
ผลงาน 

การออกแบบสถาปตยกรรม 

 

 

 

 

 

โดย 

นายนรินทร  อวนดํา 

 

 

 

สถาบันบัณฑิตพฒันศลิป กระทรวงวฒันธรรม 

พ.ศ. 2561 

 



 

คํานํา 

 การนําเสนอผลงานสรางสรรคการออกแบบสถาปตยกรรมเปนการชี้ประเด็นการกอเกิด

จุดเริ่มตนของการออกแบบสถาปตยกรรมตามแนวทางการออกแบบของผูสรางสรรคงานโดยเนื้อหา

จะเปนการอธิบายแนวความคิด วัตถุประสงค ขอบเขตการสรางสรรคและข้ันตอนการทํางานในการ

สรางงานสถาปตยกรรม  

โจทยปญหาเปนแนวทางในการกอเกิดการเริ่มตนของโครงการที่จะตองนํามาเปน

แนวความคิดในการเริ่มตนดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมซึ่งโจทยที่ไดรับนั้นมาจากแนวความคิด

ของมนุษยผูซึ่งมีความตองการในการครอบครองพื้นที่ใชสอยที่แสดงถึงตัวตนท่ีแทจริง 

ผลการศึกษาและการสรางสรรคในเลมนี้ไดนําแนวทางการแทนคาความตองการของเจาของ

โครงการเปรียบเสมือนโจทยปญหาที่ทางสถาปนิกตองหาคําตอบ หาความตองการ หาปจจัยในการ

ออกแบบรวมถึงกระบวนการออกแบบและสุดทายผลลัพธที่ไดคือผลงานที่ทางสถาปนิกไดรังสรรค

คําตอบขึ้นมา 

 

 

              นายนรินทร อวนดาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



 

สารบัญ 

         หนา 

คํานํา           ง 

สารบัญ           จ 

สารบัญรูปภาพ          ช 

สารบัญตาราง          ฑ 

บทที่ 1 บทนาํ          1 

 กอเกิดการสรางสรรค        1 

 วัตถุประสงคของการสรางสรรค       3 

 แนวทางการสรางสรรค        3 

 คนหาปญหาของการออกแบบทางสถาปตยกรรม    3 

 กระบวนการออกแบบ       4 

 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบ    6 

 การดาํเนินการออกแบบ       7 

บทที่ 2 การสรางสรรคผลงาน “อวนดํา Tiny House”     18 

 การคนหาปญหาของโครงการ       19 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ     24 

 วัตถุประสงคโครงการ       24 

 กลุมผูใชสอย        24 

 กิจกรรมผูใชสอยในโครงการ       24 

 พื้นท่ีใชสอยในโครงการ       27 

 การวิเคราะหพื้นที่โครงการ (Site Analysis)      32 

 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning)     37 

การทําแบบเบื้องตน (Schematic Design)      41 

 แบบเบื้องตน (Schematic Design) ครั้งท่ี 1     41 

 แบบเบื้องตน (Schematic Design) ครั้งท่ี 2     43 

สรุปการออกแบบ        49 

 รูปแบบทางสถาปตยกรรม       49 

 ระบบโครงสราง        53 

บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน “อวนดํา Tiny House”    56 

 

 

จ 



 

        หนา 
บทที่ 3 การสรางสรรคผลงาน “ผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในมุมมองของขาพเจา”  67 

การคนหาปญหาของโครงการ       67 
 การหาแนวทางในการแกปญหา      68 

 สรุปแนวทางแกปญหา       72 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ     74 

 วัตถุประสงคโครงการ       74 

 กลุมผูใชสอย        74 

 กิจกรรมผูใชสอยในโครงการ      76 

 การไดมาของพ้ืนท่ีใชสอยในโครงการ     77 

 องคประกอบและพื้นที่ใชสอยโครงการ     79 

 การวิเคราะหพื้นที่โครงการ(Site Analysis)     83 

 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)    87

การทําแบบเบื้องตน(Schematic Design)       90 

 แบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1     90 

 แบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2     92 

สรุปการออกแบบ        93 

 รูปแบบการวางผังบริเวณ       93 

 รูปแบบทางสถาปตยกรรม       104 

บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน “ผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปในมุมมองของขาพเจา” 105 

บทที่ 4 การสรางสรรคผลงาน 

 “บานพักอาศัย คสล. 2 ช้ันของคุณสรณ อวยพรและคุณสรอยภี เศวตคาม”  106 

การคนหาปญหาของโครงการในภาพรวม      106 
 การหาแนวทางในการแกปญหา      108 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบ     110 
 วัตถุประสงคโครงการ       110 
 กลุมผูใชสอย        111 
 กิจกรรมผูใชสอยในโครงการ      111 
 องคประกอบและพื้นที่ใชสอยโครงการ     113 
 การวิเคราะหพื้นที่โครงการ(Site Analysis)      114 

รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)     117

 การทําแบบเบื้องตน (Schematic Design)       119 
 แบบเบ้ืองตน(Schematic Design) ครั้งที่ 1     119 

ฉ 



 

          หนา 

 แบบเบ้ืองตน(Schematic Design) ครั้งที่ 2     124 

สรุปการออกแบบ        127 
บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน 
“บานพักอาศัย คสล. 2 ชั้นของคุณสรณ อวยพรและคุณสรอยภี เศวตคาม”   135 

บทที่ 5 การสรางสรรคผลงาน “ปรับปรงุภูมิทัศนคณะศิลปวิจิตร”     136 

การคนหาปญหาของโครงการ       136 
 การหาแนวทางในการแกปญหา      138

การทําแบบเบื้องตน(Schematic Design)       139 
 สรุปการออกแบบ        143 
 บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน “ปรับปรงุภูมิทัศนคณะศิลปวิจิตร”   148 
บทที่ 6 การสรางสรรคผลงาน “ปรับปรุงอาคารสถานที่”      149 

การคนหาปญหาของโครงการ       149

 ปรับปรุงปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปวิจิตร     149 
 การหาแนวทางในการแกปญหา      149 

สรุปการออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปวิจิตร    151 

ปรับปรุงหอศิลปวังหนา        160 
 การหาแนวทางในการแกปญหา      160 

สรุปการออกแบบปรับปรุงหอศิลปวังหนา      161 
บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน“ปรับปรุงอาคารสถานที่”    163 

บทที่ 7 บทสรุปการสรางสรรค        164 
บรรณานุกรม          166 

ภาคผนวก          167 

ประวัติและผลงาน         200 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช 



 

สารบัญรูปภาพ 

ภาพที ่                  หนา 

1 แนวทางการแกปญหาโดยนําหลักอริยสัจจ 4     1 

2 ตารางความสัมพันธคาความใกลชิด      8 

3 ผังลูกโปรง(Bubble Diagram)       9 

4 แนวทางการหาความตองการพื้นที่ใชสอย(Area Requirement)   10 

5 เสนทางสัญจรของพื้นที่ใชสอย(Function  Diagram)    11 

6 การวิเคราะหพื้นที่โครงการ (Site Analysis)      12 

7 การวิเคราะหพื้นที่โครงการ (Site Analysis)      12 

8 การจัดกลุมกิจกรรมของพื้นที่ใชสอย(Zoning)     13 

9 การทําแบบเบ้ืองตน (Schematic Design)      14 

10 การทําแบบเบ้ืองตน (Schematic Design)      14 

11 การรางแนวความคิด (Concept Sketch)      15 

12 การรางแนวความคิด (Concept Sketch)      15 

13 การรางแนวความคิด (Concept Sketch)      16 

14 แผนที่ตั้งโครงการ        18 

15 การวิเคราะหปญหาโครงการ       19 

16 การจัดวางแนวอาคาร        20 

17 การปดบังทางสายตาในลาํดับการเขาถึงโครงการ     20 

18 จําแนกกลุมเปาหมาย        21 

19 นําเสนอรูปแบบแนวโนมของภาพรวมของโครงการ     22 

20 นําเสนอรูปแบบแนวโนมของภาพรวมของโครงการ     23 

21 แนวทางการวางตาํแหนงหองพักของโครงการ     24 

22 วิเคราะหกิจกรรมการพักแรมของผูรับบริการ     25 

23 วิเคราะหกิจกรรมการพักแรมของผูใหบริการ     26 

24 การจัดความสัมพันธคาความใกลชิด (Interaction Matrix)    30 

25 ผังลูกโปรง (Bubble Diagram)       31 

26 แผนผังการใชสอยของพื้นท่ีใชสอย (function Diagram)    32 

27 ขนาดและพื้นที่โครงการ        33 

28 การวิเคราะหทิศทางของแสงอาทิตย      33 

29 การวิเคราะหทิศทางของลม       34 

 

ซ 



 

ภาพที ่                  หนา 

30 การเขาถึงโครงการ        35 

31 มุมมอง aและb จากภายนอกเขาสูภายในโครงการ     36 

32 มุมมอง c จากภายนอกเขาสูภายในโครงการ     37 

33 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 1   38 

34 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 2   39 

35 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 3   40 

36 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1      41 

37 เพิ่มรายละเอียดแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งท่ี 1    42 

38 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2      43 

39 แนวทางการเลือกใชวัสดุ        44 

40 ภาพจําลอง 3 มิติ ภาพรวมของพื้นที่ใชสอยโครงการ     45 

41 ภาพจําลอง 3 มิติ ผนังอาคาร(Façade)ดานหนาโครงการ    46 

42 ภาพจําลอง 3 มิติ วัสดุปดผิวผนังตกแตงและมุมมองดานขางโครงการ   47 

43 ภาพจําลอง 3 มิติ พิจารณาทางเลือกของวัสดุตกแตงอาคาร    48 

44 แปลนอาคาร         49 

45 ทัศนียภาพดานหนาโครงการ       50 

46 ทัศนียภาพดานหนาโครงการ       50 

47 ทัศนียภาพดานขางโครงการ       51 

48 ทัศนียภาพดานขางโครงการ       51 

49 ทัศนียภาพทางเดินเชื่อมระหวางหองพัก      52 

50 ทัศนียภาพเฉลียงหอง Deluxe Room      52 

51 ระบบเสา – คานและพื้นสาํเร็จรูป       53 

52 โครงสรางหลังคา         54 

53 โครงสรางหลังคา lobby        55 

54 “อวนดํา Tiny house”กอสรางแลวเสรจ็      56 

55 หองมาตรฐาน(Deluxe Room)        57 

56 หองครอบครวั(Family Room)        57 

57 ทางเขาหองมาตรฐาน(Deluxe Room)       58 

58 ทางเขาหองมาตรฐาน(Deluxe Room)       59 

59 เฉลียงทางเขาหองมาตรฐาน(Deluxe Room)      60 

60 มุมมองจากในหองมาตรฐาน(Deluxe Room)      61 

ฌ 



 

ภาพที ่                  หนา 

61 หองน้ําแบบเปดโลงหองมาตรฐาน(Deluxe Room)      62 

62 สวนสังสรรคหองครอบครวั(Family Room)     63 

63 ความคดิเห็นของกลุมลูกคาที่มาใชบรกิาร      64 

64 ความคดิเห็นของกลุมลูกคาที่มาใชบรกิาร      65 

65 ความคดิเห็นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการ      66 

66 แนวคิดพื้นท่ีรวมกัน        67 

67 อาคารศนูยทัศนศิลป(Center of the Visual Art)     69 

68 ทางลาดอาคารศูนยทัศนศิลป(Center of the Visual Art)    70 

69 การกําหนดการปดก้ันชองทางของขาวสารที่มีผลตอภาวะความเปนสวนตัว  72 

70 พื้นที่ใชสอยจากแนวคิดภาวะความเปนสวนตัว     73 

71 ผูใชสอย          75 

72 วิเคราะหกิจกรรมของผูรับบริการ       76 

73 วิเคราะหกิจกรรมของผูใหบริการ       77 

74 แนวความคิดการกําหนดพื้นที่ใชสอย      78 

75 การจัดความสัมพันธคาความใกลชิด (Interaction Matrix)    80 

76 ผังลูกโปรง (Bubble Diagram)       81 

77 แผนผังการใชสอยของพื้นท่ีใชสอย (function Diagram)    82 

78 ขนาดที่ต้ังโครงการ        83 

79 การวิเคราะหทิศทางของลม       84 

80 การวิเคราะหทิศทางของแสงอาทิตย      84 

81 มุมมองจากถนนหนาโครงการ       85 

82 มมุมองจากถนนหนาโครงการ       85 

83 มุมมองจากถนนหนาโครงการ       86 

84 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 1   87 

85 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 2   88 

86 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 3   89 

87 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1      90 

88 มุมมองลานกิจกรรม        91 

89 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2      92 

90 ผังบริเวณชั้น 1         93 

91 ผังลานพระพิฆเนศ        94 

ญ 



 

ภาพที ่                  หนา 

92 ทัศนียภาพลานพระพิฆเนศ       95 

93 ทัศนียภาพลานพระพิฆเนศ       95 

94 ผังลานกิจกรรม         96 

95 ทัศนียภาพลานกิจกรรม        96 

96 ทัศนียภาพลานกิจกรรมมมุมองจากทิศตะวันออก     97 

97 ทัศนียภาพลานกิจกรรมมมุมองจากทิศตะวันตก     97 

98 ทัศนียภาพความตอเนื่องระหวางลานพระพิฆเนศและลานกิจกรรม   98 

99 ทัศนียภาพคณะศิลปนาฏดุริยางคจากลานกิจกรรม     99 

100 ทัศนียภาพคณะศิลปศึกษาจากลานกิจกรรม      99 

101 ทัศนียภาพคณะศิลปวิจิตรจากลานกิจกรรม      100 

102 ทัศนียภาพคณะศิลปนาฏดุริยางคจากทางเดิน     100 

103 ทัศนียภาพคณะศิลปศึกษาจากทางเดิน      101 

104 ทัศนียภาพคณะศิลปวิจิตรจากทางเดิน      101 

105 ผังบริเวณชั้น 2         102 

106 ผังบริเวณชั้น 3         103 

107 แปลนหลังคา         104 

108 บทสรุปแนวทางการวางผัง       105 

109  หนาท่ีใชสอยโครงการ        106 

110  รปูรางที่ดิน         107 

111  อาคารขางเคียงของโครงการ       108 

112  ความกวางของตวัอาคารเมื่อเวนระยะหาง 2 เมตร     109 

113  ความกวางของตวัอาคารเมื่อเวนระยะหาง 0.50 เมตร    110 

114  ผูใชสอยในโครงการ        111 

115  วิเคราะหกิจกรรมกิจวัตรประจําวันของเจาของโครงการ    112 

116  วิเคราะหกิจกรรมออกไปทํางานของเจาของโครงการ     113 

117  วิเคราะหพื้นที่โครงการ        114 

118  แนวทางการเปดชองแสง        115 

119  แนวทางการเปดชองแสง        116 

120  แนวทางการเปดชองแสง        116 

121  วิเคราะหรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)ชั้นลาง   117 

122  วิเคราะหรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)ชั้นบน   118 

ฎ 



 

ภาพที ่                    หนา 

123  แปลนชั้นลางแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1    119 

124  แปลนชั้นบนแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)คร้ังที่ 1    120 

125  ทัศนียภาพอาคารแบบท่ี1ของแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1  121 

126  ทัศนียภาพอาคารแบบท่ี2ของแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1  122 

127  ทัศนียภาพอาคารแบบท่ี3ของแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1  123 

128  แปลนชั้นลางแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2    124 

129  แปลนชั้นบนแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)คร้ังที่ 2    125 

130  จําลอง3มิติภายในชั้นลาง        126 

131  แบบกอสรางแปลนชั้นลาง        127 

132  ทางเขาอาคาร         128 

133  จําลองมุมมองจากหองรับแขกไปยังเฉลียงกลางบาน     128 

134  จําลองมุมมองจากหองรับประทานอาหารไปยังเฉลียงกลางบาน   129 

135  การเปดชองแสงเพื่อนําแสงเขามาสูตัวอาคาร     130 

136  แบบกอสรางแปลนชั้นบน        131 

137  การเปดชองแสงสูงถึงฝาเพดานชั้นบน      132 

138 การเปดชองแสงจากหลังคา       133 

139  ผนังสวนประดับดานหนาอาคาร(Facade)      134 

140  ขอบเขตพื้นท่ีทําการออกแบบทางทิศตะวันตกของคณะศิลปวิจิตร   136 

141  ขอบเขตพื้นท่ีทําการออกแบบทางทิศตะวันตกของคณะศิลปวิจิตร   137 

142  วิเคราะหพื้นที่ของคณะศิลปวิจิตร       137 

143  วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา       138 

144  เสนอแบบเบื้องตน        139 

145  ภาพจาํลองพ้ืนท่ีทิศตะวันตก       140 

146  ภาพจาํลองลานกิจกรรมทางทิศตะวันตก      140 

147  ภาพจาํลองพ้ืนท่ีทิศตะวันตก       141 

148  ภาพจาํลองพ้ืนท่ีลานทางเขาทางทิศตะวันออก     141 

149  ภาพจาํลองพ้ืนท่ีลานทางเขาทางทิศตะวันออก     142 

150  ภาพจาํลองพ้ืนท่ีลานจอดรถ       142 

151  ผังบริเวณภูมทิัศนคณะศิลปวิจิตร       143 

152  ลานจอดรถกอสรางแลวเสร็จ       144 

153  ลานกิจกรรมฝงทิศตะวันตกกอสรางแลวเสร็จ     145 

ฏ 



 

ภาพที ่                    หนา 

154  ลานกิจกรรมฝงทิศตะวันตกกอสรางแลวเสร็จ     146 

155  ลานกิจกรรมฝงทิศตะวันตกกอสรางแลวเสร็จ     147 

156  แปลนชั้น3คณะศลิปวิจิตรกอนปรับปรุง      150 

157  แปลนรื้อถอนและเตรียมการ       151 

158  แปลนปรับปรุงชั้น 3        152 

159  ดานหนาทางเขาหองสมุด        153 

160  ภายในหองสมุด         153 

161  ภายในหองสมุด         154 

162  หองบรรยาย         154 

163  หองวัสดุเพื่อการออกแบบตกแตงภายใน      155 

164  หองปฏิบัติการงานออกแบบตกแตงภายใน      156 

165  หองปฏิบัติการงานออกแบบตกแตงภายใน      156 

166  ทางเขาหองสํานักงานสาขาวชิาออกแบบตกแตงภายใน    157 

167  หองสํานักงานสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน     158 

168  หองสํานักงานสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน     159 

169  หองปฏิบัติงานขนาดเล็ก        159 

170  แปลนหอศิลปวังหนากอนการออกแบบปรับปรุง     160 

171  แปลนสํานักงาน         161 

172  แปลนพื้นที่จัดแสดง        162 

173  แบบขยายผนังเลื่อนปดเพื่อก้ันพื้นที่จัดแสดง     162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐ 



 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่                 หนา 

1 การวิเคราะหพื้นที่รองรบัผูรับบริการ      27 

2 การวิเคราะหพื้นที่รองรบัผูใหบรกิาร      28 

3 สรุปพื้นที่ใชสอยของโครงการ       28 

 

ฑ 



1 

บทที่ 1 

บทนาํ 

 

กอเกิดการสรางสรรค  

 ในการออกแบบสถาปตยกรรมถาจะกลาวถึงขอมูลในการออกแบบสวนมากขอมูลที่ไดจะได

รับมาจากความตองการของผูใชสอยในโครงการนั้นๆถานําหลักการพระพุทธศาสนาเขามาประกอบ 

นั่นก็คอืการเกิดทุกขเมื่อมีความตองการก็ทําใหเกิดทุกขในการที่เราจะดับทุกขนั้นตองอาศัยหลักธรรม

ในขอ อริยสัจ 4 ที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสรู ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 สิ่งที่ทรงตรัสรูนั้นคือความจริงอัน

ประเสริฐทั้ง 4 (อริยสัจ 4) อันไดแก 

  1. ทุกข สิ่งท่ีปรงุแตงขึ้นทั้งปวงเปนทุกข การยึดมั่นถือมั่น 

  2. สมุทัย การเกิดข้ึนหรือสาเหตุแหงทุกข 

  3. นิโรธ การดับทุกข การดับความอยากไดอยางสิ้นเชิง 

  4. มรรค วิธีดับความยาก ปรารถนานิพพาน ทางที่นําไปสูความดับทุกข 

 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการแกปญหาโดยนําหลักอริยสัจจ 4 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ขอมูลจากเจาของงานผานความตองการของพื้นท่ีใชสอยหรือความตองการดานอื่นๆทําให

ผูสรางสรรคตองมีกระบวนการในการหาแนวความคิดจุดเริ่มตนของโครงการและสงตอไปเปนผลลัพธ

ของการออกแบบเพื่อใหตรงกับเปาหมายและวัตถุประสงคของเจาของงาน  

ผูสรางสรรคงานไดทดลองนําแนวคิดของ อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ที่พระพุทธเจา

ทรงตรัสรู ความจริงอันประเสริฐคือทุกขเปนอยางไร1 มาเปนฐานแนวความคิดในการกําหนดวา

เจาของงานมีความตองการท่ีเปรียบกับทุกขประเภทไหน 

“ความปรารถนาอยางใดแลว ไมไดอยางนั้น เปนทุกข”ในหลักคําสอนอริยสัจจากพระ

โอษฐนี้ทําใหตั้งขอสังเกตไดวาโจทยหรือความตองการจากเจาของงานที่ใหผูสรางสรรคดําเนินการ

ออกแบบนั้นอาจมีที่มาจากสิ่งที่ตองการแลวยังไมไดอยางที่ตองการ เชนมีความตองการหองทํางาน 

แตยังไมไดดําเนินการหรือมีความตองการสวนหนาบานแตยังไมไดดําเนินการซึ่งนั่นก็คือทุกขของ

เจาของโครงการ  

“ความทุกขกาย” อาจเนื่องมาจากพื้นท่ีใชสอยเดิมไมรองรับกิจกรรมทางกาย เชน โซฟาใน

พื้นที่หองรบัแขกนั่งไมสบายหรือเตียงนอนขนาดเล็กไปสําหรับนอน 2 คน เปนตน 

“ความทุกขใจ” เปนความรูสึกไมพอใจในการใชพ้ืนท่ีใชสอย  

 ทางผูสรางสรรคผลงานไดนําหลักของ อริยสัจ 4 ในขอตอมาคือ “ความจริงอันประเสริฐคือ

เหตุใหเกิดทุกข”
2
 เพื่อที่จะนํามาหาแนวความคิดในการคนหาปญหาจริงๆของความตองการของ

ลูกคาหรือผูใชสอยของโครงการ 

“ความเพลินเปนแดนเกิดแหงทุกข”  กลาวคือสิ่ งที่ เราปรารถนา รักใคร  พอใจ 

เปรียบเสมือนผูวาจางไดไปสถานท่ีที่ใดท่ีหนึ่งแลวมีความตองการที่จะไดลักษณะหรือรูปแบบอาคาร

หรือพื้นที่ใชสอยนั้นๆ 

 นิโรธอริยสัจ “ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือของทุกข”
3
 ในท่ีน้ีทางผู

สรางสรรคงานไดตีความหมายถึงการแกปญหาจากความตองการของลูกคาโดยที่ขอมูลที่ไดมานั้นตอง

เปนขอมูลที่ไดจากสิ่งท่ีลูกคาไดกําหนดจริงๆไมใชไดขอมูลจากบุคคลอ่ืนบุคคลใด 

 มรรค“ทางดําเนินใหเห็นถึงความดับไมเหลือทุกข”นั่นคือการดําเนินการออกแบบที่มี

ขั้นตอน ตามกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของในการออกแบบ 

 “การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจน้ัน เปนไปไมได
4
” จากขอความนี้แสดงใหเห็นวาถาไมมีการ

แปลความหมายของความตองการของลูกคาแลวนั้นก็จะเปรียบเสมือนไมรูจักทุกข เมื่อรูจักโจทยความ

ตองการของลูกคาแลวก็ตองดําเนินการคนหา วิเคราะหถึงปญหา(สมุทัย) จากนั้นจึงทําการกําหนด

                                           
1 พุทธวจน_๒_อริยสัจจากพระโอษฐ_ภาคตน. หนา 147-151 
2 เร่ืองเดยีวกัน. หนา 277 
3 เร่ืองเดยีวกัน. หนา 407 
4 เร่ืองเดยีวกัน. หนา 5 
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เปาหมาย กําหนดแนวคิดวาลูกคาตองการอะไร(นิโรธ) สุดทายคือดําเนินการแกปญหาตาม

กระบวนการออกแบบ(มรรค) 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรค 

 ในการสรางสรรคผลงานน้ี ทางผูสรางสรรคไดนําแนวทางของความจริงอันประเสริฐ 4 

ประการมาเปนแนวความคดิในการดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมที่ไดจากโจทยความตองการของ

เจาของโครงการผานกระบวนการการรูปญหาของผูใชงาน การคนหาปญหา การกําหนดการแกปญหา

และสุดทายคือการดําเนินการในการแกปญหานั่นคอืกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม  

 

แนวทางการสรางสรรค 

 คนหาปญหาของการออกแบบทางสถาปตยกรรม 

ปญหา เปนสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของสังคมมนุษยทั้งที่เปนปญหาสวนตัวรวมถึง

ปญหาระหวางกลุมบุคคลหรือสวนรวมอาจมีตัวแปรที่เก่ียวของอื่นๆเชนสภาพแวดลอม วัฒนธรรม 

สังคม ซึ่งปญหาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนนั้นมีอยูมากมายแตจะเปนปญหาท่ีเหมือนกันหรือมีความคลายกัน

นั้นเปนไปไมไดอาจจะมสีวนท่ีเก่ียวเนื่องกันระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลท้ังที่เปนปญหาทางตรงและ

ปญหาทางออม 

จากความซับซอนและความยุงยากของปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมในยุคปจจุบัน 

นั้นสถาปนิกผูออกแบบจําเปนตองมีการปรับปรุง ทบทวน ความรูความสามารถและบทบาทของ

ตนเองเพื่อที่จะดําเนินการออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชอาคารโดยผานกระบวนการ

ทางความคิดในการออกแบบของตัวสถาปนิกซึ่งในปจจุบันยังคงเนนถึงผลของการออกแบบมากกวา

กระบวนการทางความคิดในการออกแบบที่มีการวิเคราะห ถึงปญหาและการแกปญหาทาง

สถาปตยกรรมอยางมีระบบแบบแผนรวมถึงความเขาใจในทฤษฎีทางสถาปตยกรรมที่ไมชัดเจนและถี่

ถวนโดยที่ไมไดมีการคนควาขอมูลที่นาเชื่อถือขาดการศึกษาและทําความเขาใจในสาขาวิชาอื่นๆที่

เก่ียวของ เชน สาขาวิชาสังคมศาสตร สาขาจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมศาสตรของมนุษย เปน

ตน ในปจจุบันเริ่มมีความตระหนักและเขาใจในความจําเปนที่ตองศึกษาคนควาทางสถาปตยกรรมใน

แงของความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดใหเปนพื้นฐานทางทฤษฎีที่แนนอน

และแนวทางในกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมรวมถึงการศึกษาเพื่อกําหนดทฤษฎีทาง

สถาปตยกรรมในแงผลงานและกระบวนการทางความคิดของการออกแบบที่ควบคูกันไปใน

กระบวนการและวิธีการออกแบบสถาปตยกรรมทําใหโครงการที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของกระบวนการ

ออกแบบพบขอบกพรองมากมายสงผลตอวัตถุประสงคตามความตองการของโครงการ เชน พ้ืนที่หอง 

เล็กไป ใหญไป อุปกรณรวมถึงครุภัณฑไมตอบสนองการใชงานของผูใชงานรวมถึงบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมหรืออาจกลาวไดวากระบวนการแกปญหาไมสามารถตอบโจทยในการแกปญหาได ซึ่ง

อาจมีหลายสาเหตุและปจจัยดังนี้ 
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ความไมชัดเจนของตัวปญหา ถาหากเราไมรูวาอะไรคือปญหาท่ีแทจริงแลวการ

แกปญหาก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนหรือขาดความสมบูรณไดซึ่งโดยทั่วไปอาจจะวิเคราะหกําหนดได

แตอาจจะกําหนดไมชัดเจนหรือศึกษาไมละเอียดและรอบดานเพียงพอ จากความไมชัดเจนในการ

วิเคราะหปญหาใหรอบดานนี่เองทําใหเกิดขอผิดพลาดในการแกปญหา แนวทางแกไขอาจจะทําไดโดย

การกําหนดขอบเขตของปญหาใหแนชัดและมีการสอบถามผูที่เกี่ยวของผูเชี่ยวชาญในดานตางๆทั้ง

ความรูและประสบการณมาสอบถามพูดคุยหรือทํางานกันเปนทีมจะทําใหเกิดการวิเคราะหปญหาได

ชัดเจนและรอบดานย่ิงขึ้น  

ความซับซอนของตัวปญหา ปญหาในการออกแบบมีความซับซอนในตัวมันเองอยูแลว

ทั้งยังมีปญหาในหลายๆมิตมิารวมกันอาทิดานสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ หรือหนาที่ใชสอย

ในกิจกรรมนั้นๆหากมีการวิเคราะหอยางเปนระบบก็จะสามารถแยกแยะปญหาได ดังนั้นจะตอง

จัดการกับปญหาเพื่อลดความซับซอนลงเพื่อใหเขาใจไดงายโดยใชกระบวนการวิเคราะหปญหา การ

จัดประเภทของตัวปญหาเอง การลดทอน การจัดกลุม เพื่อใหปญหาลดลงในการจัดการดังกลาวตองมี

กระบวนการออกแบบอยางมีระบบ 

ความขัดแยงของตัวปญหา ในขั้นตอนของการวิเคราะหปญหาน้ันอาจมีแนวคิดท่ี

ขัดแยงกันเองการตัดสินใจในการแกปญหาจะตองมีข้ันตอนในการพิจารณาถึงขอดีและขอดอยในการ

แกปญหาในแตละปญหาหรือมีการชั่งนํ้าหนักวาจะเลือกทางไหนในการแกปญหาเพราะฉะนั้น 

กระบวนการในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการการแกปญหานี้ควรที่จะมีหลายแนวทางในการ

ตัดสินใจ  

ความบกพรองของขอมูลที่ไดรับ ขอมูลท่ีไดรับมาเปนตัวแปรหนึ่งที่มีสําคัญมากหากไมมี

ความชัดเจนและไมมีสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือรับขอมูลไมครอบคลุมไมมีความนาเชื่อถือ

สาเหตุอาจเกิดจากการขาดเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล จากการสัมภาษณ แบบสอบถาม รวมถึง

กลุมผูใหขอมูล  

 กระบวนการออกแบบ  

 กระบวนการออกแบบเปนข้ันตอนในการดําเนินการเพื่อหาขอสรุปทางความคิด 

ขอเสนอแนะในรูปแบบของรายละเอียดประกอบโครงการหรือเปนการจําลองสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

กอนท่ีจะมีการดําเนินการในขั้นตอนตอไปเพื่อที่จะปรากฏเปนผลงานท่ีสําเร็จโดยมีการเริ่มตนดวยการ

กําหนดขอเสนอตามความตองการ แตสถานการณในปจจุบันไดเปลี่ยนไปปญหามีความยุงยากมากขึ้น 

และมีระยะในการแกปญหาที่นอยกวาเดิม  

 กระบวนการออกแบบมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆที่มีความสัมพันธของการทํา

กิจกรรมในนั้นๆเปนกระบวนการท่ีมีการคิดอยางเปนระบบของการแกปญหาที่มีความซับซอนตาม

สภาพสังคมในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและปญหาในการออกแบบยังขาดความ

ชัดเจนไมแนนอนทั้งยังขัดแยงกันเอง ซึ่งถามีการจัดการอยางเปนระบบดวยกระบวนการออกแบบก็จะ
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สามารถลดปญหาในงานออกแบบได ซึ่งมีกระบวนการหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานโดยสรุปได 4

ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1. การกําหนดขอบเขตของปญหา 

2. การดําเนินการและพัฒนาการออกแบบ 

3. การจัดทําเอกสารและดําเนนิงานกอสราง 

4. การใชงานอาคารและการประเมินผลการใชงาน 

1. การกําหนดขอบเขตของปญหา  

สามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือการรเิริ่มโครงการและการกําหนดขอบเขตของปญหา

และขั้นตอนการรวบรวมขอมูลจนถึงการวิเคราะหขอมูล 

 1.1 การริเริ่มโครงการและการกําหนดขอบเขตของปญหา ในการเริ่มโครงการ

จะตองกําหนดขอบเขตของปญหาเสียกอนวาโครงการที่จะทําหรือออกแบบขึ้นมานั้นเริ่มตนมาจาก

อะไรอาจจะเปนผูที่มีอํานาจการบริหารเปนผูกําหนดปญหาหรือนโยบายเบื้องตนสวนผูออกแบบจะมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดตัวปญหารวมถึงความเปนไปไดของโครงการและมีขอบเขตเปาหมาย

โครงการพรอมทั้งวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อท่ีจะสงตอในขั้นตอนตอไป 

 1.2 ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลจนถึงการวิเคราะหขอมูล จากการวิเคราะหของ

ขอบเขตของปญหา การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการแลวนั้นขั้นตอนตอมาจะตอง

กําหนดรายละเอียดของปญหาที่จะตองทําการคนควาขอมูล กลาวคือเปนการกําหนดวัตถุประสงค

ของรายละเอียดโครงการเพื่อที่จะนําไปสูการออกแบบซึ่งจะตองมีขอมูลที่เพียงพอและถูกตอง 

ไมเชนนั้นแลวการแกปญหาในข้ันตอนของการออกแบบจะไมตรงจุดอาจจะตองมีการเก็บรวบรวมของ

ขอมูลที่เก่ียวของกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการรวมไปถึงเงื่อนไขตางๆท่ีเกี่ยวของเชน 

สภาพท่ีตั้งของโครงการ กิจกรรม ถึงผูใชอาคาร เปนตนในการวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนที่สําคัญ

อยางมากสําหรับการจัดทํารายละเอียดโครงการ  

2. การดําเนินการและพัฒนาการออกแบบ สามารถออกแบงเปน 3ขั้นตอนไดดังนี้ 

 2.1 ขั้นตอนการออกแบบทางเลือก คือขั้นตอนการออกแบบโครงรางของโครงการ 

โดยจะตองทําการออกแบบราง (schematic design) ในหลายๆรูปแบบเพื่อที่จะเปนทางเลือกใหได

รูปแบบที่ดีที่สุดในการออกแบบซึ่งเปนหลักสําคัญในกระบวนการตัดสินใจในงานออกแบบซึ่งงาน

ออกแบบสถาปตยกรรมเปนงานที่มีความซับซอนอยางมากดังนั้นจะตองหาแนวทางวิธีการแกปญหา

อยางเปนระบบและตองเปนแนวทางที่เหมาะสมท่ีสุดในการออกแบบทางเลือกนั้นเปนจุดเริ่มตนของ

การสังเคราะหนั่นเอง  

 2.2 ข้ันตอนการประเมินทางเลือก ในการประเมินทางเลือกสามารถใชไดกับทุก

ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบไมวาจะเปนชวงเริ่มตนโครงการ การกําหนดขอบเขตโครงการ การ

วิเคราะหขอมูล การจัดทํารายละเอียดเพื่อการออกแบบ จนถึงข้ันตอนการออกแบบ แตละข้ันตอนจะ

มีกระบวนการที่คลายๆกันคือเมื่อไดขอมูลหรือมีขอมูลอยูแลวจะตองมีการวิเคราะห สังเคราะหและ



6 

ประเมินผล สวนที่สําคัญคือตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจนโดยใหสอดคลองกับเปาหมายและ

วัตถุประสงคโครงการอยางไร  

 2.3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบ การออกแบบทางเลือกรวมถึงการประเมินผลเปนสวน

เริ่มตนในการพัฒนาแบบ (design development) จากทางเลือกที่เราไดเลือกไวซึ่งจะมีเกณฑตางๆท่ี

เรากําหนดใหสอดคลองกับรายละเอียดของโครงการและตองเขาถึงปญหารวมถึงมีแนวทางการ

แกปญหา เชน การจัดพื้นที่ใชสอยใหตอบสนองการใชงานในหองปฏิบัติการศิลปะ โดยเปนการพัฒนา

แบบในทุกๆสวน ไมวาจะเปนพฤติกรรมของผูใชงาน รูปทรงทางกายภาพของหอง อุปกรณ ครุภัณฑ 

ระบบโครงสรางและระบบประกอบอาคาร โดยใหสอดคลองกับขอกําหนดในรายละเอียดโครงการ ใน

ขั้นตอนน้ีจะตองมีกระบวนการวิเคราะห สังเคราะหและการประเมินผลประกอบการทํางานดวยนั่น

หมายถึงตองมีการแกไขแบบ พัฒนาปรับปรุงจากแบบโครงรางใหเปนแบบที่มีความสมบูรณและ

ถูกตองตอไปโดยมีรายละเอียด เชน ผังพ้ืน รูปดาน รูปตัด ระบบโครงสรางและระบบประกอบอาคาร

ตางๆเพื่อที่จะไดพื้นทีต่ามหนาที่การใชสอยตลอดจนงบประมาณเบื้องตนของโครงการ 

 3. การจัดทําเอกสารและดําเนินงานกอสราง ในขั้นตอนน้ีจะเปนการนําแบบรางที่มีการ

ประเมินหรือสรุปผลแลวมาดําเนินการโดยตองสามารถอางอิงในการกอสรางไดจริงรวมถึงการจัดทํา

แบบกอสราง (construction drawing)เนื่องจากตองนําแบบดังกลาวไปจัดทํารายการกอสรางเพื่อ

กําหนดรูปแบบรายการในงานกอสราง ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสราง เอกสารแนบในการประมูล

งานกอสราง การวาจางและทําสัญญากอสราง การบริหารงานกอสราง รวมถึงการบริหารงานใน

โครงการ นั่นแสดงใหเห็นความสําคัญของแบบกอสราง ในข้ันตอนนี้ก็จะมีการวิเคราะห การ

สังเคราะห และการประเมินเหมือนกับในขั้นตอนท่ีผานมาการวิเคราะหงานกอสรางวางานไหนจะทํา

กอน-หลัง เสร็จจากงานนี้ จะมีงานอะไรตอ ในสวนของการสังเคราะหนั้นจะใชในสวนของข้ันตอน

ดําเนินการกอสรางวา จะใชอะไรทํา มีเครื่องจักรที่จะตองใชงานเพื่อที่จะลดงบประมาณไดไหม สวน

การประเมินจะเปนการตรวจสอบคุณภาพของงานกอสรางวาไดดําเนินการทําตามแบบกอสรางหรือไม 

4. การใชงานอาคารและการประเมินผลการใชงาน เปน ข้ันตอนสุดทายของ

กระบวนการออกแบบ เปนข้ันตอนที่ทําใหกระบวนการออกแบบบรรลุวัตถุประสงค ใชงานไดจริง ตรง

ตามนโยบายและการแกปญหาทีมีการกําหนดไว  

 

 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

รายละเอียดโครงการ ( program ) คือ สิ่งท่ีแสดงความตองการของโครงการสําหรับการ

ออกแบบโดยตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ  

การจัดทํารายละเอียดโครงการเปนข้ันตอนที่มีการกําหนดปญหาหรือคนหาขอมูลตางๆ

ในกระบวนการออกแบบขอมูลเหลานั้นอาจมาจากการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะหขอดี-

ขอดอยของโครงการเดิมนอกจากนั้นยังตองศึกษาระบบกิจกรรมและความตองการพิเศษเฉพาะของ

ผูใชสอยในประเภทตางๆหรืออาจจะแบงเปนกลุมผูใหบริการ ผูรับบริการ ฝายสนับสนุน รวมถึง
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ขอจํากัดตางๆ กฎหมาย ขอบังคับ งบประมาณ รูปแบบสถาปตยกรรมของโครงการ นอกจากตัว

ปญหาหรือตัวขอกําหนดตางๆที่มีอิทธิพลตองานออกแบบและจะตองกลาวถึงแนวความคิดของ

โครงการดวย   

 ความไมสมบูรณและความไมชัดเจนท่ีมาจากความซับซอนของปญหาในการออกแบบสงผล

ใหไมสามารถทําการศึกษาหาขอมูลตัวแปรตางๆทั้งหมดไดจึงมักที่จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ

ที่มีความสําคัญตอการออกแบบจริงๆโดยตองมีการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรตามการวิเคราะห

ปญหาหรือท่ีเราไดเลอืกมาเปนวัตถุประสงคของโครงการซึ่งมีความเปนระบบหรืออาจกลาวไดวาตองมี

แบบแผนปฏิบัติโดยเฉพาะอยางย่ิงในข้ันตอนของการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล สงผลทําใหเกิด

ความรวดเร็ว ถูกตอง มีความนาเชื่อถือในขอมูล   

 ขั้นตอนในการทํารายละเอียดโครงการเปนสวนหนึ่งในกระบวนการออกแบบอยูในขั้นตอนใน

การกําหนดของตัวปญหาเปนเครื่องมือที่ชวยกําหนดปญหาและคนควาขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  1. กําหนดวัตถุประสงค โดยตองกําหนดวัตถุประสงคใหเปนไปตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคโครงการ ตองการทําอะไร ทําเพื่อใคร หาขอมูลจากการสัมภาษณ แบบสอบถามหรือ

ขอมูลในดานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

  2. ดําเนินการหาขอมูล ดําเนินการหาขอมูลที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของ

โครงการ เก็บรวบรวม จัดระเบียบขอมูล วิเคราะหขอมูล ทั้งทางเอกสาร การสัมภาษณ แบบสอบถาม 

การสังเกตจากทางภาคสนาม 

  3. กําหนดความตองการการใชสอยของผูใชโครงการจากขอมูลท่ีไดจากการ

ดําเนินการในการหาขอมูลรวมถึงการวิเคราะหกิจกรรมของผูใชสอยก็จะไดพื้นที่ใชสอยทั้งยังสามารถ

ที่จะเปนตัวกําหนดขนาดของพื้นที่โครงการและงบประมาณที่จะตองเตรียมไวสําหรับการดําเนิน

โครงการ 

  4. คนหาและพัฒนาแนวคิดของโครงการซึ่งจะตองสอดคลองกับเปาหมาย 

วัตถุประสงคและปญหาที่จะตองแกไข  

  5. จัดทําขอสรุปและตัวปญหาใหชัดเจน ตองมีการสรุปประเด็นสําคัญของปญหาโดย

ใหมีความชัดเจนและตอบสนองการใชงาน 

  6. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพรอมทาํขอมูลฉบับสมบูรณ เพื่อที่จะไดสงตอไปใน

การออกแบบตอไป 

  7. นําไปใชในการออกแบบ 

 

 การดําเนินการออกแบบ 

เมื่อทราบขอมูลจากการทํารายละเอียดโครงการแลวก็นําขอมูลมาวิ เคราะหถึง

ความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยท่ีไดมาโดยการมาจัดความสัมพันธคาความใกลชิด (Interaction 
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Matrix) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไดมาจากพฤติกรรมของผูใชโครงการที่มีพื้นท่ีรองรับในการใชงานวามีพื้นท่ีใช

สอยใดบางท่ีมีความใกลชิดกัน 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตารางความสัมพันธคาความใกลชิด 

ที่มา : http://deplim.com/9-square-matrix-architecture/architecture-design-matrix-

home-remodeling-an  

เขาถึงขอมูลเม่ือ 13 ก.พ. 61 

  

 หลังจากที่ไดคาความสัมพันธของความใกลชิดแลวในข้ันตอนตอไปก็จะนําคาดังกลาวมา

จัดทําโดยการแปลคาเปนผังลูกโปรง (Bubble Diagram) เพื่อที่จะไดเขาใจตารางความสัมพันธคา

ความใกลชิดไดงายขึ้นโดยจะมีการเขียนพื้นที่ใชสอยของโครงการโดยอางอิงจากชุดขอมูลของตาราง

คาความใกลชิด (Interaction Matrix) จะแตกตางตรงที่คาระดับความสัมพันธในผังลูกโปรงจะแทน

คาดวยความหนาและน้ําหนักของเสน ในการดําเนินการจัดทําอาจจะเกิดการทับของเสนท่ีโยง

ความสัมพันธที่มีจํานวนมาก ดังนั้นจึงควรที่จะตองมีการจัดตําแหนงของพื้นท่ีใชสอยใหมซึ่งก็เปน

หลักการของแนวทางของกระบวนการจัดทําหรือเครื่องมือเริ่มตนของการหารูปแบบกลุมพื้นที่ใชสอย

กอนท่ีจะสงตอไปเปนแปลนตอไป 
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ภาพที่ 3 ผังลูกโปรง(Bubble Diagram) 

ที่มา :https3images.coroflot.comuser_filesindividual_filesoriginal_514686_ 

prdbbsbsm2td8at5l5y7ymrkb.jpg 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ก.พ. 61 
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 ความตองการขนาดของพื้นที่ใชสอย(Area Requirement) เปนขอมูลที่ใชในการกําหนด

ขนาดของอาคารซึ่งมีที่มาจากขนาดพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมท่ีผูใชสอย (User) กระทําในกิจกรรมนั้นๆ

หรือการครอบครองพื้นที่ในการทํากิจกรรมโดยการอางอิงจากหนังสือหรืออางอิงจากขนาดของ

เจาของโครงการเอง 

 
ภาพที่ 4 แนวทางการหาความตองการพื้นท่ีใชสอย(Area Requirement) 

ที่มา : httpsristoranteinspirations.wordpress.com20120226dining-room-seating 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 
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 เมื่อไดขอมูลขนาดของพื้นที่ใชสอยแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนกระบวนการการคิดเสนทาง

สัญจรของพื้นที่ใชสอย (Functional  Diagram) เพื่อจะไดขอมูลในการเขาถึงของแตละพื้นที่ใชสอย 

โดยแบงการเขาถึงเปนผูใชสอย(User)ใหเปนรายบุคคลหรือเปนรายกลุม 

 

ภาพที่ 5 เสนทางสัญจรของพื้นที่ใชสอย(Function  Diagram) 

ที่มา : httpwww.gregrobinsoninteriors.com2011_07_01_archive.html 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 

 

ลําดับการเขาถึงพื้นที่ใชสอยเปนแนวความคดิในการจัดหมวดหมูหรือกลุมของพื้นที่ใชสอยที่มี

ลักษณะเดียวกันและหลังจากนั้นจะเปนขั้นตอนการวิเคราะหพ้ืนที่โครงการ (SitedAnalysis) 

เพื่อวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆท่ีมีตอโครงการ  

ขนาดและรูปรางของที่ดินจะตองเปนขนาดที่ถูกตองตามโฉนดและตรงตามสภาพจริงในกรณี

ที่ไมมีการเขาไปตรวจสอบอาจเกิดปญหาของพื้นที่จริงมีขนาดเล็กกวาในโฉนดอาจทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในการกําหนดขนาดตัวอาคารหรือพื้นท่ีใชสอยได 

ทิศทางแดด-ลม ตองทําการวิเคราะหถึงผลกระทบตางๆทิศตะวันออกอยูทางไหน ทิศ

ตะวันตกอยูทางไหนซึ่งขอมูลเหลานี้จะนําไปเปนเกณฑในการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยตอไป 

สภาพแวดลอมของพื้นที่จะตองมีการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมรอบโครงการวาติดตอกับ

สถานที่อะไรบาง พื้นที่รอบๆเปนอะไร แนวโนมในการใชพื้นท่ีรวมถึงแนวโนมการขยายตัวหรือการใช

พื้นที่รอบๆโครงการจะไปในทิศทางไหน  สภาพมลภาวะตางๆเชนเสียง ความรอน กลิ่นควัน ซึ่งขอมูล

เหลานีจ้ะตองนํามาพิจารณาประกอบในการออกแบบดวย 
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การเขาออกและการสัญจรภายใน วิเคราะหถึงการเขา-ออกโครงการ ซึ่งตองคํานึกถึงเรื่อง

ของกฎหมายตางๆ รวมถึงการสัญจรภายในโครงการวา ทางเขาหลักและทางเขารองเขามายังอาคาร

ยังไง โดยวิธีไหน  

 
ภาพที่ 6 การวิเคราะหพื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) 

ที่มา : httpphotos1.blogger.comblogger204433891600poster%20copy.0.jpg 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 
 

 
ภาพที่ 7 การวิเคราะหพื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) 

ที่มา : httpwww.md-a.co.ukrenton-village-school-2-site-analysis 

เขาถึงขอมูลเม่ือ25 ก.พ. 61 
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 การจัดกลุมกิจกรรมของพื้นที่ใชสอย(Zoning) วาควรอยูในตําแหนงไหนอยูที่ชั้นใดหรือ

อาคารไหน โดยการนําขอมูลของพ้ืนท่ีใชสอยมาวางกลุมในพื้นที่โครงการโดยจะตองคํานึงถึงขอมูลใน

การวิเคราะหพื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) มาประกอบเปนแนวความคิดในการวางพื้นท่ีใชสอย 

(Function) ซึ่งในการจัดวางพื้นท่ีดังกลาวตองกําหนดขนาดพื้นที่ของกิจกรรมหรือหองนั้นๆเพื่อจะได

สงตอในขั้นตอนการทําแบบเบ้ืองตน (Schematic Design) 

 

 
ภาพที่ 8 การจัดกลุมกิจกรรมของพื้นที่ใชสอย(Zoning) 

ที่มา : httptechomedesigns.naseng.pwarchitecture-and-interior-design-firms 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 

 

 การทําแบบเบื้องตน (Schematic Design) คือการนําผังการจัดกลุมกิจกรรมของพื้นที่ใชสอย

(Zoning) มาคล่ีคลายโดยกําหนดมาตราสวนของขนาดพื้นที่ใชสอยและแกไขปญหาในการออกแบบ 

โดยพิจารณาทั้งในสวนของระนาบ(Plan) รูปราง(Shape) รูปทรง(Form) ที่วาง(Space) และ

แนวความคิดในการออกแบบ (Design Concept) หลังจากพิจารณาขอดี-ขอเสียของทั้ง3 แบบราง

แลวในขั้นตอนตอไปจะนําแบบรางที่เหมาะสมที่สุดที่ไดจากการออกแบบทางเลือก (Schematic 

Design)นําไปพัฒนาแบบราง (Design Development) ในรายละเอียดทางดานหนาที่ใชสอย ดาน

ขนาดพื้นที่ ดานรูปแบบอาคาร งานระบบประกอบอาคารและดานอ่ืนๆอีกตอไป 
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ภาพที่ 9 การทําแบบเบื้องตน (Schematic Design) 

ที่มา : httpswww.houzz.comideabooks13648036listArchitect-s-Toolbox--6-Drawings-on-

the-Way-to-a-Dream-Home   เขาถึงขอมูลเมื่อ 25 ก.พ. 61 

 

 
ภาพที่ 10 การทําแบบเบื้องตน (Schematic Design) 

ที่มา : httpwww.winslowarchitecture.comwinslowprocessSchematicDesignPhase.html

เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 
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 ในการทําแบบเบื้องตน(Schematic Design)จะมีการออกแบบเพื่อเปนทางเลือกที่เหมาะสม

ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการซึ่งในข้ันตอนนี้อาจมีข้ันตอนการคลี่คลายการ

ออกแบบ แนวความคิด รูปแบบอาคารของโครงการ  

 
ภาพที่ 11 การรางแนวความคิด (Concept Sketch) 

ที่มา : httpconceptsketch.tumblr.compost59113002916 เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 

 

 
ภาพที ่12 การรางแนวความคดิ (Concept Sketch) 

ที่มา : httpswww.archdaily.com.brbr785646casa-ck-full-scale-

studio56152ad4e58ece449e000171-ck-house-full-scale-studio-diagram 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 
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ภาพที ่13 การรางแนวความคดิ (Concept Sketch) 

ที่มา : httpgrant-associates.uk.comwp-contentuploadsga_resizedSNG233_N55a-

1900x1342.jpg 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 25 ก.พ. 61 

 

 การรางแนวความคิด (Concept Sketch) เปนกระบวนการในการหาขอสรุปจากโจทยซึ่ง

เปนความตองการของเจาของโครงการ (Owner) ผูออกแบบอาจใหคาน้ําหนักของแนวความคิด เชน 

 แนวความคิดดานการใชสอย (Functional Concept) เปนแนวคิดที่ตอบสนองความ

ตองการพื้นที่ใชสอยตามกิจกรรมของเจาของโครงการ(Owner)ที่เกิดข้ึนซ่ึงจะรวบรวมนํามาสูการ

จัดการความสัมพันธขององคประกอบตางๆ รวมถึงแนวความคิดของการยืดหยุนในการใชสอย การ

เปลีย่นแปลงหรือปรับเปลี่ยนการใชสอยในอนาคต เรื่องความปลอดภัย เปนตน  

 แนวความคิดทางดานเศรษฐกิจ (Economic Concept) แนวความคิดถึงผลตอบแทนทาง

ธุรกิจ แนวความคิดทางดานงบประมาณการกอสราง  

 แนวความคิดดานการรับรู (Perception Concept) เปนแนวคิดในการกอใหเกิดความรูสึก

ตางๆ การเขาใจสภาพแวดลอม แนวความคิดในการทําใหเกิดความรูสึกประทับใจในสถานที่ของผูใช

สอย(User) 
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 แนวความคิดทางดานสุนทรียภาพ (Aesthetic Concept) ยกตัวอยางเชน แนวความคิดที่

แสดงออกถึงความเรียบงาย การใชรูปทรงเรขาคณิต ไมมีลวดลายประดับ แนวคิดที่เนนมุมมองจาก

ธรรมชาติ มีสภาพแวดลอมที่งดงาม 

 แนวความคิดดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Concept) เปนแนวความคิดท่ี

เนนความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม เชน การออกแบบพื้นท่ีใหสงเสริมการปฏิสัมพันธกันของ

คนในสังคม  

 แนวความคิดทางดานเทคโนโลยี (Technological Concept) เปนแนวความคิดในการ

ออกแบบที่คํานึงถึงเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย เชน การออกแบบระบบการควบคุมอัตโนมัติผาน

ระบบอินเตอรเน็ต แนวความคิดในการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน แนวความคิดในเทคโนโลยี

การกอสรางที่เหมาะสมกับงบประมาณ วัสดุในทองถ่ิน ความรูความสามารถในการกอสราง 

 หลังจากการรางแนวความคิด (Concept Sketch) แลวเสร็จข้ันตอนตอไปคือการนําเสนอ

แบบรางตอเจาของโครงการ (Owner)เพื่อพิจารณาอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนพ้ืนที่ใชสอย 

พรอมกับมีการจัดทําแบบย่ืนขออนุญาตกอสรางตอไป 
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บทที ่2 

การสรางสรรคผลงาน “อวนดํา Tiny House” 
 

 โครงการ “อวนดํา Tiny House”เปนธุรกิจบรกิารทางดานท่ีพักแรมขนาดเล็กหรือที่รูจักและ

เปนท่ีนิยมคือโฮสเทล (Hostal)นั่นเอง ตัวโครงการตั้งอยูที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยูในซอย 15 

บน ถนนศรเีชียงคาน ซึ่งรายรอบไปดวยวิถีชาวบานเน่ืองจากใกลแหลงชุมชนเมืองท่ีเปนตลาดมีความ

เงียบสงบหางจากถนนคนเดินที่เปนแหลงทองเท่ียวที่ขึ้นชื่อประมาณ 200 เมตรโดยโครงการมีจํานวน

หองพักทั้งหมด 4 รูปแบบใหบริการมีดังน้ี 

หองเตียงเดี่ยว (Single Bedded Room) จํานวน 1 หอง  

หองเตียงคู (Double Bed) จํานวน 2 หอง  

หองสําหรับครอบครวั(Family Room) จํานวน 1 หอง 

 พื้นท่ีโครงการประมาณ 412 ตารางเมตร มีพื้นที่ใชสอย 212 ตารางเมตรประกอบไปดวย 

สวนของLOBBYที่พักคอย พื้นท่ีรับประทานอาหาร หองพัก พื้นที่จอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆในสวนรูปแบบการตกแตงและตัวสถาปตยกรรมจะเปนลักษณะอาคารแบบเรียบงายเนนรูปทรง

ทางเรขาคณิตโดยใชวัสดทุี่หาไดตามทองถิ่นตามภูมิปญญาชาวบาน ลักษณะของหองพักในแตละหอง

จะมีพื้นที่สําหรับพักผอนที่เปนเฉลียงตรงบริเวณทางเขาเพื่อไมใหอาคารดูทึบมีความโปรงและรมเย็น

จากตนไมและพืชพันธุตางๆ 

 
ภาพที่ 14 แผนที่ตั้งโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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การคนหาปญหาของโครงการ 

ในการเริ่มโครงการจะตองมีกําหนดขอบเขตของปญหาวาโครงการที่จะทําหรือออกแบบ

ขึ้นมานั้นเริ่มตนมาจากอะไร ทางเจาของโครงการ(Owner)จะเปนผูกําหนดปญหาและนโยบาย

เบื้องตนสวนผูสรางสรรคงานจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดตัวปญหารวมถึงความเปนไปไดของ

โครงการโดยมีการวิเคราะหของขอบเขต เปาหมายของโครงการและวัตถุประสงคที่ชัดเจนกอน 

เพื่อที่จะสงตอในข้ันตอนตอไปในการคนหาปญหาในการออกแบบโดยทางเจาของโครงการ(Owner)มี

ความประสงคที่จะดําเนินการทางธุรกิจที่เกี่ยวกับที่พักใหเชารายวันโดยที่ไมไดหวังทางดานผลกําไร

มากนักเนื่องจากขอจํากัดเรื่องขนาดของพื้นที่ของโครงการและงบประมาณที่ตั้งไวตอนเริ่มโครงการ 

ทําใหผูสรางสรรคผลงานไดนําขอมูลดังกลาวมาทําวิเคราะหถึงความเปนไปไดของโครงการพรอมกับ

ศึกษาบริบทของโครงการ กลุมลูกคา กิจกรรม แนวโนมทางธุรกิจประเภทเดียวกันนี้เพื่อหาชองทาง

ทางการตลาด  

 

 
ภาพที่ 15 การวิเคราะหปญหาโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

ผูสรางสรรคไดทําการวิเคราะหขอบเขตของปญหาโดยอางอิงเปาหมายและวัตถุประสงคของ

โครงการจากทางเจาของโครงการ(Owner) ซึ่งมีดังตอไปนี้   

พื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นท่ี 450 ตารางเมตร เปนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผาหนากวางประมาณ 

11.50 เมตรลึก 45.5 เมตร หนาโครงการหันหนาไปทางทิศตะวันออก หรือกลาวไดวาพื้นที่โครงการมี
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ลักษณะหนาแคบนั่นเอง ทางเจาของโครงการไดแจงตอผูสรางสรรคงานถึงแนวทางการวางอาคารนั้น

ควรจะมีแนวทางอยางไร ซึ่งไดเสนอวาอาคารควรที่จะวางตามแนวยาวของพื้นที่โครงการ รวมทั้งยัง

เพิ่มแนวความคิดในการแกปญหาของขนาดพื้นท่ี ใหเกิดการรับรูพื้นที่แคบใหรูสึกกวาง โดยการก้ัน

พื้นที่ในการลําดับการเขาถึงโครงการของผูใชสอย  

 
ภาพที่ 16 การจัดวางแนวอาคาร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 
ภาพที่ 17 การปดบังทางสายตาในลาํดับการเขาถึงโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

  

 กลุมลูกคา หรือกลุมเปาหมายของโครงการ ทางผูสรางสรรคไดดําเนินการสอบถามรวมถึง

การสังเกตเพื่อใหไดถึงขอมูลของกลุมลูกคาที่เขามาพักโดยไดกําหนดบริเวณที่เปนสถานที่ที่มีผูคนมา

ทองเที่ยวมากท่ีสุดคือถนนคนเดินซึ่งเปนถนนที่อยูติดกับแมน้ําโขง สวนมากลูกคาจะมาเปนหมูคณะ 

มากันเปนกลุมประมาณ 5-10คน ไมวาจะเปนกลุมเพื่อนและกลุมครอบครัว อีกกลุมจะมาเปนคู 
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เนื่องจากบรรยากาศของอําเภอเชียงคานเหมาะกับการมาพักผอนสําหรับคูรัก ซึ่งไดวิเคราะหขอมูลที่

ไดเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลุมเปาหมายและไดนําเสนอตอเจาของโครงการ(Owner) 

ดังตอไปนี ้

  1. การจําแนกกลุมเปาหมาย จากขอมูลและการสังเกตจากนักทองเที่ยวสวนมาก

จะเขามายังแหลงทองเที่ยวจะเปนชวงวันศุกรถึงวันอาทิตยหรือชวงสุดสัปดาหที่หยุดตอเนื่องสวนมาก

จะมาเปนกลุมและคูรัก ในสวนท่ีมาเปนกลุมนั้นจะเปนกลุมเพ่ือนและกลุมครอบครัวโดยจํานวนที่เปน

เปาหมายนั้นทางผูสรางสรรคไดเสนอตอเจาของโครงการวาจํานวนคนในกลุมนี้ควรจะอยูที่ 5 – 6 คน 

เนื่องจากถามีจํานวนมากกวานี้จะเกิดเสียงรบกวนหองพักอ่ืนๆหรือชาวบานที่อยูขางเคียงโครงการได 

สวนกลุมครอบครัวนั้นจะเนนการทํากิจกรรมรวมกัน 

 
ภาพที่ 18 จําแนกกลุมเปาหมาย 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

    

2. ชวงอายุของกลุมเปาหมาย กอนอื่นทางผูสรางสรรคไดวิเคราะหความตองการ

จากเจาของโครงการในเรื่องของรูปแบบของภาพรวมของโครงการที่ตองการสรางความแตกตางจาก

โครงการอ่ืนที่ประกอบธุรกิจเหมือนกันกับโครงการคือรูปแบบเรียบงาย เนนสัจจะของวัสดุที่ไมปรุง

แตง เม่ือลองวิเคราะหแลวโดยใชเกณฑในเรื่องรูปแบบตัวอาคารและการตกแตงซ่ึงมีแนวโนมนาจะ

เปนกลุมลูกคาท่ีเปนวัยรุนหรือวัยทํางานโดยมีอายุประมาณ 20 - 35 ป  

  3. งบประมาณ ทางเจาของโครงการ(Owner)ไดตั้งงบประมาณไวเบื้องตนประมาณ 

1.5 ลานบาทไมรวมคาท่ีดินเนื่องจากเปนที่ของตัวเจาของโครงการเองซึ่งทางผูสรางสรรคไดประมาณ
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การพื้นท่ีใชสอยในโครงการไวที่ ตารางเมตรละ 9,9005 บาทตอตารางเมตร เพราะฉะนั้นจะไดพื้นที่ใช

สอยประมาณ 151 ตารางเมตร
6
 

  4. สรางความแตกตาง เปนโจทยหรือความตองการที่ตองคนหาคําตอบเพราะคือสิ่ง

สําคัญซึ่งเปนเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการดวยเหตุปจจัยในเรื่องของขนาดพ้ืนท่ี 

งบประมาณซึ่งผูสรางสรรคงานไดเลือกกรณีศึกษาโดยมุงไปที่ผูประกอบการที่มีลักษณะการบริการ

และรูปแบบที่ใกลเคียงกับโครงการซ่ึงมีลักษณะทางรูปแบบอาคารพ้ืนถิ่นประยุกตท่ีใชวัสดุสมัยใหม

โดยไดนําเสนอแนวความคิดของ Loft Style (ลอฟท สไตล) ซึ่งเปนภาพลักษณที่ความสอดคลองกับ

ความตองการเจาของโครงการและสงตอไปเปนแนวความคิดในการกําหนดทิศทางการออกแบบของ

โครงการตอไป 

 

 

 
ภาพที่ 19 นําเสนอรูปแบบแนวโนมของภาพรวมของโครงการ 

ที่มา: httpwww.daybedsmag.comlima-duva 

เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 26 ส.ค.60 

                                           
5 ราคาประเมินคากอสราง พ.ศ. 2550 กําหนดโดนมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
6 นําราคาประเมินไปหารจํานวนงบประมาณที่ตั้งไว 
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ภาพที่ 20 นําเสนอรูปแบบแนวโนมของภาพรวมของโครงการ 

ที่มา: httpwww.toplacondos.comcondobuilding_det.phpid=178&show=S#images-1 

เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 26 ส.ค.60 

 

 

  5. การกอสราง โครงสรางของโครงการจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีการกอสรางที่

เหมาะสมกับภูมิปญญาการกอสรางของคนในพื้นที่โดยเลือกระบบ เสา-คานแบบงายๆตรงไปตรงมาใน

สวนของโครงสรางหลังคานั้นตรงๆไมมีซับซอน ผนังกออิฐฉาบปูนเปลือยตามรูปแบบของวิถีชีวิตของ

ชาวบานที่ประยุกตตามยุคสมัยที่สมัยกอนไมนิยมทาสีผนัง 

  6. ไมแออัด จากที่ไดทําการศึกษาจากกรณีศึกษาในโครงการที่มีอยูโดยรอบซึ่งมี

ลักษณะที่หองพักเปนแบบหองแถวตอกันเปนแนวยาว มีทางเขาหองพักอยูทางดานหนา มีเพียงราว

ระเบียงเปนตัวกันพื้นท่ีของแตละหองทําใหขาดความเปนสวนตัว จากความตองการและจากผู

สรางสรรคไดวิเคราะหแลววาแตละหองควรจะมีระยะของพื้นที่ในการสรางความเปนสวนตัวแตจะมี

ผลกระทบตอจํานวนหองพักและสงตอไปยังรายไดที่จะเขามาในการดําเนินกิจการในอนาคต  
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ภาพที่ 21 แนวทางการวางตาํแหนงหองพักของโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 จากกระบวนการในการคนหาปญหาและหาแนวทางการแกไขหรือหาคําตอบจากโจทยความ

ตองการจากเจาของโครงการซึ่งเปนแนวทางของการเริ่มตนหลังจากที่ไดภาพรวมของโครงการแลว

ตอมาจะเปนการกําหนดวัตถุประสงคโครงการใหมีรูปธรรมและเปนแกนของการดําเนินโครงการสง

ตอไปในข้ันตอนการหาผลลัพธของโครงการได 

 วัตถุประสงคโครงการ มีดังนี้ 

1. เพื่อดําเนินธุรกิจโฮสเทล (Hostel) ที่มีลักษณะโรงแรมขนาดเล็ก 

2. เพื่อรองรับกลุมลูกคาท่ีมีความตองการพักผอน เงียบสงบ เปนสวนตัว 

3. เพื่อรองรับกลุมลูกคาท่ีมีความชื่นชอบในรูปแบบการตกแตงแบบเรียบงายผสาน

ระหวางความเปนพ้ืนถิ่นกับความโมเดิรน(Modern) 

4. รูปแบบลักษณะอาคาร การใชวัสดุรวมถึงระบบการกอสรางแบบตรงไปตรงมาไม

ซับซอน 

  

 กลุมผูใชสอย กลุมผูใชสอยจะแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มาเปนหมูคณะกับกลุมที่มา

เปนคู 

1. หมูคณะ  จํานวน 3-6  คน 

2. เปนคู จํานวน 2  คน 

 

 กิจกรรมผูใชสอยในโครงการ ในการที่จะทราบพื้นที่ใชสอยจะตองมีการคนหากิจกรรม

ของผูใชสอยกอนเนื่องมาจากกิจกรรมจะเปนตัวกําหนดพื้นที่ใชสอยที่จะตองมารองรับสิ่งท่ีผูใชสอย
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กระทําในกิจกรรมนั้นๆซึ่งก็คือการบริการกลุมลูกคานั่นเอง ถาพื้นที่ไมตอบสนองผูใชสอยอาจสงผล

กระทบตอการเขามาใชบรกิารรวมถึงรายไดในการดําเนินกิจการในอนาคต 

เริ่มจากการวิเคราะหกิจกรรมการใชสอยในภาพรวมกอนโดยแบงเปนผูใหบริการและ

ผูรับบริการเริ่มจาก 

 1. ผูรับบริการ จะมีกิจกรรมหลักของผูรับบริการอยู 5 กิจกรรมคอื จอดรถ ติดตอเขาพัก

(Check in) เขาพัก คืนหองพัก(Check out) และออกจากที่พัก เริ่มตนจากจอดรถในกรณีที่มีพาหนะ

สวนผูที่ไมมีสามารถเขามาติดตอเจาหนาที่ไดเลย พื้นที่ที่รองรับกิจกรรมนี่จะเปนสวน Lobby ในสวน

ของชองทางในการติดตอหรือจองหองพักทางผูสรางสรรคไดเสนอตอเจาของโครงการวาควรจะเพิ่ม

ชองทางการจองผานทางอินเตอรเน็ตอีกชองทางดวย ตอมาคือกิจกรรมการเขาพักโดยพื้นที่รองรับจะ

เปนหองพักและในการเขาพักนั้นถามาเปนกลุมก็จะมีกิจกรรมสังสรรคเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ี

นอกเหนือที่จะเกิดข้ึนในโครงการและมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเปนท่ีนิยมสําหรับคนที่มา อ.เชียงคาน จ.เลย 

คือถนนคนเดินซึ่งจะมีนักทองเที่ยวมามากในชวงเย็นและในตอนเชาตรูซึ่งจะมีกิจกรรมดูหมอกที่ภู

ทอกและเท่ียวแกงคดุคูซึ่งเปนแกงหินธรรมชาติอยูกลางแมน้ําโขง ในกิจกรรมคืนหองพักและออกจาก

ที่พัก หลังจากที่ไดวิเคราะหการไดมาของพื้นที่ใชสอยในการรองรบักิจกรรมตางๆที่ไดกลาวมาเพ่ือเปน

พื้นฐานในการกําหนดพื้นที่ใชสอยและเปนฐานความคิดในการคลี่คลายเพื่อสงตอเปนแนวความคิดใน

การออกแบบตอไป  

 

 
ภาพที่ 22 วิเคราะหกิจกรรมการพักแรมของผูรับบริการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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2. ผูใหบริการ ผูใหบริการทางเจาของโครงการไดใหแนวคิดในเรื่องนี้วาจะใชแมบานทําความ

สะอาดแบบจางเหมาโดยทําความสะอาดเปนหองๆโดยใชพนักงานชั่วคราวแบบเปนชวงเวลา(Part 

Time)เน่ืองจากเปนธุรกิจเล็กๆไมมีความประสงคในการลงทุนที่มาก จากความตองการและ

แนวความคิดดังกลาว ผูสรางสรรคจึงไดทําการวิเคราะหกิจกรรมของผูใหบริการดังนี้กิจกรรมของผู

ใหบริการจะมีอยู 3 กิจกรรมหลักคือ ตอนรบั นําพาไปหอง ตรวจสอบหองพัก ทําความสะอาดและจัด

หองพัก เริ่มจากกิจกรรมตอนรับ พฤติกรรมในการตอนรับจะมีการสอบถามวาชื่ออะไร ไดจองท่ีพัก

จากทางไหนในกรณีลูกคาที่ ไดจองหองพักทางอินเตอร เน็ตกิจกรรมนี้จะใชสวนของ Lobby 

ซึ่งจะตองมีที่พักคอยมีเคานเตอรเก็บของ หลังจากนั้นจะพาไปยังหองพักเพื่อแนะนําการเขาพักในสวน

กิจกรรมการCheck outนั้นจะมีการตรวจสอบหองพักแลวจึงแจงตอลูกคาตอมาคือกิจกรรมท่ีสําคัญ

คือการทําความสะอาดและการจัดหองพัก ในสวนนี่จะแยกออกเปน 2 กิจกรรมยอยคือการทําความ

สะอาดและการจัดเตรียมเครื่องนอน สวนหองที่รองรับกิจกรรมจะเปนในสวนของหองเก็บวัสดุทํา

ความสะอาดเชนเครื่องดูดฝุน ไมถูพื้นและที่สําคัญคือสวนซักลาง ตอมาคือกิจกรรมการเปลี่ยนเครื่อง

นอน จากแนวความคิดของเจาของโครงการที่จะลดข้ันตอนการบริหารโครงการโดยใชพนักงานแบบ

ชวงเวลา(Part Time)ทําใหไมตองมีการจัดเตรียมหองสําหรับซักผา รีดผา เพียงแตเตรียมหองเก็บ

เครื่องนอนและหองเก็บอุปกรณ (Stock) จากการวิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมของผูใชสอยที่เปน

ผูใหบริการจะไดพื้นท่ีใชสอยหลักและสงตอไปเปนแนวทางในการจัดความสัมพันธในขั้นตอนตอไป 

 

 
ภาพที่ 23 วิเคราะหกิจกรรมการพักแรมของผูใหบริการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 พื้นที่ใชสอยในโครงการ หลักจากที่ไดทําการวิเคราะหกิจกรรมที่เกิดข้ึนในโครงการ 

พื้นท่ีใชสอยที่ไดมานั้นยังเปนพื้นท่ีที่รองรับกิจกรรมหลักเทานั้นยังมีกิจกรรมที่เสริมศักยภาพใหกับ

กิจกรรมหลักเพื่อท่ีบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่ไดตั้งไว ทางผูสรางสรรคจึงไดหา

ความตองการของพื้นที่ของแตละกิจกรรมตองการพื้นที่และมีขนาดเทาไหร (Area Requirement) 

โดยเริ่มจากผูรบับริการและผูใหบริการตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหพื้นท่ีรองรับผูรับบริการ 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 

การกระทาํ 

พท.รองรับและ

รายละเอียด 
ครภัุณฑ วิเคราะหขนาดพื้นที่7 

1. จอดรถ  จอดรถ  ลานจอดรถ -  2.5x5.0 = 12.5/คัน 

   คิด4คันจากการประมาณ

ไว 4 หอง 

 รวม=50ตรม. 

2. ติดตอเขาพัก  สอบถาม 

 แสดงตน 

 โถงตอนรับ  เคานเตอร

ตอนรับ 

 รวม=4ตรม. 

 พักคอย  ที่พักคอย  ชุดรับแขก  4ตรม./ชดุ 

คิด 2 ชุด 

 รวม=8ตรม. 

 วางสมัภาระ  โถงตอนรับ 

 ที่พักคอย 

-  รวม=4ตรม. 

3. เขาพัก  เก็บของ  เก็บเสื้อผา 

 วางกระเปา 

 ตูเสื้อผา 

 ชั้นวางกระเปา 

 รวม=2ตรม. 

 เขาหองนํ้า  ลางหนา  อางลางหนา  รวม=1ตรม. 

 อาบน้ํา  ฝกบัว 

 เคร่ืองทําน้ําอุน 

 รวม=1.5ตรม. 

 ขับถาย  ชักโครก  รวม=1ตรม. 

 ดูทีวี  พื้นท่ีดูทีวี  ทีวีจอแบบ  รวม=1ตรม. 

 นอน  ที่นอน  เตียงนอน  รวม=3ตรม. 

 ทานกาแฟ 

 ดื่มน้ํา 

 เคานเตอรมินิ

บาร 

 ตูเย็น 

 ชั้นวาง 

 รวม=1.5ตรม. 

 พักผอน  เฉลียง 

 สวน 

 ที่นั่ง  รวม=3ตรม. 

4. ทานอาหารเชา  ตักอาหาร  เคานเตอร

อาหาร 

 เคานเตอรอาหาร  รวม=2ตรม. 

                                           
7 Julius Panero, Martin Zelnik. Human dimension & interior space. New York: Crown Publishing 

Group, 1979. 
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กิจกรรม 
พฤติกรรม 

การกระทาํ 

พท.รองรับและ

รายละเอียด 
ครภัุณฑ วิเคราะหขนาดพื้นที่7 

 ทานอาหาร  ที่นั่ง  โตะ+เกาอี ้  4ตรม./หอง 

   ประมาณไว 5 หอง 

 รวม=20ตรม. 

 ทานกาแฟ ชา 

นม 

 เคานเตอร

เคร่ืองดื่ม 

 เคานเตอร

เคร่ืองดื่ม 

 รวม=2ตรม. 

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหพื้นท่ีรองรับผูใหบริการ 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 

การกระทาํ 

พืน้ที่รองรับและ

รายละเอยีด 
ครุภัณฑ 

วิเคราะห

ขนาดพื้นที่8 

1. ตอนรับ  สอบถาม 

 แนะนํา 

 โถงตอนรับ  เคานเตอรตอนรับ  รวม=4ตรม. 

2. พาไปหองพัก  แนะนําหองพัก  หองพัก - - 

3. Check Out  ตรวจสอบหองพัก  หองพัก - - 

4. ทําความสะอาด  หยิบอุปกรณ  เก็บอุปกรณ  หองเก็บอุปกรณ  2 ตรม. 

 ดูดฝุน  เก็บเคร่ืองดูดฝุน  เคร่ืองดูดฝุน  1 ตรม. 

 ลางจาน แกว  Pantry  Sink  4 ตรม. 

 เก็บจาน แกว  ชั้นเก็บ  ตู  2 ตรม. 

 ตากผา  ซักลาง    4 ตรม. 

5. จัดเคร่ืองนอน  เก็บเคร่ืองนอน  หองเก็บเครื่องนอน  ตะกราผา  2 ตรม. 

 เปลี่ยนที่นอน  หองเก็บเครื่องนอน  ตูเก็บ  3 ตรม. 

 หลังจากวิเคราะหพฤติกรรมจนไดพื้นที่ใชสอยแลว ข้ันตอนตอไปคือการสรุปพื้นที่ใชสอย

ทั้งโครงการหรือขอบเขตพ้ืนท่ีใชสอยของโครงการ ดังน้ี 

ตารางที่ 3 สรุปพื้นที่ใชสอยของโครงการ 

ความตองการใชสอยของพื้นที ่
ขนาดพื้นที่

(ตรม.) 

จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

1. Lobby    

 เคานเตอร 4 1 4 

 ที่พักคอย 8 1 8 

 วางสัมภาระ 4 1 4 

 รวม 16 

 ทางสัญจร 50 %
9
 8 

                                           
8 เร่ืองเดยีวกัน 
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ความตองการใชสอยของพื้นที ่
ขนาดพื้นที่

(ตรม.) 

จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

 รวมพื้นที่ท้ังหมดของ Lobby 24 

2. รับประทานอาหาร    

 เคานเตอรอาหาร 2 1 2 

 ที่นั่ง 20 1 20 

 เคานเตอรเคร่ืองดื่ม 2 1 2 

 รวม 24 

 ทางสัญจร 50 % 12 

 
รวมพื้นที่ท้ังหมดหองรับประทาน

อาหาร 
36 

3. หองพัก (ตอUnit)    

 เก็บของ 2 1 2 

 พื้นท่ีดูทีวี 1 1 1 

 ที่นอน 3 1 3 

 เคานเตอรมินิบาร 1.5 1 1.5 

 เฉลียง 3 1 3 

 หองนํ้า 3.5 1 3.5 

 รวม 14 

 ทางสัญจร 50 % 7 

 รวมพื้นท่ีทั้งหมดหองพัก 21 

4. จอดรถ    

 จอดรถ 12.5 4 50 

 รวม 50 

 ทางสัญจร 30 % 15 

 รวมพื้นที่ทั้งหมดจอดรถ 65 

5. หองเก็บอุปกรณ    

 เก็บอุปกรณ 2 1 2 

 เก็บเครื่องดูดฝุน 1 1 1 

 Pantry 4 1 4 

 ชั้นเก็บ 2 1 2 

 ซักลาง 4 1 4 

 รวม 13 

                                                                                                                         
9ความตองการของ เจาของโครงการ 
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ความตองการใชสอยของพื้นที ่
ขนาดพื้นที่

(ตรม.) 

จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

 ทางสัญจร 50 % 6.5 

 รวมพื้นท่ีทั้งหมดหองเก็บอุปกรณ 19.5 

6. หองเก็บเคร่ืองนอน    

 เก็บเครื่องนอน 2 1 2 

 ตูเก็บ 3 1 3 

 รวม 5 

 ทางสัญจร50 % 2.5 

 
รวมพื้นที่ท้ังหมดหองเก็บเครื่อง

นอน 
7.5 

  

 ในการไดมาของของขนาดพื้นที่ใชสอยนั้นเปนขนาดของพื้นที่ที่เปนขนาดที่นอยที่สุดที่

สามารถใชงานเพื่อรองรับกิจกรรมของโครงการที่เกิดข้ึน 

ขอมูลจากการทํารายละเอียดโครงการนํามาใชในการวิเคราะหความสัมพันธของพื้นที่ใชสอย 

โดยนํามาจัดความสัมพันธคาความใกลชิด (Interaction Matrix) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไดมาจากพฤติกรรม

ของผูใชโครงการที่มีพื้นท่ีรองรับในการใชงานวามีพื้นที่ใชสอยใดบางที่มีความใกลชิดกัน 

 
ภาพที่ 24 การจัดความสัมพันธคาความใกลชิด (Interaction Matrix) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

หลังจากที่ไดคาความสัมพันธของความใกลชิดของพื้นที่ใชสอยของโครงการในขั้นตอนตอไป

ทางผูสรางสรรคไดนําคาความใกลชิดดังกลาวมาแปลงคาเปนผังลูกโปรง (Bubble Diagram) เพื่อจะ

ไดเขาใจไดงายข้ึน โดยจะมีการเขียนพื้นที่ใชสอยของโครงการโดยอางอิงจากชุดขอมูลของตารางคา

ความสัมพันธ และใชคาระดับความสัมพันธในผังลูกโปรงจะแทนดวยความหนาหรือคานํ้าหนักของเสน 
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ภาพที่ 25 ผังลูกโปรง (Bubble Diagram) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

  

 จากที่ไดศึกษาจัดรปูแบบคาความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยผานเครื่องมือการจัดความสัมพันธ

คาความใกลชิด (Interaction Matrix) และแปลงคาเปนผังลูกโปรง (Bubble Diagram) ซึ่งเปน

กระบวนการท่ีชวยใหเริ่มเห็นภาพของกลุมพื้นท่ีใชสอยวาพื้นท่ีไหนควรใกลกับพื้นที่ใดหรือเห็นเปน

รูปรางคราวๆของกลุมพื้นที่ กระบวนการตอไปคือแผนผังการใชสอยของพื้นท่ีใชสอย (function 

Diagram) ซึ่งทางผูสรางสรรคผลงานไดนําพื้นที่ใชสอยมาวิเคราะหการเขาถึงโดยแสดงลําดับการ

เขาถึงกอน-หลัง พรอมกันนั้นไดแยกเสนทางสัญจรเปน 3 เสนทางโดยแทนคาผูใหบริการ ผูรับบริการ 

และผูมาสงของ ในการเริ่มตนทางสัญจรที่เขามาในกลุมพื้นที่ใชสอยจะแยกทางเขาเปน 2 ทาง คือ

ทางเขาหลักและทางเขารองหรือทางเขาบริการซึ่งทางเขาหลักจะเปนสวนของลูกคาหรือผูรับบริการ

โดยจะเขามาที่ที่จอดรถกอนจากนั้นไปที่โถงLobbyเพื่อทําการติดตอเขาพักในกรณีที่ไดจองทาง

อินเตอรเน็ตหรือติดตอเขาพักในกรณีที่เขามาโดยตรงที่ไมไดผานการจอง หลังจากติดตอที่ Lobby 

แลวจากนั้นพนักงานก็จะนํามาที่หองพักหรือจะไปที่สวนรับประทานอาหารเครื่องดื่มซึ่งมีใหบริการ ใน

สวนของทางเขารองหรือบริการนั้นจะเขาไปในสวนของหองเก็บอุปกรณและหองเก็บเครื่องนอน

จําเปนตองแยกทางสัญจรเพราะในการขนของอาทิเชนเครื่องมือทําความสะอาดหรือเครื่องนอนจะ

สงผลกระทบของลูกคาในแงทัศนียภาพและความสะดวกในการสัญจร 
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ภาพที่ 26 แผนผังการใชสอยของพื้นที่ใชสอย (function Diagram) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 ในการจัดวางกลุมผังพื้นท่ีใชสอยวาพ้ืนที่ใดอยูบริเวณไหนหรือสวนไหนของโครงการซึ่งใน

สวนของการจัดทําแผนผังการใชสอยของพื้นท่ีใชสอย(function Diagram)เปนกระบวนการที่ใช

แนวความคิดในการลําดับการเขาถึงพื้นท่ีใชสอยในแนวตั้งหรือในแนวดิ่งอาจเปนจุดเริ่มตนที่ทําให

มองเห็นการแบงโซน(Zone)คราวๆไดวาพื้นท่ีใชสอยสวนไหนอยูสวนสาธารณะ(Public) ก่ึงสาธารณะ

(Semi-Public) และสวนตัว (Private)  

 ในขั้นตอนการรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) จะตองคํานึงถึงปจจัยใน

ดานอ่ืนๆเขามาประกอบรวมถึงลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอม เชน ทิศทางแดด – ลม พื้นท่ี

ขางเคยีง ผลกระทบจากมลภาวะตางๆ 

 การวิเคราะหพื้นที่โครงการ(Site Analysis) เริ่มตนจากการวิเคราะหรูปรางของพื้นที่

โครงการลักษณะพื้นที่เปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูดานหนากวาง11เมตรลึก45เมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 

งาน 24 ตารางวา ทิศทางของแนวที่ดินวางตามแนวตะวันออกตะวันตก ทางผูสรางสรรคจึงเกิด

แนวคิดเบื้องตนที่วาถาเปดชองระหวางหองพักแลวทําการออกแบบใหเปนลานสําหรับพักผอนโดยที่

ผนังก้ันแตละหองจะเปนตัวบังแสงแดดและทําใหเกิดรมเงาในพื้นที่ดงักลาวได 
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ภาพที่ 27 ขนาดและพื้นท่ีโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
 

 
ภาพที่ 28 การวิเคราะหทศิทางของแสงอาทิตย 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ทิศทางของดวงอาทิตย จะเห็นไดวาในดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตกจะเปนพื้นที่

ที่รับแดดตลอดทั้งวันโดยเฉพาะทางดานทิศใต ในกรณีนี้อาจแกปญหาโดยการปลูกตนไมเพื่อลดปญหา

ในเรื่องดังกลาว ในดานพื้นที่ใชสอยอาจเปนพื้นท่ีทางเดินเชื่อมระหวางหองพักหรือจะเปนสวนของ

หองน้ําหองพักที่ตองการแสงแดดในการชวยฆาเชื้อ ในการตัดสินใจจะตองนําเกณฑอ่ืนๆที่เก่ียวของมา

ประกอบแนวทางการออกแบบอีกที ในดานทางทิศตะวันตกอาจจะตองแกปญหาโดยการทําผนังทึบ

หรือถาตองการเปดมุมมองอาจจะตองปลูกตนไมเพ่ือลดแสงแดดและความรอนเขาสูตัวอาคาร ในดาน

ทิศตะวันออกซึ่งเปนทางเขาอาคารดังนั้นควรที่จะเปนผนังทึบบางสวนเพื่อลดความรอนหรือแสงแดด

เขามาสูตัวอาคาร 

  จากขอมูลในการวิเคราะหผลกระทบของดวงอาทิตยที่สงผลตอโครงการผูสรางสรรคงาน

ไดนําขอมูลดังกลาวมาประกอบในการพิจารณารางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ ใชสอย 

(Zoning)ตอไป 

  การวิเคราะหทิศทางของลมก็เปนปจจัยหนึ่งที่นํามาใชในการประกอบกับแนวความคิดใน

การออกแบบ จากรูปจะเห็นไดวากระแสลมสวนมากจะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ทางดานทิศใตและทิศตะวันตกจะเปนพื้นที่โลงทําใหดานนี้ของพื้นท่ี

โครงการไดรับกระแสลมจากทางทิศดังกลาวซึ่งจากทางผูสรางสรรคไดวิเคราะหในเบื้องตนแลววาควร

ที่จะเปนพ้ืนที่ท่ีเหมาะกับการเปนชองเปดของหองพักโดยที่กระแสลมจะผานจากทางดานทิศใตไป

ออกท่ีทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการและสอดคลองกับหลักการเปดพื้นที่ระหวางหองใหเปนเฉลียงแบบ

เปดโลงเพ่ือไมใหหองดูทึบและรูสึกอึดอัด 

 
ภาพที่ 29 การวิเคราะหทศิทางของลม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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  ในสวนของกระแสลมท่ีพัดผานมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะพัดเขามาไดเต็มท่ี 

เนื่องจากเปนถนนที่เปนทางสัญจรของคนในชุมชนอยูแลวจากพื้นที่โครงการจะเห็นไดวาทิศทางของ

ลมสามารถพัดผานเขาเต็มขนาดพื้นที่แตมีพื้นที่ทางดานทิศเหนือคอนไปทางขางหลังที่ติดกับบาน

ขางเคยีงที่เปนจุดอับลมซึ่งจะนําขอมูลดังกลาวไปเปนเกณฑในการออกแบบในขั้นตอนตอไป 

  การเขาถึงโครงการ กลุมผูใชสอยจะเขายังโครงการไดโดย3วิธี คือ ทางรถยนตสวนตัว 

โดยขับมาจากตัวจังหวัดเลยมายังตัวอําเภอเชียงคาน สามารถเขาไดทั้ง 2 ทางคือ เขาถนนศรีเชียงคาน 

ซอย 15 บนและอีกทางคือ ซอย 23 ผานตัวตลาดและเขาศรีเชียงคาน ซอย17 การมาถึงโครงการใน

เสนทางผูสรางสรรคไดเสนอวาควรจะมีที่จอดรถสําหรับลูกคาเพื่อเพิ่มความสะดวกในสวนผูใชสอย

เดินทางมาดวยรถยนตสาธารณะสามารถเขาโครงการไดท่ี ศรีเชียงคานซอย 15 บนจากนั้นเดินเทา

มายังโครงการอีกประมาณ100 เมตร 

 

 
ภาพที่ 30 การเขาถึงโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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  ในสวนของการเขาถึงโครงการในลักษณะอ่ืนๆเชนการโดยสารมารถทัวรปรับอากาศท่ีนั่ง

มาจากกรุงเทพฯตอนค่ํามาถึงท่ีอําเภอเชียงคานประมาณเชาตรูของอีกวันโดยมีสถานีอยูที่ซอย 23 

หลังจากนั้นจะตองน่ังรถบริการ(รถ3ลอเครื่อง)เขามายังโครงการอีกทอดหนึ่ง 

  มุมมองจากภายนอกเขาสูภายในโครงการ เปนการวิเคราะหเพื่อหาแนวความคิดในการ

กําหนดดานหนาของอาคาร(Façade) เพื่อทําใหโครงการมีจุดสนใจ สะดุดตาของผูที่ผานไปผานมา

ของทางดานหนาโครงการรวมถึงยังเปนการหาแนวทางการออกแบบอื่นๆ เชน ทางเขาโครงการ ปาย

ชื่อ เปนตน 

 

 

 
ภาพที่ 31 มุมมอง aและb จากภายนอกเขาสูภายในโครงการ 

ที่มา:https://www.google.co.th/maps/@17.893638,101.6577632,3a,82.2y,216.78h,82.61t

/data=!3m6!1e1!3m4!1sBrtQ5LDXX1IoaF34a3yhew!2e0!7i13312!8i6656?hl=en 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 2 สิงหาคม 2557 
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  มุมมอง a จะเห็นไดในมุมมองในทางดานนี้จะเห็นโครงการไดชัดเจนแตติดปญหาในขอที่

เปนทางที่เขาถึงโครงการเปนทางรองไมใชทางหลังที่เขามาจากทางถนนเสนหลัก(ถนนศรีเชียงคาน)ที่

เขาซอย 15 บน ในสวนของมุมมอง b จะเปนมุมมองที่เปนทางสัญจรหลักในการเขาถึงโครงการและ

เปนทางสัญจรที่กลุมลูกคาใชในการเดินทางไปยังถนนคนเดินซึ่งมีระยะทางประมาณ 200 เมตรจาก

ตัวโครงการ 

 
 

ภาพที่ 32 มุมมอง c จากภายนอกเขาสูภายในโครงการ 

ที่มา:https://www.google.co.th/maps/@17.893638,101.6577632,3a,82.2y,216.78h,82.61t

/data=!3m6!1e1!3m4!1sBrtQ5LDXX1IoaF34a3yhew!2e0!7i13312!8i6656?hl=en 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 2 สิงหาคม 2557 

 

  มุมมอง c จะเปนการเพิ่มคานําหนักในสวนของแนวความคิดตําแหนงการติดปายของ

โครงการรวมถึงระยะรนของตัวอาคารท่ีเหมาะสมกับการมองเห็น 

  จากการวิเคราะหมุมมองจากภายนอกเขาสูภายในโครงการทําใหไดขอมูลหรือขอสังเกต

ตางๆที่เปนแนวทางในการออกแบบของตัวอาคารหรือแมกระทั่งการคาดการณถึงพื้นที่ขางเคียงใน

กรณีที่จะมีการกอสรางอาคารในอนาคตเพื่อปองกันการบดบังของตัวอาคารในอนาคต 

 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) ในข้ันตอนนี้จะเปนการรางกลุม

ของพื้นที่ใชสอยเพื่อที่จะสงตอในการจัดทําแบบแปลนและการออกแบบตอไป ในขั้นตอนนี้จะใช

ฐานขอมูลจากการวิเคราะหของคาความสัมพันธคาความใกลชิด(Interaction Matrix) ผังลูกโปรง

(Bubble Diagram) แผนผังการใชสอยของพื้นที่ใชสอย(Function Diagram)และการวิเคราะหพื้นที่

โครงการ(Site Analysis)  
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ในการดําเนินการน้ันทางผูสรางสรรคไดจัดทํารางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย 

(Zoning) ทั้งหมด 3 แบบเพื่อเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการคลีคลายไปเปนแบบแปลน 

 
 

ภาพที่ 33 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

แนวทางท่ี 1 จัดโซนพื้นที่สวนตัว(Private Zone) ใหอยูดานในสุดของพื้นที่โครงการ ซึ่งเปน

พื้นที่ของหองพัก แตตองแกปญหาความรอนจากแสงแดดและปริมาณความรอนเพราะอยูทางเปนทิศ

ตะวันตก อาจจะแกไขโดยการปลูกตนไมในสวนของโซนหองบริการโครงการเปนสวนเปดมุมมองออก

สูภายนอกท่ีไมดีทําใหสวนรับประทานอาหารและสวนLobbyโดนแดดตลอดทั้งวันอาจจะแกไขโดย

การทําเปนผนังทบึดานท่ีติดกับพื้นท่ีขางเคียง 
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ภาพที่ 34 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 2 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

จากแนวทางที่ 2 ไดทดลองแกปญหาในสวนที่โดนแสงแดดตลอดทั้งวันเปนสวนบริการของ

โครงการในทางกลับกันสวนรับประทานอาหารจะถูกบดบังมุมมองในอนาคต เนื่องจากที่ขางเคียง

กําลังดําเนินการกอสรางอาคาร ซึ่งอาจจะแกปญหาโดยการจัดสวนแนวตั้งเพื่อบล็อกมุมมองของลูกคา 

ในสวนของหองพักก็ตองแกปญหาเรื่องความรอนจากแสงแดดจากดวงอาทิตยคลายกับรางขอบเขต

การใชงานของกลุมพื้นท่ีใชสอย(Zoning)แนวทางที่ 1 
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แนวทางที่ 3 ไดทําการจัดวางพื้นที่ในสวนรับประทานอาหารไวทางดานทิศใตเพื่อที่ตองการ

เปดมุมมองออกสูภายนอกเพื่อเสริมบรรยากาศใหนาใชสอยในพื้นที่สวนนี้แตสวนบริการโครงการไมวา

จะเปนหองเก็บของหรือหองเก็บเครื่องนอนจะอยูในตําแหนงท่ีลึกเขาไปในพื้นที่โครงการ ทําใหการ

เขาถึง 

 
ภาพที่ 35 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) แนวทางที่ 3 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

ในสวนน้ีตองผาน Lobby เขาไปทาํใหใชทางสัญจรเดียวกันกับกลุมลูกคารวมถึงในการเขาถึง

หองพักตองผานหองดังกลาวถาหากมีการจัดการไมดีพออาจทําใหเกิดมุมมองที่ไมนาประทับใจ ใน

สวนของหองพักเปนการจัดวางที่เหมาะสมท้ังในดานการเขาถึงและความเปนสวนตัว ซึ่งจะตอง

แกปญหาเรื่องความรอนจากดวงอาทิตยในดานทิศตะวันตก 

จากการรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)ทั้ง 3 แนวทาง ผูสรางสรรคงาน

ไดเลือกแนวทางที่1 มาเปนแกนในการดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบตอไปนั่นคือข้ันตอนการทํา

แบบเบ้ืองตน (Schematic Design)  
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การทําแบบเบื้องตน (Schematic Design)  

 หลังจากท่ีไดขอมูลจากการวิเคราะหการรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ ใชสอย

(Zoning) แลว ในขั้นตอนตอไปก็จะนําขอมูลดังกลาวมาจัดเรียงตอกันโดยเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นท่ี

นอกเหนือจากขอมูลพื้นท่ีใชสอย เชนขอบเขตของผนัง ชองเปดตางๆ ระบบการกอสราง การวาง

ตําแหนงแนวเสา แนวความคดิทางดานรปูทรงอาคารเปนตนซึ่งผูสรางสรรคผลงานไดดําเนินการจัดทํา

และไดนําเสนอตอเจาของโครงการ มีการนําเสนอดังตอไปนี้ 

 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 ทางผูสรางสรรคไดนําขอมูลของราง

ขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นท่ีใชสอย (Zoning)มาเปนแกนและแนวทางในการออกแบบรวมถึงจาก

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการเขามาประกอบในแนวความคิดในการรางแบบเบ้ืองตน 

 
ภาพที่ 36 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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จากแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 ไดมีการจัดวางเปนกลุมอาคารโดยแยกพื้นที่

ใชสอยเปน 2 โซนคือสวนกลางและสวนหองพัก ในสวนหองพักนั้นไดแบงตามลักษณะของผูใชสอย 

ประกอบไปดวยหองมาตรฐาน(Deluxe Room)จํานวน 3 หองและหองสําหรับครอบครัว(Family 

Room) จํานวน 1 หองดานหนาโครงการซึ่งเปนทางเขานั้นจะเปนพื้นที่จอดรถสามารถจอดได 4 คัน

ถัดมาจะเปนสวนกลางประกอบไปดวยสวนโถงตอนรับ(Lobby) สวนรับประทานอาหารและสวนเก็บ

ของ ในสวนของหองพักไดเสนอแนวทางการออกแบบโดยที่แยกอาคารของหองพักแตละหองเพื่อ

ความเปนสวนตัว โดยพื้นท่ีวางระหวางหองพักมีการจัดสวน ในสวนดานในของหองพักจะมีการทําชอง

เปดดานขางเพื่อรับแสงและเปดมุมมองไปยังสวน ดานหนาหองยังเพิ่มพื้นที่พักผอนเปนเฉลียง หอง

สําหรับครอบครัว(Family Room)ประกอบไปดวย 3 หองนอน 2 หองน้ําและมีหองสําหรับรองรับ

พื้นที่การสังสรรค รวมถึงการเปดชองแสงดานขางโดยคํานึงถึงระยะถอยรนตามกฎหมายที่กําหนด 

 
ภาพที่ 37 เพิ่มรายละเอียดแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งท่ี 1 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 หลังจากไดทําการวางแบบแปลนเบื้องตนแลว ขั้นตอนตอมาทางผูสรางสรรคไดเพ่ิมเติม

รายละเอียดของแบบโดยการจัดวางเครื่องเรือนเพื่อท่ีจะไดมองเห็นภาพการใชสอยของกลุมผูใชสอย 

รวมถึงไดนําแบบดังกลาวเขาไปนําเสนอตอเจาของโครงการเพื่อที่จะไดนํากลับมาปรับแกในการ

นําเสนอครั้งตอไปซึ่งก็มีแนวความคิดแนวทางจากขอเสนอแนะจากตัวเจาของโครงการและ

ขอเสนอแนะจากทางผูสรางสรรคงาน อาทิเชนหองน้ําควรจะเปนพื้นที่เปดโลงลักษณะ(Out door)แต

ตองคํานึกถึงฝนตกดวย เฉลียงหนาหองพักเพิ่มความเปนสวนตัวมากกวานี้และพื้นที่การจัดสวนมี

ขนาดที่เล็กและแคบควรจะตองขยายใหใหญกวานี้ 

 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2 ไดทําการปรับปรุงการออกแบบจาก

ขอเสนอแนะในครั้งที่ 1 เพิ่มเติมคือเฉลียงดานหนาหองพักไดทําการจัดวางตําแหนงไวทางดานขาง

ของหองพักแบบเดี่ยวพรอมท้ังจัดสวนและเปนพื้นที่สําหรับวางคอยลรอนของระบบปรับอากาศใน 

 
ภาพที่ 38 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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สวนของหองพักจะเปดทางเขาดานขางเพื่อใหพื้นที่ไดตอเนื่องในการทํากิจกรรมระหวางภายในหอง

และภายนอกหอง ไดทําการออกแบบใหทางเขาหองมีความสลับซับซอนเพื่อบีบทางเขาใหแคบเพื่อทํา

ใหผูใชสอยรับรูถึงปริมาตรของพื้นที่ ในสวนของหองครอบครัว(Family Room) มีการยายตําแหนง

ของพื้นที่สังสรรคเพ่ือเปดมุมมองใหเห็นสวนซึ่งจะมีการปลูกตนไมเพื่อบังทิศทางของแดด 

 

 
ภาพที่ 39 แนวทางการเลือกใชวัสดุ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ในการเลือกใชวัสดุในโครงการนั้นทางผูสรางสรรคไดรับโจทยจากเจาของโครงการในเรื่องของ

งบประมาณและเทคโนโลยีการกอสรางซึ่งโดยภาพรวมการใชวัสดุจะเปนผนังฉาบปูนขับเรียบรวมถึง

พื้นคอนกรีตขัดมัน ในสวนของเฉลียงเนื่องจากไมจริงหายากและมีราคาที่คอนขางสูงทางผูสรางสรรค

จึงไดแนะนําใหใชไมเทียมทําสีเลียนแบบสีของไมจริง 
 ในการนําเสนอในครั้งนี้เพื่อใหเจาของโครงการเห็นภาพไดชัดเจนเพื่อประกอบการเลือก

รูปแบบของอาคาร ลักษณะของพื้นที่ใชสอย เพื่อที่จะเปนการงายสําหรับผูสรางสรรคในการพัฒนา

ปรับปรุงแบบรางของโครงการและสรุปรูปแบบเพื่อที่จะไดดําเนินการทําแบบขออนุญาตกอสรางตอไป 

 
 

 
ภาพที่ 40 ภาพจําลอง 3 มิติ ภาพรวมของพื้นท่ีใชสอยโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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จากภาพจําลอง 3 มิติ ภาพรวมของพื้นที่ใชสอยโครงการจะเห็นไดวาหลังจากที่กอเกิด

แนวความคิดในการเปดพื้นท่ีระหวางของอาคารในสวนที่เปนหองพักทําใหเกิดพื้นท่ีที่โลงเหมาะแกการ

พักผอนและเปนพื้นที่ตอเนื่องจากภายในสูภายนอกและยังตอบโจทยความตองการทั้งเจาของ

โครงการและการคาดการณความพึงพอใจในกลุมลูกคาซึ่งเมื่อนําเสนอรูปจําลองดังกลาวทางเจาของ

โครงการเกิดพึงพอใจและเขาใจในแบบมากยิ่งข้ึน 

 

 

ภาพที่ 41 ภาพจําลอง 3 มิติ ผนังอาคาร(Façade)ดานหนาโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 การออกแบบผนังดานหนาของอาคาร(Façade) ไดใชแนวความคิดจากเปาหมายและ

วัตถุประสงคของโครงการ ในดานวัสดุ ระบบการกอสราง งบประมาณ ภาพลักษณ สรางความ

แตกตางกับโครงการประเภทเดียวกัน จากภาพจําลองทางผูสรางสรรคงานไดใชไมในการกรุผนัง

ดานหนาบนผนังกออิฐฉาบปูนเรียบและปองกันสภาพอากาศที่มีฝนตกและความชื้นโดยการทาสี

เคลือบกันชื้นปองกันเชื้อรา  
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ภาพที่ 42 ภาพจําลอง 3 มิติ วัสดุปดผิวผนังตกแตงและมุมมองดานขางโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 พรอมกันนั้นย้ังไดเสนอรูปแบบผนังตกแตงเผื่อเปนทางเลือกแกทางเจาของโครงใหพิจารณา

ทั้งหมด 2 ทางเลือกโดยไดเลือกแนวทางการออกแบบในแบบที่ 2 และยังใหขอเสนอแนะวาควรจะลด

การตกแตงดวยไมเพราะตองการควบคุมเร่ืองงบประมาณ 

 

 
ภาพที่ 43 ภาพจําลอง 3 มิติ พิจารณาทางเลือกของวัสดุตกแตงอาคาร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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สรุปการออกแบบ  
 หลังจากที่ไดนําเสนอแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2 ซึ่งไดนําขอมูลและ

ขอเสนอแนะมาพิจารณารายละเอียดการออกแบบ การจัดความสัมพันธของที่วาง การเจาะชองเปด

ประตูหนาตาง ระบบโครงสราง งานระบบประกอบอาคาร รวมถึงการประมาณราคางานกอสราง 
 รูปแบบสถาปตยกรรม จากเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการกอเกิดเปน

แนวความคิดในการออกแบบทําใหอาคารมีลักษณะเรียบงายโดยใชรูปทรงเรขาคณิตมีการใชวัสดุท่ี

สอดคลองกับบริบทของภูมิภาคเชนผนังกออิฐฉาบปูนไมทาสีโดยโชวผิวที่แทจริงของวัสดุการนําแผน

หลังคามากรุที่ผนัง การใชไมไผมาสานเปนผนังรั้วเพื่อกั้นพื้นที่ใชสอยเพื่อสรางความเปนสวนตัว  

 
ภาพที่ 44 แปลนอาคาร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ในสวนพื้นที่ใชสอยมีการออกแบบใหปกปดบีบพื้นที่เพื่อใหรูสึกถึงทางเขาท่ีแคบกอนคอยนําไปสูพื้นที่

ที่เปดโลงและใหญ เนื่องจากพื้นที่โครงการมีขนาดเล็ก 

 
ภาพที ่45 ทัศนียภาพดานหนาโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
 

 
ภาพที่ 46 ทัศนียภาพดานหนาโครงการ 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 47 ทัศนียภาพดานขางโครงการ 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

 

ภาพที่ 48 ทัศนียภาพดานขางโครงการ 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 49 ทัศนียภาพทางเดินเชื่อมระหวางหองพัก 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

 
ภาพที่ 50 ทัศนียภาพเฉลียงหอง Deluxe Room 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ระบบโครงสราง ใชระบบโครงสรางที่ไมซับซอนโดยใชระบบเสา – คาน คอนกรีตเสริม

เหล็กโดยออกแบบใหเปนอาคารหลังเดียวกันทั้งชุดเพื่อประหยัดฐานรากมีการใชแผนพื้นสําเร็จเพื่อรน

ระยะเวลาในการกอสราง 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 51 ระบบเสา – คานและพื้นสาํเร็จรูป 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 หลังคาใชรูปแบบเพิงหมาแหงนโดยวัสดุมุงเปนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีเฉดสีแดง

เพื่อใหเขากับบริบทของอาคารที่นิยมใชแผนหลังคาทําผนังดานนอกซึ่งรูปแบบหลังคาไดออกแบบ

โครงสรางใหสอดคลองกับแนวความคิดของงานสถาปตยกรรมที่เนนรูปทรงที่เรียบงายทรงเรขาคณิต 

เพราะฉะนั้นหลังคาเมื่อมองจากมุมมองดานลางจะเห็นเปนทรงสี่เหลี่ยม เริ่มตนทางผูสรางสรรคได

ปรึกษากับทางวิศวกรถึงการกอสรางหลังคาดังกลาววาควรจะเปนหลังคาคอนกรีต(Roof Slab)ดวย

ทักษะและเทคโนโลยีการกอสรางทําใหสรุปกันวาควรจะเปนหลังคาทรงงายๆเพื่อปองกันการรั่วซึม

ของน้ําฝนโดยการออกแบบผนังปดผนังหลังคา(Parapet)เพื่อใหไดรูปแบบของอาคารตามแนวคิดของ

โครงการ 

 

 
 

 

ภาพที่ 52 โครงสรางหลังคา 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 53 โครงสรางหลังคา lobby 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน “อวนดํา Tiny House” 
 ในการสรางสรรคผลงานการออกแบบสถาปตยกรรม “อวนดํา Tiny house”ไดนํา

กระบวนการในการแกปญหาจากความตองการของเจาของโครงการ กอเกิดการตั้งเปาหมายและ

วัตถุประสงคของโครงการโดยทางผูสรางสรรคไดนํากระบวนการการคนหาปญหา การคนหาคําตอบ

อาจกลาวไดวาผลลัพธที่ไดตองตอบคาํถามของโจทยจากเจาของโครงการ ตอบคําถามของผูท่ีเขามาใช

ในพื้นที่ของโครงการ แนนอนผูออกแบบในที่นี้ไดเรียกตัวเองวาผูสรางสรรคไดหาคําตอบและไดตอบ

คําถามตอเจาของโครงการไมเชนน้ันแลวคงจะไมอนุมัติใหดําเนินการกอสรางและดําเนินธุรกิจจนถึง

ปจจุบัน (2559-2561) 
 

 
 

 
ภาพที่ 54 “อวนดํา Tiny house”กอสรางแลวเสร็จ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 55 หองมาตรฐาน(Deluxe Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 
ภาพที่ 56 หองครอบครวั(Family Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 57 ทางเขาหองมาตรฐาน(Deluxe Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 58 ทางเขาหองมาตรฐาน(Deluxe Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 59 เฉลียงทางเขาหองมาตรฐาน(Deluxe Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 60 มุมมองจากในหองมาตรฐาน(Deluxe Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 61 หองน้ําแบบเปดโลงหองมาตรฐาน(Deluxe Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 62 สวนสังสรรคหองครอบครัว(Family Room) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 



64 

ในการตอบคําถามของผูใชสอยหรือกลุมลูกคานั้นและภาพตอไปนี้คือคาํตอบ 

 

 
 

ภาพที่ 63 ความคิดเห็นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการ 

ที่มา:https://www.facebook.com/pg/Ouandamtinyhouse/reviews/ 

เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 
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ภาพที่ 64 ความคิดเห็นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการ 

ที่มา:https://www.facebook.com/pg/Ouandamtinyhouse/reviews/ 

เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 
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ภาพที่ 65 ความคิดเห็นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการ 

ที่มา:https://www.facebook.com/pg/Ouandamtinyhouse/reviews/ 

เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 
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บทที่ 3 

การสรางสรรคผลงาน “ผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในมุมมองของขาพเจา” 
 

การคนหาปญหาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 ไดยกฐานนะข้ึนเปนนิติบุคคลโดย

ไดแยกออกจากกรมศิลปากรแตยังสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตามเดิมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ

เรียนการสอนทางดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คตีศลิปและชางศิลป พรอมกับไดจัดการศึกษาถึงระดับ

ปริญญาตรีโดยเพิ่มหนวยงานสวนกลางท่ีเปนระดับปริญญาตรีประกอบไปดวย สํานักงานอธิการบดี  

คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุรยิางคและคณะศิลปศึกษารวมถึงหนวยงานในการควบคุมดูแลในสวน

ภูมิภาคทั้งหมด 19 หนวยงานประกอบไปดวย วิทยาลัยนาฏศิลป จํานวน 12 แหงและวิทยาลัยชาง

ศิลปจํานวน 3 แหง 

 จากแนวคิดในการเปดการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรีนี้ทําใหเกิดปญหาทางดานพื้นที่ที่ไม

เพียงพอตอการขยายตัวของหนวยงานใหมที่เกิดขึ้นทําใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงไดขอ

งบประมาณจัดสรางอาคารคณะศิลปศึกษาและอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางคขึ้นโดยมีท่ีตั้งอยูใน

บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยที่ทางอาคารคณะศิลปวิจิตรได

ดําเนินการกอสรางและตั้งอยูกอนเดมิแลวเมื่อป2553  

 

 
 

ภาพที่ 66 แนวคิดพื้นที่รวมกัน 
ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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สิ่งท่ีไดกลาวมานั้นทางผูสรางสรรคเกิดคําถามขึ้นวา “อาคารทั้ง3 คณะเหตุใดถึงไมไดอยูใกล

กัน”จากการตั้งคําถามดังกลาวทําใหตองมีกระบวนการในการหาปญหาเชนปญหาตองมีความชัดเจน 

ปองกันความซับซอนของปญหาและความขัดแยงของปญหา ถาหากไมรูวาอะไรคือปญหาที่แทจริง

แลวการแกปญหาดังกลาวก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนและขาดความสมบูรณไดซึ่งโดยทั่วไปอาจจะ

วิเคราะหไมชัดเจนหรือศึกษาไมละเอียดไมรอบดานเพียงพอ ในกรณีนี้ทางผูสรางสรรคไดทําการ

สอบถามอาจารย นักศึกษาทั้ง 3 คณะ รวมถึงบุคลากร โดยมีคําถามที่วา “ถานํา3 คณะมารวมกันใน

สถานที่ ที่เดียวกัน มีความเห็นวาอยางไร”ซึ่งไดคําตอบคือ เห็นดวย จากขอมูลดังกลาวปญหาคือทั้ง3

คณะมีสถานท่ีตั้งท่ีไมเกิดความสัมพันธกันทั้งดานการเรยีนการสอนและการใชพื้นที่รวมกัน 
 

 การหาแนวทางในการแกปญหา แนวความคิดในการแกปญหาทางผูสรางสรรคไดการ

กําหนดขอบเขตของปญหาวาจริงๆแลวทั้ง3คณะตองการที่จะอยูในบริเวณที่ใกลกันหรือไม ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายของผูบริหารที่มีความประสงคใหอยูใกลกันแตก็เปนนโยบายจากผูมีอํานาจ ถา

ลองใชเกณฑหรือขอมูลและแนวความคิดอ่ืนๆอาจจะใหคานํ้าหนักของการหาแนวทางในการแกปญหา

ได ซึ่งมีแนวคิดดังตอไปนี้ 

พื้นที่รวมกัน การไมมีพื้นที่รวมกันไมวาจะเปนการทํากิจกรรม การเรียนการสอน จาก

การศึกษาขอมูลในเบื้องตนพบวาไมมีพื้นที่ที่จะใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมระหวางชวงที่ไมมีการเรียน

การสอนหรือชวงพักรอที่จะเขาเรียนสวนมากนักศึกษาจะอยูท่ีโรงอาหาร หองสมุด หองซอม มีความ

ตองการพื้นท่ีสีเขียวเอาไวพักผอนรวมถึงขาดการปฏิสัมพันธของทั้ง 3 คณะ ควรที่จะมีพื้นที่วางทาง

สถาปตยกรรมเปนตัวเชื่อมใหเกิดพื้นท่ีใชสอยหรือท่ีวาง(Space)รวมกัน รวมถึงการตั้งคําถามกลับไป

วาจะมีวิธีการอยางไรท่ีจะทําใหนักศึกษาแตละสาขาวิชามีความสนใจในสาขาวิชาอื่น 

 การสรางสิ่งเราเพื่อการเขามาใชในที่วางทางสถาปตยกรรม ความสนใจหรือความตองการ

อยากรูอยากเห็นเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสามารถสรางที่วาง“Space” ใหเกิดขึ้นไดแตถาเราเพ่ิมสิ่งเรา

เขาไปอาจทําใหผูใชสอยเขามาใชในตัวที่วางนั้นก็เปนไดทําใหทางผูสรางสรรคงานไดศึกษา

แนวความคิดของ อาคารศูนยทัศนศิลป(Center of the Visual Art) มหาวิทยาลัยฮารวารด 

สหรัฐอเมริกาซึ่งออกแบบโดย เลอ คอรบูซิเอร (Le Corbusier) โดยมีลักษณะรูปแบบอาคารที่มีการ

ใชทางลาด(Ramp) เพื่อเชื่อมตอจากถนนเขามายังชั้น2โดยทะลุผานตัวอาคารแลวออกอีกดานหนึ่ง ซึ่ง

จะทําใหผูท่ีสัญจรผานไปมาสามารถมองเห็นกิจกรรมในสวนตางๆในตัวอาคารซึ่งมีการปฏิบัติการทาง

ศิลปะ จากแนวความคิดดังกลาวทําใหผูท่ีสัญจรผานเกิดแรงกระตุนในการอยากรูอยากเห็นและเกิด

ความอยากที่จะเขามาศึกษาในชั้นเรียนตางๆของศูนยนี้ แสดงใหเห็นวาสิ่งเราเปนสวนทําใหเกิด

กระบวนการรับรู(Perception)
 

ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยท่ีจะสงผลตอไปเปนพื้นที่ใชสอยของที่วาง

(Space)นั่นเอง 
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ภาพที่ 67 อาคารศูนยทัศนศิลป(Center of the Visual Art) 

ที่มา : http://artnewengland.com/ed_picks/looking-back/ เขาถึงขอมูลเม่ือ 3 พ.ค.60 
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ภาพที ่68 ทางลาดอาคารศูนยทัศนศิลป(Center of the Visual Art) 
ที่มา : http://www.archdaily.com/119384/ad-classics-carpenter-center-for-the-visual-arts-le-

corbusier เขาถึงขอมลูเมื่อ 3 พ.ค.60 
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การรับรู ก็เปนการหาแนวทางหรือเครื่องมือในการแกปญหาอีกแนวคิดหนึ่งของผูทําการ

สรางสรรคซึ่งเปนกระบวนการหรือผลของการรับและการที่มีความสามารถที่จะรับหรือเขาใจในสิ่ง

ตางๆที่เกิดข้ึนได  ในการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนนั้นตองอาศัยประสบการณของผูรับรูเพื่อ

สรางความเขาใจ การวิเคราะหรวมถึงตองทําความเขาใจในสิ่งที่ไดรับรูมาโดยมีความชัดเจนและ

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองกลับออกไป ในการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆน้ันจะตองประกอบไปดวย

กระบวนการ 3 กระบวนการดังตอไปนี้ 

 กระบวนการที่ 1 คือ ”การรับรู” เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการกระตุนประสาทโดย

ผาน ประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และกายสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งอาจจะมีพลังงานอะไร

บางอยางที่เกิดข้ึนรอบๆตัวเราในรูปแบบที่จับตองไดเปนวัตถุทั้ง2มิติและ3มิติ เปนรูปแบบพลังงาน 

หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา อุณหภูมิ เสียง กลิ่น รสชาติ ในขอนี้ทางผูสรางสรรคไดลองเขาไป

ศึกษาในพื้นท่ีของแตละคณะซึ่งรับรูไดถึงเสียงที่เกิดจากการเลนดนตรีจากการไดยิน ภาพท่ีผานการ

มองเห็นจากการซอมรําหรือการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป เกิดการกระตุนและมีความสนใจ

แปลความหมายไดวานั่นคือ สิ่งเรา อาจหมายถึงตัวสภาพแวดลอม ความสนใจเปนตน 

 กระบวนการที่ 2 คือ ”การเรียนรูและทําความเขาใจ”เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ

ระบบสมอง ความรูสึกและสภาวะทางจิตใจ ผานการกลั่นกรองของขอมูลที่ไดรับ นั่นคือสิ่งเราหรือการ

กระตุนมา ประกอบไปดวยการรับขอมูล การจัดระเบียบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 การรับขอมูลเปนกระบวนการนําเขาของขอมูลตางๆผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เขามาเก็บ

ไว กระบวนการจัดระเบียบขอมูลเปนกระบวนการแยกแยะจําแนกขอมูลที่ไดรับโดยนํามาเปรียบเทียบ

ใหความสอดคลองอาจจะความแตกตาง จากนั้นนํามาจัดกลุมขอมูลที่รับมาเพื่อหาขอสรุปในการ

นําไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 การจัดระเบียบขอมูลนั้นจะสามารถจัดการตามความยากงายตองขึ้นอยูกับพื้นฐานของ

ขอมูลเดิมที่มีอยูอาจมาจากความทรงจํา ประสบการณ ความชอบ ในกรณีทั้ง 3 คณะจะมีการเรียน

การสอนวิชาทางศิลปะทําใหเขาใจเกิดความสุนทรียศาสตรและเปนการงายตอการแกปญหาในเรื่อง

การใชพื้นท่ีรวมกันในกรณีที่มีสิ่งที่รบกวนกันการ 

 วิเคราะหขอมูล เปนกระบวนการของการสรุปประมวลผล การหาคําตอบจากขอมูลหรือ

ปญหาที่ไดรับเพื่อนําขอมูลไปใชในการกําหนดพฤติกรรมที่สงผลถึงการกระทํา การแสดงออก การมี

ปฏิสัมพันธที่เหมาะสมตอสิ่งเรา ในขั้นตอนของการวิเคราะหนั้นสภาวการณของสมองและจิตใจอาจ

ประกอบไปดวยตองมีการเรียนรูการใชความคิดการทําความเขาใจความทรงจําการใชความรูสึก 

สุดทายการตัดสินใจและตีความออกมาเปนพื้นที่ใชสอย 

 กระบวนการที่ 3 คือ ”พฤติกรรมการแสดงออก” จะขึ้นอยูกับการวิเคราะหการตีความ 

ประมวลผลในการเรียนรูและเขาใจวามีความสนใจและความพึงพอใจหรือไมตอสิ่งที่รับรูมาซึ่งจะ

เก่ียวของกับการตัดสินใจในการมีพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งนั้นวาจะตองดําเนินการตออยางไรวาจะ

สนใจหรือไมสนใจเปนตน 
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 สภาวะความเปนสวนตัว ในการที่จะหาแนวทางในการแกปญหาของโครงการ ในกรณีที่มี

แนวความคิดเริ่มตนของการใชพ้ืนท่ีรวมกันอาจจะเปนการบังคับหรือยัดเหยียดผูใชสอยใหเขาไปใชใน

พื้นที่ใชสอยท่ีไดกําหนดไว ผลกระทบตอสภาวะความเปนสวนตัวมีหลายปจจัยอันเนื่องมาจากมนุษยมี

ความตองการ ความปรารถนา ความพึงพอใจซ่ึงเปนพฤติกรรมภายในและเปนลักษณะนิสัยของแตละ

บุคคล สงผลทําใหเกิดพฤติกรรมภายนอกหรือการกระทําตางๆท่ีมีความแตกตางกันในสภาพแวดลอม 

ความตองการภาวะความเปนสวนตัวในบุคคลจะมีระดับที่แตกตางกันตามสังคม สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ วัฒนธรรมและในตัวของแตละบุคคล 

 

 สรุปแนวทางแกปญหา จากแนวความคิดขางตนของอาคารศูนยทัศนศิลป(Center of 

the Visual Art) จะทําอยางไรใหคนที่ทํากิจกรรมในพื้นที่ที่มีทางสัญจรผานโดยที่ไมถูกรบกวน ในทาง

กลับกันจะทําอยางไรใหคนที่สัญจรไมถูกรบกวนหรือถูกบังคับใหผานพรอมกันนั้นยังมีความสนใจใน

กิจกรรมท่ีอยูดานในของพื้นที่ ถาลองแทนคาในระนาบในการปดกั้นสิ่งเรา ขาวสารของการรับรูเพื่อที่

ไมสงผลกระทบตอภาวะของความเปนสวนตัวโดยใชหลักการการเกิดภาวะความเปนสวนตัวที่จะตอง

ปดก้ันชองทางของขาวสารที่จะรับเขามาทาง การมองเห็นและการไดยินมาศึกษาหาแนวทางการยอม

ใหมีการเขาถึงและผานที่วางสวนตัว(private space)ที่วางกึ่งสาธารณะ(semi-public space)  

 
ภาพที่ 69 การกําหนดการปดก้ันชองทางของขาวสารที่มีผลตอภาวะความเปนสวนตัว 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ดังนั้นทางผูทํางานสรางสรรคไดเสนอแนวทางการปดก้ันสิ่งเราตางๆรวมถึงขาวสารในการ

รับรู เพื่อหาตัวแปรท่ีไมสงผลกระทบตอภาวะความเปนสวนตัวของพื้นที่ใชสอยโดยแบงการวิเคราะห

ออกเปน 2 สวน สวนแรกจะเปนการวิเคราะหในพื้นที่สวนกลางที่ใชสอยรวมกันของท้ัง3คณะและสวน

ที่เปนพื้นที่ท่ียอมใหผูใชสอยภายนอกเขามาโดยสัญจรผานเขามาในตัวอาคารได ซึ่งแนวความคิดนี้จะ

นําไปเปนขอมูลในการจัดคาความสัมพันธของพื้นท่ีใชสอยตอโดยไปใน แนวทางที่ 1 สามารถมองเห็น

และยอมใหไดยินคือพื้นที่สาธารณะ (public space) แทนความหมายในพื้นท่ีใชสอย อาทิเชนโถงพัก

คอย สวนพักผอน หองสมุด เปนตน แนวทางที่ 2 การปดกันการไดยินแตสามารถมองเห็นได ในกรณี

นี้จะเปนพื้นที่ทํางานสวนตัว (private space) ที่ตองการสมาธิในการทํางานหรือในการจัดการเรียน

การสอน อาทิเชน หองฝกฝนทางดานดนตรีทั้งไทยและสากล หองทํางานกลุม หองประชุมของ

นักศึกษา พ้ืนที่อานหนังสือเปนตน แนวทางที่ 3 ไมใหมองเห็น แตใหไดยิน แปลคาเปนพื้นที่ใชสอย

เชนหองทํางานสวนตัว หองเรียน หรือพื้นที่ฝกซอมท่ีไมตองการใหเห็นกิจกรรม ยกตัวอยางพื้นท่ี

ฝกซอมเครื่องดนตรี ป ที่มีความเปนสวนตัวในการฝกปฏิบัติพื้นที่หรือหองดังกลาวจะแตกตางจาก

แนวทางท่ี 2 การปดกันชองทางของขาวสารที่จะรับและ แนวทางที่ 4 ปดกั้นการมองเห็นและการได

ยิน พื้นที่สวนนี้จะเปนพื้นท่ีที่ตองการความเปนสวนตัวในการทํากิจกรรมคือที่วางสวนตัว (private 

space) เชนหองเรียนบรรยาย หองผูบริหาร หรือหองระบบประกอบอาคาร สวนบริการอาคารเปน

ตนซึ่งทางผูสรางสรรคไดดําเนินการหาขอมูลของปญหารวมถึงแนวทางการแกไขใหไดซึ่งคําตอบ

ขั้นตอนตอไปจะเปนการการจัดทาํรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 

 
ภาพที่ 70 พื้นท่ีใชสอยจากแนวคิดภาวะความเปนสวนตัว 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 โครงการนี้เปนโครงการของภาครัฐซึ่งทางผูทํางานสรางสรรคงานออกแบบโครงการนี้ ไดใช

ขอมูลจากการสอบถาม ทฤษฎีและเอกสาร ตํารา ตางๆที่เก่ียวของเพื่อนํามาเปนเครื่องมือในการ

ออกแบบเพื่อนาํไปสูการหาคําตอบ และไดมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคโครงการดงัตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคโครงการ มีดังนี้ 

1. เพื่อออกแบบพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกันของทั้ง 3 คณะประกอบไปดวยคณะศิลป

วิจิตร คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุรยิางค 

2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสนใจผานการรับรู การเรยีนการสอนตางสาขาวิชา 

3. เพื่อเสนอแนะการวางผังบริเวณเพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการใชสอยพื้นที่และ

รองรับกลุมผูใชสอยในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 กลุมผูใชสอย กลุมผูใชสอยจะแบงเปน 2 กลุม คือ ผูใหบริการและผูรบับริการ  

ผูใหบริการ จะประกอบไปดวย ฝายบริหารทั้งท่ีเปนภาพรวมคือสํานักงานอธิการบดี  

และของทาง 3 คณะซึ่งเปน 4 ใน 19 หนวยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป มีรายละเอียดดังน้ี 

สํานักงานอธิการบดี มีอัตรากําลัง ทั้งหมด 78 คน แบงประกอบไปดวย กองงาน 3 กอง 

คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองการศึกษา  

คณะศิลปวิจิตรมีบุคลากร 1 คน อาจารย 16 คน และพนักงานราชการ 13 คน รวมมี

อัตรากําลัง 30 คน คณะนาฏดุริยางคมีอัตรากําลัง 25 คน แบงเปน อาจารย 9 คน สายบริหารและ

สนับสนุน 16 คน คณะศิลปศึกษา มีอัตรากําลัง 40 คน แบงเปน อาจารย 20 คน สายบริหารและ

สนับสนุน 20 คน10 

ผูรับบริการ ประกอบไปดวย บุคคลภายนอกที่มาติดตอและนักศกึษา 

นักศกึษา จะประกอบไปดวยนักศึกษาทั้งหมด 4 ชั้นปโดยมีจํานวนรวมกันทั้งหมด 1,280 

คน11โดยแยกเปนสาขาวิชาของแตละคณะดังนี้ 

คณะศิลปวิจิตร ประกอบไปดวย 3 ภาควิชา โดยแยกเปนสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขาวิชา

รวมจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 440 คน ประกอบไปดวย 

สาขาวิชาจิตรกรรมไทยและชางสิปปหมู  มีจํานวนนักศึกษา 60 คน 

สาขาวิชาจิตรกรรม    มีจํานวนนักศึกษา 100 คน 

สาขาวิชาประติมากรรม   มีจํานวนนักศึกษา 60 คน 

สาขาวิชาภาพพิมพ    มีจํานวนนักศึกษา 60 คน 

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา   มีจํานวนนักศกึษา 60 คน 

สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  มีจํานวนนักศึกษา 100 คน 

                                           
10 กรอบอัตรากําลังบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพฒันศลิป   

11 ขอมูลจากแผนการรับนกัศึกษาป 2559ของแตละคณะรวม 4 ชั้นป 
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คณะศิลปนาฏดุริยางค ประกอบไปดวย 2 ภาควิชา โดยแยกเปนสาขาวิชาทั้งหมด 3 

สาขาวิชารวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 220 คน
12

 แยกไดดังนี้ 

สาขาวิชานาฏศิลปไทย   มีจํานวนนักศึกษา 120 คน 

สาขาวิชาดนตรีไทย    มีจํานวนนักศึกษา 80 คน 

สาขาวิชาคีตศิลปไทย    มีจํานวนนักศึกษา 20 คน 

คณะศิลปศึกษา ประกอบไปดวย 4 ภาควิชา 6 สาขาวิชา มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

620 คน
13

 ประกอบไปดวย 

สาขาวิชานาฏศิลปไทย   มีจํานวนนักศึกษา 320 คน 

สาขาวิชานาฏศิลปสากล   มีจํานวนนักศึกษา 20 คน 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

แขนงดนตรีไทย(ปพาทย)   มีจํานวนนักศึกษา 100 คน 

แขนงดนตรีไทย (เครื่องสาย)  มีจํานวนนักศึกษา 60 คน 

แขนงคตีศลิปไทย   มีจํานวนนักศึกษา 20 คน 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา    

แขนงวิชาดนตรีสากล   มีจํานวนนักศกึษา 60 คน 

สาขาวิชาคีตศิลปสากล   มีจํานวนนักศกึษา 40 คน 

 
ภาพที่ 71 ผูใชสอย 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

                                           
12 ขอมูลเดยีวกัน 

13 ขอมูลเดยีวกัน 
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 กิจกรรมผูใชสอยในโครงการ หนาที่ใชสอยหลักของโครงการก็คือการจัดการเรียนการ

สอน สวนหนาที่ใชสอยรองก็คือสวนท่ีเสริมประสิทธิภาพหรือศักยภาพของหนาท่ีใชสอยหลักนั่นเอง ผู

สรางสรรคจึงไดวิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมของผูใชสอยโครงการประกอบไปดวยผูรับบริการและ

ผูใหบริการ 

 1. ผูรับบริการ การวิเคราะหจะมุงเนนไปที่นักศึกษาที่เขามาใชสอยโดยในการมาใชงาน

นั้นจะมีกิจกรรมหลักๆอยู 4 กิจกรรมคือ กอนเขาเรียน กิจกรรมเขาเรียน กิจกรรมหลังเลิกเรียนและ

กิจกรรมออกจากสถาบันฯโดยเริ่มที่กอนเขาเรียน นักศึกษาจะมีพฤติกรรมคือพักผอน เขาหองนํ้าทํา

ธุระสวนตัว กินขาวดังนั้นแปรความหมายเปนพื้นที่ในการรองรับเชน โถงพักคอย หองน้ําและโรง

อาหาร ตอมากิจกรรมการเขาเรียนโดยจะแบงออกเปน 2 ลักษณะคือเรียนบรรยายและเรียนปฏิบัติ 

ในสวนแรกจะเปนหองบรรยายที่เปนพื้นที่ใชสอยรองรับกิจกรรม หองปฏิบัติงานของแตละสาขาวิชา

จะเปนพื้นที่รับกิจกรรมในการเรียนภาคปฏิบัติ กิจกรรมหลังเลิกเรียน ประกอบไปดวย การทําธุระ

สวนตัว กินขาว หาขอมูลและพักผอนซึ่งก็จะมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มเติมคือหองสมุด ลานกิจกรรมเปนตน

รวมถึงยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือการปฏิบัติงานตอเพื่อฝกความชํานาญเชนการฝกซอมทางดนตรีและ

ทางนาฏศิลป การฝกปฏิบัติทางดานทัศนศิลป 

 

 
ภาพที่ 72 วิเคราะหกิจกรรมของผูรับบรกิาร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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2. ผูใหบริการ ในโครงการนี้จะหมายถึง อาจารย เจาหนาที่และผูบริหารซึ่งเปนกลุมผูใช

สอยที่ขับเคลื่อน บรหิารโครงการ กิจกรรมจะคลายๆกับกลุมผูรับบริการ เชน กิจกรรมกอนเขาทํางาน 

ก็จะมีกินขาว พักผอน ทําธุระสวนตัว ตอมาจะเปนกิจกรรมเขาทํางานก็จะแยกกิจกรรมกันออกไปตาม

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะแยกเปน สอน ปฏิบัติงานซึ่งจะมีหองเรียนหองทํางานเปนตนในกิจกรรม

เขาทํางานนั้นยังมีกิจกรรมยอยเชน พักผอน ทําธุระสวนตัวรวมถึงกินขาว ในสวนกิจกรรมหลังเลิกงาน

จะมีกิจกรรมยอยเพิ่มขึ้นสําหรับอาจารยคือการใหคําแนะนํา ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน 

การซอมรํา ซอมดนตรีและการทํางานศิลปะ 

 

 
ภาพที่ 73 วิเคราะหกิจกรรมของผูใหบริการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

จากการวิเคราะหกิจกรรมผูใชสอยในโครงการ ในขั้นตอนตอไปทางผูสรางสรรคจะนําขอมูล

ดังกลาวไปวิเคราะหเพื่อสงตอไปเปนพื้นที่ใชสอยในโครงการตอไป  

 

 การไดมาของพื้นที่ใชสอยในโครงการ ในการน้ีไดเสนอแนวทางการวางกรอบพื้นที่ใช

สอยโดยมีแนวความคิดที่วาพื้นที่ที่จะทํากิจกรรมรวมกันสามารถจําแนกเปนพื้นที่อะไรไดบาง โดยใช

แนวความคิดโดยตีความออกเปน 2 ความหมายดังนี้ความหมายแรกคือรูปธรรมคือพื้นที่ใชสอยที่ทํา

รวมกันโดยแบงเปน 3 สวนหลักๆประกอบไปดวย สถานที่เรียน สถานท่ีแสดงออกและสวนสนับสนุน 



78 

1. สถานที่เรียน ประกอบไปดวย หองเรยีนภาคทฤษฎีและหองเรียนภาคปฏิบัติ 

2. ที่แสดงออก ประกอบไปดวย หอแสดงงานศิลปะ โรงละครและลานกิจกรรม 

3. สวนสนับสนุน ประกอบไปดวย สํานักงานอธิการบดี สํานักงานของแตละคณะ โรง

อาหาร หองสมุด สนามกีฬาและสวนงานระบบประกอบอาคาร 

 

 
ภาพที่ 74 แนวความคิดการกําหนดพื้นที่ใชสอย 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

จากแนวความคิดการกําหนดพ้ืนท่ีใชสอยและขอมูลจากการวิเคราะหกิจกรรมที่เกิดข้ึนใน

โครงการทําใหพื้นท่ีใชสอยที่ไดมานั้นยังเปนพื้นที่ท่ีรองรับกิจกรรมหลักเทานั้นยังมีกิจกรรมท่ีเสริม

ศักยภาพใหกับกิจกรรมหลักเพื่อที่บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีไดตั้งไวทางผู

สรางสรรคจึงไดหาความตองการของพื้นที่ของแตละกิจกรรมตองการพื้นที่และมีขนาดเทาไหร (Area 

Requirement)  
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 องคประกอบและพื้นที่ใชสอยโครงการ 

1.สวนใหการศึกษา จะประกอบไปดวยหองเรยีนบรรยายและหองเรียนปฏิบัติซึ่งแนวคิด

ในการใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกันตามแนวความคิดภาวะความเปนสวนตัวที่มีการปดก้ันทางการ

มองเห็นและทางการไดยิน 

 1.1 ศูนยเรียนรวม ประกอบไปดวยหองบรรยายและสํานักงาน หองบรรยาย

ประกอบไปดวย หองบรรยายขนาดความจุ 320 คน จํานวน 1 หอง,ความจุ 155 คน จํานวน 1 หอง

,ความจุ 85 คน จํานวน 1 หอง,ความจุ 55 คน จํานวน 1 หอง,ความจุ 30 คน จํานวน 2 หอง,ความจุ 

25 คน จํานวน 4 หอง,ความจุ 15 คน จํานวน 3 หอง14 

 1.2 หองปฏิบัติการ เปนหองเรียนภาคปฏิบัติของแตละคณะและสาขาวิชา  

  1.2.1 คณะศิลปวิจิตร ประกอบไปดวย หองปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปไทย 

หองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม หองปฏิบัติการสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หองปฏิบัติการ

สาขาวิชาภาพพิมพ หองปฏิบัติการสาขาวิชาประติมากรรมและหองปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบ

ตกแตงภายใน 

  1.2.2 คณะศิลปนาฏดุริยางค ประกอบไปดวย หองปฏิบัติการสาขาวิชา

นาฏศิลปไทย หองปฏิบัติการสาขาวิชาดนตรไีทย หองปฏิบัติการสาขาวิชาคีตศิลปไทย 

  1.2.3 คณะศิลปศึกษา ประกอบไปดวย หองปฏิบัติการสาขาวิชานาฏศิลป

ไทยศึกษา หองปฏิบัติการสาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา หองปฏิบัติการสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทย

ศึกษาและหองปฏิบัติการสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 

2 สวนบริหารและสนับสนุนโครงการ จะประกอบไปดวย สวนบริหารและสวนบริการ 

2.1 สํานักงานอธิการบดี 

2.2 คณะศลิปวิจิตร 

 2.2.1 สํานักงานคณะศิลปวิจิตร 

 2.2.2 สํานักงานสาขาวิชาศิลปะไทย 

 2.2.3 สํานักงานสาขาวิชาจิตรกรรม 

 2.2.4 สํานักงานสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

 2.2.5 สํานักงานสาขาวิชาภาพพิมพ 

 2.2.6 สํานักงานสาขาวิชาประติมากรรม 

 2.2.7 สํานักงานสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

2.3 คณะศลิปนาฏดุริยางค  

 2.3.1 สํานักงานคณะศิลปนาฏดรุิยางค 

 2.3.2 สํานักงานสาขาวิชานาฏศิลปไทย 

                                           
14 จากขอมลูแผนการสอนและตารางสอนของแตละคณะประจําปการศึกษา 2559 
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 2.3.3 สํานักงานสาขาวิชาดนตรไีทย 

 2.3.4 สํานักงานสาขาวิชาคีตศิลปไทย 

2.4 คณะศลิปศึกษา 

 2.4.1 สํานักงานคณะศิลปศึกษา 

 2.4.2 สํานักงานสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 2.4.3 สํานักงานสาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 

 2.4.4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

 2.4.5 สํานักงาน สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปสากลศึกษา 

3. สวนสนับสนุนและสวนบริการโครงการ ประกอบไปดวย โรงอาหาร ศูนยกีฬาและ

หองสมุด 

4. สวนรวบรวมและเผยแพร ประกอบไปดวยโรงละครและหอศิลป 

 หลังจากท่ีทราบขอมูลของพื้นที่ใชสอยจากกระบวนการวิเคราะหขางตน ในขั้นตอนตอไปทาง

ผูสรางสรรคไดนําขอมูลที่ไดดําเนินการวิเคราะหหาความสัมพันธคาความใกลชิด(Interaction Matrix)

โดยใชเกณฑของแนวความคิดเรื่องทางเดิมเชื่อมเขาสูอาคารแตละคณะเพื่อใหเกิดการรับรูซึ่งกันและ

กันท้ัง3คณะพรอมกับคํานึกถึงภาวะความเปนสวนตัว 

 

 
 

ภาพที่ 75 การจัดความสัมพันธคาความใกลชิด (Interaction Matrix) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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หลังจากที่ไดคาความสัมพันธของความใกลชิดของพื้นที่ใชสอยของโครงการแลวในข้ันตอน

ตอไปทางผูสรางสรรคไดนําคาความใกลชิดดังกลาวมาแปลงคาเปนผังลูกโปรง (Bubble Diagram) 

เพื่อจะไดเขาใจไดงายขึ้นโดยจํานวนของพื้นที่ใชสอยในโครงการจะอางอิงจากชุดขอมูลของตารางคา

ความสัมพันธและในการใชคาระดับความสัมพันธในผังลูกโปรงจะแทนดวยคานํ้าหนักของเสน 

 

 
 

ภาพที่ 76 ผังลูกโปรง (Bubble Diagram) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 จากผังลูกโปรง(Bubble Diagram)จะเห็นไดวาท่ีจอดรถท้ังผูใหและผูรับบริการมีคาความ

ใกลชิดกับทุกพื้นที่ใชสอย(Function)รวมถึงพื้นท่ีที่เปนสวนใหการศึกษาที่เปนหนาที่ใชสอยหลักและ

พื้นที่ใชสอยที่เปนหนาท่ีใชสอยรองที่เสริมศักยภาพของหนาที่ใชสอยหลัก ในสวนที่เปนหองเรียน

ภาคทฤษฎีทางผูสรางสรรคไดขอมูลจากการสอบถามและจากการวิเคราะหจากขอมูลตางๆไดแนวทาง

วาควรที่จะเปนพ้ืนที่ที่นักศึกษาไดเรียนรวมกันและสงผลใหเกิดการปฏิสัมพันธกันของนักศึกษาทั้ง3

คณะ สวนหองเรียนปฏิบัติการก็มีแนวความคิดในการใชงานท่ีคลายกับหองเรียนทฤษฎีซึ่งมีคาความ

ใกลชิดกับคณะทั้ง3คณะสอดคลองกับแนวความคิดใหนักศึกษาในแตละคณะไดเกิดปฏิสัมพันธในสวน



82 

ของการปฏิบัติการในสาขาวิชา ในสวนท่ีจะเปนพื้นที่ที่จะทําใหนักศึกษาทั้ง3คณะไดมีแรงจูงใจในการ

สัญจรผานเขามาในแตละคณะนั้นทางผูสรางสรรคผลงานไดมีแนวความคิดวาควรจะใชพื้นที่ใชสอยท่ี

นักศกึษาตองทํากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน เชน หองสมุด โรงอาหาร ลานกิจกรรม เปน

ตัวขับเคลื่อนการสัญจรอาจจัดวางพื้นที่ดังกลาวไวหัวและทายเสนทางสัญจร จากแนวความคิดดังที่ได

กลาวมานั้นจะตองมีการจัดทําแผนผังการใชสอยของพื้นที่ใชสอย(function Diagram)เพื่อยืนยัน

แนวความคิดรวมถึงเพิ่มคาน้ําหนักของแนวความคิดดังที่ผูสรางสรรคงานไดตั้งประเด็นของการศึกษา

ขึ้นมา 

 

ภาพที่ 77 แผนผังการใชสอยของพื้นที่ใชสอย (function Diagram) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ในสวนของการจัดทําแผนผังการใชสอยของพื้นที่ใชสอย(function Diagram)จะเปน

กระบวนการของแนวความคิดในการลําดับการเขาถึงพ้ืนที่ใชสอยในแนวตั้งหรือในแนวดิ่งอาจเปน

จุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดแนวความคิดการแบงโซน(Zone)คราวๆซึ่งจะไดวาพื้นที่ใชสอยไหนอยูสวน

สาธารณะ(Public) กึ่งสาธารณะ(Semi-Public) และสวนตัว(Private) และยังสงตอไปในขั้นตอนการ

รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)ซึ่งจะตองนําปจจัยในดานอื่นๆเขามาประกอบใน

การวางตําแหนงพ้ืนท่ีใชสอยรวมถึงลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอม เชน ทิศทางแดด – ลม 

พื้นท่ีขางเคียง มลภาวะตางๆข้ันตอนตอไปผูสรางสรรคจะไดดําเนินการในการการวิเคราะหพื้นที่

โครงการตอไป  

 การวิเคราะหพื้นท่ีโครงการ (Site Analysis)  

 ที่ตั้งที่ทางผูสรางสรรคไดเลือกทํางานสรางสรรคต้ังอยูในบริเวณที่เปนพื้นที่ลอมรอบของสวน

ราชการ ดานหนาโครงการหันไปทางทิศเหนือโดยมีถนนขนาด 4 ชองทางโดยมีความกวางที่ 15 เมตร 

ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขนาดรูปรางของที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ดานหนาที่เปนทางเขา

โครงการกวาง 244 เมตร ลึกประมาณ 278 เมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 51,041 ตารางเมตรหรือคิด

เปน 31 ไร 3 งาน 60 ตารางวา ลักษณะรอบๆโครงการประกอบไปดวยทิศเหนือติดกับถนนศาลายา-

นครชัยศรี ทิศตะวันออกติดกับหอพักสูง 4 ชั้นและที่ดินวางเปลาซึ่งก้ันถนนพุทธมณฑลสาย5กับตัว

ที่ต้ัง ทิศใตติดกับหอภาพยนตร สํานักชางสิบหมูกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 
ภาพที่ 78 ขนาดท่ีตั้งโครงการ 

ที่มา:จากผูทํางานสรางสรรค 
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รัตนโกสินทรตามลําดับ ดานทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาซึ่งเปน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ทิศทางของกระแสลมจะเขามาทางทิศเหนือและทางทิศใตของโครงการ จะมีอาคารบดบัง

กระแสลมซึ่งเมื่อวิเคราะหแลวพบวาบริเวณกลางโครงการมีกระแสลมท่ีพัดผานเหมาะกับใชเปนพื้นที่

ทํากิจกรรมหรือเปนศนูยกลางของผังโครงการได 

 
ภาพที่ 79 การวิเคราะหทศิทางของลม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

ทิศทางแดดจะมีแนวขวางกับแนวดานทางเขาโครงการซึ่งจะเปนปจจัยในการวางแนวอาคาร

ตอไปอาจมีการแกปญหาโดยการปลูกตนไม ออกแบบใหอาคารมหีลังคาและชายคา  

 

ภาพที่ 80 การวิเคราะหทศิทางของแสงอาทิตย 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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มุมมองทางดานหนาโครงการดานทิศเหนือไมมีสิ่งกอสรางมาบดบังซึ่งถาสัญจรมาทางดานทิศ

ตะวันออกของพ้ืนที่จะเริ่มมองเห็นหลังจากเขตอาคารหอพักในทางกลับกอนถึงโครงการสามารถ

มองเห็นพื้นที่ไดชัดเจน 

 
ภาพที่ 81 มุมมองจากถนนหนาโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

การวิเคราะหมุมมองจากภายนอกโครงการทางสัญจรหลักๆจะมาจากถนนหนาโครงการ จาก

ทางทิศตะวันออกซึ่งเปนเขตชุมชนและมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีอาคารของหางสะดวกซื้อบดบังมุมมอง

ตลอดแนวรวมถึงอาคาร(หมายเลข1)จนถึง4แยกไฟแดง(หมายเลข2)จะมีอาคารหอพักสูง 4 ชั้นบดบัง 

 

 
ภาพที่ 82 มุมมองจากถนนหนาโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 83 มุมมองจากถนนหนาโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning) เปนการรางกลุมของพื้นที่ใช

สอยเพื่อที่จะสงตอในการจัดทําแบบแปลนและกระบวนการออกแบบในข้ันตอนตอไป ในข้ันตอนนี้จะ

ใชฐานขอมูลจากการวิเคราะหของคาความสัมพันธคาความใกลชิด(Interaction Matrix) ผังลูกโปรง

(Bubble Diagram) แผนผังการใชสอยของพื้นที่ใชสอย(Function Diagram)และการวิเคราะหพื้นที่

โครงการ(Site Analysis)มาเปนเกณฑในการวิเคราะหโดยทางผูสรางสรรคไดจัดทํารางขอบเขตการใช

งานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)เพื่อเปนทางเลือกจํานวน 3 แนวทางดังนี้ 

แนวทางที่ 1 จากการแบงกลุมการใชสอยออกเปน 3 โซนในสวนท่ีเปนกลุมพื้นที่สาธารณะ

(Public Zone)และสวนที่ท่ีเปนสวนตัว(Private Zone)จะอยูใกลทางเขาหลักของโครงการเพื่อใหผู

ที่มาใชสอยในแตละกลุมเขาถึงไดงายประกอบกับในสวนของการเรียนการสอนที่เปนพื้นที่สวนตัว

(Private Zone)จะใกลกับสวนที่เปนพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือที่จะใหผูใชสอยที่มาใชพื้นที่ไดเห็นไดรับรู

กิจกรรมการเรียนการสอน สวนพื้นที่สวนก่ึงสาธารณะ(Semi-Public Zone)น้ันจะเขาไปขางในและ

ตองคํานึงถึงสวนบริการ(service)ของรานอาหารและรานคาในโรงอาหารดวย 

 

 
ภาพที่ 84 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)แนวทางท่ี 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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แนวทางที่ 2 จะใหความสําคัญกับการเขาถึงของพื้นที่ท่ีจัดการเรียนการสอนทําใหสวน

บริการตองอยูลึกเขาไปขางในของโครงการสงผลทําใหผูใชสอยตองใชเวลามากในการเขาถึงอัน

เนื่องมาจากระยะทางรวมถึงการบริการ(service)  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 85 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)แนวทางท่ี 2 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

แนวทางที่ 3 จะแตกตางจากแนวทางที่ 1 คือในสวนของพื้นที่สาธารณะ(Public Zone)จะ

อยูใกลทางเขาหลักเพื่อที่จะกําหนดกรอบการใชงานในสวนการเผยแผศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปะ

ในสวนกลุมพื้นที่ท่ีใชในการเรียนการสอนนั้นจะอยูลึกเขาไปขางในโครงการทําใหผูท่ีมาใชสอยท่ี
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นอกเหนือจากนักศึกษาไมเห็นกิจกรรมของการเรียนการสอนซึ่งเปนเปาหมายและวัตถุประสงคของ

โครงการและของตัวผูทํางานสรางสรรคแตอาจจะมีแนวความคิดในการใชแนวทางในการหาพื้นที่ใช

สอยที่ชักนําดึงดูดผูที่ใชสอยเขามาดานในอาจจะเปนพื้นที่ของลานกิจกรรม ลานพระพิฆเนศ ซึ่งทาง

ผูทําการสรางสรรคจะไดหาแนวทางของพื้นที่ดังกลาวตอไป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 86 รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)แนวทางท่ี 3 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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การทําแบบเบื้องตน(Schematic Design)  

 หลังจากที่ไดขอมูลจากการวิเคราะหและจัดทํารางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย

(Zoning) ในขั้นตอนตอไปทางผูสรางสรรคงานจะนําขอมูลดังกลาวมาจัดกลุมโดยเพิ่มรายละเอียดท่ี

นอกเหนือจากขอมูลพื้นที่ใชสอยเชนขอบเขตของพื้นที่ ทางสัญจร ระบบการกอสราง การวางตาํแหนง

แนวเสา แนวความคิดทางดานรูปทรงอาคารเปนตน 

 

 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 ในแนวทางน้ีจะมีทางเขาอยู 2 ทางคือตรงกลาง

จะเปนทางเดินจากผูท่ีสัญจรมาทางเดินเทา สวนทางดานขวามือจะเปนทางสัญจรของรถยนต 

ภาพรวมของผังจะแบง 2 สวนคือสวนใหการศึกษาและสวนแสดงออก  

 

 
ภาพที่ 87 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ในสวนการเรียนการสอนนั้นจะมีลานพระพิฆเนศตั้งอยูตรงกลางเพื่อเปนศูนยกลางของผัง

บริเวณและเปนศูนยรวมทางดานจิตใจที่คนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปใหความเคารพอีกทั้งยังเปนการดึง

บุคคลภายนอกที่จะเขามาสักการะพรอมกับไดมารับรูถึงการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมของในสวน

การเรียนการสอนจะประกอบไปดวยคณะท่ีทําการเรียนการสอน 3 คณะ สวนเรียนรวมท่ีวางตําแหนง

ไวตรงกลางของทั้ง 3 คณะเพื่อเปนแกนกลางของโครงการและจะเปนพื้นหลังเสริมใหองคพระพิฆเนศ

เดนขึ้น หองสมุดและโรงอาหารมีการวางตําแหนงไวคนละฝงของผังบริเวณเพ่ือที่จะนักศึกษาไดมีการ

สัญจรผานพื้นที่ตางคณะทําใหเห็นกิจกรรมของกันและกันโดยใชทางเชื่อมเปนตัวเชื่อมการรับรู 

 

 

 
 

ภาพที่ 88 แนวคิดการวางตําแหนงลานพระพิฆเนศ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2 นี้ไดทําการปรับปรุงการออกแบบโดยการก้ัน

ขอบเขตของผนัง ชองเปด การวางตําแหนงแนวเสาและการจัดวางครภุัณฑ เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 89 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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สรุปการออกแบบ  
 หลังจากท่ีทางผูสรางสรรคไดนําเสนอแบบเบ้ืองตน(Schematic Design) ครั้งที่ 2โดยได

นําขอมูล ขอเสนอแนะมาพิจารณาประกอบในการจัดทํารายละเอียดในการออกแบบ มีการจัด

ความสัมพันธของที่วาง พื้นที่ใชสอย รวมถึงแนวความคิดของการทํากิจกรรมรวมกันที่ผานพื้นที่ลาน

กิจกรรม การเปดมมุมองภายในอาคารเพื่อที่ใหคนสัญจรผานไปผานมาไดรับรูไดเห็นการเรียนการสอน

ซึ่งแนวความคิดท่ีไดกลาวมานั้นทางผูสรางสรรคไดทําการสรุปในการออกแบบดังน้ี 
 รูปแบบการวางผังบริเวณ ทางเขาโครงการจะมีดวยกันทั้งหมด 2 ทางโดยแบงตามการ

สัญจรของผูใชสอยสัญจรในทางเขาที่ 1จะเปนการเดินเทาจะเขาไดทางดานหนาตรงกลางหนากวาง

ของพื้นที่โครงการสวนทางท่ี 2 จะเปนรถยนต รถจักรยานยนตเขาบริเวณดานหนาฝงขวาเน่ืองจากถา 

 
ภาพที่ 90 ผังบริเวณชั้น 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 



94 

เปดทางเขาตรงกลางหรือคอนมาทางซายจะทําใหทัศนวิสัยในการมองทางเขากระชั้นชิดเกินไปอาจทํา

ใหเลยทางเขาโครงการได  ภายในโครงการจะมีถนนโดยรอบเพื่อความสะดวกในการเขาถึงที่จอดรถ

ของแตละอาคารเหตุผลที่ใหรถวิ่งไดรอบน้ันก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินขามถนนของนักศึกษา 

จากทางเขามาจะเจอแยกโดยที่เลี้ยวซายจะไปในสวนเริ่มของทางเดิน(Drop Off)ที่จะไปลานพระ

พิฆเนศซึ่งเปนจิตรวิญญาณของสถาบันและทางเดินท่ีจะเขาไปยังสวนทําการเรียนการสอนโดยจะผาน

สํานักอธิการบดี โรงอาหาร ลานกิจกรรม ตามลําดับ ถัดจาก Drop Off ก็จะเปนหองสมุด คณะศิลป

วิจิตรจากนั้นโคงตามถนนก็จะไปบรรจบกับทางท่ีเขามา ตลอดถนนภายในโครงการจะมีการปลูกตนไม

ตลอดแนว ในสวนของลานพระพิฆเนศจะมีที่นั่งสําหรับพักผอนดานหลังแทนพระพิฆเนศจะเปน

หลังคาทางเดิน(Cover Walk Way)รอบลานกิจกรรมดานในและเปนตัวเชื่อมอาคารทั้ง3คณะรวมทั้ง

อาคารเรียนรวมดวย 

  

 

ภาพที่ 91 ผังลานพระพิฆเนศ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 92 ทัศนียภาพลานพระพิฆเนศ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

ภาพที่ 93 ทัศนียภาพลานพระพิฆเนศ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ลานกิจกรรมจะอยูดานหลังองคพระพิฆเนศเปนลักษณะลานกวางๆและทําการปลูกหญาเพื่อ

ลดความรอนแทนการใชวัสดุที่ดูดความรอน บริเวณขอบของลานกิจกรรมจะเปนที่นั่งสําหรับพักผอน 

ดูกิจกรรม การแสดงซึ่งทางขึ้นอาคารเรียนรวมดานหนาจะเปนเวทียกพื้นสําหรับทําการแสดงหรือจัด

กิจกรรมตางๆได 

 
ภาพที่ 94 ผังลานกิจกรรม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

 
ภาพที่ 95 ทัศนียภาพลานกิจกรรม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 96 ทัศนียภาพลานกิจกรรมมมุมองจากทิศตะวันออก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
 

ภาพที่ 97 ทัศนียภาพลานกิจกรรมมมุมองจากทิศตะวันตก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 
 แนวความคิดที่วาการนําพาผูที่มาใชสอยจากภายนอกเขามาดูนิทรรศการงานศิลปะ เขาชม

การแสดง เขามารบัรูการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตางๆที่ทางนักศึกษาไดทําโดยการเชื่อมพ้ืนที่ของ

ลานพระพิฆเนศกับลานกิจกรรมโดยมีทางเดินที่มีหลังคาคลุมเปนตัวกันขอบเขตของพ้ืนท่ี 
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ภาพที่ 98 ความตอเนื่องระหวางลานพระพิฆเนศและลานกิจกรรม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 99 ทัศนียภาพคณะศิลปนาฏดุรยิางคจากลานกิจกรรม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

 

ภาพที่ 100 ทัศนียภาพคณะศิลปศึกษาจากลานกิจกรรม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 



100 

 

 
ภาพที่ 101 ทัศนียภาพคณะศิลปวิจิตรจากลานกิจกรรม 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

  
 ทางผูสรางสรรคไดเสนอแนวทางการออกแบบทางเดินรอบลานกิจกรรมเพื่อเปดมุมมองของ

นักศกึษาใหเกิดการรับรูการเรียนการสอนซึ่งกันและกันของแตละคณะรวมถึงของแตละสาขาวิชาโดย

ที่ทางสัญจรดังกลาวจะอยูระหวางลานกิจกรรมกับตัวอาคาร 

 

 
ภาพที่ 102 ทัศนียภาพคณะศิลปนาฏดุริยางคจากทางเดิน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 103 ทัศนียภาพคณะศิลปศึกษาจากทางเดิน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

 
ภาพที่ 104 ทัศนียภาพคณะศิลปวิจิตรจากทางเดนิ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ผังบริเวณชั้นลางจะสัมพันธกับแบบแปลนชั้นที่ 2และชั้นที่ 3 เพื่อเปดมมุมองหองเรียนปฏิบัติ

ตามแนวความคดิหนึ่งของการศึกษาและการสรางสรรคงานในครั้งน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 105 ผังบริเวณชั้น 2 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 106 ผังบริเวณชั้น 3 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 
 จากแผนผังหลังคาจะมีการเจาะชองหลังคาเพื่อนําแสงลงสูลานกิจกรรมในชั้นลางของแตละ

อาคารเพื่อการประหยัดพลังงานของแสงสวางประดิษฐรวมถึงทําใหพื้นที่ใชสอยโลงเนื่องจากพื้นที่

ดังกลาวมีระดับฝาเพดานที่สูงจนถึงระดับชายคา 
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ภาพที่ 107 แปลนหลังคา 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 รูปแบบสถาปตยกรรม แนวคิดในเรื่องรูปแบบอาคาร ผูสรางสรรคไดมีแนวความคิดท่ี

ตองการนําเอกลักษณของตัวสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมของที่ตั้งเดิมที่อยูรอบๆพระอุโบสถวัด

บวรสถานสุทธาวาส(โบสถวัดพระแกววังหนา)มาใชเชน เสาเหลี่ยม ความลาดชันของหลังคา แนวแกน

ของอาคาร ซึ่งทางผูสรางสรรคไดทําการออกแบบรูปทรงของอาคารเพื่อเปนแนวทางของใหผูที่สนใจ

และตอยอดการออกแบบในอนาคตตอไป 
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บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน “ผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในมุมมองของขาพเจา” 

 ในการสรางสรรคผลงาน“ผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในมุมมองของขาพเจา”โดยทางผู

สรางสรรคงานไดแนวความคิดในการดําเนินการออกแบบผังบริเวณจากการกําหนดปญหาโดยการ

สังเกตการณ การสอบถามกลุมนักศึกษา คณาจารยและผูใชสอยที่เก่ียวของเก่ียวกับมิติการใชงานของ

อาคารในปจจุบัน ผานกระบวนการการรูปญหาของผูใชงาน การคนหาปญหา การกําหนดแนวทางใน

การแกปญหาและทายท่ีสุดคือการดําเนินการในการแกปญหาและนั่นคือกระบวนการออกแบบทาง

สถาปตยกรรม ในที่นี้ปญหาของท้ัง 3 คณะคือการไมมีพ้ืนทีท่ี่ใชงานรวมกันอาจเนื่องมาจากสถานที่ตั้ง

ของแตละคณะที่อยูไกลกันซึ่งเปนหนวยงานอุดมศึกษาเหมือนกันจําเปนตองมีความเก่ียวเนื่องกัน ใน

การสรางสรรคผลงานการออกแบบผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนี้ไดทําการศึกษาปญหา ความตองการ

ของผูใชสอยที่เก่ียวของซึ่งเปนขอมูลที่ไดมาจากการสอบถามรวมถึงแบบสอบถามที่ไดอางอิงโจทย

คําถามจากการสอบถามผูรูรวมถึงนักศึกษาเอง ทําใหไดผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่ตอบคําถามใน

เรื่องการรวมกันของพื้นที่ทั้ง 3 คณะรวมถึงแนวความคิดของการใหคนภายนอกหรือนักศึกษาตาง

คณะไดเกิดการรับรูถึงกิจกรรมทั้งการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การทํากิจกรรมรวมถึงความ

เปนอยูซึ่งผลงานสรางสรรคนี้สามารถนาํไปตอยอดในการออกแบบอาคารหรือกับโครงการที่มีลักษณะ

เชนเดยีวกันนี้ได 

 

 
ภาพที่ 108 บทสรปุแนวทางการวางผัง 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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บทที่ 4 

การสรางสรรคผลงาน 

“บานพกัอาศัย คสล. 2 ชั้น ของคุณสรณ อวยพรและคุณสรอยภี เศวตคาม” 

 

การคนหาปญหาของโครงการในภาพรวม 

ในการเริ่มโครงการสถาปนิกผูออกแบบจะตองมีการกําหนดขอบเขตของปญหาวาโครงการที่

จะทําหรือออกแบบขึ้นมานั้นเจาของโครงการ(Owner)มีความตองการอะไรซึ่งแนนอนความตองการ

อยางแรกคือตองการที่พักอาศัยซึ่งอาจดูวาเปนปญหาโดยทั่วไปของลูกคาดังนั้นผูทําการสรางสรรคจึง

ไดลงรายละเอียดในการสอบถามความตองการของเจาของโครงการรวมถึงเขาไปดูสถานที่ที่จะทําการ

กอสรางเพื่อที่จะไดขอมลูและปญหาที่แทจริง 

จากการท่ีไดสอบถามถึงขอมูลความตองการตางๆจากเจาของโครงการซึ่งมีความตองการท่ี

อยากไดบานแบบโมเดิรน(Modern Style)ท่ีมีรูปทรงเรียบงายตรงไปตรงมา ในสวนของพื้นที่ใชสอย

นั้นทางเจาของโครงการมีความตองการท่ีประกอบไปดวย หองนอนจํานวน 3 หอง มีหองรับแขก 

หองอาหารและหองครัวที่ตามพื้นที่ใชสอยของบานทั่วไปที่หาไดในโครงการบานจัดสรร  

 

 

 
ภาพที่ 109 หนาท่ีใชสอยโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ตอมาผูสรางสรรคงานไดทําการสอบถามรูปแบบแนวทางการใชชีวิต กิจกรรมตางๆของ

เจาของโครงการและผูที่เก่ียวของเพื่อคนหาปญหาที่แทจริงของโครงการโดยเริ่มจากการสอบถามเรื่อง

กิจกรรมตางๆจากเจาของโครงการเพื่อที่จะไดกําหนดพื้นที่ใชสอยโดยในภาพรวมนั้นสามารถแยกเปน

หนาที่ใชสอยหลักและหนาที่ใชสอยรอง ในสวนหนาที่ใชสอยหลักคือการพักอาศัยการดําเนินกิจวัตร

ประจําวัน สวนหนาที่ใชสอยรองจะเปนตัวเสริมศักยภาพของหนาที่ใชสอยหลัก เชน กิจกรรมสังสรรค 

กิจกรรมรับประทานอาหารกับพอแม จากการกําหนดหนาที่ใชสอยในขางตนนั้นเปนการกําหนดหนาท่ี

ใชสอยแบบภาพรวมเพื่อเปนแนวทางในการคนหาปญหาและวิธีแกปญหาในดานพื้นที่ใชสอยใหตรง

ตามเปาหมายของโครงการตอไป 

 ตอมาไดทําการวิเคราะหขอบเขตของปญหาโดยนําเกณฑของสภาพแวดลอมและขอกําหนด

ตางๆ ซึ่งมีดังตอไปนี้ 

พื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่ 155 ตารางเมตร เปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหนากวางประมาณ 9 

เมตร ลึก 18 เมตร หนาโครงการหันหนาไปทางทิศตะวันตกทําใหตองหาวิธีแกปญหาความรอนจาก

แสงแดดของดวงอาทิตยในตอนเชารวมถึงขนาดพื้นที่ใชสอยที่ตองมีพื้นที่ท่ีจํากัดแปรผันตามขนาดของ

พื้นที่โครงการ  

 

 
ภาพที่ 110 รูปรางที่ดิน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ในสวนพื้นที่บริเวณโดยรอบของโครงการโดยทางดานซาย(ทิศใต)จะติดกับบานของพอแมของ

เจาของโครงการในสวนทางดานขวา(ทิศเหนือ)จะติดกับบานขางเคียงซึ่งโครงสรางบานเดิมจะเปน

ลักษณะบานแผดที่มีการใชผนังรวมกันอาจตองใชความระมัดระวังในการรื้อถอนบานเดิมออก 

ดานหลังจะติดกับพื้นที่รกรางโดยที่ยังไมมีแนวโนมในการจัดการพื้นที่ ทําใหตองมีการจัดการดาน

ความปลอดภัยในดานที่ติดกับพื้นที่ดงักลาวอาจจะตองมีการออกแบบแนวปองกัน เชน กําแพงรั้วที่สูง

การทําเหล็กดัดเปนตนซึ่งจะหาขอสรุปในขั้นตอนการออกแบบตอไป 

 

 

 
ภาพที่ 111 อาคารขางเคียงของโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

 การหาแนวทางในการแกปญหา  

 จากพื้นที่ท่ีมีลักษณะหนาแคบเพียงแค 9 เมตรเทานั้นทางผูสรางสรรคจึงไดแจงตอทาง

เจาของโครงการตอปญหาดังกลาวในเรื่องกฎหมายของระยะหางจากตัวผนังอาคารกับแนวเขตที่ดินซึ่ง

ในกรณีที่เปนผนังท่ีมีชองเปดตองหางจากแนวเขตที่ดิน 2 เมตร เมื่อลองทําการวางตําแหนงของ

อาคารแบบคราวๆผลปรากฏวาความกวางของอาคารในดานสกัด(ดานแคบ)จะเหลือเพียง 5 เมตร

เทานั้นทําใหไดอาคารที่มีหนาแคบยากตอการจัดวางพื้นที่ใชสอยสงผลจะไดหองที่แคบและขาดความ

ตอเนื่องของการใชงานระหวางพื้นที่และเมื่อนําเสนอตอเจาของโครงการซึ่งก็ไดเห็นดวยกันแนวคิด

ของผูสรางสรรคที่วาขนาดพื้นที่และตัวรปูทรงอาคารท่ีไมเหมาะสม 
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ภาพที่ 112 ความกวางของตัวอาคารเมื่อเวนระยะหาง 2 เมตร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

 ตอมาทางผูสรางสรรคไดเสนอแนวทางการเวนระยะหางจากแนวเขตที่ดินกับผนังอาคารให

เหลือแค 0.50 เมตรโดยที่ผนังรอบนอกของอาคารในสวนที่ติดกับแนวเขตที่ดินตองไมมีชองเปดหรือ

ชองประตูและหนาตางนั่นเอง จากรูปจะสังเกตไดวาขนาดของพื้นที่ใชสอยและตัวอาคารมีขนาดที่

กวางข้ึนซึ่งสงผลถึงปริมาตรของอาคารที่เพ่ิมข้ึนตามไปดวย ซึ่งจากแนวทางแกปญหาในการเวนระยะ

จากแนวเขตที่ดินนี้จะตองมีการแนะนําผลกระทบตางๆที่จะตามมาใหทางเจาของโครงการทราบ

เพื่อที่จะไดทําการปองกันหรือหาแนวทางในการแกปญหาในอนาคต เชน ระบบระบายน้ํา การเกิด

ซอกมุม การเปดมุมมองภายในสูภายนอก ปญหาดังกลาวจะนําไปเปนขอมูลในการดําเนินการ

ออกแบบเพื่อแกปญหาตอไป 
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ภาพที่ 113 ความกวางของตัวอาคารเมื่อเวนระยะหาง 0.50 เมตร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

  

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 จากกระบวนการในการคนหาปญหาและหาแนวทางการแกไขหรือหาคําตอบจากโจทยความ

ตองการจากเจาของโครงการเพื่อเปนแนวทางของการเริ่มตนในการกําหนดวัตถุประสงคโครงการตอง

ใหเปนรูปธรรมรวมถึงเปนแกนของแนวทางในการดําเนินโครงการและหาผลลัพธของโครงการได 

 วัตถุประสงคโครงการ มีดังนี้ 

1. เพื่อเปนที่อยูอาศัยและรองรับกิจกรรมตางๆ 

2. เพื่อรองรับกิจกรรมระหวางครอบครวั 

3. เพื่อรองรบัการสังสรรคกับเพื่อน 

4. เพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัวในอนาคต 
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 กลุมผูใชสอย กลุมผูใชสอยจะแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใชสอยหลักและกลุมผูใชสอย

รองซึ่งในกลุมผูใชสอยหลักนั้นประกอบไปดวย เจาของโครงการที่เปนคูสามี ภรรยารวมถึงทายาทที่จะ

เกิดในอนาคต สวนผูใชสอยรองจะเปนพอ แม ญาติพี่นอง และบรรดาเพื่อนๆของเจาของโครงการเอง 

 
ภาพที่ 114 ผูใชสอยในโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 กิจกรรมผูใชสอยในโครงการ 

กิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึนในโครงการสวนมากจะคลายๆกับการใชชีวิตแบบอยางคนทั่วไป

โดยอาจแบงไดเปน กิจวัตรประจําวัน และการพักผอนหรืองานอดิเรกนั่นเอง เริ่มจากการวิเคราะห

กิจกรรมของเจาของโครงการท่ีเปนสามี ภรรยาโดยการสอบถามเรื่องกิจวัตรประจําวันของทั้ง2คนโดย

ทางผูสรางสรรคงานไดกําหนดเวลาเปน 4 ชวงเวลาไดแก เวลาชวงเชา กลางวัน เย็นและตอนกลางคืน 

เพื่อที่จะไดกําหนดพื้นที่ใชสอยที่เปนพื้นฐานตามความตองการท่ีเปนภาพรวมกอน 

เริ่มจากชวงเชาจะเปนการตื่นนอนแลวก็จะเขาหองน้ําทําใหพ้ืนที่รองรับจะเปนหองน้ํา

สวนขางในพื้นที่ใชสอยจะคอยคลี่คลายลงรายละเอียดตามความตองการในภายหลัง ตอมาก็จะทําการ

แตงตัวหลังจากอาบน้ําแลวและจะมีการทําอาหาร รับประทานอาหารซึ่งก็แปลงคาเปนหองครัว มีท่ี
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เตรียมอาหารและที่รับประทานอาหาร ตอมาในตอนชวงกลางวันจะเปนกิจกรรมรับประทานอาหาร

กลางวันและชวงเย็นจะใชพื้นที่เดิมเหมือนชวงเชาแตชวงบายจะเพิ่มกิจกรรมของการซักผาและการ

พักผอนซึ่งพื้นท่ีที่รองรบักิจกรรมก็จะเปนสวนพื้นท่ีซักลางและพื้นท่ีพักผอนตามลําดับ สุดทายจะเปน

ชวงกลางคืนจะมีกิจกรรมการอาบน้ําและการเขานอนดังนั้นพื้นที่ที่รองรับของกิจกรรมดังกลาวจะเปน

หองน้ําและหองนอน สวนการจัดวางพื้นที่ใชสอยนั้นจะไดวิเคราะหหาความสัมพันธในขอถัดไป 

 

 

 
ภาพที่ 115 วิเคราะหกิจกรรมกิจวัตรประจําวันของเจาของโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 

  จากการท่ีไดวิเคราะหกิจวัตรประจําวันแลวนั้นตอมาทางผูสรางสรรคไดทําการวิเคราะหใน

สวนของกิจกรรมอื่นๆเพ่ือที่จะไดหาปญหาหรือความตองการเพ่ิมเติมของโครงการดังนั้นจึงไดเพิ่มการ

กิจกรรมโดยแบงเปนวันทํางานและวันหยุด 

 ในวันทํางานกิจกรรมจะเริ่มจากตื่นนอนจากนั้นก็จะทํากิจวัตรประจําวัน การเขาหองน้ํา

แตงตัวไปทํางาน รับประทานอาหารสุดทายคือการออกจากบานไปทํางาน สวนรายละเอียดครุภัณฑ 

ความตองการพิเศษตางๆในพื้นที่ใชสอยหรือรายละเอียดของการกระทําในกิจกรรมตางๆในพื้นที่นั้น

จะเปนการขยายความตอในสวนของงานออกแบบตกแตงภายใน แตการสรางสรรคงานในครั้งนี้ไดนํา

ขอมูลความตองการพิเศษที่นอกเหนือจากการใชงานพื้นฐานท่ีตอบสนองทางดานสุนทรียภาพ 
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การวิเคราะหกิจกรรมในสวนของผูใชสอยรองเชนครอบครัวและเครือญาตินั้นจะเปนกิจกรรม

รับประทานอาหารรวมกันจํานวนผูใชสอยประมาณ10คนแตไมไดมีความถี่ของกิจกรรมมากนัก ใน

กรณีที่พื้นที่ใชสอยไมสามารถรองรบัจํานวนดังกลาวไดอาจจะตองมีการแกปญหาโดยการใชพื้นที่สวน

อ่ืนๆในการทํากิจกรรมการรับประทานอาหารเชน ใชในสวนท่ีเปนเคานเตอรครวัหรือเฉลียงได และใน

พื้นที่ดังกลาวสามารถทํากิจกรรมสังสรรคในเวลาท่ีเพื่อนของเจาของโครงการมาที่บานซึ่งทางเจาของ

โครงการไดแจงความประสงคของกิจกรรมดังกลาวใหทางผูสรางสรรคงานเพื่อเปนโจทยในการ

ออกแบบตอไป 

 องคประกอบและพื้นที่ใชสอยโครงการ  

องคประกอบของพื้นที่ใชสอยโครงการจะประกอบไปดวยสวนตางๆท่ีมีในบานพักอาศัยทั่วไป

เนื่องจากทางเจาของโครงการโดยเฉพาะภรรยามีความประสงคไมอยากไดบานหลังใหญเนื่องจากไม

ตองการใชระยะเวลาในการทําความสะอาดที่ใชเวลามากประกอบกับทางผูเปนสามีมีความตองการ

พื้นท่ีใชงานแบบโลงๆพรอมกับมีความตอเนื่องของพื้นที่ใชสอย จากการวิเคราะหกิจกรรมและการ

สอบถามจากตัวเจาของโครงการเองสามารถสรุปพื้นท่ีใชสอยและแนวคิดความตองการไดดังตอไปนี้ 

1.โรงรถ (มีสวนเก็บของและเก็บรองเทา) 

2.สวนรับแขก  

3.สวนรับประทานอาหาร (สามารถตอเนื่องกับเคานเตอรครัว) 

4.ครวัไทย 

5.ซักลาง (มีที่เก็บเครื่องซักผา พรอมหลังคา) 

 
ภาพที่ 116 วิเคราะหกิจกรรมออกไปทํางานของเจาของโครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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6.หองน้ํา 

7.หองนอน(3 หองนอน หองMaster Bedroomมีหองแตงตัวและหองน้ําในตัว) 

8.โถงชั้น 2 สําหรับเปนพื้นที่ทํางาน) 

 

 การวิเคราะหพื้นท่ีโครงการ (Site Analysis)  

 

 
ภาพที่ 117 วิเคราะหพื้นที่โครงการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
 

 การวิเคราะหทิศทางของแสงแดดจะเห็นไดวาดานหนาอาคารจะโดนแสงแดดในชวงเวลาตอน

เชาอาจจะตองหาแนวทางการแกไขโดยการมีแผงบังแดดแตตองคํานึงถึงมุมมอง อาจจะทําใหดูทึบ

และอาจจะเพิ่มการเปด-ปดไดของแผงบังแดด 

ในสวนของทิศตะวันตกทางผูสรางสรรคไดลองจัดพื้นที่ใชสอยเปนพื้นที่ซักลางซึ่งก็จะมีความ

เหมาะสมกับการใชงานของพื้นที่ในสวนของการตากผา 
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จากแนวคิดการเวนระยะหางจากแนวเขตที่ดินทําใหปริมาณของแสงที่สองเขาตัวอาคารมี

นอยและไดทําการเสนอแนวทางการแกไขโดยการเปดชองเปดบริเวณกลางบานเพื่อรับแสงธรรมชาติ

เปนการประหยัดพลังงานไฟฟาในการใชแสงประดิษฐรวมถึงการทําใหบานดูสวางไมทึบตัน 

 

 

 
ภาพที ่118 แนวทางการเปดชองแสง 

ที่มา : http://kazu721010.tumblr.com/post/156013322740/house-with-an-atrium-rt-q-

architects-photos เขาถึงขอมูลเม่ือ 5 สิงหาคา 2561 
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ภาพที่ 119 แนวทางการเปดชองแสง 

ที่มา : https://thearchitectsdiary.com/courtyard-garden/ ขอมูลเม่ือ 5 สิงหาคา 2561 

 

 
ภาพที่ 120 แนวทางการเปดชองแสง 

ที่มา : http://www.wildbaerheule.ch/projekte/07_26.php ขอมูลเม่ือ 5 สิงหาคา 2561 
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รางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)  
 ในการจัดวางรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)ไดนําแนวความคิดและ

ความตองการจากเจาของโครงการที่ตองการที่จอดรถไวในสวนดานหนาตอมาจะเปนสวนรับแขก

เนื่องจากพื้นที่ของโครงการมีขนาดเล็กทําใหกิจกรรมพักผอนของครอบครัวจึงตองมาใชที่หองรับแขก 

ถัดมาจะเปนพื้นที่รับประทานอาหารท่ีเชื่อมกันสวนครัว มีบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนโดยเอาสวนหองน้ํา

ไวใกลกันบันไดเพื่อบังมุมมอง ครัวไทยจะอยูใกลกับหองครัวจะเปนแบบเปดโลงเพ่ือการระบายอากาศ

จากการทําอาหารที่เปนลักษณะตม ผัดและสามารถเชื่อมตอกับสวนซักลาง 

 

 
ภาพที่ 121 วิเคราะหรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)ชั้นลาง  

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 122 วิเคราะหรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ใชสอย(Zoning)ชั้นบน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 
 

 ในสวนของชั้นบนเมื่อขึ้นมาก็จะเจอกับหองนอนโดยประกอบไปดวยหองนอนท้ังหมด 3 หอง

และมีหองน้ําจํานวน 2 หองโดยที่หองนอนหลัก( Master Bedroom) จะมีหองแตงตัวและหองนํ้าอยู

ดานในเพื่อความตอเนื่องของการใชงานในสวนหองนอนอีก 2 หองนั้นจะใชหองน้ํารวมกัน 

 การรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นท่ีใชสอย(Zoning)ท่ีเสนอตอเจาของโครงการไปนั้น

ทางผูสรางสรรคไดเสนอใหเจาะชองแสงในสวนพื้นที่ของหองรับแขกและหองรับประทานอาหารซึ่ง

เปนแนวทางการการแกปญหาจากความตองการขยายพื้นที่ใชสอยในพื้นที่ ท่ีจํากัดจากการเวน

ระยะหางของเขตที่ดินตามกฎหมายกอสราง 
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การทําแบบเบื้องตน(Schematic Design) 

 ในการทําแบบเบื้องตนน้ันทางผูสรางสรรคงานไดดําเนินการปรับแบบรางของแปลนโดย

อางอิงโจทยจากเจาของโครงการโดยนําเสนอรางขอบเขตการใชงานของกลุมพื้นที่ ใชสอย

(Zoning)เพื่อเปนแกนในการออกแบบซึ่งไดนําเสนอแบบเบื้องตน(Schematic Design)ทั้งหมด 2 

ครั้งดังน้ี 

 

 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 

 
ภาพที่ 123 แปลนชั้นลางแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งท่ี 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 124 แปลนชั้นบนแบบเบ้ืองตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 ในแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1นี้ทางเจาของโครงการขอปรับพื้นที่ใชสอยจาก

เดิมคือเพิ่มหองนอนในชั้นลางทําใหตองยายหองน้ําและครัวไทยจากรางขอบเขตการใชงานของกลุม

พื้นที่ใชสอย (Zoning)เดิมไปอยูดานขวามือ ในสวนทางเขาตัวบานจะเขาได2ทางโดยทางเขาหลักจะ

เขาทางหองรับแขก ทางเขาที่2จะเขามาเจอเฉลียงที่เปดรับเปนชองรับแสง(Sky Light)ซึ่งจะเปนทาง

สําหรับServiceในกรณีที่ซื้อของเขาบานจะไดเขาในสวนของหองครัวหรือเคานเตอรเตรียมอาหารได

เลย  

 ชั้นบนเมื่อข้ึนบันไดมาก็จะเจอกับหองนอน ในการที่จะเดินตอไปที่หองMaster Bedroom

นั้นจะผานทางที่เปดโลงของผนังซาย-ขวาเพ่ือรับแสงจากภายนอกรวมถึงเปดมุมมอง  
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ภาพที่ 125 ทัศนียภาพอาคารแบบท่ี1ของแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 126 ทัศนียภาพอาคารแบบท่ี2ของแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 127 ทัศนียภาพอาคารแบบท่ี3ของแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งท่ี 1 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 ในการนี้ทางผูสรางสรรคไดนําเสนอรูปแบบอาคารทั้งหมด3แบบเพื่อเปนทางเลือกใหกับ

เจาของโครงการซึ่งทางเจาของโครงการไดเลือกแบบที่3ท่ีมีแผงบังแดดที่สามารถเปด-ปดไดในกรณีที่

ตองการเปดมุมมองในตอนท่ีแสดงแดดไดพาดผานอาคารในตอนบายซึ่งทางผูสรางสรรคจะไดนําไป

พัฒนาในการออกแบบตอไป 

 

 แบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2 

แบบแปลนในการเสนอตอเจาของโครงการในครั้งนี้ทางผูสรางสรรคไดทําการปรับ

หองนอนจากความตองการเดิมโดยใหทางเลือกกับเจาของโครงการวา พื้นที่รองรับในกิจกรรมในการ

รับประทานอาหารนั้นแคบไปจากแบบครั้งที่1ดังนั้นควรที่ตองมีการขยายพื้นที่ดังกลาวซึ่งทางเจาของ

โครงการก็เห็นดวยในการเสนอแนะในเรื่องนี้ 

 
ภาพที่ 128 แปลนชั้นลางแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งท่ี 2 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 129 แปลนชั้นบนแบบเบื้องตน(Schematic Design)ครั้งที่ 2 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 ในชั้นที่2นั้นมีการยายหองน้ําจากครั้งท่ีแลวที่อยูดานขวาใหยายมาอยูทางดานซายเพื่อ

สะดวกในการวางระบบทอ เพิ่มพื้นที่ โถงเอนกประสงคซึ่งในอนาคตทางเจาของโครงการจะ

ปรับเปลี่ยนเปนหองทํางาน  

 การเสนอแบบในครั้งนี้ไดทําภาพจําลองภายในอาคารมานําเสนอเพื่อจะไดนําขอมูลไปใชใน

การออกแบบในสวนของการจัดวางเครื่องเรือน ลักษณะการใชงาน วัสดุ เฉดสีตางๆหลังจากที่ได

นําเสนอเจาของโครงการมีความพึงพอใจและสามารถจินตนาการของอาคารที่กําลังจะเกิดขึ้นได 
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ภาพที่ 130 จําลอง3มิติภายในชั้นลาง 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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สรุปการออกแบบ 

 จากการคนหาปญหาจากความตองการจากเจาของโครงการ การนําเสนอจากตัวผูสรางสรรค

เองจึงไดผลสรุปของการออกแบบอาคารท่ีพักอาศัยไดดังนี้ 

 
ภาพที่ 131 แบบกอสรางแปลนชั้นลาง 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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เนื่องจากลักษณะของที่ดินที่มีหนาแคบทําใหพ้ืนที่จอดรถตองจอดแบบซอนคัน ทางเขาหลัก

จะอยูทางดานหนา ในสวนทางเขารองจะเขาทางดานขางซึ่งเปนประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกตัด

แสงเพ่ือจะไดนําแสงเขาสูอาคารและสะดวกในการเปดปด 

 
ภาพที่ 132 ทางเขาอาคาร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

มีการนําแสงธรรมชาติเขามาใชในตัวอาคารโดยการเจาะชองแสงจากหลังคาลงมายังพื้นที่ท่ี

เปนเฉลียงซึ่งอยูระหวางหองรับแขกและหองรับประทานอาหารเพื่อใหดูโปรงและเปนการสรางมุมมอง

ใหเกิดข้ึนโดยพื้นท่ีดังกลาวจะอยูศูนยกลางของบานซึ่งเปนสวนที่นําแสงเขาสูพื้นที่ใชสอยตางๆภายใน

ตัวอาคาร 

 
ภาพที่ 133 จําลองมุมมองจากหองรับแขกไปยังเฉลียงกลางบาน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 134 จําลองมุมมองจากหองรับประทานอาหารไปยังเฉลียงกลางบาน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 หองรับประทานอาหารสามารถมองเห็นเฉลียงที่เปดใหแสงธรรมชาติเขามาใชในตัวอาคารทํา

ใหดูโปรงไมทึบตันเปนการไหลของSpaceจากภายในอาคารสูนอกอาคาร เปนการแกปญหาของพื้นท่ี

เล็กใหดูกวาง ในสวนที่มีการรับแสงนี้จะมหีลังคาคลุมโดยใชหลังคาแบบใสโดยดานลางจะมีการตีไมระ

แนวเพื่อลดปริมาณของแสงท่ีจะสงผานเขามารวมถึงเปนการตกแตงฝาใหสวยงามดวย  

 

 
ภาพที่ 135 การเปดชองแสงเพื่อนําแสงเขามาสูตัวอาคาร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

ในสวนของชั้นบนจะเพ่ิมพื้นที่ที่เปนระเบียงท้ังหองนอนที่เปนMasterและหองนอน1 

ในสวนหองนอนMasterนั้นท่ีออกแบบเพิ่มระเบียงขึ้นมาเพื่อที่จะเปนพื้นที่สําหรับใชออกไปเพื่อเปด
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แผงบังแดดรวมถึงยังสามารถจัดสวนหรือวางกระถางตนไมเพ่ือสรางบรรยากาศสีเขียวไดรวมท้ังยัง

ชวยในการบังฝนในสวนทางเขาท่ีชั้นลางได ในสวนระเบียงดานหลังเหตุผลในการเพิ่มเติมก็คือตองการ

แสงเขามาเนื่องจากทิศดังกลาวเปนทิศตะวันตก ประกอบกับผนังดานดังกลาวในทางกฎหมายแลวถา

ทําการเปดชองแสงจะตองมีการรนระยะผนังจากแนวเขตที่ดินประมาณ 2 เมตร รวมถึงเปนที่สําหรับ

ติดตั้งคอยลรอนของระบบปรับอากาศอีกดวย 
 

 
ภาพที่ 136 แบบกอสรางแปลนชั้นบน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 จากแปลนดานบนจะเห็นไดวามีการเปดชองเปดจากชั้นที่1ถึงชั้นที่2เพื่อเปดมุมมองและ

ตองการแสงแดดชวยสองสวางพื้นท่ีใชสอยในชั้นบนดวย โดยมีผลกับหองนอนหลักและหองนอน 2 ที่

สามารถรับแสงจากแนวความคดิดังกลาว 

 

 
ภาพที่ 137 การเปดชองแสงสูงถึงฝาเพดานชั้นบน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 138 การเปดชองแสงจากหลังคา 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 รูปดานหนาอาคารทางผูสรางสรรคไดนํารูปแบบที่ไดนําเสนอจากแบบรางมาพัฒนาตอคือมี

การใชเสนแบงระนาบผนังที่อยูขางแผงระแนงบังแดดเพ่ือใหผนังดูเล็กลงรวมถึงเปนการแบงเสนฉาบ

ปูนเพื่อลดการเกิดรอยแตกราวเนื่องจากผนังดังกลาวโดนแสงแดดโดยตรงจากทางทิศตะวันออก 

 

 
 

 
ภาพที่ 139 ผนังสวนประดับดานหนาอาคาร(Facade) 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน 
“บานพักอาศัย คสล. 2 ชั้นของคุณสรณ อวยพรและคุณสรอยภี เศวตคาม” 

 ปญหาของโครงการนี้นอกจากความตองการของพื้นที่ใชสอยและความตองการดานอื่นๆจาก

เจาของโครงการ สิ่งที่เปนปญหาหลังจากไดดําเนินการประมวนผลของขอมูลที่ไดมาคือขนาดพื้นที่ของ

โครงการที่จํากัดโดยทางผูสรางสรรคงานไดนําเสนอทางออกโดยการออกแบบพื้นที่ใชสอยเต็มพื้นท่ี

ของโครงการโดยการรนระยะหางจากแนวเขตท่ีดินประมาณ 50 เซนติเมตรซึ่งผลที่ตามมาคือดานใน

อาคารดูทึบไมมีแสงเขามาชวยใหดานในอาคารสวางสงผลใหตองใชแสงประดิษฐเขาชวยซึ่งจะเปนการ

สิ้นเปลืองคาไฟ 

 ดังนั้นจึงเสนอแนวทางแกปญหาดังกลาวโดยการเปดชองแสงจากหลังคาโดยเลือกตําแหนง

ชองเปดใหอยูกึ่งกลางบานที่สุดและอยูระหวางพ้ืนที่ใชสอยที่ตองการแสงเขามาซึ่งไดวิเคราะหและได

นําเสนอตอเจาของโครงการพรอมกับเห็นชอบวาหองรับแขก หองรับประทานอาหารและหองนอน

ควรที่จะอยูใกลกับชองแสงดังกลาวมากที่สุด ขณะนี้โครงการกําลังดําเนินการกอสราง (กันยายน

2561) คาดวาจะแลวเสร็จประมาณ มิถุนายน 2562 ซึ่งนั้นจะเปนบทสรุปท่ีเปนรูปธรรมวาทางผูสราง

สรรคไดทําการแกปญหาดังกลาวผานวิชาชีพสถาปตยกรรมไดถูกตองหรือไม 
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บทที่ 5 

การสรางสรรคผลงาน “ปรับปรุงภูมิทัศนคณะศิลปวิจิตร” 

 

การคนหาปญหาของโครงการ 

 การสรางสรรคผลงานช้ินนี้ผูสรางสรรคไดรบัมอบหมายจากทางคณะศิลปวิจิตรใหดําเนินการ

ออกแบบวางผังปรับปรุงภูมิทัศนของคณะศิลปวิจิตรใหสวยงามซึ่งเปนเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ

โครงการแตก็เกิดขอคําถามที่วาการทําใหพื้นที่ดังกลาวสวยงานและเรียบรอยซึ่งจะเปนแนวทางในการ

แกปญหาและการคนหาคําตอบที่ถูกตองอาจจะเปนคาํตอบทางกายภาพแตจะตอบสนองทางดานอื่นๆ

ดวยหรือไมนั้นไมทราบไดดังนั้นจะตองมีการคนหาขอมูลวาจริงๆแลวพื้นท่ีที่จะทําการปรับปรุง

ดังกลาวนั้นผูใชสอยที่เปนนักศึกษา นักเรียนของทางวิทยาลัยนาฏศิลปและบุคลากรตองการแคความ

สวยงามเพียงแคนี้หรือไม 

 ผูทําการสรางสรรคจึงไดหาขอมูลโดยเริ่มจากการสังเกตการณในการใชสอยพื้นท่ีดังกลาว 

ปรากฏวาไมมีนักศึกษาเขาไปใชสอยในพ้ืนท่ีเนื่องจากเปนพื้นที่ท่ีมีตนไมปกคลุมและมีเศษวัสดุจากการ

เรียนการสอนซึ่งเมื่อพิจารณาดูจากสภาพแวดลอมแลวไมนาเขาไปใชสอย อาจเกิดอันตรายจากสัตวท่ี

มีพิษหรือเศษของมีคมได จากการสังเกตการณตอมาคือจะมีนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปสัญจรผาน

บริเวณนั้นเปนประจําแตประสบปญหาในฤดูฝนทําใหทางสัญจรดังกลาวเกิดเปนบอโคลนซึ่ง

ยากลําบากในการสัญจร 

 
ภาพที่ 140 ขอบเขตพื้นท่ีทําการออกแบบทางทิศตะวันตกของคณะศิลปวิจิตร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค ถายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

 ตอมาไดทําการหาขอมูลจากการสอบถามนักศึกษาของคณะศิลปวิจิตรและคณาจารยก็ได

ทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการตั้งโจทยในการออกแบบโดยที่คําตอบและขอเสนอแนะที่ไดนั้นมี

ความตองการพื้นท่ีทํากิจกรรมเชน การนั่งทํางาน การพักผอน วาดรูป นั่งพักเปนตน ในสวนของ

คณาจารยนั้นไดเสนอวา ควรที่จะมีที่จอดรถใหเปนระเบียบมากกวาเดิม มีลานประติกรรมเพ่ือสื่อถึง
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อาคารสถานที่ที่ทําการเรียนการสอนทางดานศิลปะและเพิ่มศักยภาพดานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของคณะศิลปวิจิตรเอง 

 
ภาพที่ 141 ขอบเขตพื้นท่ีทําการออกแบบทางทิศตะวันตกของคณะศิลปวิจิตร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค ถายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 

 
ภาพที่ 142 วิเคราะหพื้นที่ของคณะศิลปวิจิตร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 การหาแนวทางในการแกปญหา 

เมื่อทราบความตองการของผูใชสอยแลวตอไปจะเปนขั้นตอนของการหาแนวทางในการ

แกปญหาและสงตอไปเปนผลลัพธหรือผลการออกแบบนั่นเอง 

ปญหาขอแรกที่เห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือการจัดการพื้นที่ใหเปนระเบียบและขอตอมาคือทาง

สัญจรที่ทางนักเรียนนาฏศิลปใชสัญจรในการไปเขาแถวที่อาคารอํานวยการโดยไดเสนอแนวทางแกไข

คือตองจัดทําทางเทาที่ถาวรโดยตองสอดคลองและประสานกับภาพรวมของการออกแบบ ในสวน

พื้นที่ทํากิจกรรมนั้นสวนมากมีความตองการพื้นที่ที่เกิดรมเงา มีชุดโตะสนาม ในสวนของพื้นท่ีจอดรถ

มีความตองการลานจอดรถที่เปนที่เฉพาะที่ซึ่งไมจอดตามแนวขางทางของถนนเพราะอาจเกิดอันตราย

จากการสัญจรไปมาไดในสวนของลานประติมากรรมนั้นก็เปนความตองการอีกประการหนึ่งที่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดฝกรางภาพของงานประติมากรรมและยังสงผลถึงภาพลักษณของคณะ

ศิลปวิจิตรที่มีการเรียนการสอนทางดานศิลปะ 

 

 

 
ภาพที่ 143 วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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การทําแบบเบื้องตน(Schematic Design) 
การทําแบบเพื่อนําเสนอกับทางผูบังคับบัญชานั้นในที่นี่คือคณบดีและคณะกรรมการ

ออกแบบซึ่งทางคณะไดจัดตั้งขึ้นมาโดยทางผูสรางสรรคงานไดดําเนินการทําแบบจําลอง3มิติเพื่อให

เกิดภาพและเกิดความเขาใจในการออกแบบที่ตรงกัน 
เริ่มจากการวางผังบริเวณโดยในการวางผังภูมิทัศนนั้นมีขอจํากัดอยูวาสถานที่ต้ังที่ทางคณะ

ศิลปวิจิตร ณ ปจจุบันนี้อยูในวิทยาลัยนาฏศิลปซึ่งเปนเจาของพื้นที่ทําใหขอบเขตท่ีสามารถจะทําการ

ออกแบบไดนั้นตองหางจากตัวอาคารไมมากรวมถึงงบประมาณที่จํากัดผนวกกับระยะเวลาในการ

จัดทํารูปแบบรายการ 
จากแผนผังจะเห็นไดวาสวนของทางสัญจรที่นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปผานนั้นไดทําการ

ออกแบบลานกิจกรรมไวตามเสนทางท่ีสัญจรโดยมีหนาที่ใชสอยของลานเปนที่นั่งสําหรับพูดคุยและทํา

กิจกรรมซึ่งในชวงเวลาเชาในพื้นที่ดังกลาวจะเกิดรมเงาจากอาคารคณะศิลปวิจิตรที่พาดผาน ในสวน

ของทางเขาคณะน้ันสวนมากนักศึกษา บุคลากรและคณาจารยจะเขาทางดานหลังของอาคาร(ทิศ

ตะวันออก)จึงไดทําการจัดภูมิทัศนดานดังกลาวโดยการเปล่ียนวัสดุจากเดิมเปนคอนกรีตบล็อคซึ่งเกิด

ปญหาเรื่องวัชพืชรวมถึงการทรุดตัวของพื้นที่ไมเทากันจึงไดนําเสนอใหใชพื้นคอนกรีตพิมพลายโดยมี

เรื่องงบประมาณ การกอสรางเขามาประกอบในการเลือกใชวัสดุ 

 
ภาพที่ 144 เสนอแบบเบื้องตน 

ที่มา : จากผูทำงานสรางสรรค 
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ภาพที่ 145 ภาพจําลองพื้นที่ทิศตะวันตก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
 

 

 

 
ภาพที่ 146 ภาพจําลองลานกิจกรรมทางทิศตะวันตก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 147 ภาพจําลองพื้นที่ทิศตะวันตก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 
 

 
ภาพที่ 148 ภาพจําลองพื้นที่ลานทางเขาทางทิศตะวันออก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 149 ภาพจําลองพื้นที่ลานทางเขาทางทิศตะวันออก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 
รูปแบบลานจอดรถไดนําเสนอตอทางคณะกรรมการแลวนั้นมีขอสรุปรวมกันวาควรท่ีจะตองมี

หลังคาคลุมเพื่อบังแดดและฝนพรอมกับปรับลดขนาดของพื้นที่จอดรถลง 

 
ภาพที่ 150 ภาพจําลองพื้นที่ลานจอดรถ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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สรุปการออกแบบ 

ในรูปแบบรายการเพื่อที่จะดําเนินการกอสรางไดมีการปรับแบบตามความตองการที่จะใชงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งมีรายการที่ทําการแกไขปรับเปลี่ยนอาทิเชน ยายฝงที่จอดรถมาใกลกับ

ตัวอาคารหองปฏิบัติการงานไมพรอมกับเพิ่มท่ีจอดรถจักรยานยนตท่ีมีหลังคาสําหรับนักศึกษา 

นอกนั้นยังคงรปูแบบเดิมจากแบบรางที่นําเสนอไปครั้งกอนหนานี้ 

ทางสัญจรไดออกแบบใหสอดคลองกับแนวอาคารที่โคงเพื่อที่จะไดดึงความสนใจของคนที่

ผานไปผานมารับรูกิจกรรมการเรียนการสอนในคณะซึ่งไดออกแบบที่นั่งไวเปนจุดๆเปนระยะโดยทํา

เปนที่นั่งในลักษณะอยูรอบของพื้นที่สําหรับนั่งลอมวงทํากิจกรรมเชน การประชุม การเรียนการสอน

เปนตน 

 

 
ภาพที่ 151 ผังบริเวณภูมิทัศนคณะศิลปวิจิตร 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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ภาพที่ 152 ลานจอดรถกอสรางแลวเสร็จ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค ถายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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ภาพที่ 153 ลานกิจกรรมฝงทิศตะวันตกกอสรางแลวเสร็จ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค ถายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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ภาพที่ 154 ลานกิจกรรมฝงทิศตะวันตกกอสรางแลวเสร็จ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค ถายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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ภาพที่ 155 ลานกิจกรรมฝงทิศตะวันตกกอสรางแลวเสร็จ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค ถายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน “ปรับปรุงภูมิทัศนคณะศลิปวิจิตร” 

 ในการสรางสรรคงานออกแบบภูมิทัศนนี้ไดมีการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคไวกอนที่จะ

เริ่มโครงการคือการจัดระเบียบสภาพแวดลอมรอบคณะศิลปวิจิตรเพื่อเสริมศักยภาพทางดานอาคาร

สถานที่ที่มีความเรียบรอย 

 จากเปาหมายดังกลาวผูสรางสรรคไดดําเนินการคนหาขอมูลในส่ิงที่ผูใชสอยตองการจริงๆเพื่อ

สงตอไปถึงกระบวนการตั้งโจทยและการคนหาปญหาในการออกแบบและเมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

แลวพบวาความตองการของผูใชสอยนั้นตองการพื้นที่ทํากิจกรรม การพักผอน พบปะพูดคุยแตก็มี

ขอเสนอแนะทั้งจากการสอบถาม การสังเกตการณวาควรจะนําประติมากรรมมาจัดแสดงเพื่อใหเกิด

การรับรูถึงคณะที่สอนทางดานศิลปะ เมื่อไดทําการศึกษาและเจาะลึกลงในรายละเอียดในมิติตางๆ

แลวพบวาในสวนของทางสัญจรถาออกแบบใหเสนทางอยูใกลตัวอาคารคณะศิลปวิจิตรจะทําใหผูท่ี

สัญจรผานไปผานมาเกิดการรับรูในกิจกรรมของทางคณะที่เกิดขึ้นและในปจจุบันที่ไดดําเนินการ

กอสรางแลวเสร็จผลปรากฏวาในการสัญจรผานไปผานมานั้นเม่ือมีกิจกรรมผูคนก็จะหยุดใหความ

สนใจพรอมกับเขามาดูกิจกรรมนั้นๆซึ่งสิ่งนี้จะตอยอดตอไปเปนอัตลักษณของสถาบันที่ เปน

สถานศึกษาที่สอนทางดานนาฏศิลป คีตศลิปและชางศิลปตอไป 

 นอกจากผูที่ผานไปผานมาใหความสนใจในกิจกรรมตางๆของคณะแลวทางนาฏศิลปก็ไดเขา

มาทํากิจกรรมเชนการซอมโขน ซอมรํา ทําใหนักศึกษาทางดานศิลปะไดรับรูถึงศาสตรในดานอ่ืนๆซึ่ง

จะเปนพื้นฐานการสรางอัตลักษณของสถาบันตอไปและนั้นคอืคําตอบจากโจทยที่ไดตั้งคําถามผานการ

ออกแบบ 
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บทที่ 6 
การสรางสรรคผลงาน “ปรับปรุงอาคารสถานที่” 

 

การคนหาปญหาของโครงการ 

 ในการสรางสรรคงานในสวนของงานปรับปรุงอาคารสถานที่นั้นเปนการตั้งโจทยปญหาที่เห็น

ภาพไดชัดเจนมากเนื่องจากผูใชสอยประสบปญหาดวยตัวเองจากการใชสอยในอาคารนั่นคือความ

สะดวกสบายที่ตอบสนองทางดานรางกายนั่นเองยกตัวอยางเชน อากาศรอน ขาดหองเก็บของ งาน

ระบบประกอบอาคารไมสงเสริมการทํางานเปนตนจากปญหาตางๆเปนปญหาที่ผูใชสอยไดรับรูจาก

การใชงานที่สามารถคาดการณหรือพบไดทั่วไปแตในทางการออกแบบนั้นจะตองตอบสนองอยู 2 

อยางโดยที่อยางที่หนึ่งคือตอบสนองหนาที่ใชสอยทางกายและอีกอยางหนึ่งก็คือตอบสนองทางดาน

จิตใจนั่นคือความสุนทรยีศาสตรหรือความงามนั่นเองดังนั้นผูออกแบบตองคนหาปญหาในดานนี้ดวย 

 

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปวิจิตร 

 ในการทํารูปแบบรายการปรับปรุงอาคารคณะศิลปวิจิตรนี้ทางผูสรางสรรคไดรับโจทยความ

ตองการของทางผูบริหารใหดําเนินการปรับปรุงในชั้นของสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในใหดีขึ้นซึ่ง

หลังจากไดทําการสํารวจในพ้ืนท่ีที่จะทําการออกแบบปรับปรุงพบวาปญหาหลักคือครุภัณฑเกิดความ

ชํารุดเชนโตะเรียน กระดานไวทบอรด กอกน้ําและอุปกรณประกอบสุขภัณฑรวมถึงงานสถาปตยกรรม

ตางๆเชนประตู ลูกบิด กระเบื้องหลุดรอน ผนังเลอะคราบสกปรกปญหาดังกลาวมีแนวทางแกปญหาท่ี

ตรงไปตรงมาคือถาเกิดกรณีชํารุดก็ตองดําเนินการซอมแซมหรือจัดทําใหมแตถาลองวิเคราะหถึง

ปญหาจริงๆนอกจากทางดานกายภาพแลวยังมีปจจัยอะไรที่สงผลกระทบตอการใชงานไดอีกดังนั้นจึง

ไดทําการสัมภาษณนักศึกษาวามีความตองการในดานอาคารสถานที่อะไรบางคําตอบและ

ขอเสนอแนะท่ีไดจะเปนหองทํากิจกรรม หองวัสดุ หองสมุดและหองปฏิบัติงานเปนตน 

 การหาแนวทางในการแกปญหา 

 จากขอเสนอแนะจากความตองการของนักศึกษาทางผูสรางสรรคงานไดคนหาขอมูลเพื่อที่จะ

ไดเจอกับปญหาในการออกแบบในอีกมิติผลปรากฏวาเจอเกณฑของสภาสถาปนิกท่ีวาดวยเรื่อง

ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกวาดวยเกณฑ วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญา

ตรีของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในสาขาสถาปตยกรรมควบคุมพ.ศ.2553

โดยในขอที่10 (1)ที่วาตองมีความพรอมดานทรัพยากรกายภาพ(Physical Resources)ประกอบไป

ดวย หองเรียน หองปฏิบัติการพื้นฐาน หองปฏิบัติการเฉพาะทางที่ไดมาตรฐานและหองตรวจและ

แสดงงานในหองปฏิบัติการแตละหองตองมีวัสดุและครุภัณฑครบถวนและทันสมัยสามารถใชงานไดดี

และเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา จากเกณฑที่ไดกลาวมานั้นผูทําการสรางสรรคไดนําไปเปนแนวทาง

ในการออกแบบและการตั้งโจทยปญหาและคนหาคําตอบในขั้นตอนตอไป 
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 จากแปลนชั้น3ของสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในคณะศิลปวิจิตรเดิม จะเห็นไดวาไมได

ออกแบบหองสาํหรับทํากิจกรรม หองสมุด หองวัสดุและที่สําคัญคือกลุมพื้นท่ีใชสอยไมตอบสนองการ

ใชงานเชนหองพักอาจารยกับหองน้ําและ Pantry อยูหางกันซึ่งท ั้งหมดนี้ควรที่จะเปนกลุมพื้นที่ใชสอย

เดียวกัน ในการนี้ทางผูสรางสรรคงานไดทําการวิเคราะหขอมูลตางๆที่ไดมาโดยเสนอแนวทางการ

แกปญหาดังกลาวเชนปรับเปลี่ยนหองเก็บของเปนหองวัสดุเพื่อการออกแบบโดยมีชั้นเก็บวัสดุพรอม

ชุดโตะเกาอ้ีสําหรับนักศึกษาไดเขามาศึกษาวัสดุที่ใชในการออกแบบตอมาจากท่ีไดกลาวไปเรื่องกลุม

พื้นที่ใชสอยสวนสํานักงานไมตอบสนองการใชงานซึ่งมีแนวทางแกไขโดยการยายหองพักอาจารยไปยัง

สวนหองประชุมและหองน้ําสําหรับอาจารยโดยมีการทําประตูก้ันตรงบริเวณหนาหองบรรยาย1 

หองพักอาจารยเดิมจํานวน3หองนั้นไดขอตกลงรวมกันวาควรทําการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีใชสอยเปนหอง

ทํางานกลุมโดยที่สามารถใชเปนหองเรียนไดรวมถึงนักศึกษาสามารถจัดการประชุมได หองปฏิบัติงาน

ที่มีทั้งหมด 4 หองนั้นควรท่ีจะปรับปรงุในการใชโตะเขียนแบบที่มีฉากกั้นสวนตัวซึ่งทางผูสรางสรรคได

แนวความคิดจากสํานักงานออกแบบ สําหรับพื้นที่หองสมุดของสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในได

เสนอกําหนดพื้นที่บรเิวณโถงลิฟต 

 
ภาพที่ 156 แปลนชั้น3คณะศิลปวิจิตรกอนปรบัปรุง 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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สรุปการออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปวิจิตร 

ในการเสนอแนวทางการออกแบบตอคณะกรรมการโดยไดนําขอมูลตางๆมาประกอบในการ

ออกแบบเมื่อมีการออกแบบแลวเสร็จสิ่งท่ีคูมากับการปรับปรุงและตอเติมก็คือการรื้อถอนและการ

เตรียมการในงานกอสรางซึ่งในรูปแบบรายการไดแสดงไวในแบบเพื่อท่ีจะไดมีความเขาใจในการ

กอสรางระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 

 

 
ภาพที่ 157 แปลนรื้อถอนและเตรียมการ 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 ในการวางผังในการปรับปรุงนั้นไดคลี่คลายจากแบบรางท่ีไดนําเสนอตอคณะกรรมการ

ออกแบบซึ่งเปนคณะกรรมการที่คณะศลิปวิจิตรไดจัดตั้งข้ึนและไดตรวจสอบแลวโดยมีความคิดเห็นไป

ทิศทางเดียวกัน จากแปลนจะเห็นไดวามีการจัดกลุมพื้นที่ใชสอยไดอยางลงตัวโดยเฉพาะหอง

สํานักงาน การเพิ่มพื้นที่หองสมุดและหองเก็บวัสดุเปนผลมาจากเกณฑขอกําหนดจากทางสภา

สถาปนิก ในหองปฏิบัติการนั้นไดออกแบบโตะเขียนแบบที่หนาโตะสามารถยกปรับระดับเหมือนโตะ
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เขียนแบบมาตรฐานซึ่งดานขางจะเปนพื้นที่สําหรับวางคอมพิวเตอรโดยที่ภาพรวมไดแนวคิดมากจาก

การนั่งทํางานในสํานักงานออกแบบทั่วไป 

 

ภาพที่ 158 แปลนปรับปรุงชั้น 3 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 

 

 หองสมุดสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในไดออกแบบใหผนังเปนผนังกระจกสูงถึงฝาเพดาน

(ประมาณ2.75ม.)เพื่อจะทําใหดูโปรงเพื่อนําแสงสวางจากธรรมชาติเขามาใชในหองในสวนพื้นที่ดาน

ในหองสมุดประกอบไปดวยชั้นเก็บหนังสือโดยดานลางจะมีการออกแบบเปนโตะเคานเตอรสําหรับวาง

เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาเขามาคนขอมูลทางอินเตอรเน็ทและทํางานที่ใชโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร พื้นที่จะแบงเปน2ระดับโดยมีการยกระดับ40ซม.เพื่อเปนที่นั่งพักผอนเพื่อปรับเปลี่ยน

อิริยาบถในสวนพื้นที่ตรงกลางมีระดับเทาพื้นเดิมจะเปนชุดโตะเกาอี้อานหนังสือสามารถใชทํางานกลุม

และการประชุมของนักศึกษาได ในสวนของกระจกจะมีการติดสติกเกอรแบบฝาเพื่อสรางความเปน

สวนตัวของผูที่ใชงานที่เขามาใชในหองสมุด 
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ภาพที่ 159 ดานหนาทางเขาหองสมุด 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 

 

 
ภาพที่ 160 ภายในหองสมุด 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 
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ภาพที่ 161 ภายในหองสมุด 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 

 

 หองบรรยายไดมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะโดยใหตอบสนองการใชสอยเชนการเพิ่มจอ

ฉายขนาดใหญ เครื่องฉายโปรเจคเตอรพรอมติดตั้งบนฝาเพดานพรอมกันนั้นยังไดเปลี่ยนกระดาน

เขียนโดยใชวัสดุที่เปนกระจกเคลือบสีดานหลังเพ่ือที่จะไดลบทําความสะอาดไดงาย 

 
ภาพที่ 162 หองบรรยาย 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 
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 หองวัสดุเพื่อการออกแบบตกแตงภายในเปนหองที่ไดทําการปรับเปลี่ยนการใชงานจากหอง

เก็บของซ่ึงดานในจะมีชั้นวางวัสดุท่ีใชในการเรียนการสอนของสาขาวิชาพรอมกับบริเวณกลางหองจะ

มีชุดโตะเกาอ้ีสําหรับใหนักศึกษาเขามาใชงาน 

 

 
ภาพที่ 163 หองวัสดุเพ่ือการออกแบบตกแตงภายใน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 

  

 หองปฏิบัติการงานออกแบบตกแตงภายใน(Studio)ไดทําการออกแบบปรับปรุงใหสอดคลอง

กับแนวความคิดในการผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมใชงานโดยไดจําลองพื้นที่ทํางานของสํานักงาน

ออกแบบโดยการมีพื้นท่ีในการทํางานเปนสัดเปนสวนของแตละคน  

 มีการจัดวางโตะทํางานที่ไดออกแบบใหสามารถใชงานไดหลายรูปแบบโดยที่หนาโตะสามารถ

ปรับองศาไดเพื่อความเหมาะสมในการเขียนแบบดานขางออกแบบไวสําหรับวางคอมพิวเตอร 

 ในแตละหองจะติดต้ังระบบโสตทัศนูปกรณเพื่อใหเปนหองเรียนไปในตัวซึ่งประกอบไปดวย

เครื่องฉายโปรเจคเตอร จอรับภาพขนาด130น้ิว เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและกระดานกระจก 

 หองปฏิบัติการงานออกแบบตกแตงภายในมีจํานวน 4หอง โดยที่จะทําการแบงตามชั้นป

เพื่อใหนักศึกษาไดเขามาใชในการปฏิบัติงาน 

 ดานลางของโตะจะมีตูชั้นเก็บของแบบมีลอเลื่อนใชสําหรับนักศึกษาเก็บของแทนการใชตูล็อก

เกอร 
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ภาพที่ 164 หองปฏิบัติการงานออกแบบตกแตงภายใน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 
 

 
ภาพที่ 165 หองปฏิบัติการงานออกแบบตกแตงภายใน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 
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 หองสํานักงานสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในไดมีการยายไปอยูใกลกับกลุมของพื้นที่ใช

สอยกับสวนบรกิารของอาจารยที่ประกอบไปดวยหองน้ําอาจารย สวนเตรียมอาหาร(Pantry)โดยไดทํา

การปรับเปลี่ยนหองประชุมเดิมดวยการก้ันประตูอลูมิเนียมบานคูในสวนที่เปนโถงทางเดินที่จะมายัง

หองประชุม  

 

ภาพที่ 166 ทางเขาหองสํานักงานสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 

 

 ดานในหองจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนทํางานของคณาจารยในสาขาวิชาออกแบบตกแตง

ภายในซึ่งตรงตามความตองการในการใชงานที่ตองการพื้นที่ใชสอยที่กวางไมคับแคบรวมถึงเกิด

บรรยากาศในการทํางานที่มีการพูดคุยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือเสนอแนวความคิดตางๆแตจะมีความ

เปนสวนตัวโดยการแบงพื้นที่ทํางานดวยฉากก้ันและอีกสวนจะเปนสวนรับแขกหรือพักรอสําหรับผู

ที่มาติดตอซึ่งเปดประตูเขามาก็จะเจอกับสวนนี้ 

 มุมมองจากหองสํานักงานจะเปนมุมมองที่มองออกไปเจอกับสวนซึ่งเปนการเพิ่มบรรยากาศ

และประสิทธิภาพในการทํางาน 
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ภาพที่ 167 หองสาํนักงานสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 
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ภาพที่ 168 หองสาํนักงานสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 

 

 ในการนี้หองเดิมที่เปนหองพักอาจารยไดปรับเปลี่ยนเปนหองปฏิบัติงานขนาดเล็กของ

นักศกึษาไวสําหรับทํางานและใชในการเรียนการสอนในกลุมเล็กๆ 

 

 
ภาพที ่169 หองปฏิบัติงานขนาดเล็ก 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 27 กันยายน 2561 



160 

ปรับปรุงหอศลิปวังหนา 

 การคนหาปญหาในการออกแบบในการออกแบบปรับปรุงในโครงการนี้ทางผูสรางสรรคได

ขอมูลจากทางเจาหนาที่และผูเก่ียวของถึงความตองการตางๆเชนระบบการสองสวางชํารุดรวมถึงงาน

สถาปตยกรรมซึ่งเปนปญหาและความตองการพ้ืนฐานจากการใชงานหรือกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในหอ

ศิลปซึ่งขอมูลที่ไดมานั้นครอบคลุมท้ังหมดของปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม ผูสรางสรรคงานจึงพยายาม

คนหาขอมูลตอไปอีกโดยการสอบถามผูใชงานทั้งเจาหนาที่และบุคคลภายนอกซึ่งแยกประเด็นเปน2

ประเด็นคือการใหบริการและการบริหาร ในสวนการบริหารน้ันเจาหนาที่มีความตองการของ

สํานักงานเพื่อใชทํางานและในสวนของการบริการนั้นจะเปนในสวนอุปกรณท่ีขาดประสิทธิภาพ 

จํานวนไมเพียงพอและชํารุด  

 การหาแนวทางในการแกปญหา 

จากประเดน็ที่ไดจําแนกปญหาในขางตนผูสรางสรรคงานไดทําการสัมภาษณและสังเกตการณ

และไดแนวทางเพ่ือเปนแกนในการแกปญหาคือเจาหนาที่ตองการสํานักงานดังนั้นตองมีการออกแบบ

สํานักงานโดยไดแนะนําวาควรที่จะอยูใกลกันหองควบคุมงานระบบประกอบอาคารของหอศิลปซึ่งได

เสนอใหใชพ้ืนท่ีทางดานทิศใตของหอศิลปโดยตองคาํนึงถึงโครงสรางประกอบการออกแบบดวย 

ในสวนของการบริการนั้นทางผูสรางสรรคไดทําการเสนอวาในพื้นที่จัดแสดงนั้นควรจะมีการ

ปรับเปลี่ยนการใชงานของพื้นท่ีเนื่องจากศิลปนท่ีขอเขามาใชสถานที่มีความตองการใชงานของพ้ืนที่

เพียงแคครึ่งเดียวของพื้นท่ีทําใหเกิดการใชงานท่ีขาดประสิทธิภาพโดยท่ีไดเสนอการแบงพื้นที่ดังกลาว

โดยการกั้นพื้นที่เปน2หองโดยใชฉากกั้นซึ่งไดขอสรุปวาควรจะเลื่อนไดเพื่อความสวยงาม 

 
ภาพที่ 170 แปลนหอศิลปวังหนากอนการออกแบบปรบัปรุง 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค  
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สรุปการออกแบบปรับปรุงหอศลิปวังหนา 

ที่ตั้งของสํานักงานอยูทางดานขางของหอศิลป(ทิศใต)อยูระหวางหอศิลปกับอาคารคณะ

ศิลปศึกษาในสวนพื้นที่ขางลางที่จะทําการปรับปรุงเปนถังเก็บน้ําใตดินทําใหการออกแบบเปนไปใน

รูปแบบปรับปรุงโดยการยกระดับพื้นของสํานักงานแลวทําการกอผนังข้ึนไปจนสุดหลังคาโครงเหล็ก

เดิม 

 

 
ภาพที่ 171 แปลนสํานักงาน 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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 พื้นที่จัดแสดงไดทําการออกแบบในการแบงพื้นที่เปน 2 สวน โดยมีการขยายพื้นที่ในทางฝง

ทิศเหนือโดยมีประตูบานเลื่อนขนาดใหญเปนตัวกั้นผนังโดยใชทั้งหมด 2 ชุด 

 
ภาพที่ 172 แปลนพื้นที่จัดแสดง 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
 

 
ภาพที่ 173 แบบขยายผนังเลื่อนปดเพ่ือกั้นพื้นที่จัดแสดง 

ที่มา : จากผูทํางานสรางสรรค 
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บทสรุปงานสรางสรรคผลงาน “ปรับปรุงอาคารสถานที่” 

 ในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่นั้นนอกจากปญหาที่ทางผูใชสอยไมวาจะเปนผู

ใหบริการและผูรับบริการโดยสวนมากจะเปนปญหาของอุปกรณชํารุดและงานสถาปตยกรรมถาหาก

ไมมีการวิเคราะหขอมูลใหถองแทและรอบดานแลวก็จะทําใหไมไดปญหาท่ีแทจริงหรืออาจกลาวไดวา

อาจมีปญหาที่ซอนอยูที่เรามองไมเห็น ยกตัวอยางเชนงานที่ผูสรางสรรคไดออกแบบคือความงาม 

ความสุนทรีย ภาพลักษณของสถานที่ดังเชนโครงการปรับปรุงอาคารคณะศิลปวิจิตรที่มีโจทยปญหาที่

เพิ่มข้ึนมาคือขอกําหนดของเกณฑสภาสถาปนิกท่ีตองมีหองตางๆตามขอกําหนดตางๆรวมถึง

ภาพลักษณท่ีบงบอกถึงชั้นที่สอนทางดานการออกแบบ ในสวนโครงการปรับปรุงหอศิลปวังหนาถาไม

มีการวิเคราะหเจาะลึกในรายละเอียดของการจัดแสดงงานของศิลปนอาจจะเสียพื้นที่ใชสอยไปโดยไม

มีประสิทธิภาพในการใชงานเทาที่ควร 

 การคนหาปญหาตองมองในหลายๆมิติเพื่อคําตอบที่ไดจากการออกแบบและจะสงผลไปเปน

การหาคําตอบท่ีถูกตอง 
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บทที่ 7 

บทสรปุการสรางสรรค 

 

ในการสรางสรรคผลงานของตัวผูสรางสรรคนั้นไดพยายามคนหาวิธีการหาความตองการของ

เจาของโครงการซ่ึงแตละโครงการจะมีความตองการหรือโจทยที่แตกตางกันออกไปซึ่งอาจมีปจจัย

หลายๆอยางที่เขามาเกี่ยวของอาทิเชน ความชอบของแตละบุคคล การถายทอดความตองการที่ไม

ชัดเจนใหกับผูออกแบบ ไมมีขอสรุปในความตองการกอนที่จะมาพอผูออกแบบ ความเชื่อเฉพาะ

บุคคล เปนตน  

สถาปนิกผูออกแบบเองก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการออกแบบและการแกปญหาทาง

สถาปตยกรรมซึ่งปจจุบันมีความยุงยากและสลับซับซอนมากอันเกิดจากความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วรวมถึงความตองการใชอาคารที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึนจากอดีต จาก

ความสลับซับซอนและยุงยากของปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมในปจจุบันนั้นทําใหสถาปนิก

ผูออกแบบจําเปนตองปรับปรุง ทบทวน ความรูความสามารถเพื่อที่จะออกแบบเพื่อตอบสนองของ

ผูใชอาคาร ตอบโจทย ตอบวัตถุประสงคของโครงการที่มีการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาอยางมี

ระเบียบเปนระบบและมีแบบแผน ความเขาใจในทฤษฎีทางสถาปตยกรรมท่ีไมกระจางชัดขาด

การศึกษาเขาใจในสาขาวิชาอื่นๆที่เก่ียวของอาจกลาวไดวาทั้งหมดท้ังมวลตองแกที่จุดเริ่มตนของ

โครงการคือการออกแบบคือการแกปญหา 

ดังนั้นจึงไดคนหาวิธีการและหาแนวความคิดในการจัดการกับการคนหาปญหาของโครงการ

จากความตองการของเจาของโครงการโดยทางผูทํางานสรางสรรคจึงไดนําแนวคิดความจริงอัน

ประเสริฐท้ัง 4หรืออริยสัจ 4 อันประกอบไปดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งเมื่อนํามาตีความใน

ความหมายของการออกแบบจะไดวา  

1. ตองระบุปญหากอนที่จะแกปญหากอนวาปญหาคืออะไร(ทุกข) เชน โครงการ“อวนดํา 

Tiny House”ปญหาคือความตองการของเขาของโครงการที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทโฮส

เทล(Hostel)ซึ่งก็คือเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการนั่นเองหรือในกรณีงานสรางสรรค“ผัง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในมุมมองของขาพเจา”ซึ่งมีปญหาคือขาดพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกันท้ัง3คณะ

และมีสถานท่ีตั้งหางกันหรือในกรณีบานพักอาศัยที่มีปญหาคือตองการที่อยูอาศัยซึ่งเปนความตองการ

พื้นฐานแตถาไดหาขอมูลเพิ่มเติมก็จะเจอปญหาที่เปนปญหาที่แทจริง 

2. มีการคนหาสาเหตุของปญหารวมถึงการวิเคราะหปญหา(สมุทัย) กลาวคือตองหาสาเหตุ

จริงๆของโครงการรวมถึงการวิเคราะหปญหา ในกรณีงานสรางสรรค“อวนดํา Tiny House”ผู

สรางสรรคงานไดวิเคราะหปญหาเพ่ิมเติมและไดเสนอตอเจาของโครงการเชนตองออกแบบใหแตก

จากจากโครงการที่ประกอบธุรกิจเหมอืนกับโครงการโดยการเพิ่มพื้นที่ของเฉลียงทางเขาเปนตน สวน

งานสรางสรรค“ผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในมุมมองของขาพเจา”ไดคลี่คลายในการวิเคราะห

เพิ่มเติมคือการใหนักศึกษาตางคณะเกิดการรับรูกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการสนใจและ
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กอเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในสวนงานบานพักอาศัยและงานปรับปรุงอาคารนั้นตองใช

เกณฑที่เก่ียวของและสอดคลองกับเปาหมายในมิติตางๆเขามาประกอบเพื่อที่จะไดแนวทางของการตั้ง

ปญหาท่ีโครงการตองการจริงๆหรือเพิ่มเติมเสริมปญหาหลัก 

3. การกําหนดจุดหมายในการแกปญหา(นิโรธ)ในที่น้ีคือการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ

นั่นเอง ในกรณ ี “อวนดํา Tiny House”มีวัตถุประสงคคือ 

1. เพื่อดําเนินธุรกิจโฮสเทล (Hostel) ที่มีลักษณะโรงแรมขนาดเล็ก 

2. เพื่อรองรับกลุมลูกคาท่ีมีความตองการพักผอน เงียบสงบ เปนสวนตัว 

3. เพื่อรองรับกลุมลูกคาท่ีมีความชื่นชอบในรูปแบบการตกแตงแบบเรียบงายผสาน

ระหวางความเปนพ้ืนถิ่นกับความโมเดิรน(Modern) 

4. รูปแบบลักษณะอาคาร การใชวัสดุรวมถึงระบบการกอสรางแบบตรงไปตรงมาไม

ซับซอน 

 ในสวนของโครงการ“ผังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในมุมมองของขาพเจา”นั้นมีวัตถุประสงค

คือ 

1. เพื่อออกแบบพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกันของท้ัง 3 คณะประกอบไปดวยคณะศิลปวิจิตร 

คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค 

2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสนใจผานการรับรู การเรยีนการสอนตางสาขาวิชา 

3. เพื่อเสนอแนะการวางผังบริเวณเพ่ือเพิ่มศักยภาพทางดานการใชสอยพื้นที่และรองรับ

กลุมผูใชสอยในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

โครงการบานพักอาศัยและโครงการปรับปรุงอาคารนั้นมีการกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคของโครงการก็คือการดําเนินการใหกลับมาใชงานใหใกลเคียงหรือดีกวาของเดิม 

 4. การกําหนดแนวทางในการแกปญหา(มรรค) คือวิธีการหาคําตอบของปญหาจากโจทยที่ได

ตั้งปญหาไวนั่นเองซึ่งตองใชเครื่องมือโดยผานกระบวนการออกแบบโดยมีการจัดการอยางเปนระบบ

การใชเครื่องมือผานกระบวนการออกแบบก็จะสามารถลดปญหาในงานออกแบบไดซึ่งมีกระบวนการ

หรือรายละเอียดการปฏิบัติงานโดยสรุปได 4ข้ันตอนหลักดังนี้ 

1.การกําหนดขอบเขตของปญหา 

2.การดําเนินการและพัฒนาการออกแบบ 

3.การจัดทําเอกสารและดําเนินงานกอสราง 

4.การใชงานอาคารและการประเมินผลการใชงาน 

 ในการดําเนินการของงานสรางสรรคที่ผานมาทําใหผูสรางสรรคงานไดยึดหลักแนวทางของ

กระบวนการการหาคําตอบที่สงตอไปเปนผลลัพธหรืองานออกแบบตามแนวทางของอริยสัจ 4 ซึ่งเปน

แนวทางตามหลักคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาและน่ันคือหลักความจริงแหงการพนทุกขทั้ง

ปวง 
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ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป”สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม. 

- นรินทร อวนดํา(2558).การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต Architecture in Thailand and Southeast 
Asia “การหาพื้นที่ใชสอยหองปฏิบัติการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปCreating Utility 
Space in Performing Arts Studio atBunditpatanasilpa Institute 

- นรินทร อวนดํา. “โครงการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้ังใหม.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558. 

- นรินทร อวนดํา(2555). วารสารยอหนา ปท่ี 1 ฉบับที่ 1  บทความวิชาการ เรื่องตําหนักแดง 
หนาที่  44-45. ศูนยขอมูลสถาปตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพมหานคร. 

 
ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ. 2559  นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยความสัมพันธระหวางสถาบันบัณฑิพัฒนศิลปและ

คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ วันที่ 8-31 มกราคม 2559 ณ 

หอศิลปวังหนา กรุงเทพมหานคร 2559 
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พ.ศ. 2560 นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 13-22 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปรวมใสมัยราชดําเนิน 
กรุงเทพมหานคร 2559 

พ.ศ. 2560 นิทรรศการศิลปกรรม Masterpiece Artistic ของคณาจารยคณะศิลปวิจิตร  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 2560 
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