัญในการ

เชื่อมต่อกับประโยชน์สาธารณะ ช่วยดึงดูดให้

ผู้คนเข้ามาใช้งานในพื้นที่โครงการมากขึ้น รวม

ทั้งสร้างความเป็นเนื้อเดียวระหว่างโครงการและ

บริบทโดยรอบ

   
รูปท่ี 11   ลักษณะของพืน้ทีส่าธารณะทีเ่ช่ือมตอ่โดยตรงกบั

โครงการ

 ประโยชน์ของการต้ังอยู่ในตำาแหน่งดังกล่าว

คือ การสามารถจัดกิจกรรมขนาดใหญ่สอดคล้อง

กับกิจกรรมของเมืองและโครงการ รวมทั้งยัง

ช่วยให้โครงการกลายเป็นส่วนหนึ่งให้วิถีชีวิต

ประจำาวันของคนใน เมืองได้มากขึ้น 

 
รูปที่ 12  การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สาธารณะ เข้าสู่พื้นที่
กิจกรรมในโครงการ Halifax Central Library

 นอกเหนือจากรูปแบบหลักดังกล่าวข้างต้น

แล้ว การตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองที่มีลักษณะเฉพาะ 

เช่น พื้นที่ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม พื้นที่

พาณิชยกรรม พื้นที่ราชการ หรือ พื้นที่สถาบัน

การศึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทุกกรณีศึกษา

มีร่วมกัน

3.3 การเข้าถึงโครงการ (Accessibility)

 

รูปที่ 13  รูปแบบการเข้าถึงของกรณีศึกษา

 เนือ่งจาก กรณศีกึษาทัง้ 4 กรณเีป็นโครงสรา้

งพื้นฐานที่ถูกวางแผนร่วมกับแผนพัฒนาเมือง 

จึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รูปแบบในการเข้าถึง

โครงการมีความหลากหลายและตอบโจทย์ใน

การเดินทางสาธารณะทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
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เดินเท้า จักรยาน รถประจำาทาง เชื่อมต่อกันเป็น

โครงข่ายการสัญจรเข้าโครงการ เป็นตัวช่วยใน

การสร้างการเข้าถึงโครงการของคนทุกระดับได้

อย่างเท่าเทียม 

   
รูปที่ 14  การเข้าถึงโครงการของกรณีศึกษา Dokk1

   
รูปที่ 15  การเข้าถึงโครงการของกรณีศึกษา Kulturhuset

 นอกเหนือจากการวางแผนโครงการให้

เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการสัญจรของเมือง

แล้ว กรณีศึกษา Dokk1 และ Kulturhuset ได้

มีการวางบทบาทของโครงการ ให้เป็นพื้นที่ใน

การเป็นจุดเชื่อมต่อการสัญจรของย่านที่ตั้ง 

(Transportation Hub) 

 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 

โครงการมีคุณสมบัติในการเป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่าย

การเดินทาง ทั้งเป็นตำาแหน่งสถานีรถไฟฟ้าของ

ย่าน เชื่อมต่อไปยังจุดจอดรถประจำาทาง เส้น

ทางการสัญจรทางเท้าจักรยาน รวมถึงเชื่อมต่อ

กับพื้นที่สาธารณะของเมือง

3.4 การวางผังโครงการ (Site Planning) 

 การวางผังโครงการของกรณีศึกษาข้างต้น 

พบว่าโครงการศูนย์ความรู้แต่ละโครงการ ให้

ความสำาคัญในการบูรณาการผังพ้ืนท่ีโครงการให้

เป็นส่วนเดียวกับพื้นที่เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในชั้น 1 ของโครงการ

   
รูปที่ 16  ผังอาคารชั้น 1 ของกรณีศึกษา Dokk1 และ 
Kulturhuset 

 จะเห็นได้ว่ากรณีศึกษาทั้ง 2 โครงการ ได้

มีการบูรณาการผังอาคารเข้ากับพื้นที่โดยรอบ 

ไม่ว่าจะทั้งการเป็นสะพานเชื่อมจากพื้นที่ริม

ถนนไปสู่พื้นที่ริมน้ำา (Dokk1) และเป็นประตูของ

ย่าน (Kultur-huset) ทำาหน้าที่ในการเชื่อมต่อจาก

ระบบการขนส่งระบบรางไปยังพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม

ต่อเนื่อง 

 ซึ่งแนวคิดในการวางผังโครงการในชั้น 1 ให้

เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการสัญจรของเมือง

หรือยอมให้อาคารเป็นเส้นทางสัญจรสาธารณะ 

ทำาให้การเชื่อมต่อในเมืองเกิดขึ้นแบบไร้รอยต่อ 

ไม่ถูกขวางกั้นโดยอาคารและช่วยยกระดับให้

โครงการกลาย เป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวิตประจำาวัน

ของคนในเมือง
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4. ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา

 จากการศึกษากรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

เห็นได้ว่าโครงการศูนย์ความรู้ร่วมสมัยระดับโลก

ที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง ปี ค.ศ. 2013 จะให้ความ

สำาคัญกับการเป็นสถานที่ที่เปิดรับ เชื่อมต่อ และ

ถูกเข้าถึงจากผู้ใช้งานได้มากขึ้น มีความเป็นส่วน

หนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง จะเห็นได้ว่าเพื่อ

ผลักดันแนวคิดดังกล่าว โครงการมีการใช้การ

ออกแบบกายภาพอาคารในลักษณะการผสาน

เชิงบูรณาการระหว่างพื้นที่เรียนรู้ของโครงการ

เข้ากับบริบทเมือง โดยให้ความสำาคัญกับปัจจัย

ทางกายภาพดังต่อไปนี้

4.1 การลดขอบเขตการแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง

 อาคารและพื้นที่โดยรอบ 

 โครงการศูนย์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่จะไม่ได้

ถูกมองเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยลำาพัง แต่จะ

ต้องถูกคิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง

พื้นฐานในเมือง อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของ

โครงการศูนย์ความรู้รวมสมัย จะต้องถูกผนวก

เข้ากับแผนการพัฒนาเมืองอย่างชัดเจนเป็น

รูปธรรม ซึ่งการที่โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน

การพัฒนาเมือง จะส่งผลให้การออกแบบโครงการ

เป็นไปในทิศทางเดียวกับความต้องการของบริบท

ที่ตั้ง ทั้งด้านกิจกรรมภายในอาคาร รวมถึง

การสร้างโครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึง

การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบที่ตั้ง

ให้สอดคล้องกับโครงการ เช่น พื้นที่สาธารณะ 

หรือการวางแผนการเกิดขึ้นของโครงการอื่น ๆ 

โดยรอบโครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนสำาคัญในการ

ลดขอบเขตระหว่างอาคารและบริบทโดยรอบ

อาคาร

4.2 การเชื่อมต่อกับเมืองที่เน้นการสัญจร

 ทางเท้า 

 จากกการศึกษาลักษณะร่วมของทั้ง 4 กรณี

ศึกษา พบว่า ทั้ง 4 กรณีศึกษา ให้ความสำาคัญ

กับการสร้างโครงข่ายการสัญจรทางเท้า ระหว่าง

เมืองและโครงการเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมาย

ของทั้ง 4 กรณีศึกษา ที่ให้ความสำาคัญกับความ

เท่าเทียมในการเข้าถึงโครงการของคนทุกกลุ่ม

ในเมือง ดังนั้น จึงได้มีการวางระบบการเข้าถึง

โครงการผ่านการเดินเท้าและทางจักรยาน โดย

การบูรณาการการวางผังโครงการกับที่ตั้ง ทำาให้

โครงการเป็นเนื้อเดียวกับเมือง (Urban Fabric) 

เช่น การออกแบบให้พื้นที่ชั้น 1 เชื่อมต่อโดยตรง

แบบไร้รอยต่อและไม่มีสิ่งกีดขวาง (Seamless 

and Barrier Free) กับเส้นทางการสัญจรด้วยเท้า

ผ่านการวางผังโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้น

ทางการสัญจรเพ่ือเช่ือมไปจุดสำาคัญต่าง ๆ ของเมือง

4.3  การวางพื้นที่สาธารณะเปิดโล่งหรือพื้นที่

 สีเขียวให้เชื่อมต่อโดยตรงกับอาคาร 

 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงผ่านการสัญจรทาง

เท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการศูนย์ความ

รู้สาธารณะร่วมสมัยได้มีการคำานึงถึงการวาง

พื้นที่เปิดโล่งในตำาแหน่งที่ต่อเนื่องจากเส้นทาง

สัญจร ทั้งในรูปแบบของลานโล่งหรือพื้นที่สีเขียว 

เพื่อนำาเข้าสู่โครงการโดยรูปแบบของพื้นที่จะขึ้น

อยู่ กับสภาพแวดล้อมและบริบทของที่ ตั้ ง

โครงการ การวางพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง ให้ต่อ

เนื่องจากเส้นทางสัญจรทางเท้าของเมืองเข้าสู่

โครงการจะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้กับศูนย์ความรู้ 

ท้ังในการเป็นตัวช่วยในการดึงคนเข้า มายังโครงการ

อย่างกลมกลืน เพื่อผลักดันและสามารถใช้พื้นที่

ลักษณะดังกล่าวในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย
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4.4 การวางบทบาทการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ

 ระบบขนส่งมวลชนกับพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร

 อีกปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการเป็นส่วน

หนึ่งของโครงข่ายการสัญจรของเมือง คือการวาง

โครงการศูนย์ความรู้ร่วมสมัย ให้เป็นจุดเปลี่ยน

ถ่ายการเดินทางของย่านที่ตั้ง (Transportation 

Hub) ซึ่งปัจจัยนี้จะเกิดขึ้นได้จากการวางศูนย์

ความรู้เป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาเมืองต้ังแต่ต้น 

 โดยกรณีศึกษา Dokk1 และ Kulturhuset 

ได้วางตัวโครงการให้เป็นจุดเช่ือมต่อหรืออยู่

อย่างจากสถานีขนส่งมวลชนระบบรางไม่เกิน

ระยะ 500 เมตร โดยปัจจัยนี้จะเป็นตัวส่งเสริม

ให้ศูนย์ความรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย

การสญัจร และเปน็พืน้ทีส่ำาคญัของยา่น เนือ่งจาก

เป็นจุดสำาคัญในวิถีชีวิตประจำาวันของคนในเมือง

5. ข้อสรุปจากการศึกษา

 จากการศึกษากรณีศึกษาแหล่งความรู้

สาธารณะร่วมสมัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล ทำาให้เห็นได้ว่าพื้นที่ความรู้สมัยใหม่ จะให้

ความสำาคัญกับการเป็นพื้นที่ทางสังคมของเมือง 

เน่ืองจากรูปแบบของการเข้าถึงความรู้ท่ีเปล่ียนไป 

 ศูนย์ความรู้ร่วมสมัย มีการใช้การออกแบบ

กายภาพของอาคาร เพื่อเชื่อมบริบทโดยรอบเข้า

กับอาคาร ในลักษณะของการผสานพื้นที่ในเชิง

บูรณาการในหลากมิติของการออกแบบ ทั้งการ

จัดผังอาคารในพื้นที่ชั้น 1 ของโครงการให้ลด

ขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างอาคารกับบริบท โดยจัด

ให้อาคารเป็นตัวกลางของโครงข่ายที่เชื่อมโยง

ระบบขนส่งมวลชน เข้ากับการเดินเท้า และพื้นที่

สาธารณะของเมือง เชื่อมโยงเข้าสู่ย่านที่ตั้ง ด้วย

กลยุทธ์ดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจาก

กิจกรรมภายในโครงการ ท่ีทำาให้โครงการตอบโจทย์ 

ในแง่ของการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน และ

เป็นพื้นที่หลักทางสังคมของคนในเมืองอย่าง

แท้จริง
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บทคัดย่อ

 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อยโดยภาครัฐในปัจจุบันเป็นการสนองตอบต่อความ

ขาดแคลนในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยมองข้ามมาตรฐานที่อยู่อาศัย และความ

ต้องการของผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ

การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมในอาคารชุดพักอาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อ

ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยการวิเคราะห์ตัวแปรหลักใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย และ 2. ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อตอบคำาถามการศึกษาที่ว่า การออกแบบโครงการอาคารชุด

พักอาศัยเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารสำาหรับผู้มีรายได้น้อย มีแนวทางในการออกแบบอย่างไร 

ผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการออกแบบ

โครงการที่พักอาศัย ประกอบด้วย 1. พื้นที่ผลิตอาหารด้วยการใช้ดิน โดยใช้พื้นที่แนวราบบริเวณชั้น

ล่างรอบอาคาร 2. พ้ืนท่ีผลิตอาหารบนหลังคา 3. พ้ืนท่ีผลิตอาหารด้วยการใช้ดิน แนวตรง หรือแนวยาว 

และ 4. พื้นที่ผลิตอาหารแนวตั้งแบบอควาโปนิกส์

คำาสำาคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  แฟลต

Abstract

 The development of low income housing by the public sector is currently responding to 

the scarcity of access to housing for low income groups which overlook the standard of living 

and the needs of the low-income people. Especially promoting food security which is one of the 

goals of sustainable development by the United Nations. The research aims to study concepts 

theories and case studies related to the design of residential environment of low income people 

to promote food security by analyzing the two main variables: 1. Physical environment, especially 
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related to the design and management of housing for low income people and 2. Food security. 

And to answer the study of how the residential design project promote the food security for the 

low-income people. The research has found that the physical environment that promotes food 

security in the design of residential projects consists of: 1. Traditional Soil-based Farm 2. Rooftop 

Farm 3. Soil-based Linear Farm 4. Aquaponics Vertical Farm 

Keywords: Food Security, Low-income Housing, Flat

1. ที่มาและความสำาคัญ

 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก รวม 189 ประเทศ ดำาเนินการต่อจาก

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) 

เป้าหมายการพ ัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) ประกอบ

ด้วย 17 เป้าหมาย หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน คือ มุ่งมั่นที่จะขจัดความหิวโหยและ

ความอดอยากทุกรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายในปี 

2573

 สถานการณ์ความขาดแคลนอาหารท่ัวโลก

ทำาให้แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (food 

security) เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความ

สำาคัญเพราะอาหารเป็นความต้องการพื้นฐาน

ของมนุษย์ ปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหาร

มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ ส่งผลต่อภาคการ

เกษตร ทำาให้ผลผลิตลดลง และราคาอาหารสูงขึ้น

จนทำาให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึง 

(accessibility) อาหารได้ อีกท้ังยังขาดความพอเพียง 

(availability) ของปริมาณอาหาร รวมถึงการใช้

ประโยชน์ (utilization) เพื่อเสถียรภาพ (stability) 

ทางอาหาร ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอด

เวลา (วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ, 2557) ซึ่งปัจจัย

หลักที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในเชิง

พื้นที่ คือ การขยายตัวของเมือง

 การขยายตัวของเมืองในประเทศไทยทำาให้

เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง เมื่อ

ประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการขยายเมืองท้ังใน

แนวราบและในแนวดิ่งสู่พ้ืนที่ชานเมืองทำาให้

พื้นที่ทางการเกษตรที่สมบูรณ์ถูกรุกล้ำาและห่าง

ออกไปไกลจากเมือง การขยายตัวของเมืองยัง

ส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหา

ด้านความยากจนและปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 

ปัญหาหลักของการอยู่อาศัย คือ การขาดแคลน

หรือความไม่เพียงพอต่อความต้องการท่ีอยู่อาศัย

ของประชาชนโดยเฉพาะ   ผู้มีรายได้น้อยปัญหา

ของที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ความไม่มั่นคง

ในที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในการอยู่อาศัย

 จากปัญหาด้านที่อยู่อาศัย รัฐบาลจึงได้

เข้ามาส่งเสริมการผลิตที่อยู่อาศัยเพื่อสนองตอบ

ต่อความขาดแคลนในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยอาจจะมองข้ามมาตรฐาน

ที่อยู่อาศัย และความต้องการของผู้มีรายได้น้อย 

โดยเฉพาะการส่งเสริมความม่ันคงทางอาหาร 

อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยองค์การสหประชาชาติ จากปัญหาดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา

ที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อม

ในอาคารชุดพักอาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อ

ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสรุปเป็นแนว

ทางในการออกแบบโครงการอาคารชุดพักอาศัย
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เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารสำาหรับ

ผู้มีรายได้น้อย

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร

2.1.1 ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร

 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(FAO) ได้ให้นิยามว่า ความมั่นคงทางอาหารคือ 

สถานการณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้ใน

ทุกเวลา ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจอย่าง

เพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และ

ตรงกับรสนิยมของตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

 สำาหรับประเทศไทย ได้มีการให้ความหมาย

ของความมั่นคงทางอาหารไว้ในพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กล่าวคือ

ความม่ันคงทางอาหาร หมายถึง การเข้าถึงอาหาร

ท่ีมีอย่างเพียงพอ สำาหรับการบริโภคของประชาชน

ในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่า

ทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตาม

วัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการ

ผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

วิทยาและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหาร

ทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือ

เกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการร้าย 

อันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร

2.1.2 มิติความมั่นคงทางอาหาร

 จอมขวัญ ชุมชาติ (2558) ได้สรุปมิติของ

ความมั่นคงทางอาหาร โดยนำามิติที่มีความใกล้

เคียงกันหรือซ้ำาซ้อนกันมาจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน 

ซึ่งจัดกลุ่มได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

 1) การมีอยู่ของอาหาร ได้แก่ ประเภท

ของแหล่งอาหาร และปริมาณการใช้ประโยชน์

ของอาหารและมูลค่า

 2) การเข้าถึงอาหาร ได้แก่ ลักษณะทาง

เศรษฐกิจและสังคมและลักษณะการเข้าถึง

อาหารของคนในชุมชน

 3) การจัดการอาหารและแหล่งอาหาร 

ได้แก่ การจัดการอาหาร และการจัดการแหล่งอาหาร

 4) การใช้ประโยชน์

2.2 แนวคิดในการออกแบบโครงการท่ีพักอาศัย

 สำาหรับผู้มีรายได้น้อย

2.2.1 มาตรฐานที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติได้กำาหนดมาตรฐานขนาด

หน่วยพักอาศัยในแนวราบและแนวสูงสำาหรับผู้มี

รายได้น้อย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานขนาดหน่วยพักอาศัยในแนว
ราบและแนวสูง

ขนาดหน่วยพักอาศัย

แนวราบ
ชั่วคราว 15 ตารางเมตร

ถาวร 20 ตารางเมตร

แนวสูง
ชั่วคราว 21 ตารางเมตร

ถาวร 28 ตารางเมตร

หมายเหตุ:  ดัดแปลงจาก การเคหะแห่งชาติ, 2549

2.2.2 แนวคิดชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน

 (Ecovillage)

 เป็นแนวคิดการจัดทำาเกณฑ์มาตรฐาน

อาคารพักอาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ปาน-

กลาง จนถึงรายได้สูง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร ซึ่งได้ศึกษาเกณฑ์อาคาร

เขียวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาเกณฑ์ Ecovillage เพื่อสามารถนำา

ไปใช้เป็นมาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคาร

พักอาศัยท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมของชาติที่เปิดกว้าง 

ทั้งโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ 
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และโครงการของภาคเอกชนทั่วไป เกณฑ์ Eco-

village สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ Certify ระดับ Silver ระดับ Gold และ

ระดับ Platinum สำาหรับระดับ Certify จะเป็น

เกณฑ์ขั้นต่ำาของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีเกณฑ์การ

ประเมิน 4 หมวด ได้แก่

 1) หมวดสถานที่ตั้งและภูมิสถาปัตยกรรม

 2) หมวดงานอาคาร

 3) หมวดงานระบบอาคาร

 4) หมวดการบริหารโครงการ

2.3 กรณีศึกษา 

 การศึกษาน้ีได้ทบทวนกรณีศึกษาที่เก่ียว

ข้องจำานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการที่พัก

อาศัย Kampung Admiralty 2) โครงการที่พัก

อาศัย Home Farm และ 3) โรงพยาบาล Khoo 

Teck Puat โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 Kampung Admiralty 

 ออกแบบโดย WOHA Architects เป็น

โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร

แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีรวบรวมส่ิงอำานวย

ความสะดวกและบริการสาธารณะไว้ด้วยกัน การ

รวมกันแบบครบวงจรน้ีช่วยเพ่ิมการใช้ประโยชน์

ที่ดินและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูง

อายุ และมีการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน

โครงการเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่กิจกรรม เช่น ฟาร์ม

ชุมชน

 

รูปที่ 1 โครงการที่พักอาศัย Kampung Admiralty

2.3.2 Home Farm 

 เป็นการนำาเสนอแนวคิดการออกแบบที่

อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศ

สิงคโปร์ ออกแบบโดย SPARK Architects ซึ่ง

นำาเสนอการออกแบบที่รวบรวมส่ิงอำานวยความ

สะดวกสำาหรับผู้ สูงอายุและมีการบูรณาการ

ระหว่างที่อยู่อาศัยและการเกษตรไว้ด้วยกัน 

แนวคิดการออกแบบนี้มีจุดประสงค์เพ่ือนำาเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหาของจำานวนประชากรที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและความม่ันคงทางอาหาร

ในประเทศสิงคโปร์

 
รูปที่ 2 โครงการที่พักอาศัย Home Farm

2.3.3 Khoo Teck Puat Hospital 

 ออกแบบโดย CPG Consultants เป็น

โรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ที่ ไ ด้รับการ

ออกแบบตามแนวความคิดโรงพยาบาลในสวน 

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมสำาหรับการรักษา

ที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้แนวคิดที่ยั่งยืนในการ

ออกแบบพื้นที่สีเขียวมีหลักการ 3 ประการ คือ 

1.สร้างสวนที่มีประโยชน์และยั่งยืน 2. สร้างสวน

ด้วยธรรมชาติ 3. ออกแบบการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 3 โรงพยาบาล Khoo Teck Puat

3. กรอบแนวคิดและขั้นตอนของการวิจัย

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ศึกษา

แนวคิด  ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

การออกแบบสภาพแวดล้อมในอาคารชุดพักอาศัย

ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทาง

อาหาร ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ และความมั่นคงทางอาหาร โดย

ใช้วิธีวิเคราะห์ตัวแปรสำาคัญจากการทบทวน

วรรณกรรมร่วมกับกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนของ

โครงการสาธารณะขนาดใหญ่ที่เน้นความสำาคัญ

ของความมั่นคงด้านอาหารที่ประสบความสำาเร็จ 

จำานวน 3 โครงการ เพื่อนำาไปสรุปแนวทางใน

การออกแบบโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อ

ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย (รูปที่ 4)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณี

ศึกษาที่เก่ียวข้องสามารถแบ่งผลการศึกษาออก

เป็น 4 ส่วน ดังนี้

 1) แนวคิดในการออกแบบเชิงกายภาพ

ของโครงการอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับผู้มี

รายได้น้อย ในปัจจุบันทางการเคหะแห่งชาติได้

มีการจัดตั้งเกณฑ์ Ecovillage เพื่อนำาไปใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบท่ีพักอาศัยของการ

เคหะแห่งชาติ การออกแบบที่อยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้มีรายได้น้อย มีแนวทางในการพิจารณาและ

การออกแบบตามเกณฑ์ 4 หมวด ได้แก่ 1.หมวด

สถานที่ตั้ง และภูมิสถาปัตยกรรม 2.หมวดงาน

อาคาร 3.หมวดงานระบบอาคาร และ 4.หมวด

การบริหารจัดการอาคาร และในการออกแบบ

พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการที่พักอาศัยมีการ

เกณฑ์ขั้นต่ำาสำาหรับหน่วยท่ีพักอาศัยแนวสูงมี

ขนาดพื้นที่ประมาณ 21 - 28 ตารางเมตร (ตาม

ตารางที่ 1)

 2) จากตารางที่ 2 ลักษณะพื้นที่ใช้สอย

ภายในโครงการสามารถแบ่งเป็น 6 ประเภท 

ได้แก่ พื้นที่พักอาศัย พื้นที่ทำางาน พื้นที่พบปะ

พูดคุย พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่ด้านอาหาร ในส่วน

พื้นที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนประมาณ 50-60% ของ

พื้นที่โครงการทั้งหมดและลักษณะพื้นที่ใช้สอยที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

มีสัดส่วนประมาณ 20% ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด

 3) จากตารางท่ี 3 องค์ประกอบทางกายภาพ

ที่ส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารในโครงการ

ที่พักอาศัยจากการทบทวนกรณีศึกษา พบว่า มี

ความหลากหลายของรูปแบบทางกายภาพและ

รูปที่ 4 ขั้นตอนของการวิจัย
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ขนาดของพื้นที่สำาหรับผลิตอาหารข้ึนอยู่กับ

บริบทและประเภทของอาคาร ได้แก่ พื้นที่ผลิต

อาหารด้วยการใช้ดิน โดยใช้พื้นที่แนวราบบริเวณ

ชั้นล่างรอบอาคาร (traditional soil-based farm) 

พื้นที่ผลิตอาหารบนหลังคา (rooftop farm)  พื้นที่

ผลิตอาหารด้วยการใช้ดิน แนวตรง หรือแนวยาว 

(soil-based linear farm)  และพื้นที่ผลิตอาหาร

แนวตั้งแบบอควาโปนิกส์ที่ติดตั้งกับผนังของ

ส่วนพักอาศัย (aquaponics vertical farm)

 4) จากตารางที่ 3 การศึกษาการบริหาร

จัดการภายในโครงการขึ้นอยู่กับบริบทและ

ประเภทอาคารสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 

ได้แก่ 1.บริหารจัดการด้วยตนเอง 2.บริหาร

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะการใช้พื้นที่ภายในโครงการ

ตารางที่ 3 วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

จัดการโดยนิติบุคคลซึ่งจะช่วยดูแลในส่วนพื้นที่

ส่วนกลางของโครงการ

5. บทสรุป

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และกรณี

ศึกษา สามารถนำามาสรุปเป็นแนวทางในการ

ออกแบบโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อส่ง

เสริมความมั่นคงทางอาหารสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย มีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้

 1) การออกแบบสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของที่พักอาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย 

มีแนวคิดจากเกณฑ์ Ecovillage ได้แก่ 1.หมวด
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สถานที่ตั้งและภูมิสถาปัตยกรรม 2.หมวดงาน

อาคาร 3.หมวดงานระบบอาคาร และ 4.หมวด

การบริหารจัดการอาคารและคำานึงถึงสัดส่วน

ของหน่วยที่พักอาศัย การบริหารจัดการอาคาร

ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ

 2) การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที่ ส่ ง เส ริมความม่ันคงทางอาหารจากการ

ทบทวนวรรณกรรม มีความสอดคล้องกับมิติของ

ความมั่นคงทางอาหารที่ปรากฏเป็นลักษณะทาง

กายภาพทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ มิติการมีอยู่

ของอาหาร มิติการเข้าถึงอาหาร มิติการจัดการ

อาหารและแหล่งอาหาร จากกรณีศึกษา ได้แก่ 

1.พ้ืนที่ผลิตอาหารด้วยการใช้ดินโดยใช้พื้นท่ี

แนวราบบริเวณชั้นล่างรอบอาคาร 2.พื้นที่ผลิต

อาหารบนหลังคา 3.พื้นที่ผลิตอาหารด้วยการใช้

ดิน แนวตรง หรือแนวยาว และ 4.พื้นที่ผลิต

อาหารแนวตั้งแบบอควาโปนิกส์ที่ติดตั้งกับผนัง

ของส่วนพักอาศัย และเข้าถึงพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 

รูปแบบ ได้แก่ สามารถเข้าถึงโดยตรงจากพื้นที่

พักอาศัยและสามารถเข้าถึงผ่านพื้นที่ส่วนกลาง
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บทคัดย่อ

 ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมานั้น ครอบครัวสามรุ่นในประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและถือเป็น

ประเภทครอบครัวหลักในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเด่นในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกในครอบครัว 

หากพิจารณาภาพรวมในด้านราคาที่ย่อมเยาเทียบกับพื้นที่ใช้สอยที่ได้นั้น ทาวน์เฮาส์หรือบ้านแถวถือ

เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำาหรับครอบครัวดังกล่าว งานวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการ

ใช้พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของหน่วยพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์หรือบ้านแถวว่าสามารถรองรับ

การอยู่อาศัยของครอบครัวไทยสามรุ่นได้อย่างไร โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านการทำาแบบ

สัมภาษณ์ สังเกต และสำารวจ เพื่อนำามาวิเคราะห์สรุปผลในประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

1) พื้นที่อเนกประสงค์ 2) พื้นที่ต่อเติม 3) พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ของครอบครัว 4) พื้นที่ที่เป็นปัญหา

ในการอยู่อาศัย 5) พื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ที่โครงการไม่ได้จัดไว้ให้ เพื่อนำาประเด็นเหล่านี้มาวิเคราะห์และ

เสนอแนวทางการออกแบบท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์หรือบ้านแถวสำาหรับครอบครัวไทยสามรุ่น 

ที่เหมาะสมกับกับวิถีชีวิตครอบครัวรายได้น้อยถึงปานกลาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ สำาหรับนักลงทุน

และพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งภาครัฐและเอกชน 

คำาสำาคัญ: ครอบครัวไทยสามรุ่น  ทาวน์เฮาส์  บ้านแถว  การช่วยเหลือเกื้อกูล  ครอบครัวรายได้น้อย

ถึงปานกลาง

Abstract

 Over the past 25 years, the number of multigenerational families in Thailand has been 

increasing and become a main household type at the present. This is because there is a need of 

reciprocity among family members. Considering residential units in term of their affordable prices 

and also living space, townhouse/ row house is one of the most preferable options for low to 

middle income families. The purpose of the research is to study behaviors of multigenerational 

family members, relating to their uses of interior and exterior habitable spaces by collecting 
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qualitative data through interviews, observations and site surveys. In conclusion the main of 

findings were are follows. 1) Multi-purpose area 2) Additional areas 3) Income–generating areas 

4) Problems associated with living lifestyles 5) Extra areas emerged from additional usages of 

residents. Therefore, townhouse for multigenerational Thai families would be an alternative option 

for housing estates investment and development in both public and private sectors.

Keywords: Multigenerational Thai Families, Townhouse, Row House, Reciprocity,  Low to 

Middle Income Families

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ครอบครัวสามรุ่น 

มีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองและถือเป็นประเภท

ครอบครัวหลักในปัจจุบัน (กองทุนประชากร

แห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย (UNFPA) 

ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2558) และ

ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำาให้แต่ละครอบครัว

จำาเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็นในการดูแลเด็ก 

และ/หรือเลี้ยงดูผู้สูงอายุ (ชาย โพธิสิตา, 2554) 

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวจึงเกิดข้ึน

กับครอบครัวที่อยู่ในระดับที่มีรายได้น้อยถึง

ปานกลาง ซึ่งหากพิจารณาภาพรวมด้านราคาที่

ย่อมเยาเทียบกับพื้นที่ใช้สอยที่ได้แล้วนั้น ทาวน์

เฮาส์หรือบ้านแถวถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเมื่อ

เทียบกับหน่วยพักอาศัยประเภทอื่น เนื่องจาก

สามารถปรับเปลี่ยน ต่อเติม เพื่อเพิ่มการใช้สอย

ให้เข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มครอบครัวรายได้น้อย

ถึงปานกลางได้ (Natakun & O’Brien, 2009) งาน

วิจัยศึกษาวิถีการอยู่อาศัยและเสนอแนวทางการ

ออกแบบหน่วยพักอาศัยที่สอดคล้องกับการอยู่

อาศัยที่เอื้อให้คนสามรุ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้

2. วัตถุประสงค์

 1) ศึกษาภาพรวมด้านที่อ ยู่อาศัยของ

หน่วยพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ในกรุงเทพ

มหานครและปริมณฑลในปัจจุบันท่ีสอดคล้อง

กับครอบครัวที่อยู่ในระดับที่มีรายได้น้อยถึง

ปานกลาง เพื่อนำามาเป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง

 2) ศึกษาหลักการออกแบบพื้นฐานทาง

กายภาพและสภาพแวดล้อมของหน่วยพักอาศัย

ที่เหมาะสมและเอื้อให้คนทุกช่วงวัยสามารถอยู่

ร่วมกันได้ 

 3) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใน

การใช้พื้นที่ของครอบครัวสามรุ่นที่มีรายได้น้อย

ถึงปานกลาง ทางด้านกายภาพทั้งภายในและ

ภายนอกของที่อยู่อาศัยว่ามีการรองรับการอยู่

อาศัยของครอบครัวไทยสามรุ่นหรือไม่อย่างไร 

 4) สรุปประเด็นที่น่าสนใจ และปัญหาของ

การอยู่อาศัยทาวน์ เฮาส์กลุ่มตัวอย่างของ

ครอบครัวผู้อยู่อาศัยสามรุ่นเพื่อนำาไปเป็นเกณฑ์

ในการออกแบบต่อไป 
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3. วิธีการวิจัยขอบเขตของการวิจัย

3.1 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจะเลือกเฉพาะ

กลุ่มของโครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพ-

มหานครและปริมณฑลโดยเลือกจากกลุ่ม

ตัวอย่างประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในระดับ

ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีข้อกำาหนดของ

บ้านทาวน์เฮาส์ที่ทำาการศึกษาจะต้องมีห้องนอน

หรือห้องชั้นล่างท่ีออกแบบมาเพ่ือเป็นห้องนอน

สำาหรับผู้สูงอายุและสามารถปรับเปลี่ยนการ

ใช้สอยอื่นๆ ได้ โดยคัดเลือกโครงการประเภท

ทาวน์เฮาส์ที่มีข้อกำาหนดข้างต้นผ่านทางเว็บไซต์

ค้นหาบ้านและคอนโดฯ ได้มาจำานวน 3 โครงการ 

รวมทั้งหมด 15 กรณีศึกษา การเลือกตัวอย่างจะ

เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตามข้อกำาหนดคุณลักษณะของตัวอย่าง โดยมี

ผู้อยู่อาศัยสามรุ่น เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีความ

สอดคล้องกับความสามารถในการซ้ือที่อยู่อาศัย

ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยจะศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพทั้งภายในและ

ภายนอกของที่อยู่อาศัย 

3.2 วิธีการวิจัย

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลัก

การออกแบบที่คำานึงถึงลักษณะทางกายภาพ

และสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสม

และเอื้อให้คนทุกช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

นำามาเป็นข้อกำาหนดและออกแบบแบบสัมภาษณ์

การใช้พื้นที่อยู่อาศัยของครอบครัวสามรุ่นที่อยู่

อาศัยในโครงการหมู่บ้านทาวน์เฮาส์กลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งจะสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการใน

การใช้พื้นที่ของครอบครัว รวมทั้งสำารวจลักษณะ

ทางกายภาพของทาวน์เฮาส์กลุ่มตัวอย่าง โดย

สำารวจเฉพาะพื้นที่ภายในและภายนอกที่ใช้

ประกอบกจิกรรมตา่งๆ  ในชีวติประจำาวนั วา่มีการ

รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวไทยสามรุ่น

อย่างไรบ้างเพื่อนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุป

รายการที่ต้องการปรับเปลี่ยน และเสนอแนวทาง

ในการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์

ที่เป็นข้อสรุปจากการค้นพบ เพื่อเสนอแนะเป็น

รูปแบบมาตรฐานสำาหรับครอบครัวไทยสาม

รุ่นรายได้น้อยถึงปานกลางในพื้นที่ชานเมือง

กรุงเทพมหานคร

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 2 

ประเภท คือ 1. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรม ความ

ต้องการการใช้พ้ืนท่ีอยู่อาศัยของครอบครัวสามรุ่น

ที่อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านทาวน์ เฮาส์

ตัวอย่าง 2. แบบสำารวจสภาพทางกายภาพของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยกำาหนดตัวแปรโดยการวิเคราะห์

จากทฤษฏีการออกแบบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยข้อมูลที่ศึกษา ประกอบด้วย ขนาดของพื้นที่

ใช้งานและสภาพแวดล้อม การเชื่อมต่อพื้นที่ของ

การใช้งาน การวางตำาแหน่งของห้องเพื่อการ

ใช้งาน การซ้อนทับของพ้ืนท่ีใช้สอยของคนต่างวัย

โดยสำารวจเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  

ในชีวิตประจำาวัน ผ่านการทำาแผนที่กายภาพ และ

พฤติกรรม (physical & behavioral mapping)

 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบ

สำารวจท่ีสร้างข้ึนจำานวน 15 ชุด เพ่ือสำารวจลักษณะ

ทางกายภาพของบ้านทาวน์เฮาส์ตัวอย่าง

4. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 ภาพรวมด้านท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์

 ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มี

 รายได้น้อยถึงปานกลาง

 ด้วยรูปแบบสังคมไทยในปัจจุบันที่มีความ

จำาเป็นที่ต้องลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ 
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จากการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำาพังในบ้าน 

และ/หรือดูแลเด็กเล็ก โดยว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งก็

มีความเสี่ยง ปู่ย่า ตายายวัยเกษียณจึงเป็นทาง

เลือกที่สามารถมาอยู่ร่วมกันและช่วยมาดูแล

เด็กเล็กตอนท่ีคนวัยทำางานจะต้องออกไป

ทำางานนอกบ้าน (ต่อทอง, 2560) ทำาให้ลักษณะ

ครอบครัวดังกล่าวเกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

ในครอบครัว โดยครอบครัวที่อยู่ในระดับที่มีราย

ได้น้อยถึงปานกลาง มีแนวโน้มในการเลือกซื้อ

หน่วยพักอาศัยประเภท คอนโด,  ทาวน์เฮาส์และ

บ้านแฝด ที่ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท (ประทีป, 

2552) และทาวน์เฮาส์ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

เมื่อเทียบกับหน่วยพักอาศัยประเภทอื่น ซึ่งการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจึงเลือกจากกลุ่ม

ตัวอย่างประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในระดับ

ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

4.2 พืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรม

 ที่สำาคัญสำาหรับทาวน์เฮาส์

 กวิน ว่องวิกย์การ (2542) ได้ศึกษามิติที่

ซ่อนอยู่และการซ้อนทับของการอยู่: กรณีศึกษา 

“ทาวน์เฮาส์” พบว่า ทาวน์เฮาส์มีลักษณะของ

พื้นที่และองค์ประกอบต่างๆ ภายในเพื่อรองรับ

ประโยชน์ใช้สอยหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นลักษณะ

เฉพาะซึ่งสามารถสรุปพื้นที่และองค์ประกอบ

ภายในที่มีลักษณะและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1) ห้องนอน (bedroom)

 จำานวนห้องนอนควรมีความสอดคล้อง

กับจำานวนสมาชิกในครอบครัวเพราะเป็นพ้ืนที่

ที่สำาคัญรองรับความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

แต่ละคนให้มีอิสระในการแสดงบทบาทตัวตน 

โดยเฉพาะในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยที่

ต้องการความส่วนตัวอย่างชัดเจน 

 2) ระเบียง (terrace) 

 ขนาดของระเบียงควรเป็นขนาดที่สามารถ

ออกไปใช้งานได้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สำาหรับ

การพักผ่อนให้มีความเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังช่วย

นำาแสงธรรมชาติเข้ามา ซึ่งการที่มีระเบียงด้าน

บนยื่นออกมายังทำาหน้าที่เป็นกัดสาดให้กับพื้นที่

ชั้นล่างได้  

 3) ครัวไฟและซักล้าง (kitchen & laundry)

 ตามลักษณะวิถีชีวิตของคนไทยที่การทำา

อาหารมีทั้งกลิ่นและควัน ซึ่งส่วนครัวหรือส่วน

เตรียมอาหารในทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่เตรียมไว้

ให้นั้นไม่ได้สอดคล้องกับลักษณะการทำาครัวของ

ไทย ดังนั้น จึงควรมีการจัดเตรียมพื้นที่หรือกั้น

ห้องสำาหรับครัวไฟให้เป็นสัดส่วนชัดเจนเพื่อ

กันกลิ่นและควันที่จะเข้ามารบกวนภายในบ้าน 

ซึ่งไม่ว่าทาวน์เฮาส์จะมีพื้นที่ขนาดเล็กหรือใหญ่ 

ก็สามารถใช้ครัวไฟและซักล้างรวมอยู่ในพื้นที่

เดียวกันได้ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่

 4) โถงเอนกประสงค์ (multi-purpose area)

 เป็นพ้ืนท่ีช้ันล่างของบ้านท่ีรองรับประโยชน์

ท่ีหลากหลาย และท่ีสำาคัญคือเป็นพ้ืนท่ีท่ีผู้สูงอายุ

ใช้เวลาอยู่ในพื้นท่ีนี้เพื่อการพักผ่อนระหว่างวัน

มากที่สุด มีการนอนหลับระยะสั้นในตอนกลาง

วันบนพื้นที่นี้ ดังนั้น เครื่องเรือนที่ใช้สำาหรับ

รับแขกนั้น ควรสามารถใช้เป็นที่นั่งและนอนได้

ด้วยในตัว เช่น ทำาเป็นเครื่องเรือนที่นอนแบบ

ตดิตัง้ในที ่ (Built - In) โดยสามารถเกบ็ของขา้งใตไ้ด ้

เช่น ของเล่นเด็ก ทำาให้ทั้งสมาชิกในครอบครัว

สามารถใช้พื้นที่ เดียวกันในการทำากิจกรรม

ของตัวเองได้ซึ่ งการมีที่นั่ งหรือเก้าอี้ทำาให้

ผู้สูงอายุน่ังได้ถูกอิริยาบถไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ 

เพราะบางครั้งการนั่งพื้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้ 

เช่น ปวดไขข้อ ปวดหลัง เป็นต้น
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รูปที่ 1 เครื่องเรือนสำาหรับรับแขกท่ีสามารถใช้เป็น
ที่นอนพักผ่อนของคนชรา

 5) เฉลียง (balcony)

 เนื่องจากทาวน์เฮาส์มีพื้นที่ที่จำากัด เฉลียง

หรือชานจึงมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ซึ่งไม่เพียงแต่

เป็นทางสัญจรที่ให้ผู้อยู่เดินเข้าออก แต่ยังเป็น

พื้นที่ที่เกิดกิจกรรมในการพักผ่อน โดยทั้งชาน

ด้านหน้าและด้านหลังต่างก็มีความส่วนตัวที่

แตกต่างกันจึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมและการใช้

งานที่ต่างกัน แต่ก็ยังสามารถใช้งานเพื่อการพัก

ผ่อนได้ดี

 6) ที่จอดรถ (parking lot)

 ควรจัดให้มีพ้ืนท่ีสำาหรับจอดรถจักรยานยนต์

และรถจักรยาน ซึ่งบางโครงการจัดที่ไว้ให้จอด

ใต้ถุนอาคาร ทำาให้ถูกขนาบด้วยผนัง 2 ด้าน 

ทำาให้การเปิดประตูในการใช้งานค่อนข้างแคบ 

และถ้าเมื่อมีการจอดรถจักรยานยนต์และรถ

จักรยานร่วมได้ ทำาให้ไม่สะดวกในการใช้งาน

มากขึ้น จึงควรมีด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง

ไม่มีผนังกั้น หรือจัดให้มีความต่อเนื่องกับที่ว่าง

บริเวณหน้าบ้านเพื่อที่จะอาศัยพื้นที่นี้เป็นทาง

เดินสำาหรับส่วนจอดรถและเป็นพื้นที่สำาหรับ

จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์อีกทางหนึ่ง

5. ผลการศึกษาวิจัย

 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 

และสำารวจ จากกลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ 

3 โครงการ รวมทั้งหมด 15 หลัง โดยจะมี

เนื้อหา ได้แก่ ลักษณะของสมาชิกในครอบครัว 

การใช้พื้นที่ช้ันบนและช้ันล่างภายในที่อยู่อาศัย 

ลักษณะปัจจุบันที่ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ต่อเติมเพื่อรองรับการอยู่อาศัยร่วมกันของ

ครอบครัวสามรุ่น ตลอดจนลักษณะที่จะเปลี่ยน

แปลงในอนาคต 

 โดยในบทความฉบับน้ีขอยกตัวอย่างผลการ

วิจัยเพียงหนึ่งกรณีศึกษาที่สามารถสะท้อนวิถี

การอยู่อาศัย พฤติกรรม และความต้องการพื้นที่

ใช้สอยผ่านการปรับเปล่ียนต่อเติมพื้นที่ของ

ครอบครัวไทยสามรุ่น ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 

และเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการอธิบาย 

ผู้วิจัยจะขอนำาเสนอโดยใช้คำาเรียกแทนและ 

สัญลักษณ์ในการอธิบาย ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 คำาเรียกแทนและสัญลักษณ์ในการอธิบาย  

คำาเรียกแทน สัญลักษณ์  

ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วงกลม  

คนวัยทำางาน รุ่นที่ 2 สี่เหลี่ยม

เด็ก, วัยรุ่น รุ่นที่ 3 สามเหลี่ยม

เด็ก, วัยรุ่น รุ่นที่ 4 ห้าเหลี่ยม

กรณีศึกษา

 เป็นทาวน์เฮาส์ท่ีรองรับสมาชิกในครอบครัว

ทั้งหมด 4 คน ได้แก่

พื้นหลังทึบ หมายถึง ผู้อยู่อาศัยหลักภายในบ้าน

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
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ตารางที่ 2 รายละเอียดข้อมูลของกรณีศึกษา  

รายละเอียด

ทาวน์เฮาส์หน้ากว้าง 5 เมตร

พื้นที่ใช้สอย 115 ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน 20 ตารางวา

จำานวนสมาชิก 4 คน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ รุ่นที่ 2 

อยู่อาศัยมาแล้ว 5 ปี

ชั้นล่าง ชั้นบน
     Fixed Furniture      Semi-Fixed Furniture      Non-Fixed Furniture

                  แสดงการใช้งานของคนแต่ละรุ่นในแต่ละพื้นที่

รูปที่ 3 แสดงการใช้พื้นที่ชั้นบนและล่าง

 1) การใช้พื้นที่ชั้นล่าง

 ภายในบ้านจะมีพื้นที่บริเวณหน้าโทรทัศน์ 

ในพื้นที่อเนกประสงค์ โดยใช้สำาหรับรับประทาน

อาหาร-พักผ่อนสำาหรับสมาชิกภายในบ้าน รวมถึง

เป็นพื้นที่ใช้สอนการบ้านของคนรุ่นที่ 2 ให้แก่

รุ่นที่ 4 อีกทั้งยังมีเปลพับไว้ สำาหรับคนรุ่นที่ 1 

เพ่ือนอนกลางวัน มีการใช้เก้าอ้ีและโต๊ะคอมพิวเตอร์

แบ่งพ้ืนท่ีระหว่างพ้ืนท่ีน่ังเล่นในพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ 

และส่วนเตรียมอาหาร และต่อไปที่ครัวไทยที่ต่อ

เติมขึ้นบนพื้นที่เฉลียงหลังบ้านในภายหลัง ส่วน

ห้องนอนของคนรุ่นที่ 1 จะอยู่ข้างล่างโดยใช้ห้อง

ของที่โครงการจัดไว้ให้ สามารถวางเตียงขนาด

ใหญ่ได้ และมีตู้เสื้อผ้าภายในห้อง 

รูปที่ 4 พื้นที่บริเวณหน้าโทรทัศน์ (พื้นที่อเนกประสงค์) 
และการแบ่งพื้นที่โดยใช้เครื่องเรือนแบบกึ่งถาวร (Semi-
Fixed Furniture)

 2) การใช้พื้นที่ชั้นบน

 ชั้นบนประกอบไปด้วย 3 ห้องนอน และ 1 

ห้องน้ำา ซึ่งห้องนอนใหญ่ จะเป็นห้องนอนของคน

รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 ในห้องสามารถวางเตียงขนาด

ใหญ่ และมีตู้เสื้อผ้าภายในห้อง อีกสองห้องเป็น

ห้องนอนเล็ก ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ และ

อีกห้องปัจจุบันไม่ได้ใช้แต่ยังมีฟูกไว้ในห้อง

สำาหรับคนรุ่นที่ 3 มานอน ซึ่งจะอยู่เป็นครั้งคราว

รูปที่ 5 การใช้งานห้องนอนเล็กทั้ง 2 ห้อง

 นอกจากห้องนอนและห้องน้ำาแล้วนั้น ยังมี

โถงที่กว้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งปัจจุบัน

ถูกใช้สำาหรับวางโต๊ะหมู่บูชา สำาหรับไหว้พระ
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รูปที่ 6 พื้นที่โถงชั้นบนที่ใช้เป็นพื้นที่สำาหรับไหว้พระ

     ต่อเติมครั้งที่ 1          ต่อเติมครั้งที่ 2

รูปที่ 7 พื้นที่ที่มีการปรุงปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม

 3) การต่อเติม

 ต่อเติมครั้งที่ 1 ปี 2556 มีการต่อเติม

ชายคายื่นหน้าบ้าน เทพื้นหน้าบ้าน และต่อเติม

ครัว โดยใช้งบประมาณ 60,000 บาท ประโยชน์

หลักเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีพักผ่อนให้กับคนรุ่นท่ี 1 ท่ีอาศัย

อยู่ในบ้านตลอดทั้งวัน

 ต่อเติมครั้งที่ 2 ปี 2558 ปูกระเบื้องบริเวณ

พื้นที่จอดรถ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำาหรับออกมานั่ง

พักผ่อน และสำาหรับซักล้าง โดยในอนาคตยังไม่มี

แผนจะต่อเติมอะไรเพิ่มต่อเติมครั้งที่ 1 ต่อเติม

คร้ังท่ี 2 รูปท่ี 7 พ้ืนท่ีท่ีมีการปรุงปรุงเปล่ียนแปลง

ต่อเติม

6. สรุปผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ

ในการใช้พื้นที่ของครอบครัวสามรุ่นที่มีรายได้

น้อยถึงปานกลางนั้น พบว่า บ้านที่มีผู้สูงอายุ

หรือคนรุ่นที่ 1 มาอาศัยร่วมกับคนวัยทำางานหรือ

คนรุ่นที่ 2 มีหน้าที่ช่วยเลี้ยงดูหลานหรือคนรุ่นที่ 

3 รวมถึงทำางานบ้าน ดูแลบ้านในขณะที่คนรุ่นที่ 

2 ต้องออกไปทำางานนอกบ้านหรือแม้กระทั่งเป็น

การซื้อบ้าน 2 หลังที่อยู่ติดกันโดยเจาะทางเชื่อม

ระหว่างหลัง โดยเป็นบ้านของคนรุ่นที่ 1 และ

บ้านของคนรุ่นที่ 2 อยู่คนละหลัง โดยบางบ้าน

ก็จะยังคงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยแบบท่ีเคย

เป็นอยู่มาจากต่างจังหวัดให้เห็นอยู่ ซึ่งสามารถ

สรุปประเด็นที่น่าสนใจ และปัญหาของการอยู่

อาศัยทาวน์เฮาส์กลุ่มตัวอย่างของครอบครัว

ผู้อยู่อาศัยสามรุ่น เพื่อนำาไปเป็นเกณฑ์ในการ

ออกแบบต่อไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 4 ได้ดังนี้ 

1) พื้นที่เอนกประสงค์ เป็นพื้นที่ที่เกิดการซ้อน

ทับของการใช้งานในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะ

ต่างเวลากัน ซึ่งการที่มีผู้สูงอายุหรือคนรุ่นที่ 1 

ภายในบ้านนั้น มักจะเกิดการใช้งานพื้นที่อเนก-

ประสงค์ชั้น 1 เพื่อการพักผ่อนระหว่างวัน รวมถึง

เป็นพื้นที่สอนการบ้านของคนรุ่นที่ 2 ให้แก่คน

รุ่นที่ 4 เป็นต้น 2) พื้นที่ต่อเติม ที่จะสอดคล้อง

กับความต้องการของการอยู่อาศัยโดยจะต่อ

เติมพื้นที่เฉลียงหน้าบ้านทั้งติดกันสาดและปูพื้น

กระเบื้อง เพื่อเป็นพื้นที่สำาหรับซักล้าง พื้นที่

สำาหรับเลี้ยงหลาน พักผ่อนระหว่างวัน หรือ

แม้กระทั้งเป็นพื้นที่สำาหรับประกอบอาชีพของ

ครอบครัว เป็นต้น 3) พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้

ของครอบครัว ที่จะสอดคล้องกับรายได้ของกลุ่ม

ตัวอย่างของงานวิจัยนี้ เช่น พื้นที่เฉลียงหน้า

บ้านและที่จอดรถถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่
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สำาหรับขายอาหารตามสั่ง เป็นต้น 4) พื้นที่ที่

เป็นปัญหาในการอยู่อาศัย ได้แก่ ห้องนอนชั้น

ล่างที่ผู้วิจัยได้มีการตั้งสมมุติฐานว่าผู้สูงอายุหรือ

คนรุ่นที่ 1 จะใช้นั้น บางโครงการห้องมีขนาด

เล็กเกินไปแค่สามารถใส่เตียง ขนาด 3.5 ฟุตได้

เพียงเตียงเดียว ซึ่งถ้ามีผู้สูงอายุหรือคนรุ่นที่ 1 

สองคนและต้องมีการเลี้ยงดูหลานหรือคนรุ่นที่ 

3 ภายในห้องด้วยนั้น พื้นที่ไม่เพียงพอ ซึ่งส่วน

ใหญ่ห้องนี้ถ้าไม่ได้ใช้นอนก็จะถูกใช้เป็นห้องเก็บ

ของสำาหรับคนรุ่นที่ 1 และ 3 เป็นส่วนใหญ่ 5) 

พื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ที่โครงการไม่ได้จัดไว้ให้ โดย

มักจะปรับเปลี่ยนห้องนอนเล็กมาเป็นห้องพระ 

และห้องแต่งตัว เป็นต้น
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การพัฒนา ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ อาคารเรียน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำาคัญไม่ได้รับ

การพัฒนาที่ดีเท่าที่ควร รวมถึงรูปแบบอาคารที่มีการกำาหนดเป็นแบบมาตรฐานขึ้นมาใช้ก่อสร้าง ซึ่งไม่

สัมพันธ์กับขนาดการใช้สอย สภาพภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาแนวทาง

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อเนกประสงค์แบบต่อขยายได้เพื่อแก้ปัญหาความต้องการอาคาร

เรียน โดยการนำาแนวคิดของอาคารระบบโมดูลาร์ ที่มีลักษณะยืดหยุ่นด้านประโยชน์ใช้สอยและด้าน

โครงสร้าง ที่ซึ่งสามารถก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการได้หลากหลาย และใช้วิธีการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ สำารวจและการทำากิจกรรมผ่านหุ่นจำาลองเพื่อนำามาสรุปผล และเสนอ

แนะรูปแบบอาคารเรียนทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบสนองด้านการใช้พื้นที่และงบประมาณได้ดีขึ้น

คำาสำาคัญ: หน่วยการเรียนรู้อเนกประสงค์  ระบบโมดูลาร์  โรงเรียนขนาดเล็ก  พื้นที่ทุรกันดาร

Abstract

 From the geographical factors, the key physical component of school building seems not 

to be as good as it should be. The building is often built, complying with standardized design, 

which tends not pertinent to size of classes, geographical conditions and local culture. This 

research focuses on the design of multifunctional learning units to solve the problems of school 

buildings by implementing the “Modular System” which is flexible in terms of space and structure, 

responding to various needs. This research employs a qualitative approach through interviews, 

survey and participatory workshops playing with models. This “Multifunctional Learning Unit” 

would be the alternative option that can be more suitable to limited budget and local conditions 

in rural setting.
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 จากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ส่งผลให้โรงเรียน

ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห่างไกล และทุรกันดารถูกชะลอ

การพัฒนา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ส่งผล

ให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ อาคารเรียน 

ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำาคัญไม่ได้รับการพัฒนาที่

ดีเท่าที่ควร และ งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียน

ขนาดเล็กมีจำากัด กล่าวคือ จำานวนนักเรียนที่

น้อยก็ทำาให้งบประมาณที่มาถึงน้อยตามไปด้วย 

ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน เช่น 

อาคารเรียน ที่เป็นส่วนประกอบสำาคัญต่อทั้ง

ระบบการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีเท่าที่ควร 

 จากการสำารวจพบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก

ส่วนใหญ่มีความต้องการอาคารท่ีเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด และ ห้อง

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียน

จำาเป็นต้องรอหรือร้องขอการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคาร

ที่ชำารุด ต่อเติมเพื่อขยายพื้นที่ หรือสร้างขึ้น

ใหม่เพื่อใช้งานแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรม และ

เสียหาย แต่การช่วยเหลือในทางกายภาพส่วน

ใหญ่เป็นการนำารูปแบบอาคารที่มีการกำาหนด

เป็นแบบมาตรฐานขึ้นมาใช้ก่อสร้าง ซึ่งมักจะ

เกินความจำาเป็นต่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำานวน

นักเรียนต่อชั้นเรียนน้อย

 ปัจจุบันมีแนวคิดการออกแบบอาคารระบบ

โมดูลาร์ (modular system) โดยระบบมีการพัฒนา

ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความยืดหยุ่นเรื่องการ

ปรับเพิ่ม-ลดขนาดได้อิสระมากขึ้น มีโครงสร้าง

เอื้อต่อการต่อเติมภายหลัง การก่อสร้างสามารถ

เลือกวิธีการเชื่อมประกอบอาคารได้ ดังนั้นการ

ใช้สอยในอาคารระบบโมดูลาร์จึงมีการจัดพื้นที่

ให้เป็นหนึ่งหน่วย (unit) ที่มีอิสระในการเลือก

ขนาดการใช้สอยให้สัมพันธ์กับการใช้งาน สามารถ

เพิ่มพื้นที่โดยการเติมพื้นที่อีกหน่วยได้เรื่อยๆ 

ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถตอบ

สนองด้านการใช้งบประมาณได้ดีขึ้น 

 งานวิจัยน้ีเป็นการหาแนวทางในการออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ขนาดเล็กอเนกประสงค์แบบ

ต่อขยายได้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่

ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการนำารูปแบบวิธีคิด

ของอาคารขนาดเล็กระบบโมดูลาร์ (modular 

system) ที่มีความยืดหยุ่นทั้งด้านขนาด ราคา 

ระบบและเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งสะดวกใน

การขนส่งวัสดุ ที่สามารถควบคุมมาตรฐานการ

ก่อสร้างได้ 

2. วัตถุประสงค์

 1) ศึกษาองค์ประกอบการใช้พื้นกายภาพ 

ที่เหมาะสมกับการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

 2) ศึกษาหลักการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ

และวิธีการก่อสร้างหน่วยการเรียนรู้อเนกประสงค์

ระบบโมดูลาร์แบบต่อขยายได้ในโรงเรียนขนาด

เล็ก

 3) นำาเสนอแนวทางการออกแบบหน่วย

การเรียนรู้ขนาดเล็กอเนกประสงค์แบบต่อขยาย

ได้ที่เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรม

การใช้สอยของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

3. วิธีวิจัย

3.1 การทบทวนวรรณกรรม

 การออกแบบงานสถาปัตยกรรมในสถาน

ศึกษาควรเป็นแบบเฉพาะที่ตามความเหมาะสม

ของ สถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน สภาพภูมิศาสตร์ 
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และวัฒนธรรมท้องถิ่น มิใช่เป็นแบบมาตรฐาน 

(standardized design) แล้วใช้กับสถานที่ทั่ว

ประเทศ เพราะการออกแบบของสถานศึกษา และ

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน (นรา สมประสงค์ 

และเสรี ลาชโรจน์, 2546, น. 68-70)

 งานวิจัยจำาเป็นต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับความต้องการพัฒนา

กายภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อนำา

ไปสู่การสร้างเกณฑ์การประเมินแนวทางการจัด

สภาพแวดล้อมกายภาพภายใน ได้ข้อสรุป 5 ข้อ

 1) สำารวจความต้องการ การพัฒนาทาง

กายภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ทราบถึง

ภาพรวมของความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้น

ภายในโรงเรียน

 2) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ภายในสถานศึกษาที่สำาคัญ ประกอบด้วย (1) ด้าน

ภูมิทัศน์ (2) ด้านอาคารสถานที่ และ (3) ด้าน

ความปลอดภัย เช่น ขนาดและสัดส่วนความ

เหมาะสม ของพื้นที่และวัสดุ การเชื่อมโยงพื้นที่ 

เป็นต้น 

 3) ศึกษาการประเมิณความเสี่ยงจากภัย

พิบัติที่อาจส่งผลต่อการออกแบบทางโครงสร้าง

 4) ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ

อาคารระบบโมดูลาร์ งบประมาณ และการต่อ

ขยายอาคาร 

 5)  กรณีศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อม

กายภาพในสถานศึกษา (โครงการ ห้องเรียน

พอดีพอดี จาก Design 4 Disaster) เพื่อเป็น

ส่วนสนับสนุนการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น 

ออกแบบโดยสถาปนิกที่ได้รับการยอมรับระดับ

ประเทศ และบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูล

เพิ่มเติมได้ง่าย 

 

 

รูปที่ 1 ห้องเรียนพอดีพอดี จาก Design 4 

Disaster

3.2 การออกแบบแบบสัมภาษณ์และแบบ

 สำารวจกายภาพ

 วิเคราะห์และสร้างเกณฑ์ความสัมพันธ์ใน

การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้

 3.2.1 จากการทบทวนวรรณกรรมในข้อ 3.1

 3.2.2 กำาหนดการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโรงเรยีน

ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ โดยเลือกศึกษาในกลุ่ม

ของโรงเรียนประถมวัยที่อยู่ในรายช่ือโรงเรียน

ขนาดเล็ก ซึ่งมีจำานวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน 

ต่อโรงเรียน และได้ทำาการร้องขอความช่วยเหลือ

ผ่านโซเชียลมีเดีย (รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน) 

ตั้งแต่ปี 2013-2017 จำานวน 73 โรงเรียน 

การเลือกตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยเลือกจังหวัดท่ีมีการ

ร้องขอความช่วยเหลือมากท่ีสุดคือจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เมื่อทำาการศึกษากายภาพของที่ตั้ง 

ความสอดคล้องของจำานวนอาคารเรียน จำานวน

ครู และจำานวนนักเรียน โดยทำาการคัดเลือก 

1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า เพื่อทำา

ขอบเขตการสำารวจและข้อควรคำานึงถึงเบื้องต้น
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รูปที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

 3.2.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปร 2 ประเภท คอื 

1) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้งานพ้ืนท่ีกายภาพ

ภายในโรงเรียนและแบบสำารวจกายภาพของ

โรงเรียน กำาหนดตัวแปรโดยการวิเคราะห์จาก

ทฤษฎีการออกแบบและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลที่ศึกษา ประกอบด้วย (i) ผังบริเวณ 

(ii) การจัดวางตำาแหน่งอาคาร (iii) การเชื่อมต่อ

พืน้ทีก่ารใชง้าน (iv) การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา (v) การจัดส่วนการ

ใช้งานของครูและนักเรียน (vi) ปัจจัยภายนอกที่

ส่งผลต่อการดำาเนินการเรียนการสอน เพื่อให้

ทราบภาพรวมและปัญหาทางกายภาพภายใน

โรงเรียน 2) หุ่นจำาลอง ซึ่งสอดคล้องกับแบบ

สัมภาษณ์และแบบสำารวจกายภาพข้างต้น มี

จุดหมายในการเชื่อมโยงผังอาคารและภูมิทัศน์

ภายนอกที่มีความต้องการในการพัฒนา ก่อสร้าง 

ปรับปรุงและต่อเติมเพื่อให้ครู ผู้สอนภายใน

โรงเรียนสามารถเข้าใจและสามารถหาแนวทาง

การพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีทิศทาง

 3.2.5 ทำาการวิเคราะห์ผล ซึ่งคาดหน่วยการ

เรียนรู้อเนกประสงค์จะสามารถตอบสนองความ

ต้องการพัฒนากายภาพได้ดีกว่าอาคารเรียนแบบ

มาตรฐาน

 3.2.6 สรุปแนวทางการออกแบบอาคารที่

ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ

3.3 นำาเสนอแนวทางการออกแบบอาคารที่

 ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วม

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษาแบบสัมภาษณ์

 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่กายภาพใน

 โรงเรียนท่ีได้จากการสำารวจและสัมภาษณ์

 ครูผู้สอน

 4.1.1 รูปแบบและ สัดส่วนการใช้งานพื้นที่

 4.1.2 การเปลีย่นแปลงกายภาพของโรงเรียน

 4.1.3  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ

การดำาเนินชีวิตภายในสถานศึกษา 1) ปัจจัยจาก

ภัยพิบัติ 2) ปัจจัยจากระบบสาธารณูปโภค

4.2 การวิเคราะห์จากหุ่นจำาลองการออกแบบ

 กายภาพโดยให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมใน

 การออกแบบ

 การพัฒนารูปแบบ จากแนวคิดการก่อสร้าง

ระบบโมดูลาร์ใน โดยใช้ขนาดและความยาวของ

วัสดุมาคิดเป็นสัดส่วน สามารถจัดหาได้ตาม

ท้องตลาด เช่น ความยาวเหล็ก 6 เมตร และแผ่น

พื้นขนาด 2.4 x 1.2 เมตร โดยจัดทำาสัดส่วนที่ 

1.2, 2.4, 3.6, 4.8 และ 6 เมตร เป็นต้น เพื่อ

ประกอบขึ้นเป็นหน่วยอเนกประสงค์ ที่สามารถ

ปรับเปล่ียนขนาดพ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม 

การออกแบบผนัง ช่องประตู และหน้าต่าง ที่

เอื้อต่อการใช้งานห้องที่หลากหลาย เช่น การใช้

งานเป็นห้องเรียน ห้องสมุด หรือแม้แต่ห้องน้ำา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้และจัดหา

วัสดุที่มีอยู่ตามท้องตลาดได้เกิดประโยชน์สูงสุด
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รูปที่ 3 การพัฒนาหุ่นจำาลองการออกแบบกายภาพ

 ความต้องการในการพัฒนากายภาพภาย

ในสถานศึกษา การปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน 

และก่อสร้างใหม่ โดยร่วมกับครูผู้สอนจัดทำาให้

เห็นเป็นรูปธรรม ผ่านหุ่นจำาลองในบริบทของ (i) 

ผังบริเวณภายในโรงเรียน และ (ii) การเชื่อมโยง

ภายในอาคารบริเวณที่ต้องการพัฒนา

 
รูปที่ 4 หุ่นจำาลองแสดงผังบริเวณ มาตราส่วน 1:250 

 

รูปที่ 5 หุ่นจำาลองกายภาพอาคาร มาตราส่วน 1:50

5. ผลการศึกษา

5.1 การวิ เ ค ร าะห์ ก รณี แบบสั มภาษณ์

 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่กายภาพภาย

 ในโรงเรียน

 5.1.1 รูปแบบการสอนของครูผู้สอน 1 คน 

รับผิดชอบนักเรียน จำานวน 2-3 ระดับชั้น มี

ลักษณะการสอนทีละระดับชั้นแบบเวียนสอน 

โดยให้อยู่ต่างพื้นที่กัน เป็นการสอนแบบ 1 ไป 2 

ไป 3 และวนกลับมา 1 ไป 2 ไป 3 ไปเรื่อยๆ โดย

ห้องเรียนมีขนาด กว้าง 5 x ยาว 6 x สูง โดยมี

หนึ่งระดับชั้น เรียนในห้องเรียน (ZONE 1) และ

อีกระดับชั้นเรียนนอกห้องเรียน (ZONE 2) ดังรูป

ที่ 6 เมื่อมองในผัง ดังรูปที่ 7 อาคารเรียนจะอยู่

ในตำาแหน่งที่ 1

 
รูปที่ 6 ลักษณะการจัดสรรพื้นที่การเรียนการสอน

 5.1.2 ความสอดคล้องของกายภาพและการ

ปรับ หรือสร้างอาคาร โรงเรียนเริ่มมีพัฒนาการ

การเปลี่ยนแปลงกายภาพ ดังรูปที่ 7 และ 8 เช่น 

ปี พ.ศ.2556 เริ่มนำา (13) ระบบ solar cell จากกรม

พลังงานทดแทนเข้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้าหลัก

ภายในโรงเรียน (17)การต่อเติมห้องเรียนอนุบาล

เพิ่มข้ึนจากส่วนอาคารมาตรฐานสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรื้อถอนบ้าน

พักครูเพื่อนำาโครงสร้างเดิมมาต่อเติมโรงอาหาร 

(14)เริ่มมีการนำาโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้ก่อสร้าง

ห้องคอมพิวเตอร์ และ (4) ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ศาลาอเนกประสงค์จากโครงสร้างไม้หลังคา

มุงจากให้เป็นศาลาโครงสร้างเหล็ก (ปี 2558) 

จากรูปที่ 10 พบว่า มีปัญหาในการใช้งาน คือ 

จันทันที่ใช้ในการมุงหลังคามาจากการตัดคร่ึง

ของเหล็กทำาให้ความยาวของชายคาไม่เพียง

พอในการป้องกันพายุฝน เนื่องจากสภาพภูมิ

อากาศมีฝนตกสม่ำาเสมอ 
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รูปที่ 7 ผังบริเวณเดิมของโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

 
รูปที่ 8 ผังบริเวณแสดงการพัฒนาทางกายภาพ

 

รูปที่ 9 (หมายเลข13) อาคารควบคุมไฟฟ้า หลังคาสีน้ำาเงิน
(ซ้าย) และ แผง solar cell (ขวา)

 

รูปที่ 10 ศาลาอเนกประสงค์ (หมายเลข 4) โครงสร้างไม้ 
(ซ้าย) ปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็ก (ขวา)

 5.1.3 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินชีวิตภายในสถานศึกษา 1) ปัจจัยจากภัย

พิบัติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำาป่าไหลหลาก และพายุ

ฝน ทำาให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ปี 

และเน่ืองจากอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนรูปแบบ

มาตรฐานซึ่งไม่ได้ออกแบบเพื่อการป้องกันแผ่น

ดินไหว ไม่มีการยกพื้นสูงขึ้นและมีเพียงชายคา

ย่ืนออกมาทำาให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานด้าน

ความชื้น 2) ปัจจัยจากระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ 

ระบบน้ำาประปามีปัญหาบริเวณต้นน้ำา พลังงาน

ไฟฟ้าไม่เพียงพอซึ่งต้องกระจายไปทุกส่วน

ภายในโรงเรียน เนื่องจากระบบต้องมีการบำารุง

รักษาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากการเข้าถึงสามารถ

ทำาได้ยากจึงทำาให้การช่วยเหลือไม่คุ้มค่าต่อการ

ลงทุนทั้งจากระบบราชการและเอกชน การบำารุง

รักษาจึงทำาได้ยากลำาบาก

5.2 การวิเคราะห์จากหุ่นจำาลองโดยให้ผู้ใช้

 งานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ

 

รูปที่ 11 การวิเคราะห์ผ่านหุ่นจำาลอง

 ทางโรงเรียนมีความต้องการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ดังรูปที่ 8 (ตำาแหน่งที่ 19) โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเป็นห้องสมุด รูป

แบบอาคารทางโรงเรียนสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต 

เนื่องจากอาคารมาตรฐาน สพฐ. (สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไม่อนุมัติ
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ให้ก่อสร้างเพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้น

ภาระในการก่อสร้างทั้งหมด จึงตกเป็นของทาง

โรงเรียนเอง ซึ่งในการก่อสร้างได้รับเงินสนับสนุน

จากการช่วยเหลือภายนอก โดยใช้งบประมาณ 

250,000 บาท อาคารเป็นโครงสร้างไม้ขนาด 

3.5 x 7 เมตร ดังรูปที่ 12 ซึ่งไม่สามารถหาได้ง่าย

ในพื้นที่นั้น โดยมีลักษณะการวางผังแยกตัวออก

จากอาคารเรียนเดิม เนื่องจากโครงสร้างเดิมเป็น 

ปูนผสมไม้ ขนาด 5 x 18 เมตร ไม่สามารถใช้

โครงสร้างอาคารเดิมเป็นส่วนต่อขยายได้ จำาเป็น

ต้องสร้างโครงสร้างแยกอีกส่วนหน่ึง การเช่ือมโยง

การใช้งานใช้ชายคาของอาคารเรียนเดิมเป็นทาง

เชื่อมระหว่างอาคาร ซึ่งมีระยะไม่เพียงพออาจ

จะป้องกันพายุฝนได้ไม่มากนัก

 
รูปที่ 12 ผังแสดงพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

 หากใช้โครงสร้างเหล็กจะใช้งบประมาณอยู่ท่ี 

ตารางเมตรละ 10,817 บาท (ราคาเฉลี่ยจาก

กรณีศึกษา) หรือราว 265,016.50 บาท ซึ่งมีราคา

สูงกว่าเล็กน้อยแต่จัดหาได้ยากลำาบากมากกว่า 

เนื่องจากมีข้อจำากัดที่สำาคัญคือการใช้ไฟฟ้าใน

การก่อสร้าง solar cell มีอายุการใช้งานที่จำากัด 

และต้องมีการบำารุงรักษา ทำาให้สาธารณูปโภคที่

มีไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงเลือกใช้โครงสร้าง

ไม้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โดยใช้

เป็นห้องสมุด

 

รูปที่ 13 พื้นที่เตรียมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

6. สรุปผล

 การออกแบบวางผังในสถานศึกษาควร

คำานึงถึงความเหมาะสมของ สถานที่ตั้ง สภาพ

ที่ดิน สภาพภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ครูผู้สอนได้ใช้งาน และประสบปัญหาที่แท้จริง

ในพื้นที่ มิใช่เป็นแบบมาตรฐาน (standardized 

design) แล้วใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ เพราะ

การออกแบบของสถานศึกษา และสร้างส่ิงแวดล้อม

ที่ดีในโรงเรียน นอกจากเกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอนแล้ว ยังเป็นตัวอย่างในการพัฒนา

อาคารบ้านเรือนในชนบทท่ีจะได้สร้างบรรยากาศ

แวดล้อมให้สวยงามร่มร่ืนควบคู่กันไปด้วย อันเป็น

หนทางหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาสังคมทางด้านอาคาร

สถานที่ และสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย การ

ก่อสร้างอาคารใหม่ไม่ได้เป็นการวางแนวทาง

การพัฒนาไว้ล่วงหน้า โครงสร้างเหล็กระบบ

โมดูลาร์จะสามารถช่วยให้การต่อขยายอาคาร

และการก่อสร้างทำาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากสามารถ

ใช้โครงสร้างบางส่วนร่วมกับอาคารเดิมได้ การ

ออกแบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนได้

ตามความต้องการการใช้งาน ลดการใช้วัสดุที่ไม่

จำาเป็นการวางแผนพัฒนาสามารถทำาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลกกับงบประมาณที่

อาจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

 อย่างไรก็ตามข้อจำากัดเรื่องการเชื่อมต่อ

เหล็กจากการใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นปัญหาที่ต้อง

พิจารณาเป็นพิเศษ ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการนำา



แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อเนกประสงค์สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร
กิติคุณ เตชะวิเชียร และ ผศ.ดร. บุญอนันต์ นทกุล56

ระบบ solar cell เข้ามา และมีการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค์ให้เป็นโครงสร้างเหล็ก ในปี 2558  

โดยการใช้เทคนิคการประกอบแบบ Welding 

(การเชื่อมด้วยไฟฟ้า) ซึ่งในช่วงเวลานั้นระบบ

ไฟฟ้ามีกำาลังเพียงพอท่ีจะทำาการก่อสร้างอาคาร

ได้ แต่ในปัจจุบันระบบ solar cell ขาดการบำารุง

รักษาทำาให้มีกำาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะใช้ใน

การก่อสร้าง 

 สังเกตได้ว่าทางโรงเรียนพร้อมเปิดใจรับ

การนำาโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง

อาคารอาจพบเจอปัญหาเล็กน้อยเมื่อใช้งาน

เช่น ความยาวของเหล็กที่นำามาทำาเป็นจันทันนั้น 

หลังคายาวไม่พอท่ีจะกันน้ำาฝน ขาดการออกแบบ

จัดเตรียมวัสดุที่ดี กล่าวคือ ถ้าสามารถออกแบบ

และจัดเตรียมชิ้นส่วนจากพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

ที่พอจะเข้าถึงไฟฟ้าได้ก่อนขนส่งเพื่อนำาไป

ประกอบด้วยระบบ Bolts, Nuts & Stud Bolts 

(ระบบยึดโครงสร้างเหล็กด้วยน๊อตตัวผู้และ

ตัวเมีย) ในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล วิธีนี้น่าจะ

เป็นการประหยัดเวลาในการก่อสร้างในพื้นที่ที่

ยากลำาบาก
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บทคัดย่อ

 การทำาโครงการที่พักแรมหรือโรงแรมตากอากาศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดภาวะ

โลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมตากอากาศ 

สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บทความชิ้นนี้ มุ่งทบทวน

ตัวแปร จากแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ 

การทบทวนนี้อาจช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพส่ิงแวดล้อมของธุรกิจการท่อง

เที่ยวและโรงแรม การนำาเสนอบทความชิ้นนี้ใช้วิธีการทบทวนเกณฑ์ชี้วัดการออกแบบสถาปัตยกรรม

อย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก มาตรฐานโครงการใบไม้เขียว มาตรฐานอาคารเขียว

ของไทย (TREES) สำาหรับอาคารก่อสร้างและปรับปรุงใหม่ และเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้นเพื่อสรุปตัวแปรที่สำาคัญเสนอเป็นมาตรฐานการประเมินที่มักมุ่ง

เน้นเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของโรงแรมตากอากาศให้ครอบคลุมองค์ประกอบเรื่องการออกแบบ

สถาปัตยกรรมโรงแรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับสถาปนิกและผู้ประกอบการโรงแรม

คำาสำาคัญ: โรงแรมตากอากาศ  การท่องเท่ียวคาร์บอนต่ำา  เกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่าง

ย่ังยืน  มาตรฐานการประเมินการออกแบบโรงแรมตากอากาศ  พ้ืนท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง

Abstract

 The operation of resorts and hotels in tourism industry significantly contribute to the global 

warming and greenhouse gas emission. Architectural elements of the resorts and hotels can 

affect the performance of sustainable environmental management. The purpose of this article 

is to review the variables from the concept of sustainable tourism that indicate the aspects 

of architecture design. The result aims to improve energy efficiency and environment quality 

of tourism and hotel businesses. The research method applied the review and analysis of 

the sustainable architectural design criteria in Thailand, including Green Leaf Standards for 
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hotels by Green Leaf Foundation, Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability 

(TREES) for new construction and major renovation, and Environmental Technology for Tropical 

Design. The findings suggest that standards for comprehensive assessment of resort and hotels, 

which usually focusing on operational guidelines, need more indicators of architectural design to 

mutually benefit both architects and hotel entrepreneurs. 

Keywords: Resorts and Hotel, Low Carbon Destination, Sustainable Architectural Design 

Indicators, Assessment Standards for Resort and Hotel, Koh Chang Designated Area for 

Sustainable Tourism

1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความ

สำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ สถานประกอบการ

ที่พักหรือธุรกิจโรงแรม ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนได-

ออกไซด์เข้าสู่ช้ันบรรยากาศร้อยละ 21 ของปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ท้ังหมดท่ีปล่อยโดยอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว (UNWTO, 2008) แนวคิดการจัดการ

ที่พักตามแนวความคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำา

จึงเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ

โรงแรมให้ประจักษ์แก่นักท่องเท่ียว ปัจจุบันมีการ

ประเมิน หรือให้รางวัลอาคารท่ีคำานึงถึงผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมิน

โรงแรม ซ่ึงแต่ละมาตรฐานการประเมิน จะมีหัวข้อ

การประเมินท้ังในแนวทางเดียวกัน และแตกต่างกัน

ออกไปในด้านการบริหารจัดการอาคาร และแนวคิด

การออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

 ด้วยความสำาคัญของการออกแบบโรงแรม

ตากอากาศท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดผล 

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงนำามาสู่การศึกษา

แนวคิดเรื่องเกณฑ์ช้ีวัดในการออกแบบลักษณะ

ทางกายภาพของโรงแรมตากอากาศ เพื่อเสนอ

เป็นแบบมาตรฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ออกแบบ 

และผู้ที่สนใจพัฒนาโครงการโรงแรมตากอากาศ 

ในบทความช้ินนี้ผู้วิจัยจะนำาเกณฑ์ที่ได้จากมา

วิเคราะห์กับโรงแรมตากอากาศบนพื้นที่เกาะ

ช้างและพื้นที่เชื่อมโยง เนื่องด้วยพื้นที่เกาะช้าง 

และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการส่งเสริมนโยบายการ

ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำา จากองค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง                                    

ยั่งยืน (อพท.) เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำาเนิน

กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำา และส่ง

เสริมให้ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลักของการช่วย

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

โรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยว

คาร์บอนต่ำา จากมาตรฐานการประเมินอาคาร

เขียวประเภทต่างๆ ประกอบกับแนวคิดเทคโนโลยี

การออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทประเทศไทย 

เพ่ือสรุปผลเป็นเกณฑ์ช้ีวัดการประเมินสถาปัตย-

กรรมโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่อง

เที่ยวคาร์บอนต่ำา
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย

 1.3.1 ขอบเขตการวิจัยจะเน้นด้านเน้ือหา

ของการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการออกแบบสถาปัตย-

กรรมอย่างยั่งยืน โดยเปรียบเทียบมาตรฐาน

การประเมินอาคารที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐาน

อาคารเขียวสหรัฐอเมริกา มาตรฐานอาคารเขียว

ของไทย มาตรฐานการประเมินโรงแรมโครงการ

ใบไม้เขียวมาตรฐานการประเมินโรงแรมสีเขียว

อาเซียนและสถานประกอบการสีเขียวและ

พิจารณาตัวแปรที่มีร่วมกันในด้านการออกแบบ

สถาปัตยกรรม

 1.3.2 ขอบเขตทาง ด้านเนื้ อหาในการ

วิเคราะห์ของลักษณะทางกายภาพอาคารใน

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบ

กับสภาพอากาศ (design with climate) เทคโนโลยี

การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานโดย

ทดลองใช้กับโรงแรมกรณีศึกษาพ้ืนที่หมู่เกาะช้าง

และพ้ืนท่ีเช่ือมโยงท่ีได้รับการประเมินอาคารเขียว 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้ประกอบการ

 ผลการวิจัยเพ่ือหามาตรฐานในการออกแบบ

โรงแรมตากอากาศ ลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม

เป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้ประกอบการนำาไปใช้ในการ

ออกแบบโครงการ ธุรกิจโรงแรมตากอากาศ ที่

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

บำารุงรักษาอาคารและออกแบบลักษณะทาง

กายภาพของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.2 สถาปนิก

  ผลการวิจัยน้ีสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทาง

ในการออกแบบและประเมินการบำารุงรักษา

อาคาร โรงแรมตากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

และให้คุณค่าทางสถาปัตยกรรมกับบริบท

แวดล้อม

1.5 ระเบียบและวิธีวิจัย

 1.5.1 การศึกษามาตรฐานต่าง ๆ เพื่อหา

เกณฑ์ชี้วัดการออกแบบ เริ่มจากการวิเคราะห์

เนื้อหาการประเมินที่คล้ายกัน และเหมาะสมกับ

โรงแรมตากอากาศในบริบทประเทศไทยที่มี

สภาพอากาศร้อนชื้น ได้แก่ การบริหารจัดการ

อาคาร การวางผังบริเวณ การประหยัดน้ำา 

พลังงานและบรรยากาศ คุณภาพของสภาวะ

แวดล้อมภายในอาคาร และการป้องกันผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาเป็นเกณฑ์ชี้วัด

 1.5.2 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

กับการออกแบบ โดยอ้างอิง เทคโนโลยีสภาวะ

แวดล้อมในการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขต

ร้อนชื้น (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) การ

ออกแบบกับสภาพอากาศ (design with climate) 

(Olgyay, 1962) เทคโนโลยีการออกแบบบ้าน

ประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

(สุนทร บุญญาธิการ, 2542) และการสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา ผู้ประเมินโรงแรม

โครงการใบไม้เขียวและนายกสมาคมพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  พิจารณาเป็นเกณฑ์ชี้วัดใน

หัวข้อ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 1.5.3 พจิารณามาตรฐานการประเมนิอาคาร

เขียวและหาความเชื่อมโยงกันกับทฤษฎีการ

ออกแบบ ผลจากการค้นคว้าพบว่าเนื้อหาทาง

การออกแบบสถาปัตยกรรมมีความสอดคล้อง

กับเนื้อหาในมาตรฐานการประเมินอาคารเขียว

ของไทย (TREES) มากที่สุด เนื่องจากมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พูดถึงการบริหารจัดการ

โครงการแต่งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

หาเกณฑ์ชี้วัดแนวทางในการออกแบบจึงเลือก

หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประเมินการแบบสถา-

ปัตยกรรมกรรมมาสรุปเป็นเกณฑ์ชี้วัดใหม่ 
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2. ทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำา

 ความหมายของแนวคิดการท่องเที่ยว

คาร์บอนต่ำาในประเทศไทย โดยองค์การบริหาร

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

(อพท.) ซึ่งมีการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรความ

ร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GmbHGIZ หรือ GIZ) ให้ความหมายว่า การ

ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำา หรือ Low Carbon 

Tourism เป็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือ การลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แฝงทุกกิจกรรม

ในหว่งโซค่ณุคา่ทางการทอ่งเทีย่ว  (Tourism Value 

Chain) เป็นการผสมผสานสหวิทยาการ ผนวกกับ

ความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อคงไว้

ซึ่งประสบการณ์และบริการการท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพอย่างยั่งยืน แนวทางการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็น

กลยุทธ์การสื่อสารที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างโอกาสการ

รับรู้ให้นักท่องเที่ยว และอาศัยความเป็นหนึ่ง มุ่ง

ม่ันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว แบบคาร์บอนต่ำา

(Low carbon tourist destination) โดยมีเป้าหมาย

การพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่

เชื่อมโยงเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม หรือ Low Carbon Destination (อพท.-

GIZ, 2555)

2.2 หลักเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวของ 

 สหรัฐอเมริกา (LEED: Leadership in 

 Energy and Environmental Design) 

 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมนำา

มาใช้ในการประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน แบ่ง

ออกเป็นหลายแบบเพื่อความเหมาะสมในการใช้

งาน ในการศึกษาผู้วิจัยเลือกพิจารณา LEED for 

Building Design and Construction (LEED BD+C) 

ซ่ึงใช้สำาหรับประเมินอาคารที่สร้างใหม่หรือ

อาคารที่ปรับปรุง โดยออกแบบการประเมินเพื่อ

ใช้สำาหรับอาคารสำานักงานเป็นหลัก แต่สามารถ

นำามาพิจารณาใช้กับอาคารประเภทอื่น ๆ  ได้ เช่น 

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เกณฑ์การ

ประเมิน แบ่งได้ 8 หมวด ดังนี้ 1) Location and 

transportation 2) Sustainable site 3) Water 

efficiency 4) Energy and atmosphere 5) Materials 

and resources 6) Indoor environment quality 

7) Innovation 8) Regional priority (U.S. Green 

Building Council, 2018) 

2.3 เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงาน

 และสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’ s Rating of 

 Energy and Environmental Sustainable: 

 TREES)

 เกณฑ์การประเมิน จัดทำาโดยสถาบันอาคาร

เขียวไทย (Thai Green Building Institute) สำาหรับ

การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-

NC) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับรองอาคารหรือสิ่งก่อ

สร้างในเมืองไทยที่มีความย่ังยืนทางพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้มาตรฐานดังกล่าว

เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลอย่าง LEED เพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยหันมาใส่ใจถึงความ

สำาคัญของอาคารเขียว (green building) และ

เป็นการพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ย่ังยืนและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การประเมิน แบ่งได้ 8 

หมวด ดังนี้ 1) การบริหารจัดการอาคาร (building 

management) 2) ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (site 

and landscape) 3) การประหยัดน้ำา (water 

conservation) 4) พลังงานและบรรยากาศ (energy 

and atmosphere) 5) วัสดุและทรัพยากรใน
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การก่อสร้าง (materials and resources) 6) 

คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (indoor 

environmental quality) 7) การป้องกันผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม (environmental protection) 8) 

นวัตกรรม (green innovation) (สถาบันอาคาร

เขียวไทย, 2555)

2.4 การประเมินโครงการใบไม้เขียว (Green 

 Leaf Standard for ASEAN)

 มาตรฐานโครงการใบไม้เขียว ดำาเนินการ

โดยมูลนิธิใบไม้เขียว เพ่ือออกใบรับรองมาตรฐาน

การดำาเนินงานแบบคาร์บอนต่ำาของธุรกิจโรงแรม 

และกระตุ้นให้ธุรกิจท่ีพักในประเทศไทยดำาเนิน

การแบบคาร์บอนต่ำา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย มีการพัฒนามาตรฐานการดำาเนิน

งานและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา

มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ

โรงแรมและการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการมีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม

และการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาแนวทางการ

ส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจโรงแรมและการท่อง-

เที่ยวในการพัฒนาแบบยั่งยืน เกณฑ์การประเมิน 

แบ่งได้ 18 หมวด ดังนี้ 1) นโยบายและการสื่อสาร

2) การพัฒนาบุคลากร 3) คณะกรรมการ 4) เป้า-

หมาย และแผนปฏิบัติการ 5) การจัดการของเสีย 

6) ประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน 7) ประสิทธิ-

ภาพการใช้น้ำา 8) ครัว และห้องอาหาร 9) ห้อง

ซักรีด 10) การจัดซื้อ 11) คุณภาพอากาศภายใน

อาคาร มลพิษทางอากาศ และเสียง 12) น้ำา และ

คุณภาพน้ำา 13) สปา และการนวดเพื่อสุขภาพ 

14) สถานที่ออกกำาลังกาย สระว่ายน้ำา และ

กิจกรรมกลางแจ้ง 15) ความปลอดภัยในโรงแรม 

16) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 17) การมีส่วนร่วม

กับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น 18) การส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  (จิรพล สินธุนาวา, 2551) 

2.5 มาตรฐานโรงแรมสเีขยีวอาเซียน (ASEAN 

 Green Hotel Awards)

 เป็นความร่วมมือกันของสมาชิกสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: 

Association of South East Asian Nations) ที่

ตกลงร่วมกันในการดำาเนินการด้านสถานที่ทาง

กายภาพของโรงแรมและการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน ชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อการ

ดำาเนินการท่องเท่ียวแนวคิดคาร์บอนต่ำา (สมพงศ์ 

โสทะรักษ์ และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2556) 

โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน

การท่องเที่ยวสีเขียว เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม

และการดำาเนินการสำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรม การใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว การมีส่วนร่วม

ของชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดการ

ขยะ การจัดการของเสีย  การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ (กรมการท่องเที่ยว, 2555) เกณฑ์

การประเมิน แบ่งได้ 11 หมวด ดังนี้ 1) นโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมและการดำาเนินงานสำาหรับการ

บริหารงานโรงแรม 2) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 3) ความร่วมมือกับชุมชนและ

องค์กรท้องถิ่น 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

5) การจัดการขยะ 6) ประสิทธิภาพพลังงาน 7) 

ประสิทธิภาพน้ำาและคุณภาพน้ำา 8) การจัดการ

คุณภาพอากาศ (ภายในและภายนอกอาคาร) 9) 

การจัดการเสียง 10) การจัดการน้ำาเสียและการ

บำาบัด 11) การจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย
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2.6 เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพัก

 สีเขียว

 เกณฑ์การประเมินสถานประกอบการที่พัก

สีเขียวโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ให้

บริการที่พักแรม ซึ่งหมายรวมถึง โรงแรม รีสอร์ท 

บังกะโล บ้านเช่า และเกสต์เฮ้าส์ เน้นการจัดการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

มีการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น อันเป็นการเสริมสร้างการดำาเนินธุรกิจ

การท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ตามแนวทางการ

อนุรักษ์และพัฒนาอย่างย่ังยืน เกณฑ์การประเมิน 

แบ่งได้ 3 หมวด ดังนี้ 1) การจัดการสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสิ่งอำานวยความสะดวก 2) การ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3) การ

จัดการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน 

(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2555)

3. ผลการศึกษา

 พื้นที่พิ เศษหมู่ เกาะช้างและพื้นที่ เชื่อม

โยงซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแนวคิดการท่องเที่ยว

คาร์บอนต่ำาสภาพพื้นท่ีมีความอุมดมสมบูรณ์ 

มีทั้งพื้นที่ติดชายหาด เขา และป่าชายเลน ทำาให้

เกิดธุรกิจโรงแรมตากอากาศจำานวนมากบนเกาะ

แหง่นี ้จากการสำารวจธรุกจิโรงแรมตากอากาศบน

เกาะช้างในปัจจุบัน นิยมใช้เกณฑ์การประเมิน

โครงการใบไม้เขียวโดยมูลนิธิใบไม้เขียว และ

สถานประกอบการท่ีพักสีเขียวโดยกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรางวัลยืนยันว่า

เป็นสถานประกอบการที่ ให้ความสำาคัญกับ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็น

ผลทำาให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจเข้ามาใช้

บริการ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการนำาเกณฑ์ชี้วัดนี้มา

ปรับใช้กับธุรกิจโรงแรมที่พักตากอากาศ จะช่วย

ส่งเสริมการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น 

กรณีก่อนเริ่มโครงการ ผู้ประกอบการสามารถนำา

เกณฑ์ไปวิเคราะห์สภาพที่ตั้ง ภูมิทัศน์ กฎหมาย

อาคาร ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 

และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการที่ดี และ

กรณีที่โรงแรมตากอากาศที่ต้องการตรวจสอบ

เพื่อปรับปรุงโครงการก็สามารถใช้เกณฑ์ช้ีวัดนี้

เข้ามาพิจารณาปรับปรุงโครงการได้โดยอาจเริ่ม

จากการนำาผังบริเวณโครงการ รูปแบบอาคาร 

และการจัดสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ เช่นการ

จัดตำาแหน่งต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ ตำาแหน่งสระ

น้ำาหรือบ่อน้ำา ให้สัมพันธ์กับช่องเปิดของอาคาร 

ทิศทางลมและรังสีจากดวงอาทิตย์ เพื่อลดผล

กระทบจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร 

เป็นต้น

 ตัวอย่างการประเมินการออกแบบสถาปัตย-

กรรมโรงแรมตากอากาศ กรณีศึกษา โรงแรม เดอะ

เดวา เกาะช้างรีสอร์ท  พิจารณาแบบประเมิน

ด้านการจัดการอาคารประกอบกับแนวคิดทฤษฎี

ด้านการออกแบบควบคู่กันไป ตามเกณฑ์ชี้วัด

การออกแบบสถาปัตยกรรมทั้ง 8 หมวด มีราย

ละเอียดการประเมินสถาปัตยกรรมโรงแรมตาก

อากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำา 

ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building 
Management: BM) (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2555)

(ที่มา: ผู้วิจัย)

BM1 การเตรียมความพร้อม
เป็นอาคารเขียว
BM2 การประชาสัมพันธ์สู่สังคม                                  
BM3 คู่มือการฝึกอบรมแนะ
นำากีใช้งานและการบำารุงอาคาร                                                  
BM4 การติดตามประเมินผล
ขณะออกแบบก่อสร้าง และเมื่อ
อาคารแล้วเสร็จ

Ref.                     
TREES (BMPM1)  

TREES (BM1) 
TREES (BM2) 

TREES (BM3)          

ผลการประเมิน: โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง มีการ
บริหารจัดการครบทุกด้าน ทั้ง BM1-BM4

ตารางที่ 2 หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and 
Landscape; SL)
 (ที่มา: ผู้วิจัย)

SL1 ศึกษาสภาพบริบทที่ตั้ง ศึกษาสภาพอากาศด้วย
โปรแกรม Climate consultant เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
สภาพอากาศของบริเวณที่ศึกษา ตัวอย่าง เช่น กราฟ
ค่าเฉล่ียอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็ว
ลม ของเกาะช้าง จ.ตราด ประจำาปี 2560 ดังรูปที่ 1  

รูปที่ 1 กราฟแสดงอุณหภูมิ ความชื้น สัมพัทธ์ ทิศทาง
และความเร็วลมของเกาะช้าง จ.ตราด

SL2 ศึกษากฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับ 
โรงแรมตากอากาศบนพื้นที่เกาะ ตัวอย่างเช่น กฎ
กระทรวง พ.ศ. 2546 กำาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำาเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 กฎหมายการก่อสร้างอาคารที่ติดชายฝั่งทะเล 
กิ่งอำาเภอเกาะช้าง

ผลการประเมิน: การออกแบบอาคารถูกต้องตาม
กฎหมาย

SL3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม และ
การโคจรของดวงอาทิตย์ ของโครงการ (อวิรุทธ์ ศรีสุธา-
พรรณ, 2552) 

รูปที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตำาแหน่งสภาพแวดล้อม
กับมุมแอซิมัท และมุมแอลติจูด (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ,
 2552)

ตารางที่ 2 หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and 
Landscape; SL) (ต่อ)
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รูปท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตำาแหน่งสภาพแวดล้อม
กับการโคจรของดวงอาทิตย์ (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)

ผลการประเมิน: ตำาแหน่งอาคารและต้นไม้เกิดการ
บังเงา

 
SL4 วางผังโครงการ ตำาแหน่งอาคาร และลักษณะ
ทางกายภาพท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับทิศทางลม แดด

รูปที่ 5 (ด้านซ้าย) แสดงการจัดวางตำาแหน่งอาคาร
ที่พักอาศัยที่ไม่มีการปรับอากาศ (ด้านขวา) แสดงการ
จัดวางตำาแหน่งและสัดส่วนของอาคารที่พักอาศัยที่มี
การปรับอากาศ (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)

ผลการประเมิน: การจัดวางอาคารอาคารทรง
กระบอกมีอัตราส่วนที่สมดุลกันทุกทิศทาง

SL5 ออกแบบหรือตรวจสอบการลดพื้นที่ผิวอาคาร
เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร (อวิรุทธ์ 
ศรีสุธาพรรณ, 2552)  

รูปที่ 6 การลดพื้นผิวเปลือกอาคารช่วยลดการถ่ายเท
ความร้อนเข้าสู่อาคาร (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)

ผลการประเมิน: พื้นที่ผิวอาคารต่อพื้นที่ใช้สอย
อาคาร เท่ากับ 3/2 = 1.5

SL6 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการใช้อาคาร เช่น คำานวณพื้นที่เปิดโล่ง
เชิงนิเวศ และพื้นที่สีเขียว ที่เหมาะสม (สถาบันอาคาร
เขียวไทย, 2555)

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ฐานอาคารกับพื้นที่
เปิดโล่งเชิงนิเวศและพื้นที่สีเขียว

ตารางที่ 2 หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and 
Landscape; SL) (ต่อ)

ตารางที่ 2 หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and 
Landscape; SL) (ต่อ)
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A= พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) 
B= พื้นที่ฐานอาคาร (Building Footprint) 
C1,C2 = พื้นท่ีสีเขียว                                               
พ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (A+D)≥ 0.2 x พ้ืนท่ีโครงการ (B)
โดยพื้นที่สีเขียว  ≥0.4 x พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ

ผลการประเมิน:  

พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.25 x พื้นที่ฐาน
อาคาร (B) 5,374.22 ) ≥ 0.25 x 3,054.78                                                                           
5,374.22 ) ≥ 763.69 

โดยพื้นที่สีเขียว(C) ≥0.4 x พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)                                 
2,722.22≥ 0.4 x 5,374.22                                                              
SL7 วิเคราะห์รูปทรงอาคารและทิศทางการวางต้นไม้
ยืนต้น (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2555) 

รูปที่ 8 การวางต้นไม้ยืนต้นในทิศใต้ ตะวันตก และ
ตะวันออก ช่วยในการบังแดด (TREES SL5.3)

ตารางที่ 2 หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and 
Landscape; SL) (ต่อ)

ตารางที่ 2 หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and 
Landscape; SL) (ต่อ)

ผลการประเมิน: ผังอาคารทรงกลมปลุกต้นไม้ล้อม
รอบทิศตะวันออกและทิศใต้

SL8 การใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศ และการออกแบบ
ภูมิทัศน์

   
รูปที่ 9 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำา ดิน และต้นไม้
ในการทำาความเย็นให้กับอาคาร (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 
2552)

ผลการประเมิน: อาคารล้อมรอบบ่อน้ำา ลมพัดความ
เย็นจากน้ำาเข้าสู่อาคาร

SL9 การออกแบบแนวต้นไม้เพื่อกำาหนดทิศทางลม
พัดเข้าสู่อาคาร 

รูปที่ 10 ออกแบบบ่อน้ำา และต้นไม้ในแนวลมพัด
ผ่าน นำาความเย็นเข้าสู่อาคารปรับอากาศ (ซ้าย) และ
ไม่ปรับอากาศ (ขวา) (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552 
และสุนทร บุญญาธิการ, 2541)

ผลการประเมิน: แนวต้นไม้ไม่ได้ช่วยกำาหนดทิศทาง
ลมเข้าสู่อาคาร แต่เป็นกำาแพงบังสายตา สร้างพื้นที่
ส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่อาศัย
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AD1 การออกแบบช่องเปิด และอุปกรณ์บังแดด

รูปที่ 11 วิธีตรวจสอบและประเมินอุปกรณ์บังแดดที่มี
การติดตั้งไว้แล้ว (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)
 
ผลการประเมิน: ไม่มีการออกแบบอุปกรณ์บังแดด
 
AD2 การออกแบบเปลือกอาคาร: ผนังทึบ  

ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารจากสภาพ
แวดล้อมภายนอกอาคารที่ไม่พึงประสงค์ (อวิรุทธ์ ศรี
สุธาพรรณ, 2552) เช่น ไม่มีรอยรั่วซึมจากผนังในห้อง
ที่มีการปรับอากาศ การติดตั้งฉนวนกันความร้อน การ
ออกแบบผนังทึบทางด้านตะวันออก ตะวันตกเพราะ
ยากต่อการบังแดด การเลือกทาสีผนังโทนสว่าง เพื่อ
สะท้อนรังสีตรงจากดวงอาทิตย์และไม่สะสมความ
ร้อน การใช้กระจกที่ยอมให้แสงผ่านและควบคุมความ
ร้อนได้ดี เป็นต้น
 
ผลการประเมิน: ผนังทึบไม่มีราอบรั่วซึม ในห้องปรับ
อากาศ แต่ไม่มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
 
AD3 การออกแบบหลังคา:

การออกแบบหลังคา ต้องพิจารณาถึงการกันรังสี
ความร้อน การระบายน้ำา เช่น การออกแบบหลังคาจั่ว
ทรงสูง เพื่อระบายน้ำาฝน การออกแบบหลังคา 2 ชั้น 
การออกแบบหลังคาย่ืนยาว เพ่ือป้องกันรังสีความร้อน
และการระบายอากาศ เป็นต้น (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 
2552)  
 
ผลการประเมิน: อาคารบางหลังออกแบบหลังคา 2 
ชั้น ทรงจั่วระบายน้ำาได้ดี อาคารบางหลังออกแบบ
หลังคา flat slab ทำาให้เกิดความชื้นสะสมภายใน
อาคาร

AD4 การใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 
(Materials and Resources): 
การเลือกใช้วัสดุที่ควรคำานึงถึง คือ การเลือกใช้วัสดุ
รีไซเคิล การนำาวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ การใช้วัสดุพื้น
ถิ่น การใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้
วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ การใช้วัสดุผิวมัน น้ำาหนักเบา 
เป็นต้น   (TREES MR, 2555)
 
ผลการประเมิน: การใช้วัสดุมีข้อจำากัดเพราะต้อง
ขนส่งทางเรือจากตัวเมืองตราด จึงไม่มีความหลากหลาย
ของวัสดุ

ตารางที ่4 หมวดที ่4 การประหยัดน้ำา (Water Conservation:
WC)

WC1 การประหยัดน้ำาและใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(TREES WC1, 2555) WC 1.1 เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ 
และก๊อกน้ำา ประหยัดน้ำา (TREES WC1, 2555)                                                                                                 
WC 1.2 พิจารณาการใช้น้ำารดน้ำาต้นไม้                                                               
WC 1.3 ติดตั้งถังเก็บน้ำาฝน ใช้บางส่วนของโครงการ 
เพื่อทดแทนน้ำาประปา (TREES WC1, 2555)                                                                  
WC 1.4 ติดมาตรวัดน้ำาย่อย เพื่อการบริหารจัดการ
น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ (TREES WC1, 2555)

ผลการประเมิน: มีมาตรการประหยัดน้ำา ตามข้อ 
WC1.1-1.4

ตารางที่ 5 หมวดที่ 5 พลังงานและบรรยากาศ (Energy 
and Atmosphere: EA)

(ที่มา: ผู้วิจัย)

EA1 พิจารณา ทิศทางของอาคาร ในการลดภาระ
ทำาความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และลดภาระ
การใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง (อวิรุทธ์ ศรสีุธาพรรณ, 2552)                                                                                             
EA2 พิจารณาเทคโนโลยีการปรับอากาศ เช่น ระบบ
ปรับอากาศจ่ายลมเย็นจากเพดาน ระบบปรับอากาศ
จ่ายลมเย็นจากใต้พื้น (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)                                                                                                    
EA3 พิจารณาการใช้ไฟฟ้า และน้ำา จากการคำานวณ
ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำาในแต่ละเดือน

ผลการประเมิน: ปฏิบัติตามข้อ EA1 และค่าใช้ไฟฟ้าใน
เดือนที่มีการเข้าพักสูงสุด 200,000 บาท

ตารางที่ 3  หมวดที่ 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
(Architecture and Design: AD) 
 (ที่มา: ผู้วิจัย)

ตารางที่ 3  หมวดที่ 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
(Architecture and Design: AD)  (ต่อ)
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ตารางที่ 6 หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE)

(ที่มา: ผู้วิจัย)

IE1 ตรวจสอบคุณภาพอากาศเบื้องต้น ด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสการรับรู้ของร่างกาย (อวิรุทธ์ ศรีสุธา-
พรรณ, 2552)
IE2 คำานวณปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (TREES IE P1, 2555)                                                                          
IE3 ตรวจสอบการควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอก
เข้าสู่ภายในอาคาร (TREES IE1.3, 2555)                                                                               
IE4 ควบคุมพื้นที่สูบบุหรี่ ห่างจากประตู หน้าต่าง 
หรือช่องนำาอากาศเข้า ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(TREES IE1.4, 2555)                                                        
IE5 ควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร โดยแยกระบบ
ววงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 ตารางเมตร หรือตาม
ความต้องการ (TREES IE3, 2555)
IE6 ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในระบบปรับอากาศ
ตามค่ามาตรฐานระบบปรับอากาศและการระบาย
อากาศ (แนวคิดของการออกแบบอาคารให้แห้ง) 
(TREES IE5, 2555)                                                                             
IE7 แยกอุปกรณ์ที่ทำาให้เกิดความร้อน และแหล่ง
กำาเนิดความชื้นให้อยู่ภายนออาคาร (สัมภาษณ์ 
อ.ธนวันต์ ผู้ประเมินโครงการใบไม้เขียว, 27 พ.ย. 
2560)                                                                                           
IE8 จัดวางตำาแหน่งอาคารและช่องเปิดให้เหมาะสม 
ไม่เกิดจุดอับชื้น ใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
และเครื่องกรองอากาศ (บทสัมภาษณ์ อ.ธนวันต์ 
ผู้ประเมินโครงการใบไม้เขียว และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ,
2552)
IE9 เลือกวัสดุดูดซับความชื้น และป้องกันฝุ่นละออง 
(อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)                                                                                                 
IE10 เลือกใช้สีทาอาคารท่ีปลอดสารพิษ Low – VOCs 
หรือ zero – VOCs paints (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ,
2552)

ผลการประเมิน: มีการปฏิบัติตามข้อ IE3, 4, 5, 10

5. สรุปผลการศึกษา

 จากการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานอาคาร

เขียวหลายมาตรฐาน ผนวกกับทฤษฎีการออก

แบบสถาปัตยกรรม นำามาสู่เกณฑ์ชี้วัดการออก

แบบโครงการโรงแรมตากอากาศด้วยแนวคิด

การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำา 8 หมวด โดยอ้างอิง

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมไทย หรือTREES สำาหรับการก่อสร้าง

และปรับปรุงโครงการใหม่ และเพิ่มเติมหมวดที่ 

3 ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบผนวกกับ

หมวดวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง ซึ่งเป็น

ส่วนสำาคัญของการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมเพื่อ

การออกแบบและปรับปรุง ดังตารางที่ 9

 เกณฑ์ช้ีวัดจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ

เจ้าของโครงการ และสถาปนิกผู้ออกแบบ ใน

การทำาให้สถาปัตยกรรมเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วย

พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ตารางที่ 7 หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม (Environmental Protection: EP)

(ที่มา: ผู้วิจัย)

EP1 การบริการจัดการขยะ การเตรียมพื้นที่แยกขยะ 
(TREES EP P2)
EP2 วางตำาแหน่งเครื่องระบายความร้อนห่างจาก
ที่ดินข้างเคียง เพื่อลดผลกระทบมลภาวะทางอากาศ 
(TREES P2)

ผลการประเมิน: มีการปฏิบัติตามข้อ EP1, 2

ตารางที่ 8 หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation: 
GI) พิจารณาเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงานอื่น ๆ 
ที่ได้จากการสำารวจพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
ตัวอย่าง ดังตาราง 
 (ที่มา: ผู้วิจัย)

GI1 การออกแบบปรับสภาพพื้นที่โครงการ ให้เกิด
ความชัน เพื่อให้น้ำาไหลลงพื้นที่รับน้ำา หรือวางถัง
กักเก็บน้ำาฝนใต้ดิน เพื่อสำารองน้ำาไว้ใช้ประโยชน์ใน
ช่วงฤดูแล้งหรือนำามาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำาต้นไม้ 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย                                                                                              
GI2 การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า เช่น ติดตั้งกังหันน้ำา กังหันลม แผงโซลาร์เซลล์ 
หรือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพื่อลดภาระค่าใช้ไฟฟ้า
ภายในโครงการ

ผลการประเมิน: ไม่มีนวัตกรรม
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ตารางที่ 9 เกณฑ์ชี้วัดของการออกแบบโครงการโรงแรม
ตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำา 

 (ที่มา: ผู้วิจัย)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building 
Management)

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and 
Landscape)

หมวดที่ 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
(Architecture and Design)

หมวดที่ 4 การประหยัดน้ำา (Water Conservation)

หมวดที่ 5 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and 
Atmosphere)

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายใน
อาคาร (Indoor Environmental Quality)

หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Protection)

หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation)
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การศึกษาปัจจัยตามแนวคิดแอคทีฟดีไซน์ที่ส่งเสริม

กิจกรรมทางกายของพนักงานในอาคารสำานักงาน

Study of Active Design Factors to Promote Physical Activities 

of Workers in Office Building

วริษฐา เจริญยิ่งไพศาล1 และ ดร. จุฬวดี สันทัด2

Varistha Charoenyingpaisal1 and Chulawadee Santad, Ph.D.2
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 E-mail: varistha2@gmail.com1, chulawadee@ap.tu.ac.th2

บทคัดย่อ

 ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม สังคม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารสำานักงานใน

ปัจจุบัน เป็นสาเหตุที่ทำาให้คนเมืองในกลุ่มวัยทำางานมีพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือมีกิจกรรมทางกายไม่

เพียงพอ เสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แนว

คิดแอคทีฟดีไซน์ (active design) จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยในการจัดการและออกแบบสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ มีหลักการสำาคัญ คือ สร้างโอกาสในการเพิ่มกิจกรรมทางกายในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาแนวคิดการออกแบบอาคารสำานักงานและแอคทีฟดีไซน์ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรม

ทางกาย รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (อาคารและบริบทโดย

รอบ) กับพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของอาคารสำานักงาน โดยผู้วิจัยใช้วิธีสำารวจข้อมูลด้านกายภาพร่วมกับ

ด้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะของอาคารสำานักงาน ผ่านการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการ

จับจองพื้นที่และการเลือกเส้นทางสัญจรของคนเดินเท้าอย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาชี้ว่าปัจจัยที่มี

ผลต่อพฤติกรรมทางกายของผู้ใช้งานอาคารสำานักงานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดแอคทีฟดีไซน์ แบ่งได้เป็น 

2 ระดับ คือ 1) ระดับบริบท ได้แก่ ตำาแหน่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของอาคาร และ 2) ระดับอาคาร 

ประกอบด้วย การเชื่อมต่อของมุมมอง ตำาแหน่งและรูปแบบของการสัญจรหลักภายในอาคาร ซึ่งส่งผล

โดยตรงต่อการออกแบบอาคารสำานักงาน 

คำาสำาคัญ: แอคทีฟดีไซน์  กิจกรรมทางกาย  อาคารสำานักงาน

Abstract

 The human behavioral, social and physical environment factors of the office buildings 

have impact on non-active behaviors of office workers. These aforementioned factors lead 

people in working age groups to have a sedentary behavior or insufficient physical activities. 

The sedentary behavior is one of the causes of Non-Communicable Diseases (NCDs) leading to 

premature death. Consequently, active design is introduced to solve the problem to encourage 
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and promote physical activities through the design and layout of the building’s physical 

environment. This research not only focuses on office building design and active design to 

promote physical activities but also analyzes the relationship between physical environment 

(building and its vicinity) and human behavior in office building. The research methods applied 

observation of physical and behavioral information in public space of the sampled office building 

through static snapshot and movement trace. In conclusion, the research indicated two levels 

of factors that affected on physical activities of workers in consideration with active design: 

1) at neighborhood level featuring site location and the vicinity, 2) at building level featuring visual 

connectivity, location and type of circulation system in building, which imposed direct effects 

on the office building’s design process.

Keywords: Active Design, Physical Activity, Office Building

1. ที่มาและความสำาคัญ

 สถานการณ์ของการมีกิจกรรมทางกายไม่

เพียงพอและคนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นสาเหตุ

หลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในช่วง

อายุ 30-65 ปีของประชากรทั่วโลกในแต่ละปีก

ว่า 15 ล้านคน ด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อัน

ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต 

โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ซึ่งไม่

ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้

ชีวิตที่ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง (World 

Health Organization, 2017)

 จากผลสำารวจพฤติกรรมของคนไทยในปี 

พ.ศ. 2558 พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง

เพิ่มขึ้นจาก 13.42 ชั่วโมงต่อวัน ในปี พ.ศ. 2557 

เป็น 13.54 ชั่วโมงต่อวัน ในปี พ.ศ. 2558 ในขณะ

ที่มีกิจกรรมทางกายเฉลี่ยเพียง 2 ชั่วโมงต่อวัน 

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความ

เสี่ยงต่อการเผชิญกับจำานวนผู้ป่วยด้วยโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนในกลุ่มวัย

ทำางานที่ต้องนั่งทำางานต่อเนื่องนานกว่า 6 ชั่วโมง

ต่อวัน โดยไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ ภายใต้สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม (พีรดนย์ 

นิมิตรนราดล, 2553) คนเมืองในกลุ่มวัยทำางาน

จึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากการมีกิจกรรมทาง

กายไม่เพียงพอ แนวคิดแอคทีฟดีไซน์ได้เข้ามามี

บทบาทในการจัดการและออกแบบสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อ

ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มกิจกรรมทางกายใน

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา

ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ 

2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

 การวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาปัจจัยตาม

แนวคิดแอคทีฟดีไซน์ที่ส่งเสริมกิจกรรมทาง

กายของพนักงานในอาคารสำานักงาน โดยมี

วัตถุประสงค์ คือ

 1. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออก

แบบอาคารสำานักงานและบริบทที่ช่วยส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย
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 2. ศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ของ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรมการใช้

พื้นที่ของอาคารสำานักงานและบริบทโดยรอบ

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกาย-

 ภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์

 มนุษย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี

ความสัมพันธ์ต่อกันใน 2 ทิศทาง คือ มนุษย์

สร้างสภาพแวดล้อมขึ้นตามความต้องการของ

มนุษย์ ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็

มีผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา

จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน 3 ปัจจัย 

(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2556) ได้แก่ โอกาสของ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตำาแหน่งขององค์

ประกอบ และคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

 กิจกรรมทางกาย เป็นการเคลื่อนไหวทาง

ร่างกายซึ่งทำาให้เกิดการเผาพลาญพลังงาน

มากกว่าการพักผ่อน โดยรวมถึงการทำางาน การ

เดินทาง หรือกิจกรรมนันทนาการที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน (World Health 

Organization, 2017)

 ความสัมพันธ์ของการออกแบบกับพฤติกรรม

แตกต่างกันไปตามประเภทของอาคาร โดยมี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางกาย 3 ปัจจัย 

(Zimring, Joseph, Nicoll & Tsepas, 2005) ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัย

ภายในองค์กรและปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับแอคทีฟดีไซน์

 แอคทีฟดีไซน์ (active design) หลักการ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด

กิจกรรมทางกายผ่านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบสำาคัญ (BETA, 

2016) ได้แก่ 

 1. เส้นทางเดิน (routes) หรือทางสัญจร

สำาหรับการเดินเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ 

ของอาคาร ประกอบด้วย ทางเดิน บันได ลิฟต์ 

ทางลาด และสิ่งที่มีคุณสมบัติในการเข้าถึงอื่น ๆ

เป็นองค์ประกอบสำาคัญของอาคารที่ทำาให้เกิด

กิจกรรมทางกายและความหนาแน่นในการใช้งาน

โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพของพื้นที่ การเข้าถึง ความ

ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความสวยงาม 

และเป้าหมายในการใช้พื้นที่ 

 2. จุดหมายปลายทาง (destinations) การ

สร้างพื้นที่น่าสนใจของอาคารให้เป็นจุดหมาย

สำาหรับการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างระยะทางเดิน

เท้าในการเข้าถึงระหว่างพื้นท่ีจากตำาแหน่งหนึ่ง

ไปยังอีกตำาแหน่งหนึ่ง โดยผู้ใช้จะต้องสามารถ

รับรู้ มองเห็น และตระหนักถึงจุดหมายนั้น ๆ 

ทั้งในและนอกอาคารได้ การออกแบบและวาง

ตำาแหน่งพื้นที่การใช้งานจึงมีความสำาคัญต่อการ

ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกิจกรรมทาง

กายได้ โดยเฉพาะพื้นที่กลางแจ้ง พื้นที่สีเขียว 

และพื้นที่ส่วนกลาง

 3. กิจกรรม (activity program) หรือพื้นที่

ใช้สอยของอาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิ่ม

กิจกรรมทางกาย เช่น ห้องออกกำาลังกาย สระว่ายน้ำา 

ที่จอดจักรยาน ห้องอาบน้ำา พื้นที่อเนกประสงค์ 

และพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น เป็นการจัดเตรียม

สิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อช่วยส่งเสริมและเพิ่ม

โอกาสให้แก่ผู้ใช้งานในการเกิดกิจกรรมทาง 
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 4. สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร (building 

surrounding) อาคารมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม

และการใช้งานของผู้คนโดยรอบ ผ่านทางวัสดุ 

การมองเห็น มวลของอาคาร เงาของอาคาร 

การเข้าถึง และการใช้งานของอาคาร ซึ่งมีผลต่อ

ความสามารถในการเดินของคนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีผลต่อคุณภาพ

ของพื้นที่ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว

ระหว่างพื้นที่เหล่านั้น

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับอาคารสำานักงาน

 อาคารสำานักงานมีบทบาทสำาคัญในการ

สนับสนุนการทำางาน ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสร้าง

โอกาสทางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

พนักงานในการออกแบบจึงควรคำานึงถึงความ

ยืดหยุ่นของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

พื้นที่พบปะที่หลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ

ทางสังคม (WBDG, 2016)

 ในปัจจุบัน ได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน

ประเมินคุณภาพอาคาร WELL (IWBI, 2017) ที่

ให้ความสำาคัญกับมิติทางด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่ม

สุขภาวะที่ ดีของอาคารสำานักงานส่งผลดีต่อ

ประสิทธิภาพในการทำางานและเพิ่มมูลค่าที่

สูงขึ้น (WBDG, 2016)

 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ

ที่ดีตามแนวคิดดังกล่าว คำานึงถึงปริมาณและ

คุณภาพของแสงที่เข้าถึง ความรู้สึกการปิดล้อม 

ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึง ทัศนียภาพจาก

หน้าต่าง การเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านประสาท

สัมผัส และการควบคุมสภาพแวดล้อมในการ

ออกแบบ โดยมักเป็นการเน้นผ่านคุณภาพของ

สภาพแวดล้อมทางด้านอากาศ แสงแดด น้ำา 

ความช้ืน ความสบาย และความรู้สึกและการรับรู้

อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าว ยังไม่ได้กล่าวถึง

หลักการออกแบบที่ ส่งเสริมหรือเพ่ิมให้เกิด

กิจกรรมทางกายโดยตรงเม่ือเทียบกับแนวความ

คิดของแอคทีฟดีไซน์ 

4. วิธีการวิจัย

 มีข้ันตอนในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี้

4.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.2 สำารวจพื้นท่ีศึกษาเบื้องต้นจากการรวบ

 รวมข้อมูลทุติยภูมิ

 เพื่อนำามาจัดกลุ่มอาคารสำานักงานและ

เลือกกรณีศึกษา จำานวน 150 อาคาร พบว่า

สามารถแบ่งย่านของอาคารสำานักงานตามบริบท

ภายในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

ได้เป็น 3 ย่าน คือ ย่านสีลม-สาทร ย่านลุมพินี 

และย่านสุขุมวิทและอื่น ๆ

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 1  ผังแสดงตำาแหน่งอาคารสำานักงานให้เช่าในย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

4.3 การเลือกกรณีศึกษา 

 มีเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา ดังนี้ 
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 1. จากการสำารวจพ้ืนท่ีเบ้ืองต้น โดยพิจารณา

จากตำาแหน่งท่ีตั้งความเป็นย่านของอาคาร

สำานักงานและสาธารณูปการ โดยย่านสีลม-สาทร 

มีลักษณะการกระจุกตัวของกลุ่มอาคารสำานักงาน

อย่างชัดเจนและมีสาธารณูปการครบครันอยู่

โดยรอบกว่าย่านอื่น

 2. กำาหนดพื้นที่กรณีศึกษาจากลักษณะ

บล็อกเมือง (urban block) ของย่านสีลม-สาทรที่

มีการกระจุกตัวของอาคารสำานักงานและอยู่ใกล้

กับสาธารณูปการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อ

ควบคุมตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และบริบทข้างเคียงของอาคารที่จะเลือกเป็น

กรณีศึกษา

 3. เลือกกรณีศึกษาจากบล็อกเมืองภายใน

ย่านสีลม คือ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 เพื่อเป็น

ตัวแทนของอาคารสำานักงาน ประเภทอาคารสูง

ที่มีการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสม (mixed use 

building)

 

4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลของกรณีศึกษา

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรม

การใช้พื้นที่ของอาคารสำานักงาน ผ่านการเก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบใน 2 รูปแบบ (จุฬวดี 

สันทัด, 2548) ได้แก่ 

 1. การบันทึกรูปแบบกิจกรรมของการจับจอง

พื้นที่ (static snapshots) 

 เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบและปริมาณของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะของอาคาร

สำานักงาน ทั้งในลักษณะของกิจกรรมเคลื่อนที่ 

กิจกรรมหยุดนิ่ง และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

โดยจำาแนกกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ พนักงานสำานักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคล

ภายนอก

 2. การเลือกเส้นทางสัญจรของคนเดินเท้า 

(movement traces) 

 เพื่อศึกษาการเลือกเส้นทางของผู้ใช้อาคาร

สำานักงาน มีวิธีการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างจากพนักงานสำานักงาน โดยมี

จุดเริ่มต้นบริเวณโถงลิฟต์ชั้นล่าง (ground floor) 

กำาหนดเวลาในการสังเกตการณ์ตัวอย่างละ 

10 นาที และสิ้นสุดการเก็บข้อมูลเมื่อหยุดทำา

กิจกรรมเกินกว่า 3 นาที (ให้ถือว่าถึงจุดหมาย

ปลายทางแล้ว) 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลค่าเฉลี่ยและแสดงรูปแบบ

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบปกติ จึงกำาหนดการเก็บ

ข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าวในวันทำางานที่ไม่ใช่

วันหยุดเทศกาล และเลือกวันระหว่างสัปดาห์ 

(วันอังคาร-วันพฤหัสบดี) โดยแบ่งการเก็บข้อมูล

ออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่

 ช่วงที่ 1 เวลา 08:00-09:00 น. 

  ช่วงเวลาก่อนทำางาน

 ช่วงที่ 2  เวลา 10:00-11:00 น. 

  ระหว่างวันช่วงเช้า

 ช่วงที่ 3  เวลา 12:00-13:00 น. 

  ช่วงเวลาพักกลางวัน

 ช่วงที่ 4  เวลา 14:30-15:30 น. 

  ระหว่างวันช่วงบ่าย

 ช่วงที่ 5 เวลา 17:00-18:00 น. 

  ช่วงเวลาเลิกงาน

4.5 การวิเคราะห์ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แบ่งลักษณะของ

กิจกรรมทางกายออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

กิจกรรมแบบเคลื่อนที่ และกิจกรรมแบบหยุดนิ่ง 

ให้สัมพันธ์กับกรอบทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม

ทางกาย และเพื่อนำาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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กับพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะของอาคาร

สำานักงานและบริบทข้างเคียง

5. ผลการวิจัย

5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  1 เป็นอาคาร

สำานักงานให้เช่าสำาหรับลูกค้าทั่วไปและบริษัท

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจ ติดถนนสีลม เปิดดำาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.

2532 มีลักษณะเป็นอาคารสูง 29 ชั้น และชั้น

ใต้ดิน 1 ชั้น แบ่งพื้นที่ให้เช่าส่วนสำานักงาน พื้นที่

ค้าปลีก และลานจอดรถ มีพื้นที่รวมประมาณ 

91,600 ตารางเมตร

 1. ที่ตั้งและบริบทโดยรอบ 

ตั้งอยู่ภายในย่านซ่ึงมี รูปแบบกิจกรรมและ

การใช้งานที่หลากหลาย อันได้แก่ ที่พักอาศัย 

สำานักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพ

สินค้า ร้านค้า ตลาดนัด และพื้นที่สาธารณะอยู่

ในระยะเดินไม่เกิน 700 เมตร รวมถึงมีรถไฟฟ้า 

BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วยสร้างความ

ต่อเนื่องของการสัญจรทางเท้า มีเส้นทางเดิน

ซึ่งเป็นทางลัดระหว่างอาคารและตามตรอกซอย 

ช่วยลัดเลาะเป็นทางเลือกที่หลากหลายในการ

เดินภายในพื้นที่

 2. ลักษณะกายภาพของอาคาร

 ลักษณะพื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็นลานเปิด

โล่ง มีบันไดภายนอกเป็นทางหลักสำาหรับเข้า

อาคารในชั้น 1 และเชื่อมลงพลาซ่าชั้นใต้ดินได้

โดยตรง มีที่ว่างรอบอาคารเป็นทางเข้า-ออกรถ 

โดยมีด้านหลังเป็นอาคารจอดรถ ภายในอาคาร

ชั้น 1 มีพื้นที่เช่าของร้านค้าปลีกขนาบโถงทาง

เข้าทั้งชั้น โดยแบ่งโถงลิฟต์ออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งละ

5 ตัว และมีบันไดเลื่อนอยู่บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง

กลางอาคารเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนฐานทั้ง 4 ชั้น และ

มีบันไดลงไปยังชั้นใต้ดินอยู่ด้านหลังบันไดเลื่อน 

การวางผังทางสัญจรภายในอาคารมีลักษณะตัด

กันระหว่างระบบแกนสัญจรทางตั้งสองแกนกับ

ทางสัญจรในแนวราบ (รูปที่ 3 และ 4)

 3.  การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

อาคารด้วยแนวคิดแอคทีฟดีไซน์

 วิเคราะห์เป็นลำาดับได้ดังนี้

 เม่ือพิจารณาทำาเลท่ีต้ังของอาคารสำานักงาน

ที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ จึงมีธุรกิจบริการ

 ระบบขนส่งสาธารณะ และสาธารณูปการต่าง ๆ  

ที่ทำาให้เกิดกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย เป็น

องค์ประกอบท่ีสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้เกิดการเดิน

 ส่วนด้านหน้าอาคาร มีบันไดตลอดแนว

ความกว้างของอาคาร เพื่อนำาสายตาและเชื่อม

อาคารเข้ากับบริบทโดยรอบ และโถงเปิดโล่ง

กลางอาคารขนาดใหญ่ (รูปที่ 3) ซึ่งเปิดมุมมอง

จากภายในอาคารให้ผู้ใช้อาคารสามารถเห็น

กจิกรรมภายนอกอาคาร เปน็การสรา้’บรรยากาศ

ภายในอาคารให้มีความกระฉับกระเฉงและดู

เคลื่อนไหว ซึ่งส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้

อาคาร

 เม่ือพิจารณาด้วยแนวคิดแอคทีฟดีไซน์

กล่าวได้ว่า การจัดวางตำาแหน่งและรูปแบบการ

สัญจรภายในอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 เป็นการ

ออกแบบทางสัญจรท่ีไม่ได้คำานึงถึงการส่งเสริม

ให้เกิดกิจกรรมทางกายของผู้ใช้อาคาร เนื่องจาก

มีการจัดวางตำาแหน่งของบันไดเลื่อนอยู่ในจุดท่ี

เห็นชัดเจนเป็นแกนทางตรงจากทางเข้าหลักของ

อาคาร ดังนั้น จึงถูกใช้เป็นทางสัญจรหลักในการ

เชื่อมต่อไปยังชั้น 2-4 ของอาคาร โดยไม่มีบันได

สำาหรับเดินให้เลือกใช้แทน ในขณะที่บันไดหลัก

สำาหรับเดินภายในอาคารมีเพียงบันไดทางลงไป

ชั้นใต้ดินซ่อนอยู่ด้านหลังของบันไดเลื่อน บันได

นี้ใช้ในการเชื่อมต่อพื้นที่เพียงหนึ่งชั้น และไม่



การศึกษาปัจจัยตามแนวคิดแอคทีฟดีไซน์ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของพนักงานในอาคารสำานักงาน
วริษฐา เจริญยิ่งไพศาล และ ดร. จุฬวดี สันทัด76

สามารถมองเห็นพื้นที่ชั้นใต้ดินได้ มีการติดตั้ง

ป้ายสัญลักษณ์เพื่อจูงใจให้คนใช้บันได (รูปที่ 2)

โดยบอกปริมาณการเผาผลาญพลังงานของ

ร่างกายตามลูกตั้งของบันไดในแต่ละขั้น ซึ่งการ

ใช้ป้ายสัญลักษณ์นี้ถือเป็นเพียงองค์ประกอบ

รองที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายด้าน

ความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจให้แก่คนใน

การเดินขึ้นบันได้เท่านั้น

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 2  บันไดลงชั้นใต้ดิน (ด้านหลังบันไดเลื่อน) ภายใน
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1
 

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 3  โถงทางเข้าภายในอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1

5.2 การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการใช้

 พื้นที่

 1. ผลการศึกษารูปแบบการจับจองพื้นท่ี 

(รูปที่ 4) โดยแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้

 ช่วงที่ 1 (08:00-09:00 น.) พบว่าในช่วง

เช้ามีการใช้พื้นที่บริเวณโถงหน้าบันไดเลื่อนและ

โถงลิฟต์มากที่สุด รองลงมาจะเป็นบริเวณด้าน

หน้าอาคาร เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเข้างาน มีการ

จับจองพื้นที่ตามมุมเสาและหน้าร้านค้าภายใน

อาคารเพื่อพักคอยทั้งที่อยู่คนเดียวและเป็นกลุ่ม 

พนักงานและเจ้าหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กันบริเวณ

ทางเดินด้านหน้าอาคารและมุมเสาบ้าง 

 ช่วงที่ 2 (10:00-11:00 น.) มีปริมาณการใช้

พื้นที่ภายในอาคารน้อยกว่าช่วงเช้า โดยทิศทาง

การสัญจรมีทั้งเข้าและออกจากอาคาร พื้นที่

บริเวณมุมเสาภายในอาคารยังคงเป็นตำาแหน่ง

หลักที่มีการยืนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ยืนและ

นั่งเพื่อให้บริการตามตำาแหน่งของตนเอง ส่วน

บุคคลภายนอกใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร

เพื่อนั่งพักคอย โดยคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันบ้าง

ระหว่างทางเดิน

 ช่วงที่ 3 (12:00-13:00 น.) ช่วงพักกลางวัน

เป็นช่วงที่มีปริมาณพนักงานกระจายอยู่ในพื้นท่ี

ศึกษามากที่สุด การจับจองพื้นที่มักอยู่บริเวณ

มุมกำาแพงและมุมเสาด้านหน้าโถงบันไดเล่ือน 

หน้าร้านอาหาร ตู้เอทีเอ็ม และด้านหน้าประตู

ทางเข้าของอาคารตามลำาดับ ซึ่งถูกใช้เป็นจุดนัด

พบหรือจุดพักคอยของพนักงาน โดยพื้นที่สัญจร

เป็นพื้นที่ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบกลุ่มและเป็นคู่ 

 ช่วงที่ 4 (14:30-15:30 น.) พบว่า มีปริมาณ

การใช้งานพื้นที่ของพนักงานพอๆ กับช่วงที่ 2 

และมีบุคคลภายนอกกระจายอยู่ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร ทั้งที่เข้ามาทำาธุระและพักคอย

บริเวณหน้าโถงบันไดเลื่อนชั้นล่าง
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 ช่วงที่ 5 (17:00-18:00 น.) มีปริมาณการใช้

พื้นท่ีของพนักงานเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนเน่ืองจาก

เป็นเวลาเลิกงาน บริเวณมุมเสาและริมทางเดิน

ถูกใช้เป็นที่ยืนพักคอย จุดที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น

คือบริเวณบันไดด้านหลังบันไดเลื่อนและบริเวณ

เฉลียงทางเดินด้านหน้าอาคาร สำาหรับใช้พัก

คอยของเจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยมีพื้นที่ริม

ถนนด้านหน้าของอาคารกลายเป็นจุดพักคอย

ของบุคคลภายนอก และพบว่าคนมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างยืนคอยและในขณะเดินสัญจรมากที่สุด

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปท่ี 4  การจับจองพ้ืนท่ีภายในและด้านหน้าอาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 1

 2. ผลการศึกษาการเลือกเส้นทางสัญจร

ของพนักงานสำานักงาน (รูปที่ 5) จำานวน 161 คน 

โดยแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้

 ช่วงที่ 1 (08:00-09:00 น.) สังเกตได้ว่า ใน

ช่วงเช้าพนักงานสัญจรอย่างมีจุดหมายที่มีระยะ

ทางไม่ไกลนัก เพื่อไปซื้ออาหารเช้าตามร้านค้า

แผงลอยหรือตลาดนัดทำาให้มีการหยุดทำา

กิจกรรมระหว่างทางในละแวกของพื้นที่ไม่เกิน 

200 เมตร เพื่อให้ใกล้ต่อการเดินย้อนกลับไปยัง

อาคารสำานักงาน โดยนิยมเลือกเส้นทางเลียบ

ถนนสีลมฝั่งถนนคอนแวนต์มากที่สุด 

 ช่วงที่ 2 (10:00-11:00 น.) พบว่า เส้น

ทางเลียบถนนสีลมฝั่งถนนคอนแวนต์ยังคงเป็น

เส้นทางที่นิยมใช้ เนื่องจากสามารถเดินผ่านเข้า

ร้านสะดวกซื้อใต้อาคารสีบุญเรืองเพื่อเดินผ่าน

ไปยังอาคารข้างเคียงได้ มีการหยุดทำากิจกรรม

ระหว่างทางทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

สำานักงาน เช่น บริเวณโถงทางเข้า ธนาคาร 

และตู้เอทีเอ็ม ระยะทางโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการ

สัญจรเพิ่มขึ้นเป็น 200-400 เมตรจากจุดเริ่มต้น 

สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง ได้แก่ อาคาร

สำานักงาน ธนาคาร ศาลพระภูมิ ร้านสะดวกซื้อ 

และอาคารข้างเคียง

 ช่วงที่ 3 (12:00-13:00 น.) พนักงานนิยมใช้

เส้นทางเดินเลียบถนนสีลมท้ังสองฝั่งของอาคาร 

ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 เนื่องจากเป็นช่วงพักกลางวัน

จึงมีจุดหมายปลายทางได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด

นัด ธนาคาร และห้างสรรพค้า โดยจะไม่ค่อยมี

การหยุดทำากิจกรรมในระหว่างทาง มีรัศมีการ

เดินประมาณ 200-400 เมตร

 ช่วงที่ 4 (14:30-15:30 น.) เส้นทางที่ได้รับ

ความนิยม ได้แก่ เส้นทางเลียบถนนสีลมฝั่งถนน

คอนแวนต์ บันไดเลื่อนขึ้นชั้น 2 ภายในอาคาร 

และบันไดลงไปชั้นใต้ดินภายในอาคาร เป็นช่วง

เวลาที่พนักงานแวะทำากิจกรรมภายในอาคาร 

เช่น ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

จึงมีจุดหมายปลายทาง ได้แก่ อาคารสำานักงาน 

อาคารข้างเคียง ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ร้าน

แผงลอย และห้างสรรพสินค้า มีรัศมีการเดิน 

200-450 เมตร



การศึกษาปัจจัยตามแนวคิดแอคทีฟดีไซน์ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของพนักงานในอาคารสำานักงาน
วริษฐา เจริญยิ่งไพศาล และ ดร. จุฬวดี สันทัด78

 ช่วงที่ 5 (17:00-18:00 น.) เห็นได้ชัดเจนว่า

พนักงานส่วนมากเลือกใช้ทางสัญจรเลียบถนน

สีลมฝ่ังถนนคอนแวนต์เป็นเส้นทางหลักเพื่อไป

ยังจุดหมายปลายทาง อันได้แก่ อาคารข้างเคียง 

ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และ

สวนสาธารณะ รวมถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS และ

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อเดินทางต่อไป

ยังพื้นที่อื่น ทำาให้มีรัศมีการเดินอยู่ในช่วง 200-

600 เมตร โดยมีการพักคอยอยู่ภายในพื้นที่ของ

อาคารสำานักงานเป็นส่วนน้อย 

 

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 5  การเลือกเส้นทางเดินของพนักงานสำานักงานใน
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1

6. สรุปผลการวิจัย

 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมร่วมกับข้อมูล

ทางกายภาพและบริบทของอาคารสำานักงาน 

พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางกายของผู้ใช้

อาคารสำานักงาน ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดแอคทีฟ

ดีไซน์ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ

 1) ระดับบริบท ได้แก่ ตำาแหน่งที่ตั้งและ

สภาพแวดล้อมของอาคาร เห็นได้จากการเลือก

เส้นทาง (route) มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับ

จุดหมายปลายทาง (destination) โดยคนนิยมใช้

เส้นทางเลียบถนนสีลมฝั่งถนนคอนแวนต์ เพื่อ

มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่นิยม ได้แก่ 

ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า

ใต้ดิน MRT) ทางลัด ลานจอดรถใต้อาคาร ห้าง

สรรพสินค้าและธนาคาร โดยพนักงานใช้เส้นทาง

ดังกล่าวเพื่อเป็นทางลัดไปจุดหมายปลายทาง 

อาคารข้างเคียงและลานจอดรถใต้อาคารข้างเคียง

 2) ระดับอาคาร ประกอบด้วย การเชื่อมต่อ

ของมุมมอง ตำาแหน่งและรูปแบบของการสัญจร

หลักภายในอาคาร ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบ

อาคาร โดยที่คนส่วนมากมีแนวโน้มที่จะเลือก

เส้นทางจากลำาดับการมองเห็น ตำาแหน่งและรูป

แบบของการสัญจรที่เห็นได้ชัดเจนว่าเส้นทาง

นั้นเป็นเส้นทางสัญจรหลักของอาคาร นั่นคือ

ทางเดินหลักบริเวณโถงทางเข้าอาคารที่สามารถ

มองเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคารได้ ส่วนพื้นที่ที่มี

ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้อาคารสูง คือ พื้นที่ที่ติดกับ

เส้นทางสัญจรหลักนั่นเอง เนื่องจากมีมุมมองที่

ครอบคลุมและเชื่อมต่อกับเส้นทางหลัก เหมาะ

เป็นจุดนัดพบหรือพักคอยชั่วคราว

รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ

 บูรณาการทางสถาปัตยกรรมกับศาสตร์แขนงอ่ืนจะช่วยให้แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

หลุดพ้นจากกรอบเดิม ๆ รวมท้ังการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ทางแฟช่ัน 

แฟชั่นให้ผลที่เป็นเสมือนเปลือกห่อหุ้มร่างกาย ในขณะที่พื้นผิวอาคารก็มีลักษณะเป็นเปลือกห่อหุ้ม

อาคารจากประเด็นดังกล่าวจึงนำาไปสู่หัวข้อวิจัยเร่ือง “แนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยร่วม

สมัยท่ีสะท้อนการออกแบบแฟช่ันไทย” โดยจะกล่าวถึงปัจจัยท่ีเป็นเปลือกและแก่นของงานสถาปัตยกรรม

ไทยและงานแฟชั่นไทยเพื่อมาใช้ในการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ไทยในมิติใหม่ 

ปัจจัยที่เป็นเปลือกจะสะท้อนผ่านสุนทรีย์ภาพ เช่น ความอ่อนช้อย ความละเอียดประณีตในการ

ประดับตกแต่ง ปัจจัยที่เป็นแก่นจะสะท้อนผ่านรูปแบบทั้งนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งสามารถแสดงถึง

สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เช่น การซ้อนชั้น ความโปร่งสบาย การขัดสลับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

งานสถาปัตยกรรมไทยและงานแฟช่ันไทยมีรากฐานหรือแก่นท่ีเหมือนกันหลายมิติ จึงนำาโครงสร้างของ

มิติที่หลากหลาย ซึ่งได้จากการศึกษาและการสัมภาษณ์สอบถามสถาปนิกและแฟชั่นดีไซน์เนอร์ ผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบ และผลลัพธ์สุดท้ายจะนำาเสนอโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

ร่วมสมัยที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ท่ีเป็นลักษณะร่วมกันระหว่างงานสถาปัตยกรรมไทยและงาน

แฟช่ันไทย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่

อย่างสร้างสรรค์ 

คำาสำาคัญ: เปลือกและแก่น สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย เอกลักษณ์

แฟชั่นไทย
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Abstract

 The integration of architecture and other disciplines will create the new concept of 

architecture. Architectural design and fashion design basically have similar concepts, theories and 

characteristics. Clothing is considered as a second skin that enclose and protect human body. 

In the same way, architecture is considered as a  third skin that surrounds and encloses 

human body. The aforementioned preview leads to the on-going research on “Contemporary Thai 

Architectural Design: A Reflection of Thai Fashion Identity.” The surface and core factors of the 

Thai architecture and Thai fashion work will be investigated in order to develop the architecture 

with the new dimension of Thai identity. The surface dimension is associated with aesthetic 

sense such as gracefulness, decorativeness, etc. The core structure can be shaped through 

abstract and concrete dimension which represent the social, economic, cultural and certain 

environmental characteristics such as hierarchical order, lightness and weaving pattern. The 

Thai architecture and Thai fashion is based on similar artistic origins. The diversified structures 

generated by, architects and fashion designers were analyzed through interviews and enquiries 

with factor analysis. Lastly, the design of a contemporary Thai architecture project would possibly 

reflect similar characteristics of Thai Identity in Thai Fashion. This research will basically be 

beneficial to the new creative Thai architects.

Keywords: Surface and Core, Skin, Contemporary Thai Architecture, Thai Architectural Identity, 

Thai Fashion Identity

 

1. ที่มาและความสำาคัญ

 การเผยแพร่วัฒนธรรมต่างชาติส่งอิทธิพล

อย่างมากต่อบริบทต่าง ๆ ในสังคมไทย ดังที ่

สะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในงานก่อสร้างอาคาร

ประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนใน

สังคมปัจจุบัน (ประชา สุวีรานนท์, 2554) ซึ่งจะ

มีแต่ความเป็นสากลโดยที่ไม่สามารถสะท้อนถึง

เอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่น อาคารห้าง

สรรพสินค้า อาคารสำานักงาน โรงแรม ฯลฯ ใน

ทางกลับกันก็มีสถาปนิกหลายกลุ่มที่ทำาการ

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สะท้อน

ถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย เช่น อาคารรัฐสภา

แห่งใหม่ โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ อาคาร

ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น และอื่น ๆ 

(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2560)  อย่างไรก็ดีสถาปัตย-

กรรมไทยในแนวประยุกต์ดังกล่าวได้แสดงให้

เห็นถึงกลวิธีการออกแบบหลัก ๆ คือการนำาเอา

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยเดิมมาตัดแปะ

และการเลียนแบบจากส่ิงของสามัญหรือไทย

พื้นบ้านที่มีอยู่เดิม (สุมารี ประทุมนันท์, 2540)

แทนที่จะเป็นการออกแบบที่มาจากความเข้าใจ

พื้นฐานเอกลักษณ์ สถาปัตยกรรมไทย (วิมลสิทธิ์

และคณะ, 2558) 

 การบูรณาการทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์

แขนงอ่ืนจึงจะช่วยให้แนวคิดในการออกแบบ
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สถาปัตยกรรมหลุดพ้นจากกรอบเดิมๆ สถาปัตย-

กรรมและแฟชั่นต่างมีอิทธิพลต่อกัน ทั้งสองสิ่งมี

ความเหมือนกันคือเป็นสิ่งก้ันระหว่างมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม (Quinn, 2552) เช่น การใช้รูปทรงที่

เรียบง่ายมาจัดองค์ประกอบ เพื่อสร้างพื้นที่ว่าง

ที่มีความซับซ้อน ดังที่พบได้ใน 21st Century 

Museum of Contemporary Art โดยสถาปนิก 

SANAA และชุด Whalebone Top and Skirt ค.ศ. 

1999 โดยแฟชั่นดีไซน์เนอร์ Yohji Yamamoto 

 โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยช้ินนี้ เพื่อ

เสนอแนะแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม

ไทยในมิติคิดใหม่ทำาใหม่ (reinvention) ที่สะท้อน

ลักษณะแฟชั่นไทยสำาหรับอาคารที่ต้องการแสดง

เอกลักษณ์ไทยผ่านการวิเคราะห์หารากฐาน

ความสัมพันธ์ ระหว่างแฟชั่นไทยและงาน

สถาปัตยกรรมไทย งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ที่ปฏิ บัติ วิชาชีพสถาปนิกในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

และยังเป็นสัญลักษณ์ในการนำาเสนอความ

เป็นไทยสู่สากลได้อีกด้วย

2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 
รูปที่ 1  First Skin, Second Skin and Third Skin

 จากหนังสือ Skin + Bones ของ Brooke 

Hodge ปี 2007 กล่าวว่าบริบทของความสัมพันธ์

ระหว่างงานแฟชั่นและงานสถาปัตยกรรม 

ผิวหนังมนุษย์ถูกนิยามให้เป็นผิวหนังช้ันแรก 

(first skin)    เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายถูกนิยามให้เป็น

ผิวหนังช้ันท่ีสอง (second skin) และสถาปัตยกรรม

ถูกนิยามให้เป็นผิวหนังชั้นที่สาม (third skin) ซึ่ง

ต่างก็มีหน้าที่ห่อหุ้มและปกปิดร่างกายภายใต้

เงื่อนไขที่มีความแตกต่างกัน  สถาปัตยกรรมโอบ

ล้อมร่างกายด้วยที่ว่าง  มนุษย์เคลื่อนไหวและใช้

พื้นที่ว่างในตัวสถาปัตยกรรม แต่เสื้อผ้าเปรียบ

เสมือนผิวหนังชั้นที่สองจะต้องถูกแขวนไว้บน

ร่างกายของมนุษย์ 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 โครงการวิจัย “Inquiry on Interrelationship 

between Architecture and Fashion Design” 

จัดทำาโดย Abbas Hedaya, 2012 ได้กล่าวถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างงานแฟช่ันและสถาปัตย-

กรรมในหลายด้าน ได้แก่ 

 (1) เวลา 

 แฟช่ันจะเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะ

ที่สถาปัตยกรรมมีความแข็งแรงถาวรและเป็น

อนุสรณ์ 

 (2) เทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีส่งผลต่อวัสดุ กลวิธี และกระบวน

การออกแบบ เช่น ในงานสถาปัตยกรรมจะมีการ

ใช้ผ้าใบหรือผ้าทอแทนวัสดุที่แข็งแรงหนักแน่น 

และมีการนำากลวิธีในการตัดเย็บเสื้อผ้ามาใช้ 

ได้แก่ การพับ การจับจีบ การบิดเกลียวของวัสดุ 

การอำาพรางรูปร่างหรือภาพลวงตา การใช้เข็มจับจีบ 

(draping) การโชว์รอยตะเข็บเย็บ การซ้อนชั้น 

(layering) การตัดและการนำากลวิธีทางธรรมชาติ

มาใช้ (biomimicry) ในขณะที่งานแฟชั่นเริ่มมีการ

นำาเอาพลาสตกิ กระจกเงา โลหะทีม่คีวามยดืหยุน่

มาใช้แทนวัสดุเดิม ๆ 
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 (3) ศิลปะและสี 

 มีอิทธิพลต่อท้ังในงานแฟช่ันและสถาปัตยกรรม

ยกตัวอย่างเช่น De stijl ที่เน้นถึงรูปทรง เส้นตั้ง

เส้นนอนเป็นเส้นตรงที่ชัดเจน  ใช้แม่สีและขาวดำา  

 (4) มนุษย์

 ตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์

และความคดิ รวมถงึสะทอ้นสงัคมและวฒันธรรม 

เศรษฐกิจและการปกครอง (Ingrid Loschek, 2009)

 (5) ลักษณะทางกายภาพ

 ออกแบบให้มีความยืดหยุ่น ลื่นไหล ใช้เส้น

โค้ง ปรับเปลี่ยน พกพา ยืดขยาย พองลม ปกปิด

และเปิดเผย (conceal and reveal) 

2.2 วิวัฒนการของงานแฟชั่นและสถาปัตย-

 กรรมต่างประเทศ

2.2.1 รูปแบบเสื้อผ้าและสถาปัตยกรรมในยุค 

  International style

รูปที่ 2  การนำาแฟชั่นผสมผสานสถาปัตยกรรม

 ในยุคน้ีเริ่มมีการผสมผสานระหว่างศาสตร์

ของแฟชั่นและสถาปัตยกรรม มีการนำาแม่สีและ

รูปทรงที่เรียบง่ายแบบยุคโมเดิร์นมาใช้นำาเสนอ

ผ่านแฟชั่น (Doesburg, 2018) ลดทอนและ

ปราศจากส่วนประดับประดาที่ไม่จำาเป็น มีการ

ลองใช้วิธีการของสถาปัตยกรรมในงานแฟชั่น 

เช่น การเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ว่าง ในส่วนของ

แฟช่ันก็สะท้อนความเรียบง่ายผ่านทางเส้นตรง

ที่มีความแข็งแกร่ง ไม่จำาเป็นต้องใช้โค้งเพื่อเน้น

สรีระในแต่ละส่วน (Schlemmer, 2016)

3. วิธีวิจัย

3.1 การทบทวนวรรณกรรม 

 เพื่อนำาไปสู่การสร้างเกณฑ์การประเมิน

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับแฟช่ัน 

ทั้งตะวันตก ตะวันออกและไทย ซึ่งจากการศึกษา

งานตะวันตกได้ข้อสรุป 3 ข้อ

3.2 การสร้างเกณฑ์การประเมิน

 วิเคราะห์และสร้างเกณฑ์ความสัมพันธ์

ระหว่างสถาปัตยกรรมกับแฟชั่นไทย ดังนี้

 1) จากการทบทวนวรรณกรรมในข้อ 3.1

 2) จากการสัมภาษณ์บุคคลในวงการสถา-

ปัตยกรรมและแฟชั่น เพื่อนำาไปสร้างเกณฑ์การ

ประเมินและการกำาหนดงานสถาปัตยกรรมและ

แฟชั่น

 3) กำาหนดการเลือกตัวอย่างสถาปัตยกรรม

กับแฟชั่นที่สอดคล้องกับเกณฑ์

 4) ทำาการประเมินงานสถาปัตยกรรมและ

แฟชั่นด้วยเกณฑ์ที่สร้างขึ้น โดยมีการประเมิน

จากกลุ่มสถาปนิกและแฟชั่นดีไซน์เนอร์

 5) ทำาการวิเคราะห์ผลการประเมินด้วย 

Factor Analysis ซึ่งคาดว่างานสถาปัตยกรรม

และงานแฟชั่นไทยจะมีมิติหลัก ๆ ที่สอดคล้อง

กัน จากการประเมินสถาปัตยกรรมและแฟชั่น

 6) สรุปแนวทางการออกแบบอาคารท่ีมี

เอกลักษณ์ไทย
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3.3 นำาเสนอโครงการออกแบบอาคารที่มี

 เอกลักษณ์ไทยร่วมสมัย 

 เป็นการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย

ร่วมสมัยที่นำาศาสตร์ของแฟชั่นไทยมาช่วยส่ง

เสริมเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม เพื่อสะท้อน

เอกลักษณ์ไทยร่วมสมัย

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 ศึกษางานสถาปัตยกรรมต่างประเทศที่นำา

เอกลักษณ์ของงานแฟชั่นมาใช้ได้อย่างครบถ้วน 

ท้ังในด้านของโครงสร้างเส้ือผ้า (แก่น) และลวดลาย

ของเสื้อผ้า (เปลือก) และศึกษางานสถาปัตยกรรม

ในประเทศไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ

เชื่อมโยงศาสตร์ของแฟชั่นและสถาปัตยกรรม

เข้าด้วยกัน

4.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างประเทศ

4.1.1 “Wrapping”

 โครงสร้างอาคารจะถูกห่อหุ้มด้วยตาข่าย

อะลูมิเนียม (รูปที่ 3 ด้านขวา) ซึ่งได้รับแรง

บันดาลใจมาจากแหจับปลาที่มีลักษณะพลิ้วไหว

และยืดหยุ่น สามารถทำาหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้าง

อาคารและเปลือกอาคาร (single surface) 

 
รูปที่ 3 แก่นและเปลือกของ Seattle Library

4.1.2 “Printing”

 รูปทรงของหลังคาเกิดจากลักษณะของการ

ทิ้งตัวของผ้ากระโปรงบนโครงสร้างหลังคา เกิด

รูปแบบการพับไปพับมาของผ้า โดยใช้ภาพพิมพ์

ลายผักและผลไม้ที่มีสีสันสดใสตกแต่งอาคาร

(รูปที่ 4 ด้านขวา)

รูปที่ 4 แก่นและเปลือกของ Santa Caterina Market

4.1.3 “Folding”

 เทคนิคการพับแบบบิดเกลียวของรูปทรงที่

เรียงต่อกันเพ่ือให้เกิดความซับซ้อนของรูปทรง 

โดยไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Mobius strip) 

คลา้ยกบัชุดกระโปรงทีพ่นัหอ่รา่งกายหลาย ๆ   ช้ัน 

(Spuybroek, 2011)

รูปที่ 5 แก่นและเปลือกของ Max Reinhardt Haus

4.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษาของไทย 

4.2.1 “Glittering”

 การใช้ประโยชน์จาก ความระยิบระยับของ

เกล็ดอะลูมิเนียมที่วางด้วยองศาแตกต่างกัน 

เม่ือโดนแสงแดดจะสะท้อนเป็นเฉดสีเทามันวาว

เหมือนกับลักษณะของผ้าไหมของไทย (รูปที่ 6 

ด้านขวา )

รูปที่ 6 แก่นและเปลือกของ Central Embassy
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4.2.2 “Wrapping”

 ใช้เส้นสายของท่อเหล็กสีขาวดัดโค้งห่อหุ้ม

อาคารกระจกทรงสี่เหลี่ยม แสดงถึงความพลิ้ว

ไหวและยืดหยุ่นตามลักษณะของผ้า อีกท้ังยังเพ่ิม

มิติของการออกแบบที่มีความซับซ้อนตัดกับรูป

ทรงเรียบง่ายของอาคาร

 

รูปที่ 7 แก่นและเปลือกของอาคาร Now26

4.2.3 “Fabric membrane”

 การใช้ผ้าใยสังเคราะห์ (fiber glass) ที่มี

ความยืดหยุ่นสูงเป็นหลังคาของอาคาร แสดงให้

เห็นถึงการนำาวัสดุที่เป็นผ้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ของงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้มีความคงทน

ต่อสภาพลมฟ้าอากาศและแรงสั่นสะเทือน 

นอกจากน้ี โครงสร้างอาคารยังทำาจากเหล็กกันสนิม

และผนังอะลูมิเนียมที่สามารถยืดหดได้ 

 
รูปที่ 8 แก่นและเปลือกของสนามบินสุวรรณภูมิ

5. ผลการวิจัย/ศึกษา

 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้วยของ

สถาปนิก 200 คน และแฟชั่นดีไซน์เนอร์ 200 คน

ผ่านการทำาแบบสอบถามเก่ียวกับสถาปัตยกรรม

และแฟช่ันไทยร่วมสมัย ตามรายละเอียดท่ีกำาหนด

ไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีเป็นแนวคิดหลัก

และเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือค้นหาตัวแปรร่วม

ระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานแฟชั่น ซึ่งจะ

นำาเสนอเฉพาะตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.95 

5.1 ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นด้วยจากการ

 สอบถามสถาปนิกเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นของสถาปนิก

5.2 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้วยจากการ

 สอบถามแฟช่ันดีไซน์เนอร์ เกี่ยวกับ

 งานแฟชั่น

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียระดับความเห็นของแฟช่ันดีไซน์เนอร์

 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความคิด

เห็นด้วยของงานแฟช่ันและงานสถาปัตยกรรม

ไทย พบว่า งานแฟชั่นไทยและงานสถาปัตยกรรม

ไทยมีมิติหลัก ๆ ที่สอดคล้องกัน ดังนี้
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 1) ใช้เทคนิคการออกแบบในลักษณะตัดแปะ

 2) การใช้ลวดลายข้าวหลามตัด

 3) ใช้เทคนิคของการสลับ (รูปที่ 9)

           

รูปที่ 9 การสานกันของฝาขัดแตะและการทอผ้ามัดหมี่
ลายกุญแจจีน

 4) ความประณีต

 5) ลักษณะการซ้อนชั้นและลดชั้น

 6) พ้ืนท่ีสีเทาหรือพ้ืนท่ีก่ึงนอกก่ึงใน (รูปท่ี 10)

          
รูปที่ 10 พื้นที่สีเทาในงานสถาปัตยกรรมและแฟชั่น

6. สรุปผล

 การออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยร่วม

สมัยที่สะท้อนเอกลักษณ์แฟชั่นไทย เป็นงานวิจัย

เชิงเสนอแนะแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม

ไทยในมิติคิดใหม่ทำาใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยการ

นำาเสนอโครงการออกแบบท่ีนำาพ้ืนฐานทางวิธีคิด

ระหว่างศาสตร์ของแฟช่ันและสถาปัตยกรรมไทย

มาผสมผสาน เพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยตาม

รากทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่

ปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกในการพัฒนาสถาปัตยกรรม

ไทยให้มีความแตกต่างและหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันน้ำาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์และบรรยากาศของงานสถาปัตยกรรม ซึ่งใน

งานสถาปัตยกรรมประเภทรีสอร์ทการสร้างบรรยากาศ ประสบการณ์มีความสำาคัญต่อผู้บริโภค 

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำาคัญด้านอารมณ์และความรู้สึกมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของน้ำา และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์น้ำากับสถาปัตยกรรมประเภท

รีสอร์ท โดยการศึกษาทฤษฎี หลักการ จากเอกสารวิชาการ และกรณีตัวอย่าง จึงนำาไปสู่การวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อนำาไปต่อยอดเป็นแนวทางการออกแบบประสบการณ์และการสร้างสุนทรียศาสตร์ในงาน

สถาปัตยกรรมประเภทรีสอร์ท โดยผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า น้ำามีคุณลักษณะในการปรับเปลี่ยน

รูปร่าง เคลื่อนไหว ทำาให้เกิดเสียง และสะท้อนสภาพแวดล้อม ซึ่งการรับรู้คุณลักษณะของน้ำาขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยภายนอกที่มากระทำา

คำาสำาคัญ: การใช้น้ำาและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การสร้างประสบการณ์ ปรากฏการณ์น้ำา 

อาคารประเภทรีสอร์ท

Abstract

 Presently, water becomes a part of resort design, as creating experience and atmosphere. 

In- term of experience design, resort architecture is lacking diversity of water phenomena design 

concept and process, which contrasts to other architectures. This thesis has objectives to study 

about water character and relationships of water phenomena and architecture. The analysis 

of theories and principles research from papers, and case studies. The conclusion leads to a 

Guideline of Experience and Aesthetic in Resort Architecture Design. By preliminary study, water 

has the attributes to transform shape, to move, to create sound, and to reflex environment. The 

perception of water attributes depends on external factors.

Keywords: Water-based Environment, Experience Design, Water Phenomena, Resort Architecture
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 ปัจจุบันการนำาเสนอรูปแบบแนวคิดการใช้

น้ำา น้ำาไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ

วางผังทางสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างอาณาเขต

หรือความปลอดภัยเพียงเท่านั้น น้ำาถูกนำาเสนอ

ในรูปแบบของการสร้างความงาม สุนทรียะ หรือ

ใช้เพิ่มมูลค่าให้กับงานสถาปัตยกรรม น้ำาในงาน

สถาปัตยกรรมปัจจุบันจึงเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริม

เน้นงานสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศ 

ประสบการณ์ และความรู้สึกพิเศษที่มีต่อสถานที่

 การใช้น้ำาในงานสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้าง

บรรยากาศประสบการณ์ พบได้ในอาคารหลาย

ประเภท เช่น ในอาคารประเภทศาสนสถาน 

Church on The Water โดยสถาปนิก ทะดะโอะ 

อันโด น้ำามีความสำาคัญในการสะท้อนแท่งกางเขน

แสดงสัญลักษณ์ความเชื่อและแสดงสภาพ

แวดลอ้มในแต่ละช่วงของปีท่ีแตกต่างกัน ประเภท

พิพิธภัณฑ์ Naoshima Contemporary Art 

Museum ผลงานออกแบบโดยสถาปนิก น้ำา

ทำาหน้าท่ีเป็นผลงานศิลปะท่ีสะท้อนภาพท้องฟ้า

ซึ่งภาพที่ปรากฏจะเปล่ียนแปลงตามสภาพ

แวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ 

 งานสถาปัตยกรรมประเภทรีสอร์ทการสร้าง

บรรยากาศ ประสบการณ์มีบทบาทมาก เนื่องจาก

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำาคัญด้านอารมณ์และ

ความรู้สึก (emotional benefit) มากยิ่งขึ้น การ

ออกแบบประสบการณ์ในงานสถาปัตยกรรม

ประเภทรีสอร์ทจึงต้องมีการพัฒนาแนวความคิด

การออกแบบเพื่อการออกแบบบรรยากาศและ

ประสบการณ์การเข้าพักรีสอร์ทให้มีเอกลักษณ์ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้าพัก 

และน้ำาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีบทบาทใน

การสร้างบรรยากาศ ประสบการณ์ในงาน

สถาปัตยกรรมประเภทรีสอร์ทที่สามารถพบเห็น

ได้สถาปัตยกรรมประเภทรีสอร์ทหลายแห่ง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของน้ำา และความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์น้ำากับสถาปัตยกรรมประเภท

รีสอร์ท เพื่อนำาไปต่อยอดเป็นแนวทางการ

ออกแบบประสบการณ์และการสร้างสุนทรีย-

ศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมประเภทรีสอร์ท 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประสบการณ์รูปแบบ

ใหม่ในอาคารประเภทรีสอร์ท

2.  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1 องค์ประกอบการสร้างปรากฏการณ์

 พื้นฐานการเข้าใจปรากฏการณ์เกิดจาก

เคลื่อนไหวสู่ที่ว่าง และเกิดการรับรู้คุณลักษณะ

ของที่ว่างจนเกิดเป็นประสบการณ์ โดยพื้นฐานที่

ว่างสามารถรับรู้ด้วยการท่ีมนุษย์มีความสัมพันธ์

กับวัตถุ โดยเป็นการรับรู้แบบองค์รวมผ่านการ

สัมผัสของตา หู จมูก และกาย ซึ่งองค์ประกอบ

ของพื้นท่ีที่ส่งผลให้ เกิดปรากฏการณ์ได้แก่  

เทคนิคการออกแบบซึ่งแบ่งออกเป็น การจัดวาง

ที่ว่าง (planning space) ที่ว่างปิดล้อม (enclosing 

space) ลำาดบัชัน้ของพืน้ที ่(the hierarchy of space)

ลำาดับของพื้นที่ (the sequence of space) และ

เทคนิคพิเศษอื่นๆ (ทิพย์สุดา ปทุมานนท์, 2549)

2.2 น้ำากับการออกแบบ

2.2.1 คุณลักษณะของน้ำา

 (1) สภาวะยืดหยุ่น

 น้ำาสามารถเปล่ียนรูปร่างได้อย่างอิสระ 

รูปร่างของน้ำาถูกกำาหนดโดยลักษณะของภาชนะ

ที่บรรจุ ดังนั้นคือคุณลักษณะของน้ำานั้นขึ้นอยู่กับ 

ขนาด สี พื้นผิว สถานที่ และรูปร่างภาชนะที่บรรจุ

 (2) การเคลื่อนไหว

 น้ำาสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบตาม
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ลักษณะของการเคลื่อนไหว ได้แก่ น้ำา และน้ำาที่

มีการเคลื่อนไหว น้ำาที่มีการเคลื่อนไหวแสดงถึง

พลังและการกระตุ้นเกี่ยวกับอารมณ์ โดยน้ำาที่มี

การเคลื่อนไหวง่ายต่อการดึงดูดความสนใจ 

 (3) เสียง

 น้ำามีความสามารถที่จะปล่อยเสียงออกมา

เมื่อน้ำามีความเคลื่อนไหว หรือปะทะกับวัตถุหรือ

พื้นผิว และช่วยดึงดูดความสนใจ 

 (4) การสะท้อน

 น้ำาสามารถสะท้อนสภาพแวดล้อมที่ต้ังอยู่

รอบๆ เมื่อผิวน้ำานิ่งเรียบภาพที่สะท้อนนั้นจะมี

ความแม่นยำา แต่เมื่อผิวน้ำาเกิดความกระเพื่อม

โดยสิ่งรบกวน น้ำาจะสูญเสียความแม่นยำาของ

รายละเอียดที่สะท้อน

2.2.2 การใช้น้ำาในทางทัศนียภาพ

 (1) น้ำานิ่งเรียบ

 ความสามารถในการสะท้อนต้องคำานึงถึง

ขนาดและตำาแหน่งที่ตั้งของสระน้ำา ตำาแหน่งที่อยู่

ของผู้รับชม และวัตถุต่างๆ ที่จะสะท้อน รวมถึง

ความลึกของสระน้ำา โทนสีของผิวน้ำา และผิวน้ำา

ของสระน้ำาสะท้อนเงานั้นควรจะต้องปราศจาก

การเคลื่อนไหว 

 
รูปที่ 1 น้ำาที่นิ่งเรียบสะท้อนงานสถาปัตยกรรม โครงการ
เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา ออกแบบโดย บริษัท
สถาปนิก 49

 (2) น้ำาไหล   

 คุณลักษณะของไหลขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำา 

ความลาดชันของเนิน ขนาดของช่องทางเดิน 

และวัสดุปูพื้นที่ด้านล่างและด้านข้างของช่อง

ทางเดิน

 (3) น้ำาตก   

 คุณลักษณะของน้ำาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำา 

ความเร็ว ความสูงของการตก ลักษณะของขอบ

ผาที่น้ำาตกลงมา และพื้นผิวที่น้ำาตกลงมากระทบ 

หากน้ำาตกมีลักษณะลาดชัน คุณลักษณะของน้ำา

ขึ้นอยู่กับและคุณลักษณะของวัสดุพื้นที่ลาดชัน

 
รูปที่ 2 น้ำาตกอิสระ น้ำาตกผ่านสิ่งกีดขวาง และน้ำาตก
ผ่านที่ลาดชัน (Norman, 1983)

3.  วิธีวิจัยและขอบเขตของการวิจัย

3.1 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาจะเลือก

เฉพาะ กลุ่มโครงการประเภทรีสอร์ทระดับ 5 ดาว

ในประเทศไทย ที่มีแนวความคิดการออกแบบ

โดยการใช้น้ำาและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

และเป็นโครงการประเภทรีสอร์ทที่ได้รับการ

ยอมรับในการออกแบบดีเด่น และได้รับการเผย

แพร่ในหนังสือหรือวารสารต่างๆ จำานวน 8 ตัวอย่าง

การเลือกตัวอย่างจะเป็นการเลือกแบบเจาะจง 

โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการใช้

น้ำาและบริบททางสถาปัตยกรรมของอาคาร

ประเภทรีสอร์ท
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3.2 วิธีวิจัย

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือนำา

มาใช้เป็นข้อกำาหนดในการศึกษา รวมทั้งศึกษา

กรณีศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการ

ใช้น้ำาและบริบททางสถาปัตยกรรมของอาคาร

ประเภทรีสอร์ท นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผล 

เพื่อค้นหาแนวคิดการออกแบบปรากฏการณ์น้ำา

และเพื่อนำาไปต่อยอดเป็นแนวทางการออกแบบ

ประสบการณ์และการสร้างสุนทรียศาสตร์ในงาน

สถาปัตยกรรมประเภทรีสอร์ท

4.  ผลการศึกษา

 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากการสำารวจกลุ่ม

ตัวอย่างรีสอร์ททั้งหมด 8 โครงการได้แก่ อนันตรา 

เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา, วีรันดา เชียงใหม่ 

เดอะไฮท์ รีสอร์ท, เดอะ ไลบราลี่ สมุย, โบทานิกา 

เขาใหญ่ รีสอร์ท, ภูเลย์เบย์ อะริทซ์ คาร์ลตัน 

รีเสิร์ฟ, พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย, เรเน-ซอง

ส์ภูเก็ต  รีสอร์ทแอนด์สปา และศาลา ภูเก็ต 

รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งการวิเคราะห์ในการ

ศึกษาจะมีเนื้อหาได้แก่ ลักษณะทางการยภาพ

ของกรณีศึกษา คุณลักษณะของน้ำา และความ

สัมพันธ์ของปรากฏการณ์น้ำากับการรับรู้ทาง

สถาปัตยกรรม 

4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นที่ท่ี

 ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์

 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากการสำารวจกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่ามีการใช้น้ำาและองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมในการออกแบบในพื้นท่ีแบ่งออก

เป็น 2 ประเภท คือน้ำาในที่ว่างที่มีการเคลื่อนไหว 

ผู้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่ผ่านมาผ่านไป ใช้เวลา

บริเวณนั้นไม่มาก ได้แก่พื้นที่บริเวณส่วนต้อนรับ 

และที่อยู่ในที่ว่างที่นิ่ง ผู้คนหยุดใช้งานพื้นที่นั้น

เป็นระยะเวลาหนึ่ง ได้แก่ บริเวณห้องอาหาร 

 (1) น้ำาในที่ว่างที่มีการเคลื่อนไหว

 น้ำาในที่ว่างที่มีการเคลื่อนไหว แสดงให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ของการสร้างเรื่องราว ประสบ-

การณ์การรับรู้พื้นที่ผ่านลำาดับของพื้นที่ในการ

ออกแบบลักษณะการเข้าถึงพื้นที่ และน้ำายังมี

ความสัมพันธ์กับการจัดวางท่ีว่าง การวางตำาแหน่ง

ของน้ำานั้นมีบทบาทในการสร้างภาพประทับใจ

ของอาคาร หรือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขอบ

เขตการเข้าถึงอาคาร เช่น การสะท้อนงานสถา-

ปัตยกรรมเพื่อสร้างความประทับใจแรกในการ

เข้าถึง หรือการเดินผ่านน้ำาจากพื้นที่ใช้งานส่วน

หนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น โดยคุณลักษณะ

ของน้ำาที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับลำาดับช้ันของพื้นที่ 

และส่วนสุดท้ายคือลักษณะการปิดล้อมของที่

ว่าง ซึ่งการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบลักษณะของน้ำา

ที่หลากหลายทั้งน้ำาที่มีลักษณะนิ่งเรียบ น้ำาไหล 

และน้ำาตก

 
รูปที่ 3 ทางเดินผ่านน้ำาไปส่วนพื้นที่ต้อนรับ โครงการ
ศาลา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ออกแบบโดย บริษัท ดี
พาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ 

(2) น้ำาที่อยู่ในที่ว่างนิ่ง

 น้ำาในที่ว่างนิ่ง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ของการสร้างบรรยากาศ ประสบการณ์การรับรู้

ผ่านการจัดวางที่ว่างของน้ำา และส่วนพื้นที่ใช้งาน

ซ่ึงมุมมองในการรับรู้ประสบการณ์จะขึ้นอยู่กับ
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ลำาดับของพื้นที่ในการเข้าถึงพื้นที่นั้น คุณลักษณะ

ของน้ำาที่ เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับลำาดับชั้นของ

พื้นที่ และส่วนสุดท้ายคือลักษณะการปิดล้อม

ของที่ว่าง ซึ่งการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบทั้งน้ำาที่มี

ลักษณะนิ่งเรียบ และน้ำาตก

 
รูปที่ 4 พื้นที่นั่งริมน้ำาของห้องอาหาร โครงการเรเนซองส์ 
ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา ออกแบบโดย บริษัทสถาปนิก 49

4.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษาน้ำานิ่งเรียบ

 น้ำาท่ีน่ิงเรียบสามารถรับรู้คุณลักษณะของน้ำา

ได้ผ่านการมองด้วยตา โดยคุณลักษณะของน้ำาที่

สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนคือความสามารถใน

การสะท้อนสภาพแวดล้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 

ปัจจัยที่จะศึกษาดังต่อไปนี้

 (1) ระดับความลึกของสระน้ำา

 จากการสำารวจพบว่าในเร่ืองระดับความลึก

ของสระน้ำามีตั้งแต่ 0.10 เมตร ไปจนถึง 1.50 เมตร

โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน

 (2) โทนสีของผิวน้ำา

 โทนสีของผิวน้ำาข้ึนอยู่กับวัสดุท่ีใช้ในการปูพ้ืน

ของสระน้ำานั้น พบว่า โทนสีที่ใช้มักใช้โทนสีเข้ม 

เช่น สีดำาและสีน้ำาตาล ซึ่งภาพสะท้อนจะมีความ

ชัดเจนหากผิวหน้าของสระน้ำาเป็นสีโทนมืด 

มีเพียงเดอะ ไลบราลี่ ที่เลือกใช้สีแดงในทาง

กลับกันการใช้สีแดงทำาให้ดึงดูดสายตาได้มากกว่า

จากการใช้วัสดุ สี และพื้นผิวที่ดึงดูดความสนใจ

รูปที่ 5 ภาพสะท้อนจากสระโทนสีดำา (ซ้าย) โครงการ
อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา ออกแบบโดย
บริษัท บริษัท เคอรี่ ฮิลล์ อาร์คิเทคส์ และสีแดง (ขวา) 
โครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย

 (3) ผิวของสระน้ำา

 กรณีศึกษาน้ำานิ่งเรียบ ความหยาบของวัสดุ

ที่ปูพื้นของสระน้ำาไม่ส่งผลต่อผิวน้ำา สิ่งที่ส่งผลต่อ

ผิวของสระน้ำาคือลม พบว่า มีการจัดองค์ประกอบ

ในเรื่องของสภาพปิดล้อม 2 รูปแบบคือสระน้ำา

ที่นิ่งสงบในลักษณะที่ว่างเปิดโล่ง โดยยอมให้ลม

ส่งผลกระทบต่อผิวน้ำาและสระน้ำาที่สงบนิ่งใน

ลักษณะมีระนาบปิดล้อมรอบด้าน โดยผนังมี

ส่วนในการช่วยกันลมไม่ให้เกิดการปะทะกับ

ผิวน้ำาซึ่งหากผิวของสระน้ำามีความสามารถ

สะท้อนภาพมากย่ิงช่วยเน้นภาพขององค์ประกอบ

นั้นให้ชัดเจน

 

รูปที่ 6 ภาพสะท้อนเมื่อมีลมส่งผลกระทบต่อผิวน้ำา 
โครงการภูเลย์เบย์ อะริทซ์ คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ ออกแบบ
โดย คุณเมธา บุนนาค
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4.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษาน้ำาไหล

 น้ำาไหลสามารถรับรู้คุณลักษณะของน้ำาได้

ผ่านการมองเห็นด้วยตา และการได้ยินเสียงด้วย

หู พบว่า ในการออกแบบน้ำาไหลขึ้นอยู่กับปัจจัย 

3 ปัจจัยที่จะศึกษา ดังต่อไปนี้

 
รูปที่ 7 ภาพตัดแสดงลักษณะความลาดชัน โครงการศาลา 
ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ออกแบบโดย บริษัท ดีพาร์ท
เม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ 

 (1) ปริมาณน้ำา

 พื้นท่ีที่ศึกษานั้นมีการออกแบบให้มีการใช้

ปริมาณน้ำาที่น้อย และความแรงของน้ำาในการ

ไหลต่ำา

 (2) ความลาดชันของเนิน

 ความลาดชันของเนินต่ำา มีความแตกต่างของ

ระดับต้นน้ำาและปลายอยู่ที่ประมาณ 0.05 เมตร 

 (3) ความหยาบวัสดุปูพื้น

 วัสดุปูพ้ืนด้านล่างทางเดินน้ำาเป็นหินแกรนิต

สีดำาเรียบ โรยด้วยก้อนกรวดหยาบ ความหนา

แน่นของกรวดปานกลาง ซึ่งก้อนกรวดส่งผลต่อ

ลักษณะการไหลของน้ำา และเมื่อน้ำากระทบกับ

ก้อนกรวดจะเกิดเสียงน้ำาคลอเบาๆ  สร้างบรรยากาศ

ผ่อนคลาย

4.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษาน้ำาตก

 น้ำาตกสามารถรับรู้คุณลักษณะของน้ำาได้

ผ่านการมองเห็นด้วยตา และการได้ยินเสียงด้วย

หูเป็นหลัก แต่ในกรณีศึกษาวีรันดาในส่วนทาง

เดินสามารถรับรู้ประสบการณ์เพ่ิมเติมผ่านการ

สัมผัส และรับรู้อุณภูมิความเย็นผ่านผิวกาย ซึ่ง

คุณลักษณะของน้ำาตกขึ้นอยู่ปัจจัย 3 ปัจจัยดังที่

จะศึกษาต่อไปนี้

 (1) ความสูงของการตก

 จากการสำารวจพบว่าในเรื่องระดับความสูง

ของน้ำาตกมีตั้งแต่เป็นขั้น ขั้นละ 0.10 เมตร ไป

จนถึงระดับความสูง 3.00 เมตร ซึ่งส่งผลต่อการ

รับรู้ที่แตกต่างกัน เมือ่ความสูงมาก น้ำาตกนั้น

สามารถสร้างจุดสนใจได้มากกว่า และเกิดเสียงที่

ดังกว่า

 (2) ปริมาณน้ำาและความเร็วของน้ำา

 กรณีศึกษาวีรันดาในส่วนทางเดิน น้ำาตกมี

ลักษณะน้ำาที่ไหลเป็นปริมาณน้อย ฉาบผิววัสดุ

ด้านข้างสร้างผลลัพธ์ทางทัศนียภาพที่ได้คือพื้น

ผิวที่ดูเปียกและส่องประกายสะท้อนแสง ในอีก

ทางหนึ่งกรณีศึกษาเรเนซองส์ในส่วนทางเดิน

น้ำาตกมีลักษณะผาหินน้ำาที่ ไหลเป็นปริมาณ

มากและมีความรุนแรงกว่าสร้างผลลัพธ์ทาง

ทัศนียภาพที่ได้คือน้ำาที่ตกออกมาจากขอบผา

และกระทบกับหินเกิดเป็นลักษณะฟองสีขาว 

สร้างความรู้สึกสดชื่น และเกิดเสียงที่ดังกว่า

 (3) ลักษณะของขอบผาที่น้ำาตกลงมา

 ขอบผาเรียบ มีปริมาณน้ำาน้อยจะทำาให้

กระแสน้ำาเกาะอยู่กับพื้นผิว ตกลงมาเป็นม่านน้ำา

เช่น วีรันดาในส่วนทางเดิน ขอบผาที่ขรุขระจะ

รวมกระแสน้ำาที่จุดใดจุดหนึ่ง และเมื่อน้ำาที่มี

ปริมาณมากจะเกิดเป็นฟองสีขาว เช่น เรเนซอง

ส์ในส่วนทางเดิน
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ที่มา: บริษัท สถาปนิก 49 จำากัด

รูปที่ 8 น้ำาเมื่อผ่านขอบผาเรียบ (ซ้าย) โครงการวีรันดา 
เชียงใหม่ เดอะไฮท์ รีสอร์ท ออกแบบโดยบริษัท 
สำานักงานสถาปนิกกรุงเทพ  และขอบผาขรุขระ (ขวา) 
โครงการเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา

5. สรุปผล

 จากการศึกษาพบว่าในการออกแบบ

ประสบการณ์ขึ้นอยู่กับเรื่องราว หรือบรรยากาศ

ที่เราต้องการนำาเสนอ ณ ที่ว่างนั้น ซึ่งน้ำาจะมี

ความสัมพันธ์กับการออกแบบลำาดับของพื้นที่

เมื่อน้ำานั้นเป็นน้ำาในท่ีว่างที่มีการเคลื่อนไหว 

และน้ำาจะมีความสัมพันธ์กับการจัดวางท่ีว่าง

เมื่อน้ำาเป็นน้ำาในที่ว่างนิ่ง และคุณสมบัติของน้ำา

จะสัมพันธ์กับลำาดับชั้นของพื้นที่ และลักษณะ

การปิดล้อมของท่ีว่าง และน้ำาน้ันเป็นองค์ประกอบ

ที่มีลักษณะแยกย่อยออกไปได้มากมาย โดย

ลักษณะและภาพท่ีปรากฏของน้ำาน้ันจะข้ึนอยู่

กับปัจจัยภายนอกที่กระทำาต่อตัวมัน เมื่อสภาพ

แวดล้อมเปลี่ยนคุณลักษณะของน้ำาก็จะเปลี่ยน

ไปด้วยเช่นกัน โดยสามารถจำาแนกน้ำาออกเป็น 

2 ประเภทตามคุณลักษณะเรื่องการเคลื่อนไหว 

พบว่าน้ำาที่นิ่งเรียบจะสามารถรับรู้ได้ผ่านการ

มองเห็นเป็นหลัก และจะมีคุณลักษณะในเรื่อง

การสะท้อนคู่กันเสมอซ่ึงผิวของน้ำาเป็นสิ่งที่

ส่งผลต่อคุณลักษณะในการสะท้อนมากท่ีสุด 

และถูกรบกวนได้ง่ายจากองค์ประกอบที่ไม่อาจ

ควบคุมได้อย่างลม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะ

การสะท้อนความสัมพันธ์กับการปิดล้อม          ใน

ขณะที่น้ำาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างน้ำาไหล และ

น้ำาตก จะสามารถรับรู้ได้ทั้งจากการมองเห็น 

และการได้ยิน 

รายการอ้างอิง

ทิพย์สุดา ปทุมานนท์. (2549). จิตวิทยาสถา-

 ปัตยกรรมสวัสด ี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิรันดร ทองอรุณ. (2553). ความสัมพันธ์

 ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพ้ืนท่ีว่าง: 

 คุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง กิจกรรม

 และบริบท. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย-

 กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 2553 (59), 105-118.

ศราวุธ เปรมใจ. (2560). เคลื่อนไหวเพื่อเข้าใจ

 พื้นที่ทางสถาปัตยกรรม. หน้าจั่ว: ว่าด้วย

 สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพ

 แวดล้อม. 2560(32), 51-70.

สาโรช พระวงค์. (2559). น้ำาในงานสถาปัตยกรรม.

 สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2560 จาก 

 SCG: http://www.scgbuildingmaterials-.

 com/th/HomeConsult/Blog/new-home/-

 Water-in-Architecture.aspx.

Booth, N. K. (1983). Basic elements of 

 landscape architectural design. United 

 States of America: Elsevier.



แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน

ที่พักอาศัยของผู้ป่วยไบโพล่าร์

The concept of designing a physical environment of Biolar patients

ณัฐกานต์ ประทุมพล1และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์2

Nattakan pratumpol1 and Asst.Prof. Chumporn moorapun,Ph.D.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail: nattakan.k89@gmail.com1,chumporn.mo@kmitl.ac.th2

 

บทคัดย่อ

 ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์มีจำานวนมากขึ้นอันเน่ืองมากจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง 

ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดและสภาพแวดล้อมรอบตัว อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคไบ

โพล่าร์ยังมีจำานวนไม่มากและไม่ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่อยู่อาศัยซึ่งอาจก่อให้

เกิดความเครียดได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อค้นหาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบ้าน

พักอาศัยของผู้ป่วยไบโพล่าร์ที่ส่งผลต่อความเครียดหรือกระตุ้นอาการของโรคโดยใช้วิธีการสำารวจโดย

เลือกศึกษาจากบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยไบโพล่าร์ จำานวน 5 แห่ง เพื่อสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อ

ค้นหาปัจจัยของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าเป็นสาเหตุของความเครียดภายในที่พัก

อาศัย โดยสรุปได้ว่าองค์ประกอบของห้องที่เหมาะสมต่อผู้ที่เป็นโรคไบโพล่าร์ 1.เป็นห้องที่ใช้วัสดุผนัง

ที่เก็บและกันเสียงได้ 2.แสงสว่างภายในห้องสามารถปรับระดับแสงสว่างได้ 3.อุณหภูมิความเย็นต้อง

อยู่ที่ไม่เกินกว่า 25 องศาเซลเซียส

คำาสำาคัญ: ไบโพล่า  สภาพแวดล้อม  สภาพแวดล้อมกายภาพ  ที่พักอาศัย

Abstract

 Currently, Bipolar patients are increasing in number due to abnormalities in brain chemicals. 

This is due to the stress and the surrounding environment. However, the research related to 

bipolar disorder is still limited and does not cover the physical environment of the home, which 

can cause stress. Therefore, this research is focused on the physical environment of bipolar 

patients’ homes that affect stress or disease symptoms. Five unstructured interviews were 

conducted to identify the factors of the physical environment that patients felt were the cause 

of stress. shelter In conclusion, the composition of the room suitable for patients with bipolar 

disorder. 1. Room with wall and soundproof materials. 2. Room lighting can adjust the light level. 

3. Cooling temperature must not exceed 25 degrees Celsius.
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 การดำาเนินชีวิตในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ

ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม

มากมายความเครียดจากการทำางาน ความผิด

หวังจากเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน ส่งผลทำา

ให้เกิดความเครียดสะสมสมองผลิตสารสื่อ

ประสาทผิดปกติพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปทำาให้

เกิดอารมณ์สองขั้ว หรือ โรคไบโพล่าร์ ส่งผลต่อ

ตนเองและครอบครัวอย่างเลี่ยงไม่ได้ อธิบดีกรม

สุขภาพจิต ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคไบโพลาร์ 

หรือโรคอารมณ์สองขั้วไว้ว่า เป็นโรคที่มีความ

ผิดปกติทางอารมณ์เป็นอาการสำาคัญ ผู้ป่วยจะ

มีอารมณ์แปรปรวนที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด 

ได้แก่ อารมณ์เศร้าหรืออารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน 

ในช่วงระยะอารมณ์ซึมเศร้า ผู้ป่วยจะมีอารมณ์

เศร้า หดหู่ ร้องไห้ง่าย เบื่ออาหาร เชื่องช้า 

ลังเล ตัดสินใจ ไม่แน่นอน ไม่ม่ันใจตัวเอง คิดช้า 

ไม่มีสมาธิ รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า และ

มีความคิดฆ่าตัวตาย ส่วนในช่วงที่มีอารมณ์

รื่นเริงสนุกสนานผิดปกติ ผู้ป่วยจะรู้สึกมีความ

สุขมาก อารมณ์ดี คึกคัก มีกำาลังวังชา ขยันกว่า

ปกติแต่ทำาได้ไม่ดี ความต้องการนอนน้อยลง 

พูดคุยทักทายผู้อื่นแม้แต่ กับคนแปลกหน้า 

พูดมาก พูดเร็ว กิจกรรมทางเพศเพ่ิมข้ึน ใช้จ่าย

เปลือง เชื่อมั่นตนเองมาก การตัดสินใจไม่เหมาะ

สม ขาดความยับยั้งชั่งใจ หากถูกห้ามปรามหรือ

ขัดขวางในสิ่งที่ต้องการจะหงุดหงิด ฉุนเฉียว ใน

รายที่มีอาการรุนแรงจะพบมีอาการหลงผิดแบบ

มีความสามารถพิเศษเหนือคนอื่น จนถึงมีภาวะ

หวาดระแวงได้ โรคนี้มีความชุกประมาณร้อยละ 1

ในผู้ใหญ่ เพศหญิง และเพศชายเท่าๆ กัน 

พบว่า ประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยเริ่มมี

อาการระหว่างอายุ 15-19 ปี แต่ผู้ป่วยบางคน

อาจเริ่มมีอาการในระยะก่อนเข้าวัยรุ่นหรือวัย

รุ่นตอนต้นก็ได้ โดยที่องค์การอนามัยโลกก็ได้

ระบุว่า โรคนี้เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย

เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือความพิการ อันดับที่ 

6 ของโลก และยังพบอีกว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วย

ฆ่าตัวตายสำาเร็จ สำาหรับประเทศไทย ล่าสุด จาก

รายงานการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย 

กรมสุขภาพจิต และคลังข้อมูลการแพทย์และ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 พบว่า มี

ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ ทั้งสิ้น 32,502 คนจากผู้ป่วย

จิตเวชทั้งหมด 712,359 คน โรคนี้เกิดจากความ

ผิดปกติของสารเคมีในสมองรวมทั้งปัจจัยทาง

ด้านจิตสังคม ได้แก่ ความเครียดในชีวิตประจำา

วันและสิ่งแวดล้อม โรคอารมณ์สองขั้วเป็นโรค

เรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำาได้ถึง 80-90 % จึง

จำาเป็นต้องรักษาด้วยการรับประทานยาอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ป่วย ญาติ และสังคม จำาเป็น

ต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโรคและ

การรักษา โดย ผู้ป่วยเอง ก็ต้องรับประทานยา

อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ พบแพทย์ตามนัด ดูแล

ตัวเอง ห้ามอดนอน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชูกำาลัง 

กาแฟ ห้ามใช้สารเสพติด สุรา แอลกอฮอล์ 

และ อย่าเครียด ขณะที่ ญาติและคนใกล้ชิด ก็

ต้องดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาและปฏิบัติตาม

แผนการรักษา รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้

เกิดอาการกำาเริบ ให้กำาลังใจ และมีการสื่อสาร

ที่ดีในครอบครัว ตลอดจนสังคมต้องเข้าใจ ให้

โอกาส และลดอคติ มองผู้ป่วยไบโพลาร์ไม่ต่าง

จากจากผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่สามารถรักษาได้ ซึ่ง

จะช่วยให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาและใช้

ชีวิตแบบเพื่อนแท้ไบโพลาร์ได้อย่างมีความสุข
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เช่นเดียวกับคนทั่วไป  ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคไบโพ

ล่าร์มีจำานวนมากขึ้น ทั่วโลก และเป็นโรคที่ก่อ

ให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากเจ็บป่วยหรือความ

พิการ  จากการศกึษาโรคไบโพลารเ์ปน็โรคทางจติ

ประเภทหนึ่งอยู่ในกลุ่มของความผิดปกติทาง

ด้านอารมณ์ อาการของไบโพลาร์ (Bipolar 

Disorder) จะมีลักษณะที่เด่นชัด คือ มีอารมณ์

แบบสองอารมณ์อยู่ร่วมกัน คือ อารมณ์แบบซึม

เศร้าหรือที่เรียกว่า Depression กับอีกอารมณ์ที่

เรียกว่า คึกคักมากเกินไป หรือที่เรียกว่า Mania 

กล่าวคือมีลักษณะของอารมณ์แปรปรวนสอง

ขั้วโรคนี้เกิดจากการทำางานที่ผิดปกติของสมอง

โดยมีสารสื่อประสาทที่ไม่สมดุล จากสาเหตุและ

ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดโรคจึงได้ตั้งประเด็นปัญหาคือ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพแบบใดที่เป็นตัว

กระตุ้นหรือมีส่วนช่วยให้อาการดีข้ึนหรือแย่ลง 

เป็นการวิจัยการออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือให้เหมาะสม

กับกลุ่มคนที่เป็นโรคไบโพล่าร์  

 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต ในหัวข้อ 

สถานที่กับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีอาการ

ทางจิตแบบรุนแรง(Quality of life and place 

attachment among people with severe 

mental illness) โดยการศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนจาก 

The Swedish Council for Working Life and 

Social Research (FAS) 2008-0362 ขอบคุณ

ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของ twenty Swedish ที่ให้

ความร่วมมือการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาคุณภาพ

ของสิ่งอำานวยความสะดวกภายในบ้านพักใน

การรับรู้ทางด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อม

สังคม ได้อธิบายถึงการรับรู้ของผู้ป่วยที่อาการ

ทางจิตแบบรุนแรงถึงคุณภาพชีวิต ซึ่งสิ่งที่สนใจ

ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่ศูนย์ (จำานวน 72 คน) และ

ประเมินสภาพแวดล้อมของสิ่งอำานวยความ

สะดวกภายในบ้านพัก (จำานวน 20 แห่ง) และ

ยังสนใจศึกษาความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่ที่มีสิ่ง

อำานวยความสะดวกภายในกับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วย การรับรู้สภาพทางกายภาพและสภาพ

แวดล้อมทางสังคมเป็นตัวทำานายได้ถึงคุณภาพ

ชีวิต โดยทั้งสองปัจจัยนี้มีผลกับคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยประมาณ 32% นอกจากนี้ความรู้สึก

ผูกพันกับพื้นที่ของผู้ป่วยก็ถือว่ามีความสัมพันธ์

กัน ซึ่งจากผลนี้ได้ส่งผลกระทบในการออกแบบ

ที่พักสำาหรับผู้ป่วยที่สนับสนุนทางด้านจิตใจ

สำาหรับคนกลุ่มน้ีโดยปกติความแตกต่างของ

สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้ป่วยทางจิต

ในแต่ละศูนย์นั้นมีโปรแกรมและการรักษาขึ้น

อยู่กับพื้นที่ใช้สอยทั่วไปและความต้องการขอ

ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามรูปแบบโดยทั่วไปที่พบจะ

คำานึงถึงหลักการจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและการให้ความรู้สึกเหมือนการอยู่

บ้านละมีความอิสระ และจุดประสงค์ของการ

สร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่บ้านนั้นก็เพื่อ

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

พัฒนาการของผู้ป่วย เนื่องจากบ้านเป็นที่ที่คน

มีความรู้สึกถึงความปลอดภัย ความเป็นเจ้าของ

ซึ่งจะทำาให้ผู้ป่วยได้มีความรู้สึกมีความผูกพันกับ

พื้นที่ ความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่เป็นปัจจัยที่มีผล

กับผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยทางจิต อย่างไร

ก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของความ

ผูกพันกับสถานที่ สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ

ผู้ป่วยและผู้ป่วยทางจิตอย่างไม่เป็นที่รู้จักใน

วงกว้าง นอกจากนี้การจัดทำาบ้านสำาหรับผู้ป่วย

ควรสร้างบรรยากาศให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกผูกพัน

กับพื้นที่และส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่

โลกภายนอกได้อย่างปกติ ด้วยเหตุผลเหล่านี้

และเนื่องจากการที่ผู้ป่วยต้องใช้เวลา และใช้

สิ่งอำานวยความสะดวกส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้ 

ดังน้ันบรรยากาศที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยควรมีความ
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รู้สึกเหมือนบ้านมากกว่าเป็นสถาบันจิตเวช 

อย่างไรก็ตามความหลากหลายของคุณภาพ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสิ่งอำานวยความ

สะดวกภายในที่พักผู้ป่วยอาจพบได้ทั่วโลก ใน

สวีเดนมีที่พักที่แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ พื้นที่

สำาหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการทางจิตแบบรุนแรงอาศัย

อยู่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวท และลักษณะ

ที่อยู่แบบผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามารักษาเป็นประจำา 

ลักษณะท่ีพักทั้งสองแบบนั้นมีความแตกต่าง

ด้านคุณภาพชีวิตอย่างมากมายโดยมีข้อบ่งชี้ถึง

บรรยากาศแบบสถาบันจิตเวช ในหลายประเทศ

กำาลังเผชิญปัญหาในการจำาทำาที่พักสำาหรับ

ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตแบบรุนแรง  

 การศึกษาใช้แบบจำาลองการมีปฏิสัมพันธ์

ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นทฤษฎีพื้นฐาน

ในการศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบจำาลองน้ีอ้าง

ว่าอารมณ์ของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากการ

ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

ทางสังคม และจากกิจกรรมที่มีส่วนร่วมซึ่ง

อิทธิพลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ

มีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะส่วนบุคคล หรือ

จากประสบการณ์ การศึกษานี้สนใจอารมณ์

ความรู้สึกซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน ซึ่งมาจาก

ประสบการณ์ทั้งด้านลบและบวกซ่ึงมีอิทธิพล

โดยตรงจากประสบการณ์และพฤติกรรมของ

แต่ละบุคคล ขั้นตอนนี้ถูกใช้เพื่อประเมินคุณภาพ

ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับอารมณ์และเหตุการณ์

ในชีวิต จากมุมมองในเรื่องสุขภาวะกำาเนิด โดย

ปัจจัยท่ีรับรับการยอมรับในโครงการน้ีเป็นสิ่ง

ที่ช่วยสนับสนุนอารมณ์ด้านบวกที่ส่งผลดีกับ

ความมั่นคงทางอารมณ์ของมนุษย์และความ

เป็นอยู่ที่ดี การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่ามีความ

สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้ป่วย

และการรับรู้สภาพแวดล้อมทางสังคม นอกจาก

นี้ยังมีการศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีความคล้าย

กับโรงพยาบาลและสิ่งอำานวยความสะดวก

สำาหรับผู้สูงอายุท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ เช่น ห้องเตียงเดี่ยว การให้แสง

สว่างที่เหมาะสม มีการออกแบบให้เข้ากับสรีระ

และสิ่งรบกวนตามธรรมชาติ อาจส่งผลต่อ

สุขภาพของคน คุณภาพของจิตในขณะนั้น ถ้ามี

ความเหนื่อยอ่อน เครียด หรืออารมณ์ขุ่นมัว 

อาจทำาให้แปลความหมายของสิ่งเร้าที่สัมผัส

ได้ไม่ดี แต่ในทางตรงกันข้าม หากสภาพจิตใจ

ผ่องใส ปลอดโปร่ง ก็จะทำาให้การรับรู้และการ

เรียนรู้เป็นไปด้วยดี 

2. วัตถุประสงค์

 เพ่ือสืบหาว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ในบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยใบโพล่าร์ที่ทำาให้รู้สึก

ผ่อนคลายมีคุณลักษณะอย่างไร

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 สาเหตุของโรคไบโพล่าร์โดยการวินิจฉัยโรค

โดย นพ.เจษฎา ทองเถาว์ เกิดจาก

 1. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดขึ้น

เพียง 15-30% แต่ผู้ป่วยที่มีญาติพี่น้องเป็นไบโพ

ลาร์จะมีโอกาสเส่ียงเป็นไบโพลาร์สูงกว่าคนปกติ 

และมักพบอาการในวัยกลางคนประมาณ 40 ปี 

หรือบางรายอาจมีอาการตอนอายุน้อยกว่า 20 ปี

ก็เป็นได้เช่นกัน

 2. ความผิดปกติของสารส่ือประสาททาง

สมอง ระดับฮอร์โมนในร่างกายความผิดปกติ

ของการทำางานของสมองในส่วนควบคุมอารมณ์

 3. จิตสังคม คือ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ

สังคมมีความเครียดสูงจึงส่งผลกับทางอารมณ์ได้
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แม้ปัจจัยทางสังคมไม่ใช่สาเหตุของโรคโดยตรง 

แต่เป็นตัวกระตุ้นทำาให้เกิดโรคได้มากข้ึนลักษณะ

อาการ มีได้ 4 รูปแบบ ได้แก่

 1. ช่วงคึกมาก (Mania)

 ผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนหรือร่ืนเริงผิด

ปกติ ร่วมกับมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินปรกติ

นอนน้อยลง พูดมากขึ้นมีกิจกรรมต่างๆเพิ่ม

มากกว่าปกติ หรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกว่าปกติ 

 2. ช่วงซึมเศร้า (Depressive)

 ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายขาด

ความในสิ่งที่เคยชอบทำาร่วมกับเบื่ออาหาร นอน

ไม่หลับ ส้ินหวัง ไปจนถึงมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

 3. ช่วงอารมณ์ผสม (Mixed)

 จะมีอารมณ์สลับไปมาระหว่างช่วงคึกมาก

(Mania) กับช่วงซึมเศร้า(Depressive)

 4. ช่วงคึกนิดๆ (Hypomania)

 มีอาการคล้ายช่วงคึกมากแต่จะรุนแรงน้อย

กว่ายังพอที่จะทำางานหรือดำาเนินชีวิตประจำาวัน

ได้ผู้ป่วยไม่จำาเป็นต้องมีอาการครบทั้ง 4 แบบ 

แต่อย่างน้อยต้องมีช่วงคึกมาก (Manie) และ

อาการต้องเกิดขึ้นแทบทุกวันต่อเนื่อง อย่างน้อย 

1- 2 สัปดาห์ และต้องส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีการ

งานหรือสังคมจึงจะวินิจฉัยว่าเป็นโรค Bipolar

 การรักษาโรคBipolarโดยทั่วไปแพทย์จะให้

ยาและคำาแนะนำาเกี่ยวกับโรคและยา รวมถึงการ

ดูแลตนเองในด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 2-8 สัปดาห์ แต่

เนื่องจากโรคนี้เกิดจากสื่อประสาทที่ไม่สมดุล 

จึงต้องใช้ยาที่ปรับสารสื่อประสาท ปัจจุบันมียา

ควบคุมอารมณ์หลายชนิดที่มีประสิทธิภาพ

โรคนี้มีอัตราการเป็นซ้ำาสูงมากถึง 90% ฉะนั้น

โดยทั่วไปหลังจากหายแล้ว แพทย์มักแนะนำาให้

กินยาต่ออย่างน้อย 1 ปี เพื่อป้องกันการกลับมา

เป็นซ้ำา หรืออาจจะนานกว่านี้ขึ้นกับจำานวนครั้ง

ที่เคยเป็นและความรุนแรงในครั้งก่อนๆ ยาไม่ได้

ทำาให้สมองเสื่อมลงแต่การป่วยซ้ำาหลายๆ ครั้ง

ทำาให้สมองแย่ลงได้

4. วิธีการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการ

ลงพื้นที่เพื่อสำารวจภาพรวมของจำานวนผู้ป่วยใน

ชมรมเพื่อนไบโพล่าร์ จากผู้ดูแลชมรม ลักษณะ

การร่วมกลุ่มและพูดคุยเพื่อบำาบัด และใช้การ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในการค้นหาว่า

พฤติกรรมของการอยู่อาศัยเป็นอย่างไรและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพใดบ้างที่ส่งผลต่อ

อาการของโรคไบโพล่าร์ กลุ่มตัวอย่างเป็น

ผู้ป่วยกลุ่มวัยเรียนและทำางาน ที่อยู่ในระยะ

รักษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จัดอยู่ในสภาวะที่มี

ความเครียดสูง

4.1 สำารวจภาคสนามครั้งที่ 1 (เบื้องต้น)  

 เป็นการสำารวจข้อมูลพื้นฐานจากคนที่มา

เข้าชมรมเพื่อนไบโพล่าร์เก็บข้อมูล เพศ อายุ 

อาชีพและประเภทและลักษณะที่พักอาศัยว่า

เป็นแบบใดบ้างโดยใช้วิธีการสำารวจโดยเลือก

ศึกษาจากบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยใบโพล่าร์ 

จำานวน 5 แห่ง เพื่อสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้างเพื่อค้นหาปัจจัยของสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าเป็นสาเหตุของ

ความเครียดภายในที่พักอาศัย

4.2 สำารวจภาคสนามครั้งที่ 2 (ข้อมูลเชิงลึก)

 สอบถามความต้องการเรื่องเกี่ยวกับการ

อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆภายในที่พักอาศัย

4.2.1 เกณฑ์การคัดสรรเพ่ือสืบหาสถานะของ

 สภาพแวดล้อมที่ผู้ป่ วยชอบและรู้ สึก

 ผ่อนคลาย

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกลุ่ม วัยทำางาน ที่อยู่ใน
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ระยะรักษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จัดอยู่ในสภาวะ

ที่มีความเครียดสูง และค่อนข้างเข้าถึงข้อมูลได้

ง่ายละให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากโดยเก็บ

ข้อมูลเน้นเรื่องของปัจจัยทางสภาพแวดล้อมใน

ที่พักอาศัย

 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลเบ้ืองต้น

ความคิดเห็นของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่ออาการ

ของโรคไบโพล่าร์ โดยแบ่งคำาถาม 2 ส่วน ดังน้ี

 1.ข้อมูลทั่วไป ได้แก่

  - เพศ

  - อาชีพ

  -  อายุ

  - ประเภทที่พักอาศัย เช่น บ้านเดี่ยว 

ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ

  - จำานวน ผู้พักอาศัย

 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในส่วนของปัจจัย

ที่อาจมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 2.ข้อมูลในส่วนของความชอบความพึงพอ

ใจต่อพื้นที่ และความคิดเห็นว่าเพราะเหตุใดถึง

ชอบส่วนนี้พื้นที่นี้ของที่พักอาศัยเป็นพิเศษ

5. ผลการศึกษา

 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 5 คน เป็นตัวแทนของ

บ้าน 5 หลัง ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคไบโพล่าร์เริ่มมี

อาการตั้งแต่ช่วงอายุ 18-25  ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มี

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการใช้ชีวิตที่ต้อง

ปรับตัวจากมัธยมสู่มหาวิทยาลัยและเข้าสู่วัย

ทำางาน ซึ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความคิด

และการวางแผนมากขึ้นส่งผลให้เกิดความเครียด 

และเป็นที่มาของอาการโรคไบโพล่าร์ และระดับ

ของอาการของทุกคนอยู่ ในช่วงกำาลังรักษา

และผ่านช่วงการปรับอารมณ์ด้วยการใช้ยาโดย

จิตแพทย์ที่เชียวชาญเก่ียวกับโรคที่โรงพยาบาล

จิตเวชจากการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุและปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในที่พัก

อาศัยที่มีอิทธิพลหรือกระตุ้นให้เกิดอาการใน

แต่ละช่วงของโรคโดยใช้หมายเลขแทนตัวผู้ให้ข้อมูล

ตารางที่ 1. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม 5 คน เป็นตัวแทนของบ้าน 5 หลัง

ลำาดับที่
ระยะเวลา

ที่เป็น
อายุ อาชีพ

1 15 44 พนักงานบริษัทเอกชน

2 4 18 นักเรียน

3 17 45 พนักงานบริษัทเอกชน

4 15 32 ธุรกิจส่วนตัว

5 20 49 ธุรกิจส่วนตัว

ตารางที่ 2. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม 5 คน เป็นตัวแทนของบ้าน 5 หลัง 

ลำาดับที่ ห้องที่ชอบ ปัจจัย
1

ห้องนอน

- เวลาพักผ่อนสามารถปรับไฟ
สลัวได้
- มีระเบียงให้ออกไปสูบบุหรี่
- มีความเป็นส่วนตัว
- มีเครื่องปรับอากาศ
- มีคอมพิวเตอร์

2 - สามารถเปิดเพลงดังๆ ได้  
-เปิดไฟเป็นแสงสีที่ตัวเองชอบ 
- มีความเป็นส่วนตัว

3 - มีความเป็นส่วนตัว 
- มืด แสงน้อย
- เย็น

4 - สะอาด
- เงียบสงบ
- อากาศเย็น 
- มีม่านปรับแสงให้มืดและ
สว่างตามต้องการ

5 - อากาศเย็น 
- แสงน้อย
- มีระเบียง

 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์แบบกลุ่ม 5 คน เป็นตัวแทนของบ้าน 

5 หลัง ซ่ึงแบ่งเป็นสองรูปแบบอาการใหญ่ๆ ได้แก่



แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในที่พักอาศัยของผู้ป่วยไบโพล่าร์
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 1. ช่วงคึกมาก (Mania) ผู้ป่วยจะมีอารมณ์

แปรปรวนหรือรื่นเริงผิดปกติ ร่วมกับมีความ

มั่นใจในตัวเองสูงเกินปรกตินอนน้อยลง พูดมาก

ขึ้นมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากกว่าปกติ หรือใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยกว่าปกติ 

 2. ช่วงซึมเศร้า (Depressive) ผู้ป่วยจะมี

อารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายขาดความในสิ่งที่เคย

ชอบทำา ร่วมกับเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ สิ้นหวัง 

ไปจนถึงมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

ตารางที่ 3 ตารางแสดงรูปแบบพฤติกรรมในช่วงของ
อาการ

ลำาดับ
อาการ

ช่วงคึกมาก (Mania)
ช่วงซึมเศร้า 
(Depressive)

1 จะตอบสนองต่อเสียง
รบกวน เช่น เสียง
ผู้คนที่จอแจ เสียง
ท่อรถ เสียงของรถ
พยาบาล รวมไปถึง
เสียง วิทยุสื่อสาร  
เสียงเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดอาการหงุดหงิด
รำาคาญ ไปจนถึง คุ้ม
คลั่งได้

จะตอบสนองต่อ
อุณหภูมิเย็น และแสง
น้อยในช่วงที่มีอาการ
จะมีความต้องการพื้นที่
แสงน้อยและอากาศ
เย็น

2

3

4

5

6. สรุปผลการวิจัย

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 5 คน 

จากตัวอย่างบ้าน 5 หลัง ถึงสาเหตุและปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่พักอาศัย

มีอะไรบ้างท่ีเป็นความต้องการของผู้ป่วยโดยมุ่ง

ไปที่พฤติกรรมการอยู่อาศัยในที่พักอาศัยห้องที่

ชอบภายในบ้าน  โดยท้ังหมดลงความเห็นว่า

ชอบห้องนอนเนื่องจากมีความเป็นส่วนตัว              มี

ความเงียบสงบเย็นสบาย โดสรุปได้ว่าองค์ประกอบ

ของห้องท่ีเหมาะสมต่อผู้ที่เป็นโรคไบโพล่าร์

ได้แก่

 1. เป็นห้องท่ีใช้วัสดุผนังท่ีเก็บและกันเสียง

ได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องการเสียงรบกวนจาก

ภายนอกเพราะอาจทำาให้เกิดความร้สึกหวาด-

ระแวงหรือวิตกกังวลได้

 2. แสงสว่างภายในห้องสามารถปรับระดับ

ความสว่างมากน้อยได้ เพ่ือความต้องการในแต่ละ

ช่วงอาการทั้งในช่วง mania  และ depressive ที่

มีความต้องการแสงสว่างไม่เท่ากัน

 3. อุณหภูมิต้องเย็นโดยอุณหภูมิความ

เย็นต้องอยู่ที่ไม่เกินกว่า 25 องศาเซลเซียสจาก

การสอบถามและทดลองอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ 

25 องศาเซลเซียสเพราะอุณหภูมิมีผลต่ออารมณ์

ทำาให้รู้สึกหงุดหงิดสับสนและไม่มีสมาธิ

7. ข้อเสนอแนะ

 ในการลงพื้นที่เพื่อพบผู้ให้ข้อมูล พบว่า

ภายหลังมี ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่มีการมาทำา

กิจกรรมของชมรมท่ีจะมีผู้เชีย่วชาญมาให้ความ

รู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค

ลดน้อยลง ควรมีการทดลอง หรือจำาลองสถาน

ที่เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้ทำาการทดลองและเสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ต่อการช่วยบรรเทาอาการของโรค ไปด้วยเพื่อ

ที่จะได้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาโรคโดยใช้

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในของที่พัก

อาศัยเป็นตัวช่วย

 7.1 ในงานวิจัยช้ินนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง

กลุ่มเดียว คือสมาชิกของ ชมรมเพื่อนไบโพล่าร์ 

ข้อมูลอาจจำาเพาะกลุ่ม ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างใน

วงที่กว้างขึ้น

 7.2 ควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างและเพ่ิมการทดลอง

เพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนมากขึ้น
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บทคัดย่อ

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำา เป็นรูปแบบที่เป็นที่สนใจ
ในระบบการศึกษาทุกระดับของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการประกาศพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 การศึกษาควรให้ความสำาคัญแก่ผู้เรียน โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีเป้า
หมายเพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและการจัดพื้นที่การเรียนรู้ของ
โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายใต้แนวคิด Constructionism โดยเก็บ
ข้อมูลจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ผ่านการทำาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากการเล่นเกมกระดานโรงเรียน
ในอุดมคติ เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันซึ่งการวิจัยเบื้องต้นพบว่าการเลือกใช้วัสดุ 
บรรยากาศของห้องเรียน และเครื่องเรือน มีผลต่อแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของโรงเรียนฉลาดเล่น

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้แบบลงมือทำา, ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, การวิจัยเชิงปฏิบัติ, 
การเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ

Abstract

 Active Learning pedagogy has been under the spotlight in Thai educational system in the 
past 10 years. The government has declared the National Education Act 1999; Education should 
focus on the learners. This research aims to find a way in which a classroom environment 
and the learning area of the school can support Active Learning through  a concept of the 
Constructionism. The data is collected from Thammasat Secondary School and Darunsikkhalai 
School by employing Action Research through interviews and workshop, playing the ideal 
school board game. The preliminary research has found that the choice of materials, classroom 
atmosphere and furniture have an impact on the design of Active Learning school’s physical 
environment. 

Keywords: Active Learning, Constructionism, Action research, Ideal school board game



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561
The 9th Built Environment Research Associates Conference 2018 (BERAC 9) 

103

1. ที่มาและความสำาคัญ

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เป็นรูปแบบที่เป็นที่สนใจในระบบการศึกษาทุก

ระดับของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาประมาณ 

10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการประกาศพระราช-

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การศึกษา

ควรให้ความสำาคัญแก่ผู้เรียน ส่งเสริมกระบวน

การคิด การแก้ไขปัญหา และการจัดกิจกรรมเพื่อ

ให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ ์ซึง่มแีนวทาง

เดียวกันกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning โดยประกอบไปด้วยรูปแบบการเรียน

การสอน สภาพแวดล้อมพื้นที่ และ เทคโนโลยี

ที่นำามาใช้ (รูปที่ 1) ดังนั้นการออกแบบสภาพ

แวดล้อมที่ดีจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะส่งเสริมให้เกิด

ความสอดคล้องกับหลักสูตร และส่งผลต่อการมี

ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน เพราะการเรียนรู้ที่ดีนั้น

ควรเกิดจากการแลกเปลี่ยนทางความคิดและ

การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลดีต่อ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

(Life Long Learning) และเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญ

ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

รูปที่ 1 Learning Space in Higher Education (Radcliffe, 
Wilson Powell & Tibbetts, 2009)

1.1 คำาถามการวิจัย

 การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

สนับสนุนแนวทางการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นอย่างไร?

1.2 วัตถุประสงค์

 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมการเรียน

การสอนแบบ Active Learning 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางด้านการเรียนรู้ดังนี้

2.1 Active Learning Theory

 Cone of learning ของ Edgar Dale (รูปที่ 2)

  แสดงการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึก

ทักษะการสื่อสารผ่านการพูด การแสดงความคิด

เห็น ทำาให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 และ

การนำาเสนอผลงานผ่านประสบการณ์จริง จะ

ทำาให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึงร้อยละ 90 ซึ่งเป็น

ผลดีกว่าการให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการอ่าน การฟัง

และการมองแบบ Passive Learning ซึ่งได้ผล

ของการเรียนรู้เพียงร้อยละ 10-50

 
รูปที่ 2 Cone of learning (Edgar Dale, 1969)

2.2 Kolb’s Experiential Learning Cycle

 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 

Learning Cycles) เป็นวิธีการเรียนรู้ในแต่ละ
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บุคคล มีผู้คิดค้นโด David Kolb ในปีค.ศ.1984 

ซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนเป็นวงจรต่อเนื่อง

กันชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนควรต้องทำาให้ตนเองอยู่ใน

วงจรการเรียนรู้ (รูปที่ 3) เพื่อประสิทธิภาพของ

การเรียนรู้ และทำาให้เกิดการใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning)

 

รูปที่ 3 Kolb’s Experiential Learning Cycle (David 
Kolb, 1984)

2.3 Constructionism Theory

 Constructionism Theory ทฤษฎีการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ถูกพัฒนาโดย 

Professor Seymour Papert แห่งสถาบัน M.I.T. 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเชื่อ

ว่าความรู้เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ไม่ใช่ว่า

เป็นผู้รับข้อมูลเพียงทางเดียว แต่ต้องเกิดจาก

ประสบการณ์ใหม่และเก่าเพื่อให้เกิดองค์ความ

รู้ใหม่ ดังรูปที่ 4

 

รูปที่ 4 ประสบการณ์ที่สร้างองค์ความรู้, โดยผู้วิจัย

3. วิธีการวิจัย   

 
รูปที่ 5 ขั้นตอนการวิจัย, โดยผู้วิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการ

ทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดย

การสัมภาษณ์และการทำากิจกรรมร่วมกันผ่าน

เกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติที่สร้างขึ้น

โดยผู้วิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้มี

ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ 
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Active Learning ทั้งครูและนักเรียน (ระดับชั้น

มัธยมศึกษา) โดยมีขั้นตอนของการวิจัยดังรูปที่ 5

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ 

 3.1.1 แบบสัมภาษณ์รูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีสอดคล้องกับการใช้งานในพื้นที่การเรียน

รู้ต่างๆของโรงเรียน ความพึงพอใจต่อพื้นที่การ

เรียนรู้ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม

ของโรงเรียนในปัจจุบัน รวมถึงแนวความคิดของ

พื้นที่การเรียนรู้ที่ต้องการในอนาคต

 3.1.2 เกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ มี

วัตถุประสงค์เพื่อการเก็บข้อมูลด้านการวางผัง

พื้นที่การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ตอบสนองต่อ

พฤติกรรมการใช้งานทั้งด้านบรรยากาศของ

โรงเรียน และการจัดวางสภาพแวดล้อมของพื้นที่

ที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยออกแบบเกม

กระดานขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางที่ทำาให้เกิดความ

น่าสนใจ สามารถจับต้องได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

ทำาให้ผู้เล่นเห็นภาพตรงกัน และมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้เล่นคนอื่นๆ ได้ โดยผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น

สามารถนำาเสนอแนวทางการจัดวางของพื้นที่

การเรียนรู้ของโรงเรียนโดยอาศัยการระดมสมอง 

(Brainstorm) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสอดคล้อง

และตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของ

ผู้เล่น

 การออกแบบเกมกระดานโรงเรียนใน

อุดมคตินั้นมีแนวคิดการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้

แต่ละส่วนให้อยู่ในรูปแบบ 6 เหลี่ยม เนื่องจาก

เป็นรูปร่างที่สามารถต่อกันได้หลายทิศทางและ

ต่อได้อย่างอิสระและมีรูปแบบการต่อที่ยืดหยุ่น

และหลากหลาย มากกว่ารูปแบบ 4 เหลี่ยม และ

สามารถเรียงต่อกันได้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้ง

เพิ่มโอกาสของจุดเชื่อมต่อได้หลากหลาย (รูปที่ 6)

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบรูปแบบการต่อของ รูปแบบ 4 เหลี่ยม
และ รูปแบบ 6 เหลี่ยม, โดยผู้วิจัย

 

 วิธีการเล่นเกมกระดาน ใช้ผู้เล่น 3-6 คน 

โดยผู้เล่นแต่ละคนรับหน้าที่ดูแลพื้นท่ีของตนเอง

ซึ่งจะแบ่งตามสีที่ผู้เล่นสุ่มเลือกจากกระดานเกม 

(รูปที่ 7) 

 
รูปที่ 7 กระดานเกมกระดาน, โดยผู้วิจัย

 ในกระดานเกมแต่ละสีจะแบ่งกลุ่มตามรูป

แบบพื้นที่ของโรงเรียน ได้แก่ พื้นที่ห้องเรียน 

(สีส้ม), พื้นที่การเรียนรู้แบบทางการ (สีเหลือง), 

พื้นที่การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (สีชมพู), 

พื้นที่ห้องปฏิบัติการ (สีเทา), พื้นที่การเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ (สีเขียว) และพื้นที่สนับสนุน (สีน้ำาเงิน) 

เม่ือผู้เล่นแบ่งหน้าท่ีแล้วจะได้รับอุปกรณ์สำาหรับ
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การเล่น (รูปที่ 8) ได้แก่ แผ่นคำาอธิบายข้อดีข้อ

จำากัดของรูปแบบพื้นที่แต่ละสี, แผ่นภาพพื้นที่

ของโรงเรียน สีละ 6 รูปแบบ และ แผ่นเปล่า

สำาหรับวาดเขียนพื้นที่ที่ต้องการเพิ่มเติม อย่าง

น้อยคนละ 3 แผ่น เมื่อได้รับอุปกรณ์ครบแล้ว

จึงให้ผู้เล่นอ่านแผ่นคำาอธิบายที่ได้รับในเวลา 10 

นาที และช่วยกันระดมความคิดในการจัดสรร

พื้นที่โรงเรียนในอุดมคติ ภายในเวลาไม่เกิน 30 

นาที จากนั้นส่งตัวแทนหรือร่วมกันอภิปราย

โรงเรียนในอุดมคติ ภายในเวลา 15 นาที 

รูปที่ 8 อุปกรณ์การเล่นเกมบอร์ด, โดยผู้วิจัย

3.2 การสำารวจพื้นที่ภาคสนาม

 การสำารวจพื้นที่ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือนำามาวิเคราะห์การออกแบบและการเช่ือมต่อ

ของพื้นที่ทางการเรียนรู้ในโรงเรียน รูปแบบการ

ใช้งาน การจัดวางเครื่องเรือนและกิจกรรมที่เกิด

ขึ้นในพื้นที่

4. ผลการศึกษา

 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากโรงเรียนดรุณ-

สิกขาลัย ซึ่งเป็น 1 ในกรณีศึกษา โดยแบ่งเป็น

ข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้

4.1 ข้อมูลจากการสำารวจพื้นที่

 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ตั้งอยู่ภายในรั้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นตึกสูง 14 ชั้น โดยมี

พื้นที่ของโรงเรียนอยู่ในชั้นที่1-10 (ดังรูปที่ 9) 

เป็นโรงเรียนแนวดิ่งมีพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 

10,000 ตารางเมตร โดยผู้วิจัยได้แบ่งพื้นที่

ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ Public Zone (ชั้นที่ 1-5) 

Classroom Zone (ชั้นที่ 6-10) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 ชั้นที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ห้อง

ธุรการ ลานสนามเด็กเล่น สวนหย่อม และพื้นที่

ตรวจสุขภาพของนักเรียนก่อนเข้าสู่โถงลิฟต์และ

บันได ชั้นลอย(ชั้น M) เป็นห้องประชุม ห้องซ้อม

ดนตรี สตูดิโอ พื้นที่จัด Exhibition ชั้นที่ 2 Mini 

Theater เป็นห้องแบบ Multipurpose ใช้เป็นที่

เคารพธงชาติ ประชุม จัดงานแสดง สามารถเปิด

บานเฟี๊ยมเพื่อเช่ือมต่อพื้นท่ีไปยังสนามกีฬาใน

ร่มได้ ชั้นที่ 3 ห้องอาบน้ำา ห้องล็อกเกอร์ของ

นักเรียน ชั้นที่ 4 ห้องอเนกประสงค์ ใช้สำาหรับ

ซ้อมการแสดงทั้งการเต้น ดนตรี รองรับกิจกรรม

ทางกีฬา โยคะ และห้องฟิต-เนส  ชั้นที่ 5 

โรงอาหาร ห้องทำาอาหาร (Food Lab) สนาม

ฟุตซอล ชั้นที่6 Classroom Zoneประกอบด้วย 

ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช้ร่วมกันทั้งระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องพักครู ห้อง

พักผ่อนของครู มีบริการถ่ายเอกสาร ห้องไอที 

ห้อง Sound Lab สำาหรับชมภาพยนตร์ ชั้นที่ 

7 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน

ห้องละ 10 คน โต๊ะเรียนออกแบบตามการใช้

งานของแต่ละวิชา เช่นโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

ทำาให้การจัดโต๊ะภายในห้องมีความยืดหยุ่น ชั้น

ที่ 8 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีพื้นที่ห้องเรียน

เชื่อมต่อไปยังระเบียงด้านนอก ใช้ในการทดลอง 

การเลี้ยงปลา ระบบหมุนเวียนน้ำา สำาหรับรดน้ำา

ต้นมะเขือเทศ และเลี้ยงไก่ ในวันจันทร์ อังคาร

และพุธ ใช้เป็นห้องเรียนจะใช้สำาหรับเรียนใน

วิชาพื้นฐานโดยแยกเรียนตามระดับชั้น ส่วนใน
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วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ใช้ห้องเรียนสำาหรับ

แบ่งทำางานตามกลุ่มบ้านโปรเจกต์ ซึ่งมี 4 บ้าน

ได้แก่ บ้านวิทยา บ้านวิศวะ บ้านศิลป์ และบ้าน

วิทย์ประยุกต์ ชั้นที่ 9 ห้องสมุด ห้องพระสำาหรับ

นั่งสมาธิสวดมนต์ ห้องศิลปะที่เชื่อมต่อกับสวน

หลังคากลางแจ้งที่สามารถออกมาทำางานได้ ชั้น

ที่ 10 ห้อง Fab Lab พื้นที่สำาหรับสอนการใช้

เครื่องมือเพื่อต่อยอดในการทำาโปรเจกต์ ประชุม

ย่อย ห้องทำางานประดิษฐ์  ห้องเครื่องมือ laser 

cutter และ3d printer ห้องเครื่องมือช่าง ที่คำานึง

ถึงการระบายอากาศ

  

รูปที่ 9 แผนผังโรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผู้วิจัย

4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 การวางผังของอาคารเรียนไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการใช้งาน ปัญหาที่พบด้านการเลือกใช้วัสดุ 

โดยวัสดุกระดานไม่ควรเป็นกระดานดำา วัสดุพื้น

ควรเขียนและลบได้ บางครั้งนักเรียนต้องทำางาน

ที่พื้น จึงไม่ควรเป็นวัสดุที่เย็นเช่นกระเบื้อง โดย

อาจใช้พื้นเป็นไม้ปาร์เกต์แทน นอกจากนี้ยังมี

ความต้องการของครูและนักเรียนในเรื่องของ

บรรยากาศห้องเรียนกับธรรมชาติ ซึ่งทั้งครูและ

นักเรียนแสดงความเห็นว่า มีผลต่อบรรยากาศ

ที่ดีทางการเรียนรู้ ความสบายตาและการสร้าง

สรรค์ผลงาน

4.3 ข้อมูลจากการเล่นเกมบอร์ด

 การทำา Action Research ร่วมกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มครูผู้สอนซึ่งเป็น

ตัวแทนจากต่างกลุ่มสาระวิชาจำานวน 6 คน และ

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบ้านศิลป์จำานวน 

6 คนซึ่งเป็นตัวแทนของนัเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ที่สนใจด้านการออกแบบ ซึ่งได้ข้อมูลที่เป็น

ประเด็นน่าสนใจโดยให้สัญลักษณ์แทนพื้นที่ใน

เกมกระดานดังตารางที่1 

4.3.1 ข้อมูลจากกลุ่มครูผู้สอน 

 วางผังโดยใช้พื้นที่ครบทั้งหมด โดยให้ความ

เห็นต่อการจัดผังโรงเรียนในอุดมคตินี้ว่าเป็น

โรงเรียนที่มีครบทุกความต้องการใช้งาน การวาง

พื้นที่ส่วนต่างๆเพื่อการสนับสนุนแต่ละพื้นท่ี

ร่วมกัน เช่น พื้นที่ห้องปฏิบัติการอยู่ใกล้กัน ห้อง

ศิลปะอยู่ใกล้สวนเผื่อการทำางานที่มีฝุ่นละออง 

พื้นที่ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนรู้แบบเป็น

ทางการถูกวางกระจายกันตามลักษณะการใช้

งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน พื้นที่การเรียนรู้แบบ

ไม่ทางการวางใกล้กันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างพื้นที่

ทางการเรียนรู้ขนาดใหญ่ให้กับนักเรียน ส่วน
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ตารางที่ 1 ตารางสัญลักษณ์พื้นที่ของเกมบอร์ด

พื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ในทุกส่วนของโรงเรียน

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีทางการเรียนรู้ และมี

พื้นที่ส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ ห้องธุรการ, 

สหกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้การใช้เงิน, 

ห้องแสดงผลงานนักเรียน วางใกล้กับส่วนพัก

คอยผู้ปกครอง, ห้องพระ, สนามเด็กเล่น, ฟาร์ม

เลี้ยงไก่, ห้องดนตรี, ห้องพยาบาล, ห้องซ้อมเต้น, 

ห้องประชุมแผนงาน, ห้องไอที เพื่อสนับสนุน

ห้องเรียนที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังรูป

ที่ 10 (ดูความหมายสัญลักษณ์จาก ตารางที่ 1)

 
รูปที่ 10 การวางผังโรงเรียนในอุดมคติโดยกลุ่มตัวอย่าง
ครูผู้สอน

4.3.2 ข้อมูลจากกลุ่มนักเรียน

 วางผังโดยใช้พ้ืนท่ีไม่ครบท้ังหมด มีแนวคิดใน

การวางหอประชมุขนาดใหญไ่วด้า้นหนา้โรงเรยีน

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน มีพื้นที่พักคอย

สำาหรับผู้ปกครอง มีต้นไม้ใหญ่เพ่ือสร้างบรรยากาศ

ที่ดีด้านหน้าทางเข้า บริเวณรอบเสาธงเป็นพื้นที่

สีเขียวขนาดใหญ่ และลานอเนกประสงค์ ห้องเรียน

วางกระจายตัวตามรูปแบบการใช้งานท่ีแตกต่างกัน

พื้นที่ป ลูกผักวางใกล้กับห้องครัว เพื่อ ท่ีจะ

สามารถเก็บเกี่ยวได้สะดวก ห้องศิลปะวางใกล้

กับสวนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงาน พื้นที่การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ

วางเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับพื้นที่การเรียนรู้แบบ

ทางการ ดังรูปที่11 (ดูความหมายสัญลักษณ์จาก 

ตารางที่ 1)

5. สรุปผล

 จากการทำา Action Research ร่วมกับกลุ่ม

ตัวอย่างครูผู้สอนและนักเรียนพบว่ามีความ

คิดเห็นไปในทางเดียวกันเรื่องการจัดการพื้นที่
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รูปที่ 11 การวางผังโรงเรียนในอุดมคติโดยกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนโดยเร่ิมจากทางเข้าของโรงเรียน

เป็นพื้นที่แบบสาธารณะของโรงเรียน เป็นพื้นที่

อเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย รองรับ

สำาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการจัดพื้นที่

ห้องเรียนจะกระจายไปตามส่วนต่างๆ ของ

โรงเรียน โดยห้องเรียนที่มีการใช้งานใกล้เคียงกัน

จะจับกลุ่มใกล้ๆ กัน พื้นที่ใกล้ชิดกับห้องเรียน

ส่วนมากเป็นพื้นท่ีน่ังทำางานของนักเรียนทั้งแบบ

ทางการและไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มนักเรียนมี

ความคิดแตกต่างเร่ืองการวางแปลงปลูกผักไว้

ใกล้กับบริเวณครัวเพื่อความสะดวก ส่วนกลุ่ม

ครูจะเน้นการคิดพื้นที่สนับสนุนด้านอื่นๆ เพิ่ม

เติมเช่น ห้องไอที วางไว้ระหว่างกลุ่มห้องเรียนที่

ต้องใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สะดวกต่อการ

ดูแลซ่อมแซม และการคำานึงถึงเรื่องความหลาก

หลายของห้อง Auditorium ว่าควรเป็นห้องแบบ 

Multipurpose เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ของโรงเรียน ทั้งนี้การจัดพื้นที่ให้ความสำาคัญ

กับพื้นที่สีเขียวว่ามีความสำาคัญต่อบรรยากาศที่

ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำางาน จึงมีการวาง

พื้นที่สีเขียวไว้ติดกับพื้นที่ห้องเรียน พื้นที่ทำางาน

แบบไม่เป็นทางการ และห้องศิลปะ
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ในส่วนของการจัดแสดง “สวนดึกดำาบรรพ์”

Factors Affecting the Young Children’s Visualization as Guidelines 

for Designing the Geology Museum in the “Dinosaur Park” Display
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ศึกษาเก่ียวกับจินตภาพของเด็กปฐมวัยที่เข้ามาศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในส่วน

จัดแสดง “สวนดึกดำาบรรพ์” เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยการรับรู้ เพื่อให้เห็นถึงมุมมองของเด็กว่าเมื่อเด็ก

เข้าใช้พื้นที่จินตภาพของเด็กมีลักษณะอย่างไร โดยศึกษาจากการสังเกต สัมภาษณ์ และภาพวาดจาก

จินตภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนในช่วงอายุ 7-10 ปี จำานวน 18 คน ด้วยวิธีการให้เด็กวาด

ภาพบรรยากาศหลังการเข้าชม ซึ่งหลังจากการวาดภาพได้ให้เด็ก บรรยายเล่าเรื่องราวภายในรูปภาพ 

ซึ่งสรุปได้ว่าจินตภาพของเด็กที่แตกต่างกันเกิดจากความชอบและความกลัว โดยปัจจัยที่ทำาให้เกิด

ความชอบและกลัว คือ 1. พื้นที่ 2. เทคโนโลยี และ 3. ทัศนคติ งานวิจัยนี้จัดทำาขึ้นเพื่อหาแนวทาง

ในการออกแบบสภาพแวดล้อมในส่วนจัดแสดง “สวนดึกดำาบรรพ์” ให้เหมาะสมต่อการรับรู้และดึงดูด

ความสนใจของเด็กปฐมวัย 

คำาสำาคัญ: จินตภาพ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิยา สวนดึกดำาบรรพ์ เด็กปฐมวัย

Abstract

 This research studied the visualization of primary children who come to study the 

Geology Museum in the “Dinosaur Park” exhibits to analyze the factors that demonstrate 

perspective and perception. The study of the interview and visualization by the group is 

a student in 18 years of age, with a number of people who have a child drawing the environment 

after admission. The factors that cause the likes and fears is 1.Area 2.Technology 3.Attitude. 

Concluded that while remembering children will infiltrate theirminds. This research is designed 

to find guidelines for the design of the environment in the “Dinosaur Park” which is suitable for 

awareness and attracting the primary child’s attention.
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ทาง

ธรรมชาติวิทยาท่ีได้รับความสนใจจากประชาชน

จำานวนมาก จากสถิติการเข้าใช้บริการปี 2554-

2560 พบว่า มีผู้เข้าใช้บริการสูงสุด 113,150 คน

ต่อปี ภายในจำานวนนี้มีเด็กเข้าชมมากถึง 68,196 

ส่วนใหญ่เป็นเด็กปฐมวัย (กรมทรัพยากรธรณี

วิทยา, 2561) ซึ่งมาใช้บริการทั้งในแบบครอบครัว

และทัศนะศึกษาเป็นกลุ่มคณะ โดยพื้นที่เด็ก

ปฐมวัยให้ความสนใจมากท่ีสุด คือพ้ืนท่ีส่วนจัดแสดง

“สวนดึกดำาบรรพ์”  

 ปฐมวัยหรือเด็กในช่วงวัย 0-10 ปี คือเป็นวัย

ของการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยจะให้ความสนใจกับ

สภาพแวดล้อม และเกิดความทรงจำากับสถานที่

ที่ชื่นชอบตัวอย่างเช่น เข้าไปในสถานที่แล้วเกิด

ความรู้สึกที่ไม่ดี ส่งผลต่อความทรงจำาของเด็ก 

เช่นการเข้าในสถานที่ ซึ่งมีการจำาลองสภาพ

แวดล้อมป่าแล้วเกิดความรู้สึกกลัว ก็จะทำาให้เด็ก

เกิดอคติและไม่ชอบป่า เป็นต้น  (Moore & Young, 

1978)

 ความกลัวเป็นส่ิงที่ เด็กทุกคนล้วนมีมา

ตั้งแต่เกิด เมื่อเด็กต้องพบกับความกลัวก็ควร

ปกป้องไม่ให้ความกลัวทำาร้ายจนฝังลึกลงไปใน

จิตใจของเด็ก โดยความกลัวของเด็กแต่ละช่วง

วัยมีความแตกต่างกัน เช่น ช่วงอายุ 2-4 ปี กลัว

ความมืด เงา สภาพอากาศและเสียงดัง 5-7 ปี 

กลัวความมืด ไฟ แมลง และสัตว์ 8-11 ปี กลัวผี

และความตาย เป็นต้น

 จินตภาพ คือ ภาพที่เกิดจากการจินตนาการ

ประกอบกับประสบการณ์ หรือภาพที่เกิดจาก

การนึกคิดหลังจากได้รับข้อมูล เช่น หลังจากการ

อ่านหนังสือนิยายมีภาพท่ีคิดว่าควรจะเป็นเช่นน้ัน

ลิศศิริร์ บวรกิตติ (2558) กล่าวว่าเด็กในช่วงอายุ 

7-9 ปีมีพัฒนาการด้านการแสดงออกทางศิลปะ

ที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความคิด

ผ่านทางรูปภาพได้ โดยมีจินตนาการที่อยู่เหนือ

เหตุผล และเด็กอายุ 9-11 ปีสามารถแสดงออก

ทางศิลปะ ที่ให้เห็นคิดอารมณ์และความคิดแต่

ใช้หลักการเหตุและผล ในการสร้างจินตภาพ 

การต้ังคำาถามเพ่ือให้เด็กบรรยายเร่ืองราวในภาพ

หลังจากที่วาดเสร็จ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะมองเห็น

ความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ซึ่งควรทำาให้เป็นเรื่อง

สนุกให้เด็กสามารถบอกเล่าบรรยายความคิด

และจินตนาการได้อย่างเต็มที่ (Sberna, 2010)   

 การศึกษางานวิจัยในอดีต มีการวิจัยเชิง

ปริมาณเพื่อสำารวจถึงอัตราปริมาณการตัดสิน

ใจในการเลือกเข้าชมพื้นที่ต่างๆภายในส่วนจัด

แสดงนิทรรศการและสวนสัตว์ พบว่า ทฤษฎี

การดึงดูดความสนใจภายในพื้นที่การจัดแสดง 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยดังนี้ 1. ปัจจัย

ด้านพื้นที่ ผู้คนจะให้ความสนใจและเลือกเข้าใช้

พื้นที่ที่เปิดโล่งไม่เล็กหรืออึดอัด 2. ปัจจัยด้าน

วัตถุจัดแสดง ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมได้ 3. 

ความรู้จากภูมิหลัง ความสนใจเฉพาะด้านรวม

ถึงรสนิยมส่วนบุคคล (Johnston, 1998) 

 ผู้วิจัยจึงคำานึงถึง ช่องว่างของงานวิจัยที่

ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการ

ตัดสินใจในการเลือกชมพื้นที่ และปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการรับรู้ของผู้เข้าชม แต่ยังมีประเด็นในการ

รับรู้ด้านความรู้สึกของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่มี

จินตการ มีความชื่นชอบและความกลัวแตกต่าง

จากวัยอื่นๆ ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา 

ในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อจินตภาพที่ทำาให้

เกิดความชอบและความกลัวของเด็กปฐมวัย 
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ศึกษาโดยวิธีการให้เด็กปฐมวัยวาดภาพและเล่า

บรรยายถึงจินตนาการสิ่งที่วาดความรู้สึก หลัง

การเข้าชมส่วนพื้นที่จัดแสดง “สวนดึกดำาบรรพ์” 

ในพิพิธพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา

เฉลิมเกียรติแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็น

แนวทางในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใน

ส่วนของการจัดแสดง “สวนดึกดำาบรรพ์” ที่ดึงดูด

ความสนใจของเด็กปฐมวัย

 

รูปที่ 1 ภาพบรรยากาศภายใน “สวนดึกดำาบรรพ์” 1

 

รูปที่ 2 ภาพบรรยากาศภายใน “สวนดึกดำาบรรพ์” 2

2. จุดประสงค์

 1. วิเคราะห์ภาพจินตภาพของเด็กปฐมวัย

หลังการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

 2.  วิเคราะห์หาปัจจัยที่อยู่ในจินตภาพที่

ส่งผลต่อความชื่นชอบและความกลัวของเด็ก

ปฐมวัย

 3. สรุปผลและหาแนวทางการออกแบบ

พิพิธภัณฑ์ ที่ดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 แบ่งประเด็นศึกษาท่ีใช้ในการนำาไปวิเคราะห์

การรับรู้ของเด็กปฐมวัย ดังนี้

3.1 การออกแบบพื้นที่ที่สามารถดึงดูด

 ความสนใจกับผู้เข้าชม จากงานวิจัยในอดีต 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้วิธีการนับจำานวน

ผู้คนและใช้แบบสอบถามเพื่อหาปัจจัยในการ

เลือกเข้าชมพื้นที่ต่างๆ ภายใน พิพิธภัณฑ์และ

สวนสัตว์ โดยสรุปได้ว่าพื้นที่ที่สามารถดึงดูด

ความสนใจจะต้องมีปัจจัยดังนี้ 1. เป็นพื้นที่ที่ไม่

ทำาให้รู้สึกอึดอัดอาจเป็นพื้นที่เปิดโล่งหรือพื้นที่

ขนาดใหญ่ 2. มีกิจกรรมหรือผู้เข้าชมสามารถ

จับต้องมีประติสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดงนั้นได้ 

3. ความรู้ภูมิหลัง รสนิยมหรือความสนใจส่วน

บุคคล (Johnston,1998)

3.2 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดจินตภาพ 

 เด็กปฐมวัยจะไม่จดจำาในสิ่งที่พบเห็น เด็ก

สามารถแสดงออกโดยการวาดภาพได้ ช่วงอายุ 

7 - 9 ปี โดยมีจินตนาการอยู่เหนือเหตุผลความ

สมจริง ช่วงอายุ 9 - 11 ปี เป็นช่วงมีความสามารถ

จดจำาภาพได้อย่างมีเหตุมีผลและสมจริง (เลิศศิริร์ 

บวรกิตติ, 2558) 

3.3 การรับรู้ด้านพื้นที่ของเด็กปฐมวัย 

 จากงานวิจัยในอดีต ได้มีการทดสอบ โดย

การนำาวัตถุ เป็นกล่องไปวางไว้ในพื้นที่ต่างๆ ภาย

ในพิพิธภัณฑ์ ผลที่ได้ คือ เด็กจะสามารถจดจำา

เน้ือหาเร่ืองราวในบริเวณพ้ืนท่ีแคบ ได้ดีกว่าบริเวณ

พื้นที่ที่เปิดกว้าง (Bell, 2002)

3.4 การอ่านจิตใจของเด็กผ่านการวาด 

 จากบทความ “เสียงสะท้อนจากภาพวาด

ของลูก” (2553) ได้มีการสัมภาษณ์ คุณมาดูเอล่า- 
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แบน่า (Manuela Sberna) นักจิตวิทยาคลินิกชาว

อิตาเลียน ซึ่งเป็นอาสาสมัครดูแลด้านจิตวิทยา

ให้กับเด็กๆ ของ “บ้านพักฉุกเฉิน” กล่าวว่า 

การที่จะเข้าถึงความในจิตใจของเด็กนั้นไม่ต้อง

ไปบังคับเค้นถาม ควรทำาให้เป็นเรื่องสนุก เช่น

การเล่นเกม หรือการวาดภาพตามอิสระ เมื่อเขา

วาดเสร็จก็ให้เขาเล่าเรื่องจากภาพวาดนั้น และ

ส่ิงสำาคัญอยู่ท่ีการต้ังคำาถามหลังจากการวาดภาพ 

4. วิธีการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สำารวจข้อมูลพื้นฐาน ลงพื้นที่ภาคสนามโดยใช้

พื้นที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติธรณีวิทยา 

ปทุมธานี เป็นสถานที่ในการศึกษาเก็บข้อมูล โดย

การสังเกตพฤติกรรมการเข้าใช้พื้นที่ สัมภาษณ์ 

และทดสอบการรับรู้ ภาพจินตภาพของเด็ก

ปฐมวัยโดยการให้วาดภาพ หลังจากการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์  มีขั้นตอนดังนี้

4.1 สำารวจภาคสนามครั้งที่ 1 (เบื้องต้น)

 เป็นการสำารวจพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ 

ศึกษาเนื้อหา สื่อต่างๆ และเครื่องมือจัดแสดง 

โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีจำานวน 4 ชั้น มีเนื้อหา

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 34 พื้นที่

4.2 สำารวจภาคสนามครั้งที่ 2 (ข้อมูลเชิงลึก)

 วัดขนาดพื้นที่ เปรียบเทียบกับทฤษฎี โดย

ศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีส่วนจัดแสดง “สวนดึกดำาบรรพ์” 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจกรรมนำาชม ถึงพฤติกรรม

การเข้าใช้พื้นท่ีของกลุ่มเด็กปฐมวัยทั้งที่มากับ

ครอบครัวและมาแบบหมู่คณะ บันทึกภาพ

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของเด็กปฐมวัย

4.3 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและการ

 เตรียมเครื่องมือวิจัย 

 ผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็กปฐมวัยที่มีช่วงอายุ 6-10 

ปี มีการรับรู้และจดจำาสามารถสร้างจิตภาพ

ได้ด้วยตนเอง (Seefeldt & Barbour, 1986) 

คัดเลือกโดยความสมัครใจซึ่งมีเครื่องมือวิจัย

ดังนี้

 1) บทสัมภาษณ์ สอบถามถึงภูมิหลังความรู้

ความสนใจด้านไดโนเสาร์ก่อนการเข้าชม

 2) วาดภาพ หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเข้าชม

พิพิธภัณฑ์  โดยมีเกณฑ์ตามทฤษฎีการรับรู้ 3 

ปัจจัย ได้แก่ 1.การรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม 

2.มุมมองภายในความคิด 3.สไตล์และความ

ต้องการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดที่แสดง

เห็นถึงมุมมองและการรับรู้ของเด็ก

4.4 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ทำาตารางเปรียบเทียบ องค์

ประกอบของรูปภาพและบทสัมภาษณ์ถึงภูมิ

หลังและเหตุผลในการวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึง

มุมมองและจินตภาพของเด็ก 

รูปที่ 2 ภาพแสดงผังส่วนจัดแสดง  “สวนดึกดำาบรรพ์”
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5. ผลการศึกษา

 จากการให้เด็กปฐมวัยทำากิจกรรมวาดภาพ  

จำานวน 18 คน ด้วยวิธีการให้เด็กวาดภาพ

บรรยากาศหลังจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

ในส่วนของ การจัดแสดง“สวนดึกดำาบรรพ์” เพื่อ

แสดงถึงภาพจินตภาพหลังการเข้าชม ได้ผลการ

วาดภาพดังตารางต่อไปนี้  (ดูตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงภาพวาดและผลกวิเคราะห์

ภาพวาดจากจินตภาพ ผลการวิเคราะห์

1.  ชอบ แต่กลัวไม่กล้าเข้า
ใกล้ไดโนเสาร์เสียงดัง 
ตัวใหญ่ ฟันแหลม แต่
อยากเล่นกับไข่และลูก
ไดโนเสาร์ 

2. มีความชื่นชอบรู้สึก
สนุกสนาน จึงใช้โทนสี
สดใสในการวาดถึงแม้สี
ไดโนเสาร์จะไม่สมจริง
แต่เด็กเลือกสีเพราะ
ความน่ารัก

3. ไม่ชอบ บรรยากาศที่
มืด ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ 
เสียงใช้สีแดงเพราะเป็น
สีที่เท่และชื่นชอบ

4. มีความชื่นชอบ จดจำา
ได้ดี ให้โทนสีของภาพ
ที่เป็นธรรมชาติ เด็กมี
ความสนใจและมีความ
รู้ภูมิหลังเรื่องไดโนเสาร์
เป็นอย่างดี

5. ไม่ชอบ โดยเหตุผลว่า
เสียงดังและรู้สึกกลัว ไม่
น่ารักเหมือนการ์ตูน
ที่เคยชม ไมสามารถ
จดจำาบรรยากาศได้

ภาพวาดจากจินตภาพ ผลการวิเคราะห์

6. มีความชื่นชอบ รู้สึก
สนุกสนานไดโนเสาร์
น่ารัก วาดไม่ตรงกับ
บรรยากาศจริง มี
ไดโนเสาร์กำาลังคุยกัน
และธรรมชาติที่สมบูรณ์

7. ชื่นชอบ ไดโนเสาร์ 
วาดตามจินตนาการมี
ธรรมชาติสมบูรณ์และ
ไดโนเสาร์หลากหลาย
สายพันธุ์

8. เด็กมีความกลัว 
จินตนาการถึง
อุกกาบาตพุ่งชนโลก 
และไดโนเสาร์สูญพันธุ์
เหลือเพียงแค่แมลงสาป
และเต่าล้านปี

9. มีความชื่นชอบเคย
อ่านหนังสือและดู
การ์ตูน วาดภาพตาม
จินตนาการ ไดโนเสาร์
เป็นมิตรและน่ารัก

10. ไม่ชอบ รู้สึก เพราะ
ไดโนเสาร์ดูดุร้าย คอ
ยาวจะกินพืชแต่มีขนาด
ใหญ่เคี้ยวแหลมคมและ
ร้องเสียงดัง 

11. ชอบ บรรยากาศอยาก
ให้ไดโนเสาร์เป็นมิตร
อยากเลี้ยงจะฝึกให้ทีเร็
กกินพืช พาไปเดินเล่น
ไม่อยากให้สูญพัธุ์

12. ชอบรู้สึกสนุกสนาน 
ไดโนเสาร์ขับได้ และมี
เสียงร้องสมจริง อยาก
ให้มีบรรยากาศสดใส 
อยากขี่ไดโนเสาร์

13. ชื่นชอบ ประทับใจ มี
ความรู้เรื่องไดโนเสาร์
จากหนังสือ เชื่อว่า
ไดโนเสาร์มีหลายสี
เหมือนในการ์ตูน
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14. ชื่นชอบ ไดโนเสาร์ 
และคิดว่าไดโนเสาร์คือ
ต้นตระกูลของ จิ้งจก 
จึงมีจุดสามารถเปลี่ยนสี
เผื่อพลางตัวได้ 

15. ชื่นชอบบรรยาการ 
รู้สึกสนุกสนาน อยาก
ให้มีสายรุ้ง ทุ่งหญ้า 
ไดโนเสาร์สีฟ้า เหมือน
ในการ์ตูน

16. ไม่ชอบ มีความ หวาด
กลัว บรรยากาศมืดและ
ไดโนเสาร์มีขนาดใหญ่
กว่าที่คาดหวังไว้

17. ชื่นชอบ บรรยากาศ 
จดจำาสายพันธุ์
ไดโนเสาร์และสภาพ
แวดล้อมได้ รู้สึกสนุก
สานตื่นเต้น

18. มีความชื่นชอบ  
สนุกสนาน อยากให้
บรรยากาศสดใสเป็น
ทุ่งหญ้ากว้างสดใส ใน
ไดโนเสาร์ได้เดินเล่น

  

 ปัจจัยด้านการรับรู ้จากเด็กจำานวน 18 คน 

พบว่าสามารถแบ่งภาพวาดออกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 พบว่า มีเด็ก 3 คน ที่วาดภาพบรรยากาศ

ได้ใกล้เคียงที่สุด เมื่อได้พูดคุยพบว่าเด็กมีความรู้

เรื่องไดโนเสาร์เป็นอย่างดี เพราะมีความรู้และ

ความชื่นชอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว กลุ่มที่ 2 มี

เด็ก 10 คนที่วาดภาพบรรยากาศได้ใกล้เคียงแต่

มีสีสันที่แตกต่างออกไป จากการพูดคุย พบว่า

เด็กสามารถจดจำาบรรยากาศได้ แต่ต้องการ

สอดแทรกจนิตการของตนเองเขา้ไป เชน่สทีีเ่ลอืก

อาจช่วยให้ไดโนเสาร์อำาพรางตัวได้ดี เป็นต้น 

กลุ่มที่ 3 มีเด็กจำานวน 4 คนที่ไม่ได้วาดภาพตาม

บรรยากาศที่เข้าชม แต่วาดภาพตามความชื่น

ชอบและจินตนาการของตนเอง เช่น ไดโนเสาร์

อยู่ในทุ่งหญ้าสีสันสดใส เป็นต้น จากการพูดคุย

พบว่ามี 2 สาเหตุคือ 1.จำาบรรยากาศไม่ได้ 

2.ต้องการให้มีบรรยากาศแบบนี้เพราะเช่ือว่า

หากมีบรรยากาศแบบนี้ไดโนเสาร์อาจจะไม่

สูญพันธุ์  

 ปัจจัยความรู้สึก เด็ก 14 คนรู้สึก ชื่นชอบ 

โดยเหตุผลส่วนใหญ่ชอบเพราะเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ไดโนเสาร์สามารถขยับได้ มีเด็ก 4 คน

ที่ไม่ชอบและรู้สึกกลัว เสียงและบรรยากาศที่มืด 

แสงเฉพาะจุดที่ส่องเฉพาะจุด บริเวณไดโนเสาร์

เพิ่มความน่ากลัวกลับเด็กปฐมวัย เด็กที่มีความ

กลัวทั้ง 4 คน ไม่สามารถจดจำาบรรยากาศในการ

จัดแสดงได้ และจินตภาพของเด็กมีการใช้เส้นที่ 

แสดงถึงความหวาดกลัวและไม่มีความสุขในการ

วาดภาพ

6.สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ภาพจินตภาพและ

สัมภาษณ์ พบว่า มี 3 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อจินตภาพ

ของเด็กปฐมวัย ได้แก่

6.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

 สิ่งที่ควรมี จำาลองบรรยากาศที่ให้ความรู้สึก

เป็นมิตร มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ มีโทนสีที่อ่อนโยน 

 สิ่งที่ไม่ควรม ี บรรยากาศที่มืด มีพื้นที่หรือ

ซอกแคบ มีวัตถุแหลมคมทำาให้เกิดอันตราย  

โทนสีบรรยากาศที่ดู การให้เสียงไม่ดังหรือเป็น

เสียงที่น่ากลัวจนเกินไป

6.2 .ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

 สิ่งที่ควรมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเกมหรือ

กิจกรรมที่เด็กสามารถร่วมทำาได้ สื่อการเรียนรู้ที่

เข้าใจง่าย 
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 สิ่งที่ไม่ควรมี การให้ข้อมูลด้วยตัวหนังสือ 

มากจนเกินไป และตัวหนังสือไม่สามารถดึงดูด

ความสนใจของเด็กได้

6.3 ปัจจัยด้านทัศนคติ 

 ส่ิงท่ีควรมี เจ้าหน้าหรือผู้ปกครองท่ีให้ความรู้

อย่างถูกต้องแก่เด็ก สื่อมีความน่าสนใจ ให้ความ

รู้สึกปลอดภัย ทำาให้เกิดทัศนคติและความทรงจำา

ที่ดี

 สิ่งที่ไม่ควรม ีสื่อที่ให้ข้อมูลถึงความโหดร้าย

เกินจริงทำาให้เด็กเกิดภาพจำาและทัศนคติไม่ดี           

 เปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยในอดีต 

Viewing of Exhibits (Johnston, 1998) พบว่า ตรงกับ

ทฤษฎีการดึงดูดท้ังสามปัจจัยแตกต่างกันเล็กน้อย

ตรงวัยของเด็กท่ีเข้าร่วมงานวิจัยมีจินตนาการอยู่

เหนือเหตุผล ในสภาพแวดล้อมจำาลองที่เสมือน

จริงอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีเด็กต้องการเสมอไปเด็กปฐมวัย

ต้องการพ้ืนท่ีท่ีทำาให้รู้สึกปลอดภัย มีความเป็นมิตร

สนุกสนานและอบอุ่น การออกแบบสภาพแวดล้อม

สำาหรับเด็ก จึงควรเสริมสร้างจินตนาการเพื่อส่ง

เสริมพัฒนาการของเด็ก

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 จากผลการวิจัย 

 สามารถนำาสิ่งที่เด็กชื่นชอบและแนวคิด

ของเด็กๆ มาเป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อ

ให้เหมาะสม ดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย

ได้และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นอันตราย ทำาให้

เกิดความกลัว ปิดกั้นจินตนาการของเด็ก

7.2 ในการศึกษาขั้นต่อไป 

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาพจิตภาพ

ของเด็กปฐมวัยหลังจากการเข้าชมหลุมชุดค้น

(สถานท่ีจริง) เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง

บรรยากาศจำาลองกับบรรยากาศจริง

รายการอ้างอิง

ลอร่า ศศิธร. (2553). เสียงสะท้อนจากภาพวาดลูก.  

 สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2561, จาก http://

 www.sanook.com/news/873868/.

เลิศศิริร์ บวรกิตติ. (2550).  การแสดงออกทาง

 ศิลปะของเด็กอายุ 9-10 ปี. วารสาร

 สาธารณะสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 2550(2),

 68-74.

สุภลักษณ์ ธนเกษพิศาล. (2535). การวิเคราะห์

 ภาพวาดระบายสีของเด็กกำาพร้าอายุ 7 ถึง 

 9 ปี ในสถานสงเคราะห์ สังกัดกรมประชา-

 สงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 

 20 มกราคม 2561, จาก http://cuir.car.

 chula.ac.th/handle/123456789/24278.

Bechtel, R., & Churchman, A. (2002). 

 Environment psychology in museums, 

 Zoo and Other Exhibition Centers. Re

 terived March 10, 2018 from http://www.

 jsu.edu/psychology/docs/5.1-Env_Psych_

 Chap.pdf.

Bell, S. (2002). Spatial cognition and scale 

 A child’s perspective. Journal of Environ

 mental Psychology, 22, 10-27.

Johnston, R. J. (1998). Viewing of exhibits. 

 Environment and Behavior, 33, 322-347.

Moore, R., & Young, D. (1978). Childhood 

 outdoors: Toward a social ecology of 

 the landscape. Reterived May  2, 2018

 from https://naturalearning.org/childhood-

 outdoors-toward-social-ecologylandscape.



ความเป็นส่วนตัวในโฮสเทล กรณีศึกษาโฮสเทลย่านถนนข้าวสาร

Privacy in the Hostel: A Case Study of Hostels on Khaosan Road

วลัยลักษณ์ สุขจั่น1  ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร2 และ รศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล3

Walailak Sukchan1, Asst. Prof. Rittirong Chutapruttikorn Ph.D.2

and Assoc. Prof. Chaiyasit Dankittikul, Ph.D.3

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

E-mail: walailak.sukc@bumail.net1, rittirong.c@bu.ac.th2 , chai0302@yahoo.com3

บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งเลือกที่พักแบบโฮสเทล ส่วนใหญ่มีอายุ 18-30 ปี โดย

โฮสเทลมีลักษณะคล้ายหอพักที่ต้องนอนรวมกัน มีราคาประหยัด ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ส่วนมากเป็นเตียง 2 ชั้นหลายเตียงจัดวางในห้องเดียวกัน มีห้องน้ำา และพื้นที่ส่วนกลางให้ได้ใช้

ประโยชน์และทำากิจกรรมร่วมกัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโฮสเทลที่มีผล

ต่อความเป็นส่วนตัวและพฤติกรรมการสร้างความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักเพื่อให้ทราบถึงประเด็น

ปัญหา โดยการลงสำารวจพื้นที่ สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าพัก จดบันทึก และถ่ายภาพ จากการศึกษาพบว่า 

ลักษณะเตียงนอน การจัดผังพื้น ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระดับเสียง และจำานวนคนมีผลต่อความเป็นส่วน

ตัวของผู้เข้าพัก ซึ่งผู้เข้าพักมีความต้องการความเป็นส่วนตัว 3 แบบ ได้แก่ ความเป็นส่วนตัวทางการ

มองเห็น ความเป็นส่วนตัวทางการได้ยิน และความเป็นส่วนตัวทางสังคม

คำาสำาคัญ: ความเป็นส่วนตัวในโฮสเทล  การสร้างความเป็นส่วนตัว  สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน

โฮสเทล โฮสเทล

Abstract

 Nowadays, the majority of tourists prefer hostels as their accommodations while traveling, 

and the average age of the tourists in this category is 18-30. Hostels are similar to dormitories in 

many ways, such as the use of shared bedrooms, savings on expenditure and also encourages 

social interactions. More importantly, there is an abundance of bunk beds arranged in the same 

room including bathrooms and common areas by sharing undertaking activities together. The 

researcher is interested in studying physical environments in hostels which affect guests’ privacy 

and tourists’ behavior, regarding how they create their own privacy, in order to identify causes 

of the problems by exploring the areas, observing the behavior of the clients, note taking and 

photographs. As a result, the research shows that types of a bed, lighting, sound level, and 

the number of people, affect the privacy of guests. Clients require visibility, auditory and social 

privacy among others.
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1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 โฮสเทลเป็นที่พักราคาประหยัด เรียบง่าย มี

พืน้ทีท่ีใ่ชร้ว่มกนัเปน็สว่นใหญ ่สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้พกั

ได้มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ต่าง ๆ และทำากิจกรรมร่วมกัน 

ด้วยเหตุนี้โฮสเทลจึงมีพื้นที่ท่ีให้ความเป็นส่วน

ตัวค่อนข้างน้อย โดยลักษณะพื้นที่เหล่านี้เป็นตัว

กำาหนดขอบเขตการปฏิสัมพันธ์ และการใช้งาน

ของบุคคลหรือกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษาเพื่อ

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ใช้สอยภาย

ในโฮสเทลทั้งแบบสนับสนุนความเป็นส่วนตัว 

และไม่สนับสนุนความเป็นส่วนตัว เพื่อทราบถึง

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อ

ความเป็นส่วนตัว ลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอยใน

โฮสเทล กิจกรรม และพฤติกรรมการสร้างความ

เป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมและที่พักแบบโฮสเทล หรือผู้ที่มี

ความสนใจ รวมทั้งนักออกแบบได้มีความเข้าใจ

และสามารถนำาผลการศึกษาวิจัยน้ีไปใช้ประกอบ

เป็นข้อมูลในการออกแบบ หรือปรับปรุงสภาพ-

แวดล้อมทางกายภาพภายในโฮสเทลให้สอดรับ

กับพฤติกรรมการใช้งานของนักท่องเที่ยวที่ใช้

บริการ หรือผู้เข้าพักในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกาย-

ภาพภายในโฮสเทลที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของ

ผู้เข้าพัก

 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างความเป็น

ส่วนตัวภายในโฮสเทลของผู้เข้าพัก

1.3 คำาถามการวิจัย

 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน

โฮสเทลใดบ้างที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของ   

ผู้เข้าพัก

 2) ผู้เข้าพักมีพฤติกรรมการสร้างความเป็น

ส่วนตัวภายในโฮสเทลอย่างไร

1.4 ขอบเขตการวิจัย

 1) ขอบเขตด้านทฤษฎี เป็นการศึกษาวิจัยด้วย

การรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม ศึกษา

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพภายในโฮสเทล ลักษณะ

ของผู้เข้าพัก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียว

กับความเป็นส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่าง

นักท่องเที่ยวกับลักษณะประชากรและความ

สัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับขนาดกลุ่ม

 2) ขอบเขตด้านสถานที่เป็นโฮสเทลราคา

ประหยัดในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญแห่งหนึ่งที่

นักท่อง เที่ยวนิยมมาเป็นแห่งแรก เป็นย่านที่มี

กิจกรรมตั้งแต่เช้าถึงค่ำา

 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงตำาแหน่งโฮสเทลในย่านถนนข้าวสาร
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 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาท่ีพัก

แบบโฮสเทลราคาประหยัด โดยมีช่วงราคา 150-

300 บาทต่อคืน 3 แห่ง ได้แก่ Green House 

Bangkok, The Mixx Hostel และ Badaka 99 

เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทาง

เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตแล้วเห็นว่าโฮสเทลทั้ง 3 แห่ง

มีลักษณะการจัดพ้ืนที่ใช้สอยที่มีความแตกต่าง

กันทั้งที่มีช่วงราคาใกล้เคียงกัน และเป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีงบประมาณจำากัด

1.5 วิธีดำาเนินการศึกษา

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาและ

วิจัยด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม

รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ

เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

ดังนี้ 

 1) ศึกษาด้วยการสำารวจพ้ืนที่ภายในโฮสเทล 

แบบราคาประหยัด โดยศึกษาพ้ืนท่ีภายในห้องพัก

รวม และพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อศึกษาลักษณะสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพเก่ียวกับลักษณะพ้ืนท่ีท่ี

สนับสนุนความเป็นส่วนตัว และไม่สนับสนุนความ

เป็นส่วนตัว โดยใช้วิธีการสังเกต จดบันทึก และ

ถ่ายภาพ พร้อมกับวาดภาพผังพื้นประกอบ และ

แบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่นั้น ๆ

 2) ศึกษากิจกรรมการใช้พื้นท่ีและพฤติกรรม

การสร้างความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักภายใน

โฮสเทล โดยใช้วิธีการสังเกต จดบันทึก และถ่ายภาพ

 3) ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์อธิบายเป็น

รายละเอียดเชิงพรรณนาเก่ียวกับลักษณะพื้นที่

ใช้สอยภายในโฮสเทล รวมถึงวิเคราะห์ความสอด

รับระหว่างพ้ืนท่ีแต่ละส่วนกับกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ี

และพฤติกรรมการสร้างความเป็นส่วนตัวของ

ผู้เข้าพักภายในโฮสเทล

 4) ขั้นตอนในการสรุปผลการวิจัย โดยสรุปผล

ที่ได้จากการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามราคาที่พัก และ

สอดรับกับกิจกรรมการใช้พื้นที่และพฤติกรรม

การสร้างความเป็นส่วนตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้

บริการหรือผู้เข้าพักโฮสเทลในอนาคต

2. การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโฮสเทล

 รูปแบบของห้องพักรวมในโฮสเทลน้ันมีหลาย

ลักษณะ จะมีจำานวนเตียงนอนตั้งแต่ 3 เตียงขึ้น

ไป (Hostelgeeks, 2016) โดยห้องพักมีลักษณะ

หลัก ๆ ด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

 1) ห้องพักรวมแบบเตียง 2 ชั้น (dorms bunk 

bed) อาจมีผ้าม่าน หรือสิ่งปิดกั้นระหว่างกันเพื่อ

ความเป็นส่วนตัว 

 2) ห้องพักรวมแบบเตียงเดี่ยว (dorms single 

bed) อาจมีผ้าม่าน หรือสิ่งปิดกั้นระหว่างกันเพื่อ

ความเป็นส่วนตัว

 3) ห้องพักรวมแบบรัง (pod-style dorms) เป็น

ห้องพักรวมท่ีให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้เข้าพัก

มากขึ้น ลักษณะที่นอนมีผนังกั้นระหว่างกัน มีผ้า

ม่าน หรือบานเลื่อนเพื่อความเป็นส่วนตัว อาจมี

ที่วางหรือที่เก็บของใช้ โดยสามารถควบคุมหรือ

ยืดหยุ่นการปฏิสัมพันธ์ และความเป็นส่วนตัวได้

2.2 ลักษณะของผู้เข้าพักโฮสเทล

 ประเภทของนักท่องเที่ยวถูกแบ่งออกตาม

ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ซึ่งมีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ นักท่องเที่ยว 

นักเดินทาง และนักท่องเที่ยวสะพายเป้ (วรพันธุ์ 

คล้ามไพบูรย์ และจิตติภัณฑ์ ศรีกสิกรณ์, 2559) 

โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการโฮสเทลส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้ (backpacker) 
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หรือนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำากัด มักเป็น

นักศึกษาหรือคนหนุ่มสาว อยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี 

(Zea, 2015; Kerry, 2013; Sørensen, 2003) เป็น

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่ต้องการความสะดวกสบาย

มากนัก โดยเน้นเรื่องราคามากกว่าเรื่องคุณภาพ 

รักอิสระ มีความเป็นกันเอง ต้องการพบปะเพื่อน

นักเดินทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ  และเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท่องเที่ยว (Kerry, 2013; Welk, 

2004; Pearce, 1990)

2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพ     

  แวดล้อม

 สภาพแวดล้อมทำาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม โดยสภาพแวดล้อมมีผลต่อความสัมพันธ์

ของมนุษย์ทั้งในด้านการส่งเสริมให้บุคคลเข้า

หากัน และการขัดขวางการกระทำาระหว่างกัน หรือ

แยกบุคคลออกจากกัน (Osmond, 1966) โดย

เฉพาะเมื่อในพื้นที่มีจำานวนคนมากขึ้น มีความ

หนาแน่นสูง ก็อาจมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมได้มากขึ้น แต่จะมีความเป็นส่วนตัวน้อยลง 

หรือไม่อาจมีความเป็นส่วนตัวตามที่ต้องการ 

และทำาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 

(Altman, 1975) มนุษย์จึงพยายามสร้างสภาพ

แวดล้อมเพื่อใช้ควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล 

ทั้งนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อ

ใช้ควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท (อวิกา หาญพานิช, 2555) ดังนี้

 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สนับสนุน

ความเป็นส่วนตัว เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่

ตอบสนองความต้องการเป็นส่วนตัว โดยการแยก

บุคคล หรือกลุ่มออกจากกันด้วยการแยกระดับ

เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็น

หน่วยอิสระของบุคคล หรือกลุ่มที่มีจำานวนจำากัด 

เพื่อเป็นการปิดกั้นระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อ

ป้องกันการถูกรบกวนหรือล่วงล้ำาอาณาเขต

 2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่สนับสนุน

ความเป็นส่วนตัว เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที่ไม่มีเจ้าของ หรือสภาพแวดล้อมที่บุคคลหรือ

กลุ่มไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอ่ืน

ได้ จึงจำาเป็นต้องมีการกำาหนดกฎเกณฑ์ หรือ

เงื่อนไขข้อตกลงกัน ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับกันใน

หน่วยทางสังคม

2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ

 ความเป็นส่วนตัว

 ถ้าเลือกได้นักท่องเที่ยวสะพายเป้ก็ต้องการ

มีที่พักที่มีความเป็นส่วนตัว หลีกหนีความวุ่นวาย 

ได้พักผ่อนจากการเดินทาง และได้ใช้เวลาอยู่กับ

ตนเองมากข้ึน โดยเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ภายในห้องพักของโฮสเทลไม่ถือว่าเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ

มากนัก สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นส่วนตัว และ

สิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น 

(Cave, 2007) เพราะถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะมี

ความสุขกับการเข้าสังคม แต่ในบางครั้งการมี

เวลาอยู่คนเดียวในสถานท่ีที่เป็นส่วนตัวนั้นเป็น

สิ่งที่ดีมากสำาหรับพวกเขา ดังนั้น ในการใช้พื้นที่

ร่วมกันของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ พวกเขาจะให้

ความสำาคัญกับพื้นที่ส่วนตัว โดยการมีระยะห่าง

ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อรักษาความเป็น

ส่วนตัว และเคารพสิทธิผู้อ่ืนในการใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน 

(Krishnan et al., 2014) 

2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ

 ขนาดกลุ่ม

 นักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวมักมองหา

โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับนักเดิน

ทางท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ทำาให้มีแนวโน้มในการ

พบปะคนอื่น และมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้
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ง่าย ในขณะที่นักเดินทางท่องเที่ยวที่มาเป็นคู่ 

มักเลือกที่จะอยู่กับคู่ของตนเอง มีความเป็นส่วน

ตัวสูง ทำาให้ผู้อื่นไม่อาจเข้าถึง เกิดการปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมกับคนอื่น ๆ ได้ยาก ซึ่งไม่ต่างกันมาก

กับนักท่องเท่ียวที่เดินทางเป็นกลุ่มก็มีแนวโน้ม

ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเฉพาะในกลุ่มของ

ตนเอง (Obernour et al., 2006; Krish nan et 

al., 2014; Murphy, 2001)

3. ผลการศึกษา

 ในการศึกษาวิจัยโฮสเทลทั้ง 3 แห่ง ซึ่งได้ทำา

การศึกษาพื้นที่ภายในโฮสเทล 2 พื้นที่ ได้แก่ 

ห้องพักรวม และพื้นที่ส่วนกลาง โดยศึกษาปัจจัย

สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโฮสเทลที่มี

ผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก จากการสังเกต

พบว่า มีด้วยกัน 5 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะเตียงนอน 

การจัดผังพื้น แสงสว่าง เสียง และจำานวนผู้ใช้

พื้นที่ โดยปัจจัยเหล่านี้ทำาให้เกิดพฤติกรรมการ

สร้างความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก มีรายละเอียด

ดังนี้

 Green House Bangkok มีห้องพักรวม 2 ห้อง 

แบบ 16 คน และ 12 คน เป็นเตียง 2 ชั้นแบบ

ไม่มีม่าน จัดวางเตียงแบบเรียงกัน ระยะห่าง

ระหว่างเตียง 70 เซนติเมตร ใช้แสงสว่างร่วมกัน 

มีโคมไฟใช้ร่วมกันระหว่างเตียง และเต้ารับไฟฟ้า

ส่วนตัว ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางถูกจัดอยู่ภาย

ในห้องพักรวม จึงมีลักษณะสภาพแวดล้อมที่ไม่

สนับสนุนความเป็นส่วนตัว โดยพื้นที่ส่วนกลาง

สามารถรองรับได้ 10 คน แต่จากการสังเกตการ

ใช้งานพื้นที่ของผู้เข้าพักส่วนใหญ่ พบว่า ผู้เข้าพัก

ใช้พื้นที่นี้วางกระเป๋าและสัมภาระมากกว่าการ

นั่งพูดคุย หรือทำากิจกรรมอื่น ๆ

 The Mixx Hotel มีห้องพักรวมทั้งหมด 15 ห้อง 

แบบ 6, 8 และ 10 คน ทั้งหมดนี้ใช้พื้นที่ส่วนกลาง

ร่วมกันรองรับได้ประมาณ 30 คน ห้องพักรวม

เป็นเตียง 2 ชั้นแบบไม่มีม่าน จัดวางแบบหันข้าง

ชิดผนังห้อง ใช้แสงสว่างร่วมกัน มีโคมไฟและ

เต้ารับไฟฟ้าส่วนตัว ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง

มีการจัดวางชุดโต๊ะ-เก้าอี้เพื่อรองรับผู้เข้าพัก

ทั้งแบบที่มาคนเดียว เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม Badaka 

99 มีห้องพักรวม 2 ห้อง แบบ 16 คน เป็นแบบ 

pod-style 2 ชั้น มีม่าน ใช้แสงสว่างหลักร่วมกัน 

มีโคมไฟและเต้ารับไฟฟ้าส่วนตัว มีพ้ืนท่ีส่วนกลาง

ขนาดเล็กให้ใช้ร่วมกันเป็นชุดโซฟาวางแบบ

L-shape สามารถนั่งได้ 7 คน จากการสังเกต 

พบว่า ผู้เข้าพักใช้พ้ืนท่ีส่วนน้ีน้อยมากช่วงเวลาละ 

1-2 คนเท่านั้น

 ในการศึกษาพฤติกรรมการสร้างความเป็น

ส่วนตัวของโฮสเทลทั้ง 3 แห่งนี้ พบว่า ผู้เข้าพัก

ส่วนใหญ่หลีกเล่ียงการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

โดยสร้างความเป็นส่วนตัวด้วยการเล่นโทรศัพท์ 

อ่านหนังสือ ทำางาน และพูดคุยกันเฉพาะในกลุ่ม

ของตนเอง แล้วยังพบอีกว่า เมื่อภายในพื้นที่มี

จำานวนผู้ใช้มากขึ้นก็มีผู้เข้าพักบางส่วนหลีกเลี่ยง

ด้วยการออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้เข้าพักต้องอดทน

กับเสียงดังที่มาจากการพูดคุย เสียงกรน ปิด

ประตูเสียงดัง เสียงเตียงที่เกิดจากการปีนป่าย

และการขยับตัว และเสียงจากการจัดกระเป๋าใน

ตอนกลางดึก ทำาให้ผู้เข้าพักบางคนต้องใช้ที่อุดหู 

(earplugs) และใส่หูฟังเพลงจากโทรศัพท์ หลีกเล่ียง

การมองเห็นแสงสว่าง การมองเห็นจากผู้อื่นด้วย

การนำาผ้าผืนใหญ่มาปิดกั้นรอบเตียง การใช้ผ้า

ปิดตาและการปิดม่าน
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4. การอภิปรายผล

4.1 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง

 กายภาพภายในโฮสเทลที่มีผลต่อความ

 เป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก

 จากการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของโฮสเทลทั้ง 3 แห่ง พบว่า มีความ 

สัมพันธ์กันระหว่างความเป็นส่วนตัว และการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้เข้าพัก มีทั้งช่วยสนับ

สนุนความเป็นส่วนตัว และไม่สนับสนุนความ

เป็นส่วนตัว เนื่องจากโฮสเทลเป็นที่พักราคา

ประหยัด และมีการรองรับผู้เข้าพักจำานวนมาก 

โฮสเทลจึงไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้

มีความเป็นส่วนตัวได้มากนัก แต่จะใช้การจัดผัง

พื้นมาเป็นตัวช่วยในเรื่องระยะห่างระหว่าง

บุคคล (personal space) โดยการกำาหนดระยะห่าง 

และทิศทางหรือตำาแหน่ง เช่น การจัดตำาแหน่ง

ชุดโต๊ะและเก้าอี้ที่มีทั้งแบบนั่งได้ 2 คน 4 คน 

และ 8 คน เป็นต้น หรือการแบ่งพื้นที่ตามกิจกรรม

การใช้งานของผู้เข้าพัก

4.2 การศึกษาพฤติกรรมการสร้างความ

 เป็นส่วนตัวภายในโฮสเทลของผู้เข้าพัก

  ในการใช้พื้นที่ห้องพักรวมของผู้เข้าพัก

ส่วนใหญ่มีความต้องการความเป็นส่วนตัวทาง

สังคมหรือการมีอาณาเขตส่วนตัว ซึ่งอยู่ในภาวะ

สำารวม โดยสร้างความเป็นส่วนตัวด้วยการนั่ง/

นอนเล่นโทรศัพท์ ทำางาน อ่านหนังสือ รองลงมา 

คือ ความเป็นส่วนตัวทางการมองเห็นด้วยการ

สร้างสิ่งปิดกั้นเพื่อบังสายตาจากผู้อ่ืนด้วยผ้า

ผืนใหญ่ และการนอนหลับโดยใช้ผ้าปิดตา และ

สุดท้ายคือต้องการความเป็นส่วนตัวทางการ

ได้ยินด้วยการฟังเพลงแบบใส่หูฟัง และใช้ที่อุดหู 

ซ่ึงตรงกับท่ี Altman (1975) และวิมลสิทธ์ิ หรยางกูร

(2541) ที่กล่าวว่า ความเป็นส่วนตัวทางการ

มองเห็นเป็นเลือกมองเห็นหรือไม่เห็นบุคคลอื่น

ความเป็นส่วนตัวทางการได้ยินเป็นการหลีกเล่ียง

การถูกรบกวนด้วยเสียงที่ไม่ต้องการได้ยิน และ

ความเป็นส่วนตัวทางสังคมหรือการมีอาณาเขต

ส่วนตัวเป็นการควบคุมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

โดยอาจใช้วิธีแบ่งแยกพ้ืนท่ี หรือการเช่ือมต่อพ้ืนท่ี

 ในการใช้พื้นที่ส่วนกลางของผู้เข้าพักที่มาคน

เดียวส่วนใหญ่มีความต้องการความเป็นส่วน

ตัวทางสังคมหรือการมีอาณาเขตส่วนตัว ซึ่งอยู่

ในภาวะสำารวม โดยเลือกตำาแหน่งที่นั่งที่ไม่มี

บุคคลอื่นห่างไกลจากบุคคลอื่น และสร้างความ

เป็นส่วนตัวด้วยการนั่งเล่นโทรศัพท์และทำางาน 

มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มองหาโอกาสในการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการทักทาย และชวน

สนทนา ส่วนผู้เข้าพักที่มาเป็นคู่ และผู้เข้าพัก

ที่มาเป็นกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในภาวะใกล้ชิด โดย

การเลือกตำาแหน่งที่เหมาะสมกับขนาดกลุ่มของ

ตนเอง รวมถึงการจัดพื้นที่โดยการเคลื่อนย้าย

เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อให้มีความ

เหมาะสมต่อการทำากิจกรรมภายในกลุ่มของ

ตนเอง เช่น การนั่งสนทนากัน เล่นเกม และ

สังสรรค์ เป็นต้น

 ตามที่ Westin (1967) ได้กล่าวว่า ภาวะสำารวม 

(reserve) คือ การแสดงอากัปกิริยาเพื่อสื่อสาร

ให้ผู้อื่นที่อยู่ในที่สาธารณะ หรือพื้นที่เดียวกัน

รับรู้ความไม่ต้องการในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่ง

การแสดงอากัปกิริยาจะทำาหน้าที่เสมือนการ

แสดงของเขตความเป็นส่วนตัว ในส่วนของภาวะ

ใกล้ชิด (intimacy) คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

ที่แยกออกมาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีความสนิทสนม

กัน แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย โดยการสร้าง

สภาวะที่อาจควบคุมด้วยการปิดกั้นผนังหรือ

สิ่งปิดกั้นอื่น ๆ หรือพื้นที่ที่ถูกกำาหนด เพื่อให้

เกิดความเป็นส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม ซึ่งตรงกับที่ 
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Obernour et al. (2006), Krishnan et al. (2014) 

และ Murphy (2001) ที่ว่าผู้เข้าพักที่มาเป็นคู่มัก

เลือกที่จะอยู่กับคู่ของตนเอง มีความเป็นส่วนตัว

สูง ทำาให้ผู้อื่นไม่อาจเข้าถึง เกิดการปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมกับคนอื่น ๆ ได้ยาก ซึ่งไม่ต่างกันกับ

นักท่องเที่ยวที่ เดินทางเป็นกลุ่มก็มีแนวโน้ม

ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเฉพาะในกลุ่มของ

ตนเอง

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในการสร้างความเป็นส่วน 

ตัวในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  อาจจัดการด้วยสิ่งปิด

กั้น เพื่อปกป้องตัวบุคคลจากทางกายภาพการ

บุกรุกทางสายตา และเสียง ระดับการปฏิสัมพันธ์

ส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในกลไกที่ใช้วัดระดับความ

ต้องการความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีความ

ต้องการพื้นที่ในการเคลื่อนไหว และการดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต่ละคนจะมีการเคลื่อนไหว

ภายในขอบเขต มีความยืดหยุ่น และติดต่อพูดคุย

มปีฏสิมัพันธก์บับคุคล และสภาพสงัคมทีต่อ้งการ

ขนาดของพ้ืนท่ีเป็นตัวกำาหนดการรับรู้ ประสบการณ์ 

และการใช้สภาพแวดล้อมนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

5. ข้อจำากัดในการวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจำากัดทางด้าน

เวลาในการเก็บข้อมูล ด้านการลงสำารวจพื้นที่

เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งทางโฮสเทลอนุญาตให้ทำาการ

สำารวจพื้นที่และถ่ายภาพ โดยขอให้กระทำาโดย

ไม่รบกวนผู้เข้าพักคนอื่น ๆ รวมถึงเมื่อมีจำานวน

ผู้ใช้พื้นที่มากขึ้นทำาให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ยาก 

ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และในบางสถาน

การณ์ไม่สามารถบันทึกภาพได้

 ทั้งนี้ การศึกษาในอดีตส่วนใหญ่นั้นไม่มีงาน 

วิจัยท่ีศึกษาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ภายในโฮสเทลที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้

เข้าพัก ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วย

 

6. ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ภายในโฮสเทลที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของ

ผู้เข้าพักเป็นการศึกษาโฮสเทลประเภทราคา

ประหยัดเท่านั้น ซึ่งในโฮสเทลประเภทอื่น ๆ   อาจ

มีรูปแบบกิจกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกันไป โดยอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย 

นอกจากนี้ควรทำาการศึกษาโดยการสัมภาษณ์

ผู้เข้าพักเพื่อให้ทราบรายละเอียดที่เจาะลึกมาก

ขึ้นในด้านปัจจัย และพฤติกรรมการสร้างความ

เป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก และควรทำาการศึกษาวิจัย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

ที่อาจมีผลต่อการสร้างความเป็นส่วนตัวภายใน

โฮสเทล เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความแตกต่าง

ของการสร้างความเป็นส่วนตัวภายในโฮสเทล 

และนำาไปสู่การวางแนวทางการจัดการโฮสเทล

ให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้เข้าพัก 
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