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 The study of wisdom on water wheel can draw conclusions to be designed 
with characteristics of transportation and energy from nature to choose the place for 
design by choosing a study design that involves the transport of energy from nature 
and water-related energy. In this study, the variable includes the Laem Sok Pipe 
Terminal in Trat Province, in order to suggest on its design. 
 Data collection for this thesis, the researchers studied data from an article 
on water wheel. Including the creation of a research tool of questionnaires and 
interviews. Data obtained from them has been analyzed and summarized, results 
were used as a guideline in the design. 
 The results of the study on water wheel is "transportation” development 
to a design environment within Laem Sok Pipe Terminal, Trat Province. This is by 
showing the transportation and interchanges in the manner of a comparable 
mechanism of the water wheel in the transportation for users of the project, layout 
of buildings, layout of furniture, which shows a better flow in terms of space usage 
for this project, including the transfer in environment and energy conservations. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ 

 จังหวัดตราดเป็นพ้ืนที่ ที่อยู่ชายแดนสุดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติดกับ

ประเทศกัมพูชา อยู่ห่างจากกรุงเทพ 389 กิโลเมตร มีกิจกรรมการขนส่งทางทะเลไปยังกัมพูชา

หนาแน่น ซึ่งมีมูลค่าการค้าขายชายแดนเพ่ิมข้ึนมากทุกปี ทั้งสินค้าส่งออกและนําเข้า โดยสินค้า

ส่งออกเป็นเคร่ืองอุปโภคและจักรกลขนาดเล็ก เช่น วัสดุก่อสร้าง อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

นํ้าตาล ยารักษาโรค  ส่วนสินค้านําเข้าเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น  ไม้แปรรูป  ไม้หอม อาหาร

ทะเล ทั้งน้ีเน่ืองจากการขนส่งสินค้าทางถนนเข้าสู่กัมพูชาไม่สะดวก จึงใช้การขนส่งทางทะเลโดยทาง

เรือแทน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีท่าเทียบเรือขนส่งเพ่ือการพานิชย์ในระดับการขนส่งระหว่างประเทศ อีก

ทั้งยังไม่มีท่าเรือสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ภาครัฐไม่

สามารถควบคุมและบริหารจัดการระบบให้เป็นมาตรฐาน 

 การพัฒนาท่าเรือขนส่งจังหวัดตราดให้เป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับเรือ

สินค้าต่างๆ เรือประมง และเรือท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นหลังจากการเปิด AEC ได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัยก่อให้เกิดการขยายตัวทาง ด้านเศรษฐกิจ พานิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

อันเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดตราด  

 ระหัดวิดนํ้า เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการนํ้าที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการ

สร้างเครื่องมือ การขนย้าย ถ่ายเทนํ้า จากที่หน่ึงไปสู่อีกที่หน่ึงได้อย่างต่อเน่ือง และเป็นการนํา

พลังงานจากน้ํามาประยุกต์สู่การใช้งานเพ่ือการเกษตรกรรมและการดํารงชีพ โดยการใช้พลังงานจาก

ธรรมชาติ ภูมิปัญญาของตัวระหัดวิดนํ้าจัดเป็นภูมิปัญญาประเภทการนําความรู้ความสามารถในการ

บริหารจัดการนํ้า โดยการสร้างเคร่ืองวิดนํ้าเพ่ือนํานํ้ามาใช้งาน ด้วยการนําวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น

นํามาใช้ในการสร้าง เป็นลักษณะของการใช้พลังงานนํ้าจากธรรมชาติที่มีต้นทุนตํ่า 

 การศึกษาภูมิปัญญาเกี่ยวกับระหัดวิดนํ้าสามารถสรุปผล นําไปสู่งานออกแบบได้โดย การ

นําลักษณะของการขนส่ง ลําเลียง และการใช้พลังงานงานจากธรรมชาติ มาสู่การเลือกสถานที่ทําการ

ออกแบบ โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาในการออกแบบที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง ลําเลียง การใช้พลังงานจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธรรมชาติ และเก่ียวข้องกับนํ้า ในที่น้ีนําเสนอตัวแปรตามที่ทําการศึกษาได้แก่ ท่าเทียบเรือแหลมศอก 

จังหวัดตราด เพ่ือนําเสนอแนะแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1  ศึกษาข้อมูลระหัดวิดนํ้า ทางรูปธรรมและนามธรรม 

 2.2  ศึกษาข้อมูลการออกแบบเก่ียวกับสถานที่ต้ัง พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ ผังองค์กร และ

กรณีศึกษา สําหรับใช้เป็นข้อมูลออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 

 2.3  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการการศึกษานํามาเป็นแนวทางสู่การออกแบบ 

ออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

 ภูมิปัญญาระหัดวิดนํ้า ลักษณะรูปแบบทางด้านรูปธรรมและนามธรรม สามารถเช่ือมโยง

ไปสู่การออกแบบออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 

 

4. ขอบเขตการศึกษา 

 4.1 ศึกษาข้อมูลทางรูปธรรมและนามธรรมเก่ียวกับระหัดวิดนํ้า ของลุ่มนํ้าลําปะทาวจาก

เอกสารงานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง 

 4.2  ศึกษาข้อมูลการออกแบบที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ และท่าเทียบเรือ 

 4.3  ศึกษาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมจากสถานที่จริงทางด้านการขนส่งทางเรือ 

 

5. ขั้นตอนการศึกษา 

 5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร 

 5.1.1 ข้อมูลการศึกษาจากเอกสารบทความด้านลักษณะทางกายภาพ วัสดุ 

ประโยชน์ใช้สอย และความหมายของระหัดวิดนํ้า 

 5.1.2 ข้อมูลการศึกษาจากเอกสารบทความด้านการออกแบบ การใช้พ้ืนที่ หลักการ

ออกแบบท่าเรือ 

 5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

 5.2.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม เพ่ือทราบความต้องการ กิจกรรม และ

ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการใช้โครงการ และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.2.2 การเก็บข้อมูล สภาพปัจจุบันของโครงการท่ีทําการศึกษาจากการสังเกต และ

การเก็บบันทึกภาพ 

 5.3  การดําเนินการศึกษา 

 รวบรวมข้อมูลทั้งจากภาคเอกสารและภาคสนาม จัดหมวดหมู่แล้วนํามาวิเคราะห์

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 5.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและผลของการวิเคราะห์ 

 5.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลตามหมวดหมู่และสรุปผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

 5.4.2 นําผลของการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้เพ่ือนําไปเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยในขั้น

ต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปสู่งานออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 

 5.5  การสรุปผลการศึกษา 

 5.5.1 จัดทําเอกสารรายงานการและผลการศึกษา 

 5.5.2 นําเสนองานออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 

 5.5.3  นําเสนอ Presentation เป็น Power Point 

 

6. เวลาที่ใช้ในการทําวิจัย  

 การดําเนินการวิจัย การศึกษารพหัดวิดนํ้าสู่การออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัด

ตราด ในครั้งน้ี ใช้ระยะเวลาในการวิจัยประมาณ 8 เดือน 

 

7. วิธีการศึกษา 

 7.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสารตํารา บทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย สื่อสารสนเทศ

ต่างๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับระหัดวิดนํ้า 

 7.2  การลงพ้ืนที่ศึกษารูปแบบของระหัดวิดนํ้า ทั้งทางด้านภูมิปัญญา โครงสร้าง รูปทรง 

วัสดุ และการใช้งาน 

 7.3  การลงพื้นที่ศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์หาอาคารท่ีเหมาะสม กับการออกแบบ ที่

เก่ียวข้องกับการขนส่งและสอดคล้องกับตัวแปรอิสระที่ทําการศึกษา 

 7.4  การเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่และแบ่งงานออกเป็นระบบตามความสําคัญของ

เน้ือหาที่ทําการศึกษา เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลสู่การออกแบบ 

 7.5  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําประเด็นที่สําคัญมาพัฒนาสู่แนวคิดในการ

ออกแบบ 

 7.7  นําเสนอผลงานการออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8. แหล่งข้อมูล 

 8.1  สํานักหอสมุดกลาง หนังสือ วารสาร เอกสาร รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 8.2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Internet 

 8.3  จากสถานที่จริงของท่าเทียบเรือและกรณีศึกษา Case Study 

 8.4  จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามระเบียบวิธีวิจัย 

 

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการแปลความหมายของระหัดวิดนํ้าสู่การ

ออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการหารูปแบบการใช้งาน ที่สอดคล้อง

กับลักษณะของภูมิปัญญาระหัดวิดนํ้า 

 

10. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ระหัด เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการนํ้า ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนา

เครื่องมือการขนย้าย ถ่ายเทนํ้า จากที่หน่ึงไปสู่อีกที่หน่ึงได้อย่างต่อเน่ือง และเป็นการนําพลังงานจาก

นํ้ามาประยุกต์สู่การใช้งานเพ่ือการเกษตรกรรมและการดํารงชีพ โดยการใช้พลังงานจากธรรมชาติ ที่มี

ต้นทุนตํ่าและลดต้นทุนในการผลิต 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 

1. การศึกษาข้อมูลระหัดวิดน้ํา 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงตัวระหัดวิดนํ้า 
ที่มา: Sunan Rao,  หลักการระหัดวิดน้ํา,  เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.kumarnthong.com/viewthread.php?tid=10880 
 
 1.1 ประวัติและความเป็นมาของระหัดวิดน้ํา 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2552 ได้อธิบายความหมายของคําว่า “วิด” 
ไว้ว่า การที่ทําให้นํ้าพร่องหรือหมดไปด้วยวิธีการ วัก สาด หรือด้วยเครื่องวิดมีระหัด เป็นต้น 
  อาจกล่าวได้ว่า ถ้าใช้วิธีอย่างเดียวกันน้ัน ถ่ายนํ้าจากที่หน่ึงเข้าสู่อีกที่หน่ึงใช้คําว่า วิด
นําหน้า เช่น วิดนํ้าเข้านา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิดนํ้าพ้ืนบ้านที่ใช้กันมาแต่โบราณ มีทั้งที่ทําด้วยไม้และ
สานด้วยตอกไม้ไผ่และหวาย แต่ละท้องถ่ินมีรูปร่างแตกต่างกัน แต่มีจุดประสงค์ในการขนย้ายนํ้าเพ่ือ
การเกษตรเหมือนกัน กล่าวได้ว่าเป็นเคร่ืองมือวิดนํ้าหรือที่เรียกว่าระหัดวิดนํ้า 
  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2551) และวิเชียร เกิดสุข (2550) พบว่า ระหัดวิดนํ้า เป็นการนํา
นํ้าไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม โดยการทดนํ้าให้ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ตํ่า หรือจากท่ีดอนไปสู่ที่ลุ่ม 
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เน่ืองจากการต้ังถ่ินฐานของคนในสมัยโบราณ มักจะต้ังถิ่นฐานตามริมแม่นํ้าลําคลอง เพ่ือความสะดวก 
ในการนํานํ้ามาใช้ อุปโภคบริโภค ประกอบกับยังไม่มีระบบชลประทานอย่างจริงจังเหมือนในปัจจุบัน 
การทดนํ้าและนํานํ้าไปใช้จึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยวิดน้ํา เข้าไปยังบริเวณที่ต้องการใช้นํ้าที่เรียกว่า
ระหัดวิดนํ้า 
  บุญชัย งามวิทย์โรจน์, สมทรง เจริญภัณฑูรณ์, พงศ์พัฒน์ เสมอคํา (2551) กล่าวไว้ว่า 
การสร้างระหัดวิดนํ้ามาจากแนวคิดที่จะนํานํ้ามาใช้ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีพ้ืนที่นาอยู่ใกล้ลํานํ้า 
ประกอบกับวัสดุที่ใช้ในการสร้างระหัดวิดนํ้าหาได้ง่ายจากชายป่ารอบ ๆ พ้ืนที่ ซึ้งยังคงเป็นป่าที่มี
ความอุดมสมบรูณ์ จึงสร้างเครื่องมือทดนํ้า โดยใช้กระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินํามาสร้างเป็น
กงล้อเป็นช่วง ๆ เมื่อกระแสนํ้าพัดผ่านจะช่วยผลักดันให้กงล้อหมุน ทําให้กระบอกไม้ไผ่ซึ้งผูกติดไว้ที่
ริมกงล้อตักนํ้าขึ้นมา แล้วในที่สุดก็จะเทลงบนรางไม้ไผ่ ซึ้งรองรับนํ้าต่อกันเป็นทอด ๆ เข้าไปสู่ที่นา 
เมื่อหมดหน้านาก็นําน้ําไปสู่สวนผักบ้าง สวนถั่วบ้างรวมถึงนํ้าใช้ในครัวเรือน ทําให้มีการสร้างระหัดวิด
นํ้าในเวลาไล่เลี่ยพร้อม ๆ กันหลายตัว ความรู้ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเป็นภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบัน 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงตัวระหัดวิดนํ้าอีกประเภทหน่ึง 
ที่มา: วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, เครื่องมือเครื่องใช้ไทยประดิษฐ์ (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน, 2551). 
 
 1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของระหัด 
  วิเชียร เกิดสุข (2550) และ บุญชัย งามวิทย์โรจน์, สมทรง เจริญภัณฑูรณ์, พงศ์พัฒน์ 
เสมอคํา (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ระหัดวิดนํ้ามีองค์ประกอบหลักอยู่ 14 อย่าง ได้แก่ 
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  1.2.1 หลักค้ํา (เสาโครงค้ํา)  จํานวน 4 ตัว หลักคํ้าจะใช้ไม้เน้ือแข็ง โดยที่ ไม้เต็ง
และไม้รัง ถือว่าดีทีสุด โดยมีคุณสมบัติ เน้ือแข็ง ทนแดด ไม่ผุง่าย หลักค้ําแต่ละต้นยาวประมาณ 8 
เมตรหรือ 16 ศอก ทําหน้าที่รองรับหรือค้ําระหัดทั้งตัวและค้ํารางส่งนํ้าเข้าสู่แปลงนา 

 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงหลักคํ้า (เสาโครงค้ํา)  
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
 
  1.2.2 คาน (ขาง)  ใช้ไม้เน้ือแข็ง จําพวกไม้แดง ไม้จิก เป็นไม้ขนาดหน้าหกหรือหน้า
แปด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของหลักคํ้า ทําหน้าที่รองรับหมอนรองดุมและระหัดทั้งตัว 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงคาน (ขาง)  
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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  1.2.3 หมอนรองดุม ใช้ไม้เน้ือแข็ง จําพวกไม้แดง ไม้จิก จํานวน 2 ตัว ขนาดหน้าห้า 
ทําหน้าที่รองรับหรือหนุนดุมระหัดให้ได้ระดับที่พอเหมาะ  
 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงหมอนรองดุม 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
 
  1.2.4 ดุมระหัด มีความยาวประมาณ 2 เมตร หรือสี่ศอก  ทําจากแก่นไม้เน้ือแข็ง 
จําพวกไม้ อีทึก (สะคาม) ไม้พันชาด ไม้อีเม็ง ไม้ที่เลือกมาทําดุมระหัดต้องเป็นไม้ที่มีแก่น ยาว
ประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตร นํามากลึงให้กลม มีลักษณะคล้ายเพลาเกวียนและเจาะรูเป็นคู่ๆ 
สําหรับใส่กําระหัด จํานวน 38 ถึง 40 รู ขึ้นอยู่กับขนาดของระหัด ทําหน้าที่เป็นแกนหมุนคล้ายเฟือง
รถยนต์ หรือเกวียน เพ่ือให้ระหัดหมุนเมื่อมีแรงผลักจากนํ้า 
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงดุมระหัด 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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  1.2.5 กําระหัด ทําด้วยไม้เน้ือแข็งทั้งลํา มีขนาดเท่าแขน ความยาวประมาณ 2.30 
ถึง 2.50 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของระหัด (ความสูงของพ้ืนที่กับรพดับนํ้า) ทําจากไม้ที่มีคุณสมบัติ
เหนียว เช่นไม้แดง หมากหม้อ (เป็นไม้ที่มีในป่าโคก) และไผ่เลี้ยง (เกษตรนิยมปลูกไว้ตามริมตลิ่งแม่นํ้า
เพ่ือทดแทนไม้แดงหรือหมากหม้อที่หายาก) ระหัดแต่ละตัวมีกํา จํานวน 38 ถึง 40 กํา ทําหน้าที่คล้าย
กับซี่จักรยานเพ่ือยึดรอบดุม กําระกัดจะเช่ือมระหว่างดุมระหัดและกงระหัดให้มีลักษณะรูปทรงกลม 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงกําระหัด 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
 
  1.2.6 กงระหัด ทําจากไผ่บ้าน อายุ 2 หรือ 3 ปี เหลาให้ได้ขนาดพอเหมาะ จํานวน 
24 เส้น ทําหน้าที่เป็นวงกลมยึดกําระหัด ใช้เถาวัลย์ (เครือซูดมัด) มัดกง ในปัจจุบันนิยมใช้เชือกฟาง
แทน 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงกงระหัด 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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  1.2.7 คื่อ (ขื่อ) ทําจากตอไผ่บ้านเหลาให้ได้ขนาดพอเหมาะ ตําแหน่งของขื่ออยู่ที่หัว
กําระหัด เจาะสี่รู จํานวนข่ือเท่ากับจํานวนกํา ทําหน้าที่ยืดกงให้มีขนาดกว้างเท่ากันตลอดทั้งวงกลม 
และทําหน้าที่ยืดตาด 
 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงคื่อ (ขื่อ)  
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
 
  1.2.8 ตาด ทําจากไผ่บ้าน เหลาให้ได้ขนาดพอเหมาะกว้าง 2 น้ิว นํามาสานลายขัด 
ตรงปลายกํามีลักษณะคล้ายใบพัด ทําหน้าที่กั้นหรือตักนํ้าเข้าบ้ัง ใช้ขอไม้ทําลิ่มเสียบตาด ปัจจุบัน
นิยมใช้ตะปูในการยึด ความยาวของตาดประมาณ 80 เซนติเมตร 
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงตาด 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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  1.2.9 บั้ง (กระบอกน้ํา) เป็นกระบอกไม้ไผ่ ยาว 50 ถึง 60 เซนติเมตร ใช้ไผ่บ้าน 
ถากเปลือกออกเพื่อลดนํ้าหนัก ทําหน้าที่รับนํ้าจากตาดส่งต่อให้กับรางนํ้า ส่วนใหญ่นิยมใช้ 2 บั้ง
ต่อจุด 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงบ้ัง 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
 
  1.2.10 รางรับน้ํา (รางทอก) ระหัดแต่ละตัวจะมีรางรับนํ้า 2 ราง ยาวประมาณ 4 
เมตร เดิมใช้ ไม้เน้ือแข็งทํารางรับนํ้า เช่นใช้ต้นตาลหรือต้นมะพร้าวเจาะเป็นร่องทําเป็นราง ปัจจุบัน
ระหัดบางตัวใช้ท่อพีวีซีเป็นรางส่งนํ้า ทําหน้าที่รับนํ้าจากบ้ังเข้าสู่แปลงนา 
 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงรางรับนํ้า 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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  1.2.11 รางส่งน้ํา ความยาวของรางส่งนํ้าข้ึนอยู่กับความใกล้ไกล ของตัวระหัดกับที่
นา ทําหน้าที่ส่งนํ้าเข้าแปลงนา นิยมใช้ไม้เน้ือแข็งทําเป็นราง 

 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงรางส่งนํ้า 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
 
  1.2.12 รวงน้ํา นิยมใช้ไม้จิก ไม้แดง เลื่อยเป็นแผ่นก้ันเป็น 3 ด้านเป็นช่องช่วย
ยกระดับนํ้าให้สูงขึ้น เป็นส่วนที่บีบหรือบังคับนํ้า ให้ไหลเข้าไปสู่ระหัดสัมผัสกับตาด ก่อให้เกิดแรงดัน
หมุนระหัด 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงรวงน้ํา 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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  1.2.13 ราวก้ันน้ํา (เผียก) เป็นฝากกั้นลํานํ้าบังคับให้นํ้าไหลผ่านรวงน้ํา ทําหน้าที่
เสมือนฝายทดนํ้าหรือคูกั้นนํ้า ในอดีตใช้ไม้เน้ือแข็งปักในลําธาร ใช้ลําไม้ไผ่หรือไม้เน้ือแข็งกั้นเป็นราว
ระหว่างเสาไม้ใช้ใบตองกุใส่ในแผงไม้ไผ่นํามาวางพาดบนราวไม้อีกต่อหน่ึง ปัจจุบันใช้ผ้ายาง กระสอบ
ปุ๋ยแทนใบตองกุง อีกทั้งใช้กระสอบปุ๋ยบรรจุดินวางทับราวกั้นนํ้า กันไม่ให้นํ้าทะลุผ่านพ้ืนนํ้า 
 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงราวกั้นนํ้า 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
 
  1.2.14 ปล่องเรือ อยู่บริเวณราวกั้นนํ้าเป็นช่องควบคุมระดับนํ้าและระบายนํ้าฉุกเฉิน 
เพ่ือควบคุมระดับนํ้าให้เหมาะสมกับการหมุนระหัดวิดนํ้า หากในแม่นํ้ามีระดับน้ํามากเกินไปจะทําการ
เปิดปล่องนํ้าเพ่ือป้องกันไม่ให้ระหัดวิดนํ้าเกิดความเสียหาย 
 

 
 
ภาพที่ 16 แสดงปล่องเรือ 
ที่มา: วิเชียร เกิดสุข,  รายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้าํ ลาํน้ําปะทาว จ.ชัยภูมิ  (ขอนแก่น: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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 แต่ในขณะที่ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2546) ได้ให้อธิบายความหมายของระหัดวิดนํ้าไว้ ดังน้ี  
ระหัดวิดนํ้าเป็นเคร่ืองวิดนํ้าชนิดหน่ึง ทําด้วยไม้เป็นรางในโครงสี่เหลี่ยมยาว มีทั้งขนาดยาวหลายๆ วา
และขนาดสั้นเพียงวาเศษ ภายในมีลูกระหัดซึ่งเป็นใบพัดฉุดให้นํ้าไหลไปตามราง ลูกระหัดจะต่อเช่ือม
กันอยู่ภายในโครง เมื่อมีกําลังฉุดให้แกนไม้กงที่หัวระหัดหมุน ลูกระหัดจะเคลื่อนที่จากหัวระหัดไป
ปลายระหัดเวียนไปเรื่อย ๆ ฉุดนํ้าให้ไหลไปตามราง ระหัดจะใช้วิดนํ้าในที่ซึ่งระดับนํ้าไม่ต่างกันมากนัก 
เพราะต้องวางรางระหัดไม่ให้ต้ังชันเกินไปจึงจะวิดนํ้าได้ดี การใช้ระหัดวิดนํ้าจะต้องวางปลายรางระหัด
ลงไปในนํ้า ให้ด้านหัวรางอยู่บนที่ซึ่งจะวิดนํ้าเข้า เมื่อนํ้าไหลขึ้นมาอาจต่อรางรับนํ้าต่อไปยังที่ที่
ต้องการให้นํ้าเข้าอีกต่อหน่ึง ระหัดสมัยโบราณใช้คนถีบ มือหมุน หรือแรงจากกังหันลม ก่อนที่จะใช้
เคร่ืองยนต์ฉุดระหัดอย่างปัจจุบัน 
 

 

 

 
ภาพที่ 17 แสดงระหัดวิดนํ้าตามความหมายของวิบูลย์ ลี้สุวรรณ  
ที่มา: วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, เครื่องมือเครื่องใช้ไทยประดิษฐ์ (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน, 2551). 
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  จากการศึกษาสรุปได้ว่า ระหัดวิดนํ้าเป็นเครื่องมือในการขนส่งถ่ายเทนํ้าจากที่หน่ึง
ไปสู่อีกที่หน่ึง โดยรูปแบบจะแตกต่างกันกันไป เน่ืองจากนักวิชาการให้ความหมายของตัวระหัดวิดนํ้า
ที่แตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบระหัด ตามความหมายของวิเชียร เกิดสุข น้ันจะมีลักษณะเป็นวง
ล้องทรงกลม ใช้พลังงานจากนํ้าเป็นตัวขับเคล่ือนเพ่ือให้ระหัดเกิดการหมุน ส่วนระหัดตามความหมาย
ของ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ระหัดวิดนํ้าจะใช้คนถีบ มือหมุน หรือแรงจากกังหันลม และพัฒนามาใช้
เคร่ืองยนต์ฉุดระหัดอย่างปัจจุบัน 
 1.3 ขั้นตอนการติดต้ังระหัดวิดน้ํา 
   วิเชียร เกิดสุข (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ภายหลังที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทําระหัดวิด
นํ้า จะต้องมีการนําอุปกรณ์ที่ทําจากไม้ไผ่ เช่น กํา กง ขื่อ ตาด บ้ัง เผียก แตะ ไปแช่นํ้าประมาณ 15 
วันถึง 1 เดือน เพ่ือให้เน้ือไม้เหนียว ทนทาน ไม่ผุง่าย อีกทั้งเป็นการป้องกันการทําลายของมอด ใน
การติดต้ังระหัดวิดนํ้ามีขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1  ปักเสาไม้เพ่ือทําแนว วางราวกั้นนํ้า พร้อมกําหนดจุดทําปล่องเรือหรือ

ทางระบายนํ้า 
  ขั้นตอนที่ 2  ปักหลักคํ้าหรือเสาโครงคํ้าระหัด พร้อมติดต้ังค้ําเสาโครงระหัด เพ่ือให้

ตัวระหัดมีความแข็งแรงมากขึ้น ผู้ที่จะลงหลักได้จะต้องมีความชํานาญ 
เลือกตําแหน่งของลําธารที่เหมาะสมที่สุดในการติดต้ังระหัด ระยะห่าง
ของหลักค้ําทั้ง 4 ต้องสอดคล้องกับขนาดของระดุมระหัด และขนาด
ของกําระหัด 

  ขั้นตอนที่ 3  ติดต้ังรวงน้ํา 
  ขั้นตอนที่ 4  ติดต้ังคาน (ขาง) จํานวน 2 ตัว เข้ากับหลักคํ้า เพ่ือรองรับหมอนและ

ตัวระหัดวิดนํ้า 
  ขั้นตอนที่ 5  ติดต้ังหมอนรองดุมให้ได้ระดับพอเหมาะ 
  ขั้นตอนที่ 6  นําดุมระหัด วางบนหมอนรองดุม ในตําแหน่งที่ได้เตรียมไว้ 
  ขั้นตอนที่ 7  นํากําระหัดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในช่องดุมระหัด ที่ได้จัดเตรียมไว้ 
  ขั้นตอนที่ 8  ติดต้ังขอบระกงระหัด และกงระหัดบริเวณปลายกําระหัดทุกคู่ 
  ขั้นตอนที่ 9  ติดต้ังคื่อเพ่ือให้กงระหัดมีขนาดกว้างเท่ากันตลอดทั้งวงกลมและยืด

ตาด 
  ขั้นตอนที่ 10 ติดต้ังตาด (ลายขัด) ตรงปลายกําระหัดแต่ละคู่ 
  ขั้นตอนที่ 11 มัดบ้ังใส่มุมที่ตาดจะยกนํ้าเข้าได้มากที่สุด (เร่ิมมัดบ้ังในช่วงที่มีนํ้าไหล

เพียงพอ)  
  ขั้นตอนที่ 12  ติดต้ังวางรางรองรับนํ้าจากบ้ังและรางส่งนํ้าสู่แปลงนา 
  ขั้นตอนที่ 13  ปิดปล่องเรือหรือทางระบายนํ้า เพ่ือยกระดับนํ้า 
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  การติดตั้งระหัดวิดนํ้าจะต้องใช้คนที่มีภูมิความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์
เป็นผู้นําทีมในการประกอบการระหัดทั้งตัว หาความเหมาะสม วางจุด วางมุม และวางตําแหน่ง
อุปกรณ์แต่ละตัวให้ลงตัวจนระหัดทํางานได้จริง ในขณะที่ติดตั้งจะมีการแก้ไขขยับหามุมที่เหมาะสม
อยู่ตลอด เวลา การติดตั้งระหัดต้องมีทีมงานอย่างน้อย 10 คน ภายหลังที่เสร็จจากการติดตั้งระหัด
วิดนํ้า งานสุดท้ายคือ การปิดปล่องเรือ (ทางระบายนํ้า) ยกระดับนํ้าให้สูงจนนํ้าสามารถผลักหรือ
ขับเคลื่อนให้ระหัดหมุนและตาดสามารถกั้นนํ้าเข้าบั้งได้ ระหัดวิดนํ้าจะหมุนดีเมื่อระดับนํ้าสูงท่วม
ตาดประมาณ 15 ถึง 50 เซนติเมตร 
 
2. การศึกษาข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
     2.1 ความเป็นมาของ AEC 
  ภายหลังที่การดําเนินการไปสู่การจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาได้บรรลุ
เป้าหมาย ในปี 2546 อาเซียนยังคงให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน อย่างต่อเน่ือง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2545 ณ ประเทศกัมพูชา ได้เห็นชอบให้อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ในระยะแรกเร่ิม เพ่ือ
ดําเนินการตามมติดังกล่าวของผู้นําอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้เห็นชอบให้มีการจัด 
ทําการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness 
Study) ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอแนะให้อาเซียนเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาอุตสาหกรรม/บริการที่มี
ศักยภาพของ อาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านสินค้าอุปโภค/บริโภค ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
อาเซียนมีการค้าระหว่างกันในอาเซียนสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
สัดส่วนการส่งออกสูงสุดของอาเซียน ในขณะเดียวกัน อาเซียนต้องปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ณ เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นําอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัว
ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายในปี 2563 และให้ เร่งรัดการรวมกลุ่มเพ่ือ
เปิดเสรีสินค้าและบริการสําคัญ 11 สาขาสําคัญ (priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบินยาน
ยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร และประมง เทคโนโลยี
สารสนเทศและ สุขภาพ ต่อมาได้เพ่ิมสาขาโลจิสติกส์ เป็นสาขาที่ 12 โดยผู้นําอาเซียนและรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ระหว่างการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยจะเริ่มมีผล
บังคับใช้ปลายเดือนสิงหาคม 2548 
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 2.2 เป้าหมายของ AEC 
  อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดย
จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน (single market and single production base) มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพ่ือมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวร่วมกัน ต่อมาผู้นําอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 และเพ่ือเร่งรัดเป้าหมายการจัดต้ังประชาคมอาเซียน
ให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี 
 2.3 แนวทางดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การเป็น AEC 
  นอกจากการดําเนินการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนระหว่างกัน
ตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น การเร่งลดภาษีสินค้าระหว่างกันให้เหลือร้อยละ 0 
ภายในปี 2553 สําหรับสมาชิกเดิม และปี 2558 สําหรับสมาชิกใหม่ภายใต้กรอบอาฟตา การยกเลิก
ข้อจํากัดการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียน ภายในปี 2563 ภายใต้กรอบความตกลงด้าน
การค้าบริการอาเซียน (AFAS) การเปิดให้มีการลงทุนเสรีในอาเซียนและการให้การปฏิบัติเย่ียงคนชาติ
ต่อนักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 ภายใต้เขตการลงทุนเสรีอาเซียน (AIA) เป็นต้น แล้ว อาเซียนได้
ตกลงที่จะการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วข้ึนกว่ากําหนดการเดิม ในสาขาสินค้า
และบริการสําคัญ 11 สาขา ต่อมาได้เพ่ิมสาขาที่ 12 คือ สาขาโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นการนําร่อง และ
ส่งเสริมการ outsourcing หรือ การผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบและช้ินส่วนที่ผลิตภายในอาเซียน ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการดําเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น AEC  
  การท่ีไทยได้รับเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยวและการบินน้ัน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและการบินใน
ภูมิภาคน้ี 
  ความสําคัญของอาเซียนต่อไทย รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบาย 
ความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนในลําดับต้น ๆ ในฐานะมิตรประเทศที่มีความ
ใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ไม่ว่าในด้านภูมิศาสตร์ ความใกล้เคียงกันด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึง
การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งมีมายาวนานและเหนียวแน่นที่สุด  
  ด้านระดับการเปิดเสรี ไทยมีการเปิดเสรีในอาเซียนในเชิงลึกและกว้างมากกลุ่มหน่ึง 
เมื่อเทียบกับประเทศหรือกลุ่มประเทศอ่ืนที่ไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีด้วย และด้วยเป้าหมายใน
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครอบคลุมมากกว่าเขตการค้าเสรี จะส่งผลให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว ที่แข็งแกร่งและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาครวมทั้ง
ไทย 
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3. การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
 พิมลมาศ วรรณคนาพล (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
น้ันแบ่งเป็นการประหยัดพลังงานแบบ Passive & Active โดยมุ่งเน้นการดึงเอาประโยชน์จาก
ธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุดก่อน ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ การวางแนวอาคาร และการเลือกใช้วัสดุ
ที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถทําให้เกิดภาวะความสบายหรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย จึงนํา
ระบบ Active (เครื่องกล) มาช่วยเพื่อให้ได้ในเร่ืองของความสามารถในการปะหยัดพลังงานและ
ตอบสนองความต้องการของพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน แนวความคิดในการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. การเลือกวางตัวอาคาร การวางตัวอาคารจะต้องคํานึงถึงลักษณะของท่ีดินแล้ว สิ่งที่
สําคัญคือการวางแนวอาคารให้เหมาะสม สามารถรับลมและมีการระบายอากาศที่ดี อีกทั้งยังต้อง
หลีกเลี่ยงห้องที่ใช้งานในช่วงเวลากลางวันไม่ให้ได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง 
 2. การนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร เน้นการออกแบบการใช้แสงธรรมชาติร่วมกับ
การออกแบบระบบอาคารอ่ืน ๆ อย่างเป็นองค์รวม โดยทําการศึกษาและออกแบบไปพร้อม ๆ กับการ
เน้นความสบายเชิงอุณหภาพ ความสบายด้านการมองเห็นและประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ในแง่
ของการ รวบรวม ส่องผ่าน สะท้อน ควบคุม และ แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์เข้าสู่ภายในอาคาร
ผ่านช่ิงเปิดอาคาร ระบบการกันรังสีอาทิตย์โดยตรง (Shading Systems) การเพ่ิมประสิทธิภาพแสง
ภายในด้วยการใช้แสงธรรมชาติ (Day lighting Systems)  
 3. การเลือกใช้วัสดุผนัง จากการศึกษาพบว่าผนังที่มีมวลเบา จําพวกอิฐมวลเบา ยิปซั่ม
บอร์ด น้ันสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าผนังอิฐมอญฉาบปูน เน่ืองจากผนังจะดูดกลืนความร้อน
ในช่วงกลางวันไว้และจะค่อย ๆ คายความร้อนออกมาในช่วงเวลากลางคืน ที่มีอุณภูมิภายนอกลด
ตํ่าลง การเลือกใช้วัสดุของผนัง ควรพิจารณาตามทิศทางแสงและควรใช้สีที่สว่าง ซึ่งจะดูดกลืนความ
ร้อนน้อย เช่นสีขาว ครีม และพิจารณาถึงค่าการถ่ายเทความร้อนของวัสดุแต่ละชนิดด้วย 
 4. การเลือกรูปทรงหลังคา ต้องคํานึงถึงความสามารถในการระบานอากาศได้สะดวก 
อาจทําหลังคายกสูงเป็นแบบสองชั้น เพ่ือการระบายความร้อนใต้หลังคา และการทําอุปกรณ์บังแดด
แนวนอน (Overhang) หรืออุปกรณ์บังแดดแนวต้ัง (Fin) เพ่ือช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่
ตัวอาคาร 
 5. การเลือกวัสดุมุงหลังคา หลังคาจะเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง 
ผิวหลังคาจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก ควรเลือกใช้วัสดุที่มีการถ่ายเทความร้อนตํ่า 
หรือการทําให้พ้ืนที่ใต้หลังคามีช่องว่าง สามารถระบายความร้อนสู่ภายนอกได้ สีของวัสดุมุงหลังคา
ควรใช้สีที่ไม่ดูดกลืนความร้อนและสามารถสะท้อนความร้อนได้ดี 
 6. การจัดส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการรับลมและแสงอาทิตย์ 



 19

  6.1 ทิศตะวันออก จะรับแดดในช่วงเช้าตลอดทั้งปี อากาศจะร้อนมากขึ้นในช่วงสาย
แต่จะเย็นลงในช่วงเย็น 
  6.2 ทิศตะวันตก จะรับแดดในช่วงบ่ายตลอกทั้งปี เป็นด้านที่มีความร้อนสูงมากในแต่
ละวัน จึงควรมีส่วนป้องกันความร้อน เหมาะเป็นที่ต้ังของโรงรถ ห้องเก็บของ หรือห้องนํ้า เป็นต้น 
  6.3 ทิศใต้ จะรับแดดในช่วงสายถึงบ่าย หรือเกือบตลอดทั้งวัน โดยเฉล่ีย 6-8 เดือน 
(กันยายน-มีนาคม) เป็นทิศที่มีลมพัดผ่านได้ดี การออกแบบและจัดวาง ควรป้องกันความร้อนได้และ
ในขณะเดียวกันก็ไม่ปิดก้ันทิศทางของกระแสลม 
  6.4 ทิศเหนือ ส่วนใหญ่จะได้รับร่มเงาตลอดทั้งปี โดยได้รับแสงแดดเฉล่ียประมาณ 2-
3 เดือนเท่าน้ัน ในส่วนน้ีอากาศจะเย็นสบาย 
 7. การเจาะช่องเปิดหน้าต่าง ควรพิจารณาทิศทางให้เหมาะสมกับปริมาณรังสีความร้อน
ที่มีผลกระทบต่อผนังด้านต่างๆ ที่ไม่เท่ากัน และเหมาะสมกับปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในตัว
อาคารด้วย คือด้านที่มีความร้อนสูงช่องเปิดควรมีขนาดเล็ก หรือถ้าจําเป็นต้องใช้ช่องเปิดขนาดใหญ่ 
ควรมีการติดตังอุปกรณ์บังแดด เพ่ือลดความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารโดยตรง 
 8. การปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการประหยัดพลังงาน แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
  8.1 การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ ในลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ทําให้ต้นไม้
ใหญ่เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ต้นไม้เป็นปัจจัยที่จะช่วยลดความรุนแรงของอากาศในช่วงเวลา
กลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากให้ร่มเงาแล้วยังช่วยลดความร้อน ป้องกันฝุ่นละออง เสียง 
และเพ่ิมความช้ืนในอากาศให้เกิดความเย็นสบายอีกด้วย 
  8.2 การใช้ประโยชน์จากต้นไม้คลุมดิน เป็นเสมือนฉนวนกันความร้อนให้กับผิวดิน 
โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่รอบ ๆ ตัวอาคาร จะช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคารได้เป็นอย่างดี
และยังมีผลทําทําให้กระแสลมเบนเข้าหาอาคารได้มากข้ึนด้วน 
 
4. การนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร  
 1. Passive Day lighting เป็นการออกแบบเพ่ือรวบรวมแสงธรรมชาติเพ่ือนําเข้าสู่
อาคาร โดยใช้ระบบอาคารที่ไม่เคลื่อนที่ อยู่น่ิง หรือไม่ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน 
(Static System) เช่น หน้าต่าง ช่องแสงหลังคา ท่อนําแสง หรือการส่งผ่านหรือสะท้องของแสง
ธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้ลึกขึ้นด้วยระบบการใช้แสงธรรมชาติ เช่นห้ิงสะท้อนแสง ระบบดังกล่าวใช้
พลังงานน้อยกว่าหรือแทบจะไม่ใช้พลังงานเลย ดังน้ันการออกแบการใช้แสงธรรมชาติตามแนวทาง
พ่ึงพาธรรมขาติดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ 
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ภาพที่ 18 แสดงการนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารตามแนวทางพ่ึงพาธรรมชาติ 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล,  “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 
 2. เทคนิคการออกแบบแสงธรรมชาติ เทคนิคการออกแบบแสงธรรมชาติในปัจจุบัน เป็น
วิธีการออกแบบเพ่ือใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเทคนิคที่เหมาะสมกับ
การนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารตามแนวทางบูรณาการกับแนวทางพ่ึงพาธรรมชาติ มีดังต่อไปนี้ 
  2.1 การป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่อาคารด้วยระบบการกันแดด 
  2.2 การนําแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารผ่านช่องเปิดอาคาร 
  2.3 การพิจารณาเลือกค่าสะท้อนแสงของผิววัสดุอาคาร 
   เทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือควบคุมแสงธรรมชาติ ทั้ง
ในแง่การส่องผ่าน การสะท้อนและการกระจายแสง สามารถช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ลดการเกิดแสงจ้า (Glare) และส่งเสริมคุณภาพแสงด้านการมองเห็นได้ 
 3. การป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่อาคารด้วยระบบการกันแดด สําหรับประเทศ
ไทยการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในอาคาร มักเกิดขึ้นพร้อมกับการนําความร้อนเข้าสู่พ้ืนที่ใช้
สอย ดังน้ันการออกแบบระบบการกันแดดจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดต่ออาคารในประเทศไทย เน่ืองจาก
การป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารสามารถส่งผลต่อความสบายเชิง ออุณหภาพและการใช้พลังงานใน
ระบบปรับอากาศ และผลการทบต่อการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การป้องกันรังสีอาทิตย์
ตรงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ป้องกันโดยใช้อุปกรณ์บังแดดภายนองและอุปกรณ์บังแดดภายใน 
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5. อุปกรณ์บังแดดภายนอก 
 อุปกรณ์บังแดดภายนอกเป็นการใช้อุปกรณ์หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เพ่ือ
ป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ที่มีความร้อนสูงเข้าสู่อาคารโดยตรง และช่วยสะท้อนแสงที่มีความร้อน
น้อยให้เข้ามาในอาคารมากข้ึน ทั้งน้ีอุปกรณ์บังแดดภายนอกที่มีการใช้งานโดยทั่วไปในปัจจุบันมีการ
ออกแบบแตกต่างกัน เช่น การใช้องค์ประกอบของผนังอาคาร ตัวอย่างเช่นความหนาอาคารเป็นระบบ
การกันแดดไปในตัว การใช้อุปกรณ์บังแดดแนวนอน (Overhang) และอุปกรณ์บังแดดแนวต้ัง (Fin) 
เป็นต้น 
 การนําไปใช้ 

1. อุปกรณ์บังแดดแนวนอน (Horizontal Shading Device) มีประสิทธิภาพดีในการบัง
แดดในช่วงแสงอาทิตย์ทํามุมสูง เหมาะกับการใช้บังแดดให้เปลือกอาคารทิศเหนือและทิศใต้  

2. การออกแบบอุปกรณ์บังแดดแนวนอน มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แผงบังแดด
แนวนอน (Overhang) แผงบังแดดแนวนอน 2 ช้ัน (Double overhang) แผงบังแดดแบบเกร็ด 
(Multiple Louvers) แผงบังแดดแนวนอนแบบเกร็ด (Louvered Overhang) แผงบังแดดแนวต้ังติด
ลอย (Outrigger) และกันสาดหรือผ้าใบแบบปรับได้ (Movable Awnings) (Egan and Olgyay, 
2002)  

3. อุปกรณ์บังแดดแนวต้ัง (Vertical Shading Device) มีประสิทธิภาพดีในการบังแดด
ในช่วงแสงอาทิตย์ทํามุมตํ่า เช่น ช่วงเวลาเช้าและเย็น เหมาะกับการใช้บังแดดให้กับเปลือกอาคารทาง
ทิศตะวันออกและตะวันตก 

4. การออกแบบอุปกรณ์บังแดดแนวต้ัง มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แผงบังแดดแนวต้ัง 
(Fin) การใช้รูปทรงอาคาร (Whole Building Form) แผงบังแดดแนวต้ังแบบปรับได้ (Movable 
Devices) แผงบังแดดแนวต้ังแบบกําหนดมุม (Angled Fins) (Egan & Olgyay,2002)  

5. การออกแบบอุปกรณ์บังแดดชนิดปรับเปล่ียนมุมได้ (Adaptive Control) ทําให้เกิด
การใช้แสงธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กระทําได้สําหรับอาคารใหม่และมีการใช้ระบบเครื่องกล
เข้ามาเก่ียวข้อง ควรพิจารณาการเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์บังแดด ควบคู่กับเรื่องราคาเป็น
ส่วนประกอบด้วย 

ข้อดีของการเลือกใช้อุปกรณ์บังแดดภายนอก 
1. การเลือกใช้ระบบการกันแดดภายนอก ช่วยให้ป้องกันรังสีอาทิตย์ก่อนตกกระทบ

พ้ืนผิวเปลือกอาคารท้ังหมด จะเป็นการช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ตรงเช้าสู่ตัวอาคาร
ทั้งในส่วนเปลือกอาคารทึบและโปร่ง 

2. การป้องกันเปลือกอาคารจากแสงอาทิตย์โดยตรง ทําให้เกิดความสบายด้านการ
มองเห็นและด้านอุณหภาพ 
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3. ช่วยลดภาระการทําความเย็นในอาคารทั้งอาคารระบบธรรมชาติและอาคารที่ใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

ข้อเสียของการเลือกใช้อุปกรณ์บังแดดภายนอก 
1. ควรคํานึงถึงการออกแบบอุปกรณ์ควบคู่ไปกันการออกแบบอาคาร 
2. อุปกรณ์ภายนอกอาคาร ความสะอาดของอุปกรณ์จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ควบคุมแสงเข้าสู่อาคาร จึงจําเป็นต้องมีการคํานึงถึงการดูแลรักษาความสะอาดเพ่ิมเติม 
 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงรูปแบบของอุปกรณ์บังแดดแนวต้ัง 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล, “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
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ภาพที่ 20 แสดงรูปแบบของอุปกรณ์บังแดดแนวนอน 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล, “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
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6. อุปกรณ์บังแดดภายใน 
 การป้องกันแดดภายในอาคาร เป็นการใช้อุปกรณ์เพ่ือควบคุมแสงเข้าสู่ตัวอาคารหลังจาก
ที่แสงผ่านช่องเปิดเข้าสู่ตัวอาคาร อุปกรณ์บังแดดภายในมีหน้าที่ในการกระจายแสงและบังแสง ไม่
ช่วยในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารแต่ก็สามารถใช้ร่วมกับอปกรณ์บังแดดภายนอกได้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสามกับการใช้งานจริง อุปกรณ์บังแดดภายในเป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต้ัง และ
ปรับเปลี่ยนได้สะดวกและมีขนาดเล็ก เช่น ม่านบังแดด ม่านม้วน มู่ลี่ บานเกล็ดไม้ปรับมุมได้ เป็นต้น 
 การนําไปใช้ 
 1. การใช้ม่านบังแดด ม่านม้วน มู่ลี่แนวนอน มู่ลี่แนวต้ัง บานเกร็ดปรับมุมได้ ควรมีการ
คํานึงถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธภาพสูงสุดของคุณภาพแสงในอาคาร 
 2. ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์บังแดดภายนอก 
 3. วัสดุที่ใช้มีหลากหลายชนิด เช่น ผ้า ไม้ อลูมิเนียมและพลาสติก ซึ่งจะมีคุณสมบัติการ
ป้องกันแสงและการกระจายแสงที่แตกต่างกัน ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่าการสะท้องแสงสูง 
 ข้อดีของอุปกรณ์บังแดดภายใน 
 1. สามารถติดต้ังภายหลังได้ 
 2. เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการควบคุมการเกิดแสงจ้า 
 3. สามารถทําความสะอาดอุปกรณ์บังแดดได้ง่านเพราะอยู่ภายในอาคารและสะดวกใน
การเช็ดหรือถอดล้าง ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์บังแดดมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดอายุการใช้งาน 
 ข้อเสียของอุปกรณ์บังแดดภายใน 
 1. ควบคุมรังสีอาทิตย์ได้น้อยกว่าการกันแดดภายนอกเนื่องจากอุปกรณ์บังแดดภายใน
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันความร้อนที่ผ่านกระจกเข้าสู่ตัวอาคารได้ 
 2. การควบคุมและการใช้อุปกรณ์ขึ้นกับผู้ใช้อาคาร ซึ่งผู้ใช้งานอาจคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนใน
การปรับม่านมากกว่าเรื่องการใช้แสงธรรมชาติ เช่น ปัจจัยด้านมุมมอง ความร้อนบริเวณริมกระจก ซึ่ง
ทําให้ประสิทธิภาพเรื่องการใช้แสงธรรมชาติลดลง 
 
7. หิ้งสะท้อนแสง (Light Shelf)  
 หิ้งสะท้อนแสงเป็นองค์ประกอบอาคารประเภทหน่ึง ที่ช่วยในการเพ่ิมปริมาณแสง
ธรรมชาติเข้าสู่พ้ืนที่ใช้สอย ช่วยให้แสงธรรมชาติเข้าสู่พ้ืนที่ใช้สอยได้ลึกมากขึ้น มีความสมํ่าเสมอของ
แสงมากข้ึนจากลดปริมาณแสงส่วนริมหน้าต่างแต่ได้พ้ืนที่แสงด้านในเพ่ิมขึ้น และเป็นการช่วยลดการ
เกิดแสงจ้าจากการนําแสงเข้าทางด้านข้าง เป็นปัจจัยที่นําไปสู่การสร้างความสบายด้านการมองเห็น มี
รูปแบบโดยทั่วไป 3 รูปแบบ ดังรูปลักษณะการติดต้ังห้ิงสะท้อนแสง ทําให้สามารถแบ่งช่องแสง
ออกเป็น 2 ช่วงได้แก่  
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 1. หน้าต่างช่วงบน (เหนือระดับที่มีผู้ใช้งาน) หิ้งสะท้อนแสงทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์สะท้อง
แสงเข้าสู่ช่องแสงช่วงบน 
 2. หน้าต่างช่วงล่าง (ระดับที่มีผู้ใช้งาน) หิ้งสะท้อนแสงทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์บังแดดให้กับ
ช่องแสงช่วงล่างโดยมีปัจจัยที่ควรคํานึกถึงในการออกแบบหิ้งสะท้อนแสง ได้แก่ วัสดุและสีของหิ้ง
สะท้อนแสง และของเพดานการคํานึงถึงมุมมองทัศนียภาพและการป้องกันแสงโดยตรงจากดวงอาทิตย์ 
 การนําไปใช้ 
 1. ระดับของการติดต้ังห้ิงสะท้อนแสง ควรอยู่ในตําแหน่งเหนือระดับที่มีการใช้งาน 
 2. ควรออกแบบหิ้งสะท้อนแสงแบบผสมเพ่ือให้เป็นอุปกรณ์บังแดด และอุปกร์สะท้อน
แสง โดยการคํานึงถึงค่ามุมวิกฤติในแต่ละทิศทาง 
 3. วัสดุและสีของหิ้งสะท้อนแสง เพดาน ควรเป็นวัสดุที่ช่วยในการสะท้องแสง เช่น วัสดุสี
ขาว มีผิววัสดุด้าน 
 ข้อดีของหิ้งสะท้อนแสง 
 1. ช่วยเพ่ิมระยะความลึกของแสงธรรมชาติที่เข้าสู่พ้ืนที่ใช้สอย 
 2. ช่วยเพ่ิมความสม่ําเสมอของแสงธรรมชาติภายใน 
 3. ลดการเกิดแสงจ้า 
 4. ป้องกันแสงแดดตรงเข้าสู่อาคาร และลดภาระการทําความเย็น 
 5. ลดการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างในอาคาร 
 ข้อเสียของหิ้งสะท้อนแสง 
 1. มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากข้ึน 
 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบแสงธรรมชาติจากการใช้และไม่ใช้หิ้งสะท้อนแสง 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล, “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
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ภาพที่ 22 แสดงรูปแบบการใช้อุปกรณ์บังแดดทั้งภายนอกและภายใน ในรูปแบบหิ้งสะท้อนแสง 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล, “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงปัจจัยที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบห้ึงสะท้อนแสง 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล, “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 



 27

8. การนําแสงธรรมชาติเข้าอาคารผ่านช่องเปิดอาคาร 
 การออกแบบการนําแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคาร จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการ
วางผังและการออกแบบอาคารควบคู่ไปกับลักษณะการวางตัวของอาคาร ลักษณะและรูปทรงของช่อ
เปิดรวมถึงขนาดช่องเปิด 
 การวางตําแหน่งช่องเปิดอาคาร เพ่ือนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคาร จําแนกตาม
ทิศทางของแสงได้ 2 รูปแบบ คือแสงธรรมชาติจากด้านบนของอาคาร (Top Lighting) และแสง
ธรรมชาติจากด้านข้างของอาคาร (Side Lighting) ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการออกแบบดังน้ี 
 1. ช่องแสงด้านบน (Top Lighting)   ช่องแสงด้านบนเป็นช่องแสงที่สามารถนําแสง
ธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคารได้มากที่สุด ซึ่งอาจได้รับทั้งแสงตรงจากดวงอาทิตย์และแสงสะท้อนจาก
พ้ืนดิน ลักษณะของช่องแสงด้านบนมี 4 รูปแบบ  
 

 
 

ภาพที่ 24 แสดงลักษณะช่องแสงด้านบน 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล,  “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
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  1.1 ช่องแสงหลังคา (Roof Monitor) เป็นช่องแสงที่มักใช้กับพ้ืนที่ที่มีระยะช่วงเสา
กว้าง (Wide Span) เช่น โรงงานเพ่ือนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในพ้ืนที่โซนกลางของอาคารและวัสดุ
บริเวณช่องแสงควรเป็นวัสดุสะท้อนแสงเพ่ือให้แสงที่เข้ามาภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.2 ช่องแสงสูงด้านข้างส่วนบน (Clerestory) คือช่องแสงท่ีเปิดรับแสงด้านข้าง ที่
ติดต้ังในระดับสูงจากศีรษะผู้ใช้เพ่ือให้แสงธรรมชาติสามารถเข้าสู่ภายในโดยไม่มีวัตถุใด ๆ มาบังแสง 
และวัสดุบริเสณช่องแสงควรเป็นวัสดุสะท้อนแสง 
  1.3 ช่องแสงแบบฟันเลื่อย (Sawtooth) รูปลักษณะพิเศษของช่องแสงฟันเลื่อยมา
จากลักษณะทางกายภาพของอาคารประเภทโรงงานขนาดใหญ่ เพ่ือนําแสงธรรมชาติเข้ามาภายในได้
มากขึ้น แต่ไม่ทําให้โครงสร้างหลังคาสูงข้ึน การเอียงของหลังคาช่วยในการนําแสงเข้าภายในได้มาก 
ค่าการสะท้อนแสงของหลังคาด้านล่างช่วยเพ่ิมปริมาณแสงภายในได้ดีย่ิงขึ้น 
  1.4 ช่องแสงด้านบน (Skylight) เปิดรับแสงตรงจากท้องฟ้าควรใช้ควบคู่กับการ
ป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ และควรคํานึงถึงเรื่องการป้องกันการร่ัวซึมจากหลังคา บางครั้งอาจมี
รูปแบบด้านบนเป็นโดม 
 ข้อดีของช่องแสงด้านบน 
 1. เป็นวิธีที่ทําให้ได้ปริมาณแสงธรรมชาติมากที่สุด 
 2. เป็นวิธีที่ทําให้ได้คุณภาพแสงธรรมชาติสม่ําเสมอ 
 3. สามารถลดการใช้พลังงานจากการใช้ไฟฟ้าแสงประดิษฐ์ในพ้ืนที่ส่วนกลางอาคาร 
 ข้อเสียของช่องแสงด้านบน 
 1. ในอาคารท่ีใช้ระบบธรรมชาติ ความร้อนที่เข้าสู่ภายในอาคารจะส่งผลโดยตรงต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศภายใน และความสบายเชิงอุณหภาพ 
 2. ในอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ ความร้อนที่เข้าสู่ภายในอาคารจะส่งผลต่อภาระการ
ทําความเย็นที่เพ่ิมขึ้น 
 3. นําไปใช้ในอาคารเรียนได้ยาก เพราะสามารถใช้ได้เฉพาะห้องเรียนช้ันบนเท่าน้ัน 
 4. พิจารณาความต้องการมุมมองด้านทัศนียภาพภายนอกของผู้ใช้งานอาคาร การใช้ช่อง
แสงด้านบนไม่สามารถตอบความต้องการด้านนี้ได้ 
 2. ช่องแสงด้านข้าง (Side Lighting)  
  ช่องแสงด้านข้างเป็นช่องแสง ที่สามารถนําแสงธรรมขาติประเภทแสงสะท้อน เข้าสู่
อาคารมากกว่าการนําแสงโดยตรงจากดวงอาทิตย์ มี 2 รูปแบบ 
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ภาพที่ 25 แสดงลักษณะช่องแสงด้านข้าง 
ที่มา: พิมลมาศ วรรณคนาพล,  “แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน,” หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
ย้ังยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 
  2.1 ช่องแสงด้านข้างที่นําแสงเข้าสู่ภายในอาคาร 1 ด้าน (Unilateral) มักจะหันเข้าสู่
ทิศทางที่รับแสงธรรมชาติโดยตรง การออกแบบช่องแสงด้านข้างมักจะวางตําแหน่งช่องเปิดในระดับที่
ใกล้กับเพดานมากที่สุด เพ่ือให้เพดานช่วยในการสะท้อน และกระจายแสงเข้ามาภายในได้ลึกมากขึ้น
โดยสามารถเข้ามาได้ลึกเท่ากับ 2-2.5 เท่า ของความสูงช่องเปิดและยังส่งผลดีต่อความสม่ําเสมอของ
แสงภายในอีกด้วย 
  2.2 ช่องแสงด้านข้างที่นําแสงเข้าสู่ภายในอาคาร 2 ด้าน (Bilateral) โดยมีช่องแสง
หลักเปิดออกสู่ภายนอกเพ่ือรับแสงธรรมชาติโดยตรง และช่องแสงรองมักเปิดออกสู่พ้ืนที่ภายใน เช่น 
ทางเดิน โถงอาคาร และมักมีตําแหน่งช่องเปิดอยู่ในระดับบน ลักษณะของแสงธรรมชาติจากช่องแสง 
2 ด้านส่งผลให้แสงภายในห้องมีความสม่ําเสมอมากกว่าการนําแสงเข้าสู่ภายในจากช่องแสง 1 ด้าน 
 การนําไปใช้ 
 1. ช่องแสงควรอยู่ในตําแหน่งที่สูง เพ่ือให้แสงเข้าสู่พ้ืนที่ได้ลึกมากขึ้น มีความสม่ําเสมอ
ของแสงมากขึ้นและลดการเกิดแสงจ้า 
 2. ช่องแสง 2 ด้าน จะทําให้แสงในห้องมีประสิทธิภาพดีกว่าช่องแสง 1 ด้าน 
 3. ตําแหน่งช่องแสงควรมีตําแหน่งใกล้กับเพดานและผนัง เพ่ือให้เพดานและผนังอาคาร
เป็นเสมือนฉากสะท้อนแสงท่ีช่วยสะท้อนและกระจายแสงให้ห้องสว่างมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดอัตราส่วน
ความสว่างระหว่างช่องแสงกับผนังและลดแสงจ้าที่เกิดขึ้นในห้อง 
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 4. การใช้หิ้งสะท้อนแสงภายในและภายนอก ช่วยในการบังแดดและนําแสงเข้าสู่ภายใน
อาคารได้ลึกมากขึ้น 
 5. การป้องกันการเกิดแสงจ้า อาจทําได้จากการใช้ม่านบังแดดภายใน หรือห้ิงสะท้อนแสง
ภายในและภายนอก 
 6. ด้านความสบายเชิงอุณหภาพ ช่องแสงควรมีความบังแสงตรงจากดวงอาทิตย์ โยการ
เลือกใช้อุปกรณ์บังแดด 
 7. ควรมีการออกแบบการใช้แสงธรรมชาติ และการใช้อุปกรณ์ควบคุมแสงธรรมชาติ 
ต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบเพ่ือแระสิทธิภาพแสงที่ดีที่สุด 
 8. สําหรับประเทศไทย ช่องเปิดไม่ควรเกิน 40% (WWR<40)  
 9. กระจกที่ใช้ควรมีค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อน (Solar Heat Gain Coefficient; 
SHGC) ตํ่า ค่าการส่องผ่านแสง (Visible Light Transmittance; Tvis) สูง ค่าการต้านทานความร้อน 
(Thermal Resistance; R-value) สูง 
 ข้อดี 
 1. เป็นวิธีการนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถเป็นช่องแสงที่ตอบสนองความต้องการมุมมองด้านทัศนียภาพภายนอกของ
ผู้ใช้งานอาคาร 
 ข้อเสีย 
 1. ควบคุมปริมาณแสง การป้องกันแสงอาทิตย์ตรงและความสมํ่าเสมอของแสงได้ยาก 
 2. เกิดปัญหาแสงจ้าที่ทําให้เกิดความไม่สบายตา 
 3. ในอาคารที่ใช้ระบบธรรมชาติ ความร้อนที่เข้าสู่ภายในอาคารจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภายในและความสบายเชิงอุณหภาพ 
 4. ในอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ ความร้อนที่เข้าสู่ภายในอาคารจะส่งผลต่อภาระการ
ทําความเย็นที่เพ่ิมขึ้น 
 
9. การพิจารณาเลือกค่าสะท้อนแสงของผิววัสดุอาคาร 
  การเลือกสีและวัสดุภายในของระบบอาคาร ได้แก่ ระบบพ้ืน ระบบผนัง และระบบ
เพดาน ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของความสว่างของแสงภายในได้ด้วยคุณสมบัติการสะท้อนแสง
ของสีและวัสดุของระบบอาคารประเภทต่าง ๆ  
  นอกจากน้ี ระบบอาคารแต่ละส่วนจะมีผลต่อค่าความสว่างภายในท่ีแตกต่างกัน โดยท่ีค่า
การสะท้อนแสงของเพดานจะส่งผลต่อค่าความสว่างภายในมากที่สุด และค่าการสะท้อนแสงของพ้ืน 
ส่งผลต่อค่าความสว่างภายในน้อยที่สุด  
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 การนําไปใช้ ระบบเพดาน ผนัง และพื้น ควรเลือกใช้สีและวัสดุที่มีค่าการสะท้อนแสงสูง 
 ข้อดี 
 1. เป็นวิธีการเพ่ิมความสว่างภายในที่ง่ายที่สุด 
 ข้อเสีย 
  1. ต้องมีการบํารุงรักษาสม่ําเสมอเพ่ือให้ระดับความสว่างไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าการสะท้อน (Reflectance) ของวัสดุประเภทต่าง ๆ  
 

ประเภท วัสดุ รายการ การสะท้อน (%) 

1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
5 
 
 

Metal 
 
 
 
 
Glass  
 
Ground Cover 
 
 
Paint 
Masonry 

Aluminum, Brushed 
Aluminum, Etched 
Aluminum, Polished 
Stainless Steel 
Tin 
Clear or Tinted 
Reflective 
Asphalt 
Concrete 
Grass 
White 
Brick, Dark Buff 
Brick, Light Buff 
Brick, Red 
Granite 
Cement, Gray 
Limestone 
Plaster, White 
Sandstone 

55-58 
70-85 
60-70 
50-60 
67-72 
5-10 
20-30 
5-10 
40 

5-30 
70-90 
35-40 
40-45 
10-20 
20-25 
20-30 
35-60 
90-92 
20-40 
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10. Case Study 
 10.1 ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด 
  จากสรุปผลการศึกษา โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการขนส่ง ชายฝั่งของ
สํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี โดยบริษัท โกลเด้นแพลน จํากัด ระบุว่าพ้ืนที่ตําบล
หาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชามีกิจกรรมการขนส่งสินค้าทาง
ทะละไปยังประเทศกัมพูชาหนาแน่น มีปริมาณสินค้ามากกว่าท่าเรือขนาดเดียวกันอย่างชัดเจน โดย
เป็นรองเฉพาะท่าเรือขนาดใหญ่เท่าน้ัน ทั้งน้ีเป็นผลจากความพยายามขนสินค้าทางบกมาจนสุดชาน
แดนจนเมื่อการขนส่งสินค้าทางบกในระเทศกัมพูชาทําได้ไม่สะดวก จึงได้มีการเปลี่ยนวิธีขนส่งมาลง
เรือแล้วขนส่งไปยังปลายทางที่ท่าเรือในประเทศกัมพูชา (กรมเจ้าท่า, 2555) 
  ดังน้ัน เพ่ือให้การการขนส่งสินค้าทางทะเลท่ีตําบลหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัด
ตราด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับประมาณความต้องการในการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือ
รองรับการค้ากับประเทศกัมพูชา บริษัทที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนะไว้ในรายงานการศึกษาฯ โดยให้กรม
เจ้าท่าทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเทียบเรือที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดและ
ดําเนินการพัฒนาหากผลจากการศึกษามีความเหมาะสม 
 

 
 
ภาพที่ 26 แสดงลักษณะของโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่ 
ที่มา: กรมเจ้าท่า, แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 แผนกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: กรมเจ้า
ท่า, 2551). 
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ภาพที่ 27 แสดงลักษณะผังโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่ 
ที่มา: กรมเจ้าท่า,  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 แผนกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ:  
กรมเจ้าท่า, 2551). 
 
  จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออก ของประเทศที่มีชายแดน
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางทะเล โดยจังหวัดตราดมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 
165 กิโลเมตร หากพิจารณาศึกษาภาพของจังหวัดตราดโดยเฉพาะอําเภอคลองใหญ่ในการพัฒนาการ
ขนส่งทางนํ้าเพ่ือการขนส่งสินค้าไปประเทศเพ่ือนบ้านและใกล้เคียง ได้แก่ ประเทศกัมพูชาและ
เวียดนามตอนใต้ ซึ่งในปีหน่ึง ๆ มีมูลค่าสินค้าส่งออกมีประมาณมากว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยการ
ขนส่งสินค้าในปัจจุบันนิยมใช้การขนส่งทางนํ้าโดยใช้เรือประมงดัดแปลงมาขนส่งสินค้าเป็นเรือขนาด
กลาง รับนํ้าหนักบรรทุกได้ประมาณ 500 ตันกรอส แต่ท่าเทียบเรือเดิมไม่มีมาตรฐานและขาดสิ่ง
อํานวยความสะดิกในการขนส่งสินค้า รวมถึงด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 ดังน้ัน กรมเจ้าท่าจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือดําเนินการศึกษาและสํารวจออกแบบ
เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นประตุการค้าทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเช่ือมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพ่ือพัฒนาระบบ
การคมนาคมขนส่งทางน้ํา พร้อมกับการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่งทางนํ้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือการขนส่ง
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สินค้าและเพ่ือการท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของการขนส่งสินและธุรกิจการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอันเป็นเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เน่ืองจากจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่
มีพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งทางบก
และทางทะเล หากพิจารณาศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว การพัฒนาการขนส่งทางนํ้าโดยการก่อสร้าง
ท่าเรืออเนกประสงค์ พบว่ามีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะที่อําเภอคลองใหญ่ มีการใช้ท่าเรือเพ่ือการ
ขนส่งไปประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงแต่เป็นท่าเรือขนาดเล็กและยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ 
 2. เป้าหมายการดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบอเนกประสงค์ ประกอบด้วย สะพานท่าเรือ
ขนาด 15 x 2,000 เมตร ท่าเรือสินค้าและท่าเรือท่องเท่ียว ขนาด 120 x 60 เมตร ร่องนํ้าลึก 5.5 
เมตร รทก. รองรับเรือสินค้า ขนาด 150 ตันกรอส  8 ลํา และเรือท่องเที่ยว/เรือตรวจการณ์อย่างละ 
1 ลํา, ท่าเรือประมงขนาด 25 x 50 เมตร ร่องนํ้าลึก 5.0 เมตร รทก. รองรับเรือประมงขนาด 300 ตัน
กรอส 4 ลํา, ท่าเทียบเรือทหารเรือ ขนาด 18 x 60 เมตร ร่องนํ้าลึก 5.0 เมตร รทก. เขื่อนกันคลื่น
ยาว 1,000  เมตร และอาคารสํานักงาน ห้องควบคุม อาคารประตุทางเข้าออก อาคารป้อมยาม 
อาคารซ่อมบํารุง โกดังสินค้า โรงอาคาร พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้บริการด้านการขนส่งให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แลมีต้นทุนตํ่า ตลอดตนสนับสนุนการพัฒนาด้านอ่ืนๆ และเสริมฐานะ
การแข่งขันของประเทศให้คงไว้ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง 
 

 
 

ภาพที่ 28 แสดงลักษณะท่าเทียบเรือโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่ 
ที่มา: กรมเจ้าท่า,  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 แผนกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ:  
กรมเจ้าท่า, 2551). 
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 10.2 สถานรีถไฟฟ้ามักกะสัน 
  รัฐบาลได้มีนโยบายสร้างสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เพ่ือส่งเสริมให้ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิมีความสมบูรณ์แบบในระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาก
ย่ิงขึ้น จึงเช่ือมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับพ้ืนที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ด้วยวิธีการขนส่งมวลชน
ระบบรางคือระบบรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถขนส่งผู้โดยสารรวมท้ังสัมภาระต่างๆ ได้เป็นจํานวนมากและ
รวดเร็ว อีกทั้งยังตรงต่อเวลาและเช่ือถือได้อีกด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงตัวอาคารของโครงการ 
ที่มา: สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย, Airport Rail Link at Makkasan, เข้าถึงเมื่อ 20 
มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ceat.or.th/2010/index.php/traffic-a-transport/ 
412-suvarnabhumi-airport-rail-link-and-city-air-terminal-at-makkasanasoke-station-.html 
 
 ลักษณะโครงสร้างของอาคารสูง เน้นการปล่อย Space ให้โล่ง เน่ืองจากพ้ืนที่โล่งและ
กว้างทําให้ การสัญจรเป็นไปอย่างรวดเร็ว เน้นเส้นที่เป็นลักษณะทางยาวเป็นการนําสายตา และการ
ใช้รูปแบบของการตกแต่งซ้ํา ๆ กัน การปิดและเปิดช่องแสงบางส่วน เน้นการใช้แสงที่ปลายทาง ใน
ส่วนอาคารเน้นแสงน้อย ทางเดินที่กว้างและยาวสามารถสร้างความรู้สึกที่ผู้ใช้อาคารต้องรีบเดิน 
เน่ืองจากจะรู้สึกว่าอยู่ไกล การใช้วัสดุเน้นวัสดุที่เป็นอุตสาหกรรม เน่ืองจากการบํารุงดูแลรักษา และ
การเปลี่ยนเมื่อหมดอายุการใช้งาน โทนสีไม่เน้นสีที่โดดมากนักเน้นสีที่เป็นคู่สี ใช้สีแดงเพ่ือเน้นทางเข้า
ชานชะลาเป็นส่วนประกอบย่อย การใช้วัสดุจําพวกโลหะ สเตนเลสเพ่ือแสดงความเป็นสมัยใหม่  
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ภาพที่ 30 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ 
ที่มา: Tui Engineer, การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2555 เข้าถึงได้จาก 
http://thanadul.wordpress.com/2009/06/30/การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า/ 
 

 
 
ภาพที่ 31 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ 
ที่มา: Tui Engineer, การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2555 เข้าถึงได้จาก 
http://thanadul.wordpress.com/2009/06/30/การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า/ 
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ภาพที่ 32 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ 
ที่มา: Tui Engineer, การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2555 เข้าถึงได้จาก 
http://thanadul.wordpress.com/2009/06/30/การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า/ 
 

 
 
ภาพที่ 33 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ 
ที่มา: Tui Engineer, การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2555 เข้าถึงได้จาก 
http://thanadul.wordpress.com/2009/06/30/การว่ิงทดสอบรถไฟฟ้า/ 
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 การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน 
 ช้ันที่ 1 ช้ันจอดรถ (Parking Level) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 21,200 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย ส่วนจอดรถ, ส่วนห้องเคร่ืองงานระบบ, ส่วนโถงทางเข้า 
 ช้ันที่ 2 ช้ันผู้โดยสารขาเข้า (Arrival Level) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 12,900 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย ส่วนโถงผู้โดยสารขาเข้า, ส่วนโถงพักคอย, ส่วนของร้านค้า 
 ช้ันที่ 3 ช้ันผู้โดยสารขาออก (Concourse Level) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 29,800 ตาราง
เมตร ประกอบด้วย ส่วนโถงพักคอย, ส่วนร้านค้า, ส่วนร้านอาหาร, ส่วนร้านค้าปลอดภาษี, ส่วนข้อมูล
การบิน, ส่วน Passenger Lounge, ส่วนโถงผู้โดยสารขาออก, ส่วน Baggage Room, ส่วน
Concourse 
 ช้ันที่ 4 ช้ันชานชาลา (Platform Level) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 11,800 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย ส่วนชานชาลา, ส่วน Baggage Room 
 10.3 สถานีส่งหมอชิต 
   สถานีขนส่งหมอชิต เป็นศูนย์กลางการเช่ือต่อการเดินทางที่สําคัญของกรุงเทพ 
ทางด้านสายเหนือ เป็นการคมนาคมทางบกที่สําคัญ แต่ในปัจจุบันสถานีขนส่ง หมอชิตขาดความ
เป็นอัตลักษณ์ ขาดการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ทําให้เกิดปัญหาสภาพพื้นที่เกิดความทรุดโทรม ขาด
ความเป็นจุดเช่ือมต่อของการขนส่งที่ดี ทีมีความเป็นสากล ทําให้ภาพลักษณ์ของสถานีขนส่งหมอชิต 
ไม่สนองต่อการเป็นศูนย์กลางของการขนส่งที่มีความเหมาะสม 
 

 
 
ภาพที่ 34 แสดงสภาพแวดล้อมสถานีขนส่งหมอชิต 
ที่มา: Voicenews, หมอชิตคนเดินทางกลับบ้านคึกคัก, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/26743.html 
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ภาพที่ 35 แสดงสภาพแวดล้อมสถานีขนส่งหมอชิต 
ที่มา: Voicenews, หมอชิตคนเดินทางกลับบ้านคึกคัก, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/26743.html 
 

 
 
ภาพที่ 36 แสดงสภาพแวดล้อมภายในสถานีขนส่งหมอชิต 
ที่มา: IPomz, ประสบการณ์การเดินทางออกต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์จากขนส่งหมอชิต, เข้าถึง
เมื่อ 20 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ipomz.com/2012/04/146/ 
 



 40

 
 
ภาพที่ 37 แสดงสภาพแวดล้อมภายในสถานีขนส่งหมอชิต 
ที่มา: IPomz, ประสบการณ์การเดินทางออกต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์จากขนส่งหมอชิต, เข้าถึง
เมื่อ 20 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ipomz.com/2012/04/146/ 
 
 10.3.1 การวิเคาระห์สภาพปัญหา 
  1.ปัญหาการใช้พ้ืนที่ การต้ังร้านค้าและแผงลอยเกินออกมาบริเวณทางเท้าทําให้
เสียพ้ืนที่ใช้งาน  
  2. ปัญหาทางสายตา ที่เกิดจากการบดบังทัศนียภาพ และมีสิ่งรบกวนสายตาทําให้
เสียเอกลักษณ์ไป เช่น การจอดรถริมทางเท้าและความไม่เป็นเอกภาพของวัสดุตกแต่งทางเท้า 
  3. ปัญหาด้านสวัสดิการของผู้ใช้พ้ืนที่ เช่นการจัดระเบียบความสะอาดห้องนํ้า การ
จัดโซนน่ิงของพ้ืนที่ไม่เหมาะสม  
  4. ปัญหาการจราจร การจอดรถริมทางเท้าของแท็กซี่ที่รอผู้โดยสาร  
  5. ปัญหามลพิษ ฝุ่น ควัน เสียง จากการจราจร 
  6. ปัญหาการเก็บค่าจอดรถแต่ไม่ บํารุงดูแลรักษาพ้ืนที่  
 
 10.3.2 แนวทางการแก้ไข 
  1. จัดโซนของการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ ทั้งการแบ่งส่วนกิจกรรม
ของอาคาร  
  2. มีมาตรการห้ามจอดรถริมถนนหน้าอาคาร ปรับปรุงรูปแบบของวัสดุตกแต่งถนน
ให้เป็นเอกภาพเดียวกันทั้งบริเวณ 
  3. จัดระเบียบการจัดต้ังร้านค้า  
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  4. ปัญหาการจราจร จากการจอดรถประจําทาง จากการเดินข้ามถนนการจอดรถ
ริมทางเท้าหน้าอาคาร  
  5. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือช่วยดูดซับเสียงและฝุ่นละออง และนําเสนอแนวทาง 
โดยใช้เป็นลานกิจกรรม  
  6. จัดระเบียบป้ายบอกทางต่างๆ ให้มีความชัดเจน  
  
 10.3.3 การวิเคราะห์สถานีขนส่งหมอชิต 
  1.จุดแข็ง (Strength) เป็นศูนย์กลางที่เช่ือมต่อการคมนาคมสายเหนือ ที่มีศักยภาพ
อย่างสูงในการส่งเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
  2.จุดอ่อน (Weakness) ปัญหาจากการใช้พ้ืนที่อย่างไม่เหมาะสม รถติด ขาดการ
จัดการที่ดี เน้นประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากเกินไป ขาดการบํารุงรักษา ทําให้คุณค่าทางพ้ืนที่เสียไป และ
ขาดความเป็นอัตลักษณ์ของโครงการ 
  3.โอกาส (Opportunity) มีโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ด้วยการส่งเสริมให้
เป็นศูนย์กลางที่เช่ือมต่อสถานที่ต่างๆ ด้วยการสนับสนุนการจัดการเช่ือมต่อทั้งทางบกและทาง
รถไฟฟ้า และการจัดระเบียบและดําเนินการเพ่ิมเติมในด้านความสะอาด ความสะดวก และความ
ปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรหรือส่งเสริมให้เกิดการใช้งานได้อย่างเหมาะสม  
  4.ข้อจํากัด (Threat) เน่ืองจากบางพ้ืนที่ เป็นที่เช่าเพ่ือการพานิชย์ทําให้การ
ปรับปรุง พัฒนาเป็นไปได้ลําบาก ทําให้มีปัญหากับผู้เช่า อาจต้องใช้เวลานานเพ่ือรอให้หมดสัญญาเช่า 
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4. กรอบแนวความคิดในการวิจัยและสมมติฐานสําหรับการวิจัย 
  

 
 
ภาพที่ 38 แสดงกรอบแนวความคิด 
             (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา) 
 
5. สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาภูมิปัญญาเกี่ยวกับระหัดวิดนํ้าสามารถสรุปผล นําไปสู่งานออกแบบได้โดย 
การนําลักษณะของการขนส่ง ลําเลียง และการใช้พลังงานงานจากธรรมชาติ มาสู่การเลือกสถานที่
ทําการออกแบบ โดยเลือกพื้นที่ศึกษาในการออกแบบที่เกี ่ยวข้องกับการขนส่ง ลําเลียง การใช้
พลังงานจากธรรมชาติ และเก่ียวข้องกับนํ้า สามารถเช่ือมโยงไปสู่การออกแบบออกแบบท่าเทียบเรือ
แหลมศอก จังหวัดตราด 
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บทที่ 3 

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

 

 จากกรอบแนวความคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษาแนวคิดลักษณะ

ระหัดวิดนํ้าเพ่ือออกแบบท่าเทียบเรือขนส่งแหลมศอก เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลตามกรอบแนวคิดดังน้ี 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1  ตัวแปรอิสระ (ระหัดวิดน้ํา)  

 กําหนดตัวระหัดที่จะทําการศึกษาจากกลุ่มพ้ืนที่ที่มีการใช้งานระหัดวิดน้ํา ได้แก่ 

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้าลําปะทาว จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ใน

ปัจจุบันการใช้ระหัดวิดนํ้าน้ันได้มีการลดจํานวนการใช้งานลงในหลายพ้ืนที่ โดยการใช้เครื่องสูบนํ้าเข้า

มาแทนที่ แต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ทําการอนุรักษ์การใช้ระหัดวิดนํ้าอยู่จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ในส่วนของ

ลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้าลําปะทาว ยังมีการอนุรักษ์และมีการรวมกลุ่มจัดการองค์ความรู้ของระหัดวิดนํ้าเพ่ือ

สืบทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังต่อไป 

 ตัวแปรตามท่าเทียบเรือขนส่งแหลมศอก 

 ประชากรที่ทําการศึกษาได้แก่ กลุ่มผู้ใช้โครงการภายในท่าเรียบเรือขนส่งแหลมศอก 

โดยการกําหนดขอบเขตของเรื่องการศึกษาแบ่งเป็น เพศ อายุ ช่วงเวลา กําหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่เจ้าหน้าที่, พนักงานขายต๋ัว, พนักงานประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ส่วนการปฐมพยาบาล, ส่วนของร้านค้า, ร้านอาหาร เป็นต้น 

 2. กลุ่มผู้ใช้บริการ ได้แก่ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่, กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย, กลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยทําการ

กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane) (ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 

2545)  
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 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน

ท่าเรือแหลมศอกโดยการเทียบเคียงจากจํานวนที่นั่งจากเรือโดยสารในแต่ละวันจากท่าเทียบเรือ

แหลมศอกไปยังเกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาน จํานวนเรือที่ให้บริการในแต่ละวันคิดเป็น 400 ที่

น่ัง/เที่ยว/วัน 
 

   N = 21 Ne
N

+
 

 

  เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   N แทน ขนาดของประชากร 

   E แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได้  

  (Sampling Error) กําหนดให้ไม่เกิน.05 ที่ระดับความเช่ือมมั่น 95%  
 

 การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ได้ดังน้ี 
 

   N = 400 

    = 
2)05(.4001

400
+

 

 

    = 0.99 
 

 ดังน้ัน ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าเรือ

แหลมศอกโดยการเทียบเคียงจากจํานวนที่น่ังจากเรือโดยสารในแต่ละวันจากท่าเทียบเรือแหลมศอก 

จํานวน 400 คน และกลุ่มตัวอย่างจากผู้ให้บริการ จํานวน 8 กลุ่มตัวอย่าง จากน้ันหาจํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละสถานะ โดยวิธีการเทียบสัดส่วนดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ลําดับ กลุ่มตัวอย่าง จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

1 

 

ผู้ให้บริการ 

       เจ้าหน้าที่สาวนราชการ 

       เจ้าหน้าที่ส่วนเอกชน 

       ผู้ประกอบการ 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ลําดับ กลุ่มตัวอย่าง จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

2 

 

ผู้ใช้บริการแบ่งตาม 

       นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       ประชาชนในพ้ืนที่ 

       ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

400 1 

รวม 408 2 

 

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาและกรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังน้ี 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระหัดวิดนํ้าลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ําลําปะทาว ทําการศึกษาเก่ียวกับ 
ภูมิปัญญาตะวันออกระหัดวิดนํ้าทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ท่าเรียบเรือขนส่งเกาะช้าง ทําการศึกษาเก่ียวกับตัวแปรควบคุม 
ในประเด็นดังต่อไปน้ี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  2.2.1 สถานที่ Site Location 
  2.2.2 ผู้ใช้โครงการ User ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
  2.2.3 ระยะเวลา Time 
  2.2.4 กรณีศึกษา Case Study 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ใช้การศึกษาจาการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย บทความ การ
สังเกตและจดบันทึก และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม สอบถาม
ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระหัดวิดนํ้า มีส่วนประกอบของเน้ือหาจํานวน 5 ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ของผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการที่สัมภาษณ์ 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระหัดวิดนํ้า ทางรูปธรรม 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระหัดวิดนํ้า ทางนามธรรม 
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดของระหัดวิดนํ้า 
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  ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการ
สืบทอดภูมิปัญญาระหัดวิดนํ้า 
 3.2 ตัวแปรตาม ใช้การศึกษาจาการทบทวนวรรณกรรม เอกสารแบบแปลนก่อสร้าง การ
สังเกตและจดบันทึกจากสถานที่จริง และแบบสอบถามที่สร้างข้ึนจากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรม สอบถามผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ มีส่วนประกอบของเน้ือหาจํานวน 3 ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 สถานที่ Site Location ศึกษาจากเอกสารแบบแปลนอาคาร สถานที่จริง 
การถ่ายรูป สังเกตและจดบันทึก 
  ส่วนที่ 2 ผู้ใช้โครงการ User ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถามในเชิง
ปริมาณ โดยใช้สูตรการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ โดยต้ังประเด็นคําถามที่เก่ียวข้องกับความ
ต้องการในเชิงของการออกแบบ การใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร พฤติกรรมการใช้งาน ความต้องการ
เพ่ิมเติม ระยะเวลาที่ใช้งานโครงการ และข้อเสนอแนะ  
  ส่วนที่ 3 กรณีศึกษา Case Study ศึกษาจากเอกสารแบบแปลนอาคาร สถานที่จริง 
การถ่ายรูป สังเกตและจดบันทึก และสัมภาษณ์ผู้ใช้โครงการ 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มาจากการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย โดยการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยทําการคัดกรองแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาทําการศึกษา
เพ่ือสร้างกรอบแนวความคิดและประเด็นที่จะทําการศึกษา เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้ข้อมูลในแง่มุมที่เป็นปัจจุบัน ได้
ประเด็นที่น่าสนใจ ทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล โดยการสังเกต จดบันทึก การสัมภาษณ์ 
การสนทนา แบบสอบถาม โดยมีวิธีการรวบรวมดังน้ี 
  4.2.1 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร งานวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม 
  4.2.2 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกและการถ่ายภาพ 
  4.2.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ให้มีข้อมูลตามความต้องการครบถ้วนในทุกประเด็นที่ทําการศึกษา 
  4.2.4 นําข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ทําการคัดกรอง และทําการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการนําข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิมาสนับสนุนแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
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บทที่ 4 

 

การวิเคราะหข์้อมูลระหัดวิดน้ํา 

 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากภูมิปัญญาระหัดวิดน้ํา 

 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงลักษณะทางกายภาพของระหัดวิดนํ้า 

 

 แนวความคิดในการสร้างระหัดวิดนํ้า มาจากแนวความคิดที่จะนํานํ้ามาใช้เพราะปลูกข้าว 

ซึ่งมีพ้ืนที่นาอยู่ใกล้ลํานํ้า การสร้างระหัดวิดนํ้าน้ันจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจากชายป่ารอบ ๆ พ้ืนที่เป็น

หลัก ซึ่งในอดีตยังคงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ การสร้างระหัดหวิดนํ้าน้ันจะใช้ไม้ไผ่นํามาสร้างเป็น

กรงล้อเป็นช่วง ๆ แบ่งแต่ละช่วงให้มีความเท่ากัน แล้วนําไปวางตามแนวทางนํ้าไหล โดยการทําราว

กั้นนําเป็นตัวบังคับนํ้าให้ไหลตามทิศทางที่ต้องการเพ่ือบังคับตัวระหัดให้หมุนตามนํ้าไหล เมื่อระหัด

เกิดการหมุนแล้ว นํ้าจะถูกตักโดย บ้ัง (กระบอกนํ้า) ซึ่งทําจากไม้ไผ่จะทําการตักนํ้าแล้วส่งต่อนํ้าไปที่

รางรับนํ้า ซึ่งรางรับนํ้าจะรับนํ้าต่อกันเป็นทอดๆ เข้าสู่ที่นา หรือการนํานํ้าไปใช้ในครัวเรือนตาม

ต้องการ องค์ความรู้ดังกล่าวในการสร้างระหัดได้ถูกพัฒนาเป็นภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบัน 

 การเปรียบเทียบระหัดวิดนํ้าน้ัน เทียบเคียงกับล้อของเกวียนโดยมีแกนกลางเป็นจุดหลัก

ในการหมุนมีการสร้างแผ่นต้านทานนํ้า สําหรับขับเคลื่อนให้ระหัดเกิดการหมุน โดยการใช้ไม้ไผ่มาสาน

ขัดลักษณะคล้ายใบพัด 
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 ระหัดวิดนํ้ามีเอกลักษณ์และคุณค่า ที่เกิดจากประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทางความงามที่

เกิดจากโครงสร้าง รูปทรง ลวดลาย วัสดุ การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะส่วนประกอบของระหัด 

นําไปสู่แนวทางการพัฒนาให้เกิดเป็นแนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน จาก

การศึกษาสามารถจําแนกและแยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ของระหัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังน้ี 

 

2. การศึกษาและวิเคราะห์ส่วนประกอบของระหัดวิดน้ํา 

 2.1 หลักค้ํา 

  ประโยชน์ใช้สอย  : สําหรับรองรับและค้ําระหัดไม่ใช้ล้ม ค้ํารางส่งนํ้าเข้าสู่ที่นา 

   โครงสร้าง    : เป็นเสากลม จํานวน 4 ต้น ยาวประมาณ 8 เมตร หรือ 16 ศอก 

  วัสดุ    : ใช้ไม้เน้ือแข็งและมีความทนทาน โดยที่ไม้เต็งและไม้รังถือว่าดี

       ที่สุด 

 รูปทรง   : ทรงกระบอกเหมือนเสาบ้าน คล้ายเสาเข็มผังอยู่ในนํ้า 

 ลวดลาย   : ไม่มี 

 

 
 

ภาพที่ 39 แสดงขั้นตอนประกอบของหลักคํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 40  แสดงระยะของหลักคํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 41  แสดงตําแหน่งของหลักคํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.2 คาน (ขาง)  

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้รองรับหมอนรองดุมและรับตัวระหัดให้เป็นคานยึดหลักคํ้า 

      ให้มีความแข็งแรง 

  โครงสร้าง   : เป็นไม้สี่เหลี่ยมหรือกลมท่อนเดียวยาวโดยประมาณ 1.50-2.00  

      หรือปรับระยะความยาวตามสัดส่วนของตัวระหัด 

  วัสดุ   : ใช้ไม้เน้ือแข็งโดยใช้ไม้เต็ง, ไม้รัง, ไม้แดง, ไม้จิก ขนาดหน้ากว้าง  

      6 - 8 น้ิว  

  รูปทรง   : สี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก 

  ลวดลาย   :ไม่มี  

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 42  แสดงขั้นตอนประกอบคาน 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 43 แสดงระยะของคานหรือขาง 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 44  แสดงตําแหน่งของคานหรือขาง 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.3 หมอนรองดุม 

  ประโยชน์ใช้สอย   : รองรับดุมระหัดและหนุนดุมระหัดให้ได้ระดับที่เหมาะสม ใช้ 

      บังคับแกนของดุมระหัดให้มั่นคง จํานวน 2 ชุด  

  โครงสร้าง   : เป็นไม้ทรงสี่เหลี่ยมบวกคร่ึงวงกลมสําหรับรับดุมระหัด 

  วัสดุ  : ใช้ไม้เน้ือแข็ง จําพวก ไม้แดง ไม้จิก  

  รูปทรง   : เป็นไม้ทรงสี่เหลี่ยมบอกคร่ึงวงกลม 

  ลวดลาย   : ไม่มี 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 45 แสดงขั้นตอนประกอบหมอนรองดุม 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 46 แสดงระยะของหมอนรองดุมโดยประมาณ 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 47  แสดงตําแหน่งของหมอนรองดุม  

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.4 ดุมระหัด 

  ประโยชน์ใช้สอย : เป็นแกนหมุนระหัดคล้ายเฟืองเกวียนเพ่ือใช้หมุนตัวระหัดจาก

แรงผลักจากนํ้า และใช้ยึดกับระหัดโดยการเจาะรู 

  โครงสร้าง : ทรงกลม แท่งตัน ยาวประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร โดยประมาณ 

  วัสดุ : ทําจากแก่นไม้เน้ือแข็ง จําพวกไม้อีทึก (สะคาม) ไม้พันชาด ไม้อี

เมิง แก่นไม้ต้องมีขนาดโดยประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร 

  รูปทรง  : ทรงกลม 

  ลวดลาย  : ไม่มี 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 48  แสดงขั้นตอนประกอบดุมระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 49 แสดงระยะของดุมระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 50  แสดงตําแหน่งของดุมระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.5 กําระหัด 

  ประโยชน์ใช้สอย : เช่ือมระหว่างดุมระหัดและกําระหัดให้มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม 

  โครงสร้าง : กระจายจากศูนย์กลางออกด้านข้างเป็นลักษณะการแบ่งเท่ากัน 

  วัสดุ  : ทําจากไม้เน้ือแข็งที่มีคุณสมบัติเหนียวจําพวก ไม้แดง หมากหมือ 

ไผ่เลี้ยง (นิยมปลุกไว้เพ่ือทดแทนไม้แดงหรือหมากหมือที่ยาก)  

  รูปทรง  : รูปทรงโปร่งแบ่งสัดส่วนจากจุดศูนย์กลางกระจายออกด้านข้าง 

รูปทรงเลขาคณิต 

  ลวดลาย  : คล้ายกลับซี่ลวดรถจักรยานเป็นลายแบบสมมาตร 

 

 
 

ภาพที่ 51  แสดงขั้นตอนประกอบกําระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 52  แสดงระยะกําระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 53  แสดงตําแหน่งของกําระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.6 กงระหัด 

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้ยึดกําระหัด ทําให้ระหัดเป็นทรงกลม คล้ายกับขอบล้อของ

เกวียน 

  โครงสร้าง  : เป็นทรงกลมประกับกัน 3 ช้ัน 

  วัสดุ  :ทําจากไผ่บ้าน ยึดกับกงด้วยเถาวัลย์ (เครือซูดมัด) ในปัจจุบัน

นิยมใช้เชือกฟางแทน 

  รูปทรง  : ทรงกลม เป็นเส้นประกอบกัน 3 ช้ัน จํานวน 6 เส้น รูปทรง

เรขาคณิต 

  ลวดลาย  : ไม่มี 

 

 

 
 

ภาพที่ 54 แสดงขั้นตอนประกอบกงระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 55 แสดงระยะของกงระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 56  แสดงตําแหน่งของกงระหัด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.7 คื่อ (ขื่อ)  

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้ยึดกงระหัดให้มีขนาดความกว้าง เป็นวงเท่ากันตลอดท้ังวงกลม

และใช้ยึดตาด มีขนาดเท่ากับจํานวนกําระหัด 

  โครงสร้าง  : ทรงกลมยาวเท่ากับความกว้างของกงระหัด 

  วัสดุ  : ทําจากไผ่บ้านเหลาให้ได้ขนาดพอเหมาะ 

  รูปทรง : ทรงกลมเรขาคณิต 

  ลวดลาย : ไม่มี 

 

 
 

ภาพที่ 57 แสดงขั้นตอนประกอบของคื่อ 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 58 แสดงระยะของคื่อ 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 59 แสดงตําแหน่งของคื่อ 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.8 ตาด 

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้กั้นนํ้าเพ่ือให้ตัวระหัดหมุน ลักษณะคล้ายใบพัด 

  โครงสร้าง  : ทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นบาง ๆ เหลาไม้ไผ่ขนาดหน้ากว้าง 2 น้ิว มา

ขัดแตะทําเป็นใบพัดขึ้นมา 

  วัสดุ  : ไม้ไผ่เหลาประมาณ 2 น้ิว ขัดแตะกันไปมา 

  รูปทรง : ทรงสี่เหลี่ยมคล้ายใบพัดหรือหางปลา 

  ลวดลาย : ลายขัดแตะสลับกันไปมา 

 

 
 

ภาพที่ 60  แสดงขั้นตอนประกอบตาด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 61 แสดงระยะของตาด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 62 แสดงตําแหน่งของตาด 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 



 64

 2.9 บั้ง (กระบอกน้ํา)  

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้รับนํ้าจากตาดสิ่งต่อให้กับรางนํ้า 

  โครงสร้าง  : ทรงกลมจากกระบอกไม้ไผ่ตาดอยู่ระหว่างกงระหัดและตาดมี

ลักษณะเอียงปลายชนกันคล้ายกับลายของยางรถยนต์ 

  วัสดุ  : ไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนทรงกระบอกประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร 

ถากเปลือกออกเพ่ือลดน้ําหนัก 

  รูปทรง  : ทรงกลมตัดแบบเอียง 

  ลวดลาย  : ไม่มี 

 

 
 

ภาพที่ 63 แสดงขั้นตอนประกอบบ้ัง 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 64  แสดงระยะของบ้ัง 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 65  แสดงตําแหน่งของบ้ัง 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.10 รางรับน้ํา (รางทอก)  

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้รับนํ้าจากบ้ัง (กระบอกนํ้า) มีจํานวน 2 ตัวอยู่ด้านข้างของตัว

ระหัด 

  โครงสร้าง  : เป็นทรงกลมผ่าคร่ึง 

  วัสดุ : ใช้ต้นตาลหรือต้นมะพร้าวผ่าคร่ึงเจาะช่องทําเป็นราวปัจจุบัน

นิยมใช้ท่อพีวีซีผ่าคร่ึง 

  รูปทรง  : ทรงกลมผ่าครึ่ง 

  ลวดลาย  : ไม่มี 

 

 
 

ภาพที่ 66 แสดงขั้นตอนประกอบรางรับนํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 67  แสดงระยะของรางรับนํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 68 แสดงตําแหน่งของรางรับนํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.11 รางส่งน้ํา 

  ประโยชน์ใช้สอย  : ใช้รับนํ้าจากรางรับนํ้าสําหรับส่งนํ้าเข้าแปลงนา 

  โครงสร้าง  : ทรงกลมผ่าครึ่ง 

  วัสดุ : ใช้ไม้เน้ือแข็ง ปัจจุบันนิยมใช้ท่อพีวีซีผ่าคร่ึง 

  รูปทรง  : ทรงกลมผ่าครึ่ง 

  ลวดลาย  : ไม่มี 

 

 
 

ภาพที่ 69  แสดงขั้นตอนประกอบรางส่งนํ้า 

  (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 70  แสดงระยะของรางส่งนํ้า 

  (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 71 แสดงตําแหน่งของรางส่งนํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.12 รวงน้ํา 

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้บังคับนํ้าให้ไหลเข้าสู่ตาดเพ่ือผลักตัวระหัดให้เกิดการหมุน 

  โครงสร้าง : ทรงสี่เหลี่ยม 3 ด้าน 

  วัสดุ : ใช้ไม้จิก ไม้แดง เลื่อยเป็นแผ่น 3 ด้านเป็นช่อง 

  รูปทรง : สี่เหลี่ยมเป็นตัว U 

  ลวดลาย : ไม่มี 

 

 
 

ภาพที่ 72 แสดงขั้นตอนประกอบรวงน้ํา 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 73  แสดงระยะของรวงนํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 74  แสดงตําแหน่งของรวงน้ํา 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 2.13 รางก้ันน้ํา (เผียก)  

  ประโยชน์ใช้สอย : เป็นฝายก้ันนํ้าสําหรับบังคับให้นํ้าไหลผ่านรางน้ําคล้ายกับคู กั้น

นํ้า 

  โครงสร้าง : เป็นไม้เน้ือแข็งปักในลําธารก้ันเป็นราวระหว่างกลางใส่ใบตอง 

ในแผงไม้ไผ่พาดบนราวอีกต่อหน่ึง 

  วัสดุ : ไม้ไผ่และไม้เน้ือแข็งกั้นเป็นราวขวางทางน้ํา 

  รูปทรง  : เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม 

  ลวดลาย  : ลายทางตรงจากไม้ไผ่ 

 

 
 

ภาพที่ 75 แสดงขั้นตอนประกอบราวก้ันนํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 76  แสดงระยะของราวก้ันนํ้า 

  (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 77  แสดงตําแหน่งของราวกั้นนํ้า 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 



 74

 2.14 ปล่องเรือ 

  ประโยชน์ใช้สอย : ใช้ควบคุมระดับนํ้าและระบายนํ้าฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมระดับนํ้า

ให้เหมาะสมกับการหมุนระหัดวิดนํ้า เพ่ือป้องกันความเสียหาย

อยู่ในรางกั้นนํ้าเหมือนประตูนํ้า 

  โครงสร้าง : เป็นไม้เน้ือแข็งปักในลําธาร 

  วัสดุ : ไม้ไผ่และไม้เน้ือแข็ง 

  รูปทรง : ทรงสี่เหลี่ยม 

  ลวดลาย : ลายทางจากไม้ไผ่ 

 

 

 
 

ภาพที่ 78 แสดงขั้นตอนประกอบปล่องเรือ 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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ภาพที่ 79  แสดงระยะของปล่องเรือโดยประมาณ 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 

 

 
 

ภาพที่ 80  แสดงตําแหน่งของปล่องเรือ 

 (วิเคราะห์โดย นายเอกชัย สุทินณา) 
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 จากการศึกษาและการวิเคราะห์พบว่า ขนาดของระหัดวิดน้ําน้ัน ขึ้นอยู่กับสภาพของ

ระดับความสูงชันของตลิ่งและความลึกของแม่นํ้า มีขนาดต้ังแต่ 4 เมตรไปจนถึง 6 เมตร สามารถปรับ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เล็กหรือใหญ่ตามต้องการ โดยที่ไม่มีขนาดตายตัว ใช้หลักการขยายวงล้อของ

ระหัดตามสัดส่วน เพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดทางกายภาพของพ้ืนที่ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลของระหัดวิดน้ํา 

 1. คุณค่าท่ีเกิดจากประโยชน์ใช้สอย 

  ระหัดวิดนํ้ามีผลโดยตรงจากความสะดวกสบาย อันเน่ืองมาจากประโยชน์ใช้สอยหลัก

ทางกายภาพและการดํารงชีวิต เป็นภูมิปัญญาในการประดิษฐ์คิดค้น ของการขนย้ายถ่ายเทนํ้าเพ่ือ

นํามาใช้ในการเกษตรกรรม เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ นําพลังงานจาก

ธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานน้ํามาใช้ ทําให้ประหยัดเวลาและแรงงาน ลดต้นทุนในการผลิต 

นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยโดยตรงแล้ว ทําให้มีเวลาในการที่จะสร้างสรรค์เครื่องมือและประยุกต์

การใช้วัสดุสมัยใหม่ให้เกิดการใช้งานท่ียาวนานขึ้น จนทําให้เกิดรูปทรงที่สวยงาม ทําให้ระหัดวิดนํ้า

กลายเป็นงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า 

  คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของตัวระหัด ยังเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดโครงสร้าง 

รูปทรง กรรมวิธีการผลิตการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น รวมถึงต้องคํานึงปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อม การ

บํารุงรักษา ระหัดวิดนํ้ายังเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงความมั่นคง ทางด้านการเกษตรนอกจากนั้นการ

สร้างระหัดวิดนํ้าน้ันยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนชุมชนที่แสดงออกถึงความมีนํ้าใจ 

 2. คุณค่าในเชิงศิลปะ 

  2.1 คุณค่าที่เกิดจากรูปทรงจากตัวโครงสร้างของระหัดวิด Proportion และขนาดที่

มีลักษณะทรงกลม มีแกนกลางเป็นจุดหมุนและกระจายออกไปยังเส้นรอบนอก (Out line) สัดส่วนที่

เท่ากัน การแบ่งสัดส่วนที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตออกเป็นส่วน ๆ คล้ายกับการแบ่งขนมเค้ก ทําให้เกิด

ความสมดุลและกลมกลืน โดยที่แต่ละส่วนน้ันกําหนดเป็น Function ในลักษณะของการทํางานซ้ํา ๆ 

กัน ตามการหมุนของวงล้อระหัด รูปทรงที่โปร่งทําให้เกิดเงาทอดผ่านเมื่อระหัดหมุดเกิดความรู้สึก

เคลื่อนไหว หมุนเวียน ถ่ายเท 

  2.2 คุณค่าที่เกิดจากโครงสร้าง โครงสร้างของตัวระหัดเป็นลักษณะของการแบ่ง

สัดส่วนออกเป็นขนาดที่เท่ากันและเพ่ิมความหนาของขอบเพื่อให้คงรูปทรงของวงกลม มีลักษณะที่

โปร่งมองเห็นทะภายใน ความงามท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการแบ่งสัดส่วนที่เป็นระเบียบ (Order) ระหว่าง

เส้นขอบและซี่ของกงระหัด มีขนาดที่สมมาตรกันทั้งในแนวต้ังและแนวนอน และการแบ่งช่องของซี่กง

ระหัดเกิดความสุมดุล เป็นความงามที่เกิดจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรูปทรงทางกายภาพ  
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  2.3 คุณค่าที่เกิดจากวัสดุและลวดลาย ตัวระหัดวิดน้ําน้ันเกิดจากากรใช้วัสดุที่เป็น

ธรรมชาติ สีที่เกิดน้ันเกิดจากวัสดุของไม้เป็นหลักซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาติ ลวดลายที่เกิดข้ึนจากการ

แบ่งช่องที่มีจํานวนเท่า ๆ กันออกเป็นส่วน ๆ การสอดประสานระหว่างกันเกิดเป็นโครงสร้างและ

ลวดลาย การใช้ไม้ไผ่ขัดแตะทําเป็นตาดทรงใบพัดหรือหางปลา เกิดเป็นลวดลายที่ซ้ํา ๆ กันตัดกับตัว

วงล้อของระหัดทําให้เกิดจุดเด่น การใช้ไม้เน้ือแข็งกับไม้ไผ่มาประกอบกันเป็นตัวระหัดน้ันทําให้เกิดคอ

นทราสกันของพ้ืนผิด 2 ชนิด หรือกระทําการใช้วัสดุสมัยใหม่เข้ามาประกอบจําพวกเชือกฟาง ปลอก

สายไฟ ทําให้เกิดเป็นความงามในลักษณะของขื่อผสม ดูแปลกตาเข้ากับยุคสมัยหรือเพราะวัสดุใน

ธรรมชาติน้ันหาได้ยากมากขึ้น 

 

กระบวนการสร้างแนวคิดในการออกแบบ  

 จากรูปแบบการวิเคราะห์ภูมิปัญญาตามผังแนวความคิด นําไปสู่การออกแบบที่นําภูมิ

ปัญญาวิธีการของระหัดวิดนํ้า มาปรับใช้ออกแบบการวางผัง การแบ่งพ้ืนที่ภายใน กํากําหนดทางสัญ

จก ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสถาปัตยกรรม และมีความสัมพันธ์กับการเช่ือมต่อพ้ืนที่ โดย

นํามาใช้ในส่วนของงานออกแบบดังน้ี 

 1. การวางผังลักษณะกระจายจากศูนย์กลาง 

 2. การเปิดพ้ืนที่เช่ือมต่อกัน สําหรับการใช้ประโยชน์เอนกประสงค์ 

 3. การสร้างบรรยากาศที่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว 

 4. เน้นการประหยัดพลังงาน 

 5. การเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยมากกว่าหน่ึง Multi Function 

 6. การนําลักษณะลวดลาย วัสดุ เส้นสาย มาประยุกต์ใช้ 

  

การวิเคราะห์ข้อมูลระหัดวิดน้ําสู่การตีความหมาย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวระหัดวิดนํ้าทําให้ สามารถสรุปคําสําคัญ (Key Word) ใน

การออกแบบ คือ ระหัดวิดนํ้าแบ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ในแง่ของรูปธรรมคือ ตัวของรูปแบบ

โครงสร้างที่แสดงความแข็งแรง มั่นคง การแบ่งช่องในลักษณะเท่ากัน สมดุลย์ ลักษณะการรวมจุด

ศูนย์กลางและการกระจายออก การเคลื่อนที่เป็นวงกลม การหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นวัฎจักรซ้ํา ๆ 

กัน ในแง่ของรูปธรรมคือ การเคลื่อนไหว การถ่ายเท ขนย้าย หมุนเวียน รวมไปถึงการประหยัด

พลังงาน สามารถสรุปเป็นกระบวนการ สําหรับกําหนดแนวความคิดและเป็นแนวทางในการ

ออกแบบ  
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บทที่ 5 

 

การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการ 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการพานิชย์ 

 ความสําคัญของอาเซียนต่อไทย รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบาย 

ความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนในลําดับต้น ๆ ในฐานะมิตรประเทศที่มีความ

ใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ไม่ว่าในด้านภูมิศาสตร์ ความใกล้เคียงกันด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึง

การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งมีมายาวนานและเหนียวแน่นที่สุด  

 ด้านระดับการเปิดเสรี ไทยมีการเปิดเสรีในอาเซียนในเชิงลึกและกว้างมากกลุ่มหน่ึง เมื่อ

เทียบกับประเทศหรือกลุ่มประเทศอ่ืนที่ไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีด้วย และด้วยเป้าหมายในการ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครอบคลุมมากกว่าเขตการค้าเสรี จะส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาด

และฐานการผลิตเดียว ที่แข็งแกร่งและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาครวมทั้งไทย 

 จังหวัดตราดเป็นพ้ืนที่ อยู่ชายแดนสุดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ติกกับกัมพูชา 

อยู่ห่างจากกรุงเทพ 389 กิโลเมตร มีกิจกรรมการขนส่งทางทะเลไปยังกัมพูชาหนาแน่น โดยสินค้า

ส่งออกเป็นเครื่องอุปโภคและจักรกลขนาดเล็ก เช่นวัสดุก่อสร้าง อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

นํ้าตาล ยารักษาโรค ส่วนสินค้านําเข้าเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไม้แปรรูป ไม้หอม อาหารทะเล 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการขนส่งสินค้าทางถนนเข้าสู่กัมพูชาไม่สะดวก จึงใช้การขนส่งทางทะเลโดยทางเรือ

แทน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีท่าเทียบเรือขนส่งเพ่ือการพานิชย์ในระดับการขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้ง

ยังไม่มีท่าเรือสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่าง ๆ จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ภาครัฐไม่

สามารถควบคุมและจัดการระบบให้เป็นมาตรฐาน 

 การพัฒนาท่าเรือขนส่งจังหวัดตราดให้เป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับเรือ

สินค้าต่าง ๆ เรือประมง และเรือท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นหลังจากการเปิด AEC 

ได้รับความสะดวกและปลอดภัยก่อให้เกิดการขยายตัวทาง ด้านเศรษฐกิจ พานิชยกรรม และ

อุตสาหกรรม อันเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถ่ินให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด  
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ภาพที่ 81 แสดงความเช่ือมโยงของการขนส่งหลังจากเปิด AEC 

 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงพ้ืนที่บริเวณท่าเรือแหลมศอก 
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2. การศึกษาและวิเคราะห์สถานที่ต้ังของโครงการ 

 

 
 
ภาพที่ 83 แสดงตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 
 
 สถานที่ต้ังของโครงการตั้งอยู่ที่สุดของแหลมศอกตามถนนตามสาย 3155 (ถนนสาย
แหลมศอก) อยู่ในความดูแลและรับผอดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
 อาณาบริเวณของท่าเรือแหลมศอกทางด้านทิศเหนือติดกับท่าเรือของเอกชนและร้าน ขาย
ของที่ระลึก 
 อาณาบริเวณของท่าเรือแหลมศอกทางด้านทิศใต้ติดกับทะเล 
 อาณาบริเวณของท่าเรือแหลมศอกทางด้านทิศตะวันออกติดกับทะเล 
 อาณาบริเวณของท่าเรือแหลมศอกทางด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลและพ้ืนที่ของเอกชน 
 มีลักษณะของพื้นที่เป็นพ้ืนที่ราบประกอบกับบ่อนํ้าและมีอาคารส่ิงปลูกสร้างจํานวน 3 
หลัง ได้แก่ 
 1. อาคารที่ต้ังศาลของกรมหลวงฯ ชุมพร อาคารช้ันเดียวยกสูง 
 2. อาคารแสดงนิทรรศการ อาคาร 1 ช้ันหลังคาสูง และสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว 
 3. อาคารส่วนสํานักงานและต้อนรับอาคาร 1 ช้ันหลังคาสูง ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานและ
กลายสภาพเป็นร้านค้า 



 81

 
 

ภาพที่ 84 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศเหนือ 

 

 
 

ภาพที่ 85 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศเหนือ 
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ภาพที่ 86 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศใต้ 

 

 
 
ภาพที่ 87 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศใต้ 
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ภาพที่ 88 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศตะวันออก 

 

 
 

ภาพที่ 89 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 90 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศตะวันตก 

 

 
 

ภาพที่ 91 แสดงที่ต้ังโครงการทางทิศตะวันตก 
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3. การศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางลม 

 

 

   
 
 

 

ภาพที่ 92 แสดงทิศทางของลม 

 

 จากการศึกษาพบว่าในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ลมจะพัดจากทะเลข้ึนฝั่งทําให้เกิด

การพัดนําเอาไอทะเลขึ้นมา (เป็นความเค็มของเกลือ) ซึ่งทําให้เกิดผลปฏิกิริยาโดยตรงกับ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและโลหะทําให้เกิดการชํารุดและเสียหาง่าย 

 ส่วนในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ลมจะพัดจากฝั่งเข้าหาทะเลทําให้พัดพาฝุ่น

ละอองจากถนนเข้ามาในพ้ืนที่ของโครงการ  
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4. การศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางแดด 

 

 
 

ภาพที่ 93 แสดงทิศทางของแสงแดด 

 

 จากการศึกษาพบว่าการเดินทางของดวงอาทิตย์แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 

 1. ช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน ลักษณะของการโคจรของดวง

อาทิตย์ จะมีลักษณะการอ้อมเหนือส่งผลให้เกิดมีระเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน 

 2. ช่วงเวลาระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคม ลักษณะของการโคจรของดวง

อาทิตย์ จะมีลักษณะการอ้อมใต้ส่งผลให้เกิดมีระเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการท่าเทียบเรือแหลมศอก 

 ท่าเทียบเรือแหลมศอกเป็นท่าเรือ ที่ใช้ในการขนส่งและข้ามไปฝั่งเกาะกูดเป็นหลัก 

รวมตัวเกาะหมาก เกาะกระดาน และเกาะใกล้เคียง การขนส่งจากฝั่งไปเกาะน้ันแบ่งเป็นการโดยสาร

ทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ 

 1. การเดินทางของนักท่องเท่ียวได้แก่ เรือโดยสาร เรือเร็ว (Speed Boat) มีการ

ให้บริการโดยเอกชนภายในพ้ืนที่บริเวณแหลมศอก ดังน้ี 

  1.1 ท่าเรือนิลมังกร (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น ปริ้นเซส) ให้บริการเรือโดยสารข้ามเกาะ

ไปยังเกาะกูด มีเรือให้บริการจํานวน 2 ลํา ลําละ 100 ที่น่ัง คิดค่าบริการประชาชนทั่วไป 150 บาท/ 

คน นักท่องเที่ยว 350 บาท/คน ออกจากฝั่งไปเกาะเวลา 12.30 น. ถึงเกาะกูดเวลา 14.00 น. จาก

เกาะกูดเวลา 10.00 น. ถึงฝั่งแหลมศอก 11.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ช่ัวโมงโดยประมาณ 

มีบริการเสริม คือ ที่ฝากรถจํานวน 50 คัน คิดค่าบริการคันละ 50 บาท/วัน ถ้าเป็นรายเดือนเดือนละ 

300 บาท 

  1.2 ท่าเรือเกาะกูด Express ให้บริการเรือโดยสารข้ามเกาะไปยังเกาะกูด มีเร่ือ

ให้บริการจํานวน 2 ลํา ว่ิงสลับกันลําละ 100 ที่น่ัง คิดค่าบริการประชาชนทั่วไป 150 บาท/ คน 

นักท่องเที่ยว 350 บาท/คน ออกจากฝั่งไปเกาะเวลา 12.30 น. ถึงเกาะกูดเวลา 14.00 น. จากเกาะ

กูดเวลา 10.00 น. ถึงฝั่งแหลมศอก 11.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง มีบริการเสริมคือ มี

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และที่จอดรถจํานวน 50 คันคิดค่าบริการคันละ 50 บาท/วัน ถ้าเป็นรายเดือน

เดือนละ 300 บาท 

  1.3 ท่าเรือแฟนตาซีให้บริการเรือโดยสารข้ามเกาะกูด เกาะหมาก (ในอนาคตจะเพ่ิม

การเดินทางไปยังเกาะช้าง) มีเรือให้บริการจํานวน 1 ลํา ลําละ 400 ที่น่ัง ซึ่งในปัจจุบันขณะที่ทําการ

วิจัยน้ียังอยู่ในการก่อสร้างยังไม่เปิดให้บริการ 

  1.4 ท่าเรือส่วนตัวของรีสอร์ทและโรงแรม เป็นท่าเรือที่ให้บริการเฉพาะแขกที่มาพัก

ของโรงแรม ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ส่วนต้อนรับ ที่จอดรถ และเก็บของของโรงแรมและรีสอร์ทเป็นหลัก 

มีบริการเรือเร็ว (Speed Boat) ไว้คอยให้บริการ 

 2. การเดินทางของประชนในพ้ืนที่ โดยมากเป็นเรือประมงของคนในพ้ืนที่ บริเวณเกาะ

กูด เกาะหมาก เกาะกระดาน ใช้เพ่ือการขนส่งสินค้า อาหารทะเลเข้าไปยังตัวเมือง โดยจอดเรือและ

ขนย้ายส่งของโดยรถยนต์ 

 3. การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และวัสดุก่อสร้าง จะใช้เรือบัส (เหมือนเรือเฟอร์รี่แต่ไม่มีที่

น่ังผู้โดยสาร) ในการขนส่งโดยการขึ้นสินค้าที่ท่าเรือด่านเก่าใช้ในการขนของท่ีมีขนาดใหญ่และวัสดุ

ก่อสร้างของบนเกาะเป็นหลัก คล้าย ๆ กับเรือขนสินค้าบริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยาก่อนออกสู่ทะเล 
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6. การวิเคราะห์พื้นที่ท่าเทียบเรือแหลมศอก 

 1. จุดแข็ง S (Strength) ท่าเทียบเรือแหลมศอก อยู่จุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยว

ภายในพ้ืนที่จังหวัดตราด ได้แก่ เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาน เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในความดูและและ

รับผิดชอบของหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสามารพที่จะพัฒนาพ้ืนที่ให้มี

ความเจริญ และมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน เน่ืองจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการกระทํา

โดยภาครัฐน้ัน สามารถกระทําด่ายกว่าการพัฒนาโดยภาคเอกชน และภาครัฐยังได้ลงทุนในการทําท่า

เทียบเรือซึ่งมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ออกไปในทะเลแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณแหลมศอก

น้ันสามารถพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งจากฝังไปตามหมู่เกาะต่าง ๆ และรองรับการ

ท่องเที่ยวเพ่ือเปิดรับประชาคมอาเซียน AEC 

 2. จุดอ่อน W (Weakness) การขนส่งสินค้าไปฝั่งเกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาน น้ัน

ในปัจจุบันยังไม่มีท่าเรือรองรับนักท่องเท่ียวตามหมู่เกาะต่าง ๆ โดยมากเป็นการใช้เรือประมงในการ

ขนสินค้าของชาวบ้าน ประกอบกับในช่วงมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ จะมีคลื่นลมแรงพัดสู่ชายฝั่ง ทําให้

การขนส่งสินค้าทําได้ไม่สะดวกและขาดความปลอดภัย อีกทั้งยังไม่มีท่าเรือสําหรับรองรับการ

ท่องเที่ยว เน่ืองจากมีเอกชนดําเนินการเพียงอย่างเดียว ทําให้ภาครัฐไม่สามารถควบคุมและจัดการให้

เป็นที่ได้รับมาตรฐาน 

 3. โอกาส O (Opportunity) การพัฒนาท่าเรือแหลมศอก ให้เป็นท่าเทียบเรือที่ได้

มาตรฐานเรือสินค้า เรือประมง และเรือท่องเที่ยว (ที่คาดว่าจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในอนาคตหลังจากมี

การเปิดรับ AEC) ทําให้ประชานในท้องถิ่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือแหลมศอก

ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสหกรรม 

อันเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น ส่งผลให้ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของสังคมใน

ท้องถ่ินดีขั้น อีกทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ด้านการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการ และรองรับ

ประชาคมอาเซียน AEC เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและท่องเที่ยว และเช่ือมต่อไปยังกัมพูชาและ

เวียดนามใต้ 

 4. อุปสรรค T (Threat) ในพ้ืนที่แหลมศอก ปัจจุบันมีเอกชนเข้ามาดําเนินการทําให้

ภาครัฐจัดเก็บรายได้ได้น้อยทําให้การพัฒนาภายในพ้ืนที่ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับเอกชน

ให้บริการในลักษณะต่างคนต่างทํา เกิดความไม่เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีการเอาเปรียบผู้บริโภค การ

พัฒนาพ้ืนที่โดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมน้ัน กระทําได้ยากเน่ืองจากการข้ามไปยังเกาะกูดน้ัน

จําเป็นจะต้องนอนค้างที่เกาะไม่สามารถไป – กลับ เหมือนกับเกาะที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น 

เกาะเสม็ด ทําให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมมาเที่ยวโดยหันไปเที่ยวเกาะช้าง หรือเกาะอ่ืน ๆ แทน 
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7.  การวิเคราะห์พื้นที่การใช้งาน Area Requirement 

 7.1  ผู้ให้บริการ 

 

 
 

ภาพที่ 94 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนของหัวหน้างาน 

 

 
 

ภาพที่ 95 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนของรองหัวหน้างาน 
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ภาพที่ 96 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 
 

ภาพที่ 97 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่บัญชี 

 

 
 

ภาพที่ 98 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่การเงิน 
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ภาพที่ 99 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

 

 
 

ภาพที่ 100 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่ขายต๋ัว 

 

 
 

ภาพที่ 101 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่แลกเงิน 
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ภาพที่ 102 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

ภาพที่ 103 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่รับฝากของ 

 

 
 

ภาพที่ 104 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
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ภาพที่ 105 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด 

 

 
 

ภาพที่ 106 แสดงพฤติกรรมผู้ให้บริการส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
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 7.2  ผู้ใช้บริการ 

 

 
 

ภาพที่ 107 แสดงพฤติกรรมผู้ใช้บริการส่วนของนักท่องเที่ยว 

 

 
 

ภาพที่ 108 แสดงพฤติกรรมผู้ใช้บริการส่วนของประชาชนในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 109 แสดงพฤติกรรมผู้ใช้บริการส่วนของร้านค้า 

 

 
 

ภาพที่ 110 แสดงพฤติกรรมผู้ใช้บริการส่วนของร้านอาหาร 
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บทที่ 6 

 

การแปรรูปสู่การออกแบบ 

 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลระหัดวิดน้ําสู่การตีความหมาย  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวระหัดวิดนํ้าทําให้ สามารถสรุปคําสําคัญ (Key Word) ใน

การออกแบบ คือ ระหัดวิดนํ้าแบ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ในแง่ของรูปธรรมคือ ตัวของรูปแบบ

โครงสร้างที่แสดงความแข็งแรง มั่นคง การแบ่งช่องในลักษณะเท่ากัน สมดุลย์ ลักษณะการรวมจุด

ศูนย์กลางและการกระจายออก การเคล่ือนที่เป็นวงกลม การหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรซ้ําๆ 

กัน ในแง่ของรูปธรรมคือ การเคลื่อนไหว การถ่ายเท ขนย้าย หมุนเวียน รวมไปถึงการประหยัด

พลังงาน สามารถสรุปเป็นกระบวนการ สําหรับกําหนดแนวความคิดและเป็นแนวทางในการออกแบบ

ดังน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 111 แสดงการวิเคราะห์การหาความหมายของตัวระหัดวิดนํ้า 
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2. คําสําคัญ (Key Word) 

 คําสําคัญ (Key Word) ของภูมิปัญญาระหัดวิดนํ้า ที่ได้จาการศึกษา สรุปได้คือเก่ียวกับ

การขนย้าย ถ่ายเท หมุนเวียน วัฏจักร และประหยัดพลังงาน หลังจากที่ได้คําสําคัญ (Key Word) 

แล้ว สามารถกําหนดแนวความคิด (Conceptual) ในการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิ

ปัญญาระหัดวิดนํ้าที่ได้จากการวิเคราะห์ นําไปสู่แนวทางการออกแบบโครงการเสนอแนะการ

ออกแบบท่าเรือแหลมศอก โดยกําหนดแนวความคิดในการออกแบบดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 111 แสดงแผนภูมิการสรุปหาคําสําคัญ Key Word 
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3. แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) 

 คําสําคัญ (Key Word) ของภูมิปัญญาระหัดวิดนํ้า ที่ได้จาการศึกษา สรุปได้คือเก่ียวกับ

การขนย้าย ถ่ายเท หมุนเวียน วัฏจักร และประหยัดพลังงาน หลังจากที่ได้คําสําคัญ (Key Word) 

แล้ว สามารถกําหนดแนวความคิด (Conceptual) ในการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิ

ปัญญาระหัดวิดนํ้าที่ได้จากการวิเคราะห์ นําไปสู่แนวทางการออกแบบโครงการเสนอแนะการ

ออกแบบท่าเรือแหลมศอก โดยกําหนดแนวความคิดในการออกแบบดังน้ี 

  

 

 
 

ภาพที่ 112 แสดงการกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ 
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4. การกําหนด Programming  

 การกําหนด Programming แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลที่จากการศึกษาและ

วิเคราะห์ภูมิปัญญาระหัดวิดนํ้ากับ บริบทของสถานที่ (อยู่ริมทะเล) ที่นําเสนอแนะการออกแบบ และ

สัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้ภายในโครงการแบ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามที่ได้จากกระบวนการศึกษา 

สามารถกําหนดและนําเสนอแนวทางการจัดวาง Programming ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 113 แสดงแผนภูมิการกําหนด Programming 

 

5.  การกําหนดพื้นที่ใช้สอย Function Diagram 

 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการเสนอแนะการออกแบบท่าเรือแหลมศอกน้ัน 

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

 1.การกําหนดพ้ืนที่ ใช้สอยหลักตามการออกแบบท่าเรือ สําหรับรองรับผู้ ใ ช้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวเป็นหลัก ตามข้อมูลที่ได้ทําการศึกษาและการวิเคราะห์ในบทที่ 5 

 2.การกําหนดพ้ืนที่ใช้สอยเสริม จากข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษา สําหรับรองรับกลุ่ม

ประชาชนในพ้ืนที่ สนองต่อชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการในส่วนของหมู่เกาะท่องเที่ยว 
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6. การจัดผังความสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับท่าเทียบเรือขนส่งภายในแหลมศอกนั้น 

สามารถกําหนดความสัมพันธ์ และการแบ่งโซนตามลักษณะการใช้งาน โดยการกําหนด 

Programming และการกําหนด Function Diagram ของพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือขนส่ง แบ่งเป็น

ส่วนของการใช้งานตาม Flow Chart ประกอบด้วย 

 1.ส่วน Public ได้แก่ ส่วนโถง, ที่จอดรถ 

 2.ส่วน Semi Public ได้แก่ ประชาสัมพันธ์, ขายต๋ัว, บริการการท่องเที่ยว, แลกเปลี่ยน

เงินตรา, พักคอย, ฝากของ, และห้องน้ํา 

 3.ส่วน Semi Private ได้แก่ ส่วนขายสินค้าโอทอป, Retail Shop, การปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น 

 4.ส่วน Private ได้แก่ สํานักงาน, เก็บของ, รับฝากสินค้า, รักษความสะอาด, รักษาความ

ปลอดภัย 

 5.ส่วน Service ได้แก่ ห้องควบคุม, ห้องงานระบบไฟฟ้า 

ส่วนพ้ืนที่ใช้สอยภานในโครงการประกอบด้วย 

 1.ส่วนโถง 

 2.ส่วนขายต๋ัว 

 3.ส่วนแลกเงิน 

 4.ส่วนบริการการท่องเที่ยว 

 5.ส่วนรับฝากรถ 

 6.ส่วนรับฝากของ 

 7.รับฝากสินค้า โกดัง 

 8.ส่วนพักคอย 

 9.ส่วนร้านค้าโอทอป และ Retail Shop  

 10.ส่วนห้องปฐมพยาบาล 

 11.ส่วนสํานักงาน 

 12.ส่วน Staff 

 13.ส่วนห้องควบคุมและงานระบบ 
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7.  การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ การวางผังโครงการ 

 การออกแบบหลักในการวางผังอาคาร นํารูปแบบที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะของ

ภูมิปัญญาระหัดวิดนํ้า นํามาใช้ในการออกแบบคือ การกําหนดทางเข้าหลักเพียงจุดเดียว การ

กําหนดการเดินรถทางเดียว การวางผังอาคารเป็นวงกลมตามลักษณะทางกายภาพของตัวระหัดวิดนํ้า 

การแบ่งโซนการใช้งานโดยการกําหนดจุดศุนย์กลางในการกระจายไปสู่การใช้งานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

 การแบ่งพ้ืนที่ภายในของตัวอาคาร แบ่งตามลักษณะของการกระจายตัวออกไปตาม

รูปทรงของวงกลม การกําหนดแนวผนังตามเส้นโค้ง โดยการวาง Grid Line ให้โค้งตามรูปทรงกลม 

และกําหนดพ้ืนที่ใช้งานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ให้เน้ือหาทางนามธรรมแสดงถึงความกระฉับกระเฉง

และมีประสิทธิภาพในการขนย้าย ถ่ายเท รวมไปถึงจังหวะที่เป็นจุดพักสําหรับส่งและเช่ือมต่อส่วนต่าง 

ๆ เข้าด้วนกันอย่าง ลื่นไหล ต่อเน่ือง และเป็นระบบ เน่ืองจากตัวโครงการเป็นจุดเช่ือมและส่งต่อ การ

ระบายการเข้าออกที่ดีและคล่องแคล้วจะเป็นหลักสําคัญ โดยที่บรรยกาศโดยรวมของจุดเคลื่อนที่และ

จุดพัก การใช้งานทุกโซนทุกพ้ืนที่ ต้องระบายไหลเช่ือมกัน 

 

 
 

ภาพที่ 115 แสดงการแปรรูปสู่การออกแบบ 
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ภาพที่ 116 แสดงการแปรรูปสู่การออกแบบ 

 

 
 

ภาพที่ 117 แสดงการแปรรูปสู่การออกแบบ 
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8.  การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบรูปทรงอาคาร 

 การออกแบบรูปทรงอาคาร ให้ตรงตามภูมิปัญญาของระหัดวิดนํ้าที่ได้ทําการศึกษาน้ัน 

ควรจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในรูปทรงของตัวอาคาร การใช้รูปแบบที่ซ้ํา ๆ กันแบ่งเป็น

จังหวะ รวมถึงการสร้าง Space ภายในท่ีมีการเคล่ือนที่ ไม่หยุดน่ิง สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาตามภูมิปัญญาได้ 

 

9. การกําหนดแนวความคิดการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 

 1.การเลือกวางตัวอาคาร สามารถรับลมและมีการระบายอากาศที่ดี การหลีกเลี่ยงห้องที่

ใช้งานในช่วงเวลากลางวันไม่ให้ได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง โดยการออกแบบการใช้

อุปกรณ์บังแดดในบริเวณของเปลือกอาคาร 

 2.การนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร โดยการใช้รูปแบบของห้ิงสะท้อนแสงและการ

เปิดช่องแสง เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน โดยการใช้ควบคู่กับการเปิดช่องแสงด้านบน 

ตามท่ีได้จากการศึกษา 

 3.การเลือกใช้วัสดุผนัง จากการศึกษาพบว่าผนังที่มีมวลเบา จําพวกอิฐมวลเบา ยิปซั่ม

บอร์ด น้ันสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าผนังอิฐมอญฉาบปูน เน่ืองจากผนังจะดูดกลืนความร้อน

ในช่วงกลางวันไว้และจะค่อย ๆ คายความร้อนออกมาในช่วงเวลากลางคืน การเลือกใช้วัสดุของผนัง 

ใช้สีที่สว่าง ซึ่งจะดูดกลืนความร้อนน้อย เช่นสีขาว ครีม เป็นต้น 

 4.การเลือกรูปทรงหลังคา ใช้รูปแบบหลังคายกสูงเป็นแบบสองช้ัน เพ่ือการระบายความ

ร้อนสะสมใต้หลังคา การเลือกวัสดุมุงหลังคาใช้วัสดุที่มีการถ่ายเทความร้อนตํ่า และการทําให้พ้ืนที่ใต้

หลังคามีช่องว่าง สามารถระบายความร้อนสู่ภายนอกได้ 

 5.การจัดส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการรับลมและแสงอาทิตย์ 

 5.1 ทิศตะวันออก จะรับแดดในช่วงเช้าตลอดทั้งปี อากาศจะร้อนมากข้ึนในช่วงสายแต่

จะเย็นลงในช่วงเย็น 

 5.2 ทิศตะวันตก จะรับแดดในช่วงบ่ายตลอกทั้งปี เป็นด้านที่มีความร้อนสูงมากในแต่ละ

วัน จึงควรมีส่วนป้องกันความร้อน เหมาะเป็นที่ต้ังของโรงรถ ห้องเก็บของ หรือห้องนํ้า เป็นต้น 

  5.3 ทิศใต้ จะรับแดดในช่วงสายถึงบ่าย หรือเกือบตลอดทั้งวัน โดยเฉล่ีย 6-8 เดือนต่ัง

แต่เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม เป็นทิศที่มีลมพัดผ่านได้ดี การออกแบบและจัดวาง ควรป้องกัน

ความร้อนได้ และในขณะเดียวกันก็ไม่ปิดก้ันทิศทางของกระแสลม 

 5.4 ทิศเหนือ ส่วนใหญ่จะได้รับร่มเงาตลอดทั้งปี โดยได้รับแสงแดดเฉลี่ยประมาณ 2-3 

เดือนเท่าน้ัน ในส่วนน้ีอากาศจะเย็นสบาย 
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10. การสรุปผลการออกแบบ 

 10.1 การวางผังอาคาร 
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 10.2 การวางแปลนอาคาร 

 

 
 

ภาพที่ 119 แสดงการวางแปลนอาคาร 

 

 
 

ภาพที่ 120 แสดงการวางแปลนอาคาร 
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ภาพที่ 121 แสดงแปลนพ้ืนและผนัง 

 

 
 

ภาพที่ 122 แสดงแปลนไฟฟ้า 
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 10.3 รูปด้านอาคาร 

 

 
 

ภาพที่ 123 แสดงรูปด้านอาคาร 1-2 

 

 
 

ภาพที่ 124 แสดงรูปด้านอาคาร 3-4 
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ภาพที่ 125 แสดงรูปตัด A 

 

 
 

ภาพที่ 126 แสดงรูปตัด B 
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 10.4 สภาพแวดล้อมภายในโครงการ Interior Space 

 

 
 

ภาพที่ 127 แสดง Interior Space ภายในโครงการ 

 

 
 

ภาพที่ 128 แสดง Interior Space ภายในโครงการ 
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 10.5 ทัศนียภาพภายในโครงการ 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 129 แสดงทัศนียภาพส่วนทางเข้าหลักและส่วนขายต๋ัว 
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ภาพที่ 130 แสดงทัศนียภาพส่วนทางเข้าหลักและส่วนขายต๋ัว 

 

 
 

ภาพที่ 131 แสดงทัศนียภาพส่วนพักคอย 
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ภาพที่ 132 แสดงทัศนียภาพส่วนพักคอย 

 

 
 

ภาพที่ 133 แสดงทัศนียภาพส่วนร้านอาหาร 
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ภาพที่ 134 แสดงทัศนียภาพส่วนร้านอาหาร 
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บทที่ 7 

 

บทสรุปและเสนอแนะ 

 

1.  การสรุปผลการศึกษา  

               1. ได้รับความรู้และความเข้าใจลักษณะและนัยสําคัญของตัวระหัดวิดนํ้า นําไปสู่การ
กําหนดแนว ความคิดและการนําไปใช้ในการออกแบบ 
               2. นําความรู้ที่ได้จากระหัดวิดนํ้า  มาใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ท่าเทียบ
เรือแหลมศอก เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาท่าเรือขนส่ง และรองรับการเปิดประชาคมอาเชียน (AEC) 
               3. เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจ องค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และสามารถนําผล
การศึกษาไปขยายผลเพ่ือการออกแบบและพัฒนาต่อยอดต่อไป 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 1. เน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือน้ันบางแห่งเป็นของเอกชน การเข้าถึงไม่สามารถทําได้
ทั้งหมด เน่ืองจากข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ 
       2.เพ่ือการออกแบบที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย  ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้นควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องโปรแกรมการใช้งานของโครงการ วัสดุ  รวมไปถึงงานระบบที่เหมาะสม
และทนต่อสภาพของไอเค็มของนํ้าทะเล สอดคล้องกับการออกแบบท่าเทียบเรือ 
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ตารางที่ 4  แสดงการสรุปขอมูล 

 
ชื่อตัวแปร ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห ์ การนําไปใช ้

1.ประวัติ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2551) และวิเชียร เกิด

สุข (2550) ระหัดวิดน้ํา เป็นการนําน้ําไป

ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม โดยการ
ทดน้ําให้ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ําหรือจากที่

ดอนไปสู่ที่ลุ่ม 

ชัยวัฒน์ วงษ์ชู (2550) ในพื้นที่ลําปะทาว

มีการสร้างระหัดวิดน้ําและใช้มา 200 ปี 

โดยมีนายแดง ลีพิลา เป็นคนแรกที่เริ่ม
สร้างในลําปะทาว 

การสร้างระหัดวิดน้ํา

เป็นการแก้ปัญหาระบบ

ชลประทาน เพื่อใช้
ประโยชน์ทางการ

เกษตรกรรม 

นําแนวคิดเกี่ยวกับการ

แก้ไขปัญหาการจัดการ

น้ํามาเป็นแนวคิดหลัก
ในการออกแบบภายใน

โครงการ 

2. องค์ประกอบ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2551) มีสว่นประกอบที่

สําคัญ คือ รางน้ํา ใบระหัด เพลา และมือ

หมุนรางน้ํา ใช้ไม้สักทําเป็นโครง มีความ
ยาวประมาณ 5– 6 เมตร ใช้ไม้แผ่นบาง ๆ 

ตีประกบทั้ง 2 ข้าง ให้รางน้ําซีกข้างบน

โปร่ง ด้านล่างตีไม้ทึบ รางน้ํามีความสูง

ประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร ใบระหัด

หรือใบพัด ตัดไม้แผ่นบางเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 30 – 40 ใบ ความ

กว้างประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร ความ

ยาวประมาณ 12 – 15 เซนติเมตร 

ส่วนประกอบของระหัดวิดน้ํา 

องค์ประกอบหลัก 14 อย่าง คือ 

1. หลักค้ํา จํานวน4 ตัว ทําหน้าที่รองรับ
หรือค้ําระหัดทั้งตัว 

2. คาน ทําหน้าที่รองรับหมอนรองดุม

และระหัดทั้งตัว 

3. หมอนรองดุม ทําหน้าที่รองรับหรือ

หนุนดุมระหัด 

4. ดุม ทําหน้าที่เป็นแกนหมนุคล้ายเฟือง

รถยนต์เพื่อให้ระหัดหมุน 

 

วัสดุเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน 

ใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
เช่น กงระหัดนิยมเชือก

ฟาง ตาดยึดติดด้วย

ตะปู รางรับน้ํา,ส่งน้ําใช้ 

ท่อพีวีซี ผ่าครึง่ ราวกั้น

น้ําใช้กระสอบปุ๋ยแทน

ใบตองกุง 

นํามาใช้แบ่ง 

Function ภายใน

โครงการ 
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ตารางที่ 4  แสดงการสรุปขอมูล (ตอ) 

 
ชื่อตัวแปร ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห ์ การนําไปใช ้

2. องค์ประกอบ

   (ต่อ) 

เข้าเดือยใบระหัดแต่ละใบโดยใช้สลักตอก

ให้แกนใบยึดซึง่กันและกัน ใบระหัดจะยึด

คล้องกันดุจลูกโซ่ มีความยาวเป็น 2 เท่า 
ของรางน้ําเพลา ทําเป็นท่อนไม้วงกลมใช้

ไม้หรือเหล็กเป็นแกน เจาะรูหลวม ๆ ให้

หมุนได้สะดวก มีเหลาด้านปลายรางน้ํา 2 

เพลา ทําเป็นลักษณะคล้ายฟันเฟือง 

เพื่อให้ใบระหัดกับฟันเฟืองสับกันไปมา  

 

5.  กําระหัด มทีั้งหมด 38-40 กํา ทํา

หน้าที่คล้ายซีล่อ้รถจักรยานเพื่อยึด

รอบดุม 
6. กงระหัด ทําหน้าที่เป็นวงกลมยึดกํา

ระหัด 

7. คื่อ ยืดให้กงมีขนาดกว้างเท่ากันตลอด 

8. ตาด อยู่บริเวณปลายกํามีลักษณะคล้าย

พัดทําหน้าที่กั้นหรือตักน้ําเข้ากระบอก 

9. บั้งหรือกระบอกน้ําทําหน้าที่รับน้ําจาก

ตาดส่งต่อให้กับรางน้ํา 

10. รางรับน้ํา ทําหน้าที่รับน้ํา 

11. รางส่งน้ํา ทําหน้าที่ส่งน้ําเข้าแปลงนา 

12. รวงน้ํา ทําหน้าที่บีบน้ําหรือบังคับน้ํา

ให้น้ําไหลเข้าสูร่ะหัด สัมผสักบัตาดให้

เกิดแรงดันหมุนระหัด 

 

วัสดุเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน 

ใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
เช่น กงระหัดนิยมเชือก

ฟาง ตาดยึดติดด้วย

ตะปู รางรับน้ํา,ส่งน้ําใช้ 

ท่อพีวีซี ผ่าครึง่ ราวกั้น

น้ําใช้กระสอบปุ๋ยแทน

ใบตองกุง 

นํามาใช้แบ่ง Function 

ภายในโครงการ 
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ตารางที่ 4 แสดงการสรุปขอมูล (ตอ) 

 
ชื่อตัวแปร ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห ์ การนําไปใช ้

2. องค์ประกอบ

   (ต่อ) 

เข้าเดือยใบระหัดแต่ละใบโดยใช้สลักตอก

ให้แกนใบยึดซึง่กันและกัน ใบระหัดจะยึด

คล้องกันดุจลูกโซ่ มีความยาวเป็น 2 เท่า 
ของรางน้ําเพลา ทําเป็นท่อนไม้วงกลมใช้

ไม้หรือเหล็กเป็นแกน เจาะรูหลวม ๆ ให้

หมุนได้สะดวก มีเหลาด้านปลายรางน้ํา 2 

เพลา ทําเป็นลักษณะคล้ายฟันเฟือง 

เพื่อให้ใบระหัดกับฟันเฟืองสับกันไปมา  

 

13. ราวกั้นน้ํา ทําหน้าที่เหมือนฝายทดน้ํา

หรือคูกั้นน้ํา 

14.  ปล่องเรือ อยู่บริเวณราวกั้นน้ํา เป็น
ช่องควบคุมระดับน้ําและระบายน้ํา

ฉุกเฉิน 

วัสดุเริ่มมีการเปลี่ยน 

แปลงไปบางส่วน ใช้

วัสดุอุตสาหกรรม เช่น 
กงระหัดนิยมเชือกฟาง 

ตาดยึดติดด้วยตะปู   

รางรับน้ํา,ส่งน้ําใช้ 

ท่อพีวีซี ผ่าครึง่ ราวกั้น

น้ําใช้กระสอบปุ๋ยแทน

ใบตองกุง 

นํามาใช้แบ่ง Function 

ภายในโครงการ 

3. วัสดุ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2551) และวิเชียร เกิด

สุข (2550) วัสดุของระหัดวิดน้ําประกอบ 

ด้วย ไม้สัก  

ชัยวัฒน์ วงษ์ชู (2550) วัสดุของระหัดวิด

น้ําประกอบ ไม้เนื้อแข็งจําพวก ไม้แดง ไม้

จิก ไม้อีเม็ง ไมไ้ผ่บ้าน เถาวัลย์ 

นําอุปกรณ์ที่ทาํจากไม้

ไผ่ เช่น กํา กง คื่อ ตาด 

ยังตาด บั้ง เผียก แตะ 

ไปแช่น้ํา15 วันถึง 1 

เดือน เพื่อให้ไม้เหนียว 

ทนทาน กันมอด 

นํามาใช้เป็นวัสดุหลักใน

การออกแบบ ภายใน

โครงการ 
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ตารางที่ 4 แสดงการสรุปขอมูล (ตอ) 

 
ชื่อตัวแปร ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห ์ การนําไปใช ้

4. รูปทรง วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2551) โครงสร้างเป็นสี

เหลี่ยมขนาด 35 ซม.ยาว 3 ม. หัวและ

ท้ายมีกงระหัดคล้ายดุมเกวียน ลูกระหัด
ทําด้วยแผ่นไมเ้หมือนโซ่จักรยาน ส่วนหัวมี

แกนเหล็กโค้งงอเหมือนบันไดรถจักรยาน 

สําหรับใช้เท้าถบีให้แกนหมุน 

ทําด้วยไม้ไผ่ แกนกลางทําด้วยท่อนไม้แก่น

เจาะสลักทําเป็นแกน มซีี่ไม้ไผ่ฝังจาก

แกนกลางนี้ออกไปรอบตัว ไปหากงล้อ
วงกลมรอบตัวระหัด เมื่อน้ําไหลมาปะทะ

แผงไม้ไผ่รอบกงล้อมนี้จะพัดให้กงล้อหมุน

ไป ตรงแผงที่กงล้อหมุนจะมีกระบอกไม้ไผ่

ผูกติดไว้ด้วยสําหรับตักน้ําขึ้น มาเทลงใน

ราง ซึ่งจะทําด้วยกระบอกไม้ไผ่ด้วย

เช่นกัน น้ําไหลไปตามลํารางนี้เข้าสู่

เรือกสวนไร่นาต่อไป 

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจาก

รูปแบบเดิมในอดีต  

นํามาแปรรูปและ

ออกแบบ Space 

ภายในโครงการ 

5. การเลือก

สถานที่ติดตั้ง 

 สถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมคือ เป็นช่วงแคบ

ของลําน้ํา น้ําไหล น้ําไม่ลึก ตลิ่งไม่สูง อยู่

ใกล้ริมน้ํา 

 

 

สถานที่ติดตั้ง เป็นช่วง

แคบของลําน้ํา น้ําไหล 

น้ําไม่ลึก ตลิ่งไม่สูง ใกล้

พื้นที่ใช้น้ํา กระทบกับ

จุดที่พาเศษวัสดุมากับ

น้ําน้อยที่สุด  

นํามาใช้ในการเลือก

พื้นที่ ที่ทําการออกแบบ 

ภายในโครงการที่สอด 

คล้องกับแนวคิด นัยยะ

ของระหัดวิดน้ํา 
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ตารางที่ 4 แสดงการสรุปขอมูล (ตอ) 

 
ชื่อตัวแปร ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห ์ การนําไปใช ้

6. ภูมิปัญญา เครื่องมือวิดน้ําเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้

ในการขนย้ายน้ําจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกที่

หนึ่งการนําน้ําไปใช้ประโยชน์ทาง
เกษตรกรรม ในสมัยโบราณไม่มีระบบ

ชลประทานอย่างจริงจังเพราะขาดความรู้

และขาดเครื่องมือหนัก เหมือนในอย่าง

ปัจจุบัน ดังนั้นการนําน้ําไปใช้ประโยชน์จึง

มีลักษณะเป็นทดน้ํา ระหัดวิดน้ํา แสดงให้

เห็นถึง สิ่งประดิษฐ์ของคนไทยที่มีผลต่อ

การดํารงชีวิต 

ประหยัดพลังงานและเป็นพลังงาน

ทางเลือก มีน้ําใช้อย่างเพียงพอในฤดูทํานา

สามารถดักปลา กุ้ง และสัตว์น้ําเล็กๆ ได้ 
เป็นที่กักเก็บน้ํา เป็นแหล่งขยายพันธ์ปลา

ใช้เป็นเส้นทางเดินข้ามคลองสามารถใช้

วัสดุธรรมชาติท้องถิ่นซ่อมแซมได้ง่ายมี

อายุการใช้งานยาวนานประมาณ 20-30 ปี 

สร้างความสามัคคีในชุมชน เพราะ

ชาวบ้านต้องมาร่วมมือกันในการสร้างและ

ซ่อมแซมระหัด 

มีการจัดตั้งกลุ่มของ

สมาชิกในลําปะทาวเมื่อ

ปี 2549 จํานวน 16 คน 
เพื่อพึ่งพาช่วยเหลือ 

เกี่ยวกับระหัด อนุรักษ์ 

ถ่ายทอด และจดลิข

สิทธ์ภูมิปัญญาเป็น

สมบัติของชาติ 

การออกแบบที่

สอดคล้องกับภูมิปัญญา
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

 

ความคิดเหน็ของผู้ใชพ้ื้นที่ภายในท่าเรือ............................................................................ 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 ของท่านหรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กําหนด 

 

1. สถานภาพ  ผู้ใช้บริการทั่วไป  

   เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

2. เพศ  ชาย  

   หญิง 
 

3. อายุ  ตํ่ากว่า 20 ปี  มากกว่า 20-30 ปี 

   มากกว่า 40-50 ปี   มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

 
4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดทีส่ําเร็จการศึกษาแล้ว 

   ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 
5. ท่านใช้บริการท่าเทียบเรือมากแค่ไหน 

    น้อยที่สุด   น้อย 

     ปานกลาง   มาก 

     มากที่สุด 
 
6. ท่านเดินทางมาท่าเทียบเรือทางใด 
   รถประจําทาง  แท็กซี ่
   รถส่วนตัว  อ่ืนๆ ............................................... 
 
 



 

 

129

 
7. กิจกรรมใดทีท่า่นอยากให้มีภายในท่าเที่ยบเรือ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
8. ท่านชอบกิจกรรมใดมาทีสุ่ด ภายในท่าเที่ยบเรือ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 
9. ท่านอยากให้ภายในท่าเที่ยบเรือมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 
10. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีท่านพึงพอใจภายในท่าเที่ยบเรือ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 
11. อากาศภายในท่าเที่ยบเรอืมีลักษณะเป็นอย่างไร 
   ร้อน   ค่อนข้างร้อน 
    เย็นสบาย   หนาว  
 

12.  แสงสว่างภายในท่าเที่ยบเรือมีลักษณะเป็นอย่างไร 

   เหมาะสม  

   ไม่เหมาะสม ต้องลดแสงสว่าง 

   ไม่เหมาะสม ต้องเพ่ิมแสงสว่าง 
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13. เสียงภายในท่าเที่ยบเรือมีลักษณะเป็นอย่างไร 

   ได้ยินและสนใจฟัง 

   ได้ยินและไม่สนใจฟัง 

   ไม่ได้ยิน 

 

14. เสียงภายนอกเข้ามารบกวน ขณะอยู่ภายในท่าเที่ยบเรือมีลักษณะเป็นอย่างไร 

   ได้ยินและสนใจฟัง 

   ได้ยินและไม่สนใจฟัง 

   ไม่ได้ยิน 
 

15. บรรยากาศแบบใดที่ท่านอยากให้มี ภายในท่าเที่ยบเรือ 

   โปร่งโล่ง 

   เป็นระเบียบ 

    สะอาด 

    สดช่ืน 

    อยากให้มีทั้งหมดที่กล่าวมา 

16. ห้องนํ้าภายในท่าเที่ยบเรือเพียงพอต่อการใช่งานหรือไม่ 

   เพียงพอ 

   ไม่พียงพอ 

   ข้อเสนอแนะ ................................................................................................ 

 

17. ที่น่ังพักคอย ภายในท่าเที่ยบเรือเพียงพอต่อการใช่งานหรือไม่ 

   เพียงพอ 

   ไม่พียงพอ 

   ข้อเสนอแนะ ................................................................................................ 
 

18. ส่วนขายต๋ัวโดยสาร ภายในทา่เที่ยบเรือเพียงพอต่อการใช่งานหรือไม่ 

   เพียงพอ 

   ไม่พียงพอ 

   ข้อเสนอแนะ ................................................................................................ 
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19. ส่วนทานอาหาร ภายในท่าเทีย่บเรือเพียงพอต่อการใช่งานหรือไม่ 

   เพียงพอ 

   ไม่พียงพอ 

   ข้อเสนอแนะ ................................................................................................ 

 

20. ป้ายบอกทางต่างๆ ภายในท่าเที่ยบเรือมีความเหมาะสมหรอืไม่ 

   เหมาะสม 

   ไม่เหมาะสม 

   ข้อเสนอแนะ ................................................................................................
  

21. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ท่านอยากให้มีภายในท่าเที่ยบเรือ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์ 
การศึกษาภูมิปัญญาระหัดวิดน้ํา 

 

ชื่อผู้ใหข้้อมูล (ผู้ถูกสัมภาษณ์) 

(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................  

บ้านเลขท่ี.........................ชือ่หมู่บ้าน........................................................หมู่ที่ ......................  

ตําบล...........................................อําเภอ...................................จังหวัด ..................................  

อาชีพ .....................................................................................................................................  

บันทึกข้อมูลโดย 

(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................  

วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อมูล ....................................................................................................  

ส่วนที่ 1 คําถามข้อมูลส่วนบคุคล 

 

1.1 เพศ 
 (     ) ชาย (     ) หญิง 

 

1.2 อายุ....................ปี 

 

1.3  ท่านนับถือศาสนาใด 

 (     ) พุทธ 

 (     ) อิสลาม 

 (     ) ครสิต์ 

 (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 

 

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด (โปรดระบุ)........................................................................ 

 

1.5  อาชีพ  (โปรดระบุ) ............................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 คําถามข้อมูลระหดัวิดน้ําทางนามธรรม 
 

2.1 คําถาม  จุดเริม่ต้นของแนวคิดในการทําระหัดวิดนํ้า มีที่มาอย่างไรครับ ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

2.2 คําถาม  ในปัจจุบันระหัดวิดนํ้ามีความแตกต่างจากเมื่อก่อนหรือไม่ อย่างไรครับ ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

2.3 คําถาม ระหัดวิดนํ้ามีผลต่อการดําเนินวิถีชีวิต อย่างไรครับ ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

2.4 คําถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับระหัดวิดนํ้าต่อไปในอนาคต คิดว่าเป็นอย่างไรครับ ? 

 คําตอบ..................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

2.5 คําถาม การใช้ประโยชน์อ่ืนของระหัดวิดนํ้ามีไหมครับ เป็นอย่างไร? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 



 

 

135

ส่วนที่ 3  คาํถามข้อมูลระหดัวิดน้ําทางรูปธรรม 
 

3.1 คําถาม มีการรวมกลุ่มการทาํระหัดวิดนํ้าเมื่อใดครับ ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

3.2 คําถาม ส่วนประกอบของระหัดวิดนํ้า ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

3.3  คําถาม เกณฑก์ารเลือกใช้วัสดุของตัวระหัดวิดนํ้า เป็นอย่างไรครับ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

3.4  คําถาม อายุการใช้งานและระยะเวลาในการซ่อมแซมระหดัวิดนํ้า เป็นอย่างไรครับ ? 

 คําตอบ..................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

3.5 คําถาม งบประมาณที่ใช้ในการสร้างระหัดวิดนํ้า ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 4  คาํถามข้อมูลเก่ียวกับปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัดของระหัดวิดน้ํา 

 

4.1 คําถาม ปัญหาและข้อจํากัดของระหัดวิดนํ้า ที่เกิดจากการใช้งานเป็นอย่างไรครับ ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

 

ส่วนที่ 5  คาํถามข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ ความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ ของระหัดวิดน้าํ 

 

5.1 คําถาม อยากทราบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปัญญาระหดัวิดนํ้า ? 

 คําตอบ.................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 
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 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10900 
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