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บทคดัย่อ 

 การศกึษาวทิยานิพนธโ์ครงการการทดลองเครือ่งมอืทางสถาปัตยกรรมใหค้วามสบาย 

โครงการศูนยก์ารเรยีนรูม้หาวทิยาลยัศรปีทุม เป็นโครงการทดลองทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในอนาคตจาก

นโยบายการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณอาคาร2ซึง่อยูใ่นพืน้ทีข่องมหาวทิยาศรปีทุม เพือ่เป็นสถานทีใ่น

การเรยีนรูแ้ละเผยแพรค่วามรูจ้ากการฝึกปฏบิตัดิว้ยประสบการณ์ของนกัศกึษา โดยมลีกัษณะ

เป็นชุมชนแหง่การเรยีนรูแ้ละพกัผอ่นหยอ่นใจทีส่ามารถรองรบัการใหง้านของนกัศกึษาไดต้ลอด

24ชัว่โมง ประกอบดว้ยพืน้ทีท่ างานนกัศกึษา พืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการ พืน้ทีฝึ่กปฏบิตักิาร เป็น

ตน้  

 การทดลองโดยอาศยัการศกึษาวสัดธุรรมชาตปิระกอบกบัวสัดุอื่นๆ วธิลีดการใช้

พลงังานและสภาพแวดลอ้มต่างๆในอาคารเพือ่ใหผู้ใ้ชส้อยสามารถอยูไ่ดด้ว้ยสภาวะน่าสบาย 

ท าใหเ้กดิการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ซึง่สิง่ทีไ่ดท้ดลองมานัน้จะกระตุน้ใหน้กัศกึษาเกดิ

ความสนใจ และอยากทีจ่ะเขา้มาใชง้านภายในอาคาร ดว้ยเครือ่งมอืจากการศกึษา เกดิเป็นองค์

ความรูใ้หม่ๆ ใหส้ามารถรบัรูด้ว้ยตนเองผา่นการเขา้มาใชง้านอาคาร  การสรา้งพืน้ทีใ่หน้กัศกึษา

มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งกนัมากยิง่ขึน้ ดว้ยเครือ่งมอืทีม่าจาการศกึษาและเพือ่ใหส้ามารถพสิจูน์

ไดว้า่ชุดเครือ่งมอืนัน้สมัฤทธิผ์ลผา่นการใชง้านอาคาร ทีน่กัศกึษาสามารถสมัผสัได ้

 ผลการศกึษาการทดลองท าใหเ้กดิเป็นชดุเครือ่งมอืในการออกแบบเปลอืกอาคารให้

สอดคลอ้งกบักจิกรรมแต่ละประเภท และสง่เสรมิใหผู้ใ้ชส้อยอาคารเกดิการเรยีนรูจ้าก

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรมทีห่ลากหลายอยูบ่นพืน้ฐานของการอยูใ่นสภาวะน่าสบาย จาก

วสัดุธรรมชาต ิพลงังาน และสภาพแวดลอ้มในอาคาร เป็นชุดเครือ่งมอืทีส่ามารถน าไป

ประยกุตใ์ชก้บังานสถาปัตยกรรมอื่นได ้

 



จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาวทิยานิพนธใ์นครัง้น้ีส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดเีพราะไดร้บัการสนบัสนุน ความ

ชว่ยเหลอืในการด าเนินงานวทิยานิพนธ ์และความอนุเคราะหจ์ากบุคคลและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้ในสว่นภาคขอ้มลูและภาคการออกแบบวทิยานิพนธท์างสถาปัตยกรรม ขา้พเจา้

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ น้ีดว้ย 

 ขอขอบพระคณุอาจารย ์ธรีบลูย ์ฉลองมณรีตัน์ อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการทีไ่ดใ้ห้
ค าปรกึษา ตลอดหน่ึงปีการศกึษา ถงึแมว้า่อาจารยจ์ะมงีานยุง่ตลอด แต่กย็งัคงเสยีสละเวลามา
ถามไถ่ ใหก้ าลงัใจ และแนะแนวทางทีเ่หมาะสมใหเ้สมอ  

 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ณฤทยั เรยีงเครอื,อาจารย ์พรรณษษิฐ ์ต่อสวุรรณ และอาจารย ์
กติริตัน์ ปิตพิานิช อาจารยท์ีค่อยตรวจวทิยานิพนธ ์และเสนอมมุมองทีห่ลากหลาย  

 ขอขอบพระคณุอาจารย ์กนกวรรณ อุสนัโน และอาจารย ์ปิยะ ไลห้ลกีพาล ในการใหย้มื
เครือ่งมอืในการทดลองและใหค้ าแนะน าวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืในโปรแกรม 

 ขอขอบคุณทมีมอืปืนเฉพาะกจิ นางสาวสวุภทัร ศรสีงัข,์ นางสาวพงษ์มณฑา เกษตร
ไพบลูย ์,นางสาวไอรนี สทิธชิยั,นางสาวฐติมิา ดวงวนัทอง,นายศรายทุธ วงษ์ละคร,นายทวิตัถ ์
คงวเิชยีรวฒัน์,นางสาวพรสุดา เลีย้งชพี,นายนิวฒัน์ วรกจิไพบลูย,์นางสาวชุตมิา แซ่เฮง้,
นางสาววไิลพร อนิทวงคแ์ละนายประกฤษฎิ ์ประภยัวงษ ์ในการใหค้วามชว่ยเหลอื 

 ขอขอบพระคณุ คณบด ีรองคณบดแีละนกัศกึษามหาวทิยาลยัศรปีทุม ในการเสยีสละ
เวลาในการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ รว่มไปถงึแนวทางทีเ่ป็นไปไดข้องศนูยก์ารเรยีนรู ้

 ขอขอบคุณ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ในการ
ตอบค าถามและมอบเอกสาร 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 กรงุเทพมหานครจดัอยูใ่นเมอืงทีม่คีวามเป็นเมอืงเอกนครหรอืความเป็นเมอืงโตเดีย่ว ซึง่
ความเป็นเมอืงโตเดยีวนี้กท็าํใหส้ง่ผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม การเพิม่ขึน้ของประชากร 
การเพิม่มลพษิ อนัทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองชัน้
บรรยากาศและผวิดนิ ซึง่มผีลใหเ้กดิปรากฏการณ์เกาะความรอ้น ในบรเิวณเขตชมุชนเมอืงทีม่ี
อาคารอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทัง้น้ีเมือ่อุณหภูมสิงูขึน้จะสง่ผลใหป้ระชาชนหรอืมนุษยม์คีวามตอ้งการ
ในการใชพ้ลงังานเพิม่สงูขึน้เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินกจิกรรมต่างในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย ซึง่พลงังานทีม่นุษยใ์ชส้ว่นใหญ่มากจากพลงังานทีใ่ชแ้ลว้หมดไป เมือ่มไีมพ่อใช้
หรอืมใีชใ้นปรมิาณทีน้่อยมลูคา่กจ็ะเพิม่สงูขึน้จากการจดัหามาทดแทน ทัง้น้ีในปัจจุบนัไดม้กีาร
รณรงคใ์หใ้ชพ้ลงังานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด การใชพ้ลงังานทดแทน ซึง่ในสว่นของงาน
สถาปัตยกรรมไดม้แีผนทีอ่อกมาควบคุมการก่อสรา้งอาคารใหมร่วมถงึการทาํใหอ้าคารมสีว่น
รว่มในการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 สถาปัตยกรรมทีส่รา้งขึน้ใหมส่ว่นใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมทีช่ว่ยรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้มจากมาตรฐานในการสรา้งอาคารเพือ่ใหเ้กดิเป็นอาคารสเีขยีว เป็นสว่นหน่ึงของ
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และลดรายจา่ยทีเ่กดิขึน้จากการใชพ้ลงังาน และรวมไปถงึ
การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุดโดยทีใ่ชอ้ยา่งคุม้ค่า ไมส่ิน้เปลอืงเพือ่ไมใ่หเ้กดิ
ปัญหาการการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตใินภายหลงั ทัง้ยงัสง่เสรมิใหผู้ใ้ชอ้าคารสามารถ
พึง่พาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดส้งูสุด 

 วทิยานิพนธน้ี์เป็นวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัการการศกึษาการพฒันาอยา่งยัง่ยนืสาํหรบั
สถาปัตยกรรมทีย่ ัง่ยนื โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษา คน้ควา้ ทฤษฎวีจิยั การออกแบบพืน้ทีใ่ห้
สอดคลอ้งกบักจิกรรมการใชง้านนัน้ๆโดยการใชเ้ครือ่งมอืทีไ่ดจ้ากการทดลองทีเ่กีย่วกบักรอบ
อาคารในลกัษณะต่างๆเพือ่ใหผู้ใ้ชอ้าคารอยูใ่นสภาวะทีส่บายและลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานได ้
การทดลองเกีย่วกบัเรือ่งของวสัดุ พลงังาน และสภาพแวดลอ้มในอาคาร มคีวามสมัพนัธก์บั
กรอบอาคาร อาท ิสามารถป้องกนัหรอืลดปรมิาณความรอ้นทีจ่ะสะสมเขา้สูอ้าคาร ทาํใหส้ามารถ
อนุรกัษ์พลงังานจากสถาปัตยกรรมรวมถงึการรบัรูจ้ากประสาทสมัผสัของผูใ้ชง้านดว้ยตนเอง 
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จากสิง่แวดลอ้มรอบๆตวัผูใ้ชง้านอนัจะนําไปสูร่ปูแบบของกรอบอาคารทีเ่หมาะกบัการใชง้านแต่
ละแบบทีส่ามารถนําไปใชก้บัโครงการทางสถาปัตยกรรมอื่นๆได ้ 

 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษาวิทยานิพนธ ์

 - เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัวธิหีรอืมาตรการทีช่ว่ยใหเ้กดิการอนุรกัษ์และลดการใชพ้ลงังาน
ภายในอาคารดว้ยเปลอืกอาคาร 
 - เพือ่ทดลองและคน้หาสิง่จะชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพในการลดการใชพ้ลงังานหรอื
การสะสมพลงังานความรอ้นในอาคารดว้ยวสัดุและวธิทีางธรรมชาตทิาํใหเ้กดิสภาวะน่าสบายแก่
ผูใ้ชง้าน 
 - เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองมาทดลองใชก้บัโครงการในการออกแบบใหเ้กดิ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปลอืกอาคารและพืน้ทีใ่ชส้อยในกจิกรรมต่างๆ และโครงการทาง
สถาปัตยกรรมอื่นๆได ้
 - เพือ่ศกึษาลกัษณะรปูแบบพืน้ทีแ่บบต่างๆและนํามาประยุกตใ์ช ้กระตุน้ใหเ้กดิการเขา้
มาใชง้านรว่มกนั โดยทีไ่มส่รา้งความรบกวนแก่กนัแมผู้ใ้ชส้อยจะอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 - ศกึษาความหมาย ลกัษณะของสิง่แวดลอ้ม แนวทางในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและแผน
นโยบายการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชพ้ลงังานกบัเกณฑใ์น
การพจิารณาอาคารประหยดัพลงังาน 
 - ศกึษาทฤษฎกีารรบัรูผ้า่นประสาทสมัผสัต่างๆของรา่งการ อนัไดแ้ก่การมองเหน็ดว้ย
ตา การไดย้นิดว้ยห ูการไดก้ลิน่ดว้ยจมกู การสมัผสัดว้ยมอื การทรงตวัและอุณหภูมทิีร่า่งกาย
รูส้กึ 
 - ศกึษาแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัเพิม่ประสทิธภิาพกรอบอาคารเพือ่ลดการใช้
พลงังาน 
 - การทดลองเพือ่คน้หาทฤษฎใีหมใ่นการนํามาประกอบการออกแบบโดยทีส่ามารถลด
การใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และนําผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการทดลองเป็นขอ้มลูพืน้ฐานที่
นํามาใชก้บัโครงการทางสถาปัตยกรรม 

1.4 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
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 - เพือ่สรา้งแหล่งเรยีนรูแ้ละเป็นศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นความรูท้ีม่คีวามแตกต่างกนั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศรปีทุม รวมถงึสามารถใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนัได ้ตามนโยบายการปรบัปรงุ
อาคารภายในมหาวทิยาลยัศรปีทุม 
 - เพือ่เป็นพืน้ทีส่าํหรบัจดัแสดงผลงาน ปฏบิตังิาน พกัผอ่นสามรถรองรบันกัศกึษา 

 - เพือ่เปิดพืน้ทีบ่างสว่นใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาใชง้านได ้เป็นพืน้ทีน่ัง่ทาํงาน และ
สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัได ้ทัง้น้ีบุคคลภายนอกยงัสามารถใหค้วามรูแ้กน่กัศกึษาได้
ในกรณีทีเ่ป็นผูม้ปีระสบการณ์ เชน่ สถาปนิก นกัออกแบบ วศิวกร  

1.5 ขอบเขตของการศึกษาโครงการ 

- ศกึษารายละเอยีดของทีต่ัง้โครงการ การเขา้ถงึโครงการ เสน้ทางเขา้-ออก ขนาดของ
โครงการ ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

- ศกึษาลกัษณะความตอ้งการพืน้ฐานของอาคาร สมัภาษณ์ผูใ้ชโ้ครงการและวสิยัทศัน์
ของแต่ละคณะเพือ่หาความสมัพนัธใ์นการใชง้านรว่มกนั ซึง่สมัพนัธก์บัจาํนวนนกัศกึษาใน
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

1.6 วิธีการศึกษาวิทยานิพนธ ์

 1.6.1 เริม่โครงการโดยการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 1.6.2 สบืคน้ขอ้มลูจากหนงัสอื งานวจิยั ระบบอนิเทอรเ์น็ต และวเิคราะหข์อ้มลู
กรณีศกึษาสูก่ารกําหนดโครงทีจ่ะนํามาทดลอง โดยศกึษาเกีย่วกบั 
  - วธิใีนการอนุรกัษ์พลงังาน   
  - มาตรฐานอาคารเขยีว  
  - ทฤษฎกีารรบัรู ้
  - องคป์ระกอบอาคาร   
 1.6.3 ทดลองและสรปุเป็นชดุขอ้มลูเพือ่นํามาใชก้บัโปรแกรม   
 1.6.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโครงการ 
  - การศกึษาลกัษณะความตอ้งการของกจิกรรม ความตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อย 
ความสมัพนัธข์องกจิกรรม  
  - ศกึษาโครงการทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืมคีวามใกลเ้คยีงกนัเพือ่ใหส้ามารถ
เหน็ภาพลกัษณ์ของโครงการ 
  - ศกึษาลกัษณะของทีต่ัง้โครงการ สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โครงการ ทีอ่ยูใ่นทีต่ ัง้เดยีวกนั 
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  - ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในดา้นต่างๆโดยการสมัภาษณ์ผูใ้ช ้และ
สาํรวจโครงการโดยรอบ 
 1.6.5.จดัทาํโปรแกรมการออกแบบ 
 1.6.6ดาํเนินการออกแบบโดยใชผ้ลลพัธจ์ากการทดลอง 
 1.6.7ประเมนิผลการออกแบบ 

1.7 องคป์ระกอบโครงการ 

 อาคารการเรยีนรูม้หาวทิยาลยัศรปีทุม 
 1 สว่นนิทรรศการและจดัแสดง 
   นิทรรศการชัว่คราว 
   นิทรรศการกลางแจง้ 
 2 สว่นบรกิารนกัศกึษา 

 หอ้งปฏบิตักิาร 
 พืน้ทีท่าํงาน 
 มุมอา่นหนงัสอื 
 หอ้งประชุมเลก็ 
 ลานกจิกรรมนกัศกึษา 
 พืน้ทีพ่กัผอ่นนกัศกึษา 

 3 สว่นบรหิารโครงการ  
 ฝ่ายอาคารสถานที ่

 4 สว่นสนบัสนุนโครงการ 
 สว่นรา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 
 สว่นพืน้ทีท่าํงานบุคคลภายนอก 

 7 สว่นบรกิารสาธารณะ 
 6 สว่นงานระบบอาคาร 
 7 สว่นจอดรถ 

   

 

 

 



 
 

 
 

บทท่ี 2 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2.1.1ทรพัยากรธรรมชาติ 

 ทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural resources) หมายถงึสิง่ทีป่รากฏอยูต่ามธรรมชาตหิรอืสิง่
ทีข่ ึน้เอง อาํนวยประโยชน์แก่มนุษยแ์ละธรรมชาตดิว้ยกนัเอง (ทว ีทองสวา่ง และทศันีย ์ทอง
สวา่ง,2523:4) ถา้สิง่นัน้ยงัไมใ่หป้ระโยชน์ต่อมนุษย ์กไ็มถ่อืวา่เป็นทรพัยากรธรรมชาต ิ(เกษม 
จนัทรแ์กว้,2525:4) 

          ความหมายของทรพัยากรธรรมชาตมิกัจะมองในแงท่ีว่า่ เป็นสิง่อาํนวยประโยชน์แก่
มนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม หากไมไ่ดใ้หป้ระโยชน์อะไรเลยกค็งไมใ่ชท่รพัยากรธรรมชาต ิ
ดงันัน้จงึมกีารจดัประเภททรพัยากรธรรมชาตไิวห้ลายประเภทดว้ยกนั เชน่ ดนิ น้ํา ป่าไม ้สตัว์
ป่า แรธ่าตุ ฯลฯ ซึง่เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นแหล่งพลงังานสาํคญั 

 2.1.2ส่ิงแวดล้อม 

 ความหมายสิง่แวดลอ้ม   สิง่แวดลอ้ม คอื ทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัมนุษยท์ัง้ทีม่ชีวีติ
และไมม่ชีวีติ รวมทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม (สามารถจบัตอ้งและมองเหน็ได)้ และนามธรรม 
(ตวัอยา่งเชน่วฒันธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มอีทิธพิลเกีย่วโยงถงึกนั เป็นปัจจยัใน
การเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมสีว่นเสรมิสรา้งหรอืทาํลายอกีสว่นหน่ึง 
อยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้สิง่แวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัจกัรทีเ่กีย่วขอ้งกนัไปทัง้ระบบ 

 2.1.2.1 สิง่แวดลอ้มแบ่งออกเป็นลกัษณะกวา้ง ๆ ได ้2 สว่นคอื 

 1.สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเชน่ ป่าไม ้ภูเขา ดนิ น้ํา อากาศ 
ทรพัยากร 

 2.สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เชน่ ชุมชนเมอืง สิง่ก่อสรา้งโบราณสถาน 
ศลิปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม 

 2.1.2.2 ผลสบืเนื่องอนัเกดิจากปัญหาสิง่แวดลอ้ม  

 1.ทรพัยากรธรรมชาตริอ่ยหรอ เน่ืองจากมกีารใชท้รพัยากรกนัอยา่งไม่
ประหยดั อาท ิป่าไมถู้กทาํลาย ดนิขาดความอุดมสมบรูณ์ ขาดแคลนน้ํา  
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 2.ภาวะมลพษิ (Pollution) เชน่ มลพษิในน้ํา ในอากาศและเสยีง มลพษิใน
อาหาร สารเคม ีอนัเป็นผลมาจากการเรง่รดัทางดา้นอุตสาหกรรมนัน่เอง  

          การใชค้าํวา่ "ทรพัยากรธรรมชาต"ิ และคาํวา่ "สิง่แวดลอ้ม" บางครัง้ผูใ้ชอ้าจจะเกดิความ
สบัสนไมท่ราบวา่จะใชค้าํไหนด ีจงึน่าพจิารณาวา่คาํทัง้สองน้ีมคีวามคลา้ยคลงึและแตกต่างกนั
อยา่งไร ในเรือ่งน้ี เกษม จนัทรแ์กว้ (2525:7-8) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 

1. ความคลา้ยคลงึกนั ในแงน้ี่พจิารณาจากทีเ่กดิ คอื เกดิขึน้ตามธรรมชาติ
เหมอืนกนั ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มต่างเป็นสิง่ทีใ่หป้ระโยชน์ต่อ
มนุษยเ์ชน่กนั มนุษยร์ูจ้กัใช ้รูจ้กัคดิในการนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใช ้และ
มนุษยอ์าศยัอยูใ่นทรพัยากรธรรมชาตติ่าง ๆ กใ็หเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ทรพัยากรธรรมชาต ิแลว้มนุษยก์เ็รยีกสิง่ต่าง ๆ ทัง้หมดวา่ "สิง่แวดลอ้ม" 
ความคลา้ยคลงึกนัของคาํวา่ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยูท่ีว่า่
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสว่นหน่ึงของสิง่แวดลอ้ม 

2. ความแตกต่าง ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิแต่
สิง่แวดลอ้มนัน้ประกอบดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้โดย
อาศยัทรพัยากรธรรมชาต ิหากขาดทรพัยากรธรรมชาต ิมนุษยจ์ะไมส่ามารถ
สรา้งสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

2.2 หลกั3R 

 หลกั3Rถูกนํามาใชเ้น่ืองจากการมองเหน็ความสาํคญัของการรกัษา และลดการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุจากการลดการใช ้การใชใ้หคุ้ม้ค่าทีส่ดุ และการ
เลอืกใชท้รพัยากรทีส่ามารถนํามารไีซเคลิได ้

              R : Reduce ลดการใช ้ลดการบรโิภคทรพัยากรทีไ่มจ่าํเป็นลง โดยเฉพาะการบรโิภค
ทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป เชน่ น้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหนิ และแร่ธาตุต่างๆ การลดการใชน้ี้ 
ทาํไดง้า่ยๆ โดยเลอืกใชเ้ทา่ทีจ่าํเป็น เชน่ ปิดไฟทุกครัง้ทีไ่มใ่ชง้านหรอืเปิดเฉพาะจุดทีใ่ชง้าน 
ปิดคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งปรบัอากาศเมือ่ไมใ่ชเ้ป็นเวลานานๆ ถอดปลัก๊เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เชน่ 
กระตกิน้ํารอ้นเมือ่ไมไ่ดใ้ช ้เมือ่ตอ้งเดนิทางใกล้ๆ  กใ็ชว้ธิเีดนิ ขีจ่กัรยาน หรอืนัง่รถโดยสารแทน
การขบัรถไปเอง เป็นตน้ 

              R : Reuse คอื การใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่าทีส่ดุ โดยการนําสิง่ของเครือ่งใชม้าใชซ้ํ้า ซึง่
บางอยา่งอาจใชซ้ํ้าไดห้ลาย ครัง้ เชน่ การนํากระดาษรายงานทีเ่ขยีนแลว้ 1 หน้า มาใชใ้นหน้าที่
เหลอืหรอือาจนํามาทาํเป็นกระดาษโน้ต ช่วยลดปรมิาณการตดัตน้ไมไ้ดเ้ป็นจาํนวนมาก การนํา
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ขวดแกว้มาใสน้ํ่ารบัประทานหรอืนํามาประดษิฐเ์ป็นเครือ่งใชต้่างๆ เช่นแจกนัดอกไมห้รอืทีใ่ส่
ดนิสอ เป็นตน้ นอกจากจะชว่ยลดค่าใชจ้า่ย ลดการใชพ้ลงังานพลงังานแลว้ ยงัชว่ยรกัษา
สิง่แวดลอ้มไปในตวั 

              R : Recycle คอื การนําหรอืเลอืกใชท้รพัยากรทีส่ามารถนํากลบัมารไีซเคลิ หรอืนํา
กลบัมาใชใ้หม ่เป็นการลดการใชท้รพัยากรในธรรมชาตจิาํพวกตน้ไม ้แรธ่าตุต่าง ๆ เชน่ ทราย 
เหลก็ อลมูเินียม ซึง่ทรพัยากรเหล่าน้ี สามารถนํามารไีซเคลิไดย้กตวัอยา่งเชน่ เศษกระดาษ
สามารถนําไปรไีซเคลิกลบัมาใชเ้ป็นกล่องหรอืถุงกระดาษ การนําแกว้หรอืพลาสตกิมาหลอมใช้
ใหมเ่ป็นขวด ภาชนะใสข่อง หรอืเครือ่งใชอ้ื่นๆ ฝากระป๋องน้ําอดัลมกส็ามารถนํามาหลอมใชใ้หม่ 

2.3 อาคารสีเขียว 

 อาคารสเีขยีว (Green building) คอื อาคารทีส่รา้งขึน้โดยใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมี
ประสทิธภิาพ คุม้ค่า มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมตลอดวฏัจกัรชวีติ(life cycle) 
ของตวัอาคาร ไมว่า่จะเป็นขัน้ตอนการเลอืกพืน้ทีท่าํเล การออกแบบ การก่อสรา้ง การ
ดาํเนินการ การดแูล การซ่อมแซมปรบัปรงุ รวมไปถงึการทาํลายตวัอาคารดว้ย เพราะเป้าหมาย
หลกัของแนวคดิน้ีคอืการลดผลกระทบจากอาคารก่อสรา้ง หรอื สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งต่างๆ 
(built environment) ทีจ่ะมผีลต่อสุขภาพของผูค้น (human health) และสิง่แวดลอ้มตาม
ธรรมชาต ิ(natural environment) ฉะนัน้อาคารสเีขยีวจงึมุง่เน้นไปที ่3 ประเดน็หลกั ดงัน้ี: 
 1.ประสทิธภิาพของการใชน้ํ้า พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ 
 2.ปกป้องสุขภาพและสง่เสรมิความสามารถในการทาํงานของผูค้นในอาคาร 
 3.ลดปัญหาขยะ มลพษิ และการทาํลายสิง่แวดลอ้ม 

 จากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละความรูเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของนวตักรรมการก่อสรา้ง
อาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ยิง่เราอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามเจรญิมากเท่าใด จาํนวน
สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งของมนุษยก์ม็มีากขึน้เทา่นัน้ ขอ้มลูของ United Nations ระบุวา่ ในปี 
2011 โลกมปีระชากร 7 พนัลา้นคน โดย 3.6 พนัลา้นคนเป็นประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืง ซึง่มี
สดัสว่นสอดคลอ้งกบัเปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีท่ีพ่ฒันาไปเป็นสงัคมเมอืง (urbanization) ซึง่มสีดัสว่น
ประมาณ 52 เปอรเ์ซน็ตท์ัว่โลก โดยในชว่งปี 2010-2015 อตัราการขยายตวัของความเป็นเมอืง
โดยเฉลีย่จะอยูท่ี ่1.97 เปอรเ์ซน็ต ์นัน่หมายความวา่ ในอนาคตจาํนวนอาคารก่อสรา้งไมว่า่จะ
เป็นตกึสงู ตกึแถว และบา้นเรอืนจะมจีาํนวนมากขึน้เรือ่ยๆ (จากทีม่ากอยูแ่ลว้) ผลกระทบจาก
อาคารต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมกจ็ะยิง่มคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยผลกระทบจากสิง่แวดลอ้มสรรค์
สรา้งเหล่าน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ดา้นดงัน้ี 
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 1.ดา้นทรพัยากรพลงังาน  เน่ืองจากตกึหรอือาคารสว่นใหญ่มกีารเผาผลาญทรพัยากร
พลงังานไปกบัสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็น เครือ่งปรบัอากาศ การระบายอากาศ การสบูน้ํา หลอดไฟ
ทัง้ในและนอกอาคาร ลฟิต ์และอื่นๆ 

 2.ดา้นทรพัยากรน้ํา  ในทีน้ี่หมายถงึปรมิาณน้ําทีถู่กใชท้ัง้ในการบรโิภค ทาํความสะอาด 
รดน้ําตน้ไมใ้นสวนรอบๆ บรเิวณพืน้ทีอ่าคาร 

 3.ดา้นสภาพอากาศในพืน้ทีแ่ละชัน้บรรยากาศ  ตกึอาคารต่างๆ มสีว่นในการเพิม่
อุณหภูมขิองพืน้ทีร่อบขา้ง ปรากฏการณ์น้ีเรยีกวา่ urban heat island นอกจากน้ีการใช้
ทรพัยากรพลงังานเกอืบตลอดทัง้วนัยงัสง่ผลใหอ้าคารปล่อยคารบ์อนไดออกไซดส์ูบ่รรยากาศใน
ปรมิาณมาก 

 4.ดา้นการใชพ้ืน้ที ่หากก่อสรา้งอาคารบนพืน้ทีส่เีขยีวกจ็ะตอ้งมกีารตดัไมท้าํลายป่า 
หรอืรุกลํ้าพืน้ทีธ่รรมชาต ินอกจากน้ีการก่อสรา้งยงัสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนรอบ
ขา้งไดอ้กีดว้ย ยกตวัอยา่งเชน่ ขยะมลพษิจากกระบวนการก่อสรา้ง ซึง่รวมถงึมลพษิทางเสยีง 
นอกจากน้ีแสงไฟจากตกึ อาคารเอง กย็งัรบกวนชุมชนรอบขา้งในตอนกลางคนื 

 5.ดา้นสิง่แวดลอ้มภายในอาคาร  หลายคนอาจมองวา่มลพษิขา้งนอกบา้นนัน้อนัตราย 
โดยไมรู่ว้า่มลพษิภายในอาคารกอ็นัตรายเหมอืนกนั มลพษิทางอากาศทีอ่นัตรายทีส่ดุอนัหน่ึงคอื 
ก๊าซเรดอน ซึง่เป็นสารกมัมนัตรงัสทีีม่อียูท่ ัว่ไป ทุกหนแหง่ ไมม่รีส ไมม่สี ีไมม่กีลิน่ และไม่
สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัใดๆ ของมนุษย ์ ก๊าซเรดอนเป็นสารก่อใหเ้กดิ โรคมะเรง็ปอด
ในมนุษย ์สามารถพบไดท้ัว่ไปในดนิหนิตามธรรมชาต ิเมือ่มนุษยนํ์าดนิ หนิ หรอืทราย ทีม่แีร่
เรเดยีมเจอืปนมาก่อสรา้งอาคาร วสัดุเหล่านัน้กจ็ะปล่อยก๊าซเรดอนออกมาตามปรมิาณเรเดยีมที่
ปะปนอยู ่อกีอยา่งหน่ึงทีส่าํคญัคอื แรใ่ยหนิ (asbestos) ซึง่เป็นสว่นประกอบทีม่กัพบในวสัดุ
ก่อสรา้ง เช่น กระเบือ้งมงุหลงัคา กระเบือ้งแผน่เรยีบ ฝ้าเพดาน หากไมม่กีารระบายอากาศทีด่ ี
แรใ่ยหนิกจ็ะเป็นอนัตรายต่อปอดของมนุษยไ์ดถ้า้สดูดมเขา้ไป ทาํใหเ้ป็นโรคมะเรง็ปอดหรอืโรค
ปอดอกัเสบ นอกจากน้ีกจิกรรมของมนุษยเ์องกส็รา้งมลพษิไดเ้หมอืนกนั เชน่ บุหรี ่ยาฆา่แมลง 
สเปรยต์่างๆ เป็นตน้ 

 6.ดา้นวตัถุดบิก่อสรา้งและขยะ ยิง่มกีารก่อสรา้งมากขึน้ วตัถุดบิธรรมชาตทิีนํ่ามาแปรรปู
เพือ่ใชก้่อสรา้ง ซ่อมแซม และบาํรุงกต็อ้งถูกเผาผลาญมากขึน้ แรห่นิ น้ํา น้ํามนั พลงังานต่างๆ 
ทีต่อ้งใชใ้นการก่อสรา้ง กจ็ะมปีรมิาณเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ เชน่เดยีวกบัขยะจากขัน้ตอนเหล่านัน้ 

จะเหน็ไดว้า่ผลกระทบจากสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีเ่ราไมอ่าจมองขา้มไปได ้
แนวคดิอาคารสเีขยีวจงึมคีวามสาํคญัมากขึน้ในการแกปั้ญหาต่างๆ เหล่าน้ี 
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ภาพที ่1 แสดงการใชท้รพัยากรธรรมชาตมิาใชก้่อสรา้ง 

2.4 มาตรฐานในการประเมินอาคารสีเขียว 

 มาตรฐานในการประเมนิอาคารสเีขยีวถูกนํามาใชเ้พือ่ใหม้กีารจดัการอาคารเขยีวไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ปัจจุบนัมาตรฐานทีว่า่ดว้ยเรือ่งของอาคารสเีขยีวมมีากกวา่หน่ึงมาตรฐาน 
ตามแต่องคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มของชาตนิัน้ๆ จะเป็นคนกาํหนด โดยมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอบรบั
อยา่งแพรห่ลายและถูกนํามาใชเ้ป็นพืน้ฐานอา้งองิในการพฒันามาตรฐานไดแ้ก่ BEAM(Hong 
Kong) BREEAM(UK,EU) CASBEE(Japan) Green Mark Scheme(Singapore) Green 
Star(South Africa) Pearl Rating System Estidama(UAE) GRIHA(India) LEED(USA) 
HQE(France) DGNB(Germany) TREES(Thailand) Energy Star , Green Globes , Living 
Building Challenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงมาตรฐานต่างๆทีใ่ชป้ระเมนิอาคารเขยีว 
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  จะเหน็ไดว้า่หลกัการ หรอืเกณฑใ์นการประเมนิทางสถาปัตยกรรมสเีขยีวมลีกัษณะทีท่ี่
สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งเชน่การเลอืกใชว้สัดุทีม่าจากทรพัยากรธรรมชาตถิูกกาํหนด
ไวว้า่ควรใชว้สัดุทีม่าจากการรไีซเคลิ หรอืวสัดุทีม่าจากแหล่งทีอ่ยูใ่กลท้ีต่ ัง้เพือ่ไมใ่หเ้กดิการใช้
พลงังานทางดา้นอื่นใหส้ิน้เปลอืงหากไมจ่าํเป็น 

 2.4.1 ส่วนประกอบการประเมินของแต่ละมาตรฐานจะมีลกัษณะคล้ายกนัอนั
ได้แก่ 

  1.สถานทีต่ัง้โครงการเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable Site) 

  2.การใชน้ํ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Water Efficiency)  

  3.พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 

  4.วสัดุและทรพัยากร (Material and Resources) 

  5.คุณภาพสภาพแวดลอ้มในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 

  6.นวตักรรมในการออกแบบ(Innovation in Design) 

  7.ความสาํคญัเรง่ด่วนของภูมภิาค (Regional priority) 
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ตารางที1่  แสดงเกณฑก์ารประเมนิของมาตรฐานอาคารเขยีวแบบต่างๆ 
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2.4.2 ตวัอย่างอาคารสีเขียว 

 1.อาคาร Adobe towers (สหรฐัอเมรกิา)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงอาคารAdobe tower 

 จุดเดน่ของอาคารสเีขยีว Adobes Towers คอื การลดการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละ
พลงังานต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ ลดการใชไ้ฟฟ้าไดถ้งึ 35 เปอรเ์ซน็ตจ์ากการควบคุม
การใชแ้สงธรรมจากชาต ิลดการใชเ้ชือ้เพลงิประเภทก๊าซธรรมชาตไิดถ้งึ 41 เปอรเ์ซน็ต ์ลดการ
ใชน้ํ้าจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและน้ําจากการผนัมาไดถ้งึ 22 เปอรเ์ซน็ต ์และ76 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั
จากการนําน้ําทีใ่ชใ้นอาคารมาบําบดัแลว้นําไปใชใ้นสว่นอื่นนอกจากนี้ยงัสามารถจดัการขยะดว้ย
วธิกีารหมกัและรไีซเคลิแทนการทบัถมไดถ้งึ95เปอรเ์ซน็ตอ์กีดว้ย 

 การลดการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพเกดิจากหลายวธิ ีเชน่ การลดใชท้รพัยากร
โดยตรง การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมการใชท้รพัยากร และการ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารในการจดัการทรพัยากรดงักล่าว เช่น การจดัการทรพัยากรขยะดว้ยวธิกีาร
หมกัหรอืรไีซเคลิเพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ต่อ  
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 2. อาคารสเีขยีวในประเทศไทย และอาคาร เอสซจี ี100 ปี 

 ประเทศไทยเองกม็อีาคารหลายแหง่ทีไ่ดก้ารรบัรองมาตรฐานระดบั Platinum แหง่แรกก็
คอื อาคาร Park Venture ซึง่ไดร้บัรางวนัในดา้นการ ออกแบบและการก่อสรา้งอาคาร ประเภท
การจดัการระบบภายในอาคาร (core & shell) ขณะทีอ่าคารออฟฟิศหลกั 1, 2 และ 5 ของบรษิทั 
เอสซจี ีจาํกดั กไ็ดร้บัรางวลัในดา้นการบรหิารจดัการอาคารเดมิ ซึง่เป็นรายแรกในอาเซยีนที่
ไดร้บัรางวลัดา้นน้ี สว่นศนูยก์ารเรยีนรูข้องธนาคารกสกิรไทยกเ็ป็นอาคารแรกของประเทศไทย 
ทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัสงูสุดในดา้นการออกแบบและการก่อสรา้ง ประเภทอาคารก่อสรา้งใหม่ 

 เมือ่ไมน่านมาน้ี อาคารเอสซจี ี 100 ปีกเ็พิง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบั Platinum 
จาก LEED ในดา้นการออกแบบและการก่อสรา้งอาคารประเภท core & shell ซึง่บรษิทัไดจ้ดั
งานแถลงขา่วขึน้เพือ่เปิดตวั “อาคารเอสซจี ีอาคารสเีขยีวทีเ่คารพต่อธรรมชาตแิละนอบน้อมต่อ
สงัคม” ในวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทีผ่า่นมา ซึง่บรษิทัป่าสาละเองกไ็ดม้โีอกาสเขา้
รว่มงานดว้ย ผูเ้ขยีนจงึขอนําขอ้มลูเกีย่วกบัอาคารเอสซจี ี100 ปี มาเผยแพรใ่หผู้อ้่านเหน็ภาพ
ของอาคารสเีขยีวชดัเจนมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงอาคารSCG 100ปี 
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 คุณสมบตัเิด่นทีท่าํใหอ้าคารแหง่น้ีเป็นอาคารสเีขยีวมอียูห่ลายดา้น เริม่ตัง้แต่ดา้นการ
เลอืกพืน้ทีก่่อสรา้ง ซึง่เป็นพืน้ทีภ่ายในบรเิวณกลุ่มอาคารสาํนกังานของบรษิทัทีไ่มม่ธีรรมชาติ
ปกคลุมอยูก่่อน (brownfield) จงึไมส่รา้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาตมิากเทา่พืน้ทีท่ีม่ ี
ป่าไมป้กคลุม (Greenfield) 

 บรเิวณรอบๆโครงการมพีืน้ทีส่เีขยีวอยูม่ากกวา่ 50% แต่กม็กีารรกัษาตน้ไมเ้ดมิไว ้ดว้ย
การถอนตน้ไมไ่ปดแูลรกัษา แลว้นํามาปลกูในบรเิวณพืน้ทีเ่ดมิหลงัสรา้งอาคารเสรจ็ ขณะที่
บางสว่นของดาดฟ้ากม็กีารปลกูตน้ไม ้(garden rooftop) เพือ่ลดอุณหภมูใินบรเิวณอาคารดว้ย 

  - ดา้นประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรน้ํา มกีารกกัเกบ็น้ําฝน (rain 
harvesting) เพือ่นํากลบัมาใชป้ระโยชน์ในการดแูลภมูทิศัน์บรเิวณอาคาร พรอ้มทัง้มกีารใช้
ผลติภณัฑป์ระหยดัน้ําภายในอาคาร (กอ็กน้ําและ สขุภณัฑ ์เป็นตน้) จงึชว่ยประหยดัน้ําไดถ้งึ 6 
ลา้นลติรต่อปี 

  - ดา้นการประหยดัพลงังาน อาคารเอสซจี ี100 ปี ใชเ้ทคโนโลยกีระจกสองชัน้
เพือ่ช่วยลดปรมิาณความรอ้นทีจ่ะเขา้สบูตวัอาคาร รวมถงึมกีารตดิตัง้ระบบเทคโนโลยปีระหยดั
ไฟฟ้า อาท ิระบบควบคุมแสงไฟ (daylight sensor) ระบบควบคุมอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศ
อตัโนมตั ิหลอดไฟฟ้า LED และ T5 เป็นตน้ นอกจากน้ียงัใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์สาํ  
นกังานทีไ่ดร้บัมาตรฐาน Energy star จากสหรฐัอเมรกิา ทาํใหส้ามารถลดการใชไ้ฟฟ้าของ
อาคารไดถ้งึ 2,300,000 กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี ทีส่าํคญัอาคารเอสซจี ี100 ปียงัไดต้ดิตัง้แผง
พลงังานแสงอาทติย ์(solar cell) ขนาด 84 กโิลวตัต ์ซึง่ชว่ยผลติไฟฟ้าไดถ้งึ 99,000 กโิลวตัต์
ชัว่โมงต่อปี 

  - ดา้นของวสัดุก่อสรา้ง มกีารใชว้ตัถุดบิหลายชนิดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ 
กระเบือ้งปพูืน้ Cotto Eco Rockrete ทีม่สีว่นผสมจากวสัดุรไีซเคลิรอ้ยละ 60 สว่นวสัดุทีเ่ป็นไมก้็
ใชไ้มจ้ากป่าปลกูทีไ่ดร้บัการรองรบัจาก Forest Steward Council (FSC) ถงึกวา่รอ้ยละ 50 

  - ดา้นการเดนิทางและการขนสง่ มกีารใชว้สัดุทอ้งถิน่ในการก่อสรา้งอาคาร เพือ่
ลดมลพษิจากการขนสง่วสัด ุนอกจากน้ียงัมกีารจดัการประชุมดว้ยระบบ Video conference ทัง้
ในและต่างประเทศ เพือ่ลดมลพษิทีม่าจากการเดนิทาง 

  - ดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายใน มกีารตดิตัง้ระบบกรองฝุ่ นและระบบควมคุม
ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดอ์ตัโนมตั ิอากาศบรสิทุธิจ์ากภายนอกอาคารจงึถ่ายเทเขา้มาในตวั
อาคารไดม้ากขึน้ และเลอืกใชพ้รมทีไ่มม่สีว่นผสมของสารเคม ี
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2.5 วสัด ุ

 2.5.1 วสัดธุรรมชาติ 

 การใชว้สัดุจากธรรมชาต ิการนําวสัดุทีไ่ดจ้ากธรรมชาตจิะทาํใหส้ามารถการกาํจดัของ
เสยีทิง้ไป ขณะเดยีวกนักย็งัสามารถนําวสัดุธรรมชาตทิีไ่มใ่ชแ้ลว้มาใชใ้หมใ่หเ้กดิประโยชน์ได้ 

 ไม้ 

 ไมค้อื วสัดุพืน้ฐานทีถู่กนํามาใชใ้นงานก่อสรา้งมาเป็นเวลานานแลว้ ในปัจจุบนัเน่ืองจาก
ป่าไมม้จีาํนวนลดลงมาก ทาํใหไ้มม้รีาคาแพง ซึง่เป็นผลทาํใหม้กีารนําวสัดุอื่นๆ เชน่เหลก็และ
คอนกรตี มาใชแ้ทนไมม้ากขึน้ อยา่งไรกต็าม การใชไ้มก้ย็งัคงเหน็อยูไ่ดท้ัว่ไปโดยเฉพาะในการ
ก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั เน่ืองจากไมม้คีวามสวยงาม 
  1. คุณสมบตัขิองไม ้

 ไมเ้ป็นวสัดุธรรมชาตทิีม่นุษยนํ์ามาใชใ้นการก่อสรา้งหลายพนัปีมาแลว้ เนื่องจากเป็น
วสัดุทีส่ามารถหาไดง้า่ยสะดวกในการประกอบและรือ้ถอน โดยในการออกแบบโครงสรา้งไมน้ัน้ 
เรือ่งทีจ่าํเป็นตอ้งทราบเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองไมน้ัน้ออกเป็น 2 ประเภทคอื คุณสมบตัทิางฟิสกิข ์
และคุณสมบตัทิางกลศาสตร ์

  1.1. คุณสมบตัทิางฟิสกิสไ์มเ้ป็นอนิทรว์ตัถุทีป่ระกอบดว้ยสารสาํคญั 2 ชนิดคอื
เซลลโูลส(Cellulose) ซึง่เป็นสว่นผนงัของเสีย้นไม ้ซึง่มสีดัสว่นประมาณ 60 เปอรเ์ซน็ต์
นอกจากนัน้ยงัมลีกินิน (Lignin) ซึง่เป็นตวัยดึเสีย้นไมเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั มสีดัสว่นประมาณ 28
เปอรเ์ซน็ต ์และยงัมน้ํีาตาลและสารประกอบอยา่งอื่นอกีประมาณ 12 เปอรเ์ซน็ต ์

  1.2. คุณสมบตัทิางกลศาสตรใ์นทางวศิวกรรมนัน้ตอ้งพจิารณาถงึกลสมบตัขิอง
ไมท้ีจ่ะนํามาก่อสรา้งเพือ่ใหโ้ครงสรา้งนัน้มคีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ โดยกลสมบตัขิองไมท้ีส่าํคญั
มดีงัน้ีคอื 

   1.2.1. หน่วยแรงดดั (Bending Stress) 
   1.2.2. โมดลูสัของการแตกหกั (Modulus of Rupture) 
   1.2.3. โมดลูสัของการยดืหยุน่ (Modulus of Elasticity) 
  1.2.4. หน่วยแรงอดัขนานเสีย้น (Compressive Stress Parallel to                          

Grain) 
 1.2.5. หน่วยแรงอดัตัง้ฉากเสีย้น (Compressive Stress Perpendicular 

to Grain) 
   1.2.6. หน่วยแรงดงึขนานเสีย้น (Tensile Strss Parallel to Grain) 
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   1.2.7. หน่วยแรงเฉือนขนานเสีย้น (Shearing Stress Parallel to 
Grain) 
   1.2.8. ความแขง็ (Hardness) 

 2. ไมเ้น้ือออ่นและไมเ้น้ือแขง็ 

 ไมเ้น้ือแขง็ คอื ไมท้ีม่น้ํีาหนกัมาก ความถ่วงจาํเพาะสงู มกีลสมบตัดิ ีและมคีวามทนทาน
สงู ซึง่สว่นใหญ่จะถูกใชเ้ป็นสว่นสาํคญัของงานโครงสรา้งไมเ้น้ือออ่น คอื ไมท้ีม่น้ํีาหนกัเบากวา่ 
ความถ่วงจาํเพาะน้อยกวา่ กลสมบตัติํ่ากวา่ และไมม่คีวามทนทาน ยกเวน้ไดร้บัการอาบน้ํายา 
ดงันัน้จงึถูกเลอืกไปใชง้านในสว่นทีไ่มส่าํคญัของโครงสรา้ง หรอืโครงสรา้งทีใ่ชง้านชัว่คราว 

  3. ขอ้มลูทัว่ไปของพรรณไม ้

 3.1. ชื่อสามญั : เป็นชื่อทีเ่รยีกชื่อไมต้ามปกต ิเชน่ เตง็ รงั แดง ประดู ่เป็นตน้ 
 3.2. ชื่อการคา้ : เป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีกเป็นการคา้ทีส่ง่ไมเ้ป็นสนิคา้ออก สว่นใหญ่จะเรยีกชื่อ
ตามชื่อสามญั 
 3.3. ชื่อสามญั :  หรอืเรยีกชื่อตามลกัษณะเดน่ของไม ้เชน่ “Rosewood” คอื ไมพ้ะยงู 
ไมช้งิชนั “Ironwood” คอืไมแ้ดง 
 3.4. ชื่อพฤกษศาสตร ์: เป็นชื่อวทิยาศาสตรท์ีใ่ชเ้ป็นชือ่สากล ซึง่เป็นชื่อทีไ่ดจ้ากการจดั
จาํแนกชนิดพนัธุไ์ม ้
 3.5. วงศ ์: เป็นกลุ่มของการจาํแนกพนัธุไ์ม ้โดยถอืหลกัตามการจาํแนกทาง
อนุกรมวธิาน (taxonomic classification) 
 3.6. ถิน่กําเนิด : เป็นแหล่งกระจายพนัธุ ์ตามสภาพป่าทีเ่กดิขึน้อยู่ 
 3.7. ลกัษณะของเน้ือไม ้: เป็นลกัษณะทีม่องเหน็เน้ือไมด้ว้ยตาเปล่า ไดแ้ก่ สขีองเน้ือไม ้
แก่นกระพี ้ลกัษณะของ เสีย้นและความหยาบ – ละเอยีดของเน้ือไม ้
 3.8. ชัน้คุณสมบตั ิ: เป็นการจดัชัน้ตามคุณภาพของเน้ือไม ้ม ี4 ชัน้ ไดแ้ก่ ชัน้ A ,B ,C,
และ S ( ชัน้ S หมายถงึ ไมเ้น้ือออ่น ซึง่เป็นการจาํแนกตามลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์) วงศ ์: 
เป็นกลุ่มของการจาํแนกพนัธุไ์ม ้โดยถอืหลกัตามการจาํแนกทางอนุกรมวธิาน (taxonomic 
classification) 
 3.9. ลกัษณะทางกายวภิาค : เป็นลกัษณะทางโครงสรา้งของเซลลเ์น้ือไม ้ทีเ่หน็ไดด้ว้ย
แวน่ขยายกาํลงั 10-20 เทา่ เพือ่ใชใ้นการตรวจพสิจูน์ชนิดไม ้
 3.10. กายสมบตั ิ: เป็นคา่ความแน่นของเน้ือไมท้ีค่วามชืน้ 12% การหดตวัจากสภาพสด
จนถงึความชืน้ทีก่ระแสอากาศ ( 12% MC ) ตามปรมิาณความชืน้การหดตวั ความถ่วงจาํเพาะ
และชอ่งวา่งในไมไ้ทย เลขที ่ร. 147 พ.ศ. 2517 โดยพงศ ์โสโนและคณะ 
 3.11. กลสมบตั ิ: เป็นการจดัชัน้ความแขง็แรงของเน้ือไม ้ม ี3 ชัน้ ไดแ้ก่ A, B, และ C 
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 3.12. ความทนทานตามธรรมชาต:ิ เป็นการจดัชัน้ความทนทานตามธรรมชาต ิโดยได้
จากการทดลองภายใตส้ภาวะธรรมชาตขิองดนิฟ้าอากาศในแปลงทดลองกลางแจง้ ตามภาค
ต่างๆ ของประเทศ ใชไ้มต้วัอยา่งทีป่ราศจากตําหนิ ขนาด 5 x 5 x 50 เซนตเิมตร ความชืน้เฉลีย่
ไมเ่กนิ 20 % และปักลงดนิ 25 เซนตเิมตร ม ี4 ชัน้ ไดแ้ก่ 
   1.) ความทนทานตํ่า (<2 ปี) 
   2.) ความทนทานปานกลาง (2 - 6 ปี) 
   3.) ความทนทานสงู (6 - 10 ปี) 
   4.) ความทนทานสงูมาก (> 10 ปี) 
 3.13. คุณสมบตักิารใชง้าน : เป็นการจดัชัน้คุณสมบตัทิีม่ผีลกบัเครือ่งมอืการใชง้าน
ต่างๆ ซึง่มคีุณสมบตั ิ6 ดา้นไดแ้ก่ การเลื่อย การไส การเจาะ การกลงึ การยดึ เหน่ียวตะปแูละ
การขดัเงา 
 3.14. การใชป้ระโยชน์ : เป็นการนําเน้ือไมไ้ปใชง้านชนิดต่างๆ เชน่ เป็นโครงสรา้ง
อาคารเฟอรนิ์เจอร ์เครือ่งมอื เครือ่งใช ้เป็นตน้ โดยพจิารณาจากความเหมาะสมและความนิยม
นอกจากน้ียงัมกีารใชป้ระโยชน์นอกเหนือจากเน้ือไม ้(ประโยชน์ทางออ้ม) เชน่สมุนไพรสยีอ้มผา้ 
ชนั ยาง เป็นตน้ 

กระสอบป่าน 

 กระสอบป่าน มคีุณสมบตัเิป็นเสน้ใยหลายๆเสน้และมคีวามละเอยีดสงู ทาํใหต้วั มนัเอง
ทนต่อสภาพแรงดงึสงู เมือ่นําไปถกึทอเป็นลกัษณะสานทาํให ้เกดิการทนต่อแรงดงึสงู
 กระสอบป่านไมไ่ดป้้องกนัความชืน้ เพราะตวัของ มนัเองกส็ามารถซมึซบัน้ําไดใ้นระดบั
หน่ึง เหมอืนกบัวสัดุหลายๆชนิด แต่ดว้ยการซมึซบัน้ําของมนันัน้ อาจซมึซบัไดช้า้กวา่วสัดุ
ประเภท อื่น อนัเน่ืองจากเสน้ใยทีเ่หนียวและมหีลายเสน้ผสานกบัการถกัทอ ทีแ่น่นทาํใหก้ารซมึ
น้ําเกดิขึน้ไดช้า้กวา่ 
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ดิน 

 ดนิ หมายถงึ วตัถุทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตจิากการสลายตวัทางกายภาพ และทางเคมขีอง
หนิและแร ่รวมกบัสารอนิทรยี ์ทีเ่กดิจากการสลายตวัของซากพชืซากสตัวเ์ป็นผวิชัน้บนทีหุ่ม้หอ่
โลก ซึง่ดนิจะมลีกัษณะและคุณสมบตัติ่างกนัไปในทีต่่างๆ ตามสภาพภมูอิากาศ ภูมปิระเทศ 
วตัถุตน้กําเนิด สิง่มชีวีติและระยะเวลาการสรา้งตวัของดนิ 

 ดนิเหนียว  

  เป็นดนิทีม่เีน้ือละเอยีด ในสภาพดนิแหง้จะแตกออกเป็นกอ้นแขง็มาก เมือ่เปียก
น้ําแลว้จะมคีวามยดืหยุน่ สามารถปัน้เป็นกอ้นหรอืคลงึเป็นเสน้ยาวได ้เหนียวเหนอะหนะตดิมอื 
เป็นดนิทีม่กีารระบายน้ําและอากาศไมด่ ีแต่สามารถอุม้น้ํา ดดูยดึ และแลกเปลีย่นธาตุอาหารพชื
ไดด้ ีเหมาะทีจ่ะใชท้าํนาปลกูขา้วเพราะเกบ็น้ําไดน้าน 

 ดนิรว่น  

  เป็นดนิทีเ่น้ือดนิคอ่นขา้งละเอยีดนุ่มมอืในสภาพดนิแหง้จะจบักนัเป็นกอ้นแขง็
พอประมาณ ในสภาพดนิชืน้จะยดืหยุน่ไดบ้า้ง เมือ่สมัผสัหรอืคลงึดนิจะรูส้กึนุ่มมอืแต่อาจจะรูส้กึ
สากมอือยูบ่า้งเลก็น้อย เมือ่กําดนิใหแ้น่นในฝ่ามอืแลว้คลายมอืออก ดนิจะจบักนัเป็นกอ้นไมแ่ตก
ออกจากกนั เป็นดนิทีม่กีารระบายน้ําไดด้ปีานกลาง จดัเป็นเน้ือดนิทีม่คีวามเหมาะสมสาํหรบัการ
เพาะปลกู 

 ดนิทราย  

  เป็นดนิทีม่อีนุภาคขนาดทรายเป็นองคป์ระกอบอยูม่ากกวา่รอ้ยละ 85 เน้ือดนิมี
การเกาะตวักนัหลวมๆ มองเหน็เป็นเมด็เดีย่วๆ ได ้ถา้สมัผสัดนิทีอ่ยูใ่นสภาพแหง้จะรูส้กึสากมอื 
เมือ่ลองกาํดนิทีแ่หง้น้ีไวใ้นอุง้มอืแลว้คลายมอืออกดนิกจ็ะแตกออกจากกนัได ้แต่ถา้กําดนิทีอ่ยูใ่น
สภาพชืน้จะสามารถทาํใหเ้ป็นกอ้นหลวมๆ ได ้แต่พอสมัผสัจะแตกออกจากกนัทนัท ี

กาบมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าว 

  มคีุณสมบตัแิขง็แรง คงทนต่อน้ําและน้ําทะเล มคีวามยดืหยุน่ และสปรงิด ีนํามาทาํ
เชอืก ทาํพรม กระสอบ แปรงชนิดต่างๆ อวน ไมก้วาด เสน้ใบสัน้ใชอ้ดัไสข้องทีน่อน เบาะ
รถยนต ์เป็นตน้ 
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ไม้ไผ ่

คุณสมบตัทิางกายภาพ 

 - ความชืน้ของไมไ้ผท่ีเ่จรญิเตบิโตเตม็ทีม่คีา่เฉลีย่ 50-99 % และไมไ้ผท่ีย่งัอ่อนอยูม่ี
คา่เฉลีย่ 80-95 % ขณะทีไ่มไ้ผซ่ึง่แหง้เตม็ทีแ่ลว้มคีวามชืน้ 12-18 % ความชืน้ของไมไ้ผจ่ะคอ่ย 
ๆ ลดลงจากสว่นโคนไปยงัสว่นปลายของลาํตน้ และจะลดลงเมือ่ลาํตน้มอีายุเพิม่ขึน้ และมี
ความชืน้สงูในฤดฝูนมากกวา่ฤดแูลง้ 

 - ความหนาแน่นของเน้ือไมเ้ปลีย่นแปลงไปตามชนิดของไมไ้ผ ่
 - ปรมิาณน้ําในผนงัเซลลข์องเซลลเ์สน้ใยหรอืไฟเบอร(์fiber) ขึน้กบัชนิดของเน้ือไม ้
 - การหดตวัของเน้ือไม ้เกดิขึน้ภายหลงัจากการเกบ็เกีย่ว ไมไ้ผท่ีม่สีเีขยีวจะมกีาร
สญูเสยีน้ําและมกีารหดตวัของเซลลซ์ึง่มผีลต่อขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลาํไมไ้ผใ่หห้ดเลก็ลง
ดว้ย 

คุณสมบตัทิางกล  

 ไมไ้ผเ่ป็นพชืทีม่เีน้ือไมซ้ึง่แขง็แรงและยดืหยุน่ไดเ้ชน่เดยีวกบัเนื้อไมข้องพชือื่น ๆ คอื 

 1.การโคง้งอ คุณสมบตัขิึน้กบัชนิดของไมไ้ผ ่และขนาดของลาํไผ ่หรอืเน้ือไมท้ีถู่กผา่แบ่ง
ใหม้คีวามหนาและบางแตกต่างกนัไป 
 2.การยดืหยุน่ ขึน้กบัคุณสมบตัใินการโคง้งอ และการทนต่อแรงกดบนเนื้อไม ้
 3.การทนทานต่อแรงกด แรงบบี และแรงอดัต่าง ๆ ซึง่มผีลต่อการรบัน้ําหนกัของวตัถุ 

  

2.6การออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน(Passive Design for Buildings) 

 1.หลกัการของเทคโนโลย ี

 การออกแบบอาคารแบบบรูณาการ หมายถงึ กระบวนการออกแบบอาคารทีค่าํนึงถงึการ
ผสมผสานวธิใีนการออกแบบทุกๆ ระบบเขา้ดว้ยกนั หรอืออกแบบใหทุ้กๆระบบมคีวาม
สอดคลอ้งกนั โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ใหอ้าคารมปีระสทิธภิาพดา้นการประหยดัพลงังานสงูสุด 
ขณะทีม่คีา่ใชจ้่ายในการออกแบบและอาคารตํ่า ซึง่แนวคดิหลกักค็อืการใชปั้จจยัธรรมชาตแิละ
ป้องกนัความรอ้นเขา้สูก่รอบอาคาร (Passive Design) เพือ่ทีจ่ะใหม้กีารใชพ้ลงังานในระบบปรบั
อากาศในระดบัตํ่าสดุ 
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แนวคดิการออกแบบอาคารแบบบรูณาการสามารถแสดงไดด้งัรปูต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงการออกแบบอาคารแบบบรูณาการโดยแสดงใหเ้หน็ถงึการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาตแิละการป้องกนัความรอ้น 
(Passive Design) เขา้สูอ่าคารอยา่งเหมาะสม 

การปรงุแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 แสดงการใชปั้จจยัธรรมชาตปิรบัอุณหภมูแิวดลอ้มอาคารใหม้คีวามเยน็สบาย 

 การปรุงแต่งสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคาร เป็นขัน้ตอนแรกทีผู่อ้อกแบบควรพจิารณา
โดยมแีนวคดิทีส่าํคญั คอื การทาํใหส้ภาวะแวดลอ้มโดยรอบภายนอกอาคารมอีุณหภูมลิดตํ่าลง
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กวา่สภาพภมูอิากาศปกต ิและลดผลกระทบทีเ่กดิจากความรอ้นของรงัสอีาทติยใ์นเวลากลางวนั 
ซึง่จะมผีลทาํใหส้ามารถลดภาระในการทาํความเยน็ใหก้บัตวัอาคารได ้โดยมตีวัแปรทีค่วร
พจิารณาใช ้ไดแ้ก่ ตน้ไม ้พุม่ไม ้พชืคลุมดนิ แหล่งน้ํา กระแสลม ความลาดเอยีงของพืน้ดนิ เป็น
ตน้ 

การเลือกรปูทรงอาคารและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 แสดงรปูทรงอาคารทีม่อีตัราสว่นพืน้ทีผ่วิต่อพืน้ทีใ่ชส้อยในระดบัต่างๆ 

 รปูทรงอาคารทีด่ตีอ้งมอีตัราสว่นพืน้ทีผ่วิต่อพืน้ทีใ่ชส้อยตํ่าสดุ และมรีปูทรงโคง้มน เพือ่ 
ลดการรัว่ซมึของอากาศภายนอกเขา้สูภ่ายในอาคารซึง่เป็นการลดภาระการทาํความเยน็ของ 
เครือ่งปรบัอากาศภายในอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 แสดงรปูทรงอาคารทีม่กีารรัว่ซมึของอากาศภายนอกเขา้สูอ่าคารในระดบัต่างๆ 
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 ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัอาคารทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานในอาคารเป็นอยา่งมากถดัไปคอื
ทศิการวางตวัอาคาร เพราะความรอ้นจากรงัสอีาทติยซ์ึง่เป็นทีม่าของภาระการทาํความเยน็จะ
แปรผนัไปตามทศิทางของดวงอาทติย ์โดยทศิการวางตวัอาคารทีเ่หมาะสมควรหนัดา้นแคบของ
อาคารไปทางทศิตะวนัออก-ทศิตะวนัตก เพือ่ลดผลกระทบจากรงัสแีสงอาทติยต์อนบ่ายทีม่คีวาม
รอ้นสงูใหม้ากทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 แสดงทศิการวางตวัอาคารทีส่อดคลอ้งกบัการโคจรของดวงอาทติยเ์พือ่ลดรงัสคีวามรอ้นในทศิตะวนัออกและตะวนัตก 

 นอกจากน้ี การใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาต ิสามารถทาํไดห้ากอาคารมกีารออกแบบ
ใหม้ชีอ่งเปิดในทศิทีเ่หมาะสม (ทศิเหนือ) และมมีุมลาดเอยีงทีเ่พยีงพอต่อการนําแสงสะทอ้นจาก
ทอ้งฟ้า(Diffuse Light) ดา้นบนเพือ่หลกีเลีย่งภาระความรอ้นของระบบปรบัอากาศทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 แสดงการมชีอ่งเปิดรบัแสงอาทติยท์างดา้นขา้งและดา้นบน 

การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสาํหรบัสภาพภูมอิากาศรอ้นชืน้เพือ่ลดภาระความรอ้นเขา้สูอ่าคาร 
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 ปัจจยัทีส่าํคญัในการออกแบบระบบเปลอืกอาคารคอืการพจิารณาใชม้วลสารและฉนวน
ป้องกนัความรอ้นอยา่งเหมาะสม โดยตอ้งสามารถลดภาระความรอ้นและความชืน้ผา่นกรอบ
อาคารไดทุ้กทศิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11 แสดงภาระความรอ้นทีเ่ขา้สูก่รอบอาคารในลกัษณะต่างๆ 

 ความรอ้นทีเ่ขา้ผา่นเขา้สูก่รอบอาคาร มหีลายรปูแบบ อาท ิการรัว่ซมึของความรอ้น
ความชืน้ตามรอยแยกของกรอบอาคาร การแผร่งัสคีวามรอ้นโดยตรงจากดวงอาทติยผ์า่นทาง
หน้าต่าง การนําและการแผร่งัสคีวามรอ้นผา่นกรอบอาคารในสว่นของผนงัทบึ หลงัคา เสาและ
คาน 

 ดงันัน้ การใชม้วลสารทีม่คีา่ความตา้นทานความรอ้นสงู ไมว่า่จะเป็นผนงัทบึ หรอืผนงั
โปรง่แสงและการใชฉ้นวนกนัความรอ้นเสรมิบรเิวณชัน้ผนงั หรอื ช่องวา่งใตห้ลงัคา จะเป็นการ
ป้องกนัและหน่วงเวลา (Time-lag) ของความรอ้นทีเ่ขา้สูก่รอบอาคารไดเ้ป็นอยา่งด ี
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พืชพนัธุธ์รรมชาติ 

 - ปลกูตน้ไมข้นาดใหญ่ทีม่ทีรงแผก่วา้งและพุม่ใบโปรง่บรเิวณรอบๆ อาคาร เพือ่ใหร้ม่
เงาชว่ยลดความรอ้นทีเ่กดิจากรงัสตีรงจากดวงอาทติย ์(Direct Sun) แต่ไมก่กัเกบ็ความชืน้ 
 - ใชไ้มพุ้ม่เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ยน็ โดยใหม้ลีมพดัผา่นทาํใหเ้กดิการระเหยของน้ํา 
 - ปลกูหญา้หรอืพชืคลุมดนิเพือ่ป้องกนัความรอ้นใหก้บัดนิ และทาํใหอุ้ณหภูมผิวิของ
สภาพแวดลอ้มเยน็ลง 

สภาพภมิูประเทศ 

 - ปรบัความลาดเอยีงของพืน้ดนิใหเ้อยีงไปทางทศิเหนือ (North Slope) เพือ่ใหร้แัสงแดด
น้อยลง 
 - ปรบัแต่งเนินดนิรอบอาคารเพือ่ช่วยใหก้ระแสลมเยน็สามารถพดัผา่นตวัอาคาร 
 - ใชป้ระโยชน์จากอุณหภมูขิองดนิทีเ่ยน็กวา่อากาศ โดยใหพ้ืน้ชัน้ล่างของอาคารสมัผสั
กบัผวิดนิ หรอืออกแบบใหผ้นงัอาคารบางสว่นอยูใ่ตด้นิ 
 - ใชแ้หล่งน้ําขนาดใหญ่ (ความลกึตัง้แต่ 1.5 เมตรขึน้ไป) สรา้งความเยน็ใหแ้ก่
สภาพแวดลอ้ม โดยใหม้กีระแสลมพดัผา่นเพือ่ทาํใหเ้กดิการระเหยของน้ํา 

สภาพภมิูอากาศ 

 - การใชป้ระโยชน์จากลม (Cross Ventilation) สาํหรบัประเทศไทยมกีระแสลมหลกัมา
จากทศิใต/้ตะวนัตกเฉียงใตใ้นฤดรูอ้น และจากทางทศิเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดหูนาว จงึ
ควรวางอาคารและชอ่งเปิดใหข้วางทศิทางลม 
 - ควรออกแบบใหอ้าคารมชีอ่งทางใหล้มเขา้และลมออกทีม่ขีนาดเหมาะสม โดยใหล้มพดั
ผา่นชว่งตวัผูอ้ยูภ่ายในอาคาร (บรเิวณทีไ่มม่กีารปรบัอากาศ) 

ตวัอาคาร 

 - หนัดา้นแคบของอาคารไปทางทศิตะวนัออก-ตะวนัตก หรอืใหด้า้นแคบของอาคารหนั
ไปทางทศิทีไ่ดร้บัแสงอาทติยต์อนบ่าย (ทศิตะวนัตกเฉียงใต)้ 
 - ใชก้ารวางทศิทางอาคารของอาคารประกอบกบัการปลกูตน้ไมร้อบอาคารในการ
กาํหนดทศิทางลมใหพ้ดัผา่นอาคาร 
 - วางอาคารใหต้ัง้ฉากกบัทศิทางลม โดยพจิารณาความเรว็และทศิทางของลมในแต่ละ
ฤดกูาล เพือ่ใชป้ระโยชน์จากลมธรรมชาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 - อุดหรอืปิดรอยต่อในสว่นต่างๆ ของอาคารเพือ่ลดการรัว่ซมึของอากาศ เชน่ ตามวงกบ
หน้าต่างและประตู ระหวา่งผนงักบัฐานราก ระหวา่งกําแพงกบัหลงัคา รอยต่อระหวา่งผนงั ช่อง
เจาะทีพ่ืน้ ผนงัหรอืหลงัคาสาํหรบัการเดนิทอ่ต่างๆ ฯลฯ ใหส้นิทดว้ยซเีมนตแ์ละซลิโิคน 

รปูทรงอาคาร 

 - มอีตัราสว่นพืน้ทีผ่วิต่อพืน้ทีใ่ชส้อยตํ่าสดุ หรอืการออกแบบใหก้รอบอาคารมเีสน้รอบ
รปูน้อย 
 - มกีารรัว่ซมึของอากาศตํ่า แต่ยอมใหม้กีารไหลเวยีนอากาศผา่นผวิอาคาร 
 - ในกรณีทีอ่าคารมรีปูทรงเรยีวยาว ควรวางอาคารในแนวทศิตะวนัออก-ตะวนัตก 

ต าแหน่งช่องเปิด 

 - ใชแ้สงธรรมชาตใิหม้ากทีส่ดุ โดยเฉพาะแสงกระจาย (Diffuse Light) หลกีเลีย่ง
แสงแดด (Direct Sun) 
 - ควรลดปรมิาณกระจกทางดา้นทศิตะวนัออกและตะวนัตกใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ เพือ่ลด
ความรอ้นทีเ่ขา้อาคารและการระคายเคอืงในการมองเหน็ (Glare) 
 - ตดิตัง้อุปกรณ์บงัแดด (Shading Device) แบบถาวรเหนือกระจกเพือ่บงัรงัสอีาทติย์
โดยตรง (Direct Solar Radiation) หรอืพจิารณาใชก้ารออกแบบภูมทิศัน์(Landscape) ชว่ยใน
การบงัแดด และจาํกดัปรมิาณกระจกในทศิตะวนัออกและตะวนัตกใหม้น้ีอยทีส่ดุ เพราะบงัแดด
ไดย้ากกวา่กระจกทางดา้นทศิใต ้
 - ไมค่วรมชีอ่งแสงขนาดใหญ่บนหลงัคา (Skylight) ยกเวน้กรณีทีไ่ดม้กีารออกแบบให้
สามารถป้องกนัรงัสตีรงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 - การออกแบบอุปกรณ์บงัแดดมผีลกบัการใชแ้สงสวา่งธรรมชาตภิายในอาคารโดยตรง 
ดงันัน้จงึควรพจิารณาควบคูก่นัไป 
 - ใหแ้ต่ละหอ้งมทีางเขา้ออกของลมโดยใหท้างลมออกอยูส่งูเพือ่ใหเ้กดิการลอยตวัของ
อากาศรอ้น (Stack Effect) 

ผนังทึบ 

 - เพิม่ความสามารถในการตา้นทานความรอ้นใหก้บัผนงั (ค่า R สงู) หรอืคา่สมัประสทิธิ ์
การถ่ายเทความรอ้น (U-Value) ตํ่า โดยการตดิตัง้หรอืบุฉนวนกนัความรอ้นทีผ่นงัดา้นนอกของ
อาคาร หรอืใชผ้นงั 2 ชัน้มชีอ่งวา่งอากาศ (Air-Gap)ระหวา่งชัน้ของผนงัเป็นอากาศหรอืฉนวน
เพือ่กนัความรอ้น ในบางกรณีทีม่คีวามเหมาะสมเช่น ไมต่อ้งการใชร้ะบบปรบัอากาศในอาคาร 
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อาจออกแบบผนงัใหม้มีวลสารทีห่น่วงความรอ้นได ้12 ชัว่โมง เพือ่ปรบัปรงุสภาวะน่าสบายและ
เพิม่ประสทิธภิาพของอาคารโดยเฉพาะผนงัทางทศิตะวนัตกทีไ่ดร้บัความรอ้นมาก 
 - อาคารปรบัอากาศทีม่กีารเปิดและปิดเครือ่งปรบัอากาศระยะยาว อาจพจิารณาใชผ้นงัที่
มกีารผสมผสานของมวลสารและฉนวนอยา่งเหมาะสม โดยใหม้วลสารอยูด่า้นนอก ตดิตัง้ฉนวน 
ในดา้นในผนงัอาคาร และใชฉ้นวนสะทอ้นความรอ้นเพิม่ค่า Rใหช้อ่งวา่งอากาศระหวา่งผนงั 
 - อาคารปรบัอากาศทีม่กีารเปิดและปิดเครือ่งปรบัอากาศระยะสัน้ ควรใชผ้นงัทีม่มีวลสาร
น้อย ตดิตัง้ฉนวนความรอ้นและใชว้สัดทุีม่กีารสะสมความรอ้นความชืน้น้อยตวัอยา่งเชน่ ผนงั
ระบบฉนวนกนัความรอ้นภายนอก (External Insulation and Finished System : EIFS) 
 - สขีองผนงัภายนอกอาคารควรเป็นสอี่อน หรอืใชว้สัดุผวิมนัเพือ่สะทอ้นความรอ้น 
 - ในกรณีของอาคารขนาดใหญ่ ทีม่คีวามหนาของผนงับรเิวณแกน (Core) หรอืช่องลฟิต์
หนามาก ควรใหอ้ยูใ่นทศิตะวนัตก เพือ่ใชเ้ป็นสว่นป้องกนัความรอ้น (Buffer Zone) ทีร่อ้นจดั
ในชว่งบ่าย 
 - ทาํทีบ่งัแดดเพือ่ใหผ้นงัอยูใ่นรม่เงาตลอดทัง้วนั โดยเวน้ชอ่งวา่งระหวา่งทีบ่งัแดดกบั
ผนงัเพือ่ลดการสะสมความรอ้น 
 - ผนงัทีม่กีารเล่นผวิ (Texture) เพิม่พืน้ทีผ่วิ เพือ่ลดผลกระทบจากความรอ้น 

หลงัคาทึบ 

 - เพิม่ความสามารถในการตา้นทานความรอ้นใหก้บัหลงัคา (ค่า R สงู) โดยการตดิตัง้
หรอืบุฉนวนกนัความรอ้นใตห้ลงัคาหรอืระหวา่งชัน้ฝ้าเพดานกบัหลงัคา โดยอาจมชีอ่งระบาย
อากาศเพือ่ระบายอากาศรอ้นจากใตห้ลงัคาออกสูภ่ายนอกอาคาร 

 - ตดิตัง้แผน่ฟิลม์อลมูนิัม่ (Reflective Aluminum Film) บางๆ ทีส่ะทอ้นความรอ้นไดไ้ว้
ทีด่า้นล่างของหลงัคา 
 - เลอืกใชห้ลงัคาสอี่อนเพือ่สะทอ้นรงัสอีาทติย ์
 - หลกีเลีย่งการทาํชอ่งแสงบนหลงัคา (Skylight) แต่ถา้ตอ้งมคีวรทาํแผงบานเกลด็บงั
แสงแดดและตดิตัง้ใหถู้กทศิทาง เพราะความรอ้นมากกวา่ 90%มาจากการแผร่งัสคีวามรอ้นของ
หลงัคาเขา้มายงัภายในอาคาร 
 - วสัดุหลงัคาอาคารควรเป็นวสัดุทีม่มีวลสารน้อย มกีารดดูกลนืและสะสมความรอ้นตํ่า มี
คา่ความตา้นทานความรอ้นสงู (Rสงู) 
 - ใหล้อนของกระเบือ้งหลงัคาขวางกบัการโคจรของดวงอาทติย ์(ตะวนัออกไปตะวนัตก
ออ้มใต)้ เพือ่บงัแดดใหก้นัและลดความรอ้น 
 - ออกแบบเป็นหลงัคาจัว่ หรอืเพิม่ชอ่งวา่งใตห้ลงัคา หรอืทาํเป็นหลงัคา 2 ชัน้ หรอื
หลงัคาทรงสงูระบายอากาศรอ้นออกดา้นบน ไมค่วรเป็นหลงัคาแบนราบและหนา 
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ฉนวนกนัความร้อน 

 - ใยแกว้ หรอื ไฟเบอรก์ลาส มคีุณสมบตัใินการกนัความรอ้นไดด้ ีมคี่าการกนัไฟไดส้งู
ถงึ 300 องศาเซลเซยีส และกนัเสยีงไดด้ว้ยแต่ไมท่นต่อความชืน้ 
 - รอ็ควลู กนัความรอ้นเทยีบเทา่ฉนวนใยแกว้ แต่ทนไฟไดด้กีวา่ และดดูซบัเสยีงไดด้แีต่
ไมท่นต่อความชืน้ 
 -โฟมชนิดต่างๆ มคีุณสมบตัใินการกนัความรอ้นไดด้ ี(ใกลเ้คยีงกบัฉนวนใยแกว้และรอ็
ควลู)และกนัน้ําได ้แต่ไมท่นต่อรงัสอีลัตราไวโอเลต (UV) และความรอ้นสงูๆ(จุดหลอมเหลวมกั
ตํ่ากวา่ 100 องศาเซลเซยีส) 
 - เซลลโูลสกนัความรอ้นดพีอๆกบัใยแกว้และรอ็ควลู ตอ้งใสส่ารกนัไฟลามเพราะทาํจาก
เยือ่ไมแ้ละกระดาษ 
 - อลมูนิัม่ฟอยลใ์หม้ปีระสทิธภิาพในการกนัความรอ้น ตอ้งทาํใหม้ชีอ่งวา่งอากาศระหวา่ง
แผน่ฟอยลก์บัฝ้าเพดานไมน้่อยกวา่ 1 น้ิว เพือ่เพิม่ค่าความเป็นฉนวน 

กระจก 

 - ใชก้ระจกทีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารบงัแดด (Shading Coefficient : SC) ตํ่า เพือ่ลด
ปรมิาณรงัสอีาทติย ์(คลื่นสัน้) ทีผ่า่นกระจกเขา้สูภ่ายในอาคารและเปลีย่นเป็นความรอ้น (คลื่น
ยาว) 
 - ใชก้ระจกทีม่คีา่การสอ่งผา่นของแสง (Light Transmittance : LT) ในชว่งคลื่นทีจ่าํเป็น
ต่อการมองเหน็ (Visible Light) สงูมากพอทีจ่ะนําแสงธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ในอาคารได ้(LT 
ไมค่วรน้อยกวา่ 20%) 
 - ควรพจิารณากระจกทีม่อีตัราสว่น LSG (Light-to-Solar-Gain Ratio) สงู ค่า LSGเป็น
คา่ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบปรมิาณของแสงสว่างกบัปรมิาณความรอ้นทีผ่า่นกระจก(LT/SC) ดงันัน้ถา้
กระจกมคีา่ LSG มากกวา่ 1 แสดงว่ามแีสงสวา่งผา่นเขา้มาภายในอาคารมากกวา่ความรอ้น และ
เป็นกระจกทีเ่หมาะสมสาํหรบันําแสงธรรมชาตเิขา้มาใชภ้ายในอาคาร 
 - ใชก้ระจกทีม่คีา่สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นรวม (U) ตํ่า เพือ่ลดปรมิาณความรอ้น
ทีเ่กดิจากนํา (Conduction) จากภายนอกเขา้สูภ่ายในอาคาร เชน่ กระจก 2 ชัน้(Double 
Glazing) หรอื 3 ชัน้ (Triple Glazing) เป็นตน้ 
 - ควรเลอืกวสัดุกระจกทีม่คีา่ SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) ตํ่า ค่า SHGC เป็น
ผลรวมของรงัสอีาทติยท์ีส่ง่ผา่นกระจกกบัสว่นของรงัสทีีถู่กดดูซบัอยูภ่ายในกระจก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สาํหรบัผนงัทางดา้นทศิตะวนัออก ตะวนัตก และใต ้เพือ่ป้องกนัรงัสอีาทติยแ์ละเพือ่
ความสบายตาของผูใ้ชง้านอาคาร 
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 - พจิารณาอทิธพิลของอุณหภูมผิวิกระจกเมือ่ไดร้บัความรอ้น ซึง่เกดิจากการแผร่งัสเีขา้
สูภ่ายในอาคารและมผีลต่อค่าเฉลีย่ของอุณหภมูผิวิโดยรอบ (Mean Radiant Termperature : 
MRT) ทาํใหม้ผีลต่อสภาวะน่าสบายของผูใ้ชอ้าคาร 
 - กระจกตดัแสง (Tinted Glass) ลดแสงจา้และความรอ้น ถา้ทอ้งฟ้ามดืมวัจะทาํใหแ้สง
สวา่งเขา้สูอ่าคารไดไ้มเ่พยีงพอ 
 - กระจกดดูกลนืความรอ้น (Heat Absorbing Glass) ดดูซมึความรอ้นได ้45% และถา้มี
ทีก่นัแดดใหก้ระจกอยูใ่นรม่จะลดความรอ้นไดถ้งึ 75% 
 - กระจกเคลอืบผวิสะทอ้นแสง (Reflecting Metallic Coating) ลดทัง้ความรอ้นและแสง
สวา่ง มคีา่ R มากกวา่กระจกดดูกลนืความรอ้น แต่ขณะเดยีวกนักจ็ะแผก่ระจายความรอ้นใหก้บั
ภายในหอ้ง ดงันัน้จงึเหมาะสมกบัเมอืงหนาวมากกวา่ 
 - กระจกสองชัน้ (Double Glazing) ลดความรอ้นไดถ้งึ 80% และยอมใหแ้สงสวา่งผา่น
เขา้มาไดม้าก ลดแสงจา้ ป้องกนั UV แต่ราคาคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบักระจกชนิดอื่นๆ เชน่ 
กระจก Heat Stop ใชก้บัอาคารสว่นปรบัอากาศ มคีา่ SC ตํ่า แสงสวา่งผา่นเขา้มาไดม้าก แต่
ความรอ้นผา่นไดน้้อย มคีา่การนําความรอ้นตํ่า (เป็นกระจก 2 ชัน้ มก๊ีาซเฉื่อยบรรจุอยูต่รงกลาง) 
 - กระจกตดิฟิลม์ Low E (Low Emissivity) หรอืฟิลม์ทีม่คีา่สมัประสทิธิก์ารแผร่งัสตีํ่าและ
เคลอืบ Sun Protection ทีม่คีา่สมัประสทิธิก์ารบงัแดดตํ่า จะช่วยลดความรอ้นเขา้สูอ่าคารไดม้าก 
 - กระจกลามเินต ใชก้บัอาคารสว่นไมป่รบัอากาศ เพือ่ประโยชน์ในการนําความรอ้นออก
สูภ่ายนอกอาคาร 
 - หา้มใชก้ระจกทีม่คีา่สมัประสทิธิก์ารสะทอ้นรงัสอีาทติย ์(Reflectance) เกนิกวา่ 0.2 

2.7 ทฤษฎีการรบัรู้ (Perception Theory) 

 การรบัรูเ้ป็นพืน้ฐานการเรยีนรูท้ีส่าํคญัของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤตกิรรมใดๆ 
จะขึน้อยูก่บัการรบัรูจ้ากสภาพแวดลอ้ม ของตน และความสามารถในการแปลความหมายของ
สภาพนัน้ๆ ดงันัน้ การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพจงึขึน้อยูก่บัปัจจยัการรบัรู ้และสิง่เรา้ทีม่ี
ประสทิธภิาพ ซึง่ปัจจยัการรบัรูป้ระกอบดว้ยประสาทสมัผสั และปัจจยัทางจติ คอืความรูเ้ดมิ 
ความตอ้งการ และเจตคตเิป็นตน้ การรบัรูจ้ะประกอบดว้ยกระบวนการสามดา้น คอืการรบัสมัผสั
การแปลความหมายและอารมณ์ 

 การรบัรู้ หมายถงึ การรูส้กึสมัผสัทีไ่ดร้บัการตคีวามใหเ้กดิความหมายแลว้ เชน่ในขณะ
น้ี เราอยูใ่นภาวะการรูส้กึ(Conscious) คอืลมืตาตื่นอยู ่ในทนัใดนัน้ เรารูส้กึไดย้นิเสยีงดงัปังมา
แต่ไกล(การรูส้กึสมัผสั-Sensation) แต่เราไมรู่ค้วามหมายคอืไมรู่ว้า่เป็นเสยีงอะไร เราจงึยงัไม่
เกดิการรบัรู ้แต่ครูต่่อมามคีนบอกวา่เป็นเสยีงระเบดิของยางรถยนต ์เราจงึเกดิการรูค้วามหมาย
ของการรูส้กึสมัผสันัน้ ดงัน้ีเรยีกวา่เราเกดิการรบัรู ้



29 

 

 การรบัรูเ้ป็นผลเนื่องมาจาการทีม่นุษยใ์ชอ้วยัวะรบัสมัผสั (Sensory motor) ซึง่เรยีกวา่ 
เครือ่งรบั (Sensory) ทัง้ 5 ชนิด คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิหนงั 

 จากการวจิยัมกีารคน้พบวา่การรบัรูข้องคนเกดิจากการเหน็ 75% จากการไดย้นิ13% 
การสมัผสั 6% กลิน่ 3% และรส 3% 

 การรบัรูจ้ะเกดิขึน้มากน้อยเพยีงใดขึน้ อยูก่บัสิง่ทีม่อีทิธพิล หรอืปัจจยัในการรบัรู ้ไดแ้ก่ 
ลกัษณะของผูร้บัรู ้ลกัษณะของสิง่เรา้ เมือ่มสีิง่เรา้เป็นตวักาํหนดใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดน้ัน้จะตอ้งมี
การรบัรู ้เกดิขึน้ก่อน เพราะการรบัรู ้เป็นหนทางทีนํ่าไปสูก่ารแปลความหมายทีเ่ขา้ใจกนัได ้ซึง่
หมายถงึ การรบัรูเ้ป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู ้ถา้ไมม่กีารรบัรูเ้กดิขึน้ การเรยีนรูย้อ่มเกดิขึน้ไมไ่ด ้
การรบัรูจ้งึเป็นองคป์ระกอบสาํคญั ทีท่าํใหเ้กดิความคดิรวบยอด ทศันคตขิองมนุษย ์อนัเป็นสว่น
สาํคญัยิง่ในกระบวนการเรยีนการสอนพฤตกิรรมต่างๆนําไปสูก่ารกาํหนดทฤษฎกีารเรยีนรูต้่างๆ 

การจดัระบบการรบัรู้ 

 มนุษยเ์มือ่พบสิง่เรา้ไมไ่ดร้บัรูต้ามทีส่ิง่เรา้ปรากฏแต่จะนํามาจดัระบบตามหลกัดงัน้ี 
 1.หลกัแหง่ความคลา้ยคลงึ (Principle of similarity) สิง่เรา้ใดทีม่คีวามคลา้ยกนัจะรบัรูว้า่
เป็นพวกเดยีวกนั 
 2.หลกัแหง่ความใกลช้ดิ (Principle of proximity ) สิง่เรา้ทีม่คีวามใกลก้นัจะรบัรูว้า่เป็น
พวกเดยีวกนั 
 3.หลกัแหง่ความสมบรูณ์ (Principle of closure) เป็นการรบัรูส้ ิง่ทีไ่มส่มบรูณ์ใหส้มบรูณ์
ขึน้ 
การเรยีนรูข้องคนเราจากไมรู่ ้ไปสูก่ารเรยีนรู ้ม ี5 ขัน้ตอน ดงัที ่กฤษณา ศกัดิศ์ร ี(2530) กล่าว
ไวด้งัน้ี 
 "การเรยีนรูเ้กดิขึน้เมือ่ สิง่เรา้ มาเรา้ ประสาทกต็ื่นตวั เกดิการรบัสมัผสักบัอวยัวะรบั
สมัผสัดว้ยประสาททัง้ 5 แลว้สง่กระแสสมัผสัไปยงัระบบประสาทสว่นกลาง ทาํใหเ้กดิการแปล
ความหมายขึน้ โดยอาศยัประสบการณ์เดมิและอื่นๆ เรยีกวา่ การรบัรู ้(perception) เมือ่แปล
ความหมายแลว้กจ็ะมกีารสรปุผลของการรบัรูเ้ป็นความคดิรวบยอด แลว้มปีฏกิริยิาตอบสนอง
(response) อยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อสิง่เรา้ตามทีร่บัรู ้เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
แสดงว่าการเรยีนรูไ้ดเ้กดิขึน้แลว้ประเมนิผลทีเ่กดิจากการตอบสนองต่อสิง่ เรา้ไดแ้ลว้" 
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ล าดบัขัน้ของการเรียนรู้ 

 ในกระบวนการเรยีนรูข้องคนเรานัน้ จะประกอบดว้ยลาํดบัขัน้ตอนพืน้ฐานทีส่าํคญั 3 
ขัน้ตอนดว้ยกนั คอื 

 1.ประสบการณ์ (experiences)ผา่นประสาทสมัผสัทัง้หา้ ซึง่ไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และ
ผวิหนงั ประสาทรบัรูเ้หล่าน้ีจะเป็นเสมอืนช่องประตูทีจ่ะใหบุ้คคลไดร้บัรูแ้ละตอบ สนองต่อสิง่เรา้
ต่าง ๆประสบการณ์ต่าง ๆ ทีบุ่คคลไดร้บันัน้ยอ่มจะแตกต่างกนั บางชนิดกเ็ป็นประสบการณ์ตรง 
บางชนิดเป็นประสบการณ์แทน บางชนิดเป็นประสบการณ์รปูธรรม และบางชนิดเป็น
ประสบการณ์นามธรรม หรอืเป็นสญัลกัษณ์ 

 2.ความเขา้ใจ (understanding) หลงัจากบุคคลไดร้บัประสบการณ์แลว้ ขัน้ต่อไปกค็อื 
ตคีวามหมายหรอืสรา้งมโนมต ิ(concept) ในประสบการณ์นัน้กระบวนการน้ีเกดิขึน้ในสมองหรอื
จติของบุคคล เพราะสมองจะเกดิสญัญาณ (percept) และมคีวามทรงจาํ (retain) ขึน้ ซึง่เราเรยีก
กระบวนการน้ีวา่ "ความเขา้ใจ" ในการเรยีนรูน้ัน้ บุคคลจะเขา้ใจประสบการณ์ทีเ่ขาประสบไดก้็
ต่อเมือ่เขาสามารถจดัระเบยีบ (organize) วเิคราะห ์(analyze) และสงัเคราะห ์(synthesis) 
ประสบการณ์ต่าง ๆ จนกระทัง่หาความหมายอนัแทจ้รงิของประสบการณ์นัน้ได ้

 3.ความนึกคดิ (thinking) ความนึกคดิถอืวา่เป็นขัน้สดุทา้ยของการเรยีนรู ้ซึง่เป็น
กระบวนการทีเ่กดิขึน้ในสมอง Crow (1948) ไดก้ล่าววา่ ความนึกคดิทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ ตอ้ง
เป็นความนึกคดิทีส่ามารถจดัระเบยีบ (organize) ประสบการณ์เดมิกบัประสบการณ์ใหมท่ีไ่ดร้บั
ใหเ้ขา้กนัได ้สามารถทีจ่ะคน้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์ทัง้เก่าและใหม ่ซึง่เป็นหวัใจ
สาํคญัทีจ่ะทาํใหเ้กดิบรูณาการการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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2.8 การออกแบบให้มีการปฏิสมัพนัธ ์

 การมปีฏสิมัพนัธก์นั (Interactive) เพือ่กระตุน้ในเกดิกระบวนการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหม้กีาร
ปฏสิมัพนัธ ์3 รปูแบบไดแ้ก ่

  1.ปฏิสมัพนัธก์นัระหว่าง คน กบั คน หมายถงึการจดัพืน้ทีใ่หม้กีาร
แลกเปลีย่นและโตต้อบกนัทางความคดิ และการกระทาํ หรอืในลกัษณะของคนทีส่ามารถรบัรูถ้งึ
กจิกรรม ทีอ่กีฝ่ายหน่ึงปฏบิตัอิยู ่โดยไมเ่กดิการรบกวนซึง่กนัและกนั 

 

 

 

ภาพที ่12 แสดงการปฏสิมัพนัธก์นัระหวา่ง คน กบั คน 

  2.ปฏิสมัพนัธก์นัระหว่าง คน กบั วตัถ ุหมายถงึ การจดัใหม้พีืน้ทีท่ีผู่ใ้ชง้าน
สามารถเขา้ไปสมัผสั เรยีนรู ้แลกเปลีย่น กบัวตัถุทีจ่ดัแสดงขึน้ในนิทรรศการ รวมถงึการ
จดัลาํดบัการรบัรูข้องพืน้ทีน่ัน้ๆดว้ยวตัถุ 

 

 

ภาพที ่13 แสดงการปฏสิมัพนัธก์นัระหวา่ง คน กบั วตัถุ 

  3.ปฏิสมัพนัธก์นัระหว่าง คน กบั สภาพแวดล้อม หมายถงึสภาพแวดลอ้มที่
อยูร่อบๆทาํใหผู้ใ้ชง้านรบัรู ้สมัผสั แลกเปลีย่นกบัสภาพแวดลอ้มทีก่าํหนดไว ้

 

 

 

ภาพที ่14 แสดงการปฏสิมัพนัธก์นัระหวา่ง คน กบั สภาพแวดลอ้ม 
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การมีปฏิสมัพนัธท่ี์หลากหลาย 

 ปฏสิมัพนัธท์ีห่ลากหลายเกดิจากกระบวนการเรยีนรูท้ีด่ทีีไ่ดจ้ากการกระตุน้ หรอืการ
สรา้งโอกาส การตอบสนองทีห่ลากหลาย 

  1.การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง คน กบั คนท่ีหลากหลาย หมายถงึคนหน่ึงคนมี
ปฏสิมัพนัธก์บัหลายๆคน หรอืทุกๆคนมปีฏสิมัพนัธก์นั 

 

 

 

ภาพที ่15 แสดงการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคน กบัคนทีห่ลากหลาย 

  2.การมีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่าง คน กบัวตัถท่ีุหลากหลาย หมายถงึคนหน่ึง
ทาํปฏสิมัพนัธก์บัวตัถุหลายชิน้ หรอืคนหลายๆคนทาํปฏสิมัพนัธก์บัวตัถุเพยีงชิน้เดยีว 

 

 

 

ภาพที ่16 แสดงการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคน กบัวตัถุทีห่ลากหลาย 

  3.การมีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่าง คน กบั สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 
หมายถงึคนหน่ึงตนทาํปฏสิมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปเรือ่ยๆ และมกีารเชื่อมต่อกนัได้
หลายรปูแบบ 

 

 

 

 

ภาพที ่17 แสดงการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคน กบัสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย 
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  4.ปฏิสมัพนัธท่ี์หลากหลาย เป็นไปไดใ้นสว่นของ ลาํดบั/เน้ือหา/กจิกรรม/การ
เชื่อมต่อ/รปูแบบพืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่18 แสดงการมปีฏสิมัพนัธท์ีห่ลากหลายทางดา้นเนื้อหาแต่ยงัคงมสีว่นทีเ่ชือ่มโยงกนั 

  5.มีบรรยากาศท่ีเน้นความสนุก โดยใชพ้ืน้ทีล่กัษณะInformal space 
มากกวา่Formal space เชน่พืน้ทีเ่รยีนรูท่ีไ่มใ่ชห่อ้งเรยีน หรอืพืน้ทีท่ีใ่ชง้านไดห้ลากหลาย ไมม่ี
ขอบเขตทีช่ดัเจน มคีวามยดืหยุน่ของการใชง้าน 

 

 

 

 

ภาพที ่19 แสดงการมปีฏสิมัพนัธท์ีส่ภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลายในการเชือ่มโยงพืน้ทีเ่ขา้ดว้ยกนั 

 

 

 

 

ภาพที ่20 แสดงการการใชพ้ืน้ทีแ่บบไมช่ดัเจน พืน้ทีท่ีซ่อ้นทบักนัแบบ Informal space



34 
 

2.9 การศึกษาโครงการประเภทเดียวกนั และอาคารตวัอย่าง 

 การศึกษาอาคารท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั 

  เป็นการศกึษาในหลายๆเรือ่งเพือ่เป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีม่อียูก่บัขอ้มลู
จรงิๆศกึษาปัญหา ขอ้ด ีขอ้เสยีเพือ่นํามาพฒันาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัโครงการ 

 การศึกษาอาคารท่ีมีลกัษณะอ่ืน 

  เป็นการศกึษาบางเรือ่งบางสว่นทีม่คีวามสาํคญัสามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บั
โครงการได ้

1.Xi'an Jiaotong–Liverpool University Administration Information Building 

 

 

 

 

 

ภาพที ่21 แสดงภายนอกและภายในอาคาร 

ชื่อโครงการ                      มหาวทิยาลยัซอีาน เจยีวตง-ลเิวอรพ์ลู(Xi'an Jiaotong–Liverpool 
University Administration Information Building , China) 

ประเภทโครงการ               การศกึษา 
ชื่อสถาปนิกผูอ้อกแบบ        Aedas (andy wen, jingjing cao, dongwei wang) 
ปีทีส่รา้งเสรจ็                    2013 
สถานทีต่ัง้                        Suzhou, China 
เจา้ของโครงการ                uzhou industrial park education investment development co. 

ltd. 
พืน้ทีต่ ัง้โครงการ               156,597 ตารางเมตร 
พืน้ทีใ่ชส้อย                      59,893 ตารางเมตร 
ความสงูอาคาร                  14 ชัน้ (61เมตร) 
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 โปรแกรม เป็นอาคารกอง
อาํนวยการขอ้มลูมหาวทิยาลยั 
Xi’an Jiaotong-Liverpool กระตุน้
ใหเ้กดิการทาํงานรว่มกนัระหวา่ง
เจา้หน้าทีแ่ละนกัศกึษา 
ประกอบดว้ย  Administration 
center ,Learning resources 
center , Student activities 
center , Training center และ
สว่นserviceอื่นๆ                                              ภาพที ่22 แสดงมุมมองภายใน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่23 แสดงรปูตดัของอาคาร และการจดัแบง่พืน้ที ่
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ภาพที ่24 แสดงรปูตดัของอาคาร และการจดัแบง่พืน้ที ่

 

  

 

ภาพที ่25 แสดงมมุมองแบบต่างๆ 

 แนวความคดิ ชอ่งวา่งต่างๆในอาคารเป็นการเชื่อมโยงโปรแกรมทีแ่ตกต่างกนัภายใน
อาคารประกอบดว้ยฝ่ายบรหิาร ศูนยก์ลางการเรยีนรูแ้ละแหล่งการเรยีนรู ้ศนูยฝึ์กอบรม 
ศนูยก์ลางกจิกรรมนกัศกึษา 

 

 

 

ภาพที ่27 แสดงรปูหนิทีเ่ป็นแนวคดิในการออกแบบ 

 ออกแบบรปูทรงอาคารใหเ้หมาะกบัลมประจาํทศิในแต่ละฤดกูาล ผนงัสงูทางทศิตะวนัตก
เฉียงเหนือเน่ืองจากเป็นทศิทีม่ลีมหนาวผา่น ฝัง่ตรงขา้มเป็นชอ่งยาวเพือ่ใหม้กีารไหลเวยีนของ
ลมในฤดรูอ้น ชอ่งวา่งทาํใหแ้สงธรรมชาตเิขา้สูอ่าคาร มsีhadeในแนวนอนเพือ่แกไ้ขปัญหาความ
รอ้นจากแสงอาทติยด์า้นขา้งอาคาร 
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 สรปุการศกึษาโครงการ Xi'an Jiaotong–Liverpool University Administration 
Information Building 

ขอ้ด ี1.พืน้ทีก่จิกรรมภายในอาคารเชื่อมโยงกนัดว้ยชอ่งเปิดและช่องวา่ง ทาํใหแ้ต่ละกจิกรรมมี
ความสมัพนัธก์นั มองเหน็การโตต้อบกบับรบิทโดยรอบและผูค้น 

       2.ความสงูของช่องเปิดทีแ่ตกต่างกนัทาํใหเ้กดิการระบายอากาศและรบัแสงธรรมชาตไิด้
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 แสดงรูปด้านและภายใน 
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2.Nanyang Technological University (NTU) School of Art, Design and Media 
(ADM),Singapore 

 

 

 

 

 

ภาพที ่29 แสดงรปูทรงอาคารดา้นนอก 

ชื่อโครงการ                      Nanyang Technological University (NTU) School of Art, 
Design and Media (ADM),Singapore  

ประเภทโครงการ               การศกึษา  
ชื่อสถาปนิกผูอ้อกแบบ        CPG Consultants Pte Ltd 
ปีทีส่รา้งเสรจ็                    June 2006 
สถานทีต่ัง้                        81 Nanyang Drive Singapore 637458 
เจา้ของโครงการ                 Nanyang Technological University 
พืน้ทีต่ ัง้โครงการ                200 เฮกตา 
พืน้ทีใ่ชส้อย                      215,000-square-foot 
ความสงูอาคาร                  5 ชัน้  
 โปรแกรม เป็นอาคารเรยีนศลิปะสูก่ารเป็นมอือาชพี School of Art, Design and Media 
(ADM) ประกอบดว้ย หอ้งสมดุ, Auditorium , Lab ,Studio Workshop ,Tutorial And CritRoom 
, Lecture Theatre และสว่นserviceอื่นๆ 

 แนวความคดิ กระจกช่วยใหม้องเหน็ววิดา้นนอกไดเ้ตม็ที ่เกดิการเชือ่มต่อทศันียภาพ
ของภูมทิศัน์ทีส่วยงามโดยรอบ  ไฟจะรวมไปบนหลงัคาเพือ่ใหใ้ชใ้นช่วงเยน็  ในเวลากลางคนื
อาคารเรอืงจะสอ่งแสงเหมอืนโคมไฟและอาํนวยความสะดวกใหก้จิกรรมต่างๆ  
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ภาพที ่30 แสดงมมุมองภายในอาคาร 

สรปุการศกึษาโครงการ Nanyang Technological University (NTU) School of Art, Design 
and Media (ADM),Singapore 

ขอ้ด ี1.ใชแ้สงสวา่งในอาคารใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด สามารถใชพ้ืน้ทีด่า้นนอกในเวลากลางคนื
ได ้

 

 

 

 

ภาพที ่31 แสดงรปู และรปูตดัแสดงการใชแ้สงจากหลอดไฟใหคุ้ม้ทีส่ดุ 

2.การออกแบบใหร้ปูทรงของอาคารเขา้กบัภมูทิศัน์ทีเ่ป็นป่าและใชร้ปูทรงของอาคารให้
เกดิประโยชน์ในแงข่องการใหร้ม่เงาระหวา่งอาคาร และเกดิการไหลเวยีนอากาศทีด่ ี

3.ผนงักระจกภายในเพิม่การเชื่อมต่อน้ีภาพและการไหล สง่เสรมิการทาํงานรว่มกนัของ
ผูใ้ชง้านและการแลกเปลีย่นความคดิสรา้งสรรค ์ 

 

 

 

 

ภาพที ่32 แสดงการเชือ่ต่อของกจิกรรมภายในอาคาร 
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3.Zeimuls, Centre of Creative Services of Eastern Latvia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่33 แสดงรปูดา้นหน้าของโครงการ 

ชื่อโครงการ                      Zeimuls, Centre of Creative Services of Eastern Latvia  
ประเภทโครงการ               การศกึษา 
ชื่อสถาปนิกผูอ้อกแบบ        SAALS Architecture(Rasa Kalnina, Maris Krumins, Vita 

Skapare) 
ปีทีส่รา้งเสรจ็                    2014 
สถานทีต่ัง้                        Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601, Latvia 
เจา้ของโครงการ                Rezekne City Counsil 
พืน้ทีต่ ัง้โครงการ               12,080 ตารางเมตร 
พืน้ทีใ่ชส้อย                     4,400.0 ตารางเมตร 
ความสงูอาคาร                  6 ชัน้  
 โปรแกรมเป็นศนูยส์รา้งสรรคศ์ลิปะและศนูยร์วมเทคนิคทางการออกแบบสาํหรบัคนรุน่
ใหม ่เพือ่ใหภ้าพลกัษณ์ของเมอืงน่าสนใจมากยิง่ขึน้ ประกอบดว้ยพืน้ทีส่าํหรบัทาํกจิกรรมใหซ้ึง่
มากกวา่60กจิกรรม หอ้งworkshopใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้ร ีconcert hall เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีช่ว่ยให้
เกดิความหวงัใหมส่าํหรบัเมอืงทีจ่ะฟ้ืนบทบาทของการเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมของ Latgale 
สว่นตะวนัออกเฉียงใตข้องลตัเวยี 
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ภาพที ่34 แสดงการใชง้านอาคาร 

 แนวความคดิในการพฒันาอาคารมาจากการประกวดแบบโดยกาํหนดใหอ้าคารมกีาร
เชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของเมอืง จะเหน็ไดจ้ากการหนัดา้นหน้าอาคารไปยงั
ปราสาทโบราณในยคุกลางของรฐัทีย่งัคงอนุรกัษ์เอาไว ้และใชร้ปูทรงเรขาคณติแบบต่างๆในการ
ออกแบบสว่นประกอบของอาคาร อาท ิหลงัคาเขยีว ผนงัคอนกรตี หน้าต่าง ทาํใหเ้กดิความ
หลากหลาย ความแปลกใหม ่เป็นเอกลกัษณ์ทีเ่หน็ไดช้ดัในพืน้ที ่

 รปูรา่งของหลงัคาใหค้วามรูส้กึปลอดภยัและการปกป้องสาํหรบัเดก็ ทัง้ยงัชว่ยใหเ้กดิการ
ไหลเวยีนอากาศ ความหลากหลายของแสงธรรมชาตทิีผ่า่นเขา้มายงัหอ้งพกัทุกหอ้ง ทาํใหห้อ้ง
โถงและทางเดนิน่าสนใจดว้ยการทาํใหด้ลูกึลบัดว้ยความมดื ใชก้ารบอกทศิทางไปยงักจิกรรม
ต่างๆบนพืน้ตวัอยา่งของการออกแบบรว่มสมยัทีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
อารมณ์จากจติวญิญาณของทอ้งถิน่และตน้แบบดัง้เดมิใหม้สีภาพแวดลอ้มใหมท่ีอ่บอุ่นและเป็น
กนัเองสาํหรบัเดก็ และกลมกลนืไปกบัอาคารประวตัศิาสตร ์

 

 

 

 

 

ภาพที ่35 แสดงการใชป้ระโยชน์จากการออกแบบ 

 รปูทรงดนิสองอกออกมาจากหลงัคาสเีขยีวมคีวามสงู5-6ชัน้ตามลาํดบั ซึง่เป็นทีม่าของ
ชื่อ Zeimulsทีแ่ปลวา่ดนิสอในภาษาลตัเวยี 
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ภาพที2่-36 แสดงรปูและรปูตดัอาคาร 

สรปุการศกึษาโครงการ Zeimuls, Centre of Creative Services of Eastern Latvia 

ขอ้ด1ี.รปูทรงของอาคารทาํใหผู้ใ้ชส้อยรูส้กึอบอุ่นและปลอดภยั 

2.การใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาตเิขา้สูต่วัอาคาร 

3.การคาํนึงถงึภูมทิศัน์ของบรบิทเดมิโดยการออกแบบใหก้ลมกลนืกบับรบิทของเมอืงทีม่ี
ลกัษณะเป็นเนิน 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทท่ี 3 

ข้อเสนอในการจดัท ารายละเอียดโปรแกรมของโครงการ 

3.1 แนวความคิดในการพฒันาโครงการ 

 จากนโยบายการพฒันาและฟ้ืนฟูอาคารทีม่คีวามทรดุโทรมภายในมหาวทิยาลยัศรปีทุม 
โครงการสรา้งศนูยก์ลางการเรยีนรูแ้ละการทาํกจิกรรม เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งรวมนกัศกึษา แหล่ง
พกัผอ่นในเวลาวา่ง และสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเกดิบรรยากาศในการทาํกจิกรรมรว่มกนั การฝึกฝน
การเรยีนรูใ้หต้รงกบัสาขาวชิาและการนําไปประยกุตใ์ชใ้นเกดิประโยชน์ในสถานการจรงิ อกีทัง้
ยงัเป็นการประชาสมัพนัธส์าขาวชิาทีม่คีวามโดดเด่นในแก่บุคคลภายนอกไดร้บัรูถ้งึวธิกีารและ
แนวทางการเรยีนการสอนภายใน การสรา้งโอกาสในนกัศกึษาไดม้คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัเจา้ของ
อาชพี รว่มถงึการสรา้งเครอืขา่ยในการประกอบอาชพีของนกัศกึษาหลงัสาํเรจ็การศกึษาไดอ้กี
ดว้ย โดยการใชป้ระโยชน์จากการทดลองเกีย่วกบัเรือ่งวสัดุ พลงังาน และสภาพแวดลอ้มใน
อาคาร เป็นชุดเครือ่งมอืในการออกแบบทีส่ามรถนําไปใชก้บังานสถาปัตยกรรมอื่นๆได ้โดยที่
ยงัคงลกัษณะใหผู้ใ้ชส้อยไปเรยีนรูผ้า่นการทดลองเหล่าน้ีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่37  แสดงภาพรวมของมหาวทิยาลยัศรปีทุม 
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3.2 การทดลองเพื่อค้นหาวสัดจุากธรรมชาติและรปูทรงท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนั  
      ความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร 

การทดลองท่ี1 

วตัถปุระสงคก์ารทดลอง 

 1.เพือ่หาวสัดุทีม่น้ํีาหนกัเบา สามารถกนัความรอ้นเขา้สูต่วัอาคารได ้

สมมติฐาน 

 1.กาบมะพรา้วเป็นวสัดุทีม่น้ํีาหนกัเบา สามรถกนัความรอ้นและอุม้น้ําไดด้ ี

วิธีท าการทดลอง 

 1.ทาํการทดลองโดยการนําสว่นประกอบของหลงัคาเขยีวมาทดสอบเพือ่หาคา่กลางใน
การวดัประสทิธภิาพ บนัทกึผลการทดลอง 

 2.เปลีย่นวสัดุในการทดลองเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการทาํงานของหลงัคาสเีขยีว
โดยใชเ้กณฑใ์นการเปรยีบเทยีบกบั 

 - สว่นประกอบของดนิ 
 - ความหนาของseparation fabric  
 - ลกัษณะdrainage plate 
 - ความหนาprotection mat 
 - dry weight 
 - saturated weight 
เป็นตน้และบนัทกึผลการทดลอง 
 3.เปรยีบเทยีบคา่ต่างๆทีไ่ดจ้ากการทดลอง และสรปุผลการทดลอง 
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ตารางที2่-3 แสดงการวดัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
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ตารางที2่-3 แสดงการวดัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที4่ แสดงการวดัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

 

ผลการทดลอง 

A = น้ําหนกัเบาระบายน้ําไดด้ ี(1-

1.5kg/     10min, 84%) 

B = น้ําหนกัปานกลางอุม้น้ําไดด้(ี1-

1.5kg/     5min, 45%) 

C = น้ําหนกัเบาไมด่ดูความรอ้นบรเิวณผวิ(3”  1hr, 
42.2-32.1 ) 

D = อุณหภูมขิองวตัถุทีอ่ยูภ่ายในมกีารเปลีย่นแปลง
น้อยทีส่ดุ(37.8-40.1  ) 
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สรปุผลการทดลอง : วสัดุธรรมชาตทิมีชีอ่งวา่งมากๆระหวา่งกนัจะทาํใหค้วามรอ้นผา่นไดย้าก 
และมน้ํีาหนกัเบาในขณะทีว่สัดุอื่นน้ําหนกัเพิม่ขึน้ จากผลการทดลองสามารถนําไปเป็นเครือ่งมอื
ในการชว่ยป้องกนัความรอ้นเขา้สูต่วัอาคารไดใ้นทัง้กรณีทีต่อ้งการปรบัอากาศและไมป่รบัอากาศ 

การทดลองท่ี2 

วตัถปุระสงคก์ารศึกษา  

 1.เพือ่หาชอ่งแสงทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัความรอ้น 

สมมติฐานการทดลอง  

 1.น้ําสามารถชะลอความรอ้นเขา้สูอ่าคารไดด้ทีีส่ดุ 

วิธีท าการทดลอง 

 1.ทาํการทดลองโดยการนํากระจกแบบต่างๆ มาทดสอบหาอุณหภมูทิีว่ตัถุนัน้ไดร้บั
ภายในกล่อง บนัทกึคา่ตัง้ตน้ 

 2.บนัทกึอุณหภูมเิมือ่เวลาผา่นไปทุกชัว่โมง 

 3.เปรยีบเทยีบคา่ต่างๆทีไ่ดจ้ากการทดลอง และสรปุผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที5่ แสดงการวดัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 
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ผลการทดลอง 

D = อุณหภูมขิองวตัถุทีอ่ยูภ่ายในมกีารเปลีย่นแปลงน้อยทีส่ดุ(37.8-40.1  ) 

สรปุผลการทดลอง:การทดลองเป็นไปตาสมมตฐิาน แต่เมือ่นําคา่การป้องกนัอุณหภูมทิีไ่ดม้า
เปรยีบเทยีบทาํใหท้ราบวา่สามารถป้องกนัอุณหภูมไิดไ้มด่เีทา่ไรนกั 

การทดลองท่ี3 

วตัถปุระสงคก์ารทดลอง 

 1.เพือ่หารปูแบบของช่องเปิดรวมไปถงึรปูทรงของอาคารทีท่าํใหเ้กดิการไหลเวยีน
อากาศไดด้ ี

สมมติฐาน 

 1.หากมคีวามแตกต่างของชอ่งเปิดมาก หรอืมจีุดตดัภายมนอาคารจะทาํใหเ้กดิการ
ไหลเวยีนอากาศทีด่ ี

วิธีท าการทดลอง 
 1.ทาํกรอบรปูทรงต่างๆ นําไปตดิกบักระจก 
 2.จากนัน้ทดสอบการไหลของสผีสมอาหาร สงัเกตและบนัทกึผล 
 3.เปรยีบเทยีบคา่ต่างๆทีไ่ดจ้ากการทดลอง และสรปุผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที2่-21 แสดงการไหลของน้ํา 
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ภาพที2่-22 แสดงการไหลของน้ํา 

ผลการทดลอง 

ไมป่รบัอากาศ 
A = ลมอยูภ่ายในผา่นผวิโดยรอบระบายออกชา้ 
B = ระบายอากาศไดด้ไีดด้แีละรวดเรว็ 
C = กาํหนดทศิทางลมทีต่อ้งการได ้ใชเ้ฉพาะจุด 
D,D’,D” = กาํหนดทศิทางลมทีต่อ้งการได ้ใชเ้ฉพาะจดุ 
E = เกดิลมหมนุ 
F,F’ = ลมอยูภ่ายในผา่นผวิโดยรอบระบายออกเรว็ 
ปรบัอากาศ 
มรีัว่ซมึของอากาศภายนอกเขา้สูภ่ายในสงู = B,F,F’ 
มรีัว่ซมึของอากาศภายนอกเขา้สูภ่ายในปานกลาง = A,D,D’,D”,E 
มรีัว่ซมึของอากาศภายนอกเขา้สูภ่ายในตํ่า= C,G,G’ 
สรปุผลการทดลอง:หากมชีอ่งวา่งมากจะทาํใหเ้กดิการไหลของอากาศอยา่งรวดเรว็ตามผลการ
ทดลอง จงึเหมาะแก่การนําไปใชก้บัพืน้ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งปรบัอากาศ 
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3.3 การทดลองหาแนวอาคารเพ่ือให้กระแสลม
เกิดการไหลเวียนระหว่างอาคาร และทัว่ทัง้
ท่ีตัง้ 
 จากการทดลองสงัเกตกระแสลมทีพ่ดัผา่น
ภายในทีต่ัง้ทัง้หมดทาํใหไ้ดต้ําแหน่งอาคารทีไ่ม่
ขวางกระแสลม ซึง่จะเหน็ไดช้ดัจากแนวอาอาคาร2
เดมิทีม่อียูแ่ลว้แสดงวา่หากตอ้งการออกแบบอาคาร
ใหมต่อ้งสามรถใหก้ระแสลมพดัผา่นออกไปได ้ไม่
ตา้นกระแสลม เพือ่ใหส้ามารถไหลเวยีนอากาศ
ภายในอาคารได ้ขณะเดยีวกนักไ็มข่วางทศิทางลม
ดงัภาพที ่39 ดา้นล่าง ซึง่เป็นทศิทางการวางแนว
อาคารทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ภาพที ่39 แสดงการไหลเวยีนของกระแสลมภายในทีต่ ัง้อาคาร (ขยาย) 

 

                                                               ภาพที ่38  แสดงการไหลเวยีนของกระแสลมภายในทีต่ ัง้อาคาร ดว้ยแนวอาคารแบบต่างๆ 
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3.4 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธอ์งคป์ระกอบในโครงการและรายละเอียดพืน้ท่ีใช้สอย 

 3.4.1 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในมหาวิทยาลยั 

 

                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่40  แสดงกจิกรรมและพืน้ทีม่กีารใชง้าน 

 3.4.2 ส ารวจและสมัภาษณ์ความคิดเหน็ ความต้องการในการใช้งาน จากคณบดี 
ผูช่้วยคณบดี นักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

บทสรปุจากการสมัภาษณ์ 
 คณาจารยส์ว่นใหญ่มี
ความคดิทีไ่ปในทศิทาง
เดยีวกนัคอื ตอ้งเป็นพืน้ที่
เหมาะสมแก่กนัพกัผอ่นของ
นกัศกึษา สามารถใชง้านได้
หลากหลาย ทาํใหผู้ใ้ชง้าน
เกดิการเรยีนรูจ้ากภาพที ่41 แสดงรปูถ่ายคณะบดแีละรองคณบดทีีไ่ดท้าํการสมัภาษณ์ 
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ประสบการณ์จรงิ เป็นพืน้ทีท่ีเ่อือ้อาํนวยต่อการสรา้งโอกาสทีห่ลากหลาย การจดัแสดงผลงาน 
หอ้งปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกจิกรรม อาท ิหอ้งอา่นหนงัสอืนอกเวลา หอ้งครวั พืน้ที่
กระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์รา้นคา้ทีน่กัศกึษาเป็นผูด้แูล 

 

 

 

 

 

  
 
 

 นกัศกึษาสว่นใหญ่
ตอ้งการพืน้ทีท่าํงานทีแ่บ่งเป็น
สดัสว่นไมร่วบกวนซึง่กนัและ
กนั สามารถทาํงานล่วงเวลา
ได ้หอ้งปฏบิตักิารและพืน้ทีท่ี่
สามารถรว่มใชก้บัต่างคณะได ้
รองรบัการใชง้านมปีลัก๊ไฟ มี
พืน้ทีเ่กบ็ของทีเ่กีย่วกบัการทาํ
กจิกรรม     พืน้ทีพ่กัผอ่นของ 
นกัศกึษา รา้นคา้ต่างๆ พืน้ที ่
เล่นเกมส ์
  
 

 

ภาพที ่42 แสดงรปูถ่ายนกัศกึษาทีไ่ดท้าํการสมัภาษณ์ 
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องคป์ระกอบโครงการ 

 องคป์ระกอบโครงการมาจากการสาํรวจและสมัภาษณ์ความคดิเหน็ ความตอ้งการในการ
ใชง้านจาก คณบด ีผูช้ว่ยคณบด ีและตวัแทนนกัศกึษา ดงัภาพที่3-3 และตวัอยา่งพืน้ทีก่ารใช้
งานภายในมหาวทิยาลยัศรปีทุมจากภาพที3่-2 จงึสามารถสรปุและกําหนดแนวทางทีจ่ะนํามา
ทดลองเพือ่ใหเ้กดิพืน้ทีท่ีอ่นุรกัษ์พลงังานจากความตอ้งการในการใชง้าน ทีแ่ตกต่างกนัคอื พืน้ที่
ทีไ่มต่อ้งการการปรบัอากาศและสามรถใชว้ธิกีารpassiveได+้พืน้ทีท่ีต่อ้งการความคุมใหเ้กดิการ
ใชพ้ลงังานน้อยทีส่ดุและเหมาะสมต่อความตอ้งการในการใชง้าน 

 องคป์ระกอบโครงการ 
 1 สว่นนิทรรศการและจดัแสดง                             

   นิทรรศการในรม่ 
   นิทรรศการกลางแจง้ 

 2 สว่นบรกิารนกัศกึษา 

 หอ้งปฏบิตักิาร 
 พืน้ทีท่าํงาน 
 มุมอา่นหนงัสอื 
 หอ้งประชุมเลก็ 
 ลานกจิกรรมนกัศกึษา 
 พืน้ทีพ่กัผอ่นนกัศกึษา 

 3 สว่นบรหิารโครงการ  

 ฝ่ายอาคารสถานที ่

 4 สว่นสนบัสนุนโครงการ 

 สว่นรา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 
 สว่นพืน้ทีท่าํงานบุคคลภายนอก 

 7 สว่นบรกิารสาธารณะ 
 6 สว่นงานระบบอาคาร 
 7 สว่นจอดรถ 
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3.5 การวิเคราะหท่ี์ตัง้โครงการ 

ข้อมูลท่ีตัง้( District analysis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 BTS               ตาํแหน่งทีต่ ัง้ 

ภาพที ่43 แสดงแผนทีโ่ดยรวมทีต่ ัง้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่44 แสดงผงัโซนสขีองทีต่ ัง้ 

FAR (floor area ratio) คอือตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารต่อทีด่นิ FAR = 3:1 , SOR (open space 
ratio) คอือตัราสว่นของพืน้ทีว่า่งต่ออาคารรวม 10% 

จากผงัเมอืงรวมกรงุเทพฯพ.ศ.2549 เขตบางเขนอยูใ่นเขตสเีหลอืง(ย.1-4)ซึง่เป็นการใช้
ประโยชน์ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย 

Land use 
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ลกัษณะท่ีตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่45 แสดงมมุมองทศิต่างๆของsite 

 

ทศิเหนือตดิกบัถนนพหลโยธนิและใกลก้บัซอยพหลโยธนิ46 

ทศิใตต้ดิกบักองบญัชาการช่วยรบที1่, ปัม้ PTT แก๊สNGV 

ทศิตะวนัออกตดิกบัซอยพหลโยธนิ46 ชุมชนวดับางบวั 

ทศิตะวนัตกตดิกบัโรงเรยีนวดับางบวั , Wong  Automobile และ สวนบางเขน  
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ภาพที ่46 แสดงการสญัจรรอบโครงการ 

 เขา้จากถนนพหลโยธนิทางทศิเหนือ-ใต(้ตอ้งกลบัรถเพือ่เขา้ทีต่ ัง้) ทางทศิเหนือสามารถ
มาไดจ้าก เสน้ทางสะพานใหม ่เสน้ทางถนนแจง้วฒันะ เสน้ทางถนนรามอนิทรา ทางทศิใต้
สามารถมาไดจ้ากทางจุดตดัแยกเกษตร(ถนนงามวงศว์าน,ถนนพหลโยธนิ,ถนนเกษตร-นวมิ
นทร)์ สามารถเขา้สูโ่ครงการดว้ยการสญัจร ทางเดนิเทา้ จกัรยาน รถสาธารณะ รถยนตส์ว่น
บุคคล และรถไฟฟ้าBTSสายสเีขยีว 

 ทางเขา้-ออกโครงการ กําหนดการใชเ้ป็นชว่งเวลาประตูเขา้ออกมหาวทิยาลยัไดแ้ก่  

- ประตูบรเิวณหน้าอาคาร11ทางเขา้(เปิดเฉพาะชว่งเชา้7.00-8.30น. และ17.00-
20.00น.)สามารถนํารถยนตเ์ขา้ทางน้ีได ้ 

- ประตูหน้าบรเิวณตกึ1 (เปิด7.00-18.00น.)รถยนตไ์มส่ามารถเขา้ได ้
- ประตูหลกัหน้ามหาวทิยาลยั(เปิด7.00-23.00น.)สามารถนํารถยนตเ์ขา้ทางน้ีได ้ 
- ประตูทางออก(เปิด7.00-23.00น.)เป็นทางออกรถยนต ์ 
- ประตูหลงัมหาวทิยาลยัศรปีทุม(เวลาเปิดไมแ่น่นอน9.00-15.00น.)ไวใ้ชส้าํหรบั

กรณsีerviceศนูยอ์าหาร 
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ภาพที ่47 แสดงเสน้ทางเขา้สูโ่ครงการ 

 

อาคารอื่นๆภายในทีต่ัง้เดยีวกนั 

 

                                                                                          
1 อาคาร1 
2 อาคาร2 
3 อาคาร
เอนกประสงค ์
4 อาคาร4 
5 อาคาร5 
6 อาคาร6 
7 ศนูยอ์าหาร 
9 อาคาร9 
10 อาคาร10 
11 อาคาร11 

ภาพที ่48 แสดงตาํแหน่งอาคารในโครงการ 
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ภาพที ่49 แสดงแนวเสน้ทางเทา้ทีถ่กูใชบ้อ่ย 

 เสน้ทางทีน่กัศกึษามกัใชส้ญัจรไป-มา เพือ่ใหส้ามารถเขา้สูต่วัอาคารไดเ้รว็ทีส่ดุทาํใหเ้กดิ
เป็นแผนพฒันาทางเดนิเทา้ในรปูทีx่xxx เป็นเสน้ทางทีม่กีารเชื่อมโยงระหวา่งอาคารเขา้ดว้ยกนั 
เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีเ่ดนิสญัจรไป-มาและผูท้ีใ่ชง้านภายในอาคารอาคาร 
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ภาพที ่50 แสดงเสน้ทางเดนิทีถ่กูใชบ้่อยนอกเหนือจากทางเขา้หลกั 
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ภาพที ่51 แสดงเสน้ทางน้ําไหล 

 จากภาพแสดงการจาํลองทศิทางของลมทีเ่ขา้มายงัทีต่ ัง้จากทาง ทติะวนัออกเฉียงเหนือ
กระแสลมจะพดัมาแรงมากในชว่งบ่าย-หวัคํ่า บรเิวณทีล่มแรงจะอยูร่ะหวา่งช่องวา่งของตกึ11ตกึ
1 ตกึ2 และบรเิวณชว่งอาคาร9กบัอาคาร5 

 

 ลมจากทศิตะวนัตก
เฉียงใตเ้ป็นกระแสลม จะพดัมา
เป็นบางชว่งเวลาไมแ่น่นอน และ
ความแรงลมจะเพิม่ขึน้หากผา่น
ชอ่งวา่งระหวา่งอาคาร 

 

 

แสดงกระแสลมทีพ่ดัผา่นเขา้
มายงัทีต่ ัง้ 

 

 

 

 

                      ภาพที ่52  แสดงทศิทางลมทีเ่ขา้มายงัทีต่ ัง้ 
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ภาพที ่53 แสงพืน้ทีท่ีถ่กูแสงอาทติยก์ระทบจนเกดิการสะสมความรอ้นตลอดทัง้วนั 

 อาคาร 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่54 แสดงตําแหน่ง, ภาพถ่ายอาคาร2 และบรเิวณโดยรอบ 
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การเขา้ถงึอาคาร2เดมิ เขา้ไดจ้ากดา้นขา้งอาคาร
เน่ืองจากอาคารหนัหน้าออกไปยงัถนน 

 

 พืน้ทีว่า่งหน้าอาคารถูกใหเ้ป็นสถานทีน่ัง่ทาํงาน 
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

 

 เสน้ทางสญัจรในอาคารมทีางเขา้-ออกหลกัสองทาง 
ทางสญัจรเป็นแบบทางเดนิเดีย่ว 

 

 

 ขนาดของอาคาร ตกึสงู4ชัน้(15.30 เมตร)  กวา้ง
11.95m. ยาว60m. และมพีืน้ทีใ่ชส้อยเดมิทัง้หมด2,535
ตารางเมตร (ไมร่วมชัน้ดาดฟ้า) ประกอบดว้ย สาํนกังาน 
อาคารสถานที ่ งานศลิปกรรม สาํนกังานพสัดุ หอ้งชมรม

มุสลมิ หอ้งอา่นหนงัสอืคณะนิตศิาสตร ์

 ปัญหาทีพ่บคอื อาคารมลีกัษณะเก่าและ
โครงสรา้งอาคารบางสว่นทรุดโทรม อาคารตัง้อยูแ่นวถนน
ทาํไหไ้ดร้บัมลพษิและเสยีงรบกวน 

 

 

 ไดร้บัความรอ้นสะสมตลอดทัง้วนัการใชง้านภายใน
จงึตงึอาศยัเครือ่งปรบัอากาศในการทาํความเยน็ 

                  

                 ภาพที ่55 ภาพจาํลองอาคาร2         
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                                                         แผงกรตีแดดคอนกรตีแนวนอน 

                                                                    แผงกนัแดดแนวตัง้  

                                                                 ชอ่งระบายอากาศดา้นขา้งอาคาร 

                                                                                       ผนงัรงัผึง้ 

 

                                                                  ผนงัคอนกรตึแต่งพน้ผวิ 

ภาพที ่56 แสดงวสัดุต่างๆทีป่ระกอบเป็นเปลอืกอาคาร 

3.6 การวิเคราะหผ์ูใ้ช้โครงการ 

ผูใ้ช้หลกั : คอืผูใ้ชท้ีม่แีนวโน้มในการใชง้านสงูคอืนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัศรปีทุมทีก่าํลงัศกึษา
ในปัจจุบนัไดแ้ก่นกัศกึษาจาก คณะนิตศิาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิ คณะบญัช ีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะดจิทิลัมเีดยี คณะนิเทศศาสตร ์
คณะศลิป์ศาสตร ์และวทิยาลยันานาชาต ิโดยสว่นมากจะใชเ้วลาเรยีนในชว่งเชา้ บางสว่นมกีาร
รอเรยีนในวชิาถดัไปอาจเป็นชว่งบ่ายหรอืเยน็ และมบีางสว่นทีเ่รยีนเรยีนเพยีงบางชว่งเวลา 
นอกเหนือจากเวลาเรยีนสว่นใหญ่จะใชไ้ปกบัการพกัผอ่น การทาํกจิกรรมรว่มกนั ทบทวน
บทเรยีนหรอืนัง่ทาํงานรว่มกนั 

ผูใ้ช้รอง : แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

1. บุคคลภายในอาท ิอาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยั (ทาํงานตัง้แต่9.00-12.00น. และ
13.00-17.00น.โดยประมาณ) 

2. บุคลภายนอกอาท ิวทิยากร ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ นกัเรยีน ผูเ้ชา่พืน้ทีโ่ครงการ และ
บรกิารอื่นๆในการใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ช่งาน  
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ผูบ้ริหารและพนักงานต่างๆ : ผูบ้รหิารโครงการ เจา้หน้าทีพ่นกังาน มหีน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป
เพือ่ใหง้านบรกิารต่างๆเป็นไปไดด้ว้ยด ี

 

 

 

 

ภาพที ่57 แสดงผูใ้ชห้ลกั 

 

 

 

 

ภาพที ่58 แสดงผูใ้ชร้อง 

จาํนวนนกัศกึษาทีใ่ชง้านโครงการ  

            = 36,858 คน คาดการนกัศกึษาทีจ่ะเขา้มาใชง้านจรงิ1วนัเฉลีย่1,106คน คดิจากรอ้ย    
ละ3ของนกัศกึษาทีก่าํลงัศกึษาอยูแ่ละเทยีบปรมิาณการใชง้านจากพืน้ทีใ่ชส้อยเดมิ
ของอาคาร (2,535ตารางเมตร) 

จาํนวนอาจารยแ์ละบุคลากรทีใ่ชง้านโครงการ 

            = 519 คน คาดการอาจารยท์ีจ่ะเขา้มาใชง้านจรงิ1วนัเฉลีย่32คน คดิจากรอ้ยละ6ของ
อาจารยแ์ละบุคคลากรทัง้โครงการ                

จาํนวนบุคคลภายนอกทีใ่ชโ้ครงการ 

             = 300 คน คาดการบุคคลภายนอกทีจ่ะเขา้มาใชง้านจรงิ1วนัเฉลีย่150 คน คดิจากรอ้ย
ละ50ของบุคคลภายนอกทีม่าใชโ้ครงการ 
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บทท่ี 4 

รายละเอียดโครงการและผลงานการออกแบบ 

4.1 สรปุรายละเอียดโครงการ 

  พืน้ท่ีใช้สอย 

 พืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการไดแ้ก่ 

 1 สว่นนิทรรศการและจดัแสดง                             

   นิทรรศการในรม่                        400ตารางเมตร 
   นิทรรศการกลางแจง้                    200ตารางเมตร 
   หอ้งแสดงผลงาน                        188ตารางเมตร 

 2 สว่นบรกิารนกัศกึษา 

 หอ้งปฏบิตักิาร                           228ตารางเมตร     
 พืน้ทีท่าํงาน                               400ตารางเมตร           
 มมุอา่นหนงัสอื                           128ตารางเมตร 
 หอ้งประชุมเลก็                           73ตารางเมตร 
 ลานกจิกรรมนกัศกึษา                   200ตารางเมตร 
 พืน้ทีพ่กัผอ่นนกัศกึษา                  1,209ตารางเมตร 

 3 สว่นบรหิารโครงการ  

 ฝ่ายอาคารสถานที ่                      64ตารางเมตร      

 4 สว่นสนบัสนุนโครงการ 

 สว่นรา้นอาหารและเครือ่งดืม่          80ตารางเมตร 
 สว่นพืน้ทีท่าํงานบุคคลภายนอก      200ตารางเมตร  

 7 สว่นบรกิารสาธารณะ                                     200ตารางเมตร 
 6 สว่นงานระบบอาคาร                                     160ตารางเมตร 
 7 สว่นจอดรถ                                                 7,000ตารางเมตร 

 



 
 

 

ตารางแสดงสว่นประกอบของพืน้ทีใ่ชส้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่6 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อย 

 

 

4.2 แนวความคิดในการออกแบบ 

 ออกแบบโดยใชเ้ครือ่งมอืทีไ่ดท้าํการศกึษาและทดลองจาก วสัดุ พลงังาน และสภาพแวดลอ้มในอาคารเพือ่ใหเ้กดิสภาวะน่าสบายของผูใ้ชส้อย โดยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัชอ่งเปิด รปูทรงอาคาร ผนงั การระบายความรอ้น การ
ระบายน้ําฝน การป้องกนัมลภาวะ และมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู ้
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบ 

ช่องเปิด 

 รน่ระยะอาคารบางสว่นเพือ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์
จากพืน้ทีท่ีต่อ้งการใชแ้สงสวา่งขณะเดยีวกนักล็ดพืน้ผวิทีถู่ก
สมัผสัความรอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่59 แสดงการรน้แนวอาคาร 

 กจิกรรมหรอืฟังกช์นัการใชง้านทีต่อ้งการหลกีเลีย่ง
แสงแดดและลดการใชพ้ลงังานทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืตอ้งมกีาร
ควบคุมดว้ยเครือ่งกล ไมม่ชีอ่งเปิด หรอืใชว้สัดทุีล่ดการสะสม
ความรอ้นบรเิวณพืน้ เชน่ผนงัมวลเบา ผนงัสองชัน้ ผนงัผสม
แกลบ  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   ภาพที ่60 แสดงการเลีย่งแสงแดด 

         ตารางที7่ แสดงชุดเครือ่งมอื 
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รปูทรงอาคาร 

 

          ภาพที ่61 แสดงแบบขายชอ่งเปิด-ชอ่งแสงใตด้นิ 

 กาํหนดพืน้ทีก่ารใชง้านทีต่อ้งใชเ้ครือ่งกลในการชว่ย
ใหเ้กดิสภาวะน่าสบาย และพืน้ทีไ่มใ่ชเ่ครือ่งกลทาํใหเ้กดิความ
สบายดว้ยบรเิวณทีแ่สงแดดตกกระทบระหวา่งวนัน้อย อาจ
อาศยัประโยชน์เงาทีท่อดลงมาของอาคารอื่นๆ รวมไปถงึการ
ใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์

 

 

 

 

         ตารางที8่ แสดงชุดเครือ่งมอื 

 

                            ภาพที ่62 แสดงเงาทีก่ระทบมายงัอาคาร 
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ผนัง 

  

 ผนงัเป็นสว่นประกอบภายนอกอาคาร และเป็นสว่นที่
ไดร้บัผลกระทบต่างๆก่อนเป็นอนัดบัแรก รวมไปถงึพืน้และ
หลงัคาของอาคารนัน้ๆดว้ย จงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึเมือ่ตอ้งการ
ใหผู้ใ้ชส้อยอยูใ่นสภาวะนะสบาย โดยอาจออกแบบให้
สอดคลอ้งกลบัการใชง้าน หรอืสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
สงูสุด  

                             ภาพที ่63 แสดงประตบูานหมนุลกัษณะคลา้ยผนงั 

 

 

 

 

         ตารางที ่9 แสดงชุดเครือ่งมอื 
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การระบายความร้อน 

 

 

 การเปิดพืน้ทีเ่พือ่ใหล้มพดัเอาความรอ้นทีส่ะสมอยูแ่ละ
ไมข่วางทางลมเดมิทีพ่ดัผา่นภายในทีต่ัง้ 

 

 

 

 

 

               ภาพที ่64 แสดงการระบายลมภายในอาคาร และกระแสลมทีพ่ดัผา่น
อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ภาพที ่65 แสดงกระแสลมทีเ่ขา้มายงัอาคาร 

         ตารางที ่10 แสดงชุดเครือ่งมอื 
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การระบายความร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตารางที ่11 แสดงชุดเครือ่งมอื 

 

 

 

 

                       ภาพที ่66 แสดงกระแสลมทีเ่ขา้มายงัอาคาร 
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การป้องกนัมลภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตารางที ่12 แสดงชุดเครือ่งมอื 

  

 

 

 

 ชุดแผงกนัแดดแบบเลื่อน โดยใชล้กัษณะพเิศษของวสัดุธรรมชาตแิละวสัดุทีล่ดการสะสมความรอ้น วสัดุทีป้่องกนัมลภาวะฝุ่ น-เสยีง ซึง่
สามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บัผนงัเฉพาะประเภทการใชง้านได ้

 

 

 

 

    ภาพที ่67 ภาพแสดงแบบขยายแผงกนัแดด 
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การระบายน ้า 

ภาพที ่68 แสดงแบบขยายหลงัคาเขยีว 

 ใชก้ารยืน่ของแนว
อาคารเพือ่ลดการสะสม
ความรอ้นทีพ่ืน้ผวิ 

 

 การใชป้ระโยชน์จาก

วสัดุธรรมชาตลิดแสงทีส่อ่ง

เขา้มาโดยตรง   

 

 

 การบงัคบัทศิทาง
ทางลมใหเ้กดิการไหลเวยีน
ทางอากาศ 

   
   
   

         ตารางที1่3แสดงชุดเครือ่งมอื 

                                                          ภาพที ่69 แสดงแบบขยาย  



 
 

 

บทท่ี 5 

ขัน้ตอนการออกแบบ 

5.1 การออกแบบร่าง 

 แบบร่างชดุข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่70 แสดงการศกึษาขอ้มลูทีส่นใจ 

 การศกึษาขอ้มลูทีจ่ะนํามาประกอบเป็นชุดเครือ่งมอื โดยศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งของวสัดุ 
พลงังาน และสภาพแวดลอ้มในอาคาร ในสว่นของวสัดุไดศ้กึษาคุณสมบตัขิองวสัดุหลายประเภท 
แต่ประเภททีน่่าสนใจและนํามาใชค้อืวสัดธุรรมชาต ิผวิสมัผสัทีห่ลากหลายจะสามารถการสะสม
ความรอ้นได ้ดา้นพลงังานเป็นการคน้หาวธิกีารลดพลงังานใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยใชก้ารควบคุม
ทศิทางของแสงสวา่งจาดช่องเปิดในแต่ละสว่น และสภาพแวดลอ้มในอาคารคอืการศกึษาพืน้ที่
ภายในอาคารโดยอาศยัลกัษณะของการออกแบบใหอ้ยูใ่นภาวะน่าสบาย ลดการใชเ้ครือ่งกล
เพือ่ใหเ้ป็นอาคารทีย่ ัง่ยนื 
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ภาพที ่71  แสดงการสรปุชุดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

 แสดงการสรุปปัญหาทีเ่กดิขึน้จากอาคาร2เดมิและเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการออกแบบ
ในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่72  แสดงแนวทางในการปรบัเสน้ทางสญัจรของรถยนตไ์ปยงัลานจอดรถใตด้นิ 

 เพือ่เป็นการเพิม่พืน้ทีใ่หน้กัศกึษาสามารถทาํกจิกรรมทีห่ลากหลายบนพืน้ดนิระดบัปกติ
และจาํกดัการเขา้ถงึยงัทีต่ ัง้อยา่เป็นระบบดว้ยทีจ่อดรถใตด้นิ 
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5.2 การออกแบบร่างขัน้ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่73 การจดัโซนของการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่74 ขา่วการทาํตดัพืน้เดมิเป็นอยา่งยนืและเกดิความสบายระวา่งผูใ้ชส้อย 
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แบบร่างขัน้ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่75 แสดงรปูถ่ายหุน่จาํลองแบบรา่ง 
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ภาพที ่76 แสดงรปูถ่ายหุน่จาํลองแบบรา่ง 
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ภาพที ่77 แสดงรปูถ่ายหุน่จาํลองแบบรา่ง 
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5.3 การออกแบบรายละเอียด 

 

 ภาพที ่78 แสดงเพลนําเสนอ 
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ภาพที ่79 แสดงเพลนําเสนอ 
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ภาพที ่80 แสดงเพลนําเสนอ 
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ภาพที ่81 แสดงเพลนําเสนอ 
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A3 แนวนอน 

 
ภาพที ่82 แสดงแปลน 
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ภาพที ่83 แสดงแปลน 
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 ภาพที ่84 แสดงแสดงแปลน 
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ภาพที ่85 แสดงแปลน 
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ภาพที ่87 แสดงรปูตดั 

ภาพที ่86 แสดงรปูดา้น 
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5.4 ภาพหุ่นจ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่88 แสดงหุน่จาํลอง 
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ภาพที ่89 แสดงหุน่จาํลอง 
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