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 Location is an important factor in the expansion of an institute. 
Bunditpatanasilpa Institute is, accordingly, experiencing an expansion issue due to the 
changes of its location. Initially, Dramatic Arts, Music, and Fine Arts departments were 
set on the same wings. However, the institute’s expansion had caused Fine Arts 
Department to be separated from its initial location – leading to the remaining 
separations of the other two departments. The separations are in conflict with the 
purpose of founding the institute, which is simultaneously to teach the arts and 
cultures of Dramatic Arts, Music, and Fine Arts  
 The current expansion is due to the newly opened bachelor's degree 
courses, which require four new working units: the President’s Office, the Faculty of 
Fine Arts, the Faculty of Music and Drama, and the Faculty of Arts Education. The 
four added units almost exceed the space of their current location – deterring the 
institute's expansion. The problem raises not only the solution of finding new 
sufficient location, but also the awareness of the needs for proper shared utility 
spaces. The spaces need to be arranged so that the utility space of the Dramatic Arts 
and Fine Arts studios works in accordance with the courses's activities, lessons, and 
practices. 
       Thus, the redesign of Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture, seeks 
not only for new locations and utility space arrangements, but also for the 
arrangement of shared utility spaces - in order not to interfere with the privacy of 
each space user. Such design guidelines can be adopted and applied with other 
educational institutes with similar requirements. 
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ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 
 

จากนโยบายของคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ซึ่งมี
แนวทางสงเสริมใหมีพื้นที่โลงวางและพื้นเพ่ิมที่สีเขียวในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร โดยการอนุรักษ
โบราณสถานและสถาปตยกรรมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร รวมถึงการลดความหนาแนน แออัด ของ
สถานที่และการจราจร โดยนโยบายนี้นําไปสูการกําหนดมาตรการควบคุมการดําเนินการกอสรางและ
กิจกรรมตางๆ นอกจากการกําหนดมาตรการการควบคุมในบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทรแลว เพื่อให
หนวยงานที่เก่ียวของมีแนวทางและกรอบในการดําเนินการที่ขัดเจนและสอดคลองกับแนวนโยบาย 
คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา จึงไดจัดทําผังแมบทเพื่อการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรฝงพระนคร ก็คือฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยานั่นเอง โดยผังแมบทนี้
มีวัตถุประสงคหลักๆคือ การอนุรักษอาคารสถานที่สําคัญรวมทั้งสภาพแวดลอมพรอมกับการพัฒนา
พื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทรเปนไปอยางมีระเบียบสอดคลองกับแนวทางการอนุรักษ ไมสงผลกระทบ
ตอสถานที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร โดนเนนการเปดมุมมองและการเปดพื้นที่มีการปรับปรุงและ
ฟนฟูรวมถึงการพัฒนาทั้งตัวโบราณสถานและพื้นที่สภาพแวดลอมโดยรอบ ภายใตผังแมบทฉบับนี้ มี
การแบงงานอนุรักษและพัฒนาออกแบบ 4 กลุม ในแตละกลุมจะมีโครงการอนุรักษและพัฒนายอยๆ
รวมกันทั้งหมด 20 โครงการ ซึ่ง หนึ่งในนั้นมีโครงการเปดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส โดยเปนกลุม
โครงการบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา รวมอยูดวย 
 
ความสําคัญของพื้นที่ 

วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแกววังหนาเปนสวนหนึ่งที่อยูในเขตพระราชวังบวร
สถานมงคลหรือวังหนาสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 5  ซึ่งสมเด็จกรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพ (พระมหาอุปราช หรือ วังหนา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ) ไดโปรดใหสรางขึ้นแตเสด็จ
สวรรคตกอนที่จะสรางสําเร็จ สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหั ว (วังหนา ในรัชกาลที่ 4  ) ไดทรง
ดําเนินการกอสรางเร่ือยมา แตยังไมเสร็จบริบูรณก็เสด็จสวรรคตเสียกอน ตอมา พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โปรดใหบูรณปฏิสังขรณเพ่ิมเติมจนสําเร็จเรียบรอย และมีพระราชดําริ 
ใหอัญเชิญพระพุทธสิหิงค มาประดิษฐานในพระอุโบสถ แตจนสิ้นรัชกาลก็ไมไดอัญเชิญไปประดิษฐาน
แตอยางใด ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยูหัว ทรงยกเลิกตําแหนงวังหนา 
หลังจากกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จทิวงคต (พระราชโอรสในสมเด็จพระปนเกลาฯ เปนองค
สุดทาย  

บทที่ 1
บทนํา 
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หลังจากน้ันหลายปตอมาพระราชวังบวรสถานมงคลขาดการดูแลรักษาและชํารุดทรุด
โทรม พระองคทรงโปรดใหรื้อปอมปราการและสถานที่ตางๆที่ไมเปนส่ิงสําคัญออก จะบูรณปฏิสังขรณ
ขึ้นมาใหมก็ไมมีประโยชน สิ่งใดที่สําคัญก็ใหรักษาไว  จึงโปรดใหรื้อปอมปราการสถานที่ตางๆ คงไวแต
เพียงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส แลวจึงโปรดใหสรางตึกขึ้นในสนามขางดานเหนือของพระ
อุโบสถ จํานวน 3 หลัง ใหเปนที่ทําการกระทรวงธรรมการ พ.ศ.2468 ไดเปลี่ยนมาเปนกระทรวง
ยุติธรรม ตอมาใชเปนที่ทําการกระทรวงคมนาคม โรงเรียนศิลปศึกษา(ชื่อเดิมของ วิทยาลัยชางศิลป 
ในปจจุบัน) หลังจากนั้นไดทําการรื้อถอนและมาเปนโรงละครแหงชาติในปจจุบัน 

พ.ศ. 2443 พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ยังใชเปนที่ประดิษฐานพระบรมศพเวลา
สมโภชและบําเพ็ญพระราชกุศลแทนพระเมรุใหญ ทองสนามหลวง โดยไดปลูกพระเมรุนอยที่
พระราชทานเพลิงตอออกมาทางดานเหนือ เรียกวา “พระเมรุพิมาน” ทําการพระศพสมเด็จกรมพระ
ยาปวเรศวริยาลงกรณ พิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟาวชิรุณหิศ งานพระ
ศพของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ กับ เจาฟาศิราภรณโสภณ และ
งานพระศพของ สมเด็จพระมาตามไหยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร กับ สมเด็จพระเจานอง
ยาเธอ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงษ ตามลําดับ 

ดังนั้นจึงกลาวไดวา พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหนา เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและมีการใชสอยมาตั้งแตแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทรมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน 
พื้นที่บริเวณวังหนาไดกลายเปนหนวยงานราชการ สถานศึกษา ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ
นคร โรงละครแหงชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทองสนามหลวง รวมถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 
ความเปนมาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ยุคสมัยที่ประเทศสยามถูกภัยทางการเมืองคุกคาม โดยระบบลาอาณานิคมของประเทศ
มหาอํานาจจากทางตะวันตก หลวงวิจิตรวาทการ ในขณะน้ัน ไดยายจากกระทรวงการตางประเทศมา
รับตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร เปนคนแรก และไดเล็งเห็นวา นโยบายที่จะชวยแกไขสถานการณคับ
ขันใหดีขึ้นและมีประสิทธิภาพคือ “ชาตินิยม” เพราะการปลุกใจใหคนไทย รักชาติ จะสามารถ สราง
ความรัก สามัคคีและเสียสละ ใหเกิดขึ้นไดในหมูชนชาติ สื่อที่จะเขาถึงประชาชนไดดีที่สุด ก็คือ ดนตรี
และละครเพลง จึงไดกอตั้ง“ โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร” ซึ่งไดทําการเปดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม พ. ศ.2477 โดยใชสถานที่รอบพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส(วังหนา)ใชในการทําการ
เรียนการสอน ตอมาทางรัฐบาลโดยกระทรวงธรรมการไดอนุมัติใหกรมศิลปากรจัดตั้ง โรงเรียน
ศิลปากรขึ้น (ตอมาคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2478 โดยแตงตั้งพระสาโรชรัต
นิมมานกเปนผูอํานวยการ โดยไดรวมเอาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรเขาไวดวย โดยมี 3 แผนก ไดแก 
แผนกประณีตศิลปกรรม แผนกศิลปะอุตสาหกรรมและแผนกนาฏดุริยางค ในสวนของแผนกนาฏ
ดุริยางคนั้น ใหใชที่ตั้งเดิมคือรอบพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส(วังหนา)เปนที่ทําการเรียนการ
สอนอยางเดิม โดยมีหลวงวิจิตรวาทะการ และ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนผูรวมกอตั้ง พรอมกัน
นั้นยังไดขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศใหทรง
ออกแบบตราโรงเรียนให ในป พ.ศ.2488 หลังจากนั้นแผนกนาฏดุริยางค  ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 
โรงเรียนนาฏศิลป 
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ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดริเริ่มจัดตั้ง โรงเรียนศิลปศึกษา เปนโรงเรียนเตรียม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2595 ซึ่งเปนโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และเปลี่ยนมาสังกัดกรมศิลปากร ในปพ.ศ. 2500 มีที่ตั้งอยูที่บริเวณฝงตะวันออกของพระอุโบสถของ
วัดบวรสถานสุทธาวาส โดยใชอาคารที่ทําการกระทรวงคมนาคมเดิม จนถึงป 2521 จึงไดยายไปอยูที่
เขตลาดกระบังในปจจุบัน 

พ.ศ. 2541 กรมศิลปากรไดจัดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขึ้น ซึ่งเปนนามพระราชทาน
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแกสถาบัน ซ่ึงหมายถึง สถาบันผลิต
บัณฑิตทางศิลปะแหงความเจริญ เปนการยกระดับการศึกษาดานดุริยางคศิลป และชางศิลป เพื่อนํา
ศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.2541 กําหนดใหเปนสถานศึกษาสังกัดกรมศิลปากร จัดการศึกษาถึง
ระดับปริญญาตรี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดแยกออกจากกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2550  ยกฐานะขึ้น
เปนนิติบุคคลสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 
โดยมีเน้ือหา และ หลักการ ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป  เหตุผลโดยที่กฎหมายวาด วยการศึกษาแหงชาติกําหนดใหจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น และให
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล สามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ 
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ สมควรมี
กฎหมายรับรองใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีฐานะเปนนิติบุคคลในกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัด
การศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป สืบทอด สรางสรรค ศิลปะและมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสงเสริมการผลิตบุคลากรเพื่อทําหนาที่ชางศิลปกรรม ศิลปนอาชีพ ครู
ศิลปะ นักวิชาการ และนักวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสงเสริมสุนทรียศาสตรและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติอันเปนเอกลักษณของชาติ  

 
หนวยงานในการควบคุมดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีทั้งหมด 19 หนวยงาน 

ประกอบไปดวย 
1.สวนกลาง จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก 

1.1   สํานักงานอธิการบดี 
1.2   คณะศิลปวิจิตร 
1.3   คณะศิลปนาฏดุริยางค 
1.4   คณะศิลปศึกษา 

2. วิทยาลัยนาฏศิลปะ จํานวน 12 หนวยงาน ประกอบไปดวย 
2.1   วิทยาลัยนาฏศิลป  

(ปจจุบันตั้งอยูที่ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม) 
2.2   วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
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2.3   วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
2.4   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
2.5   วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
2.6   วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
2.7   วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
2.8   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
2.9   วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
2.10 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
2.11 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
2.12 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

3. วิทยาลัยชางศิลปะ จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก 
3.1   วิทยาลัยชางศิลป  

(ปจจุบันตั้งอยูที่ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ) 
3.2   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 
3.3   วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 เพ่ือยกฐานนะขึ้นเปนนิติบุคคล
โดยไดแยกออกจากกรมศิลปากร แตยังสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตามเดิม เพื่อจัดการศึกษาดาน
นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป นับเปนสถาบันของชาติแหงแรกที่ใหการศึกษาทั้งวิชา
สามัญและวิชาศิลปะ ตอมาทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี โดยเพิ่ม
หนวยงาน สวนกลาง ที่เปนระดับปริญญาตรี ไดเพิ่มหนวยงานในสังกัดอีก 4 หนวยงานประกอบไปดวย 
สํานักงานอธิการบดี  คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค และ คณะศิลปศึกษา รวมถึงหนวยงานใน
การควบคุมดูแลในสวนภูมิภาค ทั้งหมด 19 หนวยงาน ประกอบไปดวย วิทยาลัยนาฏศิลปะ จํานวน 12 
หนวยงาน และ วิทยาลัยชางศิลป จํานวน 3 หนวยงาน จากการเพิ่มหนวยงานดังกลาว เกิดปญหาเรื่อง
พื้นที่รองรับการเรียนการสอน ซึ่งปญหานี้ไดมีมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร เมื่อป 
พ.ศ.2477   

หลังจากน้ันโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร จึงไดตั้งอยูที่บริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัดบวร
สถานสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) สวนโรงเรียนศิลปศึกษา ตอมาคือ วิทยาลัยชางศิลป ไดใชตึก
กระทรวงคมนาคม เดิม (ปจจุบันไดรื้อถอนสรางเปนโรงละครแหงชาติ) จนถึงป ๒๕๒๑ จึงไดยายไปอยู
ที่เขตลาดกระบัง วิทยาลัยนาฏศิลปซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาก็ไดทําการยาย ตาม
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง สถานที่ตั้งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปโดยมี
เน้ือหา คือ ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีสถานที่ตั้ง อยู ที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด 
นครปฐม และ ในระหวางการปรับปรุงสถานที่ตั้งน้ัน ให สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งอยูที่ สถานที่ตั้ง
ในปจจุบัน ทําใหหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม ตั้งอยูคนละพื้นที่ คณะศิลปนาฏดุริยางค และ คณะ
ศิลปศึกษาตั้งอยูที่เดิม(รอบพระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส สวน คณะศิลปวิจิตรและสํานักงาน
อธิการบดี ไดยายตาม วิทยาลัยนาฏศิลปไปที่ ต.ศาลายา  
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วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา 
1.เพ่ือวิเคราะหพื้นที่ใชสอยที่เหมาะสมกับพฤติกรรมใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
2.เพ่ือประเมินหาขนาดพื้นที่ ที่เหมาะสมตรงตามความตองการของการใชสอยพื้นที่ของ

โครงการ  
3.เพ่ือออกแบบจัดทําผังรวมของโครงการ ที่สามารถรองรับและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ

ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
4.เพ่ือออกแบบอาคารใหมีความเปนอัตลักษณของสถาบันฯที่สอนในดานนาฏศิลป ดุริ

ยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป 
 

ขอบเขตในการศึกษา 
1.ตัวแปรที่ใชคือการจัดสรรพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ ใหมีความ

เหมาะสม 
2.กลุมเปาหมายจะเปนนักศึกษา อาจารยประจําทั้ง 3 คณะฯ บุคลากร ในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.สามารถจัดสรรพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
2.สามารถประเมินการจัดสรรพื้นที่ ที่เหมาะสมตรงตามความตองการของการใชสอย

พื้นที่ของโครงการ 
3.สามารถออกแบบจัดทําผังรวมของโครงการ ที่สามารถรองรับและสนับสนุนกิจกรรม

ตางๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
4.ทําการออกแบบอาคารใหมีความเปนอัตลักษณของสถาบันฯที่สอนในดานนาฏศิลป ดุริ

ยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป 
 

วิธีดําเนินงาน 
1.การฺศึกษาเพื่อวิเคราะหพื้นที่ เพื่อที่จะเปนขอมูลนําไปสูการออกแบบโครงการ ที่

เหมาะสมกับพฤติกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดกําหนดแนวทางดังนี้ 
2.ประชากรและกลุมตัวอยางประกอบไปดวย 3 กลุม ดั้งน้ี  

กลุมที่ 1 ประกอบไปดวย นักศึกษา อาจารย และบุคลาการทั้ง3 คณะ คณะศิลป
วิจิตร,คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา 

กลุมที่ 2 ประกอบไปดวย บุคคลากร เจาหนาที่ ผูบริหาร ในสํานักงานอธิการบดี 
กลุมที่ 3 คือ ผูมาติดตอกับทางหนวยงาน คณะฯ และ สํานักอธิการบดี 

3.การคนควารวบรวมขอมูล 
 ขอมูลปฐมภูมิ จากการหาขอมูลทาง ภาคสนาม  โดยการสัมภาษณผูใชสอย รวมถึง

การสังเกตพฤติกรรม ในการทํากิจกรรมตางๆ 
 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารทางวิชาการงานวิจัยบทความ บทสัมภาษณที่เก่ียวของ 
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การวิเคราะหและตีความของขอมูล 
นําประเด็นในการศึกษามาหาความสัมพันธตามความตองการของกิจกรรม เพื่อจะได

กําหนดองคประกอบและหาขนาดของพื้นที่ใชสอย จํานวนผูใชอาคาร เพื่อนําไปสูขั้นตอนการตีความ
ในการออกแบบ 

4.การสรุปและออกแบบ 
นําขอมูลที่ทําการวิเคราะหและตีความมาหาแนวทางการออกแบบ การจัดพื้นที่ใชสอย 

ครุภัณฑ อุปกรณเพื่อตอบสนอง การเรียนการสอน และขั้นตอนการประเมินหาขนาดพื้นที่ จนถึง 
ออกแบบโครงการ 

 
แหลงขอมูล 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หอสมุดแหงชาต ิ
ศูนยรักษศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
หอจดหมายเหต ุ
กรมศิลปากร 
หนวยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ที่มีความรูความสามารถที่ใหขอมูลได  
แหลงคนควาจากเครือขาย อินเตอรเน็ต 
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จากความเปนมาและความสําคัญของโครงการ จะพบวาเกิดปญหาหลายๆดานไมวาจะ
เปนขนาดพื้นที่ตั้ง จํานวนหองเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆทั้งนี้ตองแกไขใหตอบสนอง
วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษาในโครงการนี้ ซ่ึงปญหาในงานออกแบบสถาปตยกรรมมีความ
ซับซอนมาก ไมใชแคความตองการพื้นที่ใชสอยอยางเดี่ยวยังมีปญหาดานอื่นๆไมวาจะเปนดานสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้นตองมีกระบวนการออกแบบ การแกปญหาโดยอาศัยการจัดทํา
รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งในการคนหาปญหาและการแกปญหาที่
เกิดขึ้นอยางเปนระบบไมใชมีแตงานออกแบบและงานกอสรางเทาน้ันยังตองมีการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ การจัดทํารายละเอียดโครงการ รวมถึงการประเมินโครงการเมื่อมีการใชสอยไปแลว 
 
ปญหาของการออกแบบทางสถาปตยกรรม 

  ปญหาเปนส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในสังคมมนุษย ทั้งปญหาสวนตัว ปญหาของกลุม
บุคคลหรือทางสังคมเองก็ตาม อาจจะมีตัวแปรที่เก่ียวของเชนสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัฒนธรรม 
สังคม ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ ซึ่งปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นนั้นมีอยูมากมายหลายเรื่อง
แตจะเปนปญหาที่เหมือนกันทุกคนน้ันคงจะเปนไปไมได แตจะมีความเก่ียวเน่ืองกันระหวางบุคคลหรือ
กลุมบุคคลอาจจะเปนปญหาทางตรงหรือทางออมก็ได เชน โรงอาหารที่มีขนาดเล็กและแออัด 
แนนอนปญหาน้ีนักศึกษาไดรับผลกระทบทางตรง เน่ืองจากที่นั่งรับประทานอาหารไมเพียงพอ สวน 
รานคานั้นไดรับผลทางออมคือขายอาหารไดนอยรวมถึง อาจารย เจาหนาที่ที่ เกี่ยวของก็ไดรับ
ผลกระทบเชนกัน ซ่ึงในการการแกปญหาดังกลาวอาจตองทํารายงานเสนอแกผูบริหารเพื่อแกไขและ
ปรับปรุงตอไป  อาจกลาวไดวาปญหาคือความแตกตางระหวางสภาพที่ควรจะเปนกับสภาพที่เปนอยู
ในปจจุบัน แตตองมีตัวแปรประกอบเขาไปดวยเน่ืองจากมนุษยมีความตองการไมเหมือนกัน 

ในระยะเวลาที่ผานมาไดเกิดปญหาทางสภาพแวดลอมมากมาย เชน ปญหาการจราจร 
เสียง ส่ิงปฏิกูล ความขาดแคลนที่วางสาธารณะ ความแออัด ความเสื่อมโทรม และความไมสวยงาม
และไมเหมาะสมของอาคารหรือสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น การเติบโตของชุมชนเมืองอยาง
รวดเร็ว ปญหาเหลาน้ีสวนหนึ่งเกิดจากผลงานของการออกแบบสถาปตยกรรมของตัวสถาปนิกเอง 
ความสามารถของการออกแบบ ตอการแกปญหาทางสถาปตยกรรมในปจจุบัน มีความยุงยากและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ตามความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว อาทิเชน
ผูใชอาคารมีความตองการใชอาคารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากอดีต จากความสลับซับซอนและยุงยาก
ของปญหาการออกแบบสถาปตยกรรมในปจจุบัน ทําใหสถาปนิกผูออกแบบจําเปนตองปรับปรุง 
ทบทวน ความรูความสามารถ และบทบาท เพื่อที่จะออกแบบเพื่อตอบสนองของผูใชอาคาร ใน
กระบวนการทางความคิดในการออกแบบของสถาปนิกในปจจุบัน ยังคงเนนถึงผลของการออกแบบ 

 

บทที่ 2 
ฐานแนวความคิด 
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มากกวากระบวนการทางความคิดในการออกแบบ ที่มีการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาทาง
สถาปตยกรรมอยางมีระเบียบเปนระบบและมีแบบแผนรวมถึงการเนนการบันทึกลําดับความตอเนื่อง
ของผลงานในรูปผลผลิตทางศิลปะ รูปทรงตามสมัยนิยมมากกวาการบันทึกและทบทวนความเขาใจใน
แงการแกปญหาเฉพาะตามยุคสมัยที่แตกตางกัน และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการเนนความเขาใจใน
ทฤษฎีทางสถาปตยกรรมที่ไมกระจางชัด ไมไดเกิดจากผลการคนควาที่มีวิธีการที่นาเชื่อถือมากนัก 
ขาดการศึกษาเขาใจในสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวของอันมีผลกระทบตอกระบวนการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม เชน วิชาการตามทฤษฎีทางสาขาวิชาสังคมศาสตรหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมศาสตรของมนุษย เปนตน ปจจุบัน ร่ิมมีความตระหนักและความเขาใจในความจําเปนที่ตอง
ศึกษาคนควาทางสถาปตยกรรมในแงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดเปน
พื้นฐานทางทฤษฎีที่แนนอน และพอเพียงเพ่ือเปนบรรทัดฐานและแนวทางในกระบวนการออกแบบ
สถาปตยกรรม การศึกษาเพื่อกําหนดทฤษฎีทางสถาปตยกรรมในแงผลงานและกระบวนการทาง
ความคิดของการออกแบบมีความจําเปน ควบคู กันไปในกระบวนการและวิธีการออกแบบ
สถาปตยกรรม 
 โครงการตางๆที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของขบวนการออกแบบนั้น มักจะพบขอบกพรอง
มากมายที่ไมบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการของโครงการได เชน พื้นที่หอง เล็กไป ใหญไป 
อุปกรณ ครุภัณฑ ไมตอบสนองการใชงานของผูใชงาน รวมถึงบรรยากาศ และ สภาพแวดลอม หรือ 
กลาวอีกในทางหน่ึงวา กระบวนการแกปญหาไมสามารถตอบโจทยในการแกปญหาไดซึ่งมีหลาย
สาเหตุและปจจัยดังน้ี 
 ความไมชัดเจนของตัวปญหา ถาหากเราไมรูวาอะไรคือปญหาที่แทจริงแลว การ
แกปญหาก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนหรือขาดความสมบูรณได ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะวิเคราะห กําหนดได
แตอาจกําหนดไมชัดเจนหรือศึกษาไมละเอียดและรอบดานเพียงพอ เชน นักศึกษาขาดพื้นที่ทํ า
กิจกรรม พักผอน การแกปญหาคือ ทําพื้นที่ลานกิจกรรม แตถาเราลองศึกษาวิเคราะหแลว พื้นที่ทํา
กิจกรรมอาจใชในสวนของหองสมุด หนาหองเรียน หรือในหองเรียนก็ได อีกกรณีหนึ่ง หองเรียนไม
เพียงพอ แกไขโดยการเพิ่มจํานวนหอง แตความเปนจริงแลว เคาใชพื้นที่ใตรมไมในการเรียนการสอน
ก็เปนได จากความไมชัดเจนในการวิเคราะหปญหาใหรอบดาน ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการแกปญหา 
แนวทางแกไขอาจจะทําไดโดยการกําหนดขอบเขตของปญหาใหแนชัด มีการสอบถามผูที่เกี่ยวของ 
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ทั้งความรูและประสบการณ มาสอบถาม พูดคุยหรือทํางานกันเปนทีม จะทํา
ใหเกิดการวิเคราะหปญหาไดชัดเจนและรอบดานยิ่งขึ้น เชนในการออกแบบหองเรียนปฏิบัติของ
สาขาวิชาภาพพิมพ จะตองเชิญอาจารยผูสอน นักศึกษา บริษัทจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวม การใหขอมูล อาทิเชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเทคนิคตางๆ ขนาดแทนพิมพในการ
ทํางานดวยนอกจากผูออกแบบ ทําใหปญหาในการออกแบบหองปฏิบัติการภาพพิมพเกิดความชัดเจน
มากขึ้น 
 ความซับซอนของปญหา ปญหาในการออกแบบมีความซับซอนในตัวมันเองอยูแลวเกิด
ทั้งยังมีปญหาในหลายๆมิติมารวมกัน อาทิดานสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ หรือหนาที่ใช
สอยในกิจกรรมนั้นๆ ถามีการวิเคราะหอยางเปนระบบก็จะสามารถแยกแยะปญหาได จะตองจัดการ
ปญหา 
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ในการจัดการจัดการกับปญหานั้นตองทําใหเกิดความซับซอนใหนอยลง เขาใจไดงาย 
โดยกระบวนการวิเคราะหปญหา การจัดประเภทของตัวปญหาเอง การลดทอน การจัดกลุม เพื่อให
ปญหาลดลง ในการจัดการดังกลาวตองมีกระบวนการออกแบบอยางมีระบบ 
 ความขัดแยงของปญหา ในกระบวนการของขั้นตอนการวิเคราะหปญหานั้น อาจจะมี
แนวคิดที่ขัดแยงกันเอง เชน หองปฏิบัติการทางนาฏศิลปในสวนของโขนมีความตองการเปดโลงของ
ผนังแตอยากใหมีกระจกเงารอบผนัง เพื่อจะไดดูทาทางของตัวเอง หรือ ในสวนของหองเรียนภาค
บรรยายตองการระบบปรับอากาศเพื่อเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนการสอน แตงบประมาณไมเพียงพอ 
เปนตน ทั้งหมดนี้เกิดจากขอจํากัดความตองการในดานตางๆ ซึ่งเปนเรื่องยากในการตัดสินใจในการ
แกปญหาวาจะเอาอะไรเปนตัวตั้ง ตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณควบคูกันไป การตัดสินใจ
ในการแกปญหาจะตองมีขั้นตอนการพิจารณาขอดีและขอดอยในการแกปญหาในแตละปญหา มีการ
ชั่งน้ําหนักว าจะเลือกสิ่งไหนในทางออกในการแกปญหานั้นๆ เพราะฉะนั้น กระบวนการในการ
ตัดสินใจในการเลือกการแกปญหานี้ตองใหมีหลายแนวทางในการตัดสินใจ การสรางโอกาสใหมี
ทางเลือกในการตัดสินใจ 
 ความบกพรองของขอมูลที่ไดรับ ขอมูลที่รับมาน้ันเปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญมาก หากไม
มีความชัดเจนไมสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นหรือรับขอมูลมาไมหมด ไมครอบคลุม หรือ ไมมีความ
นาเช่ือถือ อาจเกิดจากการขาดเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล จากการสัมภาษณ แบบสอบถาม 
รวมถึงกลุมผูใหขอมูล เชน สอบถามเรื่องการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับอาจารยแตฝายเดียวโดย
ไมไดสอบถามกับทางตัวนักศึกษาเขามารวมดวย ความไมแนชัดของขอมูล ขอสรุปตางๆก็เปนเรื่องที่
เก่ียวกับความรูสึก ความชอบ ทัศนคติซึ่งแตละคนมีไมเทากัน รวมถึงดานพฤติกรรมการใชสอย ที่
สงผลตอพ้ืนที่ที่ทํากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเชนกัน เชน นักศึกษาบางคนเรียนเสร็จแลวก็กลับบานเลยแตมี
นักศึกษาอีกกลุมที่ยังมีการฝกซอมรํากอนกลับบาน ทําใหตองหาพื้นที่ที่จะมารองรับกิจกรรมดังกลาว 
ดังตัวอยางที่ยกมาทําใหตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลที่มีความ
ถูกตอง โดยเฉพาะดานพฤติกรรมของผูใชสอยซ่ึงเปนสวนที่สําคัญมาก รวมถึงตองมีการทํางานเปนทีม
เพ่ือจะไดกําหนดปญหาไดชัดเจนและครบทุกดาน 
 
บทบาทของสถาปนิกในการออกแบบสถาปตยกรรม 

เปนที่ยอมรับกันวาสถาปนิกเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการของการออกแบบ
และการกอสรางสถาปตยกรรม อีกทั้งเปนทั้งผูนํา ผูประสานงาน ควบคุม และตองทํางานรวมกัน
ระหวางผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพตางๆของงานที่เกี่ยวของกัน ทําใหเกิดผลสรุปทางความคิด 
ในการออกแบบและกอสรางจนสถาปตยกรรมแลวเสร็จและเปนประโยชนตอผูใชในที่สุด แตอาคาร
ตางๆในอดีตสวนมาก เกิดขึ้นจากการออกแบบและการตัดสินใจที่ไมเปนระบบที่ชัดเจนนักสวนหนึ่ง
เกิดขึ้นจากการดําเนินการรวมกัน ระหวางสถาปนิกกับเจาของอาคารที่เปนคนรวยหรือผูปกครองที่มี
อํานาจ และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการดําเนินการตามลําพัง ของคนธรรมดาสามัญเองกับชางกอสราง 
หรือผูรับเหมากอสราง หรือโดยพอคาที่ดินและอสังหาริมทรัพยในเชิงธุรกิจ 

ปจจุบันการออกแบบ และการกอสรางอาคารนั้น มีความตองการและความจําเปนที่ตอง
อาศัยกระบวนการออกแบบ และกระบวนการในการตัดสินใจที่เปนระบบ ระเบียบแบบแผนมากขึ้น 
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เพราะมีผูรวมทํางานกับสถาปนิกที่มีความหลากหลายอาชีพและมีอํานาจในการตัดสินใจรวมมากขึ้น 
อีกทั้งปญหาในการออกแบบและกอสรางอาคารมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้นดวย ความจําเปนของ
กระบวนการออกแบบ และตัดสินใจของสถาปนิก ที่ตองมีระบบและวิธีการที่ถูกตองรวมถึงเปนที่
ยอมรับ เพราะสถาปนิกมีความรูเขาใจไมคลอบคลุมถึงปญหาที่กําลังและเกิดขึ้น เนื่องจาก ปริมาณ
ความยุงยากและความสลับซับซอนของปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมปจจุบันนั้นมีมากกวาใน
อดีตที่ผานมา ซึ่งในการดําเนินการออกแบบอาคารแตละประเภทนั้น จําเปนอยางยิ่งที่สถาปนิกตอง
ประสานงานกับผูที่ เกี่ยวของหลายคนและทํางานรวมกับผูชํานาญการหลายประเภท และตอง
เก่ียวของกับรูปแบบการจัดการ การทํางานที่มีระบบ และระเบียบแบบแผนใหมากยิ่งขึ้น 

การออกแบบมีขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกับผูรวมงานตางๆ ถาเปนบริษัทสํานักงาน
ออกแบบแลวนั้นจะตองข้ึนอยูกับสถาปนิกหัวหนาโครงการฯ ผูจัดการการกอสราง หัวหนาสถาปนิก
ออกแบบ วิศวกรหรือที่ปรึกษางานโครงสราง วิศวกรงานระบบตางๆที่เกี่ยวของ เจาของงาน นัก
เศรษฐศาสตรทางดานการเงิน และมีการประมาณคากอสรางเปนตน ซึ่งจะคลายๆกับระบบการ
ทํางานทางราชการ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการในการออกแบบ จะเชิญผูทรงคุณวุฒิเขามาเปน
กรรมการดวย แตจะแตกตางอยูที่ อาคารทางราชการไมตองขออนุญาตกอสราง ในทางราชการแลว
สถาปนิกตองมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจตอการออกแบบ และการกอสรางอาคารตามหลักของ
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย จึงจะทําใหการดําเนินการออกแบบและการกอสราง
อาคารมีผลสัมฤทธิ์โดยสมบูรณในที่สุด ในยุคปจจุบันสถาปนิกมีบทบาทที่เดนชัดมากขึ้น คือ เปนนัก
คิดนักสรางสรรคเปนผูมีความรอบรูในทุกสาขาที่เกี่ยวของกับงานออกแบบสถาปตยกรรม มากกวา
การเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะดาน ตนแบบของการศึกษาสถาปตยกรรมในปจจุบัน สวนมากไดรับ
อิทธิพลจากกลุมสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในสมัยน้ัน เชน Frank Lloyd Wright , Walter Gropius, Alva 
Aalto, Mies Van de Rhoe และ Louis I Kahn เปนตน ซึ่งสถาปนิกเหลานี้เปนทั้งครูสอน และผู
ประกอบอาชีพทางสถาปตยกรรมพรอมกันทั้งสองบทบาท โดยมีกระบวนการออกแบบที่เนนความคิด 
การสังเคราะห การคนหาคุณภาพทางรูปทรงและที่วางของสถาปตยกรรม วิธีการแกปญหาเปน
ลักษณะคลายคลึงกันในทุกอาคารที่ไดออกแบบ ถึงแมวาสถาปนิกบางคนมีการรวมทํางานกันเปนกลุม 
แตผูรวมงานทุกคนน้ัน จะมีประสบการณและพ้ืนฐานการศึกษาที่คลายคลึงกัน โดยไดรับการถายทอด
วิชาการ ประสบการณจากสถาปนิกเจาของสํานักงาน ซึ่งจะแตกตางกันออกไปตามสํานักงาน
ออกแบบนั้นๆ ปญหาที่เนนในการออกแบบแตละสํานักจะมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ในแตละ
สํานักจะมีการแนวคิดการแกปญหาเปนในทิศทางเดียวกันในการออกแบบอาคารยกตัวอยาง เชน 
Walter Gropius จะเนนการแกปญหาการออกแบบที่เก่ียวของกับทางเทคโนโลยี ทางสังคม และทาง
เศรษฐกิจ โดยใชรูปทรงเรขาคณิตที่ตอบสนองในดานงบประมาณที่ประหยัด และงายตอกรรมวิธีการ
กอสราง Frank Lloyd Wright เนนการออกแบบรูปทรงและที่วางทางสถาปตยกรรมใหมีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติ สภาพแวดลอม และบริบทโดยรอบ Mies Van de Rhoe เนนการแกปญหาใน
ดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปทรงทางสถาปตยกรรมรวมถึงการใหความสําคัญตอคุณคาทางความ
งามของวัสดุ และเทคโนโลยีการกอสรางในระบบอุตสาหกรรม สวนLouis I kahn และ Alva Aalto 
จะเนนปญหาทางดานสังคมชุมชนที่คลายกัน ซ่ึงทั้งสองเริ่มใหความสําคัญกับผูเชี่ยวชาญที่ตางสาขา 
โดยการใหมีสวนรวมในการออกแบบและการตัดสินใจ เชนวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางโครงสราง 
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การกอสรางหรือแพทยและชางเทคนิคในสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบสถานที่พักฟนผูป วย 
สถานพยาบาล โรงพยาบาล เปนตน 

กลาวโดยสรุป คือ กระบวนการออกแบบ ไมไดมีขอกําหนดชัดเจนนักในขั้นตอนของการ
ออกแบบ การตัดสินใจขึ้นอยูกับสถาปนิกเปนสําคัญ โดยมีลักษณะความคิดเปนกระบวนการทางการ
สังเคราะห เนนความคิดในแงการสรางสรรค มากกวาการวิเคราะหปญหาเฉพาะของอาคารที่มีความ
แตกตางกัน มีการเสนอผลของการออกแบบ หลายรูปแบบ กอนแบบสุดทาย การนําปญหาทาง
กระบวนการทางอุตสาหกรรมเขามาประกอบในการตัดสินใจ เชน คํานึงถึงระบบการกอสราง
สําเร็จรูป คํานึงถึงผลทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของสัดสวนมนุษย(Human Scale)ใหสอดคลอง
กับการกําหนดพื้นที่ใชสอยของอาคารน้ันๆ เริ่มมีการศึกษาและใหความสําคัญตอพฤติกรรมของผูใช
อาคารมากขึ้น รวมทั้งยังมีการติดตามตรวจสอบขอผิดพลาด เพ่ือนํามาเปนกรณีศึกษาและปรับปรุงใน
การออกแบบครั้งตอไป ไมวาจะเปนปญหาที่ไมสอดคลองและตรงกันกับความตองการ ทําใหเกิด
ชองวางระหวางประโยชนใชสอยในการออกแบบ กับประโยชนใชสอยจริงของผูใชอาคาร ซึ่งเปนการ
คาดการณที่ผิดพลาดในแงทางจิตวิทยาและทางสังคม สําหรับอาคารประเภทที่อยูอาศัย และ
สํานักงานขนาดใหญ 

ในยุคหลังของสถาปตยกรรมสมัยใหม ไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ออกแบบสถาปตยกรรมจากยุคกอน สืบเน่ืองมาจากผลงานที่ประสบความลมเหลว ในการใชสอยของ
พื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ มีการทบทวนคุณคาทางรูปทรงทางสถาปตยกรรมที่ตอบสนองผล
ทางดานจิตวิทยามากยิ่งขึ้น กระบวนการตัดสินใจไมไดขึ้นอยูกับสถาปนิกเพียงคนเดียวแลวยังมีกลุม
เจาของงาน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตางๆที่เกี่ยวของมารวมในการตัดสินใจอีกดวย บทบาทของ
สถาปนิกยังคงเปนนักสังเคราะห แตจะมีการทํางานรวมกันในลักษณะเปนกลุมมากขึ้น เพราะเจาของ
งานตองการสถาปนิกที่มีความสามารถในการออกแบบ การนําเสนอความคิดที่ยอดเยี่ยม แปลกใหม 
ไมเหมือนใครและมุงเนนงานทางสรางสรรค ที่มีผลโดยตรงตอการแขงขันทางธุรกิจเปนสําคัญในลําดับ
แรก การรวมงานจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆทําใหบทบาทของสถาปนิกเริ่มจะมีการเปลี่ยนเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการออกแบบสถาปตยกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีนักวิเคราะหโปรแกรมที่ศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ ไดสรางโจทยหรือขอจํากัดของการออกแบบที่คอนขางจะชัดเจน จึงทําให
เกิดการพัฒนาของกระบวนการออกแบบเปนไปในแนวทางการแกปญหาเชิงสรางสรรคมากขึ้น มี
กระบวนการตัดสินใจที่มีระบบและเปนระเบียบมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาแนวความคิดทางดานการ
สังเคราะหควบคูไปกับการวิเคราะห เพื่อการตรวจสอบโปรแกรมการออกแบบใหมีความถูกตองและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น จะตองมีกระบวนการออกแบบมาใชเปนเครื่องมือประกอบ 

 
กระบวนการออกแบบ  
 กระบวนการออกแบบ เปนการกระทํ าเพื่อที่ จะสรุปความคิด  ขอแนะนําและ
ขอเสนอแนะ ในรูปแบบของแปลน รายละเอียด หรือเปนการจําลองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กอนที่
จะมีการดําเนินการตอไปเพ่ือที่จะปรากฏเปนผลงานที่สําเร็จ เชน งานอาคารทางสถาปตยกรรมหรือ
งานศิลปในแขนงอ่ืนๆ โดยมีการเร่ิมตนดวยการกําหนดขอเสนอตามความตองการ ซึ่งในอดีตความ
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ตองการหรือปญหาที่มีผลตอการออกแบบ จะไมมีความยุงยากและซับซอนมากนัก แตสถานการณใน
ปจจุบันไดเปลี่ยนไป ปญหามีความยุงยากมากขึ้น และมีระยะในการแกปญหาที่นอยกวาเดิม  
 กระบวนการออกแบบมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆของผูใชสอยตามลําดับและ
ความสัมพันธของการทํากิจกรรมนั้นๆ เปนกระบวนการที่มีการคิดอยางมาแลวเปนระบบในการ
แกปญหาที่มีความซับซอนตามสภาพสังคมในปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาใน
การออกแบบยังขาดความชัดเจน ไมแนนอนทั้งยังขัดแยงกันเอง ซึ่งถามีการจัดการอยางเปนระบบ
ดวยกระบวนการออกแบบก็จะสามารถลดปญหาในงานออกแบบได  ซึ่งมีกระบวนการหรือ
รายละเอียดการปฏิบัติงานโดยสรุปได 4 ขั้นตอนประกอบไปดวย การกําหนดขอบเขตของปญหา การ
ดําเนินการและพัฒนาการออกแบบ การจัดทําเอกสารและดําเนินงานกอสรางและการใชงานอาคาร
และการประเมินผลการใชงาน ในสวนของการกําหนดขอบเขตของปญหานั้นสามารถแบงออกเปน 2 
ขั้นตอนคือ การริเร่ิมโครงการและการกําหนดขอบเขตของปญหาและข้ันตอนการรวบรวมขอมูลจนถึง
การวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดขอบเขตของปญหา ในการริเริ่มโครงการและการกําหนดขอบเขตของ
ปญหานั้น จะตองกําหนดขอบเขตของปญหากอนวาโครงการที่จะทําหรือออกแบบขึ้นมานั้นเริ่มตนมี
ที่มาที่ไปมาจากอะไร อาจจะเปนผูที่มีอํานาจในการบริหารเปนผูกําหนดปญหาหรือนโยบายเบื้องตน 
สวนผูออกแบบจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดตัวปญหารวมถึงความเปนไปไดของโครงการ มี
ขอบเขตเปาหมายโครงการและวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อที่จะสงตอไปในขั้นตอนของการรวบรวม
ขอมูลจนถึงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล จากการที่ไดวิเคราะหของขอบเขตของปญหาแลวนั้นใน
ขั้นตอนตอไปคือการ กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ จะตองนําขอมูลนั้นมากําหนด
รายละเอียดของปญหาที่จะตองทําการคนควาขอมูล กลาวคือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของ
รายละเอียดโครงการเพื่อที่จะนําไปสูการออกแบบในขั้นตอนตอไป ซึ่งจะตองมีขอมูลที่เพียงพอและ
ถูกตอง ไมเชนนั้นแลวจะแกปญหาการออกแบบไมตรงจุด และจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ อาจรวมถึงเงื่อนไขต างๆเชน สภาพที่ตั้ ง 
กิจกรรมตางๆ รวมถึงผูใชอาคาร เปนตน ในการวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางมากสําหรับ
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ นั่นก็คือการจัดประเภท การสรุปยอขอมูลเพื่อที่จะ
แปลงขอมูลที่ไดเก็บมาใหมีความหมายที่เขาใจงาย แยกปญหาภาพรวมใหกลายเปนปญหายอยๆ เปน
การแยกความตองการตางๆ หรือองคประกอบตางๆใหเปนหนวยยอยที่สุดเปรียบเสมือนอะตอมของ
สะสาร 

การดําเนินการและพัฒนาการออกแบบ แบงเปน3ขั้นตอนยอยๆไดดังนี้ ขั้นตอนแรก
เปนขั้นตอนการออกแบบทางเลือก คือการออกแบบโครงรางนั่นเอง โดยจะทําการออกแบบราง
(schematic design)ในหลายๆรูปแบบเพ่ือเปนทางเลือกใหไดรูปแบบที่ดีที่สุด ในการออกแบบใหมี
ทางเลือกน้ีเปนหลักสําคัญในกระบวนการตัดสินใจมาใชในงานออกแบบ งานออกแบบสถาปตยกรรม
เปนงานที่มีความซับซอนอยางมาก ซึ่งจะตองหาแนวทางแกปญหาอยางมากและตองเปนแนวทางที่
เหมาะสมที่สุด ในการออกแบบทางเลือกน้ันเปนจุดเร่ิมตนของการสังเคราะห ในกรณีของแนวคิดหนึ่ง
ขอกการออกแบบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ การรวมกันทั้ง3คณะฯโดยมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปน
ตัวเช่ือม ดังนั้นในการจัดผังอาคารจะตองมีการทดลองจัดเพื่อใหมีหลายๆทางเลือก และตองมีเกณฑ

12



ในการใหคะแนนเพื่อชวยในการตัดสินใจดวย จากนั้นจะเปนขั้นตอนการประเมินทางเลือก ในการ
ประเมินน้ีสามารถใชไดกับทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ ไมวาจะเปนชวงเริ่มตนโครงการ การ
กําหนดขอบเขตโครงการ การวิเคราะหขอมูล การจัดทํารายละเอียดเพื่อการออกแบบ จนถึงขั้นตอน
การออกแบบ แตละขั้นตอนจะมีกระบวนการที่คลายๆกันคือ เมื่อไดขอมูลหรือมีขอมูลอยูแลว จะตอง
มีการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินผล สวนสําคัญคือตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจน 
สอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคโครงการอยางไร ดังที่ไดยกตัวอยางการจัดผังของการรวมกัน
ทั้ง 3 คณะ จะตองมีเกณฑในการจัดผังอาคาร และตองมีคาคะแนนใหแตละเกณฑลดหลั่งตาม
ความสําคัญหรือนํ้าหนักความสําคัญ เชน พ้ืนที่ทํากิจกรรมรวมกัน เสียงรบกวน ทิศทางแดดลม การ
เขาถึงของผูใชงาน เปนตน จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลในขั้นตอนการพัฒนาแบบตอไป การ
ออกแบบทางเลือกรวมถึงการประเมินผมเปนสวนเริ่มตนในการพัฒนาแบบ (design development) 
จากทางเลือกที่เราไดเลือกไวนั้นซึ่งจะมีเกณฑตางๆที่เราตองกําหนดใหสอดคลองกับรายละเอียดของ
โครงการ เขาถึงปญหาและมีแนวทางการแกปญหา เชน การจัดพื้นที่ใชสอยใหตอบสนองการใชงานใน
หองปฏิบัติการทางศิลปะ โดยตองคํานึงถึงการพัฒนาแบบในทุกๆสวน ไมวาจะเปน พฤติกรรมของ
ผูใชงาน รูปทรงทางกายภาพของหอง อุปกรณ ครุภัณฑ ระบบโครงสราง ระบบประกอบอาคาร โดย
ใหสอดคลองกับขอกําหนดในรายละเอียดโครงการ ในขั้นตอนนี้จะตองมีกระบวนการวิเคราะห 
สังเคราะหและการประเมินผลประกอบการทํางานดวย นั่นคือตองมีการแกไขแบบ พัฒนาปรับปรุง
จากแบบโครงรางใหเปนแบบที่มีความสมบูรณและถูกตองตอไป โดยมีรายละเอียด เชน ผังพื้น รูป
ดาน รูปตัด ระบบประกอบอาคารตางๆ เพื่อจะไดพื้นที่ หนาที่การใชสอย ตลอกจน งบประมาณ
เบื้องตนของโครงการ 
 การจัดทําเอกสารและดําเนินงานกอสราง ในขั้นตอนนี้จะเปนการนําแบบรางที่มีการ
ประเมินหรือสรุปมาดําเนินการโดยอางอิงในการกอสรางวาสามารถไดจริงหรือมีความถูกตองตรงตาม
แบบกอสราง (construction drawing)หรือไม  เนื่องจากตองนําแบบดั งกลาวไปจัดทํารายการ
กอสรางเพื่อกําหนดราคาในงานกอสราง การขออนุญาตปลูกสราง แตอาคารทางราชการไดรับการ
ยกเวนไมตองขออนุญาตกอสราง การประมูลงานกอสราง การวาจางและทําสัญญากอสราง การ
บริหารงานกอสราง รวมถึงการบริหารหารใชโครงการ น่ันแสดงใหเห็นความสําคัญของแบบกอสราง 
ในขั้นตอนน้ีก็จะมีการวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน เหมือนกับในขั้นตอนที่ผานมา การ
วิเคราะหงานกอสราง วางานไหนจะทํากอน-หลัง เสร็จจากงานนี้ จะมีงานอะไรตอ ในสวนของการ
สังเคราะหนั้นจะใชในสวนของขั้นตอนดําเนินการกอสราง วา จะใชอะไรทํา มีเครื่องจักรที่จะตองใช
งานเพื่อที่จะลดงบประมาณไดไหม สวนการประเมินจะเปนการตรวจสอบคุณภาพของงานกอสรางวา 
ทําตามแบบกอสรางหรือไม 

การใชงานอาคารและการประเมินผลการใชงาน เปนขั้นตอนสุดทายของการออกแบบ 
เปนขั้นตอนที่ทําใหกระบวนการออกแบบบรรลุวัตถุประสงค ใชงานไดจริง ตรงตามนโยบาย การ
แกปญหาทีมีการกําหนดไว มีการประเมินจากผูใชสอยแลว ยังมีการประเมินจากหนวยงานของรัฐ คือ 
สกอ.(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)ในสวนของอาคาร สถานที่ การประเมินผลของโครงการ 
หลังจากที่ไดเขาใชงาน จะเปนลักษณะของงานวิจัยมากกวา ซึ่งอาจจะเปนกรณีศึกษาในการออกแบบ
อาคารประเภทเดียวกัน 
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การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 
 รายละเอียดโครงการ (program) คือ สิ่งที่แสดงความตองการตางๆของโครงการสําหรับ
การออกแบบ โดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ การจัดทํารายละเอียดโครงการนั้น 
เปนขั้นตอนที่ตองกําหนดปญหาหรือคนหาขอมูลตางๆในกระบวนการออกแบบนั่นเอง อาจจะมาจาก
การสอบถาม การสังเกต การวิเคราะหขอดี ขอดอยของโครงการเดิม นอกจากนั้นยังตองศึกษาระบบ
กิจกรรม ความตองการพิเศษเฉพาะของผูใชประเภทตางๆ อาจจะแบงเปนผูใหบริการ ผูรับบริการ 
ฝายสนับสนุน รวมถึงขอจํากัดตางๆทางดานกฎหมาย ขอบังคับ งบประมาณที่ถูกกําหนดไว หรือ
แมกระทั่งรูปแบบสถาปตยกรรมของโครงการ เปนตน นอกจากตัวปญหาหรือตัวขอกําหนดตางๆที่ได
กลาวมาแลวนั้นยังมีอิทธิพลตองานออกแบบที่จะตองกลาวถึงแนวความคิดของโครงการดวย  ความไม
สมบูรณ ไมชัดเจน หรือมาจากความซับซอนของปญหาในการออกแบบ ไมอาจทําการศึกษา หาขอมูล
ตัวแปรตางๆทั้งหมดได จึงมักที่จะกําหนดรายละเอียดโครงการที่มีความสําคัญตอการออกแบบจริงๆ 
โดยตองมีการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรตามการวิเคราะหปญหา หรือขอมูลที่เราไดเลือกมาเปน
วัตถุประสงคของโครงการใหมีความเปนระบบหรืออาจกลาวไดวาตองมีแบบแผนนั่นเอง โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล จะตองทําใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตองและมีความ
นาเช่ือถือในขอมูลที่หามา  
 กระบวนการจัดทํารายละเอียดโครงการ เปนขั้นตอนในการทํารายละเอียดโครงการ
เปนสวนหนึ่งในกระบวนการออกแบบอยูในขั้นตอนในการกําหนดของตัวปญหา เปนเครื่องมือที่ชวย
กําหนดปญหาและคนควาขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 กําหนดวัตถุประสงคใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคโครงการ ตองการทําอะไร 
ทําเพ่ือใคร จากขอมูลที่ไดรับทั้งการสัมภาษณและแบบสอบถาม จากโครงการฯไดนําเอาอัตลักษณ
สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  คือ สืบสาน สรางสรรคงานศิลป มาตีความหมายของวัตถุประสงค
โครงการ ดังนี้  สืบสานคือการจัดการเรียนการสอน การใหความรูทั้งภายในโครงการและ
บุคคลภายนอก ในการสรางสรรคนั้นตองมีสถานที่ ที่ทํางานและจัดแสดง สรุปแลวมีวัตถุประสงคคือ 
เปนที่จัดการเรียนการสอน แหลงความรูและเผยแพรทางดาน นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และ
ทัศนศิลป ในรูปแบบการจัดแสดงและสื่อตางๆ จากนั้นดํ าเนินการหาขอมูลที่ ไดกําหนดไวใน
วัตถุประสงคของโครงการ เก็บรวบรวมขอมูล จัดระเบียบขอมูล วิเคราะหขอมูล ทั้งทางเอกสาร การ
สัมภาษณ แบบสอบถาม การสังเกตทางภาคสนาม ตอมากําหนดความตองการการใชสอยของผูใช
โครงการ จากที่ไดขอมูลจากแบบสอบถาม มีประเด็นเร่ืองหองเรียนไมตอบสนองการทํางานและการ
เรียนการสอน ทําใหตองมาวิเคราะหพื้นที่จากกิจกรรมการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชาฯ จะได
เปนพื้นที่ใชสอยและสามารถที่จะเปนตัวกําหนดขนาดของพื้นที่โครงการ งบประมาณที่จะตองเตรียม
ไว จากน้ันคนหาและพัฒนาแนวคิดของโครงการ ซ่ึงจะตองสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงคหรือ
ปญหาที่จะตองแกไข ในที่น้ีใหน้ําหนักไปที่ อัตลักษณของรูปแบบสถาปตยกรรมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป จัดทําขอสรุปและตัวปญหาใหชัดเจน ตองมีการสรุปประเด็นสําคัญๆของปญหาใหมีความ
ชัดเจน สวนมากตองตอบสนองการใชงานเปนสําคัญ เชน ตองการพื้นที่ทํากิจกรรมระหวาง 3 คณะ 
ตองการที่แสดงออกหรือแสดงผลงาน หองเรียนมีประสิทธิภาพและตอบสนองการใชงาน และ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพรอมทําขอมูลฉบับสมบูรณ เพ่ือที่จะไดสงตอไปในการออกแบบตอไป
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 เนื้อหาของรายละเอียดโครงการ ในการจัดทํารายละเอียดโครงการนั้น จะตองมีโครง
รางของเน้ือหาที่จะตองทําการศึกษาเสียกอน ซึ่งในแตละโครงการจะมีเนื้อหาที่มีความแตกตางกันไป 
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และ การกําหนดตัวปญหา ของโครงการตามกันไปดวย ยกตัวอยาง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ทางดานศิลปะ คีตศิลปและทาง
นาฏศิลป จะเนนการฝกปฏิบัติเพราะฉะน้ันตองคํานึงและใหความสําคัญหองปฏิบัติการ 

วัตถุประสงคของโครงการ เนื้อหาในสวนนี้ เปนสวนที่อธิบายภาพรวมกวางๆถึง
โครงการที่จะทําการออกแบบ ซึ่งจะประกอบไปดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อจะ
ไดตอบคําถามวา เปนโครงการอะไร เพ่ือประกอบกิจการอะไร สําหรับใคร และเพ่ือประโยชนของใคร 
กอนอ่ืนตองกําหนดตัวเปาหมายของโครงการกอน ซึ่งหมายถึงความตองการในระดับกวางๆ อาจจะ
มาจากแนวนโยบายของฝายปริหารโครงการ หรือ จากการศึกษาวิเคราะหถึงตัวปญหา วิธีการ
แกปญหา อาทิเชน เกี่ยวของกับกิจกรรมและความสามารถในการรองรับการใชสอย เปาหมาย
ทางดานนามธรรมบงบอกถึงเอกลักษณที่โดดเดน เปาหมายที่ดีควรที่จะตองมีความชัดเจนในสิ่งที่
ตองการเนนเปนพิเศษ วัตถุประสงคของรายละเอียดโครงการ ไมใชวัตถุประสงคโครงการ เปนสวน
เน้ือหาของงานที่จะตองหรือเสนอไวในรายละเอียดโครงการและจะมีความสําคัญอยางมากในการ
ออกแบบ รายละเอียดจะเกี่ยวของกับขอมูลดาน กิจกรรม สภาพแวดลอม อาคาร และทรัพยากร ที่
จะตองคนหา นํามาศึกษาวิเคราะหพรอมทั้งกําหนดตัวปญหาสําหรับใชในการออกแบบ วัตถุประสงค
ของรายละเอียดโครงการจะสอดคลองและเกี่ยวของกับรายละเอียดโครงการ เนื้อหาสวนนี้จะเขียน
ระบุไวในสวนของบทนํา(บทที่1) 

กิจกรรม ในการออกแบบโครงการจะตองตอบสนองความตองการของผูใชงานอยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยถือวาเปนหนาที่ใชสอยหลักของโครงการ เชน สํานักงาน หนาที่ใชสอย
หลักคือ ประกอบธุรกิจ หรือ โรงพยาบาล หนาที่ใชสอยหลักคือ เปนสถานที่สําหรับใหการรักษาผูปวย 
ในหนาที่ใชสอยหลักน้ันจะประกอบไปดวยหนาที่ใชสอยรอง ประกอบรวมอยูดวย หนาที่ใชสอยรวมก็
คือ กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นซึ้งจะเปนตัวสงเสริมใหหนาที่ใชสอยหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในหนาที่
ใชสอยจะประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆที่เกิดขั้นและในกิจกรรมตางๆจะตองมีการกระทําเพื่อใหเกิด
กิจกรรมน้ันๆโดนมีสภาพแวดลอม เครื่องมือ และองคประกอบตางๆเปนปจจัยสนับสนุนการกระทํา
และสงตอไปเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเผื่อตอบสนองการใชงาน ดังปญหาที่ไดศึกษาของโครงการ
ที่วา หองปฏิบัติงานทางศิลปะไมตอบสนองการใชสอย จากการวิเคราะหปรากฏวาขั้นตอนในการ
ทํางานศิลปะไมมีความตอเนื่องอันเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของหองเรียน กลาวคือ ในการ
กระทําของการปฏิบัติงานทางศิลปะน้ันไมมีปจจัยสนับสนุนการทํางานเทาที่ควร เชน เครื่องมือ พื้นที่ 
ระบบประกอบอาคารเปนตน เพราะฉะนั้น ควรที่จะตองวิเคราะหถึงการกระทําในกิจกรรมนั้นๆ
เพ่ือที่จะสงตอเปนพื้นที่ใชสอยใหมีประสิทธิภาพตอไป ซึ้งกิจกรรมตางๆมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
อยางเปนระบบ ในรายละเอียดโครงการจะตองมีการกําหนดกิจกรรมอยางละเอียดและกลุมผูใชสอย
ในโครงการ รวมถึงปจจัยตางๆที่เอื้อหนุนตอการทํากิจกรรม ที่สําคัญที่จะตองคํานึง คือ ความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรม 
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ผูใชอาคาร จะมีกิจกรรมที่แตกตางกันออกไป สงผลใหเกิดการใชพื้นที่ที่ตางกัน เชน
หองเรียนปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละสาขาวิชา ในทางกลับกันนั้น ก็จะมีกิจกรรมที่ทํารวมกันและใช
พื้นที่เดียวกัน กลาวคือ จะมีความตอเนื่องในการใชพื้นที่ประกอบกิจกรรมนั้นๆ ทําใหตองมีความ
ชัดเจนในการแบงประเภทของผูใชสอยตามบทบาทหรือหนาที่ของแตละบุคคล ซึ่งสามารถแบงกลุม
หลักๆไดดังนี้ กลุมผูใชหลักหรือผูใชประจํา เปนกลุมที่ใชงานอาคารตามหนาที่และบทบาทตาม
วัตถุประสงคโครงการในประจําวัน อาทิเชนเชน นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ประจําสํานักงานของทั้ง
ในแตละคณะและสํานักงานอธิการบดี เปนตน กลุมนี้จะมีพื้นที่ที่ประจําเปนของตัวเอง และตองมี
องคประกอบปจจัยอื่นๆสงเสริมในการประกอบกิจกรรมเชน เครื่องเรือน ครุภัณฑ ระบบประกอบ
อาคาร กลุมนี้จะมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํากิจกรรมทั้งดานจิตใจและทางกายภาพ 
ตอมาคือ กลุมผูใชรองหรือผูใชชั่วคราว เปนกลุมที่ใชอาคารเปนครั้งคราวหรือใชเวลาในระยะสั้นๆ ซึ่ง
จะไมมีพื้นที่ที่ ใชสอยเป นประจํา โดยมีการใ ชสอยแบบชั่วคราว อาทิ เชน ผูมาติดตองาน 
บุคคลภายนอกที่เขามาศึกษาหาความรู เขาชมการแสดง หรือเขามาพักผอน ในสวนของผูใชสอยที่มา 
ศึกษาหาความรูหรือเขาชมการแสดง ก็เปนกิจกรรมที่สําคัญตามวัตถุประสงคของโครงการอีกดวย 
สุดทายคือ กลุมผูสังเกตการณหรือผูใชภายนอก เปนกลุมที่ไมไดเขามาใชหรือประกอบกิจกรรมภายใน
โครงการ เพียงแตผานไปผานมาอยูนอกโครงการ หรือ กลุมคนที่เปนบริบทรอบๆโครงการ ดังนั้นตอง
มีการคํานึงถึงผูใชกลุมนี้วาโครงการจะมีผลกระทบอยางไร มีมลภาวะที่สงผลกระทบไหม เชน เสียง 
การจราจร เปนตน 

ระบบกิจกรรม กิจกรรมเปนตั วกําหนดหนาที่ ใชสอยตางๆภายในโครงการ และมี
ความสัมพันธทางหนาที่ใชสอย ภายในสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ แตละกิจกรรม
ตองประกอบดวยการกระทําตางๆ จึงตองมีกระบวนการจัดการของระบบกิจกรรม จากขอมูลที่เปน
ปญหาขอหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในสวนของพื้นที่ใชสอยในหองเรียนปฏิบัติที่ไมตอบสนอง
การทํางานทางดานศิลปะ เกิดจากการจัดทํารายการไมครบถวนสมบูรณ เชน ในหองปฏิบัติงานภาพ
พิมพของหองภาพพิมพโลหะ จะมีขั้นตอนการลางแผนงานที่เปนโลหะที่มีความตองการของอางลางที่
มีขนาดใหญเปนตน หรือ ความตองการของหองมืดในเรียนการสอนในสวนของการบรรยาย ในการ
ดําเนินการของระบบกิจกรรมนั้นหลายมิติ อาทิ เชน ความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับกิจกรรม 
กลาวคือ เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน ยกตัวอยางงายๆเชน กิจกรรมการทําอาคารและ
กิจกรรมการรับประทานอาหาร กิจกรรมที่ไดกลาวมาไดอยูในวัตถุประสงคการใชสอยหลักของการพัก
อาศัย ในกรณีของโครงการฯที่มีวัตถุประสงคของโครงการตามหนาที่ใชสอยหลักตาม อัตลักษณของ
สถาบันฯที่วา สืบสาน สรางสรรค งานศิลป คือ เปนสถานศึกษา และเผยแพร คือ การเรียนการสอน
เปนหนาที่ใชสอยหลัก สวนกิจกรรมที่จะตองประกอบกิจกรรมอยูในหนาที่ใชสอยหลัก คือการเรียน
การสอน การหาความรู การเผยแพรและแสดงผลงาน การบริหารงานและโครงการฯ เปนตน 
กิจกรรมเหลานี้ตางก็เปนหนาที่ใชสอยรองเพ่ือจัดการและดําเนินการของกิจกรรมตางๆและสนับสนุน
ใหหนาที่ใชสอยหลักเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ในสวนของ
หนาที่ใชสอยรองนั้นจะประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆที่ประกอบกัน เชน การเรียนการสอน จะมี
กิจกรรมที่อยูในหนาที่ใชสอยรองคือ กิจกรรมการเรียนบรรยาย กิจกรรมการเรียนปฏิบัติ หรือ การหา
ความรู ก็จะประกอบไปดวยกิจกรรมการอานหนังสือ ดูวีดีทัศน การฝกฝน เปนตนที่ประกอบกันเปน
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การหาความรูซึ่งเปนหนาที่ใชสอยรอง ตอมาในสวนที่อยูภายในแตละกิจกรรมก็จะมีการกระทํา
ประกอบกันเปนกิจกรรมน้ันๆ เชนขั้นตอนการทํางานศิลปะ การเปลี่ยนชุดกอนทําการเรียนการสอน
นาฏศิลป ในสวนของหองพักอาจารยทางดานศิลปะจะมีพ้ืนที่ทํางานสวนตัวเพ่ือสรางสรรคผลงานและ
สื่อการสอน เปนตน ซึ่งถาเราไดวิเคราะหถึงขั้นการกระทําแลว จะสงผลใหเกิดปจจัยในการกระทําทั้ง
ดานกายภาพ ลักษณะพื้นที่ ครุภัณฑ ระบบประกอบอาคาร เชน แสงสวาง ปรับอากาศ ระบาย
อากาศ เปนตน ที่รองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและสงผลตอไปในประสิทธิภาพการใชสอยของโครงการ 
 ในการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม ตองวิเคราะหจากหลายๆดาน เชนดานการ
ดําเนินการ กลาวคือ กิจกรรมบางอยางจะมีความสัมพันธกันทางหนาที่ใชสอยตามลักษณะกิจกรรมที่
มีความตอเนื่องกัน เชน ในบางวิชามีการเรียนบรรยายกอนแลวคอยปฏิบัติงาน เปนการเกิดขึ้น
ระหวาง2กิจกรรมคือการเรียนบรรยายและการปฏิบัติงาน อีกกรณี คือการกระทํามีความสอดคลอง
กัน อาทิเชนในขั้นตอนการทํางานศิลปะ ทําใหมีความตองการใชพื้นที่เดียวกันหรือใกลกัน และที่
สําคัญคือการกระทําตางๆตองมีปจจัยเชน อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ระบบประกอบอาคาร รวมถึง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ประกอบในการกระทํา และอาจใชรวมกันก็เปนไปไดถาในการทํา
กิจกรรมมีชวงเวลาที่ไมตรงกัน 

จากการที่เราไดศึกษาระบบของกิจกรรมแลว ตอไปที่จะตองคํานึงถึงก็คือ ความสัมพันธ
ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวาพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจกรรม ในการกําหนดพื้นที่ใชสอยตางๆนั้นจะตองทํา
การแบงประเภท จํานวน และกลุมของผูใชสอย จากการที่ไดวิเคราะห แจกแจงรายละเอียดในระบบ
กิจกรรมถึงความสัมพันธ อาจมีบางกิจกรรมที่มีลักษณะที่สอดคลอง คลายคลึงกัน หรือเกี่ยวของกัน 
ทําใหมีความตองการใชพื้นที่ที่เดียวกันก็เปนไปได โดยที่ตองวิเคราะหความสัมพันธแบงจากภาพ
กวางๆกอนในที่นี้ เริ่มจากหนาที่ใชสอยรอง วามีความสัมพันธกันอยางไร เปนการวิเคราะหการ
ดําเนินการของหลายๆองคประกอบของกิจกรรม ซึ่งสงผลตอไปเปนการจัดวางผังบริเวณโครงการ ที่ 
สื่อถึงวัตถุประสงคและแนวคิดในการออกแบบ ตอมาเปนกิจกรรมกับกิจกรรม สุดทายคือระหวางการ
กระทํากับการกระทํา 
 วิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะหความสัมพันธของพื้นที่ใชสอย นั้นเริ่มตนจากการ
กําหนดพื้นที่ใชสอยที่ไดจากการวิเคราะหจากระบบกิจกรรม นํามากําหนดความสัมพันธวาพื้นที่ไหน
ควรจะใกลกับพื้นที่ใด โดยใชการจัดทําตารางความสัมพันธ (relationship matrix) ซึ่งเปนแสดงของ
กรอบแนวคิดเบื้องตนในการหาระดับความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอย เพื่อที่จะสงตอไปในการ
ดําเนินการและพัฒนาการออกแบบตอไป 
 
พื้นที่รวมกัน 

ปญหาของโครงการฯอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การไมมีพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกันของทั้ง3
คณะฯ จากการศึกษาขอมูลพบวา ไมมีพื้นที่ใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมระหวางชวงที่ไมมีการเรียนการ
สอนหรือในชวงพักรอกอนที่จะเขาเรียน สวนมาก นักศึกษาจะอยูที่ โรงอาหาร หองสมุด หองซอม ใน
พื้นที่ที่มีรมเงา และ ในหองสโมสรนักศึกษา โดยที่นักศึกษาสวนมากมีความตองการพื้นที่สีเขียว ลาน
กิจกรรมมีรมเงา จากการวิเคราะหที่ตั้งเดิมปรากฏวามีความคับแคบยากตอการที่จะขยายพ้ืนที่ออกไป 
อีกประเด็นคือทั้ง3คณะ อันไดแกคณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา ปจจุบัน
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ไดตั้งอยูคนละสถานที่โดยที่คณะศิลปวิจิตร ไดแยกออกมาตั้งที่ ต.ศาลายา สวนอีก2คณะตั้งอยู ณ 
ที่ตั้งเดิม บริเวณวังหนาน่ันเอง ทําใหขาดการปฏิสัมพันธระหวางคณะ โดยมีแนวคิดตามวัตถุประสงค
โครงการ คือ จะใชพื้นที่ ว างทางสถาปตยกรรม เปนตั วเชื่อมให เกิดพื้นที่ ใชสอยหรือที่ ว าง
(Space)รวมกัน รวมถึง จะมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหนักศึกษาแตละสาขาวิชา มีความสนใจใน
สาขาวิชาอื่น 

สิ่งเรากอการเกิดที่วางทางสถาปตยกรรม ความหมายของคําวา ที่วาง หรือ SPACE มี
คํานิยามจํากัดความมากมาย เชน ความวางเปลาที่ถูกจํากัด สามารถวัดขนาดได บอกระยะ ขนาด
พื้นที่ ปริมาตร ไมวาจะเปน2มิติหรือ3มิติ หรือ พื้นที่ระหวางวัตถุตั้งแต2ชิ้นขึ้นไป หรือพื้นที่หนึ่งแยก
ออกจากพื้นที่หนึ่ง หรือบริเวณรอบๆวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ที่วางทางสถาปตยกรรมกอเกิดจากองคประกอบ
หลายๆอยาง ในชีวิตประจําวันก็เชนกัน ก็เกิด ที่วาง (Space) ขึ้นได ยกตัวอยาง ในกรณีที่ฝนตก เรา
กางรมก็จะเกิดที่วางที่อยูภายในรมและอยูนอกรม เมื่อฝนหยุดตกเราหุบรม ที่วางนั้นก็หายไป แสดง
ใหเห็นวาในการเกิด Space นั้น ยังมีปจจัยอื่นที่เขามาประกอบนอกจากพฤติกรรม นั้นคือ สภาพ
อากาศ หรือ ในกรณีที่มีคนเลนดนตรีเปดหมวกจะสังเกตไดวาจะมีการเกิด Space ขึ้นโดยการยืนลอม
วงดูการแสดง เมื่อแสดงเสร็จ คนก็แยกยายกันกลับ Space นั้นก็หายไป จากกรณีนี้ จะเห็นไดวา 
ความสนใจ หรือ ความตองการอยากรูอยากเห็น เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ สามารถสราง Space ใหเกิดขึ้น
ได แตถาเพิ่มสิ่งเรา เชน ถาเปนนักแสดงที่มีชื่อเสียง มาแสดงดังกลาว ก็จะมีผูสนใจมาลอมวงดูมาก
ขึ้น Space ก็จะใหญตามไปดวย หรือแนวคิดของ อาคารศูนยทัศนศิลป(Center of the Visual Art) 
มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย เลอ คอรบูซิเอร (Le Corbusier)  ลักษณะ
รูปแบบอาคาร จะมีการใชทางลาด(Ramp) ซึ่งมีการเช่ือมตอจากทางเทา (ดูภาพที่ 1)เขามายังชั้น2
ผานตัวอาคาร แลวออกอีกดานหนึ่ง ซึ่งจะทําใหผูที่สัญจรผานไปมาสามารถมองทะลุเขาไปยังสวน
ตางๆที่มีการปฏิบัติการทางศิลปะ (ดูภาพที่ 2)เกิดกระตุนในการอยากรูอยากเห็น และ เกิดความ
อยากที่จะเขามาศึกษาในชั้นเรียนตางๆของศูนยน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 1 อาคารศูนยทัศนศิลป(Center of the Visual Art) มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา 
ที่มา: http://artnewengland.com/ed_picks/looking-back/, เขาถึงขอมูลเมื่อ 5 มิ.ย. 2559 
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ภาพที่ 2 ลางลาดเขาอาคารศูนยทัศนศิลป(Center of the Visual Art) มหาวิทยาลัยฮารวารด 
สหรัฐอเมริกา 
ที่มา: http://www.archdaily.com/119384/ad-classics-carpenter-center-for-the-visual-
arts-le-corbusier, เขาถึงขอมูลเมื่อ 5 มิ.ย. 2559 

 

จากกรณีที่ยกตัวอยางมา สิ่งเรา เปนสวนทําใหเกิดกระบวนการรับรู(Perception) ซึ่งเปนหนึ่งใน
ปจจัยที่จะสงผลตอไปเปนพ้ืนที่ใชสอย หรือกลาวไดวาเปนการใชสอย ที่วาง(Space)นั่นเอง 
 การรับรู คือ กระบวนการหรือผลของการรับ หรือ การที่มีความสามารถที่จะรับหรือ
เขาใจในส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นได 1 ถามองในภาพรวมแลวการรับรูจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ
มากมาย ในแตละคนจะแตกตางกัน จากพื้นฐานในความสามารถที่จะรับรูและเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น ตอง
อาศัยประสบการณเพ่ือที่จะสรางความเขาใจ การวิเคราะห ทําความเขาใจ ในส่ิงที่ตนเองไดรับรูมาให
มีความชัดเจนและเกิดปฏิกิริยาตอบสนองออกไป ในการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆนั้น จะตองประกอบ
ไปดวยกระบวนการ 3 กระบวนการดังตอไปนี้ 
 กระบวนการที่ 1 คือ ”การรับรู” เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการกระตุนประสาท
โดยผาน ประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และกายสัมผัส หรือมากระทบประสาทสัมผัสอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือพลังงานบางอยางที่เกิดรอบๆตัวเรา อาจอยูในรูปแบบของสิ่งที่มีลักษณะที่จับตองไดเปน
วัตถุทั้ง2มิติและ3มิติ พลังงาน หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา อุณหภูมิ เสียง กลิ่น รสชาติ 
ยกตัวอยางเชน เสียงที่เกิดจากการเลนดนตรี ลมที่พัดมาขณะกําลังพักผอน เปนตน  โดยการกระตุน 
ทําใหเกิดมีการรับขอมูล เรื่องราว ขาวสารตางๆ เรียกวา สิ่งเรา หรือ สภาพแวดลอมนั่นเอง เมื่อขอมูล
ดังกลาวเขามาที่ตัวเราก็จะเกิดการวิเคราะห ประมวลผลซึ่งกระบวนการน้ีมีปจจัยหลายๆอยางเขามา
ประกอบ เชน ประสบการณ  เมื่อเกิดความเขาใจแลวก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองหรือ มีการแสดง
ออกมาตอสิ่งเราที่รับรูมา 
 กระบวนการที่ 2 คือ ”การเรียนรูและทําความเขาใจ”กระบวนการนี้จะเกี่ยวของกับ
ระบบสมอง ความรูสึกและสภาวะทางจิตใจ กลั่นกรองขอมูลที่ไดรับมาจากสิ่งเรา หรือการกระตุนมา 
ซึ่งประกอบไปดวย3ขั้นตอน คือ การรับขอมูล การจัดระเบียบขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

                                                           
1 ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล,การรับรูทางสถาปตยกรรม(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 9. 

19 



 ในการรับขอมูลเปนกระบวนการนําเขาของขอมูลตางๆที่ไดรับมา ผานประสาทสัมผัสทั้ง
5หรืออยางใดอยางหนึ่ง เขามาเก็บไว ตอมาคือกระบวนการจัดระเบียบขอมูล เปนกระบวนการ
แยกแยะ จําแนกขอมูลที่ไดรับมา โดยการเปรียบเทียบหาความเหมือน ความสอดคลอง หรือความ
แตกตาง แลวทําการจัดกลุมของขอมูลที่รับมาเพื่อหาขอสรุปในการนําไปใชไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดระเบียบขอมูลน้ันจะสามารถจัดการตามความยากงายนั้น ขึ้นอยูกับพื้นฐาน
ของขอมูลเดิมที่มีอยู จากความทรงจํา ประสบการณ ความชอบ อาทิเชน ในคณะศิลปวิจิตร จะมีการ
เรียนการสอนวิชาองคประกอบทางศิลปะ นักศึกษาจะมีฐานความคิดในการจัดองคประกอบทางศิลปะ 
ทําใหเขาใจงานศิลปะที่สาขาวิชาตางไดอยางเขาใจ นั่นเกิดจากการไดเรียนวิชานี้รวมกันทําใหมี
พื้นฐานในการจัดระเบียบขอมูลที่เหมือนกัน การวิเคราะหขอมูล เปนกระบวนการ ของการสรุป 
ประมวลผล หรือการหาคําตอบจากขอมูลหรือปญหาที่ไดรับมา เพื่อนําขอมูลไปใชในการกําหนด
พฤติกรรมสงผลถึงการกระทํา การแสดงออก การมิปฏิสัมพันธที่เหมาะสมตอสิ่งเรา ในขั้นตอนของ
การวิเคราะหนั้น สภาวการณของสมองและจิตใจ อาจประกอบไปดวย ตองมีการเรียนรู การใช
ความคิด การทําความเขาใจ ความทรงจํา การใชความรูสึก สุดทาย การตัดสินใจและตีความ 
 กระบวนการที่ 3 คือ ”พฤติกรรมการแสดงออก” โดยทั่วไปปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
พฤติกรรมการแสดงออกของคนเรานั้นจะขึ้นอยูกับ การวิเคราะห การตีความ ประมวลผลในการ
เรียนรูและเขาใจวา มีความสนใจและความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ ตอสิ่งที่รับรูมา ซึ่งทั้งหมดจะ
เก่ียวของกับการตัดสินใจในการมีพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งนั้นวาจะตองดําเนินการตออยางไร จะ
เกิดชาหรือเร็ว มีคามากนอยเพียงใด โดยขึ้นอยูกับการที่เรามีความคุณเคยหรือมีความเขาใจในสิ่งที่
เรารับรูมา จาก ส่ิงเรา เหตุการณ ตางมากนอยเพียงใด 
 ในการรับรูนั้นประกอบไปดวยปจจัยที่เปนตัวแปรทําใหเกิดการรับรูที่ ตางกัน คือ 
คุณลักษณะของตัวบุคคลในแตละคน และบริบทสภาพแวดลอม ในสวนคุณลักษณะของแตละบุคคล
นั้นการรับรูจะมีความแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐานทางกายภาพและพื้นฐานทางดานจิตใจ กลาวคือ 
พื้นฐานทางกายภาพจะเปนการรับรูที่เปนการใชประสาทสัมผัสอยางที่ทราบกัน ตอมาคือพื้นฐาน
ทางดานจิตใจ ที่มีผลตอการรับรูและการประเมินในส่ิงที่ไดรับรูมานั้นตองอาศัยหลักการพื้นฐานดังนี้ 
ทางดานอารมณ รสนิยม ความสนใจและใสใจ การคาดหมาย ประสบการณและทัศนคติ ตัวแปรอีกตัว
หนึ่ง คือ บริบทสภาพแวดลอม ในสวนของส่ิงเราที่รับรูไดนั้น จะอยูตามสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนสิ่งที่อยู
กับที่และเปนสิ่งที่เคลื่อนไหว หรือ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นถาบริบทมีการ
เปลี่ยนแปลง ในทางที่มากหรือนอยก็จะสงผลกระทบถึงระดับของการรับรูเรื่องราวตามไปดวย โดยที่
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผลใหระดับของการรับรูเพ่ิมมากขึ้นหรือลดนอยลง ในความหมายทาง
ปริมาณหรือคุณภาพ หรืออาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจ สนใจในการที่รับ
รับรูสิ่งนั้นๆดวย ผลของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แบงออกเปน2ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอมที่มีผลในการสรางความสนใจเพ่ิมขึ้นในการรับรู กลาวคือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับรู  โดยเพิ่มความแปลกใหม  และการเนน อีกลักษณะหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอมที่มีผลการรับรูลดลง ลักษณะนี้จะเปนรูปแบบของการรบกวนตอการรับรูนั่นเอง 
เพราะฉะน้ัน มนุษยมีความตองการภาวะความเปนสวนตัว 
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 ภาวะความเปนสวนตัว ในการเรียนการสอนโดยทั่วไปจะมีการกําหนดภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎี ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเองก็เชนกันโดยจะเนนในการฝกปฏิบัติ ซึ่งตองการความ
เปนสวนตัวในการฝกฝน โดยที่บางคนเขาใจวาภาวะความเปนสวนตัวคือความตองการอยูตามลําพัง 
อยูคนเดียวเงียบๆ โดยมีพฤติกรรมของการแยกตัวออกจากการการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เพื่อที่จะ
ไมใหถูกรบกวน ถามองในมุมกลับกัน บุคคลมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดหรือไม 
หรือการเลือกที่จะเปดรับขาวสารจากผูอ่ืน ซ่ึงในแตละบุคคลมีความตองการภาวะความเปนสวนตัวที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพการณที่มีความจําเปนและเหมาะสมรวมถึงความพึงพอใจในแตละบุคคล 
ยกตัวอยาง ในการเรียนการสอนในสวนของสาขาวิชาดนตรีไทยจะมีการฝกปฏิบัติเดี่ยวตามเครื่องมือ
ที่ถนัดโดยจะมีการหาที่เงียบๆที่ไมมีคนพลุกพลานจากนั้นจะมีการฝกซอมแบบรวมวงทุกเครื่องดนตรี
ในภายหลัง  
 ในการกําหนดหรือควบคุมระดับภาวะความเปนสวนตัวยอมมีกระบวนการรับขาวสารเขา
และสงขาวสารออกกับบุคคลอื่น สภาพแวดลอมที่เปนสิ่งเรามีปริมาณผลกระทบมากหรือนอยนั้น
ขึ้นอยูกับการรับขางสารจากภายนอกหรือมีการสงขาวสารออกจากตัวเรามากหรือนอยเพียงใดจะ
สงผลถึงระดับความเปนสวนตัว เชน การไดยินเสียงเพลงจากการฝกซอมของเพื่อนตางสาขาวิชา เสียง
จากการปฏิบัติงานศิลปะในสาขาวิชาประติมากรรมเทคนิคงานโลหะ เมื่อรับขาวสารแลวก็จะเปนการ
สงออกของขาวสารที่ไดรับมา เชน การเขาไปนั่งฟง พูดคุย เดินหนี เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีระดับภาวะ
ความเปนสวนตัวนั้นจะขึ้นอยูกับกระบวนการรับเขาและการสงออกของขาวสาร 
 ความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลกับบุคคล ระหวางกลุมกับกลุม และระหวางบุคคล
กับกลุม ตางก็มีความเปนสวนตัวที่แตกตางกัน ตามสถานภาพทางสังคม เชน อาจารยจะมีความเปน
สวนตัวมากกวานักศึกษา หรือในสวนของนักศึกษาชั้นปที่4ในคณะศิลปวิจิตรจะมีความเปนสวนตัว
มากกวานักศึกษาชั้นปอื่นๆในคณะเนื่องดวยความเปนผูที่มีความอาวุโสกวาน่ันเอง  
 ผลกระทบตอสภาวะความเปนสวนตัว มีหลายๆปจจัย เนื่องจากมนุษยตางมีความ
ตองการ ความปรารถนา ความพึงพอใจซึ่งเปนพฤติกรรมภายในหรือเปนลักษณะนิสัยของแตละบุคคล 
และสงผลใหเกิดพฤติกรรมภายนอกหรือการกระทําตางๆ ที่มีความแตกตางกันในสภาพแวดลอม 
ความตองการภาวะความเปนสวนตัวในบุคคลจะมีระดับที่แตกตางกันตามสังคม สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ วัฒนธรรมและตัวบุคคลเอง  
 สรุปจากการศึกษาพบวา ภาวะความเปนสวนตัว เกิดจากที่คนเรามีความตองการในการ
รับรูขาวสารจากสิ่งเราตางๆที่แตกตางกันไปตามบุคคลนั้นๆโดยจะเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่สนใจ การมี
สมาธิในสงนั้นๆ สวนขาวสารอื่นๆจะถูกลดหรือตัดทิ้งไป การเกิดภาวะความเปนสวนตัวนั้นตองปดกั้น
ชองทางของขาวสารที่จะรับเขามาทางการมองเห็นและการไดยิน เชน ตูคาราโอเกะตามศูนยการคา
หรือ ฉากกั้นในพื้นที่ทํางานในสวนของสํานักงานเปนตน ซึ่งจะไดนําแนวคิดนี้ไปเปนแนวทางในการ
กําหนดพื้นที่ใชสอยในโครงการที่มีความตองการใหเกิดการใชงานรวมกันหรือทําใหสนใจในกิจกรรม
ของสาขาวิชาอื่นๆโดยที่ไมขัดตอการมีภาวะของความเปนสวนตัวในที่นี้หมายถึงการเรียนการสอน 
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 แนวคิดโครงการจากภาวะความเปนสวนตัว จากแนวคิดของโครงการที่จะใหทั้ง3
คณะฯมารวมกันอยูในสถานที่เดียวกันโดยการสรางความสัมพันธของการรวมกันเพื่อที่จะสงตอไปถึง
การสรางอัตลักษณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งเปนสถาบันที่ รวบรวมทางดานนาฏศิลป คีตศิลป
และชางศิลปเขาไวดวยกัน ในการรวมกันทั้ง3คณะฯนั้นเปนเรื่องที่ยาก มาจากพื้นฐานทางดาน
ลักษณะแขนงวิชาที่ตางกันเชน ทางนาฏศิลปจะกลาแสดงออก มีการรองเพลงประกอบการรายรํา 
ทางดนตรีมีเสียงเครื่องดนตรี สงผลรบกวนตอสมาธิในการทํางานทางศิลปะ ในทางกลับกันอาจจะมี
การเกิดการศึกษา ซึมซับ ในสาขาวิชาที่ตางกัน เกิดแรงบันดานใจในงานที่กําลังสรางสรรคอยู จะทํา
อยางไรใหคนที่ทํากิจกรรมในพื้นที่ที่มีทางสัญจรผานไมถูกรบกวน พรอมกับ สนใจในกิจกรรมตางๆที่
อยูดานในที่เปนพ้ืนที่ ถาลองแทนคาในระนาบในการปดกั้นส่ิงเรา ขาวสาร ของการรับรูเพื่อที่ไมสงผล
กระทบตอภาวะของความเปนสวนตัว โดยใชหลักการของการเกิดภาวะความเปนสวนตัวที่จะตองปด
กั้นชองทางของขาวสารที่จะรับเขามาทาง การมองเห็น และ การไดยิน มาศึกษาหาแนวทางการยอม
ใหมีการเขาถึงและใชงาน ในสวนของที่วางสาธารณะ (public space)  โดยการบิดเบือนที่วางสวนตัว
(private space) และที่วางกึ่งสาธารณะ(semi-public space) เขามาเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน
ของทั้ง3คณะฯ 

 

ภาพที่ 3 แนวความคิดการกําหนดการปดกั้นชองทางของสารที่มีผลตอภาวะความเปนสวนตัว 
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ภาพที่ 4 แนวทางการปดกั้นส่ิงเรา 

 
 จากภาพที่ 4 ไดเสนอแนวทางการปดกั้นสิ่งเรา ขาวสาร ของการรับรูเพื่อที่ไมสงผล
กระทบตอภาวะของความเปนสวนตัวในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในสาขาวิชาฯ รวมถึงพื้นที่ที่
ทํากิจกรรมรวมกัน โดยจะแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน สวนแรกจะเปนการวิเคราะหในพื้นที่
สวนกลางรวมกันของทั้ง 3 คณะฯ ซึ่งเปนสวนที่เปน ที่วางสาธารณะ (public space) ซึ่งสอดคลอง
กับความตองการของนักศึกษาจากการสอบถาม อาทิเชน ลานกิจกรรม ลานกีฬา พื้นที่พักผอนมีตนไม
ปกคลุม รานคา รานกาแฟ พ้ืนที่อานหนังสือ สวนที่2จะนําแนวทางไปวิเคราะหการจัดวางตําแหนง
ของพื้นที่ที่เปนหนาที่ใชสอยของโครงการ เชน หองเรียน ทั้งปฏิบัติและทฤษฎี ซึ่งจะทําการวิเคราะห
และศึกษาดังตอไปนี้  

 
 
ภาพที่ 5 แนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น 
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 แนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราทั้ง 2 (การไดยิน+การมองเห็น) เปนพื้นที่ที่สามารถเขามาใช
และยอมใหถูกรบกวนไดจากการมองเห็นและทางเสียง ทั้งผูที่ทํากิจกรรมเดิมอยูและผูที่สัญจรไปมา
หรือเขามาใชงาน ในการนี้จึงไดวิเคราะหวามีกิจกรรมหรือพ้ืนที่อะไรบางที่เขากับแนวทางนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 1 
ระดับการรวมกัน กิจกรรม / ความตองการ พื้นที่รองรับ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1.สถาบัน ไหวครู  
สักการะ พระพิฆเนศ 

ลานพระพิฆเนศ เปนเสมือนจิตวิญญาณของ
สถาบันฯ 

 แสดงผลงานศิลปน ลานประติมากรรม สงเสริมภาพลักษณ 
2.ระหวางคณะฯ ซอมรํา ลานซอมรํา ใตรมเงา หรือใตตนไม 
 นั่งเลน พูดคุย พบปะ ที่นั่ง ลานพักผอน                “ 
 ดูกิจกรรมของคณะฯอื่น ลานซอมรํา               “ 
 วาดรูป ทํางานศิลปะ ที่นั่ง ลานพักผอน                “ 
3.ภายในคณะฯ ซอมรํา ลานซอมรํา ใตรมเงา หรือ ใตตนไม 
 นั่งเลน พูดคุย พบปะ ที่นั่ง ลานพักผอน                “ 
 วาดรูป ทํางานศิลปะ ที่นั่ง ลานพักผอน                “ 
 ประชุม ชุมนุม ที่นั่ง ลานพักผอน                “ 

 จากตารางจะเห็นไดวา พื้นที่ในแนวทางที่1จะเปนลานกิจกรรม ในลานกิจกรรมนี้ถามา
ใชรวมกับลานพระพิฆเนศก็จะทําใหเกิดใชงานที่ยืดหยุน(Multipurpose) แตมีขอนาสังเกตวาถามีการ
ใชพื้นที่แลวจะทําใหพลังของลานพระพิฆเนศถูกบดบังความสําคัญ เนื่องจากในการทํากิจกรรม
ดังกลาวตองมีรมเงา เพื่อปองกันแสงแดด (ดูภาพที่ 6) จากรูปดานบนจะเห็นไดวาพระพิฆเนศจะ มี
พลัง ถาเพิ่มฉากหลังที่เปนอาคารก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพของตัวรูปเคารพไดมากขึ้น แตถามีความ
ตองการในการทํากิจกรรมในลาน อาจทําไดชวงเชาและชวงบายในกรณีที่มีอาคารลอมรอบลานน้ีนั่น 

 
 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบการใชพื้นที่ลานพระพิฆเนศ 
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แสดงวาตอนกลางวันก็ไมสามารถเขามาใชลานนี้ทํากิจกรรมได หรือแกไขใชบล็อกหญาเพื่อลด
อุณหภูมิพื้นไดแตไมมาก ถาใชตนไมมาทําใหเกิดรมเงา หรือ มาชวยลดอุณหภูมิลานดังกลาว ถาแยก
ระนาบระหวางพระพิฆเนศกับตัวพื้นที่ที่ทํากิจกรรม(ดูภาพที่ 7)ก็จะสามารถทําใหลานมีการใชงาน 

 
 
ภาพที่ 7 เสนอแนวคิดการใชงานลานพระพิฆเนศ 
 
และสามารถตอบสนองไดทั้ง2การใชงานคือ ที่สักการะและพื้นที่ทํากิจกรรมของนักศึกษาไดระดับการ
รวมกันที่เล็กลงมาในสวนของทั้ง3คณะฯ ภายในคณะฯและระหวางสาขาวิชา จะมีกิจกรรมที่
เหมือนกัน แตทางศิลปะจะปฏิบัติงานแบบเปนสวนตัว ตองการสมาธิมาก ความถึง เครื่องดนตรีบาง
ประเภทที่ตองการการฝกฝนแบบสวนตัว 

 
 
ภาพที่ 8 แนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น 
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 แนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น สวนนี้คือกลุมผูใชสอยที่ไมตองการ
โดนรบกวนทางเสียง แตสามารถให คนอื่นเห็นกิจกรรมของตนเองได คลายหองคาราโอเกะ โรงเรียน
กวดวิชาตางๆ โรงเรียนสอนดนตรีในศูนยการคา ที่ใหคนที่เดินผานไปผานมาสนใจ 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 2 

ระดับการรวมกัน กิจกรรม / ความตองการ พื้นที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม 
1.สถาบัน จัดแสดงผลงาน หอศิลป 

โรงละคร 
สวนแสดงกลางแจง 

 ฝกซอม หองฝกซอม สามารถทะลุ หองปฏิบัติกา ร
นาฏศิลปได 

2.ระหวางคณะฯ เรียนปฏิบัติ หองปฏิบัติการ  
 ฝกซอม หองฝกซอม ฝกซอมดนตรี แบบเดี่ยวและรวม

วง 
 อานหนังสือ ทํางานกลุม หองทํางาน มีกระจก+ปรับอากาศ 
3.ภายในคณะฯ เรียนปฏิบัติ หองปฏิบัติการ  
 ฝกซอม หองฝกซอม ฝกซอมดนตรี แบบเดี่ยวและรวม

วง 
 อานหนังสือ ทํางานกลุม หองทํางาน มีกระจก+ปรับอากาศ 

  
จากตารางที่วิเคราะหจะเห็นไดวา พื้นที่ดังกลาวจะเปนหองที่เปนกระจกกัน ถาในกรณีที่ผูใชงานดาน
ในไมมีความตองการผนังกันแตมีความตองการใหเห็นกิจกรรมทําโดยที่ไมตองการใหเสียงไปรบกวนผู
ที่มาทํากิจกรรมหรือผูที่สัญจรไปมา(ดูภาพที่ 9)จากรูปไดเสนอแนวทางคือใชระยะหางของการทํา
กิจกรรม ซึ่งในแนวทางนี้สามารถนําไปใชในกรณีที่แตละคณะฯตองการเห็นกิจกรรมของกันและกัน 
 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงระยะหางสามารถลดการรบกวนทางเสียง 
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ภาพที่ 10 แนวทางที่ 3 ปดกั้นการมองเห็นอยางเดียว 
 

 แนวทางที่ 3 เปนแนวทางที่ปดกั้นการมองเห็นแตไมปดกันการไดยิน กลุมผูใชสอยกลุมนี้
จะเปนกลุมที่ตองการการปลีกวิเวก เชน นักศึกษาทางดานคีตศิลปจะมีการฝกปฏิบัติตามเครื่องดนตรี 
เชน ป เครื่องเปาทองเหลืองของดนตรีสากล สวนมากตองการความเปนสวนตัวโดยใชตามมุมอาคาร 
เชน รอบโบสถพระบวรสถานสุทธาวาส(วัดพระแกววังหนา)เปนที่ฝกปฏิบัติ อาจจะกลาวไดวามีความ
ตองการความเปนสวนตัวแตมีความตองอยากฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมที่กวางๆ ซึ่งไดลองศึกษา
วิเคราะหในความสัมพันธในระดับตางๆจะมีกิจกรรมที่สอดคลองกับแนวทางน้ีออกมาเปนพื้นที่อะไรได
บาง ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 3 

ระดับการรวมกัน กิจกรรม / ความตองการ พื้นที่รองรับ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1.สถาบัน จัดแสดงผลงาน หอศิลป 

โรงละคร 
สวนแสดงกลางแจง 

 ฝกซอม ที่ฝกซอม ตองการสมาธิ 
 ประชุมรวม ลานประชุม ใชสวนแสดงกลางแจงได 
2.ระหวางคณะฯ ฝกซอม ที่ฝกซอม ตองการสมาธิ 
 ประชุมรวม ลานประชุม ใชสวนแสดงกลางแจงได 
3.ภายในคณะฯ ฝกซอม ที่ฝกซอม ตองการสมาธิ 
 ประชุมรวม ลานประชุม ใชสวนแสดงกลางแจงได 

 

 จากตารางดานบนแสดงใหเปนวาแนวทางการปดกั้นที่ 3 ที่วาปดกั้นการมองอยางเดียว 
มีจุดประสงคของผูที่ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่มีความตองการความเปนสวนตัว มีสมาธิ ในกรณีนี้
สามารถแยกชั้นระหวางพื้นที่กิจกรรมการฝกปฏิบัติกับคนที่สัญจรไปมาโดยที่ไมรบกวนของผูทํา
กิจกรรมอยู 
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ภาพที่ 11 แสดงแนวทางการออกแบบ ในแนวทางแนวทางที่ปดกั้นการมองเห็น 
 
ดานบน หรือจะมีการใชฉากมากันในกรณีที่ตองการความเปนสวนตัว อีกทางเลือกคือใชตนไมในการ
ปดกั้นการมองเห็นโดยลดความแข็ง ความโปรง ของระนาบที่นํามาบัง(ดูภาพที่ 12)จากรูปในกรณี a 
อาจมีการใชมานเขามาชวยหรือเปนผนังที่สามารถเลื่อนมาปดได ในรูป b จะมีการใชตนไมในการบัง
สายตา ทําใหระนาบที่มากันไมแข็ง รวมถึงเกิดความสบายตา 
  

 
ภาพที่ 12 แนวทางในการใชระนาบและตนไมปดกัน 
  
ในกรณีที่มีความตองการความเปนสวนตัวมากข้ึน อาจจะมีการยกระดับพื้นที่(Space) ขึ้น(ดูภาพที่13)
จากรูปถาทําทางลาดเปนที่นั่งอาจทําใหเกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใชสอยได เชน
การออกแบบทางลาดเปนที่นั่งชม การแสดง หรือนั่งพักผอนพูดคุย อาจมาระนาบมากั้นในกรณีที่
ตองการความเปนสวนตัวในการฝกซอม 
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ภาพที่ 13 แนวทางในการใชตนไมปดกันและการยกระนาบ 
  
 แนวทางที่ 4 ปดกั้นทั้งหมดไมวาจะเปนการมองเห็นและการไดยิน เปนสวนที่มีความเปน
สวนตัวมาก (private space) ในพื้นที่ดังกลาวอาจจะมีการปดกันในชวงเวลาที่ตองการความเปน
สวนตัว เชน การปดมานเพ่ือปองกันแสงในการฉายโปรเจคเตอร หรือ มีการซอมที่ตองการความเปน 
 

 
 
ภาพที่ 14 แนวทางที่ 4 ปดกั้นการมองเห็นและการไดยิน 
 
สวนตัว หรือ มีการเลื่อนฉากมากั้น ซึ่งไดลองวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ตามตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 4 

ระดับการรวมกัน กิจกรรม / ความตองการ พื้นที่รองรับ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1.สถาบัน จัดแสดงผลงาน หอศิลป 

โรงละคร 
สวนจัดแสดงในอาคาร หรือ ใชใน
สวนหองเรียนบรรยายใหญได 

 ฝกซอม หองฝกซอม ตองการสมาธิ 
2.ระหวางคณะฯ ฝกซอม หองฝกซอม ตองการสมาธิ 
 ประชุมรวม หองประชุม ใชหองเรียนรวมได 
3.ภายในคณะฯ ฝกซอม หองประชุม ตองการสมาธิ 
 ประชุมรวม หองประชุม ใชหองเรียนรวมได 
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ตารางที่ 5  แสดงแนวทางการหาพื้นที่ตามแนวคิดการปดกันการรับรูเพื่อภาวะความเปนสวนตัว 

ระดับการรวมกัน 

พื้นที่ตามแนวทางการปดกันการรับรูเพื่อภาวะความเปนสวนตัว 
แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 แนวทาวที่ 3 แนวทางท่ี 4 

ไมปดกั้นสิ่งเราการได
ยินและการมองเห็น 

ปดกั้นการไดยินแต
ไมปดกั้นการ

มองเห็น 

ปดกั้นการ
มองเห็นแตไมปด

กันการไดยิน 

ปดกั้นทั้งหมดไมวา
จะเปนการ

มองเห็นและการได
ยิน 

1.สถาบัน -ลานพระพิฆเนศ 
-ลานประติมากรรม 

-หอศิลป 
-โรงละคร 
-หองซอมรํา ดนตร ี

-หอศิลปกลางแจง 
-โรงละคร 
 กลางแจง 

-หอศิลป 
-โรงละคร 

2.ระหวางคณะฯ -ลานซอมรํา 
-ที่นั่ง ลานพักผอน 
-ลานประชุม 

-หองปฏิบัติการ 
-หองซอมรํา ดนตร ี
-หองทํางานกลุม 

-ที่ฝกซอม 
-ลานประชุม 

-หองฝกซอม 
-หองประชุม 
-เรียนรวม 

3.ภายในคณะฯ -ลานซอมรํา 
-ที่นั่ง ลานพักผอน 
-ลานประชุม 

-หองปฏิบัติการ 
-หองซอมรํา ดนตร ี
-หองทํางานกลุม 

-ที่ฝกซอม 
-ลานประชุม 

-หองฝกซอม 
-หองปฏิบัติสวน  
 บุคคล 
-หองประชุม 
-เรียนรวม 

 
จากตารางดานบนในการที่จะนําพื้นที่หรือหองที่มีความตองการความเปนสวนตัวสูง

(private space)เขามาอยูในพื้นที่ที่เปนสาธารณะ(public space)คงจะใชพื้นที่ที่ไมเหมาะสมนัก จึง
ทําไดเพียงแคเปนการดึงคนที่มีความตองการที่จะใชพื้นที่ ผาน พื้นที่สวนกลางที่ไดศึกษาไวตาม
แนวทางทั้ง 3 แนวทางที่ปดกั้นการรับรูทางการมองเห็น จากภาพที่ 15 จะเห็นไดวา ถาพื้นที่ใน
แนวทางที่4 ปดกั้นการรับรูทางการมองเห็นและการไดยินซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความตองการความเปน
สวนตัวสูง(private space) เอาไวดานในเพื่อที่จะนําคนที่เขาไปใชพื้นที่ดังกลาวผานพื้นที่รวมกัน ไม
วาจะเปนรวมกันทั้งหมดทั้งหนวยงานในสถาบันฯ ระหวางคณะฯ ภายในคณะฯและ ระหวางสาขาวิชา
ฯ ในกรณีที่มีความตองการใหบุคคลภายนอกไดเห็นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อาจจะเปลี่ยนพ้ืนที่ที่นําผูใชสอยภายนอกเขามา อาทิเชน ลานพระพิฆเนศ 
ลานแสดงกลางแจงเปนตน 

ตอมาไดนําแนวความคิดการปดกันการรับรูเพื่อใหเกิดภาวะความเปนสวนตัว มาจัด
ความสัมพันธเพ่ือที่จะหาพื้นที่ตามแนวความคิดเบื้องตนจะไดพื้นที่สวนสาธารณะที่ตรงตามแนวคิดที่ 
1 คือไมมีการปดกันการรับรูทั้งการมองเห็นและการไดยิน ถัดมาจะเปนพื้นที่วางกึ่งสาธารณะ ได
ตีความจากแนวคิดที่ 2 และแนวคิดที่ 3 ที่ทดลองปดการรับรูทางการไดยินและการมองเห็นอยางใด
อยางหนึ่ง พื้นที่สุดทายคือ พ้ืนที่วางสวนตัว พื้นที่นี้จะทําการปดกั้นการรับรูทั้งการมองเห็นและการได
ยิน หลังจากที่ทดลองจัดความสัมพันธขางตนแลว จากนั้นจึงแทนคาพื้นที่ตามแนวคิดการปดกั้นให
สอดคลองกับพื้นที่ใชสอยตามความตองการตามวัตถุประสงคของโครงการ การแทนคานี้จะมีประเด็น
ของแนวคิดภาวะความเปนสวนตัวทั้งความสัมพันธในแตละพ้ืนที่ใชสอย การแทนคาระนาบตางๆที่ใช
ปดกั้นพื้นที่ใชสอยเพื่อตอบสนองแนวคิดขางตนและสงตอในภาคการออกแบบตอไป 
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ภาพที่ 15 แสดงแนวความคดิในการแบงพื้นที่วางรวมกันของทั้ง3คณะ 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงการนําแนวความคิดในการแบงพื้นที่มาออกแบบ 
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แนวคิดการจัดรูปแบบอาคาร 
 พื้นที่ใชสอยเกิดจากความตองการการใชสอย โดยมีพฤติกรรมของผูใชสอยเปน
ตัวกําหนด พื้นที่ใชสอยหลายๆอันมารวมกัน เกิดเปนสถาปตยกรรม อาจเปนธรรมชาติสรางหรือ 
มนุษยเปนคนสรางก็ไดหรือเปนแคที่วาง (space ) ก็ไดในการกอตัวของที่วางนั้นมีองคประกอบทั้งทาง
แนวนอนและแนวตั้ ง2 ในการศึกษาการจัดวางอาคารไดนําแนวคิดของการกําหนดที่ว างจาก
องคประกอบในแนวตั้ง เพ่ือมาเปนเครื่องมือในการหาพื้นที่ใชสอยรวมกันจากการจัดวางอาคารใน
โครงการ โดยเนนไปที่หองปฏิบัติการและพ้ืนที่รวมกันของทั้ง 3 คณะ ซึ่งจะมีเกณฑในการวิเคราะห
โดยใชทฤษฎีที่ วางทางสถาปตยกรรม 2หลักใหญ ใจความใหญคือการถายเทของที่ ว างทาง
สถาปตยกรรมและการเนนหนักของที่วางทางสถาปตยกรรม หัวขอที่กลาวมาจะเปนตัวควบคุมและ
กําหนดที่วางภายนอกระหวางอาคารซึ่งจะใชในการวิเคราะหตอไป 
 

เสนตั้ง คือการกําหนดที่วางโดยการกําหนดขอบมุม ยกตัวอยาง เสา เปรียบเสมือนจุด
บนระนาบพื้น แตในกรณีที่เสาอยูตนเดียว การกําหนด space อาจจะไมชัดเจน แตสามารถบงบอกถึง 
การเปนศูนยกลางหรือ นําเราเขาไปหา ยกตัวอยางที่ St. Peter's Square ใน นครวาติกัน แตตองมี
ขนาดสัดสวน และ ตองมีองคประกอบอื่นๆประกอบดวย อีกกรณีที่ ไมจํ าเปนตองอยูหรือเปน
ศูนยกลาง ก็คือ Piazza del Campo Sienna, Italy ซึ่งถูกนําแนวคิดนี้มาใชเปนจุดสุดทายของ
แนวแกนที่เปนจุดศูนยกลางของเมือง หรือ ถายอขนาดลงจะมีความหมายเหมือนกับ อนุสาวรียที่มี
การตีความหมายการใชพื้นที่เหมือนกัน และสามารถสงตอไปเปนแนวความคิดในการสรางจุด
ศูนยกลางของพื้นที่รวมกันทั้ง 3 คณะที่อยูตรงกลาง เหมือนกับที่ตั้งเดิมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ที่มีโบสถวัดพระแกววังหนาเปนเหมือนจุดศูนยรวมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ 
 

                                                           
2
 ทิพยสุดา ปทุมานนท, การจัดองคประกอบและที่วางในการออกแบบพื้นฐาน 

Composition &Space, พิมพครั้งที่2 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 51-54. 

 
 

ภาพที่ 17 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากหลักการองคประกอบเสนตั้ง 
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ภาพที่ 19 Piazza del Campo Sienna, Italy 
ที่มา : httpsclassconnection.s3.amazonaws.com108108flashcards803635jpgcopy-of-
picture15.jpg เขาถึงขอมูลเมื่อ 5 มิ.ย. 2559 

 

 
ภาพที่ 18 St. Peter's Square  นครวาติกัน 
ที่มา : httpsen.wikipedia.orgwikiSt._Peter%27s_Square เขาถึงขอมูลเมื่อ 5 มิ.ย. 2559 
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จากองคประกอบแนวตั้งซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดที่วาง จึงทดลองแทนคาเสนตั้ง
เปนตัวอาคารจากภาพที่ 20 แทนคาในกรณีแรก อาคารประเภทเดียวกัน จะเห็นไดวามีการกําหนด
ขอบเขตของพื้นที่ครอบครองไดชัดเจน รับรูถึงความเปนกอน(mass)อาคารทั้งหมดพรอมกับให
ความรูสึกโลงและโปรง แตในกรณีที่มีการขายตัวของอาคารทางแนวราบ ทําใหพื้นที่ตรงกลางลด
นอยลง รวมถึงในกรณีที่เปนอาคารประเภทเดียวกันแลวนั้น ระยะทางในการติดตองานกันจะไมไดรับ
ความสะดวกเกิดความลาชาได จากแนวการทดลองขยายอาคารในแนวราบ  
 ตอมาไดลดลองแทนคาอาคารเปนแตละหนวยงาน ในที่นี้แทนคาเปนคณะตางๆทั้ง3คณะ 
อยางแรกที่เห็นคือความเปนกลุมกอนทั้ง 4 หนวยงาน และเกิดพื้นที่รวมกันและระหวางหนวยงาน 
พรอมกับเปนการเนนจุดเดนของบริเวณพื้นที่ตรงกลาง ที่ถูกปดรอบ ในกรณีที่ตองการขยายตัวอาคาร
ในแนวราบก็จะพอประเด็นปญหาคลายในตอนตน หรือ ถามีความจําเปนในการขยายแตตองการพื้นที่
สวนกลางเทาเดิม ก็ตองขยายพ้ืนที่รวมออกไปอีก 
 

 
 

ภาพที่ 20 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบเสนตั้ง 

  
 ถาทดลองยายอาคารที่อยูมุมของพ้ืนที่ออกมา ดังภาพที่ 21 จะเห็นไดวาจะเกิดพื้นที่ที่
เปนที่วางตอเน่ืองกันทั้ง ที่เปนสวนกลางและระหวางคณะฯ อีกขอสังเกตหนึ่งคือ การมีอาคารที่อยู
รอบนอกของพ้ืนที่ทั้ง 3 คณะ รูปแบบการปดลอมอาคารดังกลาวยังชวยเนนพื้นที่ใหมีความสําคัญ
ยิ่งข้ึน หรือใน อีกกรณีที่ไมมีอาคารรอบนอกปดลอม ถาลองนําเสนตั้งซึ่งอาจจะแทนคาเปนอาคารที่มี
ความสูงไปวางในตําแหนงพื้นที่ของทั้ง 4  หนวยงาน จากภาพที่ 22  จะเห็นได วาเมื่อทดลอง
ปรับเปลี่ยนตําแหนง อาคารที่อยูในพื้นที่อยางไร เสนตรงที่ตีความเปนสิ่งกอสรางก็ยังเปนจุดเดนเสมอ 
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ภาพที่ 22 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบเสนตั้งในอาคารลอมรอบ 
 
 ระนาบแนวตั้งเดี่ยว เปนองคประกอบแนวตั้งในการการสรางที่วาง อยางหนึ่งซึ่งที่วาง
นั้นจะเกิดหนาระนาบ เกิดขึ้นทั้ง 2 ดาน ซึ่งอาจจะแตกตางกัน ตามองคประกอบอื่น วัสดุ ผิวสัมผัสที่
มีความแตกตางกัน ในกรณีนี้ถาตีความเปนอาคาร 1 หลัง จากภาพที่  23 จะเห็นไดว ามีการ
ครอบครอง หรือเนนพื้นที่ที่อยูดานหนาละดานหลัง ทั้งอาคารที่มีหนวยงานตอกันเปนอาคารเดียว 
ตามแบบมาตรฐานอาคารทางราชการทั่ ว ไป ในการที่ จะทําใหที่ ว างมีความชัด เจนนั้นตองมี
องคประกอบอื่นมารวมดวย จากภาพที่ 24 มีการใชเสามาประกอบทําใหเกิดที่วางที่ชัดเจน หรือ การ
เอาเสนตั้ง มาวางไวที่ดานหนา ก็จะทําใหเกิดปริมาตรของที่วางได เหมือนกับอาคารทางราชการที่มี
เสาธงชาติหรืออนุสาวรียอยูดานหนา หรือนําระนาบมาวางขนาดกันซึ่งจะทําการวิเคราะหในหัวขอ
ตอไป 

 

 

ภาพที่ 23 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบระนาบแนวตั้งเดี่ยว 

 

 
ภาพที่ 21 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบเสนตั้งในพื้นที่ลอมรอบ 
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ภาพที่ 25 การทดลองแทนคาอาคารจากระนาบแนวตั้งเดี่ยว 

 
ระนาบรูปตัวแอล (L) ระนาบตัวแอลน้ีเปนระนาบที่อยูไดดวยตัวของมันเอง และ ยังทํา

ใหเกิด Space ออกมาตามแนวทแยงของแกนกลาวคือเปนการสรางโดยระนาบทั้งสอง ถานํามา
ทดลองแทนคาเปนการจัดวางตัวอาคาร จะมีผลอยางไรในการการปดลอม ความตอเนื่องของ Space 
การเนนจุดสนใจ รวมถึง การใชพื้นที่รวมกัน 

 

 
 

ภาพที่ 26 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบระนาบตัวแอล 
  

การทดลองในการแทนคาแบบแรกคือ อาคารรูปตัว แอล (L) จะเห็นไดวาที่วางเกิดขึ้น
ระหวางระนาบทั้ง 2 หรือมุมดานในตามแนวเสนทแยงมุมของอาคารนั่นเอง (แนวทาง a ภาพที่ 27) 
การเปด มุมมอง การเขาถึง การเช่ือมตอ กับพื้นที่อื่นไดจากทางดานหนาบริเวณมุมเสนทแยง แตถา

 

 

ภาพที่ 24 องคประกอบที่มาชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชดัเจนขึ้น 
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ลองเปดมุมของอาคารออก (แนวทาง b,c ภาพที่ 27) จะทําใหการเขาถึงพื้นที่ดังกลาวได 2 ทาง และ
ไมกระทบตอ Space เดิม   

 
 

ภาพที่ 27 องคประกอบที่มาชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชดัเจนขึ้น 
 

  
ในการกําหนดขอบเขตของ Space ในระนาบตัว L นั้น ตองมีองคประกอบอื่น เชน เสน

ตั้ง ระนาบแนวตั้งเดี่ยว หรือ ระนาบตัว L เอง หรือใชวัสดุ สี ผิวสัมผัสเปนตนในการกําหนดขอบเขต
พื้นที่วาง ดังภาพที่ 28  แตก็ยังสามารถเชื่อมตอกับสวนอื่นๆได 

 
 

 
ภาพที่ 28 เพ่ิมองคประกอบชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชัดเจนขึ้น 

  
ทดลองนําอาคารรูปทรงตัว L มาจัดหาความสัมพันธเพื่อหาแนวทางของพื้นที่รวมกัน 

จากภาพที่ 29  แบบ a จะเห็นไดวา พื้นที่ตรงกลางรวมกันจะถูกแบงออกจากพ้ืนที่ครอบครอง อาคาร 
1,2,3และ4 โดยเสนตั้งทั้ง4ที่อยูตรงกลาง พรอมกันน้ันพ้ืนที่ครองครองก็สามารถเชื่อมตอกันไดโดยไม
มีอะไรมากั้น แนวทาง ถาแทนคาตรงกลางเปนอาคาร รูปแบบ b พื้นที่รวมกันก็ยังอยู ความสัมพันธ
ของพื้นที่ทั้ง 4 อาคารจะไมเทากันในแนวทางa  กลาวคือ อาคาร 1  มี Space ที่ที่ตอเนื่องกับอาคาร
อาคาร 4 มากกวาอาคาร 2และ 3  สวนรูปแบบ c ยังมีพื้นที่รวมกันอยู จากการปดลอมอาคารตรง
กลาง แต พื้นที่ครอบครองของอาคารทั้ง4จะมีความชัดเจนขึ้น และมีความสัมพันธและใหเขาถึงกับ
พื้นที่อื่นนอยลง 
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ภาพที่ 29 เพ่ิมองคประกอบชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชัดเจนขึ้นกรณีอาคารลอมรอบ 

  
ระนาบขนาน เปนระนาบที่สรางปริมาตรที่วางระหวางกัน และยังมีทิศทางไปยังดาน

ทายของระนาบ หรือเปนการบังคับแนวทางไปยังจุดสนใจของแนวแกน (ภาพที่ 30 a,b )นอกจากนี้
แลวถามีการเจาะชองเปดของระนาบดานใดดานหนึ่ง จะทําใหเกิดแนวแกนรองและทิศทางใหม (ภาพ
ที่ 30c,d )จากรูปแบบที่กลาวมา สามารถนํารูปแบบไปใชกับการวางอาคารเพื่อที่จะบังคับแนวทาง
ติดตอไปยังพ้ืนที่หรืออาคารที่ตองการใหเดน 

 
 

ภาพที่ ที่ 30 ระนาบขนาน 

 
ระนาบรูปตัวยู เปนระนาบที่สรางปริมาตรที่วางโดยมีทิศทางที่หันออกสูภายนอก 

บริเวณดานปลายเปดซึ่งจะเปนดานที่มีการติดตอ หรือ เปนระนาบที่เปนตัวสิ้นสุดของ แนวแกนตาม
แนวคิดการออกแบบเพ่ือใหเกิดจุดสนใจ อาคารรูปตัวยูนอกจากจะสรางพื้นที่ที่เปน Space ที่สิ้นสุด
ของแนวแกนแลว ในกรณีที่มีการเปดชองดานซายขวา (ภาพที่ 31 c) จะเปนการเนนความสําคัญของ
แนวแกนที่แยกออกซายขวาใหมีความสนใจในการเขาถึงมากขึ้น หรือในกรณี เจาะชองซายขวาตาม
แนวแกน (ภาพที่ 31 d) จะเปน Space ที่ทําใหเตรียมเขาไปใชยังพ้ืนที่ที่อยูตอเนื่องทางดานหลัง เปน
การชะลอการเขาถึงยังพ้ืนที่ตอไป 
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ภาพที่ 31 ระนาบรูปตัวย ู
 

ทดลองนําอาคารรูปตัวยู มาจัดรูปแบบแนวอาคาร จากภาพที่ 32 จะเห็นไดวา รูปแบบ 
a ในแตละอาคารจะมีพื้นที่ Space ที่ชัดเจนแนวทางการจัดแบบนี้จะไมมีพื้นที่รวมกัน ระหวางอาคาร 
ตอมาทดลองจัดรูปแบบอาคารใหเปดพื้นที่ตรงกลาง ปรากฏวา เกิดปริมาตรพื้นที่รวมกัน ตามรูปแบบ 
bและc ในการจัดรูปแบบนี้นอกจากจะมีพื้นที่ที่รวมกันแลว ยังคงมีพื้นที่ครอบครองตามรูปแบบ
อาคารที่เปนตัวยู ซึ่งรูปแบบการจัดวางอาคารดังที่ไดกลาวมานี้ สามารถนําไปใชในกรณีที่ตองการ
พื้นที่สวนตัวแตยังมีความตองการที่จะเช่ือมตอกับพื้นที่ภายนอกตามดานที่เปด 

 

 

 
ภาพที่ 32  ทดลองจัดแนวอาคารตามระนาบรูปตัวยู 
 

ระนาบปดลอมทั้ง 4 ดาน เปนระนาบทางตั้งที่ปดลอมที่วางทั้ง 4 ดาน ซึ่งเปนการสราง
ปริมาตรที่วางที่ชัดเจน ซ่ึงจะไมมีความสัมพันธกันระหวางที่วางดานในและภายนอก ถาไมมีการเปด
ชองหรือเปดระนาบดานดานหนึ่ง 
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ภาพที่ 33 ระนาบปดลอมทั้ง 4 ดาน 

 
ในการจัดวางอาคารจะเห็นไดวา ปริมาตรที่วางที่อยูดานในมีความชัดเจนมาก ในการ

เชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอกจะตองมีชองเปด ซึ่งจะเปนการเสริมความแข็งแรงทางดานการเขาถึง 
Space ดานใน มากกวาอาคารรูปตัว U หรือกลาวไดวา รูปทรงอาคารแบบปดลอมนี้จะบงบอกถึง
ความสําคัญของ พื้นที่ภายใน หรือของมีคา เชน โรงละคร หอพระ เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 34 การจัดวางรูปแบบอาคารระนาบปดลอมทั้ง 4 ดาน 
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ปญหาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 กอนอ่ืนตองกําหนดขอบเขตของปญหาเปนอันดับแรก ในแตละโครงการจะมีการกําหนด
ขอบเขตของปญหาตางกันไป ตามปจจัยที่แตกตางกัน อาทิเชน นโยบายจากทางภาครัฐ เจาของ
โครงการ รวมถึงผูใชงาน ซึ่งทางผูทํ าการศึกษาไดใหความสําคัญในการกําหนดแนวคิดหัวขอ
แบบสอบถามโดยไดอางอิงขอมูลของกรมศิลปากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2546 : 5) ไดระบุ
ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสวนของงานชางศิลปไทย โดยสรุปไว 4 ขอ คือ 1 .เอกสาร
หลักสูตรการสอนไดสูญหายไปหมดแลว 2.การขาดแคลนครูผูสอน 3.สถานที่เรียนไมเอื้อตอการเรียน
การสอน และ 4.ตําราและเอกสารงานชางศิลปไทยมีนอยสวนการเรียนการสอน นาฏศิลปไทย
(สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2534 : 62)ไดสรุปปญหาไวทั้งหมด 8 ขอ คือ 1.
หลักสูตร 2.ดานวิชาการ ตําราตางๆรวมถึงงานวิจัยที่สมบูรณ 3.จํานวนครูผูสอนนาฏศิลปไมเพียงพอ 
4.มีผูสนใจเรียนนอย 5.ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน 6.การวางงานของผูสําเร็จการศึกษา 7.ความ
ขัดแยงระหวางการอนุรักษกับการพัฒนานาฏศิลปไทย และ 8.การเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นบาน ที่
แตละสวนภูมิภาคไมเหมือนกัน 

จากขอมูลปญหาขางตนจึงนํามาเปนพื้นฐานแนวคิดในการกําหนดหัวขอในการสอบถาม 
โดยแบงเปน 2 แบบ คือ แบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายปด (Close end) เปนแบบสอบถามที่ให
ผูตอบสามารถเลือกตอบตามตัวเลือกที่กําหนดใหเพียง 1 คําตอบหรือหลายคําตอบตัวอยางเชนแบบ
เลือกตอบเพียง 1 คําตอบแบบใหเลือกตอบไดหลายคําตอบแบบใหเรียงลําดับแบบใหประมาณคาและ 
แบบตรวจสอบรายการสวนแบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายเปด  (Open end) คือ เปน
แบบสอบถามที่ใหผูตอบเขียนตอบอยางอิสระตามเงื่อนไขที่ขอคําถามไดกําหนดไว โดยแบงหัวขอ
ออกเปน 4 หัวขอหลักๆดังตอไปนี้ 1.การเรียนการสอน โดยมีการแบงเปนวิชาสามัญและวิชาเฉพาะ
สาขาหรือภาควิชา เนื้อหาในการสอบถามคือ บรรยากาศในการเรียนการสอน จํานวนครู อาจารยตอ
จํานวน นักศึกษา ขอที่ 2.อาคารสถานที่แยกยอยหัวขอออกเปน หองเรียนวิชาสามัญ หองเรียนวิชา
เฉพาะสาขาหรือภาควิชา เกณฑคําถาม มีขนาดของหอง จํานวนหองเรียน บรรยากาศภายในหอง 
จํานวนนักศึกษาตอหองเรียน ระบบสนับสนุนรวมถึงสื่อการสอน สวนบริการสนับสนุนและสวนกลาง 
ประกอบไปดวย โรงอาหาร หองสมุด หองนํ้า สถานที่พักผอน ฯลฯสวนสนับสนุนการศึกษา ประกอบ
ไปดวย ฝายทะเบียนและประมวลผล ฝายการเงินและบัญชี ฯลฯ 3.วิถีชีวิต กิจวัตรประจําวัน อาทิเชน 
ชวงเวลาที่รอเรียนอยูที่ไหน หลังเลิกเรียนทําอะไร หลังเลิกเรียนชอบอยูที่ไหน 4.คําถามของภาพรวม
ของสถาบันฯ อาทิเชน ความเห็นชอบในการยายที่ตั้ง การรวมกันของ 3 คณะใหอยูในบริเวณเดียวกัน 
อัตลักษณจากคนภายนอกและคนภายในสถาบันฯเอง ในขั้นตอนแรกจะมีการทําแบบสอบถามที่มี
คําถามแบบปลายเปด (Open end)เพื่อที่จะเปนตนแบบในการตั้งเปนหัวขอในการทําแบบสอบถาม
แบบปลายปดโดยหลักการในการสอบถาม จะสัมภาษณ ครู อาจารยผูสอน และ นักศึกษาทั้ง 3 คณะ 

บทที่ 3 
การออกแบบสถาบันบณัฑิตพฒันศิลป 

41 

41 



ไดแก คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และ คณะศิลปะนาฏดุริยางค โดยการสุมสอบถามนักศึกษา 
คณะละ 10 คนตอชั้นปการศึกษา ไดผลการสอบถามดังนี ้
 

ผลแบบสอบถามแบบปลายเปด  
การเรียนการสอนในปจจุบัน จะใหน้ําหนักวิชาสามัญมากกวาวิชาปฏิบัติทําใหขาดทักษะ

ในวิชาเอกหรือวิชาสาขาน้ันๆ รวมทั้งยังเนนงานสรางสรรค มากกวาการอนุรักษของเดิมโดยใหเหมาะ
กับยุคสมัยปจจุบันเชนในรายวิชาของนาฏศิลปไทย ครูผูสอนจะรําทาทางใหนักศึกษาดูกอน1รอบ 
หลังจากน้ันใหนักศึกษาปฏิบัติรําตาม ทําใหจําทาทางไมไดครบ ถึงแมจะมีครูผูสอนกํากับดูแลใน
ระหวางปฏิบัติการรําก็ตาม แนวทางแกไขของนักศึกษาคือ การบันทึกภาพผานมือถือหรือ
คอมพิวเตอรแบบพกพา(ไอแพท)เพื่อนํากลับมาดูใหมในการเรียนการสอนหรือการฝกซอมตอไป 
ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย สมัยกอนจะมีความผูกกันมากกวาสมัยปจจุบัน ในอดีตศิษยจะมีการ
เคารพครูประหนึ่งบิดามารดา อันตอจากความรักของบิดามารดาผูใหกําเนิด จะอยูเรียนและอาศัยกับ
ครู คอยปฏิบัติรับใชอยางใกลชิดรวมถึงเพื่อนๆ ผูเรียนอื่นๆก็เกิดความรักความสามัคคีดวยกัน ครูจะ
เห็นในความรักของศิษยอยางแทจริงจึงเกิดความถายทอดใหอยางแทจริงนั่นคือ การถายทอดอันเปน
แบบแผนประเพณีทางการบูชาครู เพราะฉะนั้นตัวครูจะสอนทุกๆอยาง นอกจากตัววิชาเองแลวยัง
รวมถึงการใชชีวิต ”ความใกลชิดระหวาง ครูกับศิษย ทําใหครูเห็นวา ศิษยคนไหน มีความ ขยัน 
อดทนไหมเห็นสมควรจะให วิชาไหม จะไดเปนวิชาชีพ เผยแพรตอไปได และ ในการคิดทา ตอทา 
ตางๆกําหนดเวลาไมไดวาจะคิดออกเวลาไหน ความรูยังไงก็สอนไมจบ”31 

หองเรียน วิชาสามัญ เปนวิชาที่เรียนรวมกันทั้ง 3 คณะ ซ่ึงประสบปญหาของจํานวนหอง 
จํานวนครุภัณฑ มีการแกปญหาโดยการแบงกลุมในการจัดการเรียนการสอนในแตละชั้นป ยกตัวอยาง
วิชา กายวิภาค ที่มีจํานวนนักศึกษา 200 คน ตอหองเรียน ตอ อาจารย 1 คน ทําใหเกิดบรรยากาศไม
เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนเพราะมีจํานวนนักศึกษาตอหองเรียนมีจํานวนมากเกินไป  

หองเรียนวิชาเอก มีขนาดพื้นที่ที่จํากัดและไมเพียงพอตอการเรียนการสอน โดยเฉพาะใน
สาขาวิชานาฏศิลปไทยปจจุบันมีลักษณะเปนหองโถงขนาดใหญตามแนวยาวของอาคารโดยมีประตู
บานเฟยมเปนผนังกันหองระหวางที่ทําการเรียนการสอนในกรณีที่เรียนพรอมกัน โดยจะแบงไป
วิชาเอกที่เลือกไดแก ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ และโขนลิง ภายในหองมีกระจกเงาที่ใช
ดูทาทางในการรําหรือแสดงแตมีเพียงดานเดียว คือผนังดานสกัดหัวทายของหอง แตถามีการกั้นหอง
ในกรณีที่เรียนพรอมกันทุกสาขา ทําใหหองที่อยูในสวนกลางจะไมมีกระจกเงา สวนพ้ืนที่ใชสอยภายใน
หองเปนเพียงหองโลงๆไมมีที่เปลี่ยนเสื้อผา ตองไปเปลี่ยนที่ดานหลังอาคารไมมีตูล็อกเกอร เมื่อทําการ
เรียนการสอนหรือซอมเสร็จก็ไมมีที่อาบน้ําชําระรางกาย ในกรณีตัวอยางของการเรียนการสอนโขนซึ่ง
จะมีเหง่ือออกมาในระหวางปฏิบัติ รวมถึงความตองการพ้ืนที่กลางแจงเพื่อใชในการเรียนการสอนดวย 
รวมถึงมลภาวะทางเสียงที่รบกวนซึ่งกันและกันของหองเรียน ด านสาขาวิชาดุ ริยางคศิลปไทย 
หองเรียนจะอยูหางจากหองเก็บเครื่องดนตรี ในกรณีที่เปนนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางคซึ่งเนนไป
ในแนวทางเปนศิลปน ตางจากคณะศิลปศึกษาที่เนนไปทางวิชาชีพครูผูสอน ในการนี้นักศึกษาจะตอง

                                                           
1สัมภาษณ ประสิทธิ์ ปนแกว, ผูเชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 20 มกราคม 2556. 
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มีเครื่องดนตรีเปนของตัวเอง กลาวคือ จะใชเครื่องดนตรีตามสาขาวิชาเอกที่เลือกตลอดทั้งการศึกษา
ในหลักสูตร ทําใหเวลาเรียนเมื่อเรียนแลวเสร็จตองเก็บเครื่องดนตรีดวย เพราะฉะนั้นตองมีหองเก็บ
เครื่องดนตรีและมีอาจารยดูแลประจําหองดวย รวมถึงไมมีหองที่ใชในแสดงกรณีบรรเลงเต็มวง หรือ 
การสอบปฏิบัติสวนหองเรียนสาขาวิชาดนตรีสากล ดานสาขาวิชาทางศิลปวิจิตร จะเนนการใช
เครื่องมือหรือเครื่องจักรชวยในการเรียนการสอน”งานประติมากรรมจะใชเครื่องมือทุนแรงหรือ
เครื่องจักรประมาณ 20% - 30% คลายกับโรงงานขนาดกลาง เพราะตองมีการยกชิ้นงาน วัสดุ ในการ
ใชเทคนิคตางๆในการรังสรรคผลงาน”42 สงผลใหมีความตองการใชพื้นที่ที่มีขนาดใหญสวนสาขาวิชา
ภาพพิมพจะประสบปญหาเรื่องพ้ืนที่ไมตอบสนองขั้นตอนของกระบวนการทํางาน เชนพื้นที่ลาง ทํา
ความสะอาดแผนแมพิมพซึ่งแตละเทคนิคมีวิถีการที่แตกตางกัน รวมถึงมีการใชสารเคมีชวยใน
กระบวนการทํางานทําใหประสบปญหาดานการระบายอากาศสาขาเครื่องเคลือบดินเผาก็มีปญหา
เร่ืองสถานที่และพ้ืนที่การเรียนการสอนหรือกระบวนการทํางานคลายกัน ตั้งแตกระบวนการเตรียม
ดิน สวนผสม รวมถึงทางดานความปลอดภัยไมวาจะเปนดานการปองกันอัคคีภัยในหองที่มีเตาเผา 
รวมถึงการระบายอากาศ 

สวนบริการสนับสนุนและสวนกลาง นักศึกษาที่ศึกษาอยูที่สถานที่ตั้งเดิม (ขางโรงละคร
แหงชาติ) ของคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค ในชวงเวลาที่รอเรียน จะอยูที่โรงอาหาร 
หองสมุด หรือตามหองเรียนตางๆเนื่องจากถูกจํากัดเรื่องพื้นที่ นักศึกษาสวนมากจะอยูที่โรงอาหาร
ตลอดทั้งวัน แตสภาพปจจุบันเปนโรงอาหารที่ทําไวชั่วคราวเทานั้น จะมีการปรับปรุงโรงอาหารเดิม
ทางดานทิศเหนือติดกับถนนราชินีฝงโรงละครแหงชาติ แตโครงการไดถูกระงับไป กิจกรรมในโรง
อาหารนอกจากจะเปนที่รับประทานอาหารแลว ยังเปนที่พบปะพูดคุย ทําการบาน อานหนังสือ แตติด
ปนหาเร่ืองขนาดของพื้นที่ จํานวนโตะ รวมถึงกล่ินและควันในการประกอบอาหารของรานคา ซึ่งเปน
สถานที่ปรับปรุงมาจากใตถุนอาคารเดิม ไมถูกสุขลักษณะที่จะเปนโรงอาหาร หองสมุดเปนสถานที่
หนึ่งที่นักศึกษาเขาไปใชในชวงพักหรือรอเขาเรียน แตประสบปญหาเรื่องของพื้นที่ ที่มีขนาดเล็ก 
ปริมาณของหนังสือนอย บริเวณอานหนังสือสามารถรองรับไดประมาณ 25 คน รวมทั้งยังไมมีบริเวณ
ถายเอกสารและเขาเลมบริการ ที่นั่งพักผอน ลานกิจกรรม พื้นที่สีเขียว ที่จอดรถก็เปนความตองการ
ของนักศึกษา ครูอาจารยและบุคลากร ณ ที่ตั้งเดิม  

สวนบริการสนับสนุนและสวนกลางของที่ตั้งคณะศิลปวิจิตร ในบริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป 
ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมนั้น ไมมีสวนกลางของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีแตอาคารคณะเพียง
หลังเดียวเทาน้ัน โรงอาคารก็ใชรวมกับทางวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งมีจํานวนนักเรียนจํานวนมากอยูแลว 
มีหองสมุดที่คณะ สวนที่นั่งพักก็อยูรับบริเวณอาคารคณะศิลปะวิจิตร ซ่ึงทางนักศึกษามีความตองการ
ที่จะมีพื้นที่พักผอนเพ่ิมเติม สหกรณขายของเพราะรานคาที่ขายของอยูไกล ตองใชเวลาในการเดินทาง 
ลานกิจกรรมเพราะตอนน้ีใชโถงบริเวณชั้นลาง และลานประติมากรรม 

สวนบริการสนับสนุนและสวนกลางแตละคณะมีปญหา ขอเสนอแนะที่คลายกัน คือ 
พื้นที่สํานักงาน หองพักอาจารย หองประชุม หองเก็บของ หองนํ้ามีจํานวนนอยรวมถึงสถานที่จอดรถ 

                                                           
2สัมภาษณ ฉายณภา เลปาจารย, รองศาสตราจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2 

กันยายน 2556. 
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ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการปรับปรุงพ้ืนที่ใชสอยจากอาคารที่มีอยูเดิมที่มีลักษณะเปนอาคารตาม
แนวยาวและมีระเบียงอยูทางดานหนาอาคารแตทางคณะศิลปะวิจิตรจะแตกตางจากคณะอื่นตรงที่ 
สวนสํานักงานคณะฯจะอยูที่ชั้น 7 ซึ่งไมสะดวกในการติดตอจากหนวยงานภายนอก โดยมีเหตุผลคือ 
ชั้นลางๆของอาคารเปนที่ตั้งของสาขาวิชาประติมากรรมและสาขาวิชาภาพพิมพ ซึ่งมีผลกระทบ
มลภาวะทางเสียงและฝุน เนื่องจากทางคณะฯโดนจํากัดเรื่องพ้ืนที่ในการกอสรางคณะ 
สวนสนับสนุนการศึกษา ไดแกฝายทะเบียนและประมวลผล ฝายการเงินและบัญชี ฝายกิจการ
นักศึกษาปจจุบัน หนายงานตางไดทําการยายไปอยูที่อาคารสํานักงานอธิการบดีในบริเวณวิทยาลัย
นาฏศิลป ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนอาคารที่สรางใหม แตฝายทะเบียนและประมวลผล
ยังอยู ณ ที่ตั้งเดิมทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการประสานงาน ติดตอ ในสวนของนักศึกษาและบุคลากร
ในสถาบันฯ  

วิถีชีวิต กิจวัตรประจําวัน สวนมากเวลาชวงเชาที่มาเรียน ตอนกลางวันและตอนเย็น 
นักศึกษาจะอยูที่โรงอาหาร และบางสวนจะอยูที่หองสมุด หองซอมและหองเรียน ซึ่งสามารถรองรับ
จํานวนนักศึกษาไดนอยอยูแลว ถามีการเพิ่มพื้นที่พักผอนหรือลานทํากิจกรรมก็จะสามารถชวย
แกปญหาได ในชวงเวลาในตอนเลิกเรียน หรือตอนเย็น นักศึกษาจะมาทํากิจกรรมกันเชน ซอมรํา เลน
กีฬา บริเวณลานหนาหอศิลปวังหนา และรอบโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือโบสถวัดพระแกววัง
หนา สวนคณะศิลปะวิจิตรนักศึกษาสวนใหญจะอยูประจําชั้นแตละสาขาวิชาของตัวเอง แตจะมี
บางสวนที่อยูบริเวณรอบๆชั้นลางของคณะฯ 

ภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คําถามแรกเก่ียวกับการยายสถาบันฯจากที่เดิมไป
ที่ตั้งใหม จะมีอยู2 แนวคิด คือ ยายและไมยาย เหตุผลของความคิดเห็นที่ยายจากที่เดิม เพราะ การ
จํากัดของพื้นที่ที่ยากตอการขยายตัวซึ่งจากขอมูลขางตนเร่ืองอาคารสถานที่ โดยที่การผังไมไดมีการ
วางแผนมาตั้งแตตนเพราะติดปญหาเร่ืองงบประมาณในสมัยนั้น สวนแนวคิดที่ไมยาย เพราะที่เดิมเปน
พื้นที่ประวัติศาสตร เปนวังหนาเดิม และมีโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสเปนศูนยกลางหรือศูนยรวม
ของสถาบันฯ เหตุผลวายายหรือไมยายนั้น ไมมีปจจัยเรื่องของระดับชั้นปของนักศึกษา หรือความ
อาวุโสของตัว ครู อาจารยผูสอนคําถามที่ 2 เปนสถานที่ตั้งใหมในกรณีที่มีการยายจากที่ตั้งเดิม 
สวนมากมีความเห็นวา ไมไกลเกิน 1 กิโลเมตร จากที่เดิม คําตอบรองลงมาเปนที่วิทยาลัยนาฏศิลป 
ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมเพราะมีพื้นที่กวางขวาง คําถามที่ 3 กรณียายไปที่ตั้งใหมแลวนํา 3 
คณะ ทั้งคณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และ คณะศิลปนาฏดุริยางคมารวมอยูในบริเวณเดียวกันจะมี
ความคิดเห็นเปนอยางไร แลวคิดวามีกิจกรรมอะไรที่สามารถทํารวมกันไดคําตอบเปนไปในทิศทาง
เดียวกันคือ เห็นดวย เพราะจะไดรวมกันเปนสถาบันเดียวกัน สวนกิจกรรมที่สามารถทํารวมกันไดนั้น 
มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง เชน การรับนอง ประชุมเชียร กีฬาสถาบันฯ แตปจจุบัน ทั้ง3คณะอยู
หางกัน จึงสงผลใหการดําเนินในกิจกรรมตางๆไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

จากการสัมภาษณดวยคําถามปลายเปดทําใหเกิดคําตอบจากหัวขอคําถามที่มีลักษณะที่
คลายคลึงกันหรือเหมือนกัน ทั้งจาก ครู คณาจารย และตัวนักศึกษาเองทําใหตองหาวิธี หรือหลักการ
ทางสถิติของคําตอบจากการสอบถาม สัมภาษณ โดยการใชแบบสอบถามแบบปลายปด โดยนํา
ตัวเลือกใหตอบจาก คําตอบที่ไดมาจากแบบสอบถามแบบปลายปด โดยแบงเปน 2 ประเด็น คือ 1.
การใหคะแนนจากโจทยคําถามโดมมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน = ดีมาก,4 คะแนน = ดี,3 คะแนน =
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พอใจ พอใจ,2 คะแนน = พอใช,1 คะแนน = แกไข,0คะแนน =ไมดี สวนที่ 2.จะเปนคําถามที่มี
ตัวเลือกจากคําตอบสวนมากจากแบบสอบถามปลายปด โดยแบงการสอบถามอยูสองสถานที่ คือ ที่ตั้ง
เดิม ณ ปจจุบัน ซ่ึงมีคณะ ศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค สวนอีกสถานที่คือ ที่ตําบลศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเปนที่ตั้งของคณะศิลปวิจิตร  

ผลแบบสอบถามแบบปลายปด 
การเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนการสอนของคณะศิลปศึกษาและคณะศิลป

นาฏดุริยางคมีคาระดับความพึงพอใจถึงดีมากเทากับ 90% และมีคะแนนภาพรวมในการเรียนการ
สอนและจํานวนครู อาจารยตอจํานวนนักศึกษา มีคาระดับความพึงพอใจถึงดีมากเทากับ 80% สวน
คณะศิลปะวิจิตร มีคาระดับความพึงพอใจถึงดีมากเทากับ 100% และมีคะแนนภาพรวมในการเรียน
การสอนและจํานวนครู อาจารยตอจํานวนนักศึกษา มีคาระดับความพึงพอใจถึงดีมากเทากับ 100% 
(ดูภาพที่  35)จากค าจะเห็นได วาคณะศิลปวิจิตรมีความพึงพอใจมากอันเนื่องมาจากพึ่งไดรับ
งบประมาณสรางอาคารใหมพรอมเขาใชงานแลว 

 
 

 
 
ภาพที่ 35 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ภาพรวม อาจารยตอจํานวนนักศึกษา 

 

 
สถานที่ภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
หองเรียน วิชาสามัญ 
เปนวิชาที่เรียนรวมกัน เริ่มที่ คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค ในสวนของสื่อ

การสอน มีความพึงพอใจถึง 65%สิ่ งอํานวยความสะดวกต างๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบ
โสตทัศนูปกรณระดับความพอใจแค 54% จํานวนนักศึกษาในการเรียนการสอนตอหอง 79%ที่มี
ระดับความพึงพอใจ สวนบรรยากาศในการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจถึง 85% อุปกรณ 
ครุภัณฑในการเรียนการสอน มีความพึงพอใจแค 64% จํานวนหองเรียนและขนาดของหองเรียน มี
ระดับความพึงพอใจ 78%และ90%ตามลําดับ ในสวนของ คณะศิลปวิจิตร สื่อการสอน มีความพึง
พอใจถึง 57%สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบโสตทัศนูปกรณระดับความ
พอใจแค 71% จํานวนนักศึกษาในการเรียนการสอนตอหอง 86%ที่มีระดับความพึงพอใจ สวน
บรรยากาศในการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจถึง 93% อุปกรณ ครุภัณฑในการเรียนการสอน 
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มีความพึงพอใจแค 64%จํานวนของหองเรียน มีระดับพอใจถึง 79% และขนาดของหองเรียนมีความ
พอใจถึง 86% (ดูภาพที่ 36และ37)คาเปอรเซ็นตของอุปกรณและครุภัณฑมีคาต่ํากวาสวนอื่นๆแสดง
ใหเห็นวา ตองมีการจัดการในสวนนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 36 แสดงแผนภูมิผลคะแนน หองเรียนวิชาสามัญคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค 
 

 

 
 
ภาพที่ 37 แสดงแผนภูมิผลคะแนน หองเรียนวิชาสามัญคณะศิลปวิจิตร 
 

หองเรียน วิชาประจําสาขาวิชา สวนมากจะเปนวิชาปฏิบัติ  โดยใชคํ าถามตาม
แบบสอบถามเหมือนกับ วิชาสามัญ มีผลคะแนนดังน้ี คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค ใน
ดานสื่อการสอนจะมีคะแนนความพอใจ 73% ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ71% จํานวนนักศึกษา
ในการเรียนการสอนตอหอง 84% บรรยากาศในการเรียนการสอน 93% อุปกรณ ครุภัณฑในการ
เรียนการสอน 76%จํานวนของหองเรียนและขนาดของหองเรียน 74% เฉลี่ยแลวมีความพอใจใน
หัวขอที่สอบถามดังที่ไดกลาวมา เทากับ 78% สวนคณะศิลปวิจิตรจะมีคาความพอใจใกลเคียงกับ2
คณะฯ เฉล่ีย81% นั้นทําใหเห็นวา นักศึกษามีความพอใจในสวนของหองเรียนวิชาประจําสาขาวิชาฯ
(ดูภาพที่ 38และ39) 
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ภาพที่ 38 แสดงแผนภูมิผลคะแนน สถานที่ วิชาประจําคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค 
 

 
 

ภาพที่ 39 แสดงแผนภูมิผลคะแนน สถานที่ วิชาประจําสาขาวิชาคณะศิลปะวิจิตร 
 

สวนบริการ สวนกลาง ซึ่งประกอบไปดวย โรงอาหาร หองสมุด หองน้ํา สถานที่พักผอน 
หัวขอในการสอบถามคือ มีสภาพแวดลอม ความพรอม ความสะดวกสบายและขนาดพื้นที่เปนอยางไร 
ผลปรากฏวา มีความพึงพอใจ ประมาณ 52% (ดูภาพที่ 40)จากขอมูลทั้ง3คณะฯซึ่งแสดงใหเห็นวา
ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีพื้นที่สวนกลางไมพอตอความตองการ 

 

 
 

ภาพที่ 40  แสดงแผนภูมิผลคะแนน สภาพแวดลอม สวนบริการ สวนกลาง 
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สวนสนับสนุนการศึกษา ประกอบไปดวย ฝายทะเบียน ฝายการเงิน ฝายกิจการนักศึกษา 
จากแบบสอบถาม ในการติดตอ สื่อสาร ของเจาหนาที่ทั้ง 3 คณะฯมีผลความพึงพอใจนอยมาก คือ 
ต่ํากวา 50% โดยเฉพาะ คณะศิลปวิจิตร ผลความพึงพอใจแค 20% สวนความเหมาะสมของสถานที่ที่
ใหบริการ ถือวามีผลความพึงพอใจเฉล่ียทั้ง3คณะฯ ที่ 65% สวนระยะทางในการติดตอ คณะศิลป
วิจิตร มีผลความพึงพอใจ 30%เน่ืองจาก สวนใหบริการดังกลาวตั้งอยูที่ที่ตั้งเดิม(วังหนา)ทําใหการ
เดินทางมาติดตอไมคอยสะดวกมากนัก (ดูภาพที่ 41) 

 

 
 
ภาพที่ 41 แสดงแผนภูมิผลคะแนน สภาพแวดลอม ความสะดวกสบาย สวนสนับสนุนการศึกษา 

 

กิจวัตรประจําวัน เปนขอมูลที่ตองการรูวานักศึกษาทําอะไร ที่ไหน ในอาณาเขตของ
สถาบันฯ ผลจากแบบสอบถามเร่ิมจากคณะที่ตั้งอยู ณ ที่ตั้งเดิม คือ คณะศิลปศึกษาและคณะศิลป
นาฏดุริยางค หัวขอชวงระยะเวลาที่รอเรียน ชอบอยูที่ไหน ของ สถาบันฯ สวนมากนักศึกษาจะอยูที่ 
โรงอาหาร หองสมุด หองซอม ที่มีรมเงา และ สโมสร ตามลําดับ สวน คณะศิลปวิจิตร เปอรเซ็นตมาก
ที่สุด คือ อยูบริเวณโถงตามสาขาวิชาฯ โถงชั้นลางและโรงอาหาร ตามลําดับ หัวขอในแบบสอบถาม
ที่วา หลังเลิกเรียน ชอบอยูที่ไหน ของ สถาบันฯคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค สวนมาก
จะอยูที่โรงอาหาร หองซอม ที่มีรมเงาและหองสมุด ตามลําดับ สวนคณะศิลปวิจิตร จะอยูที่โถงประจํา
ชั้นในแตละสาขาวิชาและบริเวณโถงชั้นลาง (ดูภาพที่42) 

 

 
 
ภาพที่ 42 แสดงแผนภูมิผลคะแนน กิจวัตรประจําวันของนักศึกษาใน สถาบันฯ 
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คําถามทั่วไป ประเด็นคําถามที่วา ถาใหยายสถาบันฯไปอยูที่อื่น มีความคิดวา ผลการ
สํารวจปรากฏวา ไมยายถึง 67% ของผลคะแนนจากคณะฯที่อยู ณ ที่ตั้งเดิม (ดูภาพที่ 43) 

 

 
 
ภาพที่ 43 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามเรื่องการยายสถานที่ของสถาบันฯ 

 
 
คําถามขอที่ 2 ถาจําเปนตองยายควรจะยายไปอยูที่ไหนผลการสํารวจปรากฏวา ภายในรัศมี 1 
กิโลเมตร เทากับ 43% ผลของ คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค สวนเปอรเซ็นต ที่ไหนก็ได 
มีคาเฉลี่ยทั้ง3คณะที่ 59% สวนยายไปที่ตั้งที่ ศาลายา(วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ ณ ปจจุบัน)มี
คาเฉลี่ยที่19%(ดูภาพที่ 44) 
 
 

 
 

ภาพที่ 44 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามถาจําเปนตองยายควรจะยายไปอยูที่ไหน 
 
 
 

คําถามตอมาคือ ถาไมยายจะปรับปรุงสวนไหนเปนอันดับแรก คําตอบในสวนคณะศิลปศึกษาและ
คณะศิลปนาฏดุริยางค ที่มีที่ตั้ง ณ ที่ตั้งเดิม ปรากฏระดับผลคะแนนคือ โรงอาหาร หองเรียน หองน้ํา 
และ สถานที่พักผอน เรียงตามลําดับ คณะศิลปวิจิตร สถาที่พักผอน หองเรียนละโรงอาหาร 
ตามลําดับคะแนน (ดูภาพที่ 45) 
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ภาพที่ 45 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามถาไมยายจะปรับปรุงสวนไหนเปนอันดับแรก 
 
คําถามตอมาคือ ถา นํา 3 คณะ มารวมกันในสถานที่ ที่เดียวกัน มีความเห็นวาอยางไร มีคําตอบที่เห็น
ดวยถึง 85% จากคาเฉล่ียทั้ง3คณะฯ ไมเห็นดวยแค30%จากทาง คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏ
ดุริยางคเพียง2คณะฯเทาน้ัน (ดูภาพที่ 46) 

 
 

ภาพที่ 46 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามความเห็นที่เอา3คณะฯมาอยูที่เดียวกัน 
 
คําถาม คิดวาจะทํากิจกรรมอะไรรวมกัน จาก 3 คณะได  มีผลคะแนนดังนี้ แขงกีฬา รับนอง ไหวครู 
นิทรรศการและการแสดง ตามลําดับคะแนน เปอรเซ็นต (ดูภาพที่ 47) 
 

 
 

ภาพที่ 47 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามทํากิจกรรมอะไรรวมกัน จาก 3 คณะได 
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“ถานึกถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะนึกถึง” ผลคะแนน เรียงลําดับจากมากไปหานอยของ คณะ
ศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางคดังน้ี โบสถวัดพระแกววังหนา นาฏศิลปไทย พระพิฆเนศศิลปทุก
แขนง และ ดนตรี สวนคณะศิลปวิจิตรก็จะเรียงลําดับจากนาฏศิลปไทย พระพิฆเนศศิลปทุกแขนงและ
ดนตรี(ดูภาพที่ 48) 

 
 

ภาพที่ 48 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามถานึกถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะนึกถึง 
 
ผลสรุปจากแบบสอบถามและการวิเคราะห 
 หองเรียนวิชาสามัญ  จํานวนหองเรียนมีความพึงพอใจมาก แตสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สนับสนุนในการเรียนการสอน เชนระบบปรับอากาศ ระบบโสตทัศนูปกรณ นักศึกษามีความพึงพอใจ
นอยมาก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา สภาพปจจุบันหองเรียนวิชาสามัญไมเพียงพอตอความตองการ 
จากผลที่ปรากฏมาจากการแกปญหาจากทางสถาบันฯในการจัดตารางการใชหอง  
 หองปฏิบัติการ ผลปรากฏวา นักศึกษามีความพึงพอใจมาก แตปรากฏวาจํานวนหอง
และขนาดพื้นที่มีความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งตรงกับการวิเคราะหที่วาหองปฏิบัติการขาดพื้นที่ใชสอย
ที่ตอบสนองกิจกรรม การฝกปฏิบัติ เชนหองแตตัว หองเก็บอุปกรณ เปนตน 
 สวนบริการ สวนกลาง นักศึกษามีความพึงพอใจนอยมากในพื้นที่ดังกลาว เชน โรง
อาหาร หองสมุด หองนํ้า สถานที่พักผอน จากการวิเคราะหก็ตรงกับที่ผลจากแบบสอบถาม 
 สวนสนับสนุนการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจนอยมากจากการรับบริการของสวนนี้
ซึ่งประกอบไปดวย ฝายทะเบียน ฝายการเงิน และฝายกิจกรรมนักศึกษา สวนมากจะเปนการบริการ
ของเจาหนาที่ที่ใหบริการ   

กิจวัตรประจําวัน ในชวงเวลาที่รอเรียนนักศึกษาสวนมากจะอยูที่โรงอาหาร หองสมุด 
หองปฏิบัติการ และที่มีรมไม พื้นที่ดังกลาวก็มีความตองการใชในเวลาหลังเลิกเรียนเชนกัน 

การยายสถานที่ของสถาบันฯ มีเปอรเซ็นตของคาที่ไมยายสูงกวายายไปที่อื่น จากการ
วิเคราะหเห็นวา ที่ไมยายเนื่องจากนักศึกษาที่เรียนอยูที่ตั้งเดิมเห็นวาเปนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร ใน
การยายน้ันปรากฏวาสถานที่ที่ไหนก็ไดกับอยูใกลที่เดิมมีผลคะแนนที่เทากันสวนยายไปที่ศาลายาซึ่ง
เปนที่ตั้งของวิทยาลัยนาฏศิลปมีผลคะแนนรองลงมา 

การนํา3คณะมาอยูในบริเวณเดียวกัน ปรากฏวามีเปอรเซ็นตที่สูงมากที่เห็นดวย สวน
กิจกรรมที่ทํารวมกันน้ันจะมีกีฬาสี รับนอง ไหวครู การแสดงและนิทรรศการตามลําดับ 

เมื่อพูดถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คนสวนจะจะนึกถึง โบสถวัดพระแกววั งหนา 
นาฏศิลปไทย ศิลปะทุกแขนง พระพิฆเนศ และดนตรี ตามลําดับ 
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การหาพื้นที่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนสถาบันที่จัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป

และชางศิลประดับพื้นฐานจนถึงวิชาชีพขั้นสูง รวมถึงการอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแผน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะใหน้ําหนักดานการจัดการเรียนการสอนเปนอันดับหนึ่งเน่ืองจากการที่จะสืบสาน 
เผยแผรวมถึงการสรางสรรค นวัตกรรมใหมๆนั้นตองศึกษาพื้นฐานของแตละแขนงวิชาใหมีความถอง
แทและความชํานาญในสาขาวิชาน้ันๆ เปนถานการศึกษาที่มีการรวมกันทั้งภาพ เสียง และงานชาง
ศิลปครบแขนงสาขาอยูในที่เดียวกัน ซึ่งจะเกิดลักษณะบางอยางของการรวมกัน(ดูภาพที่ 49)พื้นที่
ดังกลาวถาลองมาตีความ ตามหลักความตองการของมนุษยที่ประกอบไปดวยความตองการทาง
กายภาพ คือประโยชนใชสอย(Function)เปนหลัก แตก็ยังมีความตองการทางดานจิตใจ โดยเกี่ยวของ
กับศิลปะ(Art) โดยแบงเปนรูปธรรมและนามธรรมเพื่อเปนกระบวนการคิดในการวิเคราะห สวน
รูปธรรมน้ันไดตีความหมายเปน สถานที่ทําการเรียนการสอน และ สวนสําแดงหรือแสดงออก สวน
นามธรรมนั้นตีความไดเปน วิชาที่ใชในการเรียนการสอน หลักสูตรที่สําคัญคือ ความเปนสถาบันฯ ซึ่ง
ทั้งหมดจะตองมีสวนบริหารและสวนบริการเพื่อสนับสนุนโครงการ พื้นที่ที่ไดมาใสแนวคิดใหทั้ง3 สวน
ใหมีปฏิสัมพันธกันโดยการปดกันการรับรูเพื่อภาวะความเปนสวนตัว ซึ่งจะไดวิเคราะหใหไดมาของ
พื้นที่ตอไป 

 

 
 

ภาพที 49 แสดงแนวคดิการหาพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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แนวคิดการแบงพื้นที่ของโครงการ หนาที่ใชสอยเปนตัวบงบอกหนาที่การทํางานหรือ
ประโยชนของพื้นที่ใชสอยวามีหนาที่ใชทําอะไร จากแนวคิดของโครงการขางตนสามารถแบงออกเปน
2สวนประกอบไปดวย หนาที่ใชสอยหลัก ของโครงการ เนื่องจากโครงการเปนสถานศึกษา ทําให
หนาที่ใชสอยหลักคือการเรียนการสอน หนาที่ใชสอยรอง เปนสวนที่เสริมใหระบบหนาที่ใชสอยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก สวนบริการทาง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานระบบตางๆ หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวาสวนบริการดานหลังอาคาร (Back of the House) ซึ่งจากหลักการวิเคราะห
ขางตนสามารถแบงสวนประโยชนใชสอยเพื่อใชในการวิเคราะหสามารถแบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 
สวนใหการศึกษา ประกอบไปดวย สวนหองเรียน แบงออกเปน หองเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ 
ลานกิจกรรมต างๆ สวนสนับสนุนสวนใหการศึกษา เปนสวนที่ เสริมใหการใชสอยหลักใหมี
ประสิทธิภาพ สวนที่ 2 คือ สวนสนับสนุนและบริหารโครงการ ก็คือ สํานักงานอธิการบดี โรงอาหาร 
หองสมุด สวนที่ 3 คือ สวนรวบรวมและเผยแพร ไดแก หอศิลป โรงละคร ซึ่งสวนนี้ไมไดอยูใน
ขอบเขตของการศึกษาในครั้งน้ี 

ผูใชสอย ในสวนของหองเรียนประกอบไปดวย ผูใหบริการและผูรับบริการ ซึ่งผู
ใหบริการประกอบไปดวย อาจารย เจาหนาที่ สวนผูรับบริการจะเปนนักศึกษาและผูมาติดตองานผู
ใหบริการ จะประกอบไปดวย ฝายบริหารทั้งที่เปนภาพรวมคือ สํานักงานอธิการบดี  และของทาง 3 
คณะ ซ่ึงเปน 4 ใน 19 หนวยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีรายละเอียดดังน้ี 

สํานักงานอธิการบดี มีอัตรกําลัง ทั้งหมด 78 คน แบงประกอบไปดวย กองงาน 3 กอง 
คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองการศึกษา คณะศิลปวิจิตร มีบุคลากร 1 คน อาจารย 16 
คน และพนักงานราชการ 13 คน รวมมีอัตรากําลัง 30 คน คณะนาฏดุริยางค  มีอัตรากําลัง 25 คน 
แบงเปน อาจารย 9 คน สายบริหารและสนับสนุน 16 คน คณะศิลปศึกษา มีอัตรากําลัง 40 คน 
แบงเปน อาจารย 20 คน สายบริหารและสนับสนุน 20 คน53 

ผูรับบริการ ประกอบไปดวย บุคคลภายนอกที่มาติดตอ และ นักศึกษา  
นักศึกษา จะประกอบไปดวยนักศึกษาทั้งหมด 4 ชั้นป โดยมีจํานวนรวมกันทั้งหมด 1,280 คน64โดย
แยกเปนสาขาวิชาของแตละคณะดังน้ี 

คณะศิลปะวิจิตร ประกอบไปดวย 3 ภาควิชา โดยแยกเปนสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขาวิชา
รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 440 คน แยกไดดังน้ี 

ป1 ป2 ป3 ป4 รวม 
1.ภาควิชาศิลปไทย 

สาขาจิตรกรรมไทย 8 8 8 8 32 
สาขาชางสิปปหมู 7 7 7 7 28 

2.ภาควิชาศิลปกรรม 
สาขาจิตรกรรม 25 25 25 25 100 

                                                           
3กระทรวงวัฒนธรรม, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, “รายงานประจําป2555 สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป, “ 25 ตุลาคม 2555. 
4เร่ืองเดียวกัน 
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สาขาประติมากรรม 15 15 15 15 60 
สาขาภาพพิมพ 15 15 15 15 60 
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 15 15 15 15 60 

3.ภาควิชาออกแบบ 
สาขาออกแบบตกแตงภายใน 25 25 25 25 100 

รวมจํานวนนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร 440 
  

คณะศิลปะนาฏดุริยางค ประกอบไปดวย 2 ภาควิชา โดยแยกเปนสาขาวิชาทั้งหมด 3 
สาขาวิชารวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 220 คน75 แยกไดดังน้ี 

ป1 ป2 ป3 ป4 รวม 
1.ภาควิชานาฏศิลป 

สาขาวิชานาฏศิลปไทย 30 30 30 30 120 
2.ภาควิชาดุริยางคศิลป 

    
สาขาวิชาดนตรีไทย 20 20 20 20 80 
สาขาวิชาคีตศิลปไทย 5 5 5 5 20 

รวมจํานวนนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค 220 
 

คณะศิลปศึกษา ประกอบไปดวย 4 ภาควิชา 6สาขาวิชา มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 620 
คน86 แยกไดดังน้ี 

 
ป1 ป2 ป3 ป4 รวม 

1.ภาควิชานาฏศิลปศึกษา 
     

สาขาวิชานาฏศิลปไทย 80 80 80 80 320 
สาขาวิชานาฏศิลปสากล 5 5 5 5 20 

2.ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา 
     

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา      
  แขนงดนตรีไทย(ปพาทย) 25 25 25 25 100 
  แขนงดนตรีไทย (เครื่องสาย) 15 15 15 15 60 
  แขนงคีตศิลปไทย 5 5 5 5 20 

  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา      
  แขนงวิชาดนตรีสากล 15 15 15 15 60 
  สาขาวิชาคีตศิลปสากล 10 10 10 10 40 

รวมจํานวนนักศึกษาคณะศิลปศึกษา 620 

                                                           
5เร่ืองเดียวกัน, 53. 
6เร่ืองเดียวกัน 
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พื้นที่ใชสอยในโครงการ การเรียนการสอนเปนหนึ่งในหนาที่ใชสอยหลักของโครงการ 
แตในหนาที่ใชสอยก็จะมีกิจกรรมเปนสวนประกอบ พฤติกรรมในการกระทํากิจกรรมนั้นๆ เพื่อที่จะได
พื้นที่ใชสอยที่มีขนาด ตําแหนง ตามความตองการในกิจกรรมนั้นๆรวมถึงอุปกรณ ครุภัณฑ และระบบ
ประกอบอาคารสนับสนุน ในการไดมาซึ่งหนาที่ใชสอยในสวนของการศึกษานั้นไดนําตารางสอนมา
วิเคราะหกิจกรรมที่ประกอบเปนกิจกรรมหลักคือการเรียนการสอนวามีการใชพื้นที่ในสวนไหนบาง
ประกอบกับไดนําขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดกิจกรรมจากการสอบถาม การสัมภาษณของนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรในสถาบันเอง ซึ่งปญหาหลักก็คือ จํานวนหองเรียน สถานที่พักผอน รวมถึงโรงอาหารไม
เพียงพอ จากการนําตารางสอนทั้ง3คณะเขามาซอนทับกันทําใหวิเคราะหไดวา มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยแบงชวงพักกลางวันเปน2ชวง คือชวงที่1เวลา 11.30น-12.30น และชวงที่2เวลา 12.30น.-
13.30น.เพ่ือใหพอตอความตองการการใชโรงอาหารและพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมที่มีความจํากัด
ในเรื่องพ้ืนที่จากการวิเคราะหพฤติกรรมและกิจกรรมหลักของแตละคณะฯแตละสาขาวิชาฯไดมีการ
แบงเปน 4 ชวงเวลา คือ ชวงกอนเขาเรียน ชวงการเรียนการสอนตอนเชา ชวงพักกลางวันและกอน
เขาเรียน ชวงการเรียนการสอนตอนบาย และชวงหลังเลิกเรียน 

 

 
 

ภาพที่ 50 แสดงภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนเชา-บาย 
 

 
 

ภาพที่ 51 แสดงภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนแตชวงเชา 
 

 
 
ภาพที่ 52 แสดงภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนแตชวงบาย 
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จากขอมูลขางตนสามารถแบงกิจกรรมในสวนหองเรียนเปน4กิจกรรมหลักๆไดแก  
1.กิจกรรมกอนเขาเรียน  
2.กิจกรรมการเรียน-สอน ภาคเชา  
3.พักกลางวัน  
4.กิจกรรมการเรียน-สอนภาคบาย   
5.กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
ซึ่งไดมีการพิจารณาพฤติกรรมเพื่อหาพื้นที่ใชสอยในการสนองกิจกรรม ในการนี้ไดเพิ่ม

แนวคิดของการใชพ้ืนที่รวมกันทั้ง3คณะฯโดยแทนคา คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปะนาฏดุริยางค และ
คณะศิลปศึกษา เรียงจากหมายเลข 1 2 และ3ตามลําดับ พรอมกันน้ันยังไดวิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา 
จากการมองเห็นและการไดยินเพื่อไมใหรบกวนความเปนสวนตัว ไว 4 แนวทาง ตามรายละเอียดบทที่ 
2 อาทิเชน แนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราทั้ง 2 แนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น 
แนวทางที่ 3 ปดกั้นการมองเห็นเพียงอยางเดียว แนวทางสุดทายแนวทางที่ 4 ปดกั้นทั้งหมด ในการ
ปดกั้นดังกลาวไดเพ่ิมการวิเคราะหถึงการปดกั้นการรับรูของคนขางนอก(in)และปดกั้นการรับรูจากคน
ขางใน(out) ทั้งหมดนี้จะไดนํามาเปนแนวทางในการหาพื้นที่สวนกลางตอไป 

 
ตารางที่ 6 แสดงพ้ืนที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษากอนเขาเรียน 

กิจกรรมกอน
เรียน 

พื้นที่รองรับ
กิจกรรม 

การใช 
พื้นที่รวมกัน
ทั้ง3คณะฯ 

วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา 
แนวทางท่ี1 แนวทางท่ี2 แนวทางที่3 แนวทาง

ที่4 
ไมปดกั้นทั้ง2

อยาง 
ปดกั้น

เฉพาะการ
ไดยิน 

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น 

ปดกั้น
ทั้งหมด 

in out in out in out in o
ut 

กินขาว โรงอาหาร 1+2+3 √ √ - - - - - - 
รอเรียน หองสมุด 1+2+3 √ √ √ - - - - - 
 โถงหนาหองเรียน 1+2+3 √ √ - - - - - - 
เปลี่ยนชุด หองเปลี่ยนชุด - - - - - - - √ √ 
 Locker - - - - - - - √ √ 
 หองน้ํา - - - - - - - √ √ 
ฝกปฏิบัต ิ           
รํา ลานฝกซอม 2+3 √ √ - - - - - - 
 หองซอมรํา 2,3 - - - √ - - - - 
ดนตรี ลานฝกซอม 2+3 √ √ √ √ - √ - - 
 หองซอม 2,3 - - - - - - √ √ 
ศิลปะ ลานฝกปฏิบัต ิ 1 √ √ - √ - - - - 
 หองปฏิบัติการ 1 √ √ - √ - - √ √ 
เขาหองน้ํา หองน้ํา 1+2+3 - - - - - - √ √ 
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ตารางที่ 7 แสดงพ้ืนที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในการเรียน-สอนภาคเชา (ตอ) 

กิจกรรมการ
เรียน-สอน 
ภาคเชา 

พื้นที่รองรับ
กิจกรรม 

การใช 
พื้นที่รวมกัน
ทั้ง3คณะฯ 

วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา 
แนวทางท่ี1 แนวทางท่ี2 แนวทางที่3 แนวทางท่ี

4 
ไมปดกั้นทั้ง

2อยาง 
ปดกั้น

เฉพาะการ
ไดยิน 

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น 

ปดกั้น
ทั้งหมด 

in out in out in out in out 
เรียนทฤษฎี หองเรียนบรรยาย 1+2+3 - - - - - - √ √ 
เรียนปฏิบัติ หองปฏิบัติการ 

นาฏศิลป 
         

 -นาฏศิลปไทย 2+3 √ √ - - - - - - 
 -นาฏศิลปสากล 3 - - - √ - - √ √ 
 หองปฏิบัติการ 

ดนตรี 
         

 -ดนตรีไทย  √ √ - - - - √ √ 
 -ดนตรีสากล  √ √ - - - - √ √ 
 หองปฏิบัติการ 

ศิลปะ 
         

 -ทั่วไป  - - - √ - - - - 
 -สวนบุคคล  - - - - - - √ √ 

 
 
ตารางที่ 8 แสดงพ้ืนที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในการพักกลางวัน (ตอ) 

พักกลางวัน พื้นที่รองรับกิจกรรม 
การใช 

พื้นที่รวมกัน
ทั้ง3คณะฯ 

วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา 
แนวทางท่ี1 แนวทางที่2 แนวทางที่3 แนวทางท่ี

4 
ไมปดกั้นทั้ง

2อยาง 
ปดกั้น

เฉพาะการ
ไดยิน 

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น 

ปดกั้น
ทั้งหมด 

in out in out in out in out 
เปลี่ยนชุด หองเปลี่ยนชุด - - - - - - - √ √ 
 Locker - - - - - - - √ √ 
 หองน้ํา - - - - - - - √ √ 
กินขาว โรงอาหาร 1+2+3 √ √ - - - - - - 
พักผอน หองสมุด 1+2+3 √ √ √ - - - - - 
 ลานฝกซอม 2+3 √ √ - - - - - - 
 ลานฝกปฏิบัต ิ 1 √ √ - √ - - - - 
รอเรียนบาย หองสมุด 1+2+3 √ √ √ - - - - - 

 โถงหนาหองเรียน 1+2+3 √ √ - - - - - - 
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ตารางที่ 8 แสดงพ้ืนที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในการพักกลางวัน (ตอ) 

พักกลางวัน พื้นที่รองรับกิจกรรม 
การใช 

พื้นที่รวมกัน
ทั้ง3คณะฯ 

วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา 
แนวทางท่ี1 แนวทางที่2 แนวทางที่3 แนวทางท่ี

4 
ไมปดกั้นทั้ง

2อยาง 
ปดกั้น

เฉพาะการ
ไดยิน 

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น 

ปดกั้น
ทั้งหมด 

in out in out in out in out 
ฝกปฏิบัต ิ           

รํา ลานฝกซอม 2+3 √ √ - - - - - - 
 หองซอมรํา 2,3 - - - √ - - - - 

ดนตรี ลานฝกซอม 2+3 √ √ √ √ - √ - - 
 หองซอม 2,3 - - - - - - √ √ 

ศิลปะ ลานฝกปฏิบัต ิ 1 √ √ - √ - - - - 
 หองปฏิบัติการ 1 √ √ - √ - - √ √ 

 
ตารางที่ 9 แสดงพ้ืนที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

พักกลางวัน 
พื้นที่รองรับ
กิจกรรม 

การใช 
พื้นที่

รวมกันทั้ง3
คณะฯ 

วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา 
แนวทางท่ี1 แนวทางท่ี2 แนวทางท่ี3 แนวทางที่

4 
ไมปดกั้นทั้ง

2อยาง 
ปดกั้นเฉพาะ
การไดยิน 

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น 

ปดกั้น
ทั้งหมด 

in out in out in out in out 
เปลี่ยนชุด หองเปลี่ยนชุด - - - - - - - √ √ 

 Locker - - - - - - - √ √ 
 หองน้ํา - - - - - - - √ √ 

กินขาว โรงอาหาร 1+2+3 √ √ - - - - - - 
พักผอน หองสมุด 1+2+3 √ √ √ - - - - - 

 ลานฝกซอม 2+3 √ √ - - - - - - 
 ลานฝกปฏิบัต ิ 1 √ √ - √ - - - - 

ฝกปฏิบัติ(ตอ)           
รํา ลานฝกซอม 2+3 √ √ - - - - - - 
 หองซอมรํา 2,3 - - - √ - - - - 

ดนตรี ลานฝกซอม 2+3 √ √ √ √ - √ - - 
 หองซอม 2,3 - - - - - - √ √ 

ศิลปะ ลานฝกปฏิบัต ิ 1 √ √ - √ - - - - 
 หองปฏิบัติการ 1 √ √ - √ - - √ √ 
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จากตารางแสดงพื้นที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาประกอบไปดวย สวนหองเรียน ไดแก 
หองเรียนบรรยาย และ หองปฏิบัติการ(หองเรียนปฏิบัติ) ในสวนสงเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา
นั้นจากการวิเคราะหจะประกอบไปดวย โรงอาหาร สวนพักคอย หองสมุด หองนํ้า หองLocker สนาม
กีฬา กลางแจง และ ในรม และ ลานกิจกรรม ซึ่งพื้นที่ใชสอยที่ไดมาจากการวิเคราะหนี้จะนําไปใช
ประกอบกับแนวคิดการจัดพื้นที่ใชสอยตอไป รวมถึงการเห็นวามีการแยกของพื้นที่ในการเขาถึงที่บง
บอกของความเปน ที่วางสาธารณะ (public space) ที่วางกึ่งสาธารณะ (semi-public space) และ 
ที่วางสวนตัว(private space) ในแนวคิดของสภาวะความเปนสวนตัว 

 
ตารางที่ 10 แสดงการแบงพ้ืนที่ จากแนวคิดของสภาวะความเปนสวนตัวของนักศึกษา 

ที่วางสาธารณะ 
(public space) 

ที่วางกึ่งสาธารณะ 
(semi-public space) 

ที่วางสวนตัว 
(private space) 

โรงอาหาร หองซอมรํา หองเปลี่ยนชุด 
หองสมุด หองซอมดนตร ี Locker 

โถงหนาหองเรียน หองปฏิบัติการ นาฏศิลปไทย หองเรียนบรรยาย 
ลานฝกซอม หองปฏิบัติการ ศิลปะ หองปฏิบัติการ นาฏศิลปสากล 

ลานฝกปฏิบัต ิ  หองปฏิบัติการ ศิลปะสวนบุคคล 

 
จากแนวคิดของการใชพ้ืนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สวนที่ 1 จะเปนสวนใหการศึกษา 

สวนสวนน้ีจะประกอบไปดวย หองเรียน แบงออกเปน หองเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสวน
สนับสนุนสวนใหการศึกษา ซึ่งเปนสวนที่ เสริมใหการใชสอยหลักนั่นคือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

โครงสรางหลักสูตรของคณะฯตางๆในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบไปดวย คณะ
สิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค มีการแบงเปน3หมวดวิชา ไดแก 1.หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2.หมวดวิชาเฉพาะและ3. หมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งในแตละหมวดจะแบงออกเปน ชั่วโมง
บรรยาย(บ)และช่ัวโมงปฏิบัติ(ป) ในหมวดศึกษาทั่วไป จะมีการเรียนรวมกันทั้ง 3 คณะคือ คณะศิลป
วิจิตร คณะศิลปะนาฎดุริยางคและคณะศิลปศึกษา สวนหมวดวิชาเฉพาะจะเรียนรวมกันระหวาง
สาขาวิชาภายในคณะ และแยกแตละสาขาวิชา 

พื้นที่หองเรียนบรรยาย  
การเรียนการสอนเปนปจจัยหนึ่งของแนวคิดการใชพื้นที่รวมกันเพื่อใหเกิดกิจกรรม

ระหวางทั้ง3คณะ เมื่อเอาตารางสอนของแตละคณะ แตละสาขาวิชาฯที่ทําการเรียนการสอนมา
วิเคราะหโดยการซอนทับกันของกิจกรรม ปรากฏวามีขอที่นาสังเกตอยู2ประเด็นคือ  

1.มีวิชาที่เรียนรวมกันทั้ง3คณะในแตละชั้นป เปนวิชาสามัญซึ่งเปนในสวนของหอง
บรรยาย  

2.มีวิชาที่เรียนรวมกันระหวางคณะคือคณะศิลปนาฏดุริยางคกับคณะศิลปศึกษาซึ่งเปน
วิชาทางนาฏศิลป  

3.มีรายวิชาที่เรียนรวมกันในคณะฯจากตารางสอนของทั้ง3คณะฯสามารถจําแนกจํานวน
นักศึกษาตอหองเรียนไดดังนี ้
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ตารางที่ 11 แสดงความตองการใชหองตามจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เรียน 
นักศึกษา/หอง 

(คน) 
ประเภทวิชา คณะฯที่ใช สาขาวิชาที่ใช 

320 วิชาสามัญ ทั้ง 3 คณะฯ ทุกสาขาวิชา 

155 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปศึกษา ทุกสาขาวิชา 

110 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปวิจิตร ทุกสาขาวิชา 

85 วิชาประจําคณะฯ 
คณะศิลปวิจิตร 
คณะศิลปศึกษา 

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย 
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดนิเผา 
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 
สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 

80 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

70 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปศึกษา 

แขนงดนตรีไทย (ปพาทย+เครื่องสาย) 
แขนงคีตศิลปไทย 
แขนงดนตรสีากล 
แขนงคีตศิลปสากล 

55 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปนาฏดุริยางค ทุกสาขาวิชา 

45 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปศึกษา 
แขนงดนตรีไทย (ปพาทย+เครื่องสาย) 
แขนงคีตศิลปไทย 

30 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปนาฏดุริยางค สาขาวิชานาฏศิลปไทย 

25 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปวิจิตร 
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
สาขาวิชาจิตรกรรม 

15 วิชาประจําคณะฯ 
คณะศิลปวิจิตร 
คณะศิลปนาฏดุริยางค 

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย 
สาขาวิชาชางสิปปหมู 
สาขาวิชาประติมากรรม 
สาขาวิชาภาพพิมพ 
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดนิเผา 

10 วิชาประจําคณะฯ คณะศิลปศึกษา แขนงคีตศิลปสากล 

5 วิชาประจําคณะฯ 
คณะศิลปนาฏดุริยางค
คณะศิลปศึกษา 

สาขาวิชาคีตศลิปไทย 
สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 
แขนงคีตศิลปไทย 

 
 แนวความคิดในการกําหนดจํานวนหองเรียนบรรยายนั้น ไดนําแนวทางการของสูตร
คํานวณการใชหอง ของเอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ97ซึ่งไดวิเคราะหจากตารางสอน
ที่ทําการเรียนการสอน โดยทําการแยกตามจํานวนขนาดความจุของนักศึกษาในการใชหอง ดังน้ี 

                                                           
7ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชน

อาคารของอุดมศึกษา.”(2556).ราชกิจจานุเบกษา เลม 130,ตอนพิเศษ 47ง (11เมษายน): 4-5 
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หองเรียนบรรยาย 320 คน 
ตารางที่ 12 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 320 คน 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร    

พัก
กล

าง
วัน

 

320x2 320x2 320x2  
อังคาร 320 320 320 320 320 320  

พุธ 320 320 320 320 320 320  
พฤหัสบด ี    320 320 320  

ศุกร        
รวม(ชม.)        

จากตารางจะเห็นไดวามีการใชหองที่ทับซอนกันในชวงบายวันจันทร ทําใหตองมีหองบรรยายขนาด 
320คน เพิ่มอีก1หอง ถาในกรณีแกไขหองที่ทับซอนกันนี้จะทําใหคาอัตราการใชหองต่ํากวา 50 % 
คํานวณจาก อัตราการใชหอง = จํานวนชั่วโมงที่ใชจริงใน1สัปดาห/จํานวนชั่วโมงที่ควรใชหองอยาง
เต็มที่ใน1สัปดาห (35ชม.) x 100 
 
ตารางที่ 13 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 320 คน 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 320 320 320 

พัก
กล

าง
วัน

 

320 320 320  
อังคาร 320 320 320 320 320 320  

พุธ 320 320 320 320 320 320  
พฤหัสบด ี    320 320 320  

ศุกร        
รวม(ชม.)        

ถาจัดวิชาที่มีการซอนทับกันไปในชวงอ่ืน ก็จะทําใหไมตองมีการเพ่ิมหอง รวมถึงอัตราการใชหองที่มี
คาเกิน50%เพราะฉะน้ันมีความตองการหองบรรยายขนาด320คนจํานวน1หอง 
 
หองเรียนบรรยาย 155 คน 
ตารางที่ 14 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 155 คน(คณะศิลปศึกษา) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 155 155 155 

พัก
กล

าง
วัน

 

155 155 155  
อังคาร 155 155 155 155x2 155x2 155x2  

พุธ        
พฤหัสบด ี        

ศุกร        
รวม(ชม.)        
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จากตารางจะมีการทับซอนการใชหองในวันอังคารชวงบาย เสนอโดย ยายวิชาดังกลาวในวันอื่น แตจะ
เกิดกรณีที่ อัตราการใชหองจะต่ํากวา 50%นําเสนอโดยเอาวิชาที่มีความจุขนาดใกลเคียงกันมา จะได
วิชาของคณะศิลปวิจิตรที่ความจุ110คน ซ่ึงวิชาดังกลาวมีการใชหองในวันพฤหัสบดีแควันเดียว 
ตารางที่ 15 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 155 คน(คณะศิลปศึกษา+คณะศิลปวิจิตร) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 155 155 155 

พัก
กล

าง
วัน

 

155 155 155  
อังคาร 155 155 155 155 155 155  

พุธ    155 155 155  
พฤหัสบด ี 110 110 110 110 110 110  

ศุกร        
รวม(ชม.)        

จากตารางเมื่อนําวิชาของคณะศิลปวิจิตรมาใชหองขนาด155คนจะทําให อัตราการใชหองขนาด155
คนเกิน50%ทําใหความตองการใชหองขนาด155คนจํานวน1หอง 
 
หองเรียนบรรยาย 85 คน 
ตารางที่ 16 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 85 คน (คณะศิลปศึกษา+คณะศิลปวิจิตร) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร    

พัก
กล

าง
วัน

 

    
อังคาร 85 85 85     

พุธ        
พฤหัสบด ี 85 85 85     

ศุกร    85 85 85  
รวม(ชม.)        

จากตารางความถี่ในการใชหองมีอัตราการใชหองต่ํากวามาตรฐานคือ26%จึงไดหาวิชาที่มีความจุ
ใกลเคียงกัน ไดแก ขนาด80 และ70คน 
 
ตารางที่ 17 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 85 คน(คณะศิลปศึกษา+คณะศิลปวิจิตร) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร    

พัก
กล

าง
วัน

 

    
อังคาร 85 85 85 70 70 70  

พุธ        
พฤหัสบด ี 85 85 85 80 80 80  

ศุกร 70 70 70 85 85 85  
รวม(ชม.)        
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จากตารางจะเห็นไดวาถาลองนําวิชาที่มีความจุ 80และ70คนมาจัดใหม จะได2หองพรอมกับอัตราการ
ใชหองที่ใกลเคียง50% เพราะฉะน้ันถาเพิ่มความจุหองเรียนขนาด80คนเปน85คน ก็จะทําใหเกิดความ
ยืดหยุนมากขึ้น จึงเสนอวาควรมีหองเรียนบรรยายขนาด 85คน จํานวน2หอง 
 
หองเรียนบรรยาย 55 คน 
ตารางที่ 18 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 55 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร    

พัก
กล

าง
วัน

 

    
อังคาร        

พุธ        
พฤหัสบด ี        

ศุกร 55 55 55     
รวม(ชม.)        

จากตารางมีการใชหองเรียนแค1วันในชวงเชาเทานั้นและคาอัตราการใชหอง 9% จึงไดลองนําวิชาที่
ขนาดความจุที่ใกลเคียงมาทดลองจัดความตองการในการใชหอง 
ตารางที่ 19 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 55 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 45 45 45 

พัก
กล

าง
วัน

 

45 45 45  
อังคาร 45 45 45     

พุธ 45 45 45 45 45 45  
พฤหัสบด ี    45 45 45  

ศุกร 55 55 55     
รวม(ชม.)        

จากตารางในวิชาที่มีความจุ45คนสามารถนํามาจัดการเรียนการสอนรวมกันกับหองขนาด55คน
ปรากฏวาทําใหหองขนาด55คนมีคาอัตราการใชหองเกิน50% 
 
หองเรียนบรรยาย 30 คน 
ตารางที่ 20 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 30 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 30x2 30x2 30x2 

พัก
กล

าง
วัน

 

    
อังคาร 30x2 30x2 30x2     

พุธ 30x2 30x2 30x2 30x2 30x2 30x2  
พฤหัสบด ี 30x2 30x2 30x2 30 30 30  

ศุกร 30 30 30 30x2 30x2 30x2  
รวม(ชม.)        
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จากตารางจะเห็นไดวามีการใชหองที่ซอนทับกัน ถาอางอิงคาอัตราการใชหองเกิน50% สามารถจัด
หองเรียนขนาด 30 คนได 2หองดังน้ี 
 
ตารางที่ 21 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 30 คน หองที่ 1 (คณะศิลปนาฏดุริยางค) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 30 30 30 

พัก
กล

าง
วัน

 

    
อังคาร 30 30 30     

พุธ 30 30 30 30 30 30  
พฤหัสบด ี 30 30 30     

ศุกร 30 30 30 30 30 30  
รวม(ชม.)        

 
ตารางที่ 22 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 30 คน หองที่ 2 (คณะศิลปนาฏดุริยางค) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 30 30 30 

 

    
อังคาร 30 30 30     

พุธ 30 30 30 30 30 30  
พฤหัสบด ี 30 30 30 30 30 30  

ศุกร    30 30 30  
รวม(ชม.)        

 
หองเรียนบรรยายขนาด 25คน  
คณะศิลปวิจิตรมีความถี่ในการใชหองที่ทับซอนกันทําใหตองมีการเพ่ิมหองอีก1หอง สรุปแลวตองการ
หองเรียนขนาด 25 คนจํานวน 4หองสวนอีก2คณะฯมีความตองการใชแคคณะฯละ1หอง 
 
ตารางที่ 23 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน หองที่ 1 (คณะศิลปวิจิตร) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร    

พัก
กล

าง
วัน

 

25 25 25  
อังคาร 25 25 25 25 25 25  

พุธ 25 25 25 25 25 25  
พฤหัสบด ี        

ศุกร 25 25 25 25 25 25  
รวม(ชม.)        
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ตารางที่ 24 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน หองที่ 2 (คณะศิลปวิจิตร) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร    

พัก
กล

าง
วัน

 

25 25 25  
อังคาร 25 25 25 25 25 25  

พุธ        
พฤหัสบด ี    25 25 25  

ศุกร 25 25 25 25 25 25  
รวม(ชม.)        

ตารางที่ 25 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 25 25 25 

พัก
กล

าง
วัน

 

25 25 25  
อังคาร 25 25 25 25 25 25  

พุธ 25 25 25     
พฤหัสบด ี 25 25 25     

ศุกร 25 25 25 25 25 25  
รวม(ชม.)        

ตารางที่ 26 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน (คณะศิลปศึกษา) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 25 25 25 

พัก
กล

าง
วัน

 

    
อังคาร 25 25 25     

พุธ 25 25 25 25 25 25  
พฤหัสบด ี    25 25 25  

ศุกร 25 25 25 25 25 25  
รวม(ชม.)        

 
หองเรียนบรรยายขนาด 15คน  
คณะศิลปวิจิตรและคณะศิลปศึกษา  มีความตองการใช คณะฯละ1หอง 
ตารางที่ 27 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 15 คน (คณะศิลปวิจิตร) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร 15 15 15 

พัก
กล

าง
วัน

 

15 15 15  
อังคาร 15 15 15 15 15 15  

พุธ 15 15 15 15 15 15  
พฤหัสบด ี    15 15 15  

ศุกร 15 15 15 15 15 15  
รวม(ชม.)        
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ตารางที่ 28 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 15 คน (คณะศิลปศึกษา) 

วัน 
คาบเรียนท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

จันทร    

พัก
กล

าง
วัน

 

15 15 15  
อังคาร 15 15 15     

พุธ 15 15 15 15 15 15  
พฤหัสบด ี 10 10 10 15 15 15  

ศุกร 15 15 15 15 15 15  
รวม(ชม.)        

จากตารางจะเห็นไดวาคณะศิลปวิจิตรมีความถี่ในการใชหองที่ทับซอนกันทําใหตองเพิ่มจํานวนเปน2
หอง พรอมกันนั้นยังไดนําวิชาที่มีความจุ 15คนและ 10 คนของคณะศิลปศึกษา จากตารางสอนเดิม
จะทําใหคาอัตราการใชหอง ไมถึง50% รวมถึงไดเพิ่มหองขนาด15คนอีก1หองเพื่อที่จะรองรับ วิชาที่มี
ความจุ 5คน สรุปตองใชหองขนาด15คน จํานวน 3 หอง 

การหาขนาดพื้นที่หองเรียนบรรยาย กิจกรรมหลักในหองบรรยายจะเปนการทําการเรียน
การสอนโดยมีผูใชสอยหลักคือ อาจารยและนักศึกษา กิจกรรมจะเปนตัวกําหนดพื้นที่ใชสอยให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมรวมถึงพฤติกรรมของผูใชสอยจะเปนตัวกําหนดวาจะทําอะไร
และมีอุปกรณ ครุภัณฑอะไรบางที่จําเปนรวมถึงระบบอาคารที่จําเปนตอการดําเนินการของกิจกรรม
ซึ่งไดแสดงไดอะแกรมดังรูป 

 

 
 

ภาพที่ 53 แสดงไดอะแกรมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 

กิจกรรมของนักศึกษา คือเขาหองโดยจะมีการเลือกที่นั่งวาจะนั่งตรงไหนซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะเปนใน
สวนของประตูทางเขา การเขาไปนั่งตองมีระยะในการเขาถึงเกาอี้ ระยะการวางตําแหนงและตองมี
เกาอี้ที่เปนเกาอี้เลคเชอรพรอมกับมีที่วางกระเปาหรืออุปกรณไวดานลางหรือดานขางของเกาอี้
ครุภัณฑ ที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาในหองบรรยายประกอบไปดวยเกาอี้เลคเชอร
จะมี2แบบคือแบบลอยตัวและแบบติดตายกับที่ ในกรณีที่หองเรียนบรรยายที่จะปรับขนาดความจุ
จําเปนตองใชแบบที่ลอยตัว 
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ภาพที่ 54 แสดงไดอะแกรมกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย 

 

 
 

ภาพที่ 55 แสดงไดอะแกรมกิจกรรมการเรียนการสอนของเจาหนาที่ 

จากไดอะแกรมขางตนจะเห็นวาการใชพื้นที่ของหองบรรยายจะถูกกําหนดโดยพฤติกรรม
ที่มีความแตกตางกันของผูใชสอยเอง เชนพนักงานจะเตรียมอุปกรณการสอนและเตรียมความพรอม
กอนที่จะใชหองเพ่ือทําการเรียนการสอน ซึ่งจะมีตัวกําหนดขนาดและรูปแบบของหองบรรยายคือ
จํานวนความจุของนักศึกษาในแตละวิชาที่ทําการเรียนการสอน ตัวแปรสําคัญที่เปนตัวกําหนดขนาด
คือ พื้นที่นั่งเรียนตอนักศึกษา1คน ซึ่งจะไดทําการวิเคราะหการใชพ้ืนที่ดังกลาวรวมถึง เหตุผลในการ
เลือกครุภัณฑโตะเกาอ้ีบรรยายใหเหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนการใชหอง จากแนวคิดการปรับเปลี่ยน
ของความจุนักศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชหองรวมถึง พื้นที่เรียนหรือพื้นที่ของเกาอี้
เลคเชอรและพ้ืนที่สอนที่อยูหนาชั้นเรียน  
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ตามตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 29 แสดงการคิดขนาดพื้นที่หองบรรยาย (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับ ครุภัณฑ ขนาดพ้ืนที่ 

ชว
งเว

ลา
กอ

นเ
ริ่ม

เรยี
น 

 

1.นศ.เขาเรียน เดินเขาหอง ทางเดิน - 30% ของพื้นที่หอง 
 เลือกที่นั่ง ทางเดิน   
 นั่ง ที่นั่งเรียน -เกาอี้ Lecture 

 
พื้นที่ตอชุด 

0.65x1.00 = 0.65 
ตรม. 

 
2.อ.เขาสอน 

เดินเขาหอง ทางเดิน - 
30% ของพื้นที่หอง 

 
 เตรียมเอกสาร+

อุปกรณในการ
สอน 

-โตะหนาชั้นเรียน โตะวางอุปกรณ 
เกาอี ้

คอมพิวเตอร 
คอนโทลเสียง

ภาพ  
พื้นที่ตอชุด 

1.40x1.50 = 2.10 
ตรม. 

 
3.จนท.เตรียม

อุปกรณ 
เดินเขาหอง ทางเดิน - 30% ของพื้นที่หอง 

 
 

 เตรียมเอกสาร+
อุปกรณในการ

สอน 

โตะหนาชั้นเรียน   

ชว
งเว

ลา
เร

ียน
หน

ังส
ือ การเรียนการ
สอน 

-ดูจอโปรเจคเตอร ที่นั่งเรียน จอโปรเจคเตอร - 
 
 

 -ดูผูสอนเขียน ที่นั่งเรียน กระดานไวท
บอรด 

 
 
- 
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ตารางที่ 29 แสดงการคิดขนาดพื้นที่หองบรรยาย (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับ ครุภัณฑ ขนาดพ้ืนที่ 

 -ถาม-ตอบ ที่นั่งเรียน   

 -เสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

หนาชั้นเรียน * ใชโตะวาง
อุปกรณ 

 

 
ระยะหางจากจอ

โปรเจคเตอรถึงแถว
แรก 2.50 ม. 

ชว
งเว

ลา
เร

ียน
เส

ร็จ
 

ออกจากหอง นศ.และอ.เก็บของ ในหองเรียน   

 เจาหนาที่เก็บ
อุปกรณ 

  
 

 ปดหอง    

ในการคิดพื้นที่  ใชจํานวนนักศึกษาเปนตัวแปล จากตารางดานบน ไดรวมพื้นที่ โตะอาจารย ที่
ระยะหางจากกระดานหนาชั้นทําให 1คนใชพื้นที่ 1.5 ตรม. จากอัตราสวนพื้นที่ตอคนที่ได เมื่อเทียบ
กับ เกณฑพื้นที่ใชสอยใน เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีคาที่ใกลเคียงกัน 
 

พื้นที่หองเรียนปฏิบัติ  
ในที่นี้คือหองปฏิบัติการ จะใชในสวนของหองปฏิบัติการตางๆของ แตละสาขาวิชาที่ทํา

การเรียนการสอน โดยจะแยกออกเปน 3 คณะดังนี้1.คณะศิลปวิจิตร2.คณะศิลปนาฏดุริยางค และ
คณะศิลปศึกษาซ่ึงแตละคณะจะมีความแตกตางกัน คือ ทางคณะศิลปวิจิตรจะเนนการฝกปฏิบัติทาง
ศิลปะ สวนคณะศิลปนาฏดุริยางคคณะศิลปศึกษาจะเนนฝกปฏิบัติไปทางนาฏศิลป คีตศิลปทั้งไทย
และสากล 

หองปฏิบัติการคณะศิลปวิจิตร โครงสรางหลักสูตรของคณะศิลปวิตร ประกอบไปดวย 3 
ภาควิชา 6 สาขาวิชา โดยแยกวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติโดยที่ภาคทฤษฎีนอกจากจะมีการเรียน
รวมกันทั้ง3คณะฯแลวก็ยังมีการเรียนรวมกันในคณะฯ สวนวิชาภาคปฏิบัติในชั้นปที่1และ2จะมีการ
เรียนรวมกันยกเวนในรายวิชาพื้นฐานศิลปะ 1และ2 ที่สาขาวิชาออกแบบไมไดรวมเรียนดวยในการ
ปฏิบัติงานศิลปะน้ันจะตองมีขั้นตอนหลักๆอยู5 ขั้นตอนคือ 1. กอนลงมือปฏิบัติงาน จะตองมีการ
เตรียมอุปกรณ 2. ปฏิบัติงานจะแยกตามเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 3. เก็บอุปกรณและทําความ
สะอาดเครื่องมือ 4. สงงาน ซึ่งจะมีการนําเสนอผลงาน สุดทายคือ 5. เก็บผลงาน 

ภาควิชาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย ประกอบไปดวย 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปะ
ไทย แยกออกเปน 2 แขนงวิชา การเรียนการสอนในแขนงสาขาวิชาศิลปไทยนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองศึกษางานศิลปกรรมโบราณแบบไทยประเพณี ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสาขาวิชาจิตรกรรมไทย 
งานปนปูนสดในแขนงสาขาวิชาชางสิปปหมู ศึกษาเทคนิคขั้นตอนและกรรมวิธี ดวยการคัดลอก
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ของเดิมเพ่ือเปนพื้นฐานองคความรูมาสราวสรรคผลงานซึ่งมีความรวมสมัยนิยม โดยมีกรอบแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

 
หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย 
ผูใชหองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารยและนักศึกษา โดยจะแบงเปน
นักศึกษาชั้นปที่ 2 แขนงจิตกรรมไทย 8 คน หองปฏิบัติการภาควิชาศิลปะไทยประกอบไปดวย2สวน
คือสวนเตรียมอุปกรณและสวนปฏิบัติงาน สวนมากจะทําการคัดลอกงานศิลปกรรมไทยประเพณี
โบราณเปนหลักและมีการสรางสรรคงานและนําเสนอ วิเคราะหงานจะมีการเตรียมเฟรมผาใบโดยจะมี
การเตรียมกอนวันที่มีการเรียนการสอนและสวนปฏิบัติงาน 

กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพ่ิม 
นักศึกษาชั้นปที่ 1   
ศึ กษา พื้ นฐ านงา นศิ ล ป ไท ย
เบื้องตนไดแกการปนปูนสดและ
ลายรดน้ําโดยจะเรียนรวมกันทั้ง
2ภาควิชาคือภาควิชาศิลปไทย 
และภาควิชาศิลปกรรม ยกเวน
ภ า ค วิ ช าอ อ กแ บ บ  โ ด ย จ ะ
แบงกลุ มนักศึ กษาออกเปน5
กลุมๆละ20คน เรียน3ครั้งตอ1
ภาคเรียนโดยใหครบทุกสาขา ทั้ง
5สาขาวิชา 

หองปฏิบัติการปนปูนสด 
หองปฏิบัติการลายรดน้ํา 

เทอมที่1จะเรียนงานปนปูน
สดเบื้องตน 
เทอมที่2จะเรียนเทคนิคลาย
รดน้ําเบื้องตน 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
ศึกษาพื้นฐานศิลปไทยเชนงาน
ปนปูนสดและชางรักเพราะเปน
เท ค นิ ค ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร
สรางสรรคงานรูปแบบรวมสมัย 

หองปฏิบัติการปนปูนสด 
หองปฏิบัติการลายรดน้ํา 
หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย 

จําทําการคัดลอกลายจาก
แหลงศิลปกรรม 

นักศึกษาชั้นปที่ 3   
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ 
และปฏิ บัติ งานสรางสรรค ใ น
เทคนิคตางๆ 

หองปฏิบัติการสวนบุคคลงาน
จิตรกรรมไทย 
หองปฏิบัติการสวนบุคคลงานปน
ปูนสด 

อาจ าร ย จ ะตั้ ง หั ว ข อ ใ ห
นักศึกษาปฏิบัติ งานตาม
แขนงวิชาที่เลือก 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
เปนสวนศึกษาและปฏิบัติงาน
โครงการศิลปนิพนธ ตามหัวขอ
เฉพาะบุคคลที่ผานการอนุมัติ
แลวจากคณะกรรมการตรวจ 

หองปฏิบัติการสวนบุคคลงาน
จิตรกรรมไทย 
หองปฏิบัติการสวนบุคคลงานปน
ปูนสด 

 

70 



 
 

ภาพที่ 56 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย 

 

ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียมอุปกรณ 1.1ทําโครงเฟรม 
 
 

พื้นที่ stock ไม  
-ไมทอนความยาว
ประมาณ4เมตร 

cantilever-
Rack2ดานขนาด 
1.75x4.0ม. 

 
 

 
พื้นที่ = 22.5ตรม. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

หองทําเฟรมไม 
-ใชเวลาในการ
ประกอบเฟรม15
นาทีตอชุด 1ชั่วโมง
ทําได 4 เฟรม 
-นักศึกษา 8 คนใช2
ชั่วโมง มีความ
ตองการใชพืน้ที่ 
2unit 

โตะเลื่อยวงเดือน
ชนาด0.8ม.
x0.75ม. 

 

 
พื้นที ่=7.7 ตรม. 
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ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 

1.2 ยิงเฟรมและขึง
ผาใบ 

หองทําเฟรมไม 
-ใชเวลาในการ
ประกอบเฟรม15
นาทีตอชุด 1ชั่วโมง
ทําได 4 เฟรม 
-นักศึกษา 8 คนใช2
ชั่วโมง มีความ
ตองการใชพืน้ที่ 
2unit 

-โตะปฏิบัติงาน
ไม ขนาด
0.75x1.2ม. 
-ปนยิง+ปมลม 

 
พื้นที=่10.24ตรม. 

 

1.3ทาดวยสีน้ํา
พลาสตกิลงบนผาใบ 

พื้นที่ทาส ี
-ใชเวลาในการทา
เฟรม15นาทีตอชุด 8
คนใชเวลา2hr.ตองใช 
2 unit 
 

 
 

พื้นที=่2.00ตรม. 

 1.4ทิ้งไวใหแหง 
พื้นที่ตากเฟรม 
-ใชพื้นที่ 1คน/unit 

 2ตร.ม./ชุด 

 

1.5 เก็บ รอนําไปใช พื้นที่เก็บงาน 
-1ชุดเก็บได 5 เฟรม
ใชทั้งหมด 2 ชุด 

-บารเก็บเฟรม 

 
พื้นที่ = 8.8 ตรม. 

 
2.ปฏิบัติงาน 2.1 คัดลอกงาน 

2.2 ลงสี(ใชสฝีุน) 
 

พื้นที่เขียนงาน 
 

-ขาตั้งเฟรม 
-โตะวางของ 
-บอรดติดงาน
ตนแบบหรือแบบ
ราง 

 
พื้นที่ = 4.00 ตรม. 
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ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

3.หลัง
ปฏิบัติงาน(หมด
ชั่วโมง) 

3.1เก็บเครื่องมือ พื้นที่เขียนงาน   
 

 
พื้นที่ = 2.10 ตรม. 

 

3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

-ซิงค 
-อยูในหอง 

-เคาทเตอรลาง 
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง 

 3.3 ทํางานตอ พื้นที่เขียนงาน   
 
 

4.สงผลงาน 4.1 รอนําเสนองาน พื้นที่เขียนงาน   
 

  สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล 

 ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 

ตรม. 
 

5.เก็บผลงาน 5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง 

หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง 

 ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 
ตรม./5ผลงาน 

 

 
หองปฏิบัติการลายรดน้ํา 
หนาที่หลักของหองนี้คือการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติลายรดซึ่งจะเปนพื้นฐานในการสรางสรรคงาน 
เปนงานประณีตศิลปดานการตกแตง มีรูปแบบ และการทําสืบเน่ืองกันมาแตโบราณ จัด เปนงานชาง
ศิลป ประเภทหนึ่งซึ่งรวมอยูในชางรักอันเปนชางหมู หนึ่งในบรรดาชางหลวง หรือชางประจําราช
สํานักซ่ึงเรียกกันวา “ชางสิบหมู” 

ผูใชสอยจะเนนนักศึกษาชั้นปที่ 2 เพราะเปนชั้นปที่มีการเลือกสาขาวิชาเอก และเปน
การเรียน การฝกปฏิบัติเพื่อเปนพื้นฐานการขึ้นรูปในการสรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆ สวนปที่3และป
ที่4 จะใชหองน้ีสําหรับขั้นตอนการเตรียมวัสดุ การทดลองเทคนิคใหมๆตามรายวิชาหรืหัวขอที่อาจารย
เปนคนตั้ งโจทยใหปฏิบัติและใชพื้นที่ปฏิบัติ งานสวนบุคคลในการสรางสรรค งานตอไป ซึ่งมี
รายละเอียดจํานวนดังน้ี นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนเปนกลุมๆ นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 8คน 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 8คน และ นักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 8คน กิจกรรมและพฤติกรรม จะมี
ขั้นตอนอยู 3 ขั้นตอนคือ เตรียมอุปกรณ ปฏิบัติงานและสงงาน 
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ภาพที่ 57 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการลายรดน้ํา 

ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการลายรดน้ํา (ตอ) 

กิจกรรม พฤติกรรม 
พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.เตรียมอุปกรณ 1.1นําไมอัด10มม. 
มาตัดใหไดขนาด 

บริเวณเก็บไมอัด -ชั้นเก็บไมอัด
ชนาด1.2ม.
x2.40ม. 

 
11.52 ตรม. 

  บริเวณตัดไมอัด -โตะเลื่อยวง
เดือนขนาด0.8ม.
x0.75ม. 

 
7.7 ตรม. 

 1.2นํามาขัดแตงให
เรียบ 

สวนทํางานขัด -โตะปฏิบัติงาน
ไม ขนาด
0.75x1.2ม. 
 

10.24ตรม. 
4คน/ชุด 

 1.3โปวดวยรักสมุกที่
ผสมระหวางดินสอ
พองกับรางรัก 

-ใชพื้นทีเ่ดียวกับสวน
ขัด 

 
 

74 



ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการลายรดน้ํา (ตอ) 

กิจกรรม พฤติกรรม 
พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

 1.4 ลางแลวโปวจน
แผนเรียบ 

อางลางแผนงาน -เคาทเตอรลาง 
-ตูแขวนเก็บของ 

 
พื้นที่ = 2.10 ตรม. 

 1.5.นําไปบม  -ตูบมขนาด
1.2x1.2ม.สูง1.6
ม. 

 

 
พื้นที่ = 6.24ตรม. 
Max.ขนาด1.2x2.4

จํานวน10แผน 
 

2.เริ่มทํางาน 2.1.ถายแบบลงโดยใช
เข็มปรุไปตามเสนแลว
ใชลูกประคบฝุนลูบ
ตามแบบ 

พื้นที่ทํางาน   

 
พื้นที่ = 2.10 ตรม. 

 
 2.2.เขียนตามเสนและ

ถมพื้นดวยน้ํายา
หรดาล 

พื้นที่ทํางาน  
 

 2.3.เช็ดรกัออกโดย
การใชสําลีแตะรัก
เคี่ยวแลวเช็ดใหทั่ว 

พื้นที่ทํางาน  
 

 2.4.ปดทองคําเปลว พื้นที่ทํางาน   
 2.5.ทําการรดน้าํ  

เช็ดใหแหงรอสงงาน 
อางลางแผนงาน -เคาทเตอรลาง 

-ตูแขวนเก็บของ 

 
พื้นที่ = 2.10 ตรม. 

3.หลังปฏิบัติงาน
(หมดชั่วโมง) 

3.1เก็บเครื่องมือ พื้นที่เขียนงาน  
 

 3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

ซิงค 
อยูในหอง 

-เคาทเตอรลาง 
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง 
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ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการลายรดน้ํา (ตอ) 

กิจกรรม พฤติกรรม 
พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

 3.3เก็บงานรอนําเสนอ
งาน 

พื้นที่เก็บงาน -บารเก็บงาน 

พื้นที่ = 8.8 ตรม. 
 

4.สงงาน -นําเสนอ หองเสนอผลงาน   
 

5.เก็บผลงาน 5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง 

หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง 

  
 
 

 
 
 
หองปฏิบัติการปนปูนสด  

เปนหองที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในงานปนปูนสดซึ่งเปนหนึ่งในงาน”ชางสิปป
หมู”ที่มีมาอยางยาวนาน สังเกตไดจากโบราณสถานที่ยังหลงเหลืองานปูนปนซึ่งมีความทนทานแม
เวลาจะลวงเลยมา โดยมีเทคนิคขั้นตอนการผสมปูนหรือที่เรียกกันวา”ปูนตํา” ผูใชสอยจะเปน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของภาควิชาศิลปไทยและ
ภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนเปนกลุมๆจะใหทดลองทํางานชิ้นเล็กๆประมาณ30x30ซม.เพื่อจะ
ไดรูการทํางานปนปูนสดเบื้องตน  

กลุมผูใชอาคาร 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 แขนงสาขาวิชาชางสิปปหมู จํานวน 7 คน ฝกปฏิบัติเพื่อเปนพื้นฐาน

การขึ้นรูปในการสรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆโดยศึกษาจากอาคารทางสถาปตยกรรมไทยที่ไปศึกษา
มาคัดลอกมาปฏิบัติ 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 แขนงสาขาวิชาชางสิปปหมู จํานวน 7 คน จะเปนการปฏิบัติเชิง
ทดลองโดยอาจารยเปนผูตังหัวขอใหปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปที่ 4 แขนงสาขาวิชาชางสิปปหมู จํานวน 7 
คนทดลองเทคนิคและศึกษาแนวความคิด คติของงานและศึกษาจัดทําโครงการศิลปะนิพนธ แผนผัง
การใชสอยประกอบไปดวยขั้นตอนการทําปูนตํา การขึ้นงาน การข้ึนรูป และขั้นตอนการสงงาน 
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ภาพที่ 58 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการปนปูนสด 

ตารางที่ 32 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปนปูนสด (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียมปูนตํา 1.1นําปูนขาว ทราย 
กาวหนังควาย เยื่อ
กระดาษมาตําเขา
ดวยกันจนเหนียว 

พื้นที่ทําปูนตํา -ชั้นเก็บไมอัด
ชนาด1.2ม.
x2.40ม. 

 
พื้นที ่=11.52 ตรม. 

  พื้นที่เก็บสวนผสม -สวนผสมใสใน
ถังพลาสติก 
-ตูแขวนเก็บ
อุปกรณ 

 
พื้นที ่=1.5 ตรม. 

 1.2ทําเสร็จแลวใสใน
ถุงพลาสติกมัดใหแนน
เอา แชน้ําปองกัน
อากาศเขา 

พื้นที่เก็บ -อางใสน้ํา
สําหรับแชถุง
ปูน  

พื้นที ่=1.5 ตรม. 
2.การขึ้นงาน 2.1ขึ้นโครงโดยใช

เหล็กหรือลวดแลวนํา
ปูนที่ไดจากการตํามา
ปนขึ้นรูป 

พื้นที่ทํางาน  

 
พื้นที่ = 2.10 ตรม./คน 

3.หลัง
ปฏิบัติงาน(หมด
ชั่วโมง) 

3.1ทําความสะอาด พื้นที่ทํางาน 
-ที่วางsink 
-1คน/ตัว 
 

-เคาทเตอร
ลาง 
-ตูแขวนเก็บ
ของ 

 
พื้นที่ = 2.10 ตรม. 
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ตารางที่ 32 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปนปูนสด (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 3.2เก็บงานนูนต่าํรอ
สงงาน 

พื้นที่เก็บงาน 
-ป1 ป2 ชั้นปละ1ชุด 

-ใชวิธีการพิงไว 
-เปนที่เก็บ
ผลงานไปในตัว 
-min.ขนาด
A1วางได15
แผน 

พื้นที่ = 2.40 ตรม. 

 3.3เก็บงานนูนสูงรอ
สงงาน 

พื้นที่เก็บงาน 
-ป1 ป2 ชั้นปละ1ชุด 

-ปรับขนาดชั้น 
-มีพลาสติกปด
โดยรอบ 
-ชั้นละ6ชิ้น
ทั้งหมด5ชั้น
จะได20ชิ้น 

 
พื้นที่ = 2.64ตรม. 

4.สงงาน -นําเสนอ หองเสนอผลงาน   
5.เก็บผลงาน 5.1นําไปเก็บรอจัด

แสดง 
หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง 

 
 

หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล 
เปนหองปฏิบัติการสวนบุคคลทางดานจิตรกรรมไทย โดยการศึกษางาน ถูกตั้งหัวขอ เพื่อที่จะไดฝก 
ทักษะ เทคนิค แนวคิดงานทางดานจิตรกรรมไทย ผูใชสอย จะเปน นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 8 คน 
และ นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 8 คนแผนผังการใชสอยประกอบไปดวยขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ 
รางแบบ การนําเสนอแบบราง และขั้นตอนการสงงาน 
 

 
 

ภาพที่ 59 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล 
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ตารางที่ 33 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล  

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.รับโจทย 
 

1.1นศ.ป3 อาจารย
ผูสอนจะใหโจทย 
1.2นศ.ป4เสนอหัวขอ 

หองบรรยาย  
 

2.เตรียมอุปกรณ 2.1.เตรียมFrameใน
การทํางาน 

หองปฏิบัติงาน
จิตรกรรมไทย 

 
 

3.ปฏิบัติงาน 3.1เตรียมขอมูล สวนโตะทํางาน -โตะทํางาน 
-คอมพิวเตอร 
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ 

 
พื้นที่ = 1.95ตรม. 

 3.2คัดลอกงาน 
 

พื้นที่เขียนงาน 
 

-ขาตั้งเฟรม 
-โตะวางของ 
-บอรดติดงาน
ตนแบบหรือ
แบบราง 

 
พื้นที่ = 4.00 ตรม. 

4.หลังปฏิบัติงาน 4.1ทําความสะอาด พื้นที่ทํางาน 
พื้นที่วางsink 
 

-เคาทเตอร
ลาง 
-ตูแขวนเก็บ
ของ  

พื้นที่ = 2.10 ตรม. 

 4.2รอทํางานตอ พื้นที่ทํางาน   
 4.3รอสงงาน พื้นที่เก็บผลงาน -บารเก็บงาน 

 
พื้นที่ = 8.8 ตรม.(ตอ

คน) 
4.สงงาน -นําเสนอ หองเสนอผลงาน   
5.เก็บผลงาน -นําไปเก็บรอจัดแสดง หองเก็บผลงานรอจัด

แสดง 
 

 

หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล 
ศึกษาคนควาและปฏิบัติงานในแนวทางการสรางสรรคงานศิลปกรรมไทยแบบประเพณี โดยใชเทคนิค
ของงานชางสิปปหมูนํามาพัฒนาสรางสรรคผลงานตามแนวคิด และรูปแบบแนวทางสวนบุคคลตาม
ลักษณะงานศิลปกรรมไทย 
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ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 7คนและนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 7คนแผนผังการใชสอย
ประกอบไปดวยขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ รางแบบ การนําเสนอแบบราง และขั้นตอนการสงงาน 
 

 
 

ภาพที่ 60 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการสวนบุคคลปนปูนสด 

ตารางที่ 34 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
รายละเอียด 

ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.รับโจทย 
 

1.1นศ.ป3 อาจารย
ผูสอนจะใหโจทย  
1.2นศ.ป4เสนอหัวขอ 

หองบรรยาย  
 

2.เตรียมอุปกรณ 2.1.เตรียมFrameใน
การทํางาน 

-ใชหองปฏิบัติงานปน
ปูนสด 

 
 

3.ปฏิบัติงาน 3.1เตรียมขอมูล สวนโตะทํางาน -โตะทํางาน 
-คอมพิวเตอร 
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ  

1.95ตรม. 
 3.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน

ปนปูน 
 

สวนทํางาน -มีแทนปน
เทคนิคนูนต่ํา 
นูนสูง1ชุด 

 
3.24ตรม. 

4.หลัง
ปฏิบัติงาน 

4.1ทําความสะอาด พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่วางsink 
 

-เคาทเตอร
ลาง 
-ตูแขวนเก็บ
ของ 

 
พื้นที่ = 2.10 ตรม. 
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ตารางที่ 34 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
รายละเอียด 

ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 4.2รอทํางานตอ พื้นที่ทํางาน   
 4.3รอนําเสนอผลงาน พื้นที่เก็บงาน -ใชวิธีการพิงไว 

-เปนที่เก็บ
ผลงานไปในตัว 
-min.ขนาด
A1วางได15
แผน 

 
พื้นที่ = 2.40 ตรม. 

  พื้นที่เก็บงาน -ปรับขนาดชั้น 
-มีพลาสติกปด
โดยรอบ 
-ชั้นละ6ชิ้น
ทั้งหมด5ชั้น
จะได20ชิ้น 

 
พื้นที่ = 2.64ตรม. 

5.สงงาน -นําเสนอ หองเสนอผลงาน   
6.เก็บผลงาน -นําไปเก็บรอจัดแสดง หองเก็บผลงานรอจัด

แสดง 
 

 

 
จากตารางการวิเคราะหพื้นที่ใชสอย สามารถสรุปพื้นที่ภาควิชาศิลปไทยไดดังนี ้
ตารางที่ 35 แสดงพ้ืนที่หองปฏิบัติการในภาควิชาศิลปไทย (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ 
ขนาดพืน้ที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ    
 ทํากรอบเฟรมผาใบ 17.94 2 35.88 
 ทําแผนไมอัด 17.94 2 35.88 

 Stock ไมทําเฟรม 22.5 1 22.5 

 Stock ไมอัด 11.52 1 11.52 

 ทาสีเฟรม 2 2 4 

 ตากเฟรมผาใบ 2 8 16 

 เก็บเฟรมผาใบ 8.8 2 17.6 

 เก็บของ  15% 21.50 

 รวม 164.88 

 ทางสัญจร 25 % 41.22 

 รวมพื้นที่หอง 206.10 
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ตารางที่ 35 แสดงพ้ืนที่หองปฏิบัติการในภาควิชาศิลปไทย (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ 
ขนาดพืน้ที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

2. หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย    

 ปฏิบัติงาน 4 8 32 

 ซิงคทําความสะอาด 2.1 2 4.2 

 เก็บผลงาน 8.8 2 17.6 

 เก็บของ  15% 8.07 

 รวม 53.8 

 ทางสัญจร 25 % 13.45 

 รวมพื้นที่หอง 67.25 

3. หองปฏิบัติการลายรดน้ํา    

 เตรียมแผนงาน(ลางแผน) 2.10 4 32 

 ซิงคทําความสะอาด 2.1 2 4.2 

 บม 6.24 2 12.48 

 ทํางานรายรดน้ํา 2.10 8 16.8 

 เก็บผลงาน 8.8 2 17.6 

 เก็บของ  15% 12.46 

 รวม 95.54 

 ทางสัญจร 25 % 23.89 

 รวมพื้นที่หอง 119.43 

4. หองปฏิบัติการปนปูนสด    

 เตรียมปูนตํา 13.52 2 27.04 

 ทํางาน 2.1 7 14.7 

 ซิงค 2.1 2 4.2 

 เก็บผลงาน 5.04 2 10.08 

 เตรียมปูนตํา 13.52 2 27.04 

 เก็บของ  15% 12.46 

 รวม 95.52 

 ทางสัญจร 25 % 23.88 

 รวมพื้นที่หอง 119.40 
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ตารางที่ 35 แสดงพ้ืนที่หองปฏิบัติการในภาควิชาศิลปไทย (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ 
ขนาดพืน้ที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

5. หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล    

 ทํางาน 16.85 7 117.95 

 รวม 117.95 

 ทางสัญจร 25 % 29.49 

 รวมพื้นที่หอง 147.44 

6. หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล    

 ทํางาน 12.03 7 84.21 

 รวม 84.21 

 ทางสัญจร 25 % 21.25 

 รวมพื้นที่หอง 105.26 

 
ภาควิชาศิลปกรรม 
ภาควิชาศิลปกรรม ประกอบไปดวย 4 สาขาวิชา ประกอบไปดวย สาขาวิชาจิตรกรรม 

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาภาพพิมพ และสาขาประติมากรรม 
สาขาวิชาจิตรกรรม การเรียนการสอนในสาขาวิชาจิตรกรรมจะเนนทางดานทักษะ กลาวคือจะให
น้ําหนักกับการฝกทักษะของแตละบุคคล โดยมีอาจารยคอยแนะนําอยางใกลชิดโดยจะมีหัวขอโจทย
หรือการตั้งหุน ไมวาจะเปนหุนน่ิง หุนสดเปนตน จะเห็นไดวาในสวนของหองปฏิบัติงานตองแยกในแต
ละชั้นป กรอบรายละเอียดการเรียนการสอนมีดังน้ี 
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพ่ิม 
นักศึกษาชั้นปที่ 1   
เรียนพ้ืนฐานงานจิตรกรรมโดยใช
เทคนิค วาดเสน การเริ่มใชสี
น้ํามัน สีนํ้าเบื้องตน 

หองปฏิบัติการจิตรกรรม1 แบงกลุมนักศึกษาออกเปน5
กลุมๆละ20คน เรียน3ครั้งตอ
1ภาคเรียนโดยใหครบทุ ก
สาขา ทั้ง5สาขาวิชา 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
-เทคนิค การใ ช สี อะค ริ ลิ ค  สี
น้ํามันในขั้นสูงและเทคนิคผสม 
โดยการนํางานจากศิลปนที่มี
ชื่อเสียงมาเปนตัวอยางในการตั้ง
หัวขอเพื่อจะใหเริ่มสรางสรรค
ผลงาน 

หองปฏิบัติการจิตรกรรม 2 เปนหองปฏิบัติและฝกทักษะ
งานจิตรกรรมตามหลักทฤษฎี 
จ า ก หุ น นิ่ ง แ บ บ ค น แ ล ะ
ทิวทัศน ในเทคนิคตางๆเชนสี
น้ํามัน สีอะครีลิค สีนํ้า 
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นักศึกษาชั้นปที่ 3   
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ 
และปฏิ บัติ งานสรางสรรค ใ น
เทคนิคตางๆ 

หองปฏิบัติการจิตรกรรม 3 สอนเทคนิคที่สูงขึ้นรวมทั้งจะ
แยกสรางสรรคงานตามหัวขอ
ของแตละบุคคล 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
ศึกษาและปฏิบัติงานโครงการ
ศิลปนิพนธ  ตามหัวขอเฉพาะ
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว 

หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวน
บุคคล 
 

 

หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 
เปนหองเรียนปฏิบัติการจิตรกรรมขั้นพ้ืนฐานงานจิตรกรรมโดยใชเทคนิค วาดเสน การเริ่มใชสีน้ํามัน 
สีนํ้าเบื้องตนจากหุนน่ิงรวมถึงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณในการทํางาน ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 
จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรม
จํานวน 100 คนเปนกลุมๆ จะมีการเตรียมวัสดุและขั้นตอนการทํางาน 
 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 
 
ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียมอุปกรณ 1.1ทําโครงเฟรม 
 

หองทําเฟรมไม -โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด
0.8ม.x0.75ม. 

 
พื้นที ่=7.7 ตรม. 
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ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 

 

1.2ยิงเฟรมและขึงผาใบ  -โตะ
ปฏิบัติงานไม 
ขนาด
0.75x1.2ม. 
-ปนยิง+ปมลม 

 
พื้นที=่10.24ตรม 

 

 

1.3ทาดวยสีน้ําพลาสติก
ลงบนผาใบ 

   
พื้นที=่2.00ตรม. 

 
 

 1.4ทิ้งไวใหแหง พื้นที่ตากเฟรม  2ตร.ม./ชุด 

 

1.5เก็บ รอนําไปใช พื้นที่เก็บงาน -บารเก็บเฟรม 

 
พื้นที่ = 8.8 ตรม. 

 
2.ปฏิบัติงาน 2.1อาจารยจัดหุน พื้นที่เก็บหุน -ตูเก็บหุน 

0.4x1.2x1.6
ม.(กxยxส)  

พื้นที่ = 8.8 ตรม. 
 2.2วาดตามหุนแบบ 

 
 

พื้นที่เขียนงาน 
 

-ขาตั้งเฟรม 
-โตะวางหุน
ขน1.0x1.0ม. 
-โตะอุปกรณ 
 

 
พื้นที่ =128.8 ตรม.

(15คน) 
 

 2.3ลงส ี พื้นที่เขียนงาน - - 
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ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

  อางซิงค 
-1คนใชเวลา5นาท ี
1ชุด/5คน 

-เคาทเตอร
ลาง 
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง  

พื้นที่ =1.06 ตรม 
 2.3พักสายตา พื้นที่พักผอน -ชุดโซฟา  

3.หลัง
ปฏิบัติงาน 

3.1เก็บเครื่องมือ พื้นที่เขียนงาน   

 3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

อางซิงค   

 3.3ทํางานตอ พื้นที่เขียนงาน   
4.สงผลงาน 4.1รอนําเสนองาน พื้นที่เขียนงาน   

  สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล 

- ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม. 

5.เก็บผลงาน 5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง 

หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง 

- ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม. 

หองปฏิบัติการจิตกรรม 2 
เปนหองปฏิบัติและฝกทักษะงานจิตรกรรมตามหลักทฤษฎี จากหุนน่ิงแบบคนและทิวทัศน ในเทคนิค
ตางๆเชนสีน้ํามัน สีอะครีลิค สีน้ํา มี ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 25 คน ดังแผนผังการ
กิจกรรมตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 62 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตกรรม 2 

86 



สามารถวิเคราะหพืน้ที่ดังตารางตอไปนี ้

ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม2 (ตอ)  

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียมอุปกรณ 1.1ทําโครงเฟรม 
 

หองทําเฟรมไม -โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด
0.8ม.x0.75ม. 

 
พื้นที ่=7.7 ตรม. 

 

1.2ยิงเฟรมและขึงผาใบ  -โตะ
ปฏิบัติงานไม 
ขนาด
0.75x1.2ม. 
-ปนยิง+ปมลม 

 
พื้นที=่10.24ตรม. 

 

1.3ทาดวยสีน้ําพลาสติก
ลงบนผาใบ 

  
 

พื้นที=่2.00ตรม. 

 1.4ทิ้งไวใหแหง พื้นที่ตากเฟรม  2ตร.ม./ชุด 

 

1.5เก็บ รอนําไปใช พื้นที่เก็บงาน -บารเก็บเฟรม 

 
พื้นที่ = 8.8 ตรม. 

2.ปฏิบัติงาน 2.1อาจารยจัดหุน พื้นที่เก็บหุน -ตูเก็บหุน 
0.4x1.2x1.6
ม.(กxยxส) 

 
พื้นที่ =1.92 ตรม. 

 2.2วาดตามหุนแบบ 
 
 

พื้นที่เขียนงาน 
(15คน) 

-ขาตั้งเฟรม 
-โตะวางหุน
ขน1.0x1.0ม. 
-โตะอุปกรณ 
 

พื้นที่ =128.8 ตรม. 
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ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม2 (ตอ)  

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 2.3 ลงส ี พื้นที่เขียนงาน - - 

  อางซิงค -เคาทเตอร
ลาง 
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง 

 

 
พื้นที่ =1.06 ตรม 

 
 2.3พักสายตา พื้นที่พักผอน -ชุดโซฟา 

 
 

3.หลัง
ปฏิบัติงาน(หมด
ชั่วโมง) 

3.1เก็บเครื่องมือ พื้นที่เขียนงาน   

 3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

อางซิงค 
 
 

  

 3.3ทํางานตอ พื้นที่เขียนงาน 
 

  

4.สงผลงาน 4.1รอนําเสนองาน พื้นที่เขียนงาน 
 

  

  สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล 

-  
ใชขนาดเทาบารเก็บ

เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.
(5ชิ้น) 

 
5.เก็บผลงาน 5.1นําไปเก็บรอจัด

แสดง 
หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง 

-  
ใชขนาดเทาบารเก็บ

เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.
(5ชิ้น) 

 

 
หองปฏิบัติการจิตกรรม 3 
ลักษณะรูปแบบจะเหมือนหองปฏิบัติการจิตกรรมป 2แตจะแตกตางที่การเรียนการสอนเทคนิคที่
สูงขึ้นรวมทั้งจะแยกสรางสรรคงานตามหัวขอของแตละบุคคล มีผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 3จํานวน 25 
คน ซึ่งมีแผนผังการกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 63 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตกรรม 3 
 
ตารางที่ 38 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 3 (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียม
อุปกรณ 

1.1ทําโครงเฟรม 
 

หองทําเฟรมไม -โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด
0.8ม.x0.75ม. 

 

 
พื้นที ่=7.7 ตรม. 

 
 1.2ยิงเฟรมและขึงผาใบ  -โตะ

ปฏิบัติงานไม 
ขนาด
0.75x1.2ม. 
-ปนยิง+ปมลม 

 
พื้นที=่10.24ตรม. 

 

 

1.3ทาดวยสีน้ําพลาสติก
ลงบนผาใบ 

   
พื้นที=่2.00ตรม. 

 1.4ทิ้งไวใหแหง พื้นที่ตากเฟรม  2ตร.ม./ชุด 
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ตารางที่ 38 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 3 (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 

1.5เก็บ รอนําไปใช พื้นที่เก็บงาน -บารเก็บเฟรม 

 
พื้นที่ = 8.8 ตรม. 

2.ศึกษารูปแบบ
งาน 

 ใชหองบรรยาย  
 

3.ปฏิบัติงาน -วาดหุนนิ่ง และหุนคน
จริง 

ใชหองปฏิบัติงานจิต
กรรม 2 

 
 

 -ปฏิบัติตามโจทยที่
อาจารย 

พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
สวนบุคคล 

-ขาตั้งเฟรม 
-โตะวางของ 
 

 
พื้นที่ =4 ตรม.ตอ คน 

4.หลัง
ปฏิบัติงาน(หมด
ชั่วโมง) 

4.1เก็บเครื่องมือ พื้นที่เขียนงาน   

 4.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

อางซิงค -เคาทเตอร
ลาง 
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง 

 
พื้นที่ =1.06 ตรม 

 4.3ทํางานตอ พื้นที่เขียนงาน   

5.สงผลงาน 5.1รอนําเสนองาน พื้นที่เขียนงาน   

  สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล 

- ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.

(5ชิ้น) 
6.เก็บผลงาน 6.1นําไปเก็บรอจัด

แสดง 
หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง 

- ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.

(5ชิ้น) 

หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล 
เปนหองปฏิบัติการสวนบุคคลฝกทักษะรวมถึงทดลองเทคนิคตางๆตลอดจนการทําโครงการศิลป
นิพจนโดยเพ่ิมพื้นที่ในสวนการจัดทําเอกสาร มีผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 4จํานวน 25 คน มีแผนผัง
การกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 64 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล 
 

ตารางที่ 39 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เสนอภาคขอมูล  -ใชหองบรรยาย   
2.เสนอแบบราง -sketchใส

กระดาษ 
สวนโตะทํางาน -โตะทํางาน 

-คอมพิวเตอร 
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ 

 
พื้นที่ = 1.95ตรม. 

3.เตรียมเฟรมเขียน
งาน 

1.1ทําโครงเฟรม 
 

-หองทําเฟรมไม -โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด0.8ม.
x0.75ม.  

พื้นที ่=7.7 ตรม. 

 

1.2ยิงเฟรมและขึง
ผาใบ 

 -โตะปฏิบัติงาน
ไม ขนาด
0.75x1.2ม. 
-ปนยิง+ปมลม 

 
พื้นที=่10.24ตรม. 

 

1.3ทาดวยสีน้ํา
พลาสตกิลงบนผาใบ 

   
พื้นที=่2.00ตรม. 
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ตารางที่ 39 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 1.4ทิ้งไวใหแหง พื้นที่ตากเฟรม  2ตร.ม./ชุด 

 

1.5เก็บ รอนําไปใช พื้นที่เก็บงาน -บารเก็บเฟรม 

 
พื้นที่ = 8.8 ตรม. 

4.ปฏิบัติงาน -ลงมือปฏิบัติงานราง
แบบจริง ทําการลงสี
จนงานเสร็จ 

พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
สวนบุคคล 

-ขาตั้งเฟรม 
-โตะวางของ 
 

 
พื้นที่ =4 ตรม.ตอ คน 

5.หลังปฏิบัติงาน -เก็บเครื่องมือ พื้นที่เขียนงาน   

 -ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

อางซิงค -เคาทเตอรลาง 
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง  

พื้นที่ =1.06 ตรม 
 -ทํางานตอ พื้นที่เขียนงาน   

6.สงผลงาน -รอนําเสนองาน พื้นที่เขียนงาน   

  สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล 

- ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 

ตรม.(5ชิ้น) 
7.เก็บผลงาน -นําไปเก็บรอจัด

แสดง 
หองเก็บผลงานรอ
จัดแสดง 

- ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 

ตรม.(5ชิ้น) 

จากการวิเคราะหพื้นที่ขางตนสามารถสรุปพื้นที่ในสวนของหองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรมไดดังนี้ 
ตารางที่ 40 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ ขนาดพืน้ที่(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ    
 ทํากรอบเฟรมผาใบ 17.94 2 35.88 
 Stock ไมทําเฟรม 17.94 2 35.88 

 Stock ไมทําเฟรม 22.5 1 22.5 

 ทาสีเฟรม 2 2 4 

 ตากเฟรมผาใบ 2 8 16 

92 



ตารางที่ 40 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ ขนาดพืน้ที่(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

 เก็บเฟรมผาใบ 8.8 2 17.6 

 เก็บของ  15% 19.78 

 รวม 151.64 

 ทางสัญจร 25 % 37.91 

 รวมพื้นที่หอง 189.55 

2. ปฏิบัติการจิตรกรรม 1    

 ปฏิบัติงาน 128.8 2 257.6 

 ซิงคทําความสะอาด 1.06 6 6.36 

 เก็บเฟรมผาใบ 8.8 6 52.8 

 เก็บของ  15% 47.51 

 รวม 364.27 

 ทางสัญจร 25 % 91.07 

 รวมพื้นที่หอง 
455.34 

 

3. ปฏิบัติการจิตรกรรม 2    

 ปฏิบัติงาน 128.8 2 257.6 

 ซิงคทําความสะอาด 1.06 6 6.36 

 เก็บเฟรมผาใบ 8.8 6 52.8 

 เก็บของ  15% 47.51 

 รวม 364.27 

 ทางสัญจร 25 % 91.07 

 รวมพื้นที่หอง 
455.34 

 

4. ปฏิบัติการจิตรกรรม 3    

 ปฏิบัติงาน 128.8 2 257.6 

 ซิงคทําความสะอาด 1.06 6 6.36 

 เก็บเฟรมผาใบ 8.8 6 52.8 

 เก็บของ  15% 47.51 

 รวม 364.27 

 ทางสัญจร 25 % 91.07 

 รวมพื้นที่หอง 
455.34 
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ตารางที่ 40 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ ขนาดพืน้ที่(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

5. หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล    

 ทํางาน 13.86 25 346.5 

 รวม 346.5 

 ทางสัญจร 25 % 86.63 

 รวมพื้นที่หอง 433.13 

 
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

แนวทางในการเรียนการสอนของสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จะตองเริ่มกระบวนการ
ตั้งแตการเตรียมดิน อุปกรณตางๆซึ่งแบงเปน5ขั้นตอนดังนี้ 1. การเตรียมวัตถุดิบ 2. การเตรียมเนื้อ
ดิน 3. การข้ึนรูป 4. การตกแตง การเคลือบ และ 5.การเผา 

จากการสอบถาม คณาจารย นักศึกษาในการใชพื้นที่จากกรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จึงสรุปแนวทางไดดังนี้  
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพ่ิม 
นักศึกษาชั้นปที่ 1   
-การขึ้นรูปชิ้นงานดวยมือ การ
ตกแตง การเคลือบจนถึงข้ันตอนการ
เผา 

-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน
หมุน 

-แบงกลุมนักศึกษา
ออกเปน5กลุมๆละ
20คน เรียน3ครั้งตอ
1ภาคเรียนโดยให
ครบทุกสาขา ทั้ง5
สาขาวิชา 
-อาจารยเตรียม
อุปกรณให 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
-เทอมตนจะเปนกระบวนการขึ้นรูป
ดวยแปนหมุน การตกแตง การ
เคลือบจนถึงข้ันตอนการเผา 
-เทอมปลายจะเปนการขึ้นรูปดวย
การหลอนํ้าดิน การทําตนแบบ
แมพิมพปูนพลาสเตอร การขึ้นรูป
ดวยเครื่องจิ๊กเกอร การคํานวณน้ํา
ดิน การเตรียมเคลือบรวมถึงขั้นตอน
การเผา 

-หองปฏิบัติการเตรียมดิน  
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน
หมุน 
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน 
-หองปฏิบัติการทําตนแบ  
-หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน-
หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว 

-นักศึกษาตองเตรียม
ดินเอง 
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นักศึกษาชั้นปที่ 3   
-ทดลองเทคนิคตางที่ไดศึกษามาเพ่ือ
ประยุกตในข้ันตอนการสราวสรรค
ผลงาน 

-หองปฏิบัติการเตรียมดิน  
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน
หมุน 
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน 
-หองปฏิบัติการทําตนแบบ 
-หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน-
หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว 

-นักศึกษาตองเตรียม
ดินเอง 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
-สรางสรรคผลงานและปฏิบัติ
โครงการศิลปะนิพนธ 
 

-หองปฏิบัติการเตรียมดิน  
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน
หมุน 
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน 
-หองปฏิบัติการทําตนแบ  
-หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน-
หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว 

-นักศึกษาตองเตรียม
ดินเอง 

 
 
หองปฏิบัติการเตรียมดิน 
เปนกระบวนการหน่ึงที่สําคัญในการผลิตเซรามิค หรือเครื่องเคลือบดินเผา สําหรับดินที่ใชในการผลิต
เซรามิค นั้นจะตองนําดินที่ไดมาผานกระบวนการเพื่อกรอง และแยกส่ิงเจือปนตาง ๆ ออกเชน รากไม 
ใบไม กรวด ทราย เปนตน จึงจะสามารถนํามาปรับสภาพความชื้นการรีดน้ําโดยเขาเครื่องแยกดินและ
น้ําเพราะเมื่อนําชิ้นงานไปเผาจําทําใหน้ําที่อยู ในดินได รับความรอนทําใหชิ้นงานแตกราวได 
นอกจากนั้นในการเตรียมดินจะตองมีสวนผสมตางๆเพ่ือชวยเน้ือดินใหมีความเหนียว ลดการยืดหดตัว 
การบิดงอ การทนไฟในการเผาดวยอุณหภูมิที่สูงๆ ซึ่งสวนผสมมีดังนี้ หินฟนมา(Feldspar) ดินขาว
(ระนอง) ดินดํา(สุราษฏรธานี) หินเขี้ยวหนุมาน (Quartz) ดินเชื้อ และขี้เถาแกลบ (สัมภาษณ อ.
โอภาส รสนิยม อาจารยประจําสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป)  

ผูใชสอยในการเตรียมดินทางอาจารยจะเปนผูเตรียมใหโดยมีปริมาณการเตรียมตอครั้ง
ประมาณ1,000ลิตรตอเทอมแผนผังการใชสอยในการเตรียมดินสําหรับการทําเซรามิคจะมีอยู 3 
ขั้นตอน คือ  

การไลน้ําที่อยูในดิน  
การกรองดิน  
การอัดเปนแทง 
การบมดิน 
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ภาพที่ 65 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการเตรียมดิน 

 
ตารางที่ 41 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตรียมดิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.การเตรียมดิน 1.1เตรียมสวนผสมดิน
ขาวระนอง,ดินดํา
สุราษฏรธานี,ขี้เถา
แกลบ 

พื้นที่กองเก็บ 
-มีหองแยกจากสวนอื่น 
-ปองกันความชื้น 
-เดินไดรอบเผื่อรถเข็น
ของ 
-เปนกระบะ 

-กระบะ
คอนกรีต 

 
พื้นที่ = 4 ตรม.ตอ 1 

วัสดุ 
 1.2เตรียมสารเคมี 

-ดินเชื้อ 
-แรควอรตซ 
 

ที่กองเก็บ 
-ใสไวในถังขนาด100
ลิตร  
-ขนาด2ลิตรวางบนชั้น 
-เวลานําไปใชโดยการ
ตักแบงใสภาชนะอื่น
ภาชนะอื่น 

-ถังขนาด100
ลิตร 

 
พื้นที่ = 1.5 ตรม.ตอ1

วัสดุ 

2.ขันตอนการไล
น้ํา 
 

-นําสวนผสมลงในถัง 
-เติมน้ํา 
-ทําการเดินเครื่อง 
-เอาดินที่เสร็จแลวพัก
ในถัง 1,000ลิตร 

ที่วางเครื่องบดดิน 
-ปองกันเสียงรบกวน 
-กอกน้ํา 
ทําความสะอาดงาย 
-ระยะเวลา 3-8
ชั่วโมง/100ลิตร 

-เครื่องบดดิน
ขนาด
0.63x1.50x1.
40ม. 

 
พื้นที่ = 5.95 ตรม. 
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ตารางที่ 41 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตรียมดิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

   -ชั้นวาง
สารเคมี
ลอเลื่อนขนาด 
1.20x.60ม. 

 
พื้นที่ = 3.52 ตรม. 

  ที่พักดินผสมเสร็จ 
-ใสไวในถังขนาด100
ลิตร 
-พักดินเพือ่รอขั้นตอน
ตอไป 

-ถังขนาด100
ลิตร 2 ถัง 

 
พื้นที่ = 1.8 ตรม. 

3.ขั้นตอนกรองดิน -เครื่องอัดดินจะดูดดิน
จากถัง ทําการ
เดินเครื่อง เอาดนิที่
เสร็จแลวพักในถัง 

ที่วางเครื่อง 
-พื้นทําความสะอาดได
งาย 
-ระยะเวลา 8ชั่วโมง/
100ลิตร 
-ทําทั้งหมด 1,000ลิตร 

-เครื่องอัดดิน 
ขนาด 
6.20x1.54ม. 
 

 
พื้นที่ = 5.98ตรม. 

4.ขั้นตอนการอัด
ดินเปนแทง 
 

-ตักดินใสในเครื่อง 
ใสขี้เถาแกลบและดิน
เชื้อ 

ที่ตั้งเครื่อง -เครื่องรีดดิน
แบบ
สุญญากาศ  
0.80x2.10x0.
65ม.  

พื้นที่ = 4.5 ตรม. 
5.บมดิน -ใชพลาสติกคลุม ที่บมดิน 

-ใสไวในถังขนาด100
ลิตร งายตอการขนถาย

 
 
 

 

6.ทําความสะอาด 6.1ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

อางซิงค -เคาทเตอร
ลาง 
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง 

 
พื้นที่ =1.06 ตรม 

 6.2ทําความสะอาดถัง พื้นที่ซักลาง  

 
พื้นที่ =4 ตรม 
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หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน  
เปนหองที่ใชศึกษาและฝกฝนการขึ้นรูปดวยมือซึ่งเปนขั้นตอนพื้นฐานของกรรมวิธีขึ้น

รูปการปนรูปงายๆการพิมพ การขุด เพ่ือใหเกิดลวดลายรวมถึงกรรมวิธีขึ้นรูปดวยแปนหมุน เชน วิธี
นวดดิน การปนรูปทรงกระบอกแบบตาง ๆ การขูดแตง ฝกทักษะการตกแตงบนแปนหมุน และฝกการ
เคลือบผลงานดวยวิธีตาง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับดินที่ใชในทางเครื่องเคลือบดินเผา คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเนื้อดิน เพื่อใหมีทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน และเขาใจ
คุณสมบัติของดินและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

ผูใชสอยจะแบงออกเปน 2สวน คือ สวนที่เปนการขึ้นรูปดวยมือจะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 
ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการข้ึนรูปตอไปจะเรียนทั้งหมด 2 เทอม สวนการขึ้นรูปดวยแปนหมุนจะเปนการ
ใชเครื่องมือชวยทําใหงานมีคุณภาพมากขึ้นจะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 ในสวนช้ันปที่3และ4จะใชในการ
ทดลองในเทคนิคใหมๆ มีจํานวนผูใชสอยดังน้ี 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของภาควิชา
ศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนยกเวนนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแตง
ภายในโดยจะแบงเปน5กลุมๆละ20คน 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คน 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คน 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน 

แผนผังการใชสอยแยกระหวางนักศึกษาช้ันปที่1และชั้นปที่2 
 

 
 

ภาพที่ 66 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน 
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 42 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ครุภัณฑ 
วิเคราะหขนาด

พื้นที่ 
1.การขึ้น 
รูปดวยมือ 

-ปนดินขึ้นรูปใชแผน
ไมอัดขนาด
0.30x0.30ม.หนา15
มม.เปนฐานรอง 

โตะทํางาน 
•ใกลที่ลางมือ 
•ทํางานเปนกลุม 
•มีกระดาน 

-โตะทํางาน 
1.5x0.8ม. 

 
พื้นที่ =2.7 ตรม/2

คน 
  พื้นที่เก็บ 

-ที่วางดินเพื่อทําการ
เรียนการสอน 

-ถังขนาด100
ลิตร 2 ถัง 

 
พื้นที่ = 1.8 ตรม. 

  ตูเก็บแผนไมอัด 
ขนาด1.2x0.4ม. 
 

 

 
พื้นที่ = 1.8 ตรม. 

 -นําผลงานผึ่งลมให
แหงรอนําไปเผา(หอง
เตาเผา) 

พื้นที่ตากผลงาน -ชั้นเก็บงาน
ขนาด
1.2x0.4x2.0ม.
แบงเปน5ชั้น 

 
พื้นที่ = 1.08 ตรม. 

 -ทําความสะอาด อางลางมือ 
ใชคนละ 2 นาที 
ทั้งหมด 15คน ใช30
นาที สรุปตองมี3ชุด 

-sink 1.2x1.0 
•ระบบเซ็นเซอร 
•มีระบบกรองดิน  

พื้นที่ = 1.20 ตรม. 

2.ตกแตงผลงาน -ตกแตงดวยแมพิมพ
กด 

-โตะทํางาน 
 

 
 

3.ขึ้นรูปดวยแปน
หมุน 

-นวดดินบนแผนปนู 
พลาสเตอรหนา10ซม. 

โตะทํางาน  
•ยืนไดรอบ 
•ใชเวลานวด20นาที/
คน 

-โตะทํางาน top
เปนปูนพลา
สเตอร 

 
พื้นที่ = 2.38 ตรม./

2คน 
 -ขึ้นรูป บริเวณแปนหมุน -แปนหมุน 

•ทําความสะอาดได
รอบ 
•ใชไฟฟา 
•เวลาอยูท่ีงาน
ของแตละคน

 
พื้นที่ = 1.20ตรม./

คน 
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ตารางที่ 42 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ครุภัณฑ 
วิเคราะหขนาด

พื้นที่ 
ไฟฟา 

 -นําผลงานผึ่งลมให
แหงรอนําไปเผา(หอง
เตาเผา) 

พื้นที่ตากผลงาน -ชั้นเก็บงาน
ขนาด
1.2x0.4x2.0ม.
แบงเปน5ชั้น 

 
พื้นที่ = 1.08 ตรม. 

 -ทําความสะอาด อางลางมือ 
 

-ใชรวมกัน 
 

หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน  
เปนการขึ้นรูปของงานเซรามิคอีกเทคนิคหนึ่งโดยการเทน้ําดินเหลวลงใน แบบพิมพปูน

ปลาสเตอร ธรรมชาติของเนื้อปูนปลาสเตอรจะมีลักษณะรูเล็กๆสามารถดูดซึมน้ําไดดี รอจนกระทั่ง 
แบบพิมพปูนปลาสเตอรดูดซึมนํ้าออกจากน้ําดินทําใหเกิดการจับตัวของเน้ือดินเปนความหนาที่ผิวปูน
ดานในของแบบพิมพพอไดความหนาที่ตองการแลวจึงเทดินที่เหลือออกจากแบบพิมพ ใชในการขึ้นรูป
ในแบบรูปทรงที่มีความซับซอน 

ผูใชสอย ในนักศึกษาช้ันปที่2จะเรียนขั้นพื้นฐาน สวนในช้ันปที่3และ4จะเปนการทดลอง
ในเทคนิคใหมหรือระดับที่สูงขึ้นไป มีจํานวนผูใชสอยดังน้ี นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คนนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 15 คน 

แผนผังการใชสอย การสรางผลงานดวยวิธีการหลอนํ้าดิน จะตองทําตนแบบและแมพิมพ 
มีการคํานวณนํ้าเคลือบ การเตรียมนํ้าเคลือบ การหลอ การผ่ึงใหแหงจนถึงขั้นตอนการเผา 

  

 
 

ภาพที่ 67 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน 
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียมน้ําดิน 1.1ผสมสวนผสม 
•ดิน+น้ํา+สารไฮโซ
เดียม+ซิลิเกต 

-พื้นที่ผสมน้ําดิน 
•2ชั่วโมงตอการทํา1
ครั้ง100ลิตร 
•มีกอกลางพื้น•มีตูชัน้
ลอยเก็บสารเคมีทีแ่บง
มาใชจากหองเก็บ 

-ถัง100ลิตร 
-counterซิงค 
-ตูแขวนเก็บ
อุปกรณ 

พื้นที่ = 2.4 ตรม. 

 1.2เก็บน้ําดิน -พื้นที่เก็บน้าํดิน -ถัง100ลิตร  

 
พื้นที่ = 0.8 ตรม./ถัง 

 
2.ขั้นตอนหลอน้ํา
ดิน 

-นําตนแบบมา
ประกอบ(จากหอง
ตนแบบ) 
-เทน้ําดินลงในตนแบบ
จนเต็ม 
-รอใหไดความหนาของ
ชิ้นงานจึงเทน้ําดินกลับที่
ถังเดิม 
-ปลอยทิ้งใหหมาดๆ 
-ใชฟองน้ําลูบชิ้นงาน
เบาๆ 

-พื้นที่ทํางาน 
ใช8ชุดๆละ2คน 

-โตะเตี้ยขนาด
1.0x1.0x0.2ม. 

พื้นที่ = 3.24 ตรม./2
คน 

 -นําไปตากไวใหแหง 
 รอขั้นตอนการเผา 

-พื้นที่ตากงาน 
•ชั้นโปรง 
•ไมใหถูกแสงแดด 
•เผื่อพื้นที่รถเข็น 
•ใชเวลา1วัน 
 

-ชั้นตากผลงาน 
0.8x1.2x1.2ม. 
•0.3x0.3จะได16
ชิ้น •0.6x0.6จะ
ได4ชิ้นใชMax.ที่
4ตัว พื้นที่ = 2.16 ตรม. 

 
3.ทําความสะอาด -ลางเครื่องมือ -อางลางมือ 

ใช3SET 
-sink 1.2x1.0 
•ระบบเซ็นเซอร 
•มีระบบกรองดิน 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม. 

 

101 



หองปฏิบัติการทําตนแบบ 
เปนหองที่ทําตนแบบพิมพและมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับหองขึ้นรูปดวยน้ําดิน ดังที่ไดกลาว

มาวาในสวนของงานที่จะทําหรือสรางสรรคออกมาใหมีรูปทรงที่แปลกตา และมีความซับซอนและใน
ขณะเดียวกันจะตองอาศัยเทคนิคการขึ้นรูปจากเครื่องจิ๊กเกอรซ่ึงเทคนิคการขึ้นรูปดังกลาวตองอาศัย
ปูนปลาสเตอรชวยในขั้นตอนการทําดัดแปลงมาจากการขึ้นรูปโดยแปนหมุน คือ วางเนื้อดินปนบน
แบบ ปลาสเตอรซึ่งติดอยูกับแปนหมุน แลวกดแมแบบอีกดานหนึ่ง ลงบนเนื้อดินดานหนึ่ง จะเหมือน
แบบที่อยูในบล็อกปูนปลาสเตอร สวนอีกดานหนึ่ง จะเหมือนกับแบบที่กดลงบนเนื้อดินใชมากใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทําถวยชามเครื่องจิ๊กเกอรยังเปนเครื่องที่ ใชขึ้นตนแบบที่ตองการรูปทรง
เหมือนกับการขึ้นรูปดวยแปนหมุน ผูใชสอยในนักศึกษาช้ันปที่2จะเรียนขั้นพื้นฐานของทุกเทคนิคเพื่อ
จะไดนําไปใชในการสรางสรรคงาน สวนในช้ันปที่3และ4จะเปนการทดลองในเทคนิคใหมหรือระดับที่
สูงขึ้นไป มีจํานวนผูใชสอยดังน้ี นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน แผนผังการใชสอยแบงเปน2สวนสวนทําแบบพิมพจากตนแบบและ
การขึ้นงานดวยเครื่องจิ๊กเกอร 
 

 
 

ภาพที่ 68 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการทําตนแบบ 

ตารางที่ 44 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการทําตนแบบ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.ทําตนดวยแบบ
ปูนปลาสเตอร 

1.1นําแผนสังกะสีมา 
ขดเปนวงกลมรอบ
วัตถุตนแบบ 

พื้นที่ทํางาน 
-ใช8ชุด 

-โตะเตี้ยขนาด1.0ม
x1.0ม.สูง0.4ม. 
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ตารางที่ 44 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการทําตนแบบ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

พื้นที่ = 3.24 
ตรม./2คน 

 1.2ผสมปูนปลาสเตอร 
 

พื้นที่เก็บปูน 
•เทใสถังขนาด50ลิตร
สําหรับใชงาน 
•1คนใช10กก. 

-วางบนพาเลท 
•สั่งเขามา10ถุงตอ
ครั้งเพราะปูนจะ
แข็ง 

 
พื้นที่ = 2.0 ตรม./

10ถุง 
  -พื้นที่ผสมปูน 

 
-ถังปูนปลาสเตอร
แบบลอเลื่อน 
-กอกน้ําผนัง  

พื้นที่ = 2.4 ตรม./
คน 

 1.3เทปูนปลาสเตอรที่
ผสมน้ําลงไปครึ่งหนึ่ง 
วางตนแบบครึ่งหนึ่ง 
พอแหงใหทาน้ําสบูที่
รอยตอและถอดพิมพ 

พื้นที่ทํางาน  

 

 1.4นําตนแบบพิมพไป
ตากแลวนําไปเก็บรอ
ขั้นตอนตอไป 

พื้นที่ตากงาน 
•ชั้นโปรง 
•ไมใหถูกแสงแดด 
•เผื่อพื้นที่รถเข็น 
•ใชเวลา1วัน 
 

-ชั้นตากผลงาน 
0.8x1.2x1.2ม. 
•0.3x0.3จะได16
ชิ้น •0.6x0.6จะได4
ชิ้น  

พื้นที่ = 2.16 ตรม. 

 1.5ทําความสะอาด -พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่ผสมปูน 

 
 

2.ขึ้นรูปดวย
เครื่องจิกเกอร 
 

2.1นําแผนสังกะสีมา
มวนรอบฐานหมุน 

พื้นที่วางเครื่อง -เครื่องจิกเกอร
ขนาด 
•ที่แขวนเครื่องมือ
0.94x0.8ม. 

 
พื้นที่ = 1.13 

ตรม./คน 
 2.2ผสมปูนปลาสเตอร -ใชพื้นทีเ่ดี่ยวกับทําตน

ดวยแบบปูน 
ปลาสเตอร 

 
 

 2.3เทปูนปลาสเตอร
ลงในฐานทีเ่ตรียมไว
รอใหแหงแลวลงมือ
กลึงใหไดแบบที่

พื้นที่เครื่องจิกเกอร  
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ตารางที่ 44 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการทําตนแบบ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

ตองการ 
 2.4เก็บตนแบบ พื้นที่ตากงาน 

-แยกเก็บ โดยใช4ชุด 
 

 

 2.5ทําความสะอาด -พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่ผสมปูน 

 
 

หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน 
เทคนิคการตกแตงเซรามิกหรือเครื่องเคลือบดินเผาแบงเปน 2 เทคนิค คือ การตกแตง

ในขณะที่ดินยังเปยกหรือดินยังหมาดอยู ซึ่งจะมีวิธีการตกแตงหลายวิธีดวยกัน เชน การขูดขีด ปนติด 
ฉลุลวดลาย ขัดมันแกะลาย การตกแตงแตละเทคนิคจะตองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินที่อาจ
แหงเกินไป หรือเปยกเกินไป หรือตองหมาดๆถึงจะเหมาะสมตอการตกแตง อีกเทคนิคหนึ่งคือเทคนิค
การเขียนสีหลังจากทําการตากช้ินงานใหแหงแลวจากน้ันจํานําไปเคลือบและสงตอไปที่ขั้นตอนการเผา
ตอไป ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของภาควิชา
ศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนเปน5กลุมๆละ20คนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 
คนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 15 คน 
แผนผังการใชสอยแบงเปน2เทคนิคการตกแตง ตามชิ้นงานที่เตรียมสําหรับการตกแตงและขันอยูกับ
การออกแบบของแตละบุคคล 
 

 
 

ภาพที่ 69 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน 

ตารางที่ 45 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการตกแตงช้ินงาน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.ตกแตงชิ้นงาน 
 

1.1นําผลงานที่จะ
ตกแตงมา 

-จากหองขึ้นรูป   
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ตารางที่ 45 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการตกแตงช้ินงาน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

 1.2ตกแตงชิ้นงานโดย
การกด พิมพ การลงสี 
เขียนลาย 

โตะทํางาน -โตะทํางาน 
-ตูแขวน 

 
พื้นที่ = 1.80 

ตรม./คน 
  อางซิงค -sink 1.2x1.0 

 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม. 

 1.3นําผลงานทีเ่สร็จ
นําไปผึ่งใหแหงและรอ
ในขั้นตอนตอไป 

พื้นที่ตากงาน 
•ชั้นโปรง 
•ไมใหถูกแสงแดด 
•เผื่อพื้นที่รถเข็น 
•ใชเวลา1วัน 
 

-ชั้นตากผลงาน 
0.8x1.2x1.2ม. 
•0.3x0.3จะได16
ชิ้น •0.6x0.6จะได4
ชิ้น 

 
พื้นที่ = 2.16 ตรม. 

 1.4ทําความสะอาด -พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่อางซิงค 

 
 

 
หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว 

การเผาเซรามิค คือ การเพิ่มอุณหภูมิใหชิ้นงานภายในเตาเพื่อเปลี่ยนสภาพดินใหมีความ
แข็งแกรงคงทนถาวร และสวยงามชิ้นงานตองผานการขึ้นรูปและผึ่งแหงกอนทําการเผา ในการเผาจะ
คอยๆเพ่ิมความรอนใหกับชิ้นงานเพื่อปองกันการแตกเสียหาย โดยมีกรรมวิธีการเผาอยู 2 แบบ คือ  

การเผาดิบ(Biscuit firing) เปนขั้นตอนการเผาครั้งแรก และเปนการสรางความพรอม
ใหกับชิ้นงานกอนการเผาเคลือบในขั้นตอนตอไป ซึ่งดินที่ผานความรอนจะมีความแข็งแกรงขึ้น 
สามารถดูดซึมนํ้าเคลือบไดดี การเผาดิบจะใชอุณหภูมิในการเผาประมาณ 800 องศาเซลเซียส และใน
ระหวางเผาจะตองควบคุมอุณหภูมิใหสูงขึ้นทีละนอย ไมเร็วเกินไป แตตองขึ้นอยูกับขนาดของชิ้นงาน
และความหนาบางของช้ินงาน สวนมากจะใชระยะเวลาในการเผา 1 วัน แลวปลอยใหเย็นประมาณ 2 
วัน 

การเผาเคลือบ(Glost Firing)เปนขั้นตอนของเครื่องปนดินเผาเซรามิกที่มีการเคลือบ 
เพ่ือใหเกิดความสวยงาม ทนตอกรดดาง ไมใหน้ําซึมผานไดรวมถึงการทําความสะอาดงายและลดการ
เสียดสี ซึ่งอุณหภูมิการเผาเคลือบขึ้นอยูกับประเภทของเคลือบ แบงเปนการเคลือบใสและเคลือบทึบ 
การเคลือบจะใชวิธีชุบหรือจุมในน้ําเคลือบและอีกวิธีหนึ่งคือการพน ในการเผาสวนมากจะเผาที่
อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสจะใชระยะเวลาในการเผา 1 วัน แลวปลอยใหเย็นประมาณ 3 วัน  
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เตาเผาที่ใชในการเรียนการสอนจะเปนเตาเผาที่ใชไฟฟาและเตาเผาที่ใชแกส โดยมี 2ขนาด มีเตาเผา
ทดสอบ ขนาด 1 คิวฟุต และเตาเผาทั่วไปขนาด0.8ม.x1.2ม.x0.9ม.(กxยxส) 

ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนเปน5กลุมๆละ20คนนักศึกษาชั้นปที่ 2 
จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 15 คน 
แผนผังการใชสอย 
 

 
 

ภาพที่ 70 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว 
 

ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.เผาทดสอบ 1.เผาทดลองเฉดสีและ
เทคนิคตางๆ 

พื้นที่วางเตา -เตาเผาทดสอบ 
ขนาด0.73x0.59ม. 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ = 4 ตรม. 

2.เผาชิน้งานครั้งที่
1 

2.1นําชิ้นงานมาวาง
บนรถเตา 

-ใกลเตาเผา -โตะพักชิน้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ = 3.2 ตรม. 
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ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

 2.2นํารถเตาเขาไปใน
เตา 

-บริเวณเตา 
•ระบายอากาศ 
•ใชเวลา4วัน 
•ปริมาณการเผา1 
คิวบิกเมตรตอครั้ง 

-เตาเผาขนาด 
0.8ม.x1.2ม. 
•มีรถเตาสํารอง 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ = 10.51 
ตรม. 

2.เคลือบชิ้นงาน -ผสมน้ําเคลอืบ พื้นที่เตรียมน้ําเคลอืบ -counter 
-กอกน้ํา 
-ระบบกรองดิน 
•สารเคมีแบงใส
ภาชนะไวที่ตูชั้นลอย 
 
 
 

 
พื้นที่ = 4 ตรม. 

 

 -นําชิ้นงามมาเคลือบ
โดยการจุม 

พื้นที่ทํางาน 
ใช8ชุด 

-โตะเตี้ยขนาด1.0ม
x1.0ม.สูง0.4ม. 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ = 3.24 
ตรม./2คน 

 

 -เคลือบโดยการพน -พื้นที่ทํางาน -เครื่องพนเคลือบ
0.8x1.0ม. 

 
พื้นที่ = 1.95ตรม./

คน 
 -นําชิ้นงานที่เคลือบ

แลวมาผึ่งใหแหงรอ
เผาเคลอืบ 

พื้นที่ตากงาน 
•ชั้นโปรง 
•ไมใหถูกแสงแดด 
•เผื่อพื้นที่รถเข็น 
•ใชเวลา1วัน 
 

-ชั้นตากผลงาน 
0.8x1.2x1.2ม. 
•0.3x0.3จะได16
ชิ้น •0.6x0.6จะได4
ชิ้น 

 

 
พื้นที่ = 2.16 ตรม 
. 
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ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

3.ทํางานเสร็จ -ทําความสะอาด  อางซิงค -sink1.2x1.0ม. 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม. 

 
 

 
หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล 

เปนหองปฏิบัติการสวนบุคคล ประกอบไปดวยสวนปฏิบัติการสรางสรรคผลงานทางดาน
เครื่องเคลือบดินเผาตั้งแตขั้นตอนการนําเสนอแบบรางจนถึงการสรางสรรคผลงานและปฏิบัติโครงการ
ศิลปะนิพนธของนักศึกษาผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 
คน แผนผังการใชสอยลําดับขั้นตอนการทํางาน นักศึกษาชั้นปที่ 3 อาจารยจะตั้งหัวขอใหปฏิบัติงาน
โดยใชเทคนิคและทดลองใหมๆ สวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จะตองปฏิบัติโครงการศิลปะนิพนธตั้งแต
ขั้นตอนการจัดทําขอมูลจนถึงเปนผลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 71 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล 
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ตารางที่ 47 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล  

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.ปฏิบัติงานดาน
เอกสาร 

-หาขอมูล พิมพงาน 
ออกแบบ 

โตะทํางาน 
•แยกจากสวนเปยก 
•มีชั้นลอยเก็บของ 

-โตะทํางาน 
-คอมพิวเตอร 
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ 

 
พื้นที่ = 1.95 ตรม. 

2.ปฏิบัติงานดาน
เซรามิค 

-การขึ้นรูปดวยมือ 
-ขึ้นรูปดวยน้ําดิน 
-ตกแตงชิ้นงาน 

พื้นที่ทํางานสวน
บุคคล 

-โตะทํางานสวน
บุคคล ขนาด 
1.5x0.8ม. 
-แปนหมุนไฟฟา 
-เครื่องจิ๊กเกอร 
-ชั้นเก็บและพกั
ผลงานผลงาน 
-ซิงค 

พื้นที่ = 6.86ตรม./
คน 

 
จากการวิเคราะหสามารถสรุปพื้นที่หองปฏิบัติงานสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผาดังน้ี  
ตารางที่ 48 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ 
ขนาดพืน้ที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการเตรียมดิน    
 ดินสวนผสม 4 3 12.00 
 แร สารเคมี สวนผสม 1.5 2 3.00 

 เตรียมดิน 41.81 1 41.81 

 เก็บของ  15% 8.52 

 รวม 65.33 

 ทางสัญจร 25 % 16.33 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 81.66 

2.หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน    

 ขึ้นรูปดวยมือ 34.48 1 34.48 

 ขึ้นรูปดวยแปนหมุน 23.84 1 23.84 

 เก็บของ  15% 8.75 

 รวม 67.07 

 ทางสัญจร 25 % 16.77 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 83.84 
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ตารางที่ 48 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ 
ขนาดพืน้ที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

3. หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน    

 เตรียมน้ําดิน 3.20 1 3.20 

 หลอน้ําดิน 38.16 1 38.16 

 เก็บของ  15% 6.20 

 รวม 47.56 

 ทางสัญจร 25 % 11.89 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 59.45 

4.หองปฏิบัติการทําตนแบบ     

 ขึ้นรูปดวยหลอปูนพลาสเตอร 3.20 1 3.20 

 ขึ้นรูปดวยเครื่องจิ๊กเกอร 38.16 1 38.16 

 เก็บของ  15% 6.20 

 รวม 47.56 

 ทางสัญจร 25 % 11.89 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 59.45 

5.หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน    

 ตกแตงชิ้นงาน 48.24 1 48.24 

 เก็บของ  15% 7.24 

 รวม 48.24 

 ทางสัญจร 25 % 12.08 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 60.30 

6..หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว    

 เผาชิ้นงาน 17.71 1 17.71 

 เคลือบชิ้นงาน 42.56 1 42.56 

 ลางทําความสะอาด 1.20 4 4.80 

 เก็บของ  15% 9.76 

 รวม 65.07 

 ทางสัญจร 25 % 16.27 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 81.34 

7.หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล    

 ปฏิบัติงานนศ. 8.81 15 132.15 
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ตารางที่ 48 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพืน้ที่ 
ขนาดพืน้ที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

 รวม 132.15 

 ทางสัญจร 25 % 33.04 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 165.19 

 
สาขาวิชาภาพพิมพ 
การเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพพิมพจะเนนทางดานขั้นตอน การทดลองเปนหลักเพราะมีเทคนิค
ในการสรางสรรคงานหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับความสนใจของนักศึกษาในแตละคน โดยมีกรอบ
รายละเอียดการเรียนการสอนมีดังน้ี 
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพ่ิม 
นักศึกษาชั้นปที่ 1   
-พื้นฐานงานภาพพิมพ -หองปฏิบัติการ ภาพพิมพไม 

-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพโลหะ 
-แบงกลุมนักศึกษาออกเปน5
กลุมๆละ20คน เรียน3ครั้งตอ
1ภาคเรียนโดยใหครบทุ ก
สาขา ทั้ง5 สาขาวิชา 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
-เรี ยนเทคนิคภ าพพิมพทั้ ง4
เทคนิค 

-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพไม 
-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพโลหะ 
-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพหิน 
-หองปฏิบัติการ แมพิมพตะแกรง
ไหม 

-พื้นฐานสรางสรรคผลงาน
ตอไป 

นักศึกษาชั้นปที่ 3   
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ 
และปฏิ บัติ งานสรางสรรค ใ น
เทคนิคตางๆ 

-หองปฏิบัติการภาพพิมพสวน
บุคคล 

-สอนเทคนิคที่สูงขึ้นรวมทั้ ง
จะแยกสรางสรรคงานตาม
หัวขอที่ อาจารยกําหนดให 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
ศึกษาและปฏิบัติงานโครงการ
ศิลปนิพนธ  ตามหัวขอเฉพาะ
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว 

-หองปฏิบัติการภาพพิมพสวน
บุคคล 

-สอนเทคนิคที่สูงขึ้นรวมทั้ ง
จะแยกสรางสรรคงานตาม
หัวขอของแตละบุคคล 

 
หองปฏิบัติการภาพพิมพไม  

ลักษณะหองปฏิบัติการภาพพิมพไม(wood cut)จะแบงพื้นที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติ 3 
ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนการทําแมพิมพ การพิมพและการจัดเก็บผลงาน ตามลําดับโดยขั้นตอนที่ใชเวลา
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มากคือขั้นตอนการทําแมพิมพซึ่งจะขึ้นอยูกับรูปแบบการออกแบบที่จะสื่อออกมาสามารถแยกพื้นที่
ของแตละบุคคลได 

ผูใชหอง นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คน ในสวนวิชาพ้ืนฐานศิลปะ1 นักศึกษาชั้นปที่ 
2 จํานวน 15 คนในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการสรางสรรคงานภาพพิมพจากการเกาะไม 
และตองเรียนรูในเทคนิคอื่นๆดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่ทํางานสวนบุคคลโดยใน
ชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตัวเองนักศึกษาชั้นปที่ 
4 จํานวน 15 คนรูปแบบพื้นที่จะมีความคลายคลึงกับชั้นปที่3แตจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดทําเอกสาร
รวมถึงการนําเสนองานเปนระยะตออาจารยผูควบคุมตามแผนผังกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 72 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพไม 
 
ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.เตรียม plate ไม 
ป1=A4 
ป2,3,4=A2 

1.1เอามาเอง   
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ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

2.ทําแมพิมพ 2.1รางภาพลงบน 
plateไมใชกระดาษไข
ทาบบนแบบรางกลับ
แบบกระดาษไขถาย
ลายเสนลงplate ไม
โดยใชกระดาษ
คารบอน 

-พื้นที่ทํางาน 
•พัดลมระบายอากาศ 
และกรองอากาศ(ฝุน) 
-Maxนักศึกษา 20คน
ทําขนาดA4=10ชุด  
 
 
 
 

-โตะทํางาน 
1.0x0.8ม. 
 

 
พื้นที่=2.88ตรม./2

คน A4 
=2.88ตรม./1คน

A1 

 2.2 ใชเครื่องมือแกะ
เนื้อไมที่ไมตองการออก 

-พื้นที่เดียวกัน 
 
 

  
 
 
 

 2.3 ทําความสะอาด
plate ดวยแปรงขน
ออน 

-พื้นที่เดียวกัน 
 
 
 

  
 
 
 
 

3.เตรียมกระดาษ 3.1เตรียมกระดาษที่จะ
ใชพิมพกระดาษสาแบบ
เรียบ 

-พื้นที่เดียวกัน 
 
 
 

 
 
 
 

4.เตรียมพิมพ 
 

4.1เตรียมสี ตักหมึก
ออกมาจากกระปอง 

-ที่เก็บส ี
 
 
 
 

-ตูเก็บของ 
1.2x0.4ม. 

 

 
พื้นที่=1.2ตรม. 

 
 

 4.2เอาหมึก วางบนโตะ
กลิ้งหมึกใชลูกกลิ้งมือ
กลิ้งหมึกไปมาแลวถาย
หมึกจากโตะกลิ้งลงบน
แมพิมพตอเนื่อง 
 

-พื้นที่ทํางาน 
•ตอเนื่องกับแทนพิมพ 
•แยกจากสวนทํางาน 
•ใช4ชุดๆละ5คน 
 
 
 
 

-โตะวางแมพิมพ
พรอมที่กลิ้งหมึก
ดานขาง1.3x0.8
ม. 
 

 

พื้นที่=3.36ตรม. 
•5นาที/คนทั้งหมด
20คนใชเวลา100

นาที 
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ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

5.พิมพงาน 5.1นําแมพิมพขึ้นแทน
พิมพแลวทําการพิมพ 

-พื้นที่วางแทนพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แทนพิมพ
(1.6x5.20ม.) 

 
พื้นที่=19.83ตรม./

ชุด 
 5.2นําผลงานไปขึงกับ 

plate ไมอัด โดยใช
กระดาษกาวน้ํายึดกัน
ผลงานยนแลวตากให
แหงประมาณ 1 วัน 

-พี้นที่โตะทํางาน  

 

  -ที่ตาก ผึ่ง ผลงาน 
Max.ขนาดA0=4ชุด 

-ที่ตาก ผลงาน
ขนาด1.2x0.8ม.
ติดลอย สูง 1.50
ม.แบงเปน 5 ชั้น
เปนแบบลวด
ตะแกรง 

พื้นที=่2.68 ตรม. 
A0=5งาน/ชุด 
A1=10งาน/ชุด 
A2=20งาน/ชุด 
A3=40งาน/ชุด 

 5.3เก็บงาน -พื้นที่เก็บ -ตูเก็บผลงาน 
ขนาด 1.2x0.8ม.
สูง 0.80ม.มี
ลิ้นชักจํานวน 5 
ชั้น 
 

 
พื้นที=่2.52 ตรม. 
A0=5งาน/ชุด 
A1=10งาน/ชุด 
A2=20งาน/ชุด 
A3=40งาน/ชุด 

 5.4เก็บแมพิมพหลังทํา
เสร็จ 

-บริเวณตูเก็บ 
ความตองการ2ตู(นศ.
ป1และป2) 

-ตูเก็บของ 
1.2x0.4ม.(ขนาด
ไมเกินA2) 
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ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

 
พื้นที่=1.2ตรม. 

 
  -งานชิ้นใหญที่ตองเก็บ

จะเปนของนักศึกษา
ชั้นปที่2,3และ4 
ตองการ3 ชุด 

-บารเก็บplate  

พื้นที่=2.0
ตรม./50plate 

 
6. ทําความสะอาด -ดูดฝุน    
 -ลางเครื่องมือ -อางซิงค 

ใช4ชุด 
-sink1.2x1.0ม. 
 

 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม. 

 

 
 
หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ 

หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ(Etching)จะมีขั้นตอนโดยรวมเหมือนกับภาพพิมพไม คือ 
ทําแมพิมพ การพิมพและการผึ่งพรอมจัดเก็บ แตจะแตกตางกันตรงที่วัสดุที่ใชรวมถึงขั้นตอนการทํา
โดยทําใหแมพิมพเปนรองลึกลงไปคลายเทคนิคภาพพิมพไม แตจะเพิ่มขั้นตอนการกัดกรดเพื่อเกิด
ความตื้นลึกของผิวหนาแมพิมพ 

ผูใชงาน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คน ในสวนวิชาพ้ืนฐานศิลปะ2นักศึกษาชั้นปที่ 2 
จํานวน 15 คนในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการสรางสรรคงานภาพพิมพโลหะและตอง
เรียนรูในเทคนิคอื่นๆดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่ทํางานสวนบุคคลโดยในชั้นปนี้
จะใหนักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตัวเองโดยจะจัดเปนโซนของ
หองทํางานสวนบุคคลโดยจะมีการใชรวมกับชั้นปอื่นๆในขั้นตอนการพิมพนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 
15 คนรูปแบบพื้นที่จะมีความคลายคลึงกับชั้นปที่3แตจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดทําเอกสารรวมถึงการ
นําเสนองานเปนระยะตออาจารยผูควบคุมตามแผนผังกิจกรรมตอไปนี้ 
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ภาพที่ 73 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ 
 

จากแผนผังกิจกรรมดานบนสามารถวิเคราะหไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.การเตรียม 
plate ทองแดง 

1.1เตรียมมาเอง
ยกเวนป1(A4) 

พื้นที่วางตูเก็บ -ตูเก็บขนาด 
1.2x0.4ม. 

 
พื้นที่ = 1.8 ตรม. 

2.ทําแมพิมพ 
 

2.1นําแผนทองแดงมา
เคลือบดวยวานิชดํา 
แลวทิ้งไวใหแหง 

พื้นที่ทาวานิชดํา 
Max 20 คน=5ชุด
ขนาด A4 

-โตะทาวานิช
ดํา 2.9x1.2ม. 

พื้นที่ = 8.58 ตรม. 
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ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

A4=4คน/ชุด 
A3=2คน/ชุด 

  พื้นที่ตากplate 
Max 20คน ใช2คน/
ชุด จํานวน 10 ชุด 

-ชั้นวางplate 

 
พื้นที่ = 1.2 ตรม./ชุด 
ต่ํากวาA3=4plate/ชุด 

A1=2plate/ชุด 
 -รางภาพลงบนplate

ใชกระดาษไขทาบบน
แบบราง 
กลับกระดาษไข 
ถายลายเสนลงplate
โดยใชกระดาษ
คารบอนใชเหล็กปลาย
แหลม (needle) 
ทําลายหรือรอง 

พื้นที่ทํางาน 
•พัดลมระบายอากาศ 
และกรองอากาศ(ฝุน) 
-Max.10ชุด 

-โตะทํางาน 
1.0x0.8ม. 
 

 
พื้นที่=2.88ตรม./2คน 

A4 
=2.88ตรม./1คนA1 

3.กัดกรด 
 

-นําแผนทองแดงลงไป
แชในอางน้ํากรด  

พื้นที่กัดกรด -โตะกัดกรด 
•พท.วางน้ํากรด
แนวตั้งพรอมโตะ
ดานขางสําหรับดู
วาเปนไปตามที่
ออกแบบไหม 
•ทําจาก 
stainless 
 
 

 
พื้นที่ = 8.58 ตรม. 

ขนาดต่ํากวาA3=4คน/
ชุด 

ขนาดมากกวาA2=2
คน/ชุด 

 -นําแผนทองแดงไป
ลางน้ําใหวานิชดําออก 

พื้นที่ลางน้ํา -sink ลาง 
plate แมพิมพ
1.5x1.2ม. 

 
พื้นที่ = 6.48 ตรม. 

A3=4คน/ชุด 
A2=2คน/ชุด 
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ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

4.เตรียม
กระดาษ 

-เตรียมกระดาษที่จะ
ใชพิมพกระดาษสา 
เรียบ นําไปจุมน้ําเช็ด
ใหหมาดๆ 

-ใชพื้นทีเ่ดียวกับทํา
แมพิมพ 

 

 

5.การพิมพ -นําหมึกมาอุดตามรอง
ที่ทําไว 
-ใชฟองน้ําเช็ดสวนผิว
ที่ไมตองการออก 

-ใชพื้นทีเ่ดียวกับทํา
แมพิมพ 

 

 

 -เตรียมสี ตักหมึก
ออกมาจากกระปอง 

ที่เก็บส ี -ตูเก็บของ 
1.2x0.4ม. 

 

 
พื้นที่=1.2ตรม. 

 
 -เอาหมึก วางบนโตะ

กลิ้งหมึกใชลูกกลิ้งมือ
กลิ้งหมึกไปมาแลว
ถายหมึกจากโตะกลิ้ง
ลงบนแมพิมพตอเนื่อง 
 

พื้นที่ทํางาน 
•ตอเนื่องกับแทน
พิมพ 
•แยกจากสวนทํางาน 
 

-โตะวาง
แมพิมพพรอมที่
กลิ้งหมึก
ดานขาง
1.3x0.8ม. 
 

 

 
พื้นที่=3.36ตรม. 

•5นาที/คนทั้งหมด20
คนใชเวลา100นาที
แบงเปน4ชวงๆละ25

นาทีใช4ชุด 
 

 -นําplateแมพิมพขึ้น
แทนพิมพทาํการพิมพ 

พื้นที่แทนพิมพ -แทนพิมพ
ขนาด 
1.20x1.80ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่=7.2ตรม. 

•ขั้นตอนตอเนื่องจาก
กลิ้งส ี

•2นาที/คน Max.20คน
ใช40นาที ตองการใช 

2 ชุด 
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ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 -นําผลงานไปขึงกับ 
plate ไมอัด โดยใช
กระดาษกาวน้ํายึดกัน
ผลงานยนแลวตากให
แหงประมาณ 1 วัน 

พี้นที่โตะทํางาน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ที่ตาก ผึ่ง ผลงาน -ที่ตาก ผลงาน
ขนาด1.2x0.8
ม.ติดลอย สูง 
1.50ม.แบงเปน 
5 ชั้นเปนแบบ
ลวดตะแกรง 
 
 
 
 

 
 

 
 

พื้นที=่2.68 ตรม. 
A0=5งาน/ชุด 
A1=10งาน/ชุด 
A2=20งาน/ชุด 
A3=40งาน/ชุด 

 
 

6.จัดเก็บ -เก็บงาน พื้นที่เก็บ -ตูเก็บผลงาน 
ขนาด 1.2x0.8
ม.สูง 0.80ม.มี
ลิ้นชักจํานวน 5 
ชั้น 
 
 
 
 

 
 

 
พื้นที=่2.52 ตรม. 
A0=5งาน/ชุด 
A1=10งาน/ชุด 
A2=20งาน/ชุด 
A3=40งาน/ชุด 

 
 -เก็บแมพิมพหลังทํา

เสร็จ 
บริเวณตูเก็บ -ตูเก็บของ 

1.2x0.4ม.
(ขนาดไมเกิน
A2) 

 

 
พื้นที่=1.2ตรม. 
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ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

   -บารเก็บplate  
 

 
พื้นที่=2.0

ตรม./50plate 
 
 

7. ทําความ
สะอาด 

-ลางเครื่องมือ อางซิงค -sink1.2x1.0ม. 
 

 
 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม. 

 
 

 
 
หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน 

หองปฏิบัติงานภาพพิมพหิน(LITHOGRAPH)มีความแตกตางกับเทคนิคอื่นๆทั้งวัสดุที่
นํามาทําแมพิมพและเทคนิคจนถึงผลของงานที่ไดกลาวคือเทคนิคภาพพิมพหินจะไดงานที่มีมิติมากขึ้น
รวมถึงการไลเฉดสีความหนักเบาของภาพซ่ึงมาจากขั้นตอนที่ใชระยะเวลาในขั้นตอนการทําแมพิมพใน
ปจจุบันเลือกใชแผนทองแดงเปนหลักเพราะหาแผนหินที่มีขนาดใหญลําบากรวมถึงขั้นตอนการทํางาน 

ผูใชงาน นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คนในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาชั้นปที่2เพราะมี
ขั้นตอนที่สลับซับซอนมากเพราะจะไดเรียนรูกระบวนการสรางสรรคงานภาพพิมพหินและตองเรียนรู
ในเทคนิคอื่นๆดวยขนาดของ plate ไมเกินA3นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่ทํางานสวน
บุคคลโดยในช้ันปน้ีจะใหนักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตัวเองโดย
จะจัดเปนโซนของหองทํางานสวนบุคคลโดยจะมีการใชรวมกับชั้นปอื่นๆในขั้นตอนการพิมพ ขนาด
ของ plateงานไมต่ํากวา A2นักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 15 คนรูปแบบพื้นที่จะมีความคลายคลึงกับชั้น
ปที่3แตจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดทําเอกสารรวมถึงการนําเสนองานเปนระยะตออาจารยผูควบคุม มี
แผนผังกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 74 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพหิน 

 
ตารางที่ 51 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.เตรียม plate 
อลูมิเนียม 

1.1นํามาเอง   
 

 1.2นําไปลางคราบไข
หรือเขมาโดยใชกรดดิน
ประสิว+น้ําแลวใชแปรง
ขนนุมขัด 1 นาทนีําไป
ลางน้ํา 3 ครั้ง 

พื้นที่ลางน้ํา 
(ขั้นตอนนี้ไมเกิน30
นาที) 

-อางขนาด1.2x0.8
ม.มีตะแกรงระแนง
ไมวางกนอาง 
-กอกแบบฝกบัวที่มี
สายออน 
 
 
 
 
 

 

 
พื้นที=่1.8 ตรม./

คน 
Max.20คนๆละ5
นาที=100ตองการ

ใช4ชุด 
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ตารางที่ 51 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

 
 1.3เปา plate ใหแหง พื้นที่เปาลม -โตะเปาใหแหง

1.2x0.8ม. 

 
พื้นที=่1.8 ตรม./
คน Max.20คนๆ
ละ5นาท=ี100
ตองการใช4ชุด 

2.การทํา
แมพิมพ 

2.1นํากาวกระถินมา
กั้นขอบในกรณีที่
ตองการขอบของภาพ 
2.2เขียนภาพดวยวัสดุ
ไขลงบนplate 
2.3นําแปงฝุนโรยที่
plateใหทั่ว 
2.4นํากาวกระถินเทลง
แมพิมพใชมือ+ฟองน้ํา
ลูบใหทั่ว 1 นาที 
2.5ใชผาสาลูปนเปนลูก
ประคบเช็ดเบาๆใหทั่ว
ทิ้งไว 1 คืนเพื่อใหไขติด
กับแมพิมพโดยใชกาว
กระถินเปนตัวนํา 

พื้นที่ทํางาน -โตะทํางาน 
1.0x0.8ม. 
 

 
พื้นที่=2.88ตรม. 
ขนาดA4-A2=2

คน/ตัว 
Max.20คน ใช10

ตัว 
 

3.เตรียมแมพิมพ 
 

3.1ลางเขมาหรือวัสดุไข
ดวยน้ํามันสนตามดวย
ทินเนอร 
 

พื้นที่ลางน้ํา  

 

 3.2ทาเรดแลคเกอรเช็ด
บริเวณที่ตองการเอาผา
ชุบหมึกถูลงบนplateใช
ฟองน้ําเชด็ออกใหแหง
สนิททิ้งไว 1/2นาทีใช
ฝาชุบน้ําพอหมาดเช็ด
ใหทั่วแมพิมพ 

โตะทํางาน  

 

4.การพิมพ 
 

4.1เตรียมสี ตักหมึก
ออกมาจากกระปอง 

ที่เก็บส ี ตูเก็บของ 1.2x0.4 
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ตารางที่ 51 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

พื้นที่=1.2ตรม. 
 4.2ใชลูกกลิ้ง กลิ้ง

หมึกไปมาถายหมึก
จากโตะกลิ้งลงบน
แมพิมพ 4 ครั้ง 
 

พื้นที่ทํางาน 
•ตอเนื่องกับแทน
พิมพ 
•แยกจากสวนทํางาน 
 

-โตะวางแมพิมพ
พรอมที่กลิ้งหมึก
ดานขาง1.3x0.8ม. 
  

พื้นที่=3.36ตรม. 
•5นาที/คนทั้งหมด
20คนใชเวลา100
นาทีแบงเปน4
ชวงๆละ25นาที 

 4.3นําplateมาวางบน
แทนนํากระดาษที่ใช
พิมพมาวางทับใช
ฟองน้ําลูบใหทั่ว
กระดาษพอหมาดใช
กระดาษบรูฟซับ
ความชื้นออกทับดวย
แผนอะคริลกิ 
แลวทําการพิมพ 

พื้นที่แทนพิมพ -แทนพิมพขนาด 
1.20x1.80ม. 
 

 
พื้นที่=11.61ตรม. 
•ขั้นตอนตอเนื่อง

จากกลิ้งส ี
•2นาที/คน 

5.จัดเก็บ 5.1เก็บงาน พื้นที่เก็บ -ตูเก็บผลงาน 
ขนาด 1.2x0.8ม.สูง 
0.80ม.มีลิ้นชัก
จํานวน 5 ชั้น 
 

 
พื้นที=่2.52 ตรม. 
A0=5งาน/ชุด 
A1=10งาน/ชุด 
A2=20งาน/ชุด 
A3=40งาน/ชุด 

 5.2เก็บแมพิมพหลัง
ทําเสร็จ 

บริเวณตูเก็บ -ตูเก็บของ 1.2x0.4
ม.(ขนาดไมเกนิA2) 

 
พื้นที่=1.2ตรม. 

   -บารเก็บplate 

 
พื้นที่=2.0

ตรม./50plate 
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ตารางที่ 51 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

6. ทําความ
สะอาด 

6.1ลางเครื่องมือ อางซิงค -sink1.2x1.0ม. 
 

 
หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม 

หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม(Silk-screen)เปนเทคนิคที่แตกตางจากเทคนิค
อื่นๆอาทิเชนไมตองมีแทนพิมพซ่ึงจะตองใชพ้ืนที่มากในการทํางาน ขั้นตอนการทําแมพิมพไมมีความ
ซับซอน แตมีความยุงยากในขั้นตอนการพิมพในกรณีที่ตองการผลงานที่มีความหลากหลายของเฉดสี
และที่สําคัญตองมีกระบวนการฉีดน้ําดวยแรงดันที่สูง 

ผูใชงานนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คนในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาชั้นปที่2ศึกษาเทคนิคนี้
เพ่ือนําไปสรางสรรคงานและตองเรียนรูในเทคนิคอื่นๆดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่
ทํางานสวนบุคคลโดยในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจ
ของตัวเองโดยจะจัดเปนโซนของหองทํางานสวนบุคคลโดยจะมีการใชรวมกับชั้นปอื่นๆในขั้นตอนการ
ทําบล็อกแมพิมพ การฉายแสงรวมถึงขั้นตอนการฉีดลางบล็อกแมพิมพนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 
คนรูปแบบพื้นที่จะมีความคลายคลึงกับชั้นปที่3แตจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดทําเอกสารรวมถึงการนําเสนอ
งานเปนระยะตออาจารยผูควบคุมตามแผนผังกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 75 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม 
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จากแผนผังกิจกรรมดานบนสามารถวิเคราะหไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 52 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียมบล็อก
สกรีน 

1.1เตรียมมาเองยกเวน
ป1(A4) 

พื้นที่วางตูเก็บ -ตูเก็บขนาด 
1.2x0.4ม. 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม. 

2.การทํา
แมพิมพ 
 

2.1นําน้ํายาไวแสง+
กาวอัดผสมกันแลว
ปาดลงในบล็อกที่
เตรียมไว 

พื้นที่ปาดน้ํายา -โตะปาดน้ํายาไว
แสง+กาวอัดขนาด
1.2x0.8ม.มีชั้น
แขวนเก็บของ  

พื้นที่ = 1.80 ตรม./คน 
Max.15คนๆละ5นาทีใช
75นาที ตองใช 4 ชุด 

 2.2เปาลมใหแหงใหกาว
แหง 

พื้นที่เปาลม -โตะเปาใหแหง
1.2x0.8ม. 

 
พื้นที=่1.8 ตรม./คน 

Max.15คนๆละ5นาทีใช
75นาที ตองใช 4 ชุด 

 2.3นําบล็อกสกรีนไปผึ่ง
ใหแหง 

พื้นที่ผึ่งใหแหง -ชั้นพักบล็อกสกรีน
ปรับระดับได 

 
พื้นที=่1.2 ตรม./ชุด 
A0=2 บล็อก/ชุด 
A1=4 บล็อก/ชุด 
A2=8 บล็อก/ชุด 
A3=16 บล็อก/ชุด 

 2.4นําแบบมาแปะที่
แมพิมพ 

พื้นที่ทํางาน 
(ป1และป2) 

-โตะทํางานชนาด
1.5x1.2ม. 

 
พื้นที=่5.5 ตรม./2คน 
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ตารางที่ 52 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 2.5วางบล็อกลงบน
เครื่องอัดบล็อก(ตู
หลอดไฟ) 

พื้นที่หองอัด
บล็อก(หองมืด) 

-เครื่องอัดบล็อก(ตู
หลอดไฟ) ขนาด 
1.50x0.80 ม. 

 
พื้นที=่2.25 ตรม./คน 

•2-5นาที/คน 
 2.6นําบล็อก สกรีนไป

ฉีดน้ําใหลายหลุด 
พื้นที่ฉีดน้าํขนาด
ใหญ(วางตั้งพิง
ผนัง) 

-ที่ฉีดแรงดันสูง 

 
พื้นที=่4.8 ตรม./คน 

  sink ฉีดน้ํากรณี
บล็อกขนาดต่ํา
กวา A3 
 

-sinkพรอมที่ฉีดน้าํ 
 

 
พื้นที=่1.8 ตรม./คน/ชุด 

3.ขั้นตอนการ
พิมพ 
 

3.1เตรียมสีอะคริลิคอ
อกมาจากกระปอง
แลวใสลงไปใน 
แมพิมพ  

โตะผสมส ี -โตะผสมสี 
1.2x0.6 ม. 

 
พื้นที=่1.44 ตรม./คน/

ชุด 
 3.2วางบนวัสดุที่

ตองการจะพิมพ แลวใช
ไมปาดสีขึ้นลงใน
แมพิมพ 

-ใชพื้นที่ทํางาน  

 

 3.3 นํางานที่ไดไปตาก 
รอแหง 

-ใชพื้นที่ตาก
บล็อก 

 
 

4.จัดเก็บรอสงผล
งาน 

4.1เก็บงาน พื้นที่เก็บงาน 
 

-ตูเก็บของ 1.2x0.4
ม.(ขนาดไมเกนิA2) 

 
พื้นที่=1.2ตรม. 

 
5. ทําความ
สะอาด 

5.1ลางเครื่องมือ อางซิงค -sink1.2x1.0ม. 
 
 
 
 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม. 
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หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล 
เปนหองสําหรับทํางานสวนบุคคลซึ่งมีความแตกตางทางดานเทคนิคของแตละคน พื้นที่

ใชสอยทั่วไปจะรองรับในขั้นตอนการทําแมพิมพเปนหลักรวมถึงขั้นตอนการทดลองโดยมีการใช
หองปฏิบัติการทางดานภาพพิมพรวมกับชั้นปอื่นๆโดยเฉพาะชั้นปที่4ผูใชงานนักศึกษาชั้นปที่ 3 
จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 4จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่ทํางานสวนบุคคลโดยในชั้นปนี้จะให
นักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตัวเองโดยจะจัดเปนโซนของหอง
ทํางานสวนบุคคลโดยจะมีการใชรวมกับชั้นปอื่นๆในขั้นตอนการพิมพ ตามแผนผังกิจกรรมดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 76 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล 
 
ตารางที่ 53 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล  

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.รับหัวขอ -อาจารยใหหัวขอใน
การปฏิบัติงาน 

-หองบรรยาย  
 

2.สรางสรรค
ผลงานภาพพิมพ 

-ทํางาน สวนทํางาน -โตะทํางาน 
-ชั้นลอย 
-sink 
-บารที่เก็บงาน 

 
พื้นที่ = 6.75ตรม./คน 

3.พิมพงาน -ทําการพิมพ -ใชหองของแตละ
เทคนิคที่เลือก 

 
 

4.เก็บงาน+เก็บ
แมพิมพ 

-จัดเก็บงาน -สวนทํางานของแต
ละบุคคล 

 
 

5.สงงาน -นําเสนอผลงาน -หองเรียนบรรยาย   
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จากการวิเคราะหสามารสรุปพื้นที่หองไดดังนี้  
ตารางที่ 54 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาภาพพิมพ (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (wood cut)    
 ทําแมพิมพ 2.88 10 28.8 
 พิมพงาน 54.3 1 54.3 
 ตากและเก็บงาน 5.2 4 20.8 

 เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด 13.2 1 13.2 

 เก็บของ  15% 17.57 

 รวม 134.67 

 ทางสัญจร 25 % 33.67 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 168.34 

2.หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ(Etching)    

 ทําแมพิมพ 160.8 1 160.8 

 พิมพงาน 29.04 2 39.66 

 ตากและเก็บงาน 5.20 4 20.80 

 เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด 13.20 1 13.20 

 เก็บของ  15% 35.17 

 รวม 234.46 

 ทางสัญจร 25 % 58.62 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 293.08 

3.หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน(LITHOGRAPH)    

 ทําแมพิมพ 43.20 1 43.20 

 พิมพงาน 37.86 1 37.86 

 ตากและเก็บงาน 5.20 4 20.80 

 เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด 13.20 1 13.20 

 เก็บของ  15% 17.26 

 รวม 132.32 

 ทางสัญจร 25 % 33.08 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 165.40 
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ตารางที่ 54 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาภาพพิมพ (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

4.หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม(Silk-screen)    

 ทําแมพิมพ 95.30 1 95.30 

 พิมพงาน 1.44 1 1.44 

 เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด 7.20 1 7.20 

 เก็บของ  15% 15.59 

 รวม 119.53 

 ทางสัญจร 25 % 29.88 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 149.41 

5.หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล    

 ปฏิบัติงาน นศ. 6.75 15 101.25 

 รวม 101.25 

 ทางสัญจร 25 % 25.31 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 126.56 
 

สาขาวิชาประติมากรรม 
ความตองการของพื้นที่ทําการเรียนการสอนเปนสิ่งที่มีความสําคัญอันดับแรกเนื่องจากการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาประติมากรรมจะใชเครื่องมือทุนแรงในการสรางสรรคผลงานประมาณ 30% ของงาน
นั้นๆทุกขั้นตอน (สัมภาษณ รศ.ฉายณภา เลปาจารย อ.ประจําสาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ทําใหเกิดปญหาเรื่องพ้ืนที่การเรียนการสอนที่ไมเอ้ืออํานวยเทาที่ควร 
กลาวคือมีพื้นที่ที่จํากัด รวมถึงเครื่องมือทุนแรงตางๆเชน รอกเลื่อน ที่ใชในการยก เคลื่อนยายผลงาน 
วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน ที่สําคัญที่ตองคํานึงคือ แสงทางทิศเหนือ 
 
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพ่ิมเติม 
นักศึกษาชั้นปที่ 1   
-พื้นฐานการปนดิน การขึ้นรูป -หองปฏิบัติการปนดิน  -แบงกลุมนักศึกษาออกเปน5

กลุมๆละ20คน เรียน3ครั้งตอ
1ภาคเรียนโดยใหครบทุ ก
สาขา ทั้ง5สาขาวิชา 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
-พื้นฐานการปนดิน การขึ้นรูป -หองปฏิบัติการปนดิน -พื้นฐานสรางสรรคผลงาน

ตอไป 
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นักศึกษาชั้นปที่ 3   
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ 
และปฏิ บัติ งานสรางสรรค ใ น
เทคนิคตางๆ อาทิเชนงานเหล็ก 
งานไฟเบอรกลาส งานสลักหิน 
และงานไม 

-หองปฏิบัติการโลหะ  
-หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห 
-หองปฏิบัติการไม  
-หองปฏิบัติการหิน  
-หองปฏิบัติการตกแตงผลงาน 

-สอนเทคนิคที่สูงขึ้นรวมทั้ ง
จะแยกสรางสรรคงานตาม
หัวขอของแตละบุคคล 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
ศึกษาและปฏิบัติงานโครงการ
ศิลปนิพนธ  ตามหัวขอเฉพาะ
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว 

-หองปฏิบัติการสวนบุคคล -ทําการปฏิบัติโครงงานตาม
เทคนิคที่ไดศึกษาหรือทดลอง
มากอนหนาน้ี 

หองปฏิบัติการปนดิน 
หองปฏิบัติการปนดิน จะประกอบไปดวย สวนที่เปนหองพักดินเหนียวโดยไดทําการ

สั่งซื้อมาครั้งละ1เทอม ประมาณ 2 ลบ.ม.จากเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี สวนปฏิบัติงาน จะมีพื้นที่เก็บ
อุปกรณ ไมวาจะเปนแทนปนในระดับตางๆเชน แทนปนนูนต่ํา แทนปนนูนสูงและแทนปนครึ่งตัว การ
ขึ้นรูปแบบรางเปนพื้นฐานตนแบบ กอนที่จะมีการสรางสรรคงานในรูปแบบเทคนิคตางๆ ตามเทคนิค
แตละบุคคล ความตองการพิเศษของสวนน้ีคือการใชแสงธรรมชาติทางทิศเหนือฝาเพดานตองสูง มี
ระบบพัดลมดูดอากาศ ผูใชสอยหองปฏิบัติการปนดินจะเนนนักศึกษาช้ันปที่ 2 จํานวน 15 คนเพราะ
เปนชั้นปที่มีการเลือกสาขาวิชาเอก และเปนการเรียน การฝกปฏิบัติเพื่อเปนพื้นฐานการขึ้นรูปในการ
สรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆ สวนปที่3และปที่4 จะใชหองนี้สําหรับขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อที่จะ
นําไปขึ้นรูปโดยใชพื้นที่ปฏิบัติงานสวนบุคคล นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน 

 

 
 

ภาพที่ 77 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการปนดิน 
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จากแผนผังกิจกรรมสามารถวิเคราะหไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 55 แสดงการคิดพื้นที่หองหองปฏิบัติการปนดิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เตรียมวัสดุ 
 

1.1นําดินออกมาจาก
บอหมักใสในถังตาม
ปริมาตรงานที่ทํา 

บอดิน 
ใช2ชุด 

-บอหมักดิน
เหนียว คสล.
ขนาด 
1.0x1.5x0.6ม.
(กxยxส) 

 
พื้นที่ = 4.34ตรม./ลบ.ม. 

 1.2ทําแกนโครง หองปฏิบัติงานโลหะ   
2.นํามาขึ้นรูป
ตามหุน 

2.1นศ.ป1ขึ้นรูปแบบ
งายๆ 

พื้นที่ปนงาน 
Max.20คน ใช 10 
ชุด 

-โตะทํางาน
ขนาด1x1.4ม. 

 
พื้นที่ = 4.8ตรม./2คน 

 2.2นศ.ป2นําดินมาขึ้น
รูปนูนต่ําตามแบบ 

พื้นที่ทํางาน 
•แสงเหนือเขา
ดานซาย 
•ไมบังกัน 
•ระยะการเล็งดูผลงาน 
2 ม. 
Max.15คน ใช4ชุด 
 

-แทนปนนูนต่าํ 
ขนาด 0.8x0.6
ม.สูง 1.60ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พื้นที่=40ตรม./4คน 
 2.2นศ.ป2นําดินมาขึ้น

รูปครึ่งตัวและเต็มตัว
ตามแบบ 

พื้นที่ทํางาน 
•แสงเหนือเขา
ดานซาย 
•ไมบังกัน 
•ระยะการเล็งรอบ 
Max.15คน ใช4ชุด 
 

-แทนหมุนครึ่ง
ตัว ขนาด 
0.50x0.40ม.สูง 
1.05ม. 
-แทนหมุนเต็ม
ตัว ขนาด 
0.65x0.65ม.สูง 
0.6ม. 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่=40ตรม./4คน 

ใชพื้นทีเ่ดียวกับขึ้นรูปนูน
ต่ํา 
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ตารางที่ 55 แสดงการคิดพื้นที่หองหองปฏิบัติการปนดิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 
3.ทํางานเสร็จ 3.1เก็บอุปกรณ 

นําดินกลับในกระบะ 
สวนlocker  

 

 3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

พื้นที่ทําความสะอาด 
Max.15คน ใช4ชุด 
 

-อางลางมือ
พรอมระบบ
กรองดิน 
ขนาด 1.2x0.6
ม. 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม./ชุด 

หองปฏิบัติการโลหะ 
เปนหองที่ใชเทคนิคการสรางสรรคผลงานที่เปนวัสดุจําพวกโลหะ มีการใชเครื่องทุนแรง

เขามาชวยในขั้นตอนการสรางสรรคผลงานไมวาจะเปนเครื่องตัดเหล็ก เครื่องเชื่อม เครื่องเจียร 
รวมถึง รางเครนไฟฟาที่ใชในการขนยายวัสดุและชิ้นงาน เปรียบเสมือนโรงงานยอมๆโรงงานหนึ่ง
ผูใชงานจะเนนนักศึกษาชั้นปที่3จะตองศึกษารูปแบบการทํา สวน ปที่4 ซึ่งขึ้นอยูกับนักศึกษาที่เลือก
การนําเสนอเทคนิคนี้หรือไม ประกอบไปดวย นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คน นักศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวน 15 คน มีผังกิจกรรมดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 78 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการโลหะ  
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ไดดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 56 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการโลหะ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ทําแบบรางเพื่อหา
แนวคิด 

-เสนอแบบราง -หองบรรยาย  
 

2.เตรียมวัสดุ 2.1เลือกขนาด ชนิด
ของเหล็กที่จะทํา 
 

พื้นที่วาง rack 
สําหรับเหล็กกลอง
เหล็กเสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-cantilever-
Rack2ดานขนาด 
1.75x6.0ม. 

 
พื้นที่ = 30ตรม./ชุด 

  พื้นที่วางแผนเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
พื้นที่ = 14
ตรม./50pc. 

 2.2 นําวัสดุ มาตัดตาม
แบบและขนาดที่ใช 

พื้นที่ตัดแผนเหลก็ 
 
 
 
 
 
 
 

-เครื่องตัดเหล็ก 
พลาสมาและแกส 

 
พื้นที่ = 14ตรม. 
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ตารางที่ 56 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการโลหะ (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

  พื้นที่ตัด 
เหล็กรูปพรรณและ
เหล็กเสน 

-เครื่องตัดเหล็กไฟ
เบอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
พื้นที่ = 16ตรม. 

 
3.สรางสรรค
ผลงาน 

-เชื่อมผลงานขัดแตงผ
และทําส ี

-ใชพื้นที่ทํางาน
สวนบุคคล 
 

 
 

4.ทํางานเสร็จ -เก็บวัสดุ รอสง -ใชพื้นที่ทํางาน
สวนบุคคล 
 

 
 

 
 
หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห  

เปนการนําเสนอผลงานผานเทคนิควัสดุสังเคราะห จําพวกไฟเบอรกลาส โดยขั้นตอน
กรรมวิธีจะทําตนแบบโดยการปนดินกอนแลวจึงทําการหลอบล็อกปูนเพื่อเปนแบบจากนั้นทําการปูใย
แกวจนถึงขั้นตอนตกแตงทําสี ในขั้นตอนการถอดบล็อกพิมพปูนจะตองทําการทุบบล็อกทําใหเกิดขยะ
จากสวนนี้จึงจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บ ผูใชงานเปนการเรียน และฝกปฏิบัติเพ่ือเปนพื้นฐานการ
ขึ้นรูปในการสรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆ เริ่มที่ชั้นปที่3จะตองศึกษารูปแบบการทํา สวน ปที่4 ซึ่ง
ขึ้นอยูกับนักศึกษาที่เลือกการนําเสนอเทคนิคนี้หรือไม 

ผูใชสอย ประกอบไปดวย 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คน 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน  

ขั้นตอนการฝกปฏิบัติสามารถแสดงเปนผังกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 79 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห 

ตารางที่ 57 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ทําแบบรางเพื่อ
หาแนวคิด 

-เสนอแบบราง -หองบรรยาย  
 

2.เตรียมอุปกรณ -เตรียมปูนซีเมนต  
เรซิน 
ใยแกว 

-พื้นที่กองเก็บ  

 
พื้นที่ = 9ตรม./วัสดุ 

3.เริ่มปฏิบัติงาน 3.1 ขึ้นงานดินขนาด
เทาจริง 

-พื้นที่สวนบุคคล -แทนหมุนขนาด 
0.65x0.65ม.สูง 
0.6ม. 

 
พื้นที่ = 2.72ตรม 

135 



ตารางที่ 57 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 3.2 ทําบล็อกปูน 
-ผสมปูน 

-พื้นที่เตรียมงาน
ปูนซีเมนต 
 
 
 
 

-เครื่องโมปูนขนาด
190ลิตร 
-กระบะปูน 
  

พื้นที่ = 6ตรม 

 -พอกปูนรอบตัวแบบทิ้ง
ไวใหแหงประมาณ1วัน 

-พื้นที่สวนบุคคล 
 
 
 
 

-กระบะปูน 
 

 
พื้นที่ = 6ตรม 

 3.3 ทาเรซินภายใน
บล็อกปูนพรอมโรยดวย
ใยแกวทิ้งไวใหแหง 

-พื้นที่สวนบุคคล 
 
 
 

 

 

 3.4 ทําการทุบบล็อกปนู
ออก 

-พื้นที่สวนบุคคล 
 
 

 
 

 3.5 ตกแตงผลงาน -พื้นที่สวนบุคคล 
 

 
 

4.ปฏิบัติงานแลว
เสร็จ 

4.1ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

-พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่สวนบุคคล 
 
 
 

-อางลางมือ
พรอมระบบกรอง
ดิน 
ขนาด 1.2x0.6ม. 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม./

ชุด 

 4,2 รอสงงาน -พื้นที่สวนบุคคล   

หองปฏิบัติการไม 
เปนหองที่เปรียบเสมือนหองปฏิบัติการไมทั่วไปซึ่งใหนักศึกษาทดลองเทคนิคงานไมเชน

การเกาะสลักไมหรือจะใชเปนเทคนิคสื่อผสมในการการสรางสรรคผลงานภายในจะมีอุปกรณเชน โตะ
ปฏิบัติงานไมโตะเลื่อยวงเดือน แทนเจาะ เครื่องไสไมเปนตน ผูใชงานเปนการเรียนและฝกปฏิบัติเพื่อ
เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการสรางสรรคงานโดยจะเนนนักศึกษาชั้นปที่3และปที่4 เปนหลัก ในการ
ปฏิบัติแลวจะตองทําการเสนอแบบราง(Sketch)กอนนําไปขึ้นรูป สวนมากจะขึ้นรูปจากดินเหนียว
เพราะจะไดเห็นมิติของรูปทรงไดดีกวาหลังจากนั้นจะทําการตกแตงตามเทคนิคสวนบุคคลโดยใชพื้นที่
ปฏิบัติงานสวนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดจํานวนดังน้ีนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 
4 จํานวน 15 คน มีผังกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 80 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการงานไม 

ตารางที่ 58 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการไม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ทําแบบรางเพื่อ
หาแนวคิด 

-เสนอแบบราง -หองบรรยาย  
 

2.เตรียมวัสดุ 2.1 เลือกวัสดุไม -พื้นที่ stock ไม  
ไมทอนความยาว
ประมาณ4เมตร 

cantilever-
Rack2ดานขนาด 
1.75x4.0ม. 

 
 

 
พื้นที่ = 22.5ตรม. 
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ตารางที่ 58 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการไม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

  -พื้นที่ stock 
ไมอัด 

Rack2ดานขนาด 
1.2x2.4ม. 

 
 

 
พื้นที่ = 11.87ตรม. 

 
 2.2ตัดใหไดขนาด  

ไมทอนและไมอัด 
-พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่สวนบุคคล 

-โตะเลื่อยวง
เดือนขนาด
0.8x0.75ม. 

 
 

พื้นที่ = 28.27ตรม. 
3.ปฏิบัติงาน 3.1 ประกอบชิ้นงาน -พื้นที่สวนบุคคล -โตะปฏิบัติงาน

ไม ขนาด
0.75x1.2ม. 

 
พื้นที่ = 8.8ตรม. 

 3.2 ตกแตงชิ้นงาน -พื้นที่สวนบุคคล   
4.ปฏิบัติงานแลว
เสร็จ 

4.1ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

-พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่สวนบุคคล 

-อางลางมือ
พรอมระบบกรอง
ดิน 
ขนาด 1.2x0.6ม. 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม./

ชุด 
 4,2 รอสงงาน -พื้นที่สวนบุคคล   

 หองปฏิบัติการหิน 
ลักษณะหองจะตองจะมีเครื่องมือแกะ สลักหิน เครื่องกรอหิน เครื่องขัดแตง และที่

สําคัญคือ การขนยายชิ้นงานจะตองมี รอกเครนในการขนหรือลําเลียงหินเขามาใชเปนวัสดุในการ 
ผูใชงานเปนการเรียนและฝกปฏิบัติเพ่ือเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการสรางสรรคงานโดยจะเนนนักศึกษา
ชั้นปที่3และปที่4 เปนหลัก ในการปฏิบัติแลวจะตองทําการเสนอแบบราง(Sketch)กอนนําไปขึ้นรูป 
สวนมากจะขึ้นรูปจากดินเหนียวเพราะจะไดเห็นมิติของรูปทรงไดดีกวาหลังจากนั้นจะทําการตกแตง
ตามเทคนิคสวนบุคคลโดยใชพื้นที่ปฏิบัติงานสวนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดจํานวนดังนี้นักศึกษาชั้นปที่ 
3 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน มีผังกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 81 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการหิน 
  

ตารางที่ 59 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการหิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ทําแบบรางเพื่อ
หาแนวคิด 

1.1เสนอแบบราง -หองบรรยาย  
 

 1.2ขึ้นงานดินขนาดเทา
จริง 

-พื้นที่สวนบุคคล  
 

2.เตรียมวัสดุ 2.1 หิน -พื้นที่ Stock หิน 
•ใชรอกเครนยก 
• สั่งมาขนาด
0.5x0.5x0.5ม.
จํานวน20กอน/เทอม 

-รอกเครน
เคลื่อนที ่

 
พื้นที่ = 6.5ตรม./6กอน 

3.ปฏิบัติงาน -แกะสลักหนิ ตกแตง -พื้นที่ทํางาน 
Max.15คน 

 

 
พื้นที่ = 2.25ตรม./คน 
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ตารางที่ 59 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการหิน (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

4.ปฏิบัติงานแลว
เสร็จ 

4.1ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

-พื้นที่ทํางาน 
-พื้นที่สวนบุคคล 
 
 
 
 

-อางลางมือ
พรอมระบบ
กรองดิน 
ขนาด 
1.2x0.6ม. 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม./ชุด 

ใช4ชุด 

 4,2 รอสงงาน -พื้นที่สวนบุคคล 
 

 
 

 
หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล 

จะเปนหองปฏิบัติของแตละบุคคลซึ่งประกอบไปดวนพื้นที่ทํางาน ไมวาจะเปนขั้นตอน
การทําแบบราง จนถึงสรางสรรคออกมาเปนผลงานมีสวนปฏิบัติงานประติมากรรมและสวนจัดทํา
ขอมูลเอกสารผูใชงานนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คนมีผัง
กิจกรรมดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติงานสวนบุคคล  
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ตารางที่ 60 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล  

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ทําแบบรางเพื่อ
หาแนวคิด 

1.1เสนอแบบราง -หองบรรยาย  
 

 1.2ขึ้นงานดินขนาดเทา
จริง 

-พื้นที่ทํางานสวน
บุคคล 

 
 

2.ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติงานในเทคนิคที่
เรียน 
-ปฏิบัติงานตามหัวขอ 
โจทยที่ไดรับ 

-พื้นที่ทํางานสวน
บุคคล 

•มีโตะทํางาน 
•ชั้นวางของ 
•ชั้นเก็บอุปกรณ
เครื่องมือ 
•หองสวนตัว 

 
พื้นที่ = 25 ตรม./คน 

3.ปฏิบัติงาน
เสร็จ 

3.1ทําความสะอาด
เครื่องมือ 

  
 

 3,2 รอสงงาน -พื้นที่เก็บงาน   

จากการวิเคราะหหาพื้นที่จากพฤติกรรมองสาขาวิชาประติมากรรม สามารถสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการ
สาขาวิชาประติมากรรม ไดดังนี้ 
ตารางที่ 61 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาประติมากรรม (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการปนดิน    
 เก็บดิน 4.34 2 8.68 
 ขึ้นรูป (นศป1) 4.80 10 48.00 
 ขึ้นรูป (นศป2) 40.00 4 160.00 

 เก็บของ  15% 32.55 

 รวม 349.23 

 ทางสัญจร 25 % 62.31 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 311.54 

2.หองปฏิบัติการโลหะ    

 กองเก็บ 44 1 44 

 เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติ 30 2 60 

 เก็บของ  15% 15.60 

 รวม 119.60 

 ทางสัญจร 25 % 29.90 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 149.50 
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ตารางที่ 61 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาประติมากรรม (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

3.หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห     

 กองเก็บ 9 3 27 

 เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติงาน 7.2 4 28.8 

 เก็บของ  15% 8.37 

 รวม 64.17 

 ทางสัญจร 25 % 16.04 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 80.21 

4.หองปฏิบัติการไม    

 กองเก็บ 34.37 1 34.37 

 เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติงาน 38.27 4 153.08 

 เก็บของ  15% 28.12 

 รวม 215.57 

 ทางสัญจร 25 % 53.89 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 269.46 

5.หองปฏิบัติการหิน    

 กองเก็บหิน 6.50 4 26.00 

 เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติงาน 38.55 1 38.55 

 เก็บของ  15% 9.68 

 รวม 74.23 

 ทางสัญจร 25 % 18.56 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 92.79 

6.หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล    

 ปฏิบัติงาน นศ 25 15 375 

 รวม 375 

 ทางสัญจร 25 % 93.75 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 468.75 
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ภาควิชาออกแบบ 
ภาควิชาออกแบบประกอบไปดวย 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

การเรียนการสอนในสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในจะเนนทางดานการฝกทักษะฝมือ 
แตจะแตกตางจากสาขาวิชาอื่นๆที่ไมมีกระบวนการสรางสรรคผลงานที่ตองเปนระบบขั้นตอน รวมถึง
การใชเครื่องมือประกอบนอยมาก ในการเรียนการสอนจะเนนหองปฏิบัติงานเปนหลักโดยมีชุดโตะ
ปฏิบัติการเขียนแบบโดยตองแยกในแตละช้ันป รวมถึงหองคอมพิวเตอรที่ตองแยกจากสวนกลางของ
ทางคณะฯอันเนื่องมาจากตัวโปรแกรมที่เนนไปในทางปฏิบัติการเขียนแบบ กรอบรายละเอียดการ
เรียนการสอนมีดังน้ี 
 
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพ่ิม 
นักศึกษาชั้นปที่ 1   
ฝกพื้นฐานการเรียนรู  รูปแบบ
ลักษณะการออกแบบ และฝกหัด
ฝมือทางลายเสนและลายมือ 

-หองปฏิบัติการออกแบบ 1 
-หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบ 
   

-มีการใชโปรแกรมทางการ
ออกแบบ 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
เนื้ อห า รา ยล ะ เอี ยด ใ นก า ร
ออกแบบ โดยเนนอาคารขนาด
เล็กเชนบานพักอาศัย 

-หองปฏิบัติการออกแบบ 2 
-หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบ 

-มีการใชโปรแกรมทางการ
ออกแบบ 

นักศึกษาชั้นปที่ 3   
เพ่ิมขอบเขตการเรียนรูของการ
ออกแบบ  อาคารสาธ ารณะ 
รานค า รวมถึงการเพิ่มเนื้อหา
การวิเคราะหพฤติกรรมของผูใช
อาคาร 

-หองปฏิบัติการออกแบบ 3 
-หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบ 

-มีการใชโปรแกรมทางการ
ออกแบบ 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
ศึกษาและปฏิบัติงานโครงการ
ศิลปนิพนธ  ตามหัวขอเฉพาะ
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว 

-หองปฏิบัติการออกแบบสวน
บุคคล 
 

จะมีสวนทํางานคอมพิวเตอร 

 
หองปฏิบัติการออกแบบ 
เปนหองปฏิบัติการออกแบบโดยฝกพื้นฐานการออกแบบเบื้องตน มีครุภัณฑเชน โตะปฏิบัติการเขียน
แบบ ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 1,2และ3 จํานวนช้ันปละ 25 คน 
แผนผังการใชสอยเริ่มตนการปฏิบัติ จาก อาจารยอธิบายหัวขอในแผนการสอน นักศึกษาปฏิบัติตาม 
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ภาพที่ 83 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการออกแบบ 

 

ตารางที่ 62 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการออกแบบ 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เรียนทฤษฎ ี -อธิบายหลักการและ
กระบวนการ 

-ใชหองบรรยาย 
 
 

 
 
 

2.ปฏิบัติการ
ออกแบบ 

-ลงมือเขียนแบบ 
ออกแบบตามหัวขอที่
กําหนดโดยใชกระดาษ
100ปอนดขนาดA1 

-พื้นที่ทํางาน 
 
 
 
 
 

-โตะเขียนแบบ
ขนาด0.8x0.6ม. 
-ชั้นวางอุปกรณ
เคลื่อนที ่

 

 
พื้นที่ =2.4ตรม./คน 

 
3.ปฏิบัติงานเสร็จ -สงงาน -หองสงงาน 

 
 

 

 -ทําความสะอาด
อุปกรณ 

 
 
 
 
 
 
 

-อางลางมือ
พรอมระบบ 
ขนาด 1.2x0.6ม. 

 

 
พื้นที่ = 1.20 ตรม./

ชุด 
ใช4ชุด 
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หองปฏิบัติงานการออกแบบสวนบุคคล  
ลักษณะของหองจะเปนพื้นที่ปฏิบัติงานการออกแบบสวนบุคคล ซึ่งจะแตกตางในชั้นป

อื่นตรงที่มีพื้นที่ทํางานที่เปนขอมูล 
ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 25 คน  
แผนผังการใชสอย 

 
 

ภาพที่ 84 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการออกแบบสวนบุคคล  

ตารางที่ 63 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการออกแบบสวนบุคคล 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เสนอหัวขอ -จัดทําเอกสาร -สวนภาคขอมูล -โตะคอมพิวเตอร  
2.ปฏิบัติการ
ออกแบบ 

-เสนอแบบราง 
และความคืบหนา 

-พื้นที่ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โตะเขียนแบบ
ขนาด0.8x0.6ม. 
-ชั้นวางอุปกรณ
เคลื่อนที ่

 
พื้นที่ = 6.87ตรม./

คน 
3.ปฏิบัติงานแลว
เสร็จ 

-นําเสนอแบบfinal -ใชหองบรรยาย  
 

 -สงเอกสารรายงาน    
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หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
จะแยกจากทางหองคอมพิวเตอรสวนสนับสนุนของทางคณะฯเพราะตองรองรับ

โปรแกรมทางการออกแบบทําใหตองใชคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง 
ตารางที่ 64 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.เรียนทฤษฎ ี -อธิบายหลักการและ
กระบวนการ 

-พื้นที่การสอน -คอมพิวเตอร 
-เครื่องฉาย 
 

 
พื้นที่ = 1.95 ตรม. 

2.ปฏิบัติการเรียน -ลงมือฝกปฏิบัติ
โปรแกรมทาง
ออกแบบ 

-พื้นที่เรียน -คอมพิวเตอร 
 

 
พื้นที่ = 1.95 ตรม. 

3.ปฏิบัติงานเสร็จ -สงงานโดยการพิมพ -สวน พอรตงาน -เครื่องพิมพขนาด
ใหญ (พอรตเตอร) 

4 ตรม. 

  -หองสงงาน   

 
จากการวิเคราะหหาพื้นที่สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 65 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการออกแบบ    
 ปฏิบัติการเขียนแบบ 2.4 25 60 
 ทําความสะอาด 1.2 4 4.8 

 เก็บของ  15% 9.72 

 รวม 74.52 

 ทางสัญจร 25 % 18.63 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 93.15 

2.หองปฏิบัติงานการออกแบบสวนบุคคล    

 ปฏิบัติการเขียนแบบ 6.87 25 171.75 

 รวม 171.75 

 ทางสัญจร 25 % 92.94 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 214.69 
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ตารางที่ 65 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

3.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ    

 พื้นที่การสอน 1.95 1 1.95 

 พื้นที่เรียน 1.95 25 48.75 

 สวน พอรตงาน 4 1 4 

 เก็บของ  15% 8.21 

 รวม 62.91 

 ทางสัญจร 25 % 15.73 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 78.64 

 
หองปฏิบัติการคณะศิลปนาฏดุริยางค โครงสรางหลักสูตรของคณะศิลปนาฏดุริยางคมี

การแบงเปน3หมวดวิชา ไดแก 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2.หมวดวิชาเฉพาะและ3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ซึ่งในแตละหมวดจะแบงออกเปน ชั่วโมงบรรยาย(บ)และชั่วโมงปฏิบัติ(ป) ในหมวดศึกษาทั่วไป จะมี
การเรียนรวมกันทั้ง 3 คณะคือ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางคและคณะศิลปศึกษา สวนหมวด
วิชาเฉพาะจะเรียนรวมกันระหวางสาขาวิชาภายในคณะ และแยกแตละสาขาวิชา ซึ่งประกอบไปดวย 
2 ภาควิชา3 สาขาวิชา โดยแยกวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติโดยที่ภาคทฤษฎีนอกจากจะมีการเรียน
รวมกันทั้ง3คณะฯโดยเฉพาะวิชาทักษะนาฏศิลป 1-4 ที่จะตองเรียนกับคณะศิลปศึกษาในชั้นปที่ 1
และ ปที่ 2 หลังจากน้ันจะเรียน วิชาทักษะนาฏศิลปะ 5-7 โดยจะเนนดานการแสดงเปนหลักในการ
จะเปนศิลปน ในหองปฏิบัติการของคณะศิลปนาฏดุริยางคจะแบงเปน 3 ลักษณะการใชสอย ตาม
สาขาวิชาฯซึ่งจะมีขั้นตอนดังน้ี กอนเรียน จะมีการเปลี่ยนชุดโดยการนุงผาแดง ในสาขาวิชานาฏศิลป
ไทย สวนสาขาวิชาดนตรีไทย จะมีการเตรียมเครื่องดนตรีกอน 

ภาควิชานาฏศิลป ประกอบไปดวย 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชานาฏศิลปไทย การเรียน
การสอนในสาขาวิชานี้จะเปนการฝกปฏิบัติรําโดยจะแบงเปน4กลุมตามลักษณะตัวแสงหรือตังละคร 
คือ ละครพระ – นางโขน พระ โขน ยักษ และโขนลิง โดยมีกรอบแนวทางดังตอไปนี้ 

กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
สอย 

รายละเอียดเพิ่ม 

นักศึกษาชั้นปที่ 1   
-ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐาน  
รําหนาพาทยเพลงปฐม  
ฝกกระบวนรําชุดอิเหนาตรวจพล  
กราวนางยักษ  

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป 
(ใชพื้นที่เดียวกับ คณะ
ศิลปศึกษา) 
 

-โขน พระ ยักษ ลิง จะ
เพ่ิม ฝกกระบวนรํา ตาม
เน้ือเร่ืองตางๆใน
รามเกียรติ์  
-แบงปฏิบัต ิ4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร 
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นักศึกษาชั้นปที่ 2   
- ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐานชุดรํา
หนาพาทยและฝกวิธีแสดงละคร
พันทาง 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป 
(ใชพื้นที่เดียวกับ คณะ
ศิลปศึกษา) 
 

-โขน พระ ยักษ ลิง จะ
เพ่ิม ฝกกระบวนรํา ตาม
เน้ือเร่ืองตางๆใน
รามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน 
-แบงปฏิบัต ิ4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 3   
- ศึกษาทารํา ลักษณะบทบาท  
อุปนิสัยตัวละคร  และฝก ทักษะการ
แสดงละคร   

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป -โขน พระ ยักษ ลิง จะ
เพ่ิม ฝกกระบวนรํา ตาม
เน้ือเร่ืองตางๆใน
รามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน 
-แบงปฏิบัต ิ4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
- ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐานละคร
ดึกดํา 
- ศึกษาทารํา  ลักษณะบทบาท  
อุปนิสัยตัวละคร และฝกทักษะการ
แสดงละคร 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป -โขน พระ ยักษ ลิง จะ
เพ่ิม ฝกกระบวนรํา ตาม
เน้ือเร่ืองตางๆใน
รามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน 
-แบงปฏิบัต ิ4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร 

 
หองปฏิบัติการนาฏศิลป 

ผูใชหองปฏิบัติการนาฏศิลปจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดยจัด
ระเบียบแถวใหและนักศึกษา โดยจะมีการใชงานของ2 คณะคือ คณะศิลปนาฏดุริยางคจํานวน 30คน
ตอชั้นป และคณะศิลปศึกษาจํานวน 30คนตอชั้นป รวม110คน ซึ่งในชั้นปที่1-2ของทั้ง2คณะฯจะ
เรียนดวยกัน โดยจะแบงเปนกลุมๆละ30คน ซึ่งทําการเรียนการสอนพรอมกันตามจํานวนนักศึกษา 
สวนในราย ทักษะนาฏศิลปะ 5-7 จะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 3และ 4 แบงเปน 4 กลุมๆละ10คน ตามตัว
ละคร โดยจะกลับมาใชหองในคณะฯวิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมสวนหองปฏิบัติการนาฏศิลป
หองปฏิบัติการนาฏศิลปประกอบไปดวย2สวนคือสวนเตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดย
แผนผังกิจกรรมจะมีอยู2สวนคือการเปลี่ยนชุดเพ่ือเตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว 
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ภาพที่ 85 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการนาฏศิลป 

 
ตารางที่ 66 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอนเปลี่ยน
ชุดและเก็บของ 
 

-หองเปลี่ยนเสื้อผา 
อยูในสวนหองพัก
อาจารย 
 
 

 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม. 

 

 -สวนlocker 
-6คน/ตัว 
-จํานวน5ตัว 

-locker
ขนาด
0.9x0.5x1.8
ม.  

พื้นที ่=1.87 ตรม./ตัว 
ทั้งหมด5ตัว=9.35 

ตรม. 

 
1.2นักศึกษาเปลี่ยนชดุ
และเก็บของ 

-ใชบริเวณหองเรียน 
 

 
 

 

 -สวนlocker 
-6คน/ตัว 
-จํานวน5ตัว 

-locker
ขนาด
0.9x0.5x1.8
ม. 

 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม./ตัว 

ทั้งหมด5ตัว=9.35 
ตรม. 
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ตารางที่ 66 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

2.การเรียนการ
สอน 

2.1 อาจารย 
-สอนทารํา โดยจะทําการ
รําใหนักศึกษาดูพรอมกับ
ใหรําตามรวมถึงควบคุม
แนะนํา 

-พื้นที่ทําการสอน 
ใช อ.4คนตอชุด 

- 

 

พื้นที ่=3.06 ตรม./คน 

  

-ที่นั่งดูนักศึกษาปฏิบัต ิ -โซฟา 
 
 
 
 

 
พื้นที ่=0.7 ตรม./ชุด 

 2.2 นักศึกษา 
-ปฏิบัติตามอาจารย
รวมถึงฝกหัด 

-พื้นที่เรียน โดยจะ
แบงเปนกลุมๆละ30คน 
-พื้นที่ให อ.เดินดูรอบ 
นศ.=60ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที5่.76= ตรม./คน 
10คน=57.6 ตรม. 

 -นั่งพัก -ใชพื้นทีเ่รียน  
 

3.เรียนเสร็จ 3.1อาจารย  
-เปลี่ยนชุด 

-ใชพื้นทีเ่ดิม  
 
 

 

 3.2นักศึกษา 
-เปลี่ยนชุดเก็บของ 

-ใชพื้นทีเ่ดิม  
 
 
 
 

 

 3.3 อาบน้ํา -พื้นที่สวนอาบน้าํ 
(1คนใชเวลา10นาที 30
คนใชเวลา300นาทถีา
10หองจะใชเวลา30
นาทีตอรอบ) 

-ฝกบัว
อาบน้ํา 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที ่=1.0ตรม./คน 
ใช10หอง=10ตรม. 
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สรุปพื้นที่ไดดังนี้ 
ตารางที่ 67 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการนาฏศิลป    
 Locker+เปลี่ยนเสื้อผา 9.35 1 9.35 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 3.76 4 15.04 

 พื้นที่เรียน 5.76 10 57.6 

 พื้นที่อาบน้ํา 1 5 5 

 รวม 86.99 

 ทางสัญจร 25 % 21.75 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 108.74 

*หองปฏิบัติการนาฏศิลปจะมี4หองตามรูปแบบการสอน ไดแก  
หองปฏิบัติการนาฏศิลปละคร พระ-นาง 
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนพระ-นาง 
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนยักษ 
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนลิง 

ภาควิชาดุริยางคศิลป 
ประกอบไปดวย 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาดนตรีไทย และ สาขาวิชาคีตศิลปไทย 

สาขาวิชาดนตรีไทย การเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีไทยจะแบงยอยออกเปน 2 สาขาหลักๆคือ 
สาขาปพาทยและ สาขาเครื่องสายไทย สาขาปพาทยประกอบไปดวย6เครื่องดนตรี ไดแก เครื่องเปา
ไทยระนาดเอกระนาดทุมฆองวงใหญฆองวงเล็ก และเครื่องหนังสวนสาขาเครื่องสาย ประกอบไปดวย 
ซอดวงซออูและ จะเขแตละสาขาจะแยกเรียนตามประเภทของเครื่องดนตรี และจะมีการรวมวงและ
ปรับวงของแตละประเภทดวย 

กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
สอย 

รายละเอียดเพิ่ม 

นักศึกษาชั้นปที่ 1   
-ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะการ
บรรเลง 
เพลงพิธีกรรมเพลงฉิ่ง เพลงมโหรี 

-หองปฏิบัติการปพาทย 
-หองปฏิบัติการเครื่องสาย 

-จะแยกเรียนตามเครื่อง 
ดนตรีที่เลือก 
-ทุกสาขาจะเรียนพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
- ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะการ
บรรเลง เพลงเสภา เพลงสามชั้น เพลง
เถา เพลงโขน เพลงทํานองหลัก 

-หองปฏิบัติการปพาทย 
-หองปฏิบัติการเครื่องสาย 

-จะแยกเรียนตามเครื่อง 
ดนตรีที่เลือก 
-ทุกสาขาจะเรียนพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก 
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นักศึกษาชั้นปที่ 3   
- ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะการ
บรรเลง เพลงละคร เพลงเดี่ยว 

-หองปฏิบัติการปพาทย 
-หองปฏิบัติการเครื่องสาย 

-จะแยกเรียนตามเครื่อง 
ดนตรีที่เลือก 
-ทุกสาขาจะเรียนพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
- ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะการ
บรรเลง เพลงหนาพาทย 
-นําเสนอผลงานการแสดงบนเวที 

-หองปฏิบัติการปพาทย 
-หองปฏิบัติการเครื่องสาย 

-จะแยกเรียนตามเครื่อง 
ดนตรีที่เลือก 
-ทุกสาขาจะเรียนพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก 

 
หองปฏิบัติการปพาทย 

ผูใชหองปฏิบัติการสาขาปพาทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดย
จะนั่งอยูดานหนาของนักศึกษา เพื่อที่จะไดฟงทํานองไดชัดเจน สวนนักศึกษา จะแยกออกตาม
ประเภทเครื่องดนตรี ทั้งหมด 6 ประเภทๆละ2คน ซึ่งนักศึกษาตองมีเครื่องดนตรีประจําตัวจนจบ
การศึกษา ประกอบไปดวย 1.เครื่องเปาไทย 2.ระนาดเอก 3.ระนาดทุม 4.ฆองวงใหญ 5.ฆองวงเล็ก 6.
เครื่องหนัง วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมสวนหองปฏิบัติการปพาทย ประกอบไปดวย2สวนคือสวน
เตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิจกรรมจะมีอยู2สวนคือการเปลี่ยนชุดเพื่อ
เตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว 

 

 
 
ภาพที่ 86 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการปพาทย 
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 68 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปพาทย (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

  
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเก็บเครื่องดนตร ี
-นศ.4ชั้นปของแตละ
เครื่องดนตร ี
=8คน 

-ตูเก็บเครื่องเปา
แบบลิ้นชกัขนาด 
0.7x0.5ม.  

พื้นที ่=0.98 ตรม. 

   -ตูเก็บตัวระนาด
0.6x1.5x2.0ม.
เก็บได 4 ราง 
 (ตู2ใบ)  

พื้นที ่=2.25 ตรม. 
   -ตูเก็บ 

รางระนาด
0.6x1.5x2.0ม.
เก็บได 20 ผืน 
(1ตู) 

 
พื้นที ่=2.25 ตรม. 

   -ตูเก็บฆองวงใหญ
และฆองวงเล็ก
1.0x1.2x2.0ม.
เก็บได 4 ตัว(ใช2
ตู) พื้นที ่=2.28 ตรม. 

   -ตูเก็บเครื่องหนัง
(กลอง)
0.8x1.0x2.0ม.
ชั้นปรับระดับได 

 

 
พื้นที ่=1.7 ตรม./ตู 
โทน= max.24ใบ/ตู 

 
ตะโพน= max.12 

ใบ/ตู 
กลองยาว = max.12 
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ตารางที่ 68 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปพาทย (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

ใบ/ตู 
กลองสองหนา= 
max.12 ใบ/ตู 

ลูกเปงมาง= max.14 
ใบ/ตู(2คอก) 

 
กลองทัด = max.4 

ใบ/ตู 
 

   
 
 
 
 
 

-ที่วางคอก
เปงมางmax=5
ชุด 

 

 
พื้นที ่=1.0 ตรม./

คอก 
2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอนแนะนํา 
 

 
 
 
 
 

-พื้นที่นั่ง 
-โซฟา 

 

 
พื้นที ่=1.ตรม./คน 

 
 2.2 นักศึกษา 

-เรียนปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

  

 
พื้นที ่=1.0ตรม./คน 

   
 
 
 
 

-ระนาด  

 
 

พื้นที ่=1.5ตรม. 
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ซอม 

-หองเรียน   
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จากการวิเคราะหพื้นที่จะแยกหองเรียนตามประเภทเครื่องดนตรี ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใช
งานในการรวมวงของวงปพาทย ทําใหหองมีขนาดพื้นที่ทําการเรียนการสอนที่เทากัน 
 
ตารางที่ 69 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการปพาทย (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการเครื่องเปาไทย    
 เก็บเครื่องดนตรี 0.98 1 0.98 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2 2 4 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16 1 16 

 รวม 20.98 

 ทางสัญจร 25 % 5.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 26.23 

2.หองปฏิบัติการ ระนาดเอก    

 เก็บเครื่องดนตรี 4.50 2 9.00 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16.00 1 16.00 

 รวม 29.00 

 ทางสัญจร 25 % 7.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 36.25 

3.หองปฏิบัติการ ระนาดทุม    

 เก็บเครื่องดนตรี 4.50 2 9.00 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16.00 1 16.00 

 รวม 29.00 

 ทางสัญจร 25 % 7.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 36.25 

4.หองปฏิบัติการ ฆองวงใหญ    

 เก็บเครื่องดนตรี 2.28 2 4.56 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2 2 4 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16 1 16 

 รวม 24.56 

 ทางสัญจร 25 % 6.14 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 30.70 
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ตารางที่ 69 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการปพาทย (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

5.หองปฏิบัติการ ฆองวงเล็ก    

 เก็บเครื่องดนตรี 2.28 2 4.56 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16.00 1 16.00 

 รวม 24.56 

 ทางสัญจร 25 % 6.14 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 30.70 

6.หองปฏิบัติการ เคร่ืองหนัง    

 เก็บเครื่องดนตรี 15.20 1 15.20 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16.00 1 16.00 

 รวม 35.20 

 ทางสัญจร 25 % 8.80 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 44.00 

หองปฏิบัติการเครื่องสายไทย 
ผูใชหองปฏิบัติการสาขาเครื่องสายไทยจะแบงออกเปน 2 สวน คือ อาจารย จะทําการ

สอนโดยจะน่ังอยูดานหนาของนักศึกษา เพื่อที่จะไดฟงทํานองไดชัดเจน สวนนักศึกษา จะแยกออก
ตามประเภทเครื่องดนตรี ทั้งหมด 3 ประเภทๆละ2คน ซึ่งนักศึกษาตองมีเครื่องดนตรีประจําตัวจนจบ
การศึกษา ป ระกอบไปด วย1.ซอดวง2.ซออู3.จะเข  วิ เคราะหกิจ กรรมและพฤติกรรมสว น
หองปฏิบัติการสาขาเครื่องสายไทยหองปฏิบัติการสาขาเครื่องสายไทยประกอบไปดวย2สวนคือสวน
เตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิจกรรมจะมีอยู2สวนคือการเปลี่ยนชุดเพื่อ
เตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว 

 
 

ภาพที่ 87 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการเครื่องสายไทย 
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ตารางที่ 70 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องสายไทย 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

 
 
 

 
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเก็บเครื่อง
ดนตรี 
-นศ.4ชั้นปของแต
ละเครื่องดนตร ี
=8คน 

-ตูเก็บเครื่องซอ
ดวง+ซออูแบบบาน
เปดขนาด 0.7x0.4
ม.(8ตัว/ตู) 
 
 

 

 
พื้นที ่=0.91 ตรม. 

   -ตูเก็บเครื่องจะเข 
บานเปดขนาด 
1.5x0.6ม.(2ตัว/ตู)
ใช4ตู 
 
 

 

 
พื้นที ่=2.25 ตรม. 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอนแนะนํา 
 

 -พื้นที่นั่ง 
-โซฟา 
 
 
 

 

 
พื้นที ่=1ตรม./คน 

 2.2 นักศึกษา 
-เรียนปฏิบัติ 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
พื้นที ่=1ตรม./คน 

 
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
3.2 นักศึกษา 
-ซอมปฏิบัติ 

-หองเรียน   

 
จากการวิเคราะหพื้นที่จะแยกหองเรียนตามประเภทเครื่องดนตรี ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใช
งานในการรวมวงของวงปพาทย และวงเครื่องสาย ทําใหหองมีขนาดพื้นที่ทําการเรียนการสอนที่
เทากัน สรุปพื้นที่ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 71 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องสายไทย 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการ ซอดวง    
 เก็บเครื่องดนตรี 0.91 2 1.82 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู) 16.00 1 16.00 

 รวม 21.82 

 ทางสัญจร 25 % 5.46 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 27.28 

2.หองปฏิบัติการ ซออู    

 เก็บเครื่องดนตรี 0.91 2 1.82 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู) 16.00 1 16.00 

 รวม 21.82 

 ทางสัญจร 25 % 5.46 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 27.28 

3.หองปฏิบัติการ จะเข    

 เก็บเครื่องดนตรี 2.25 4 9.00 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู) 16.00 1 16.00 

 รวม 29.00 

 ทางสัญจร 25 % 7.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 36.25 

 
สาขาวิชาคีตศิลปไทย 
หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 
ผูใชหองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดยจะนั่งอยู
ดานหนาของนักศึกษา เพื่อที่จะไดฟงการออกเสียงไดชัดเจน จํานวนนักศึกษา 5คนตอชั้นป ในการ
เรียนจะหันหนาเขาหาอาจารยผูสอนโดยจะน่ังกับพื้น และจะมีการปรับวง คือจะมีการเรียนการสอน
กับสาขาวิชาดนตรีไทย วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมสวนหองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทย
หองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทย จะมีกิจกรรมคือการเรียนการสอนการขับรอง การออกเสียง 
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ภาพที่ 88 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 

ตารางที่ 72 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.ก อนทํ ากา ร
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

  
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเสียง 
 

-หองเรียน 
-ลานกิจกรรม 
-ใตรมไม 
 
 

- 

 
พื้นที่ =1.0 ตรม.ชั้น
ละ5คน 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอนแนะนํา 
 

 -พื้นที่นั่ง 
-โซฟา 

 
พื้นที่ =1 ตรม./คน 

 2.2 นักศึกษา 
-เรียนปฏิบัติ 

-หองเรียน   
 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
3.2 นักศึกษา 
-ซอมปฏิบัติ 

-หองเรียน   

159 



จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใชงานในการรวมวงของวงปพาทย และวง
เครื่องสาย ทําใหหองมีขนาดพื้นที่ทําการเรียนการสอนที่เทากัน  
ตารางที่ 73 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการขับรอง    
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 
 พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู) 1.00 19 19.00 

 รวม 23.00 

 ทางสัญจร 25 % 5.75 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 28.75 

 
หองปฏิบัติการคณะศิลปศึกษา 
โครงสรางหลักสูตรของคณะศิลปศึกษา มีการแบงเปน3หมวดวิชา ไดแก 1.หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 2.หมวดวิชาเฉพาะและ3. หมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งในแตละหมวดจะแบงออกเปน ชั่วโมง
บรรยาย(บ)และช่ัวโมงปฏิบัติ(ป) ในหมวดศึกษาทั่วไป จะมีการเรียนรวมกันทั้ง 3 คณะคือ คณะศิลป
วิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางคและคณะศิลปศึกษา สวนหมวดวิชาเฉพาะจะเรียนรวมกันระหวาง
สาขาวิชาภายในคณะ และแยกแตละสาขาวิชา ซึ่งจะเปนหลักสูตร 5 ป ซึ่งประกอบไปดวย 4 
ภาควิชา4 สาขาวิชา โดยแยกวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติโดยที่ภาคทฤษฎีนอกจากจะมีการเรียนรวมกัน
ทั้ง3คณะฯโดยเฉพาะวิชาทักษะนาฏศิลป 1-4ที่จะตองเรียนกับคณะศิลปศึกษาในชั้นปที่ 1และ ปที่ 2 
หลังจากน้ันจะเรียน เนนวิชาชีพการเปนครู ในหองปฏิบัติการของคณะศิลปศึกษา จะแบงเปน 3 
ลักษณะการใชสอย ตามสาขาวิชาฯซึ่งจะมีขั้นตอนคือ กอนเรียน จะมีการเปลี่ยนชุดโดยการนุงผาแดง 
ในสาขาวิชานาฏศิลปไทย สวนสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษาและดนตรีสากลศึกษา จะมีการเตรียมเครื่อง
ดนตรีกอนการเรียนการสอน 
ภาควิชานาฏศิลปศึกษา 
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา การเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ีจะเปนการฝกปฏิบัติรําโดยจะแบงเปน4
กลุมตามลักษณะตัวแสดงหรือตัวละคร คือ ละครพระ – นางโขน พระ โขน ยักษ และโขนลิง 
เหมือนกับคณะศิลปนาฏดุริยางค โดยมีกรอบแนวทางดังตอไปนี้ 

กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่
ใชสอย 

รายละเอียดเพิ่ม 

นักศึกษาชั้นปที่ 1   
ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐาน  
รําหนาพาทยเพลงปฐม  
ฝกกระบวนรําชุดอิเหนาตรวจพล  
กราวนางยักษ  

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป 
 

-โขน พระ ยักษ ลิง จะเพิ่ม 
ฝกกระบวนรํา ตามเน้ือเรื่อง
ตางๆในรามเกียรติ์  
-แบงปฏิบัต ิ4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร 
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นักศึกษาชั้นปที่ 2   
ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐานชุดรํา
หนาพาทยและฝกวิธีแสดงละคร
พันทาง 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป -โขน พระ ยักษ ลิง จะเพิ่ม 
ฝกกระบวนรํา ตามเน้ือเรื่อง
ตางๆในรามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน 
-แบงปฏิบัต ิ4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร 
 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 3   
ศึกษา วิเคราะหกลวิธีการถายทอดทา
รําและฝกปฏิบัต ิ

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป -รําหนาพาทยเพลงตระ
สันนิบาต  ตระบรรทมสินธุ  
ตระบรรทมไพร  และฝก
ปฏิบัติแยก 
-แบงปฏิบัต ิ4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร 
 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
ศึกษาวิเคราะห ฝกปฏิบัติการแสดง
และกลวิธีถายทอดนาฏศิลปตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝก
ปฏิบัติเพลง 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป  

 
หองปฏิบัติการนาฏศิลป 

ผูใชหองปฏิบัติการนาฏศิลปไทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดย
จัดระเบียบแถวใหและนักศึกษา โดยจะมีการใชงานของ2คณะคือ คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะ
ศิลปศึกษา ในชั้นปที่1-2จะเรียนดวยกัน มีนักศึกษาจํานวน 80 คนโดยจะแบงเปนกลุมๆละ30คน จะ
แบงเปน4หอง ไดแก  

1.หองละครพระ+นาง  
2.หองโขนพระ 
3.หองโขนยักษ  
4.หองโขนลิง  
วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมสวนหองปฏิบัติการนาฏศิลปหองปฏิบัติการนาฏศิลป

ประกอบไปดวย2สวนคือสวนเตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิจกรรมจะมีอยู2
สวนคือการเปลี่ยนชุดเพ่ือเตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว 
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ภาพที่ 89 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการนาฏศิลป 

ตารางที่ 74 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ครุภัณฑ 
วิเคราะหขนาด

พื้นที่ 
1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอนเปลี่ยน
ชุดและเก็บของ 
 

-หองเปลี่ยนเสื้อผา 
อยูในสวนหองพัก
อาจารย 
 
 

 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม. 

 

 -สวนlocker -lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม. 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม. 

 

1.2นักศึกษาเปลี่ยนชดุ
และเก็บของ 
 

-หองเปลี่ยนเสื้อผา 
 
 

 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม. 

 

 -สวนlocker 
-6คน/ตัว 
-จํานวน5ตัว 

-lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม. 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม./

ตัว 
ทั้งหมด5ตัว=9.35 

ตรม. 
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ตารางที่ 74 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ครุภัณฑ 
วิเคราะหขนาด

พื้นที่ 
2.การเรียนการ
สอน 

2.1 อาจารย 
-สอนทารํา โดยจะทําการ
รําใหนักศึกษาดูพรอมกับ
ใหรําตามรวมถึงควบคุม
แนะนํา 

-พื้นที่ทําการสอน - 
 
 
 
 
 
 
 

 

พื้นที ่=3.06 ตรม./
คน 

  

-ที่นั่งดูนักศึกษา
ปฏิบัติ 

-โซฟา 
 
 
 
 
 

 
พื้นที ่=0.7 ตรม./

ชุด 

 2.2 นักศึกษา 
-ปฏิบัติตามอาจารย
รวมถึงฝกหัด 

-พื้นที่เรียน โดยจะ
แบงเปนกลุมๆละ30
คน 
-พื้นที่ให อ.เดินดูรอบ 
นศ.=60ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที5่.76= ตรม./
คน 

30คน=172.8 
ตรม. 

 -นั่งพัก -ใชพื้นทีเ่รียน  
 

 

3.เรียนเสร็จ 3.1อาจารย  
-เปลี่ยนชุด 

-ใชพื้นทีเ่ดิม  
 
 

 

 3.2นักศึกษา 
-เปลี่ยนชุดเก็บของ 

-ใชพื้นทีเ่ดิม  
 
 

 

 3.3 อาบน้ํา -พื้นที่สวนอาบน้าํ 
(1คนใชเวลา10นาที 
30คนใชเวลา300นาที
ถา10หองจะใชเวลา
30นาทีตอรอบ) 

-ฝกบัวอาบน้ํา 
 
 
 
 
 

 
พื้นที ่=1.0ตรม./

คน 
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การการวิเคราะหจึงสรุปพื้นที่ไดดังตอไปนี้  
ตารางที่ 75 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการนาฏศิลป    
 Locker+เปลี่ยนเสื้อผา 9.35 1 9.35 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 3.76 4 15.04 

 พื้นที่เรียน 5.76 30 172.80 

 พื้นที่อาบน้ํา 1.00 10 10.00 

 รวม 207.19 

 ทางสัญจร 25 % 51.80 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 258.99 

*หองปฏิบัติการนาฏศิลปจะมี4หองตามรูปแบบการสอน ไดแก  
หองปฏิบัติการนาฏศิลปละคร พระ-นาง 
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนพระ-นาง 
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนยักษ 
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนลิง 

 

สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 
ประกอบไปดวย1แขนงวิชา คือ แขนงวิชาบัลเลต การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ จะเปนการฝก
ปฏิบัติบัลเลตโดยมีกรอบแนวทางดังตอไปนี้ 

กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
สอย 

รายละเอียดเพิ่ม 

นักศึกษาชั้นปที่ 1   
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต 
-ศึกษาและปฏิบัติการเตนแจส 
-ศึกษาและปฏิบัติระบําสเปน 
-ศึกษาและปฏิบัตินาฏศิลปอาเซียน 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 1 
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 2 

-ปฏิบตัิบัลเลต 
การฝกที่ราว 
ลีลาแขน 
การฝกกลางหอง 
การหมุน 
การเคลื่อนไหวในลีลาชา 
การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว 
การฝกเตนบนปลายเทา 

นักศึกษาชั้นปที่ 2   
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต 
-หองปฏิบัติระบําเดี่ยว 
 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 1 
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 2 

-ระบําเดี่ยว ตางๆในยุค
Classic และยุคRomantic 
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นักศึกษาชั้นปที่ 3   
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต 
-ศึกษาและปฏิบัติเตนแท็ป 
 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 1 
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 2 
 

 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 4   
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต 
-ศึกษาและปฏิบัติเตนยูโรเพียนคอรด
ดานซ 

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 1 
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 2 
 

 

 
 
หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล  

ผูใชหองปฏิบัติการบัลเลตและปฏิบัติการนาฏศิลปสากล จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 
อาจารย จะทําการสอนโดยจัดระเบียบแถวใหและนักศึกษา มีนักศึกษาจํานวนชั้นปละ 5 คน  
วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมหองปฏิบัติการนาฏศิลปประกอบไปดวย2สวนคือสวนเตรียมตัวและ
สวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิจกรรมจะมีอยู2สวนคือการเปลี่ยนชุดเพ่ือเตรียมตัวกอนและ
หลังจากทําการเรียนแลวในสวนของการเรียน จะปฏิบัติบริเวณที่ราว และปฏิบัติกลางหอง 
 
 

 
 

ภาพที่ 90 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการบัลเลต 
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 76 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน
เปลี่ยนชุดและเก็บของ 
 

-หองเปลี่ยนเสื้อผา 
อยูในสวนหองพัก
อาจารย 
 
 

  

 
พื้นที ่=1.87 ตรม. 

 

 

 -สวนlocker 
 
 
 
 
 

-lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม. 
 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม. 

 

1.2นักศึกษาเปลี่ยนชดุ
และเก็บของ 
 

-หองเปลี่ยนเสื้อผา 
 
 
 
 
 

 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม./
คนทั้งหมด5คน/ชั้น 

 

 -สวนlocker 
 
 
 
 
 

-lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม.
ใช2ตู 

 
พื้นที ่=1.87 ตรม/3

ชุด. 

2.การเรียนการ
สอน 

2.1 อาจารย 
-สอนทารํา โดยจะทํา
การรําใหนักศึกษาดู
พรอมกับใหรําตาม
รวมถึงควบคุมแนะนํา 

-พื้นที่ทําการสอน 
 
 
 
 
 
 

- 

 

พื้นที ่=3.06 ตรม./
คน 

  

-ที่นั่งดูนักศึกษา
ปฏิบัติ 

-โซฟา  

 
พื้นที ่=0.7 ตรม./ชุด 
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ตารางที่ 76 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 2.2 นักศึกษา 
-ปฏิบัติตามอาจารย
รวมถึงฝกหัด 

-พื้นที่ราว 
 

-ราวจับ  

 
พื้นที ่=4 ตรม./คน 

 
  -พื้นที่กลางหอง 

 
  

 
พื้นที ่=4 ตรม./คน 

 
 -นั่งพัก -ใชพื้นทีเ่รียน   

3.เรียนเสร็จ 3.1อาจารย  
-เปลี่ยนชุด 

-ใชพื้นทีเ่ดิม   

 3.2นักศึกษา 
-เปลี่ยนชุดเก็บของ 

-ใชพื้นทีเ่ดิม   

 3.3 อาบน้ํา -พื้นที่สวนอาบน้าํ 
ใช2หอง 
 

-ฝกบัวอาบน้ํา 

 
พื้นที ่=1.0ตรม./คน 

 
ตารางที่ 77 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล    
 Locker+เปลี่ยนเสื้อผา 13.00 1 13.00 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 3.06 2 6.12 

 พื้นที่เรียน 8.00 5 40.00 

 พื้นที่อาบน้ํา 1.00 5 5.00 

 รวม 64.12 

 ทางสัญจร 25 % 16.03 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 80.15 
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ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา ประกอบไปดวย 2 สาขาวิชา ไดแก 1.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
ประกอบไปดวย 2 แขนงวิชาไดแก แขนงวิชาดนตรีไทยศึกษาและแขนงวิชาคีตศิลปไทย  
2.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา ประกอบไปดวย 2 แขนงวิชาไดแก แขนงวิชาดนตรีสากลและ
แขนงวิชาคีตศิลปสากล 
 

กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
สอย 

รายละเอียดเพิ่ม 

1.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา   
1.1แขนงวิชาดนตรีไทย 
-ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะการ
บรรเลง 

หองปฏิบัติการระนาดเอก 
หองปฏิบัติการระนาดทุม 
หองปฏิบัติการฆองวงใหญ 
หองปฏิบัติการเครื่องหนัง 
หองปฏิบัติการปไทย 
หองปฏิบัติการจะเข 
หองปฏิบัติการซอดวง 
หองปฏิบัติการซออู 

 

- แขนงวิชาดนตรีไทย
จ ะ แ ย ก เ รี ย น ต า ม
เครื่องดนตรีที่เลือก 

- จะมีการรวมวงของ
เค รื่ อ งป พาทย และ
เครื่องสาย 

 

1.2 แขนงวิชาคีตศิลปไทย 
-ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะ 

หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย  

2.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปะสากลศกึษา   
2.1 แขนงวิชาดนตรีสากล 
-ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะตาม
เครื่องมือวิชาเอก 
 

หองปฏิบัติการเครื่องสาย 
หองปฏิบัติการเครื่องเปา 
หองปฏิบัติการกีตาร 
หองปฏิบัติการเครื่องเคาะตี 
หองปฏิบัติการเปยโน 
 

 

2.2 แขนงวิชาคีตศิลปสากล 
-ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะ 

หองปฏิบัติการคีตศิลปสากล  

 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 
แขนงวิชาดนตรีไทย 
ผูใชหองจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดยจะนั่งอยูดานหนาของนักศึกษา 
เพ่ือที่จะไดฟงทํานองไดชัดเจน สวนนักศึกษาจะทําการฝกปฏิบัติตาม เครื่องดนตรีละ5คน ประกอบ
ไปดวย หองปฏิบัติการระนาดเอก,หองปฏิบัติการระนาดทุม ,หองปฏิบัติการฆองวงใหญ ,
หองปฏิบัติการเครื่องหนัง,หองปฏิบัติการป,หองปฏิบัติการจะเข,หองปฏิบัติการซอดวง,หองปฏิบัติการ
ซออู วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมในการเรียนการสอนจะเปนการสอนทํานองหลักของเพลงซึ่งจะ
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เปนการฝกปฏิบัติไปพรอมกัน โดยที่อาจารยจะเปนผูสอนและคอยแนะนําในการบรรเลง ในสวนของ
ระนาดจะมีการเตรียมไวในหอง และจะมีชั้นเก็บ  
 

 
 
ภาพที่ 91 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการในแขนงวิชาดนตรีไทย 

 
ตารางที่ 78 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการระนาด (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 
 

 
 
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเรียนในสวนเก็บ
เครื่องดนตร ี
 
 
 
 

-ตูเก็บตัวระนาด
0.6x1.5x2.0ม.
เก็บได 4 ชุด 

 

 
พื้นที ่=2.25 ตรม. 

 
   

 
 
 
 

-ตูเก็บ 
รางระนาด
0.6x1.5x2.0ม.
เก็บได 20 ผืน 

 
พื้นที ่=2.25 ตรม. 
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ตารางที่ 78 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการระนาด (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอน 
 

 
 
 
 
 

-พื้นที่นั่ง 
 

 
พื้นที ่=1.5ตรม. 

 -แนะนํา   
 
 
 
 
 

-โซฟา 

 
พื้นที ่=1.1 ตรม./คน

(max.) 

 2.2 นักศึกษา 
-เรียนปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

-พื้นที่นั่ง 
 

 
พื้นที ่=1.5 ตรม./คน 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
2.2 นักศึกษา 
-ซอม 

-หองเรียน   

 
สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้  
ตารางที่ 79 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการระนาด 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการระนาด    
 เก็บเครื่องดนตรี 4.50 2 9.00 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16.00 1 16.00 

 รวม 29.00 

 ทางสัญจร 25 % 7.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 36.25 

*หองปฏิบัติการระนาด จะมี2 หองตามรูปแบบการสอน ไดแก  
หองปฏิบัติการระนาดเอก และ หองปฏิบัติการระนาดทุม 
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ตารางที่ 80 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการฆองวงใหญ 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

  
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเรียน 
 
 

-ตูเก็บฆองวง
ใหญและฆองวง
เล็ก1.0x1.2x2.0
ม.เก็บได 4 ตัว 
ใช2ตัว 

 
พื้นที ่=2.28 ตรม. 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอน 
 

-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1.5 ตรม. 

 -แนะนํา   -โซฟา 

 
พื้นที ่=1.1 ตรม./คน

(max.) 
 2.2 นักศึกษา 

-เรียนปฏิบัติ 
-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1 ตรม./คน 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
2.2 นักศึกษา 
-ซอม 

-หองเรียน   

สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้  
ตารางที่ 81 สรุปหองปฏิบัติการฆองวงใหญ 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการฆองวงใหญ    
 เก็บเครื่องดนตรี 2.28 2 4.56 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16.00 1 16.00 

 รวม 24.6 

 ทางสัญจร 25 % 6.14 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 30.70 
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หองปฏิบัติการเครื่องหนัง ประกอบไปดวย เครื่องดนตรี โทน ตะโพน กลองยาว กลองสองหนา 
เปงมาง และ กลองทัด 
ตารางที่ 82 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องหนัง (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 
 
 

 
 
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตูเก็บเครื่องหนัง
(กลอง)
0.8x1.0x2.0ม.
ชั้นปรับระดับได 

 

 
พื้นที ่=1.7 ตรม./ตู 
โทน= max.24 ใบ/ตู 

 
ตะโพน= max.12 

ใบ/ตู 
กลองยาว = max.12 

ใบ/ตู 
กลองสองหนา= 
max.12 ใบ/ตู 

ลูกเปงมาง= max.14 
ใบ/ตู(2คอก) 

 
กลองทัด = max.4 

ใบ/ตู 
 

   -ที่วางคอก
เปงมาง 

 
พื้นที ่=1.0 ตรม./

คอก 
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ตารางที่ 82 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องหนัง (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอน 
 

-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1.0 ตรม. 

 
 -แนะนํา   -โซฟา 

 
พื้นที ่=1.1 ตรม./คน

(max.) 
 

 2.2 นักศึกษา 
-เรียนปฏิบัติ 

-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1.0 ตรม./

เครื่องมือ 
 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
2.2 นักศึกษา 
-ซอม 

-หองเรียน   

 
สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้ 
ตารางที่ 83 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องหนัง 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการเครื่องหนัง    
 เก็บเครื่องดนตรี 15.20 1 15.20 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น) 16.00 1 16.00 

 รวม 35.20 

 ทางสัญจร 25 % 8.80 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 44.00 
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หองปฏิบัติการป 
ตารางที่ 84 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการป 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

 
 
 
 

 
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเรียน 
 
 
 
 

-ตูเก็บเครื่องเปา
แบบลิ้นชกัขนาด 
0.7x0.5ม. 

 
 

 
พื้นที ่=0.98 ตรม. 

 
2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอน 
 

-พื้นที่นั่ง 
 
 
 
 

  

 
พื้นที ่=1.0 ตรม. 

 
 -แนะนํา   

 
 
 
 

-โซฟา  

 
พื้นที ่=1ตรม./คน 

 
 2.2 นักศึกษา 

-เรียนปฏิบัติ 
-พื้นที่นั่ง 
 
 
 
 

  

 
พื้นที ่=1.0 ตรม./

เครื่องมือ 
 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
3.2 นักศึกษา 
-ซอม 

-หองเรียน   
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สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้ 
ตารางที่ 85 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการป 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการปไทย    
 เก็บเครื่องดนตรี 0.98 1 0.98 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 
 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14
ชื้น) 

16.00 1 16.00 

 รวม 20.98 

 ทางสัญจร 25 % 5.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 26.23 

 
หองปฏิบัติการจะเข 
ตารางที่ 86 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจะเข (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

  
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเรียน 
 
 

-ตูเก็บเครื่องจะเข 
บานเปดขนาด 
1.5x0.6ม.(2ตัว/ตู) 
ใช3ตัว 

 
พื้นที ่=2.25 ตรม. 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอน 
 

-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1.2 ตรม. 

 -แนะนํา   -โซฟา 

 
พื้นที ่=1ตรม./คน 

 2.2 นักศึกษา 
-เรียนปฏิบัติ 

-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1.2 ตรม./

คน 
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ตารางที่ 86 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจะเข (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
2.2 นักศึกษา 
-ซอม 

-หองเรียน   

 
สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้ 
ตารางที่ 87 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการจะเข 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการจะเข    
 เก็บเครื่องดนตรี 2.25 3 6.75 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 
 พื้นที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14
ชื้น) 

16.00 1 16.00 

 รวม 26.75 

 ทางสัญจร 25 % 6.69 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 33.44 

 
หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู 
ตารางที่ 88 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

  
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-หองเรียน 
 
 

-ตูเก็บเครื่องซอ
ดวง+ซออูแบบบาน
เปดขนาด 0.7x0.4
ม.(8ตัว/ตู) 

 
พื้นที ่=0.91 ตรม. 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอน 
 

-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1.0 ตรม. 
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ตารางที่ 88 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

 -แนะนํา   -โซฟา 

 
พื้นที ่=1.0ตรม./

คน 
 2.2 นักศึกษา 

-เรียนปฏิบัติ 
-พื้นที่นั่ง 
 

 

 
พื้นที ่=1.0 ตรม. 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
2.2 นักศึกษา 
-ซอม 

-หองเรียน   

สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้ 
ตารางที่ 89 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู    
 เก็บเครื่องดนตรี 0.91 1 1.82 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู) 16.00 1 16.00 

 รวม 21.82 

 ทางสัญจร 25 % 5.46 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 27.28 

*หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู จะแบงเปน 2 หอง ตามเครื่องดนตรี  
 
แขนงวิชาคีตศิลปไทย 
หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 
ผูใชหองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดยจะนั่งอยู
ดานหนาของนักศึกษา เพื่อที่จะไดฟงการออกเสียงไดชัดเจน สวนนักศึกษา จะหันหนาเขาหาอาจารย
ผูสอนโดยจะน่ังกับพื้น และจะมีการปรับวง คือจะมีการเรียนการสอนกับสาขาวิชาดนตรีไทยจํานวน
นักศึกษาชั้นปละ 5 คน วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมหองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทย จะมี
กิจกรรมคือการเรียนการสอนการขับรอง การออกเสียง 
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ภาพที่ 92 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 

ตารางที่ 90 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

  
 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเสียง 
 

-หองเรียน 
-ลานกิจกรรม 
-ใตรมไม 
 

- 

 
พื้นที ่=1.0 ตรม. 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอนแนะนํา 
 

 -พื้นที่นั่ง 
-โซฟา 

 
พื้นที ่= 1ตรม. 

 2.2 นักศึกษา 
-เรียนปฏิบัติ 

-หองเรียน   
 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
3.2 นักศึกษา 
-ซอมปฏิบัติ 

-หองเรียน   

 
จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใชงานในการรวมวงของวงปพาทย และวง
เครื่องสาย ทําใหหองมีขนาดพื้นที่ทําการเรียนการสอนที่เทากัน 
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ตารางที่ 91 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการขับรอง    
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู) 1.00 19 19.00 

 รวม 23.00 

 ทางสัญจร 25 % 5.75 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 28.75 

 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 
แขนงวิชาดนตรีสากล 
หองปฏิบัติการดนตรีสากล 

หองปฏิบัติการเครื่องสายจะประกอบไปดวยเครื่องดนตรี ตามความถนัดของแตละคน 
และแตละหองจะแยกตามประเภท ประกอบไปดวย หองปฏิบัติการเครื่องสายสากล,หองปฏิบัติการ
เครื่องเปา,หองปฏิบัติการกีตาร,หองปฏิบัติการเครื่องเคาะตีและหองปฏิบัติการเปยโน ในแตละหองจะ
มีหองแยกฝกปฏิบัติสวนบุคคล สวนพ้ืนที่เรียนจะคิดพื้นที่ของการรวมวง 
ผูใชหองจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดยจะนั่งอยูดานหนาของนักศึกษา 
เพ่ือที่จะไดฟงทํานองไดชัดเจน สวนนักศึกษาจะทําการฝกปฏิบัติตาม จํานวนนักศึกษาเครื่องดนตรีละ
5คน รวมเปน 15คน ตอช้ันป วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมในการเรียนการสอนจะเปนการสอน
ทํานองหลักของเพลงซึ่งจะเปนการฝกปฏิบัติไปพรอมกัน โดยที่อาจารยจะเปนผูสอนและคอยแนะนํา 
และจะมีการแยกฝกปฏิบัติเดี่ ยว ทั้งในหองและกลางแจง หลังจากนั้นก็จะมีการเก็บเครื่องมือ
ประจําตัวที่หองเก็บ 
 

 
 

ภาพที่ 93 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการดนตรีสากล 
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 92 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

- 
- 

 1.2นักศึกษา 
-เตรียมเครื่องดนตรี 
 

-พื้นที่เก็บเครือ่ง
ดนตรี 
 
 

-ตูเก็บเครื่องสาย
0.7x0.9x2.0ม. 
ใช3ตู 

 

 
พื้นที ่= 2.21 ตรม.

ตรม. 
ไวโอลิน=15ตัว/ตู 
เซลโล=3ตัว/ตู 

ดับเบิลเบส=2ตัว/ตู 
 

   -ตูเก็บเครื่องเปา
0.7x0.9x2.0ม.ใช
2ตู 

 

 
พื้นที ่= 2.21 ตรม.

ตรม. 
15 ตัว/ตู 

 
   -ตูเก็บกีตาร

0.4x1.2x2.0ม. 
ใช5ตู 

 
พื้นที ่= 1.56 ตรม.

ตรม. 
4 ตัว/ตู 

 
   -ตูเก็บเครื่องเคาะ

ตี0.4x1.2x2.0ม. 
กลอง 4 ตัว/ตู 

กลองชุด 1 ชุด/ตู 
 

พื้นที ่= 1.92 ตรม.
ตรม. 
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ตารางที่ 92 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอนแนะนํา 
 

 -พื้นที่สอน 
-โซฟา 

 
 

 
พื้นที ่= 1.44 ตรม. 

 
พื้นที ่= 1.1 ตรม. 

 
 2.2 นักศึกษา 

-เรียนปฏิบัติ 
-หองเรียน -เรียนเครื่องสาย  

 

 
ไวโอลิน 

พื้นที ่= 1.44 ตรม./
คน 

 
เซลโลพื้นที ่= 1.0 

ตรม. 

 
กีตารพื้นที ่= 1.0 

ตรม. 
 

   -เรียนเครื่องเปา  
 

 
พื้นที ่= 1.44 ตรม./

คน 
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ตารางที่ 92 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

   -เรียนเครื่องเคาะ
ตี 

 
กลองชุด= 2.2 

ตรม./ชุด 

 
กลอง= 1.0 ตรม./

ชุด 
   -เรียนเปยโน 

พื้นที ่= 5.44 ตรม. 
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
3.2 นักศึกษา 
-ซอมปฏิบัติ 

-หองเรียน   

 
จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใชงานที่มีหองสวนตัวของแตละคนและมีหอง
รวมวง ซึ่งแยกตามประเภทเครื่องดนตรีดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 93 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1.หองปฏิบัติการเครื่องสายสากล    
 เก็บเครื่องดนตรี 2.21 3 6.63 
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน รวมวง 20.00 1 20.00 

 พื้นที่เรียน แยก 9.00 5 45.00 

 รวม 75.63 

 ทางสัญจร 25 % 18.91 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 94.54 
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ตารางที่ 93 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ) 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

2.หองปฏิบัติการเครื่องเปา    

 เก็บเครื่องดนตรี 2.21 2 4.42 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน รวมวง 20.00 1 20.00 

 พื้นที่เรียน แยก 9.00 5 45.00 

 รวม 73.42 

 ทางสัญจร 25 % 18.36 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 91.78 

3.หองปฏิบัติการกีตาร    

 เก็บเครื่องดนตรี 1.56 5 7.80 

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน รวมวง 20.00 1 20.00 

 พื้นที่เรียน แยก 9.00 5 45.00 

 รวม 16.80 

 ทางสัญจร 25 % 19.20 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 96.00 

4. หองปฏิบัติการเคร่ืองเคาะตี    

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน รวมวง 20.00 1 20.00 

 พื้นที่เรียน แยก 9.00 5 45.00 

 รวม 69.00 

 ทางสัญจร 25 % 17.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 86.25 

5. หองปฏิบัติการเปยโน    

 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน รวมวง 20.00 1 20.00 

 พื้นที่เรียน แยก 9.00 5 45.00 

 รวม 69.00 

 ทางสัญจร 25 % 17.25 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 86.25 
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แขนงวิชาคีตศิลปสากล 
หองปฏิบัติการขับรอง 
หองปฏิบัติการขับรองจะเรียนกับเปยโนซ่ึงตองมีอยูในหอง 
ผูใชหองจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดยใชเปยโนและอยูดานหนาของนักศึกษา 
เพ่ือที่จะไดฟงเสียงไดชัดเจน สวนนักศึกษาจะทําการฝกปฏิบัติตาม ชั้นละ5คน วิเคราะหกิจกรรมและ
พฤติกรรมในการเรียนการสอนจะเปนการสอนทํานองหลักของเพลงซึ่งจะเปนการฝกปฏิบัติไปพรอม
กัน โดยที่อาจารยจะเปนผูสอนและคอยแนะนํา และจะมีการแยกฝกปฏิบัติเดี่ยว  
 

 
 

ภาพที่ 94 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติหองปฏิบตัิการขับรอง 
 

ตารางที่ 94 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขับรอง (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.กอนทําการ
เรียนการสอน 

1.1อาจารยผูสอน 
- รอสอน 

-หองพักอาจารย 
 

  
 

 1.2นักศึกษา 
-วอรมเสียง 

-หองเรียน   

2.ทําการเรียน
การสอน 

2.1 อาจารย 
-สอนแนะนํา 
 

 -พื้นที่สอน 
-โซฟา 

 
พื้นที ่= 5.44 ตรม. 

 
1.1 ตรม./คน 
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ตารางที่ 94 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขับรอง (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

 2.2 นักศึกษา 
-เรียนปฏิบัติ 

-หองเรียน   

 
1.00 ตรม./คน 

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ 

3.1 อาจารย 
-พักผอน 
-ทําการสอนตอ 
3.2 นักศึกษา 
-ซอมปฏิบัติ 

-หองเรียน   

จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใชงานที่มีหองสวนตัวของแตละคนและมีหอง
รวมวง 
ตารางที่ 95 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการขับรอง 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่
(ตรม.) 

1. หองปฏิบัติการขับรอง    
 พื้นที่สอน ของ อาจารย 2.00 2 4.00 

 พื้นที่เรียน รวมวง 20.00 1 20.00 

 พื้นที่เรียน แยก 3.00 5 15.00 

 รวม 39.00 

 ทางสัญจร 25 % 9.75 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 48.75 

 
พื้นที่ สวนสนับสนุน      
จากการวิเคราะหใหไดมาพื้นที่สวนกลาง ในบทที่ 2 นั้น จากตารางที่ 3.91 จะเห็นไดวา

เมื่อแยกความสัมพันธของการรวมกันพรอมกับนําแนวคิดของการปดกั้นการรับรูเพื่อภาวะความเปน
สวนตัว จะไดพื้นที่จากการวิเคราะห ซึ่งในแตละพื้นที่นั้นสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนใชพื้นที่ได เชน 
ลานซอมรํา อาจจะเปนพื้นที่ชมการแสดงหรือประชุมรวมได ในการน้ีขอนําเสนอวิธีการไดมาของพื้นที่
ขางตนโดยเรียงลําดับความสัมพันธในระดับการรวมกันในภาพใหญกอน ตามลําดับลงมา 
 

ระดับการรวมกันในสถาบันฯ พื้นที่ที่ไดคือ ลานพระพิฆเนศ ลานประติมากรรม หอศิลป 
โรงละคร ซึ่งในสวนของพื้นที่โรงละครและหอศิลปไมไดอยูในขอบเขตที่ทําการศึกษา ดังนั้นทางผูทํา
การศึกษาขอยกเอาพ้ืนที่จาก case study และวิทยานิพนธจากผูที่ทําการศึกษามาแลว 

185 



ลานพระพิฆเนศ  
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น) 
ตารางที่ 96 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานพระพิฆเนศ 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ 

วิเคราะหขนาด
พื้นที่ 

1.สักการะ -สักการะ 
-ถวายดอกไม 

-แทนและรูปปนองค
จําลองพระพิฆเนศ 
-ที่วางดอกไม ธูป
เทียน 
 

-ราว โตะวาง -100 ตรม. 

2.นั่งพัก -นั่งพูดคุย พักเหนื่อย  -ที่นั่งพักผอน 
มีตนไมใหรมเงาและ
ที่นั่ง 

-มานั่ง - จาก case study 
มีคนมาสักการะ 
ประมาณ 100 คน 
ในการเขาใชพื้นที่ 
ประมาณ คนละ 20
นาที /1ตรม. 
1ชม.ได3คน/3ตรม.
สถาบันเปด8hr.จะ
ได24คน ถา100คน
จะใช 99 ตรม. 

3.ทําพิธี+รวมพล -ยืนแถวรวมพิธี 
ในการนี้สามารถเปน
พื้นที่ทํากิจกรรมดาน
อื่นเชน เลนกฬีา 
พักผอน แขงกีฬา 

-ลานดานหนา 
ใชวัสดุปูที่ไมดูดซึม
ความรอนหรือปลูก
พืชคลุมดิน 

- -นศ.ทั้งหมด 1,280
คน1คนใช พท.1
ตรม.คิดที่ 70%จะ
ได 896.00 ตรม. 

 
ลานประติมากรรม  
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น) 
เปนลานที่มีหลายปจจัยในการกําหนดขนาดของพื้นที่จาก case study ปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือผลงานที่
จะนํามาจัดแสดง ดังนั้นขอเสนอแนวทางการวิเคราะหดังนี้ พื้นที่จะอยูในตําแหนงของพื้นที่รนระยะ
ของทางดานหนาโครงการจากแนวเขตดานหนาถึงตัวแนวอาคารประมาณ 20 ม. รวมถึงพื้นที่วาง ใน
ลานกิจกรรม หรือ รอบอาคารตางๆเปนตน ระดับการรวมกันระหวางทั้ง 3 คณะฯ ในการรวมกันของ
พื้นที่ทั้ง 3 คณะฯ ประกอบดวย คณะศิลปวิจิตร ทีเปนศิลปะ คณะศิลปนาฏดุริยางคที่เปนนาฏศิลป
และคีตศิลปไทย โดยมุงเนนการเรียนการสอนใหเปนศิลปน สุดทาย คณะศิลปศึกษาที่เนนการเปนครู
สอน นาฏศิลปทั้งไทยและสากล รวมถึงคีตศิลปไทยและสากลเชนกัน  
 
ลานซอมรํา 
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น) 
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วิเคราะหทนแนวทางที่ 1 โดยการ ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น ลานนี้จะมี 2คณะที่มี
ความตองการใช ที่เปนสาขาวิชานาฏศิลปทั้งไทยและสากล จํานวน 500 คน เวลามาใชแบงเปน 3 
ชวง คือ กอนเรียน 1 ชม. พักกลางวัน 1 ชม.และหลังเลิกเรียน 2 ชม. รวมเปน 4 ชม. จํานวนสูงสุด 1
ชม.ใชพื้นที่ 125 คน(500/4) 
ตารางที่ 97 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานซอมรํา 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ซอมรํา -จัดแถวซอม 
 

-ลานซอม  
ตองการรมเงา มีการ
ยกพื้น ถอดรองเทา
ในการรํา 
 

-ลานซอมรํา 
พื้นควรมีการลด
แรงกระแทก 

-นศ.3คณะทุกชั้นป
เรียนนาฏศิลป
จํานวน 500 คน ชวง
ที่ใชงาน 1 ชม.125
คน 1 คนใชพืน้ที่ 3
ตรม.จะได
125x3=375ตรม. 

 
 
ลานประชุม 
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น) 
พื้นที่นี้มีผูใชสอยทั้ง 3 คณะฯทั้ง 4 ชั้นป จํานวน  1,280 คน ซึ่งในลานประชุมนี้มีการใชงานที่ไมถี่
มาก ทําใหสามารถใชพื้นที่รวมกับสวนซอมรํา หรือสวนพักผอนได โดยตองออกแบบใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการใชงาน 
ตารางที่ 98 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานประชุม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.นั่งประชุม -ประชุม 
 

-ลานประชุม 
พื้นที่นั่งเปนแบบ
บริเวณที่นั่งของผูชม
ในโรงละครหรือ
หอประชุม
(auditorium) 
 

-ที่นั่ง 
 

-

 
พื้นที่ตอชุด 
0.65x1.00 = 0.65 
ตรม. จํานวน 1,280
คน จะได 
1,280x0.65=832 
ตรม. 
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ตารางที่ 98 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานประชุม (ตอ) 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

2.นําประชุม -ยืนหนาที่ประชุม -เวทีดานหนา 
สามารถปรับเปลี่ยน
เปนเวทีการแสดงได 

- -25 ตรม. 

 
หองซอมรํา 
(ตามแนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น) 
ในการซอมรําที่ตองการสมาธิในการฝกซอม สวนมากจะใชพื้นที่หองปฏิบัติการในแตละสาขาวิชาฯ 
การใชกระจกจะเปนวัสดุสามารถปองกันการรบกวนทางการไดยินแตสามารถมองกิจกรรมที่ทําได แต
ถานําหองซอมรํามาอยูในพื้นที่สวนกลางอาจจะไมตอเน่ืองกับสวนหองปฎิบัติการนาฏศิลปที่ตองอยูใน
โซนเดียวกัน ดังน้ันหองซอมรําที่มีความเปนสวนตัวนี้ควรที่จะใชหองปฏิบัติการที่เปนหองที่ใชในการ
เรียนการสอนและซอมรําไปในตัว ในกรณีที่ทําใหไดตามแนวทางการรวมกันของพื้นที่ในแนวทางที่2นี้ 
ตองคํานึงถึงการจัดความสัมพันธของพื้นที่ใหสัมพันธกับพื้นที่สวนกลาง 
 
หองซอมดนตรี 
(ตามแนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น) 
สวนมากหองซอมดนตรี จะมีความเปนสวนตัวสูง ทั้งปองกันเสียงรบกวนจากภายในหองและนอกหอง 
ซึ่งจะมีความตองการการใชพื้นที่เชนเดียวกับพื้นที่ทํางานกลุมที่ตองการสมาธิในการทํางาน แตมี
ขอสังเกตที่วา ในกรณีที่เครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ เชน กลองชุด เวลาฝกซอมจะตองมีการเตรียมการ
ที่ใชเวลามาก ในกรณีน้ีถามีการนําหองซอมดนตรีเขามาอยูในพื้นที่สวนรวมอาจทําใหไมสะดวกในการ
เขามาใชงาน หองซอมดังกลาวจะแยกตามเครื่องดนตรี 
ตารางที่ 99 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองซอมดนตรี 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ซอมดนตร ี -เลนดนตรีตาม
เครื่องมือของตัวเอง 
 

-หองซอมดนตรี 
มีกระจกกันในกรณีท ี
มีระบบปองกันเสียง 

- 
 

-ใชพื้นที่ในการรวมวง 
คิดmax.ของหองที่มี
เปยโน 20 ตรม. 
 

2.ที่นั่งพัก -นั่งพัก ฟงดนตรี วาง
อุปกรณ 

-ภายในหองซอม 
สวนมากตองปูพื้น
ดัวยพรม 

- -5 ตรม. 

3.บันทึกเสียง -นั่งปรับเสียง -หองบันทึกเสียง 
มีกระจกมองเห็น
ภายในหองซอม 

-ระบบ
บันทึกเสียง 

-15 ตรม. 
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หองทํางานกลุม 
(ตามแนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น) 
ในการทํางานกลุมจะมีการใชพื้นที่หองสมุด และ โตะที่อยูในชายคา อาคาร หรือใตตนไม แตถาเปน
กรณีพ้ืนที่ที่ตองการตามแนวทางที่2นี้จะเปนหองที่ใชกระจกเปนตัวปดกันเสียงแตสามารถมองเห็นได
จากภายนอกและภายใน จากการสังเกตจํานวนนักศึกษาที่ทํางานกลุม จะมีจํานวนมากที่สุด 15 คน
ตอกลุม 1คนใชพ้ืนที่ 1 ตรม.จะได 15 ตรม. พื้นที่ทางสัญจร 25% จะได 3.75 ตรม. รวมแลวหอง
ทํางานกลุมมีพื้นที่ 15+3.75= 18.75 ตรม. 
 
ระดับการรวมกันภายใน คณะฯ 
พื้นที่รวมกันภายในคณะฯจากตารางที่ 3.91จะประกอบไปดวย ลานซอมรํา ที่นั่ง ลานพักผอน ลาน
ประชุม ซึ่งจะมีแนวคิดของพื้นที่เหมือนกับระดับการรวมกันที่ไดกลาวมาแลว จะแตกตางกันตรงที่
จํานวนผูใชงานที่แยกตามคณะฯ 
 
ลานซอมรํา 
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น) 
จะมี2คณะ คือ คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา โดยจะทําการเริ่มวิเคราะหในคณะศิลป
นาฏดุริยางคกอน ซึ่งทางคณะฯมีนักศึกษาที่เรียนทางนาฏศิลปทุกชั้นป = 120 คน ในสวนของลาน
ซอมรําจะมีการคิดพื้นที่จากจํานวนนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป50%เน่ืองจากอีก50%สามารถเขาไป
ใชในหองปฏิบัติการนาฏศิลปที่ใชทําการเรียนการสอนได 
 
ตารางที่ 100 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปนาฏดุริยางค 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ซอมรํา -จัดแถวซอม 
 

-ลานซอม  
ตองการรมเงา มีการ
ยกพื้น ถอดรองเทา
ในการรํา 
 

-ลานซอมรํา 
พื้นควรมีการลด
แรงกระแทก 

-นศ.ทุกชั้นปเรียน
นาฏศิลปจํานวน 120 
คน 1 คนใชพืน้ที่ 3  
ตรม.จะได60x3=180 
ตรม. 

 

 
 

 
คณะศิลปศึกษามีจํานวนนักศึกษา 320 คน จากทุกชั้นปชั้นปละ80คน โดยจะแยกตามตัวประเภท
ละคร ไดแก ละครพระ-นาง,โขนพระ-นาง,โขนยักษและโขนลิง 
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ตารางที่ 101 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปศึกษา 

กิจกรรม 
พฤติกรรม 
การกระทํา 

พท.รองรับและ
ความตองการ

เพิ่มเติม 
ครุภัณฑ วิเคราะหขนาดพ้ืนที่ 

1.ซอมรํา -จัดแถวซอม 
 

-ลานซอม  
ตองการรมเงา มีการ
ยกพื้น ถอดรองเทา
ในการรํามีการแยก
ตามตัวละครๆละ1
พื้นที ่
 

-ลานซอมรํา 
พื้นควรมีการลด
แรงกระแทก 

-นศ.แยกตามตัว
ละครจะได 20 คนตอ
พื้นที่ 1 คนใชพื้นที่ 3 
ตรม.จะได20x3=60
ตรม. 

 
 
พื้นที่พักผอน  
ระดับการรวมกันระหวางสาขาวิชาฯ 
พื้นที่สวนใหญที่รวมกัน จะเปนสวนพักผอน พบปะพูดคุย ลานประชุม เปนตน ในการคิดพื้นที่จะใช
หลักการเดียวกับขางตน แตจะแตกตางกันที่จํานวนนักศึกษาซ่ึงเปนตังแปรในการกําหนดพื้นที่ใชสอย 
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 จากแนวคิดการใชพื้นที่ และ สอดคลองกับ อัตลักษณ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสง
ตอมาถึงการวิเคราะหในขางตน ทําใหเกิดองคประกอบโครงการ โดยมีประกอบดังตอไปนี ้
 
สวนใหการศึกษา 

หองเรียน แยกเปนหองบรรยายและหองปฏิบัติการ  
หองบรรยาย หรือ ศูนยเรียนรวม จะประกอบไปดวยหองเรียนบรรยายขนากความจุตาม

จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในรายวิชา 
ตารางที่ 102 แสดงพื้นที่หองเรียนบรรยาย 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.หองบรรยาย      

 ขนาดความจุ 320 คน นักศึกษา  320 0.9 288.00 1 หอง 
 ขนาดความจุ 155 คน นักศึกษา  155 0.9 139.50 1 หอง 

 ขนาดความจุ 85 คน นักศึกษา  85 1 85.00 2 หอง 

 ขนาดความจุ 55 คน นักศึกษา  55 1.1 60.50 1 หอง 
 ขนาดความจุ 30 คน นักศึกษา  30 1.5 45.00 2 หอง 
 ขนาดความจุ 25 คน นักศึกษา  25 1.5 37.50 4 หอง 
 ขนาดความจุ 15 คน นักศึกษา  15 1.5 22.50 3 หอง 
 พักคอย  905 1 905.00  

 เก็บของ    67.80 10% 
 หองควบคุมหองบรรยาย   20 20.00  

2.สวนสนับสนุนและบริการ      

 สํานักงาน  4 4 16.00  
 หองไฟฟา  - 20 20.00  
 หอง CCTV  1 15 15.00  
 หองแมบาน   15 15.00  
 หองน้ํา  905  135.75  
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 1,872.55 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 468.14 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 2,340.69 ตรม. 

บทที่ 4 
องคประกอบและพื้นที่ใชสอยโครงการ 
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หองปฏิบัติการ ในสวนของหองปฏิบัติการน้ันจะอยูในคณะฯซึ่งจะรวมสวนบริหาร สวน
สนับสนุน และ สวนบริการ  
ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตัิการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.คณะศิลปวิจิตร      
1.1 ภาควิชาศิลปไทย      

1.1.1 สาขาวิชาศิลปไทย      
 หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ    164.88  
 หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย    53.80  
 หองปฏิบัติการลายรดน้ํา    95.54  
 หองปฏิบัติการปนปูนสด    95.52  

 หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล 1    117.95  
 หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล 2    117.95  
 หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล 1    84.21  

 หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล 2    84.21  
 โถงพักคอย  60 1 60.00  
 หองน้ํา  60  7.5.00  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 874.06 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 218.52 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 1,092.58 ตรม. 

1.2 ภาควิชาศิลปกรรม      
1.2.1 สาขาวิชาจิตรกรรม      

 หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ    189.55  

 หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1    455.34  
 หองปฏิบัติการจิตรกรรม 2    455.34  
 หองปฏิบัติการจิตรกรรม 3    455.34  
 หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล    433.13  
 โถงพักคอย  100 1 100.00  
 หองน้ํา  100  15.00  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 2,103.70 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 525.93 ตรม. 
 รวมพื้นที ่ 2,629.63 ตรม. 

1.2.2 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา      
 หองปฏิบัติการเตรียมดิน    65.33  

 หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน    67.07  
 หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน    47.56  
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตัิการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 หองปฏิบัติการทําตนแบบ     47.56  
 หองปฏิบัติการตกแตงชิน้งาน    48.24  
 หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว    65.07  

 หองปฏิบัติการเครื่องเคลอืบดินเผาสวนบุคคล1    132.15  

 หองปฏิบัติการเครื่องเคลอืบดินเผาสวนบุคคล2    132.15  
 โถงพักคอย  60 1 60.00  
 หองน้ํา  60  7.50  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 445.11 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 111.28 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 556.39 ตรม. 
1.2.3 สาขาวิชาภาพพิมพ      
 หองปฏิบัติการภาพพิมพไม    134.67  
 หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ    234.46  
 หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน    132.32  
 หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม    119.53  
 หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล 1    101.25  
 หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล 2    101.25  
 โถงพักคอย  60 1 60.00  
 หองน้ํา  60  7.50  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 890.98 ตรม. 

 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 222.75 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 1,113.73 ตรม. 

1.2.4 สาขาวิชาประติมากรรม      
 หองปฏิบัติการปนดิน    270.85  
 หองปฏิบัติการโลหะ    130.00  
 หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห    69.75  
 หองปฏิบัติการไม    234.31  
 หองปฏิบัติการหิน    80.69  
 หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล 1    465.75  
 หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล 2    465.75  
 โถงพักคอย  60 1 60.00  

 หองน้ํา  60  7.50  
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 1,784.60 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 446.15 ตรม. 
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตัิการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 รวมพื้นที ่ 2,230.75  ตรม. 

1.3 ภาควิชาออกแบบ      
1.3.1 สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน      
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

  
   62.91  

 หองปฏิบัติการออกแบบ 1    74.52  
 หองปฏิบัติการออกแบบ 2    74.52  
 หองปฏิบัติการออกแบบ 3    74.52  
 หองปฏิบัติงานการออกแบบสวนบุคคล    171.75  
 โถงพักคอย  100 1 100.00  
 หองน้ํา  100  15.00  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 573.22 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 143.31 ตรม. 
 รวมพื้นที ่ 716.53 ตรม. 

2.คณะศิลปนาฏดุริยางค 
2.1 ภาควิชานาฏศิลป      

2.1.1 สาขาวิชานาฏศิลปไทย      
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปละคร พระ-นาง    86.99  

 หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนพระ-นาง    86.99  
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนยักษ    86.99  
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนลิง    86.99  
 โถงพักคอย  120 1 120.00  
 หองน้ํา    15.00  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 482.96 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 120.74 ตรม. 
 รวมพื้นที ่ 603.70 ตรม. 

2.2 ภาควิชาดุริยางคศิลป      
2.2.1 สาขาวิชาดนตรีไทย       
 หองปฏิบัติการ เครื่องเปาไทย    20.98  

 หองปฏิบัติการ ระนาดเอก    29.00  
 หองปฏิบัติการ ระนาดทุม    29.00  
 หองปฏิบัติการ ฆองวงใหญ    24.56  
 หองปฏิบัติการ ฆองวงเล็ก    24.56  
 หองปฏิบัติการ เครื่องหนัง    35.20  
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตัิการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 หองปฏิบัติการ ซอดวง    21.82  
 หองปฏิบัติการ ซออู    21.82  
 หองปฏิบัติการ จะเข    29.00  

 โถงพักคอย  80 1 80  

 หองน้ํา    15  
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 339.94 ตรม. 

 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 82.74 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 413.68 ตรม. 

2.2.2 สาขาวิชาคีตศิลปไทย      
 หองปฏิบัติการขับรอง    23.00  
 โถงพักคอย  20 1 20.00  

 หองน้ํา  20  7.5  
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 50.50 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 12.63 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 63.13 ตรม. 

3.คณะศิลปศึกษา 
3.1 ภาควิชานาฏศิลปศกึษา      

3.1.1 สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา      
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปละคร พระ-นาง    207.19  
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนพระ-นาง    207.19  
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนยักษ    207.19  
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนลิง    207.19  
 โถงพักคอย  320 1 320.00  

 หองน้ํา    52.50  
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 1,201.26 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 300.32 ตรม. 
 รวมพื้นที ่ 1,501.58 ตรม. 

3.1.2 สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา      
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล 1    64.12  
 หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล 2    64.12  
 โถงพักคอย  20 1 20.00  

 หองน้ํา  20  7.50  
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 155.74 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 38.94 ตรม. 
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตัิการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 รวมพื้นที ่ 194.68 ตรม. 

3.2 ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา      
3.2.1 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา      
3.2.1.1 แขนงวิชาดนตรีไทย      
 หองปฏิบัติการระนาดเอก    29.00  
 หองปฏิบัติการระนาดทุม    29.00  
 หองปฏิบัติการฆองวงใหญ    24.60  
 หองปฏิบัติการเครื่องหนัง    35.20  
 หองปฏิบัติการปไทย    20.98  
 หองปฏิบัติการจะเข    26.75  
 หองปฏิบัติการซอดวง    21.82  

 หองปฏิบัติการซออู    21.82  
 โถงพักคอย  100 1 100.00  
 หองน้ํา    15.00  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 324.17 ตรม. 

 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 81.04 ตรม. 
 รวมพื้นที ่ 405.21 ตรม. 

3.2.1.2 แขนงวิชาคีตศิลปไทย      
 หองปฏิบัติการขับรอง    23.00  
 โถงพักคอย  20 1 20.00  
 หองน้ํา    7.50  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 50.50 ตรม. 
 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 12.63 ตรม. 
 รวมพื้นที ่ 63.13 ตรม. 

3.2.2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศกึษา      
3.2.2.1 แขนงวิชาดนตรีสากล      
 หองปฏิบัติการเครื่องสายสากล    75.63  
 หองปฏิบัติการเครื่องเปา    73.42  
 หองปฏิบัติการกีตาร    16.80  
 หองปฏิบัติการเครื่องเคาะต ี    69.00  
 หองปฏิบัติการเปยโน    69.00  

 โถงพักคอย  60 1 60.00  
 หองน้ํา    7.50  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 371.35 ตรม. 
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตัิการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 92.84 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 464.19 ตรม. 

3.2.2.2 แขนงวิชาคีตศิลปสากล      
 หองปฏิบัติการขับรอง    39.00  
 โถงพักคอย  10 1 10.00  
 หองน้ํา    7.50  

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 56.50 ตรม. 

 ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 14.13 ตรม. 

 รวมพื้นที ่ 70.63 ตรม. 

 
 
สวนบริหารและสนบัสนนุโครงการ จะประกอบไปดวย สวนบริหารและสวนบริการ 

สํานักงานอธิการบดี 
ตารางที่ 104 แสดงพื้นที่สํานักงานอธิการบดี (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.สวนผูบริหาร      
1.1 หองทํางาน อธิการบดี 1 30 30  

 เลขานกุารอธิการบด ี 1 4 4  
 รองฯอธิการบดี 5 30 150  
 ผูชวยฯอธิการบดี 3 16 48  

 
เลขานกุารรองฯ
อธิการบดี 

10 4 40  

      
1.2 พื้นที่เก็บเอกสาร  6 4 12  
1.3 หองประชุม คณะผูบริหาร 10 2 20  
1.4 พื้นที่รอประชุม คณะผูบริหาร 10 1 10  
1.5 pantry คณะผูบริหาร   4  
1.6 หองน้ํา คณะผูบริหาร - - 10  
 รวม 328.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 82.00 ตรม. 
 รวมพื้นที่  410.00 ตรม. 
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ตารางที่ 104 แสดงพื้นที่สํานักงานอธิการบดี (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

2.สวนสํานักงาน      
2.1 หองทํางาน ผอ.สํานักงาน 1 16 16  

 หัวหนาฝายฯ 19 9 171  
 เจาหนาที ่ 40 4 160  

2.2 พื้นที่เก็บเอกสาร  3 10 30 
3 

ฝาย 

2.3 หองประชุมเล็ก สํานักงาน 20 2 40  
2.4พื้นที่รอประชุม  20 1 20  
1.5 pantry คณะผูบริหาร   4  
1.6 หองน้ํา คณะผูบริหาร - - 10  
 รวม 437.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 109.25 ตรม. 

 รวมพื้นที่  546.25 ตรม. 

3.สวนสนับสนุนและบริการ      
3.1หองประชุมใหญ เจาหนาที่ใน สํานักงาน 80 2 160  

3.1.1 พื้นที่รอประชุม เจาหนาที่ใน สํานักงาน 80 1 80  
3.1.2 หองควบคุม เจาหนาที่ใน สํานักงาน 2 9 9  

3.2 pantry แมบาน - 10 10  
3.3 หองน้ําชาย เจาหนาที่ใน สํานักงาน   10  
3.4 หองน้ําหญิง เจาหนาที่ใน สํานักงาน   10  
3.5 ที่จอดรถ  24 คัน 12 288.00  
3.6 ที่จอดรถผูพิการ  1คัน 20.40 20.40  
 รวม 587.40 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 146.80 ตรม. 

 รวมพื้นที่  734.25 ตรม. 

4.สวนงานระบบประกอบอาคาร      
4.1หองไฟฟา MDB. จนท.ฝายอาคารสถานที ่ - 20 20  
4.2 หองปมน้ํา จนท.ฝายอาคารสถานที ่ - 20 20  
4.3 หอง CCTV จนท.ฝายอาคารสถานที ่ 1 15 15  
4.4 หองแมบาน แมบานทําความสะอาด  15 15  
4.5 หอง Sever Computer จนท.ฝายเทคโนโลยีฯ - 15 15  
4.6 หองน้ํา    5  
 รวม 90.00 ตรม. 

198 



ตารางที่ 104 แสดงพื้นที่สํานักงานอธิการบดี (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 ทางสัญจร 25 % 22.50 ตรม. 
 รวมพื้นที่  112.50 ตรม. 

สรุปพื้นที่ สํานักงานอธิการบดี 1,803.00 ตรม. 

 
สวนบริหารสวนใหการศึกษา สวนน้ีจะประกอบไปดวยสํานักงานบริหารคณะฯรวมถึง

สาขาวิชาที่อยูในแตตะคณะฯ 
ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.คณะศิลปวิจิตร     
1.1 สํานักงาน คณะศิลปวิจิตร     
 หองทํางาน คณบดี 1 18 18  

 รองฯคณบดี 3 12 36  
 หัวหนาสํานักงาน 1 12 12  

 หองทํางานสายงานสนับสนุน 
จนท.สายงาน
สนับสนุน 

13 4 52  

 สวนรับแขก ผูมาติดตอ - 16 16  

 หองประชุม จนท.สํานักงาน 18 2 36  
 พักคอยประชุม จนท.สํานักงาน 18 1 18  
 เก็บของ - - 12 12  
 pantry - - 9 9  
 หองน้ํา - - - 10  
 หองแมบาน - - 4 4  
 หองไฟฟา MDB. - - 20 20  
 หองปมน้ํา - - 20 20  

 หอง CCTV - - 6 15  
 หอง Sever Computer - - 6 15  
 ลิฟตโดยสาร - - 10 10  

 จอดรถ สํานักงานคณะฯ  7 คัน 12 84.00  
 รวม 387.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 96.75 ตรม. 
 รวมพื้นที่  483.75 ตรม. 
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.2 สํานักงาน สาขาวิชาศิลปไทย     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 2 9 18  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองปฏิบัติการสวนบุคคล 
หน.สาขาวิชา+อ.
ประจํา 

3 16.85 50.55  

 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 8 2 16  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 8 1 8  
 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 0.5 4  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 1 8  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  

 หองไฟฟา - - 4 4  

 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 183.55 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 45.89 ตรม. 
 รวมพื้นที่  229.44 ตรม. 

1.3 สํานักงาน สาขาวิชาจิตรกรรม     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 4 9 36  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองปฏิบัติการสวนบุคคล 
หน.สาขาวิชา+อ.
ประจํา 

5 13.86 69.30  

 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 10 2 20  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 10 1 10  

 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 10 0.5 5  

 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 10 1 10  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  

 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 229.30 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 57.33 ตรม. 
 รวมพื้นที่  286.63 ตรม. 
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.4 สํานักงาน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 2 9 18  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองปฏิบัติการสวนบุคคล 
หน.สาขาวิชา+อ.
ประจํา 

3 8.81 26.43  

 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 8 2 16  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 8 1 8  
 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 0.5 4  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 1 8  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  

 หองไฟฟา - - 4 4  

 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 159.43 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 39.86 ตรม. 
 รวมพื้นที่  199.29 ตรม. 

1.5 สํานักงาน สาขาวิชาภาพพิมพ     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 2 9 18  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองปฏิบัติการสวนบุคคล 
หน.สาขาวิชา+อ.
ประจํา 

3 6.75 20.25  

 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 8 2 16  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 8 1 8  

 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 0.5 4  

 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 1 8  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  

 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 153.25 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 38.31 ตรม. 
 รวมพื้นที่  191.56 ตรม. 
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.6 สํานักงาน สาขาวิชาประติมากรรม     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 2 9 18  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองปฏิบัติการสวนบุคคล 
หน.สาขาวิชา+อ.
ประจํา 

3 25 75  

 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 8 2 16  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 8 1 8  
 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 0.5 4  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 8 1 8  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  

 หองไฟฟา - - 4 4  

 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 208.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 52.00 ตรม. 
 รวมพื้นที่  260.00 ตรม. 

1.7 สํานักงาน สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 4 9 36  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองปฏิบัติการสวนบุคคล 
หน.สาขาวิชา+อ.
ประจํา 

4 6.87 27.48  

 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 10 2 20  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 10 1 10  

 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 10 0.5 5  

 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 10 1 10  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  

 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 187.48 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 46.87 ตรม. 
 รวมพื้นที่  234.35 ตรม. 
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

2.คณะศิลปนาฏดุริยางค      
2.1 สํานักงาน คณะศิลปนาฏดุริยางค     
 หองทํางาน คณบดี 1 18 18  

 รองฯคณบดี 3 12 36  
 หัวหนาสํานักงาน 1 12 12  

 หองทํางานสายงานสนับสนุน 
จนท.สายงาน
สนับสนุน 

15 4 52  

 สวนรับแขก ผูมาติดตอ - 16 16  
 หองประชุม จนท.สํานักงาน 20 2 40  
 พักคอยประชุม จนท.สํานักงาน 20 1 20  
 เก็บของ - - 12 12  

 pantry - - 9 9  

 หองน้ํา - - - 10  
 หองแมบาน - - 4 4  

1.1.1งานระบบประกอบอาคาร      

 หองไฟฟา MDB. - - 20 20  
 หองปมน้ํา - - 20 20  
 หอง CCTV - - 6 15  
 หอง Sever Computer - - 6 15  
 ลิฟตโดยสาร - - 10 10  

 รวม 309.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 77.25 ตรม. 
 รวมพื้นที่  386.25 ตรม. 

2.2 สํานักงาน สาขาวิชานาฏศิลปไทย     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 3 9 36  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญภายนอก - 20 20  
 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 9 2 18  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 9 1 9  
 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 9 0.5 4.5  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 9 1 9  

 หองแมบาน แมบาน - 4 4  
 หองไฟฟา - - 4 4  
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 175.50 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 43.88 ตรม. 
 รวมพื้นที่  219.38 ตรม. 

2.3 สํานักงาน สาขาวิชาดนตรีไทย     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 3 9 36  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญภายนอก - 20 20  
 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 9 2 18  

 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 9 1 9  
 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 9 0.5 4.5  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 9 1 9  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  
 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 175.50 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 43.88 ตรม. 
 รวมพื้นที่  219.38 ตรม. 

2.4 สํานักงาน สาขาวิชาคีตศิลปไทย     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 3 9 36  
 อ.พิเศษ 5 9 45  

 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญภายนอก - 20 20  
 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 9 2 18  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 9 1 9  
 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 9 0.5 4.5  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 9 1 9  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  

 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 รวม 175.50 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 43.88 ตรม. 
 รวมพื้นที่  219.38 ตรม. 

3.คณะศิลปศึกษา      
3.1 สํานักงาน คณะศิลปศึกษา     
 หองทํางาน คณบดี 1 18 18  

 รองฯคณบดี 3 12 36  
 หัวหนาสํานักงาน 1 12 12  

 หองทํางานสายงานสนับสนุน 
จนท.สายงาน
สนับสนุน 

16 4 52  

 สวนรับแขก ผูมาติดตอ - 16 16  

 หองประชุม จนท.สํานักงาน 21 2 42  

 พักคอยประชุม จนท.สํานักงาน 21 1 21  
 เก็บของ - - 12 12  

 pantry - - 9 9  

 หองน้ํา - - - 10  
 หองแมบาน - - - 4  

1.1.1งานระบบประกอบอาคาร      
 หองไฟฟา MDB. - - 20 20  
 หองปมน้ํา - - 20 20  
 หอง CCTV - - - 15  

 หอง Sever Computer - - - 15  
 ลิฟตโดยสาร - - - 10  

 รวม 312.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 78.00 ตรม. 
 รวมพื้นที่  390.00 ตรม. 

3.2 สํานักงาน สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 2 9 18  
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญภายนอก - 20 20  
 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 14 2 28  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 14 1 14  

 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 14 0.5 7  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ 14 1 14  
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 หองแมบาน แมบาน - 4 4  
 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - - 4 4  

 หองน้ํา - - - 10  
 รวม 135.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 33.75 ตรม. 
 รวมพื้นที่  168.75 ตรม. 

3.3 สํานักงาน สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 อ.ประจํา 2 9 18  
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญภายนอก - 20 20  

 หองประชุม อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ 15 2 30  
 สวนพักรอ อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ 15 1 15  
 pantry อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ 15 0.5 7.5  
 สวนรับประทานอาหาร อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ 15 1 15  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  
 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - - 4 4  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 139.50 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 34.88 ตรม. 
 รวมพื้นที่  174.38 ตรม. 

3.4 สํานักงาน สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา     

 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 
อ.แขนงวิชาดนตรี
ไทย 

7 9 63  

 
อ.แขนงวิชาคีตศิลป
ไทย 

2 9 18  

 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญภายนอก 15 2 30  
 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 15 1 15  
 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 15 0.5 7.5  

 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 15 1 15  

 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ - 4 4  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - 15 0.5 7.5  
 หองน้ํา - - - 10  

 รวม 190.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 47.50 ตรม. 
 รวมพื้นที่  237.50 ตรม. 

3.5 สํานักงาน สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา     
 หองทํางานบริหาร หน.สาขาวิชา 1 12 12  

 
อ.แขนงวิชาดนตรี
สากล 

2 9 18  

 
อ.แขนงวิชาคีตศิลป
สากล 

2 9 18  

 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญภายนอก 15 2 30  
 หองประชุม อ.ในสาขาวิชา 15 1 15  

 สวนพักรอ อ.ในสาขาวิชา 15 0.5 7.5  

 pantry อ.ประจํา+อ.พิเศษ 15 1 15  
 สวนรับประทานอาหาร อ.ประจํา+อ.พิเศษ - 4 4  
 หองแมบาน แมบาน - 4 4  
 หองไฟฟา - - 4 4  
 หองเก็บของ - 15 0.5 7.5  

 หองน้ํา - - - 10  
 รวม 145.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 36.25 ตรม. 
 รวมพื้นที่  181.25 ตรม. 

สนับสนุนและสวนบริการคณะ 
ตารางที่ 106 แสดงพื้นที่ของสนับสนุนและสวนบริการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1. คณะศิลปวิจิตร     

1.1หองสมุด คณะศิลปวิจิตร     
รวม 
พท. 

 โถง  55 0.5 27.50 293.0 
 พื้นที่อานหนังสือ นศ.55 คนตอรอบ 55 2.25 123.75 ตรม. 
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ตารางที่ 106 แสดงพื้นที่ของสนับสนุนและสวนบริการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 ชั้นเก็บหนังสือ 8,200 เลม  0.009 73.80  
 สืบคน    18.45  
 สํานักงานหองสมุด    27.00  

 เก็บของ   15 15  

 หองน้ํา  55 - 7.50  
2.1 ลานกิจกรรม  440 1 440  
2.2 หองแสดงนิทรรศการ  440 1 440  
2.3 หองคอมพิวเตอร  55 1.5 82.50  
2.4 หองน้ํา  440  67.5  
2.5 จอดรถทั่วไป 15 คัน 27 12   
2.6 จอดรถผูพิการ 1คัน 1 20.4   
2.7 หองขยะ      

 รวม 1,533.40 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 383.35 ตรม. 
 รวมพื้นที่  1,916.75 ตรม. 

2.  คณะศิลปนาฏดุริยางค     

2.1หองสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค     
รวม 
พท. 

 โถง  28 0.5 14 160.56 
 พื้นที่อานหนังสือ นศ.28 คนตอรอบ 28 2.25 63.00 ตรม. 
 ชั้นเก็บหนังสือ 4,200 เลม  0.009 37.80  

 สืบคน    9.45  
 สํานักงานหองสมุด    13.75  

 เก็บของ   15 15  
 หองน้ํา  - - 7.50  
2.2 ลานกิจกรรม  220 1 220  
2.3 หองจัดแสดงแสดง  220 1 220  
2.4 หองคอมพิวเตอร  28 1.5 42.00  
2.5 หองน้ํา  220  37.5  
2.8 จอดรถทั่วไป 15 คัน 15 12   
2.9 จอดรถผูพิการ 1คัน 1 20.4   
2.10 หองขยะ      

 รวม 680.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 170.00 ตรม. 
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ตารางที่ 106 แสดงพื้นที่ของสนับสนุนและสวนบริการ (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 รวมพื้นที่  850.00 ตรม. 
3. คณะศิลปศึกษา     

3.1 หองสมุดคณะศิลปศึกษา      

 โถง  78 0.50 39.00  

 พื้นที่อานหนังสือ นศ.28 คนตอรอบ 78 2.25 175.50 404.90 
 ชั้นเก็บหนังสือ 11,700 เลม  0.009 105.30 ตรม. 
 สืบคน    20  
 สํานักงานหองสมุด    35.10  
 เก็บของ   15 15  
 หองน้ํา  - - 15  
3.2 ลานกิจกรรม  620 0.5 310  
3.3 หองจัดแสดงแสดง  620 0.5 310  
3.4 หองคอมพิวเตอร  50 1.5 42.00  
3.5 หองน้ํา  620 - 97.50  

 รวม  1,164.40 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 291.10 ตรม. 
 รวมพื้นที่  1,455.50 ตรม. 

โรงอาหาร มีพื้นที่ดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 107 แสดงพื้นที่โรงอาหาร*10 (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.สวนที่นั่งรับประทานอาหาร      

 สวนที่นั่งนักศึกษา  1,280  518.40  
 สวนที่นั่งบุคลากร  166  68.04  

2.รานคา      
 อาหาร 24 ราน  15 360  

                                                           
*การคิดพื้นที่ คิดจากชวงระยะเวลาที่มาใชงาน2ชม. 1 คนใชเวลาสั่งอาหาร 2นาที และ

เวลารับประทานอาหาร 20 นาที  เปนอยางนอย ในการคิดพื้นที่ รับประทานอาหาร คือ 2ชม 
=120/20 จะได 8คน (ที่นั่ง 4 คน=3.24 ตรม.) ใชที่นั่งทั้งหมด = 1,280/8 จะได 160 ชุด ใชพื้นที่ 
160x3.24=518.40ตรม. สวนรานอาหาร ระยะเวลาในการส่ัง ป 2นาทีตอคน คิดที่ 2 ชม.จะได 60 
คน/รานคา จะได 1,446(รวมuserทั้งหมด)/60=24ราน สวนรานเครื่องดื่ม ใช  0.5นาที จะได 
120/0.5=240คน/2ชม. จะได 1,446/240=6ราน 
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ตารางที่ 107 แสดงพื้นที่โรงอาหาร*10 (ตอ) 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอ
หนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

 เครื่องดื่ม 6 ราน  15 90  
3.ที่พักจาน   2 8  
4.ลางจาน+เก็บ    20  
5.หองน้ํา    25.2  
6.ที่เก็บขยะ    30  
7.ที่วางถังแกส    15  
8.เก็บของ    20  
 รวม  1,154.64 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 288.66 ตรม. 
 รวมพื้นที่  1,443.30 ตรม. 

 
ลานพระพิฆเนศ 
ตารางที่ 108 แสดงพื้นที่ลานพระพิฆเนศ 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ ขนาดพ้ืนที่(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

ลานพระพิฆเนศ    
 พื้นที่แทนและรูปปนองคจําลองพระพิฆเนศ 100.00 1 100.00 

 พื้นที่นั่งพัก 99.00 1 99.00 

 พื้นที่ทําพิธี+รวมพล 896.00 1 896.00 

 รวม 1,095.00 

 ทางสัญจร 25 % 274.00 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 1,369.00 

 
ลานซอมรํา 
ตารางที่ 109 แสดงพื้นที่ลานซอมรํา  

ความตองการใชสอยของพื้นที่ ขนาดพ้ืนที่(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

ลานซอมรํา    
 พื้นที่ซอมรํา 375.00 1 375.00 

 รวม 375.00 

 ทางสัญจร 25 % 94.00 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 469.00 
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ลานประชุม 
ตารางที่ 110 แสดงพื้นที่ลานประชุม 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ ขนาดพ้ืนที่(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

ลานประชุม    
 พื้นที่นั่งประชุม 832.00 1 832.00 

 พื้นที่นําประชุม 25.00 1 25.00 

 รวม 857.00 

 ทางสัญจร 25 % 214.00 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 1,071.00 

 
 
หองซอมดนตรี 
ตารางที่ 111 แสดงพื้นที่หองซอมดนตรี 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ ขนาดพ้ืนที่(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

หองซอมดนตร ี    
 พื้นที่ซอมดนตรี 20.00 1 20.00 

 พื้นที่ที่นั่งพัก 5.00 1 5.00 

 พื้นที่บันทึกเสียง 15.00 1 15.00 

 รวม 40.00 

 ทางสัญจร 25 % 10.00 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 50.00 

 
 
ลานซอมรําในคณะ 
ตารางที่ 112 แสดงพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปนาฏดุริยางค  

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

ลานซอมรํา    
 พื้นที่ซอมรํา 180.00 1 180.00 

 รวม 180.00 

 ทางสัญจร 25 % 45.00 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 225.00 
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ตารางที่ 113 แสดงพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปศึกษา 

ความตองการใชสอยของพื้นที่ 
ขนาดพ้ืนที่

(ตรม.) 
จํานวนที่ใช/

หนวย 
รวมพื้นที่(ตรม.) 

ลานซอมรํา    
 พื้นที่ซอมรํา 60.00 1 60.00 

 รวม 60.00 

 ทางสัญจร 25 % 15.00 

 รวมพื้นที่ท้ังหมด 75.00 

 
 

หองสมุ ด  เปนสว นสนับสนุนการเรี ยนการสอนในด านการคนควาขอมูล  กับ
บุคคลภายนอก มีพื้นที่หอหนังสือนาฏศิลป คีตศิลป และ ชางศิลป เปนสวนสนับสนุนการเรียนการ
สอนในดานการคนควาขอมูล กับบุคคลภายนอก มีพื้นที่ดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 114 แสดงพื้นที่หองสมุด 111  

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอหนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่(ตร.
ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.สวนบริการสาธารณะ    3,522.10  
2.สวนบริหาร    280.00  
3.สวนบริหารงานทั่วไป    572.00  
4.สวนมาตรฐานหอสมุดฯ    191.10  
5.สวนพัฒนาทรัพยากร    753.40  
6.สวนบริการหองสมุด    17,746.80  

 
โรงละคร เปนสวนใหนักศึกษาไดแสดงออกทางดานนาฏศิลป คีตศิลปและชางศิลป มี

พื้นที่ใชงานดังนี้ 
ตารางที่ 115 แสดงพื้นที่โรงละคร212 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอหนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่ 
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.สวนสํานักงาน   - 372  
2.สวนงานระบบประกอบอาคาร   - 229  
3.โรงละคร (โรงใหญ)  2,000 - 6,056  
4.สวนบริการโรงละคร (โรงใหญ)   - 1,635  

                                                           
1สุริยันต จันทรสวาง, “หอหนังสือแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 109-115. 
2ปยเดช  อัครโพธิวงศ, “โรงละครไทย.”วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 161-162. 
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องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอหนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่ 
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

5.สนง.ฝายการผลิต (ฉากละคร)   - 2,357  
6.โรงละคร (โรงใหญ)  500  500  
7.เวทีกลางแจง    392  
8.สวนบริการสาธารณะ    807  
9.ที่จอดรถ    6,008  
 รวม  18,356 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 4,589.00 ตรม. 
 รวมพื้นที่  22,945.00 ตรม. 

  
 
หอศิลป เปนสวนใหนักศึกษาไดแสดงออกทางดานชางศิลป 

ตารางที่ 116 แสดงพื้นที่หอศิลป313 

องคประกอบพื้นที่ใชสอย ผูใชสอย 
จํานวน 
(คน) 

พ.ท.ตอหนวย 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่
(ตร.ม.) 

หมาย
เหตุ 

1.สวนบริการสาธารณะ    754.00  
2.สวนการศึกษา    938.00  
3.สวนจัดแสดงนิทรรศการ    1,308.00  
4.สวนบริหาร    340.00  
5.งานระบบ    80.00  
6.ลานกิจกรรม    1,478.00  
7.จอดรถ    900.00  
 รวม  5,798.00 ตรม. 
 ทางสัญจร 25 % 1,449.50 ตรม. 
 รวมพื้นที่  7,247.50 ตรม. 

  
 

 
 
 
 
 

                                                           
3 ธิติรัตน หมื่นอนันท, “ชางเผือกสูการออกแบบโครงการเสนอแนะโครงการออกแบบ

ตกแตงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลป” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ตกแตงภายใน บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 128 
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แนวคิดในการออกแบบ 
 แนวความคิดในการแบงกลุมพื้นที่ใชสอย ไดแนวคิดมาจากประเด็นที่วาตัวสถาปตยกรรม
ตองตอบตัวเองใหไดวาเราคืออาคารอะไรจะสื่อสารใหเขาใจวาเปนสถาบันทางการศึกษา สืบสาน 
สรางสรรค งานศิลป จากประเด็นดังกลาวทําใหผูทําการศึกษาไดพยายามตั้งคําถามที่วามีใครเคย
ออกแบบ จํากัดความหรือแมกระทั่งตีความของการรวมกันทั้ง 3 แขนง คือ นาฏศิลป คีตศิลปและชาง
ศิลปะ ซ่ึงปรากฏหลักฐานเอกสาร ของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2478114 โดย หลวงวิจิตรวาท
การ เปนอธิบดีกรมศิลปากรและเปนผูควบคุมในการจัดตั้ง“โรงเรียนศิลปากร”ในขณะนั้น โรงเรียน
ดังกลาวประกอบไปดวย 3 แผนก ไดแก แผนกประณีตศิลปกรรม แผนกศิลปอุตสาหกรรม และแผนก
นาฏดุริยางค และไดกราบทูลฯเพ่ือใหสมเด็จครู (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัติวงศ) ทรงพระกรุณาออกแบบตราประจําโรงเรียนศิลปากรให ซึ่งพระองคทานไดทรงตอบหนังสือ
กลับไปโดยมีใจความวา “.....การที่จะคิดหาสิ่งใดมาเปนตรา ใหกินความครอบกิจการของโรงเรียนทั้ง 
3 แผนกน้ัน จําเปนตองทราบที่สุดแหงกิจการแตแผนกน้ันเสียใหดีกอน...”215 หลวงวิจิตรวาทการได
เขียนตอบทราบฝาละอองพระบาท อธิบาย ชี้แจงในแตละแผนกถึงความหมาย รูปแบบ เนื้อหาของ
การเรียนการสอนในการออกแบบตราโรงเรียนศิลปากร สมเด็จครูพระองคทานทรงเห็นวา ในงานชาง
ในแตละหมู แตละชนิด นั้น ตางก็ใชมือในการทําทั้งนั้น “....การผูกตรา ตามที่ฉันเคยสังเกตมา รูสึกวา
คิดทํางายๆหยาบๆเปนดี ถาทําละเอียดถูกลดขนาดเล็กลงแลวจะไมแลเห็นวาเปนรูปอะไรหรือจะทํา
ขนาดใหญก็ดี เมื่อดูไกลก็ไมรูวารูปอะไรเหมือนกัน สูทํารูปงายๆหยาบๆไมได..”316 ตราโรงเรียน
ศิลปากร (ภาพที่ 95) ที่พระองคทานคิดประทานมานั้น คือรูปมือ ที่ไมใชมือที่ออนแอ แตเปนลักษณะ
ของมือที่ทํางาน มุงมั่น เข็มแข็ง 
 จากการตีความตราโรงเรียนของพระองคทานนั้นทําใหผูศึกษาตีกรอบแนวความคิดใน
การออกแบบสถาปตยกรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาควรจะยึดตามแนวพระดําริของพระองค
ทาน ซ่ึงไดทรงตีความการเปนโรงเรียนศิลปากรไววาคือสถานที่เปนที่รวมของศาสตรดาน นาฏศิลป 
คีตศิลป และชางศิลปไวดวยกันและเปนศาสตรที่ตองอาศัยการเรียนรูจากครูการฝกฝนดวยตนเอง 
และประสบการณจากการแสดงออกเหมือนกัน จากแนวคิดนี้เองจึงนําไปสูการจัดกลุมพื้นที่ใชสอยใน
สถาบันฯซึ่งพัฒนามาจากโรงเรียนศิลปากรเดิมนี้เปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมพื้นที่เพื่อการเรียนการ

                                                           
1“หนังสือกรมศิลปากร, 22 พฤษภาคม 2478, หลวงวิจติรวาทการ กราบทูล  สมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ.” หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
2เร่ืองเดียวกัน. 
3“หนังสือตําหนักปลายเนิน คลองเตย, 7 ตุลาคม 2478, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจา

ฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ประทาน หลวงวิจิตรวาทการ.” หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

บทที่ 5 
การออกแบบสถาปตยกรรม สถาบนับณัฑิตพัฒนศลิป 
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สอน-การฝกปฏิบัติและกลุมพื้นที่เพื่อการ “สําแดง” ในสวนแนวคิดรูปแบบทางสถาปตยกรรมนั้น 
จากแบบสอบถามหัวขอการรับรูถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งคําตอบที่ไดคือผูคนสวนมากจะนึกถึง 
พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) จากขอมูลดังกลาวผูทําการศึกษาจึงไดนํา
องคประกอบตัวสถาปตยกรรมของ พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส มาคลี่คลายและสงตอเปน
แนวคิดในการออกแบบภาพรวมของโครงการ 

 
 

ภาพที่ 95  ตราประจําโรงเรียนศิลปากร417 
  

 
 

ภาพที่ 96 แนวความคดิของโครงการ 
                                                           

4กรรณิการ สัจจกุล, “กราบสมเด็จครู” (เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสรางงานวิจัยทางการศึกษา และงานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรม(รุนที่ ๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2555), 32. 
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กระบวนการออกแบบ 
ที่ตั้งโครงการ โครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ที่ตั้งใหม โดยมี

แนวคิดของการรวมกันของทั้ง 3 คณะฯซึ่งไดทําการวิเคราะห ออกมาเปนพื้นที่ใชสอยรวมกัน แสดง
ผานผังบริเวณ ซึ่งเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ จะ
ทําอยางไรจะไดเห็นภาพของแนวคิดการจัดผังบริเวณ หรือ องคประกอบของโครงการใหมีความ
ชัดเจนสงตอถึงขอเปรียบเทียบของผูที่เขามาศึกษาตอไป ดังน้ันผูทําการศึกษาจึงไดเลือกที่ตั้งเดิมของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซี่งตั้งอยูในบริเวณ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ (ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม) 

 
 

 

 
ภาพที่ 97 แสดงแผนที่ตั้งโครงการ 
 
 

ที่ตั้งอยูในบริเวณที่เปนสวนราชการ ดานหนาโครงการหันไปทางทิศเหนือโดยมีถนน
ขนาด4ชองทางความกวาง 15 เมตร ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง รูปรางของที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู ดานหนากวาง 244.00 เมตร ลึกประมาณ 278.25 เมตร มีขนาดพื้นที่ 51,041.21 ตาราง
เมตร(31 ไร 3 งาน 60.30 ตารางวา)  

ลักษณะรอบๆโครงการประกอบไปดวย ทิศเหนือ ติดกับถนนดังที่ไดกลาวไปแลว ทิศ
ตะวันออก ติด กับ หอพักสูง 4 ชั้น ถัดมาเปนที่ดินวางเปลา ทั้ง2สองที่เปนตัวกั้นถนนพุทธมณฑลสาย
5กับตัวที่ตั้งโครงการ ทิศใต ติดกับ หอภาพยนตร สํานักชางสิบหมูกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดานทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาซึ่งเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
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ภาพที่ 98 แสดงขนาดทีต่ั้งโครงการ 

 
มุมมองจากภายนอกโครงการ 
ทางสัญจรหลักๆจะมาจากถนนหนาโครงการ จากทางทิศตะวันออกซึ่งเปนเขตชุมชน และ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จากภาพที่ 99จะเห็นไดวา จะมีอาคารของหางสะดวกซ้ือบดบังมุมมองตลอดแนว 
 

 
 

ภาพที่ 99 มมุมองจากถนนหนาโครงการ 
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จนถึง 4 แยกไฟแดง ในภาพที่ 99c จะมีอาคารหอพักสูง 4 ชั้นบดบังมุมมองดวย ในภาพที่ 99d จะ
สามารถเห็นพื้นที่โครงการได แตพื้นที่ขางเคียงของโครงการในดานดังกลาว ถา ในอนาคตมีการ
กอสรางอาคารที่สูง ก็จะเกิดการบดบังมุมมองทางดานน้ีไดในอนาคต รวมถึงมุมมองจากทางถนนดาน 

 
 

ภาพที่ 100 มุมมองจากถนนดานขางโครงการทางทิศตะวันออก 
 
ทิศตะวันออก (ดูภาพที่ 100) จะมีพ้ืนที่วางที่ยังไมมีการกอสราง ณ ปจจุบันเปนมุมมองที่สามารถ
มองเห็นพื้นที่โครงการไดชัดเจน แตในอนาคตเกิดการกอสรางอาคารในที่วางดังกลาวก็จะบดบัง
มุมมองของโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 101 มุมมองจากถนนดานหนาโครงการทางทิศเหนือ 
ในสวนของมุมมองจากภายในโครงการออกสูภายนอกนั้น มุมมองทางด านทิศ เหนือ(ภาพที่ 
102a,c,d,g) ซึ่งระยะที่มุมมองจากโครงการสูภายนอกที่ดีที่สุด ประมาณ 200 เมตรจากแนวเขตที่ดิน 
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ภาพที่ 102 มุมมองจากภายในออกภายนอกโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 103 ระยะมุมมองจากภายในออกภายนอกโครงการ 
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ทิศทางแดดลม ลมจะเขามาทางทิศเหนือของโครงการเน่ืองจากดานน้ีจะไมมีอาคารขวางทางลม ซึ่งจะ
แตกตางจากทางดานทิศใตและตะวันตก ที่มีอาคารขางเคียงบังลมอยู ในกรณีถาพื้นที่วางทางดานทิศ
ตะวันออกที่ติดกับโครงการ มีอาคารถูกสรางขึ้นมาในอนาคต ก็จะบังลมดวยเชนกัน เพราะฉะนั้น 
สวนก่ึงกลางของโครงการเล่ือนลงมาทางทิศเหนือที่เปนทางเขาโครงการจะมีลดตลอดเวลา ทิศทาง
แดดจะมีแนวขวางกับแนวดานทางเขาโครงการ ซึ่งจะเปนปจจัยในการวางแนวอาคารตอไป หรือ อาจ
มีการแกปญหาโดยการปลูกตนไม ออกแบบใหอาคารมีหลังคา หรือชายคา ในการทําใหเกิดรมเงา 
 

 

ภาพที่ 104 การวิเคราะหทิศทางแดด ลม 
 
การเขาถึงโครงการจะมีอยูดวยกัน2ทางคือ ทางการเดินและรถสวนตัว ในการเดินมาของUser จะ
โดยสารรถเมลโดยลงที่ปายb1ระยะทางประมาณ 150 เมตร ถึงทางเขา(in_1)ในสวนของผูที่มารถ
สวนบุคคลจะเขาในทางที่2(in_2)จากการสังเกตและวิเคราะหไดวาเปนระยะที่กระชั้นชิดมากจากแยก
ไฟแดง ทําใหรถที่อยูเลนขวาจะตองเบี่ยงเขาโครงการทําใหเกิดปญหาการจราจรได ควรที่จะขยับ
ทางเขาโครงการออกไปอีก ในการรักษาความปลอกภัย ถาเปดทางเขา 2 ทาง จะตองเพิ่ม พนักงาน
รักษาความปลอดภัยถึง 2 จุด(s.1และs.2)ทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นในการจางพนักงาน ทางสัญจรใน
โครงการจะมีถนนรอบเพื่อเปนทางบริการและสัญจรไปยังสวนตางๆในโครงการ เพื่อความปลอดภัย
และปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนตกับตัวผูใชอาคาร 
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ภาพที่ 105 การวิเคราะหการเขาถึงโครงการ 
 
แผนผังทางสัญจร (circulation chart) 
จากแนวคิดของโครงการที่จะสรางพื้นที่รวมกันของทั้ง 3 คณะฯโดยมีแนวคิดวาจะทําอยางไร ที่จะทํา
ใหนักศึกษาไดเขามาใชพื้นที่ โดยไมรบกวนกิจกรรมของกันและกัน โดยนําแนวคิดการปดกั้นการรับรู
เพ่ือเกิดภาวะความเปนสวนตัว ในการที่จะให user เขามาใชหรือผานพ้ืนที่ดังกลาวเพ่ือจะไดรับรู เกิด
ปฏิสัมพันธกัน โดยจะใชพ้ืนที่ใชสอยที่ใชประจํา เชน อาคารเรียนรวม โรงอาหาร หองสมุด มาจัด
ความสัมพันธกับพื้นที่ใชสอยในสวนของคณะฯทั้ง 3 ทางผูทําการศึกษาไดเสนอแนวทาง 3 แนวทาง 
เริ่มจากแนวทางที่  1 (ภาพที่ 105) จะมีการเขาถึงโครงการอยู 2 ทาง ซึ่งทางเขาหลัก(main 
entrance) กรณีที่เขาถึงโดยวิธีการเดิน จะเขาไปที่ลานกิจกรรม กอนถึงลานกิจกรรมก็จะผาน ลานที่
จะแจกไปในสวนของโรงละครและหอศิลป เมื่อถึงลานกิจกรรมจะซึ่งเปนลานที่ทั้ง3คณะอยู จากนั้น 
ลานตัวนี้จะเปนตัวแจกไป สวนเรียนรวม โรงอาหาร หองสมุด สนง.อธิการบดี โดยจะตองผานลาน
ของแตละสวน ในแตละสวนจะมีทาง service เขาถึงได ตอมาในแนวทางที่ 2 (ภาพที่ 106) จะคลาย
กับแนวทางที่ 1 แตจะมีขอแตกตางกันที่ ในแนวทางที่ 2 นี้ คณะทั้ง 3จะแยกออกจาก ลานกิจกรรม
หลัก ซึ่งนักศึกษาจะเขาไปใชในสวนของศูนยเรียนรวมจะตองผานทั้ง 3 คณะ ทําใหเห็นกิจกรรม ของ
แตละคณะฯ ในสวนอื่นๆของโครงการก็จะมี2เสนทางคือผาน 3 คณะ กับ ผานไปทางลานกิจกรรม
หลัก ในแนวทางนี้จะเปนการสรางทางสัญจรเชิงบังคับให นักศึกษาไดรับรูกิจกรรมของนักศึกษาตาง
คณะที่ทํา อาจจะสงผลรบกวนกิจกรรมที่ทํา ซึ่งทางผูทําการศึกษาไดเสนอแนวทางการแกปญหา*18  

                                                           
* ดูรายละเอียดจากบทที่ 2 
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ภาพที่ 106 circulation chart แนวทางที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 107 circulation chart แนวทางที่ 2 
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ภาพที่ 108 circulation chart แนวทางที่ 3 
 
ในสวนของแนวทางที่ 3 (ภาพที่ 108) จะมีความแตกตางกับแนวทางที่ 2 ที่ใหบุคคลภายนอกสามารถ
ผานทั้ง3คณะ ในกรณีที่มีความตองการที่จะมาใชโรงอาหาร หองสมุด ซึ่งสามารถรับรูถึงกิจกรรมของ
นักศึกษาวาทําอะไร ทําใหผูที่สัญจรไปมา รูถึงกิจกรรมวาสถาบันน้ี ทําอะไร มีการเรียนการสอน การ
ฝกปฏิบัติอยางไร นอกจากนักศึกษาในตางคณะ สาขาวิชาดวยกันเอง 
 จากแนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทางดังที่ไดกลาวมา ถึงแมจะมีแนวทางในการแกปญหา
ของการรบกวนไมวาจะเปนผูใชสอยที่อยูในสถาบันเอง หรือผูที่สัญจรผานไปผานมาแลวก็ตาม คงจะ
ใชแนวคิดการแกปญหาน้ีกับทุกพื้นที่การใชสอยไมไดทั้งหมด ทางผูทําการศึกษาจึงกําหนด กลุมพื้นที่
ใชสอยออกเปน 3 กลุมคือ สวนของที่วางสาธารณะ (public space)  ที่วางสวนตัว(private space) 
และที่ ว างกึ่งสาธารณะ(semi-public space) จ ากภาพที่  109 จะเห็นได ว า user ที่ เป น
บุคคลภายนอก จะเขาถึงพื้นที่ สวน private space ของโครงการ แคพื้นที่ลานกิจกรรมและหองสมุด 
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวหากกําหนดใหเปนพ้ืนที่ที่ทั้ง 3 คณะมาทํากิจกรรม ก็จะทําให user ภายนอกเห็น
กิจกรรมของนักศึกษาโดยที่ไมรบกวนภาวะความเปนสวนตัวของกันและกัน จากผังทางสัญจรนี้ก็จะ
นําไปสูกระบวนการคิด และกําหนดผังบริเวณตอไป 
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ภาพที่ 109 แบงกลุมพื้นที่ใชสอย circulation chart 
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จากความสัมพันธของแผนผังทางสัญจร (circulation chart) พรอมกับขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะห 
site ผนวกกับ ขนาดพื้นที่ใชสอยจึงนํามาจัดวางหาความสัมพันธคราวๆโดยไดนําเสนอมา3 แนวทาง
ดังตอไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 110 zoning แนวทางที่ 1 
 
ในแนวทางที่ 1(ภาพที่ 110) จากการแบงกลุมการใชสอยออกเปน 3 zone ในแนวทางนี้ สวนที่เปน 
สาธารณะ (public zone)และสวนที่เปน สวนตัว (private zone)จะอยูใกลทางเขาเพื่อให ผูใชสอย
ในแตละสวนเขาถึงไดงาย ประกอบกัน ใน สวนของ การเรียนการสอนที่เปนพื้นที่สวนตัว จะใกลกับ
สวนที่เปนพื้นที่สาธารณะ เพื่อที่จะให ผูใชสอยที่มาใชพื้นที่ดังกลาวเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถาบันฯ สวนพ้ืนที่สวนกึ่งสาธารณะน้ัน จะอยูลึกเขาไปขางใน แตก็มีขอที่ตองคํานึงคือ สวนที่เปน 
บริการ(service)ของโรงอาหารที่เขาไปขางในเกินไป ตอมาในแนวทางที่ 2 (ภาพที่ 111) จะเนนการ
เขาถึงของพื้นที่การเรียนการสอน ทําใหสวน สําแดงตองอยูลึกเขาไปขางใน ทําใหผูใชสอยในสวนนี้
เขาถึงยาก รวมถึงการบริการ (service)ที่ยอมใหเขามาลึกเกินไป ในแนวทางสุด แนวทางที่ 3 (ภาพที่ 
112)จะแตกตางจากแนวทางที่ 1 คือ สวนที่เปนสาธารณะ (public zone) จะอยูใกลทางเขา เพื่อที่
กําหนดกรอบการใชงานและเขาถึงไมใหเขาไปดานในเกินไป แตก็ทําใหผูใชสอยที่เขามาไมเห็น
กิจกรรมของการเรียนการสอนในสถาบัน แตอาจจะใชแนวทางในการหาพื้นที่ใชสอยในการนําผูใช
สอยเขามาดานใน อาจจะเปน ลานกิจกรรม ลานพระพิฆเนศ ซึ่งทางผูทําการศึกษา จะไดหาแนวทาง
ของพื้นที่ดังกลาวตอไป 
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ภาพที่ 111 zoning แนวทางที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 112  zoning แนวทางที่ 3 
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หลังจากที่ไดศึกษาแนวทางการกําหนดกลุมพื้นที่ใชสอยหลักๆแลว ตอมาจึงนําพื้นที่ใชสอยดังกลาวมา
ทําการจัดทําแบบรางผังบริเวณ (Schematic Site Plan) โดยในแนวทางที่ 1จะมีทางเขาอยู 2 ทาง
คือ ตรงกลางจะเปนทางเดินจากผูที่สัญจรมาทางเดินเทา สวนทางดานขวามือจะเปนทางสัญจรของ
รถยนต ภาพรวมของผังจะแบงเปน 2 สวนหลักๆคือ สวนใหการศึกษาและสวนแสดงออก โดยทั้ง 2 
สวนจะมีลานเปนตัวเช่ือม สวนแสดงออกประกอบไปดวยโรงละคร หอศิลป ซึ่งจะมีลานกิจกรรมเชื่อม
ทั้ง 2 สวน ถัดมาเปนสวนทําการเรียนการสอน จะมีลานพระพิฆเนศอยูตรงกลางเพื่อเปนศูนยกลาง
ของผังบริเวณและศูนยรวมทางดานจิตใจที่คนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปใหความเคารพ อีกทั้งยังเปนการ
ที่จะดึงบุคคลภายนอกที่จะเขามาสักการะ เห็นการเรียนการสอน กิจกรรม ของนักศึกษา โดยการจัด
ผังใหเปนรัศมีกระจากออกจากลานพระพิฆเนศ ในสวนการเรียนการสอนจะประกอบไปดวย คณะที่
ทําการเรียนการสอน 3 คณะฯ สวนเรียนรวม ที่วางตําแหนงไวตรงกลางของทั้ง 3 คณะ รวมถึง 
แกนกลางของโครงการเพ่ือที่จะเปนพื้นหลังเสริมให องคพระพิฆเนศเดนขึ้น หองสมุดและโรงอาหาร 
วางตําแหนงไวคนละฝงของผังบริเวณเพ่ือที่จะนักศึกษาไดมีการผานพ้ืนที่ตางคณะ ทําใหเห็นกิจกรรม
ของกันและกัน โดยใชทางเชื่อม ในสวนที่นักศึกษาสัญจรผานนั้น พื้นที่ดังกลาวไดนําแนวคิดการปดกั้น
การรับรูเพื่อใหเกิดภาวะความเปนสวนตัวมาประกอบการกําหนดการใชงานของพื้นที่ตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 113 Schematic Site Plan แนวทางที่ 1 
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ภาพที่ 114 Schematic Site Plan แนวทางที่ 2 

 
ในสวนของแนวทางที่ 2 จะคลายกับแนวทางที่ 1จะแตกตางตรงที่ลานพระพิฆเนศ ที่มีลักษณะเปน
เรขาคณิต เพื่อใหรับรูถึงอาคารทางราชการ และมีการเพิ่มแนวคิดทางเดินที่มีหลังคาคลุม (Cover 
Walk Way) เชื่อมอาคารทั้งหมด เพื่อใหเกิดรมเงาและปองกันฝน และไดเชื่อมตอไปถึงทางเขา
โครงการ ซึ่งเปนการเขาถึงโครงการโดยทางเทา ในแนวทางนี้ไดจัดทําหุนจําลอง(Mass Model) เพื่อ
ทดลอง ความสัมพันธของกอนอาคาร มุมมอง ภายในและภายนอกโครงการ ซึ่งจากแนวทางทั้ง 2 นี้ 
ผูทําการศึกษาไดนําไปพัฒนาตอโดยการลงรายละเอียดของพื้นที่ใชสอยของแตละสวน เพื่อจะหา
ความสัมพันธของแนวคิดการรวมกันของพ้ืนที่  
 หลังจากที่ไดทดลองการจัดความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยของโครงการ ขั้นตอนตอไป 
เปนการพัฒนาแบบผังบริเวณ(Site Plan) โดยมีการจัดวางพื้นที่ใชสอยภายในคราวๆซึ่งไดมาจาก
การศึกษาตามแนวคิดพื้นที่รวมกัน จากการพัฒนา Site Plan ในครั้งที่ 1 ในสวนของผังบริเวณจะมี
ลานพระพิฆเนศ เปนจุดศูนยกลาง เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของทางสถาบันฯ  โดยมีกลุมอาคารใน
สวนของการเรียนการสอนอยูรอบลานดังกลาว ไดแก ทางดานทิศตะวันออกจะเปนอาคารคณะศิลป
วิจิตร อาคารเรียนรวมที่เปนสวนการเรียนการสอนในสวนของวิชาสามัญจะอยูทางดานทิศเหนือ ของ
โครงการ อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษาจะอยูทางดานทิศตะวันตก มุมมองจาก
ลานพระพิฆเนศจะสามารถมองเห็นกิจกรรมของแตละคณะได มีการวางอาคารที่เปนสวนสนับสนุนไว
ทางดานหนา เพ่ือเปนการดึงใหนักศึกษาที่เขามาใชไดเกิดการเปลี่ยนผานของพื้นที่ใชสอย ซึ่งจะเกิด
การรับรูของกิจกรรมตางคณะ กอเกิดการปฏิสัมพันธกันขึ้น 
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ภาพที่ 115 จําลอง 3 มิติ ลานพระพิฆเนศ 
 
 

 
 

ภาพที่ 116 จําลอง 3 มิติ มมุมองจากลานพระพิฆเนศไปคณะศิลปวิจิตร 
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ภาพที่ 117 จําลอง 3 มิติ มมุมองจากลานพระพิฆเนศไปคณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา 

 
 

ภาพที่ 118 จําลอง 3 มิติ มมุมองจากคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 
 

ภาพที่ 119 จําลอง 3 มิติ มมุมองจากคณะศิลปศึกษา 

 
 

ภาพที่ 120 จําลอง 3 มิติ มมุมองจากคณะศิลปะวิจิตร 
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ภาพที่ 121 การพัฒนา Site Plan ครั้งที่ 1 
 

จากน้ันทางผูทําการศึกษาไดพัฒนาแบบ โดยการเพิ่มรายละเอียดของลานกิจกรรมตางๆ แปลน
ภายในอาคารโดยนําแนวความคิดของการมองเห็นกันระหวางในตัวอาคารเองหรือจากภายนอกอาคาร
มองเขาไป เพื่อที่จะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันของผูใชโครงการทั้งผูใชภายในเองรวมถึงผูใชภายนอก
โครงการ 
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ภาพที่ 122 การพัฒนา Site Plan ครั้งที่ 2 
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แบบสถาปตยกรรม 
ผังบริเวณ 

 
 

ภาพที่ 123 แปลนผังบริเวณ 
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ภาพที่ 124 แปลนผังบริเวณชั้น 2 
 

234 



 
 

ภาพที่ 125 แปลนผังบริเวณชั้น 3 
 
 

235 



 

 
 

ภาพที่ 126 แปลนหลังคา 
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ภาพที่ 127 รูปตดั 
 

 

 

ภาพที่ 128 รูปดาน 1 (ทศิเหนือ) 
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ภาพที่ 129 รูปดาน 2 (ทศิตะวันออก) 
 
 

 
 

ภาพที่ 130 รูปดาน 3 (ทศิใต) 
 
 

 
 

ภาพที่ 131 รูปดาน 4 (ทศิตะวันตก) 
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ภาพรวมของโครงการจากมุมมองทางดานหนาจะมีความกลมกลืน จากความสอดคลองของตั ว
สถาปตยกรรมที่ไดนํามาจากการอางอิงถึงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) 

 

ภาพที่ 132 ทัศนียภาพ ทางเขาโครงการ 
 
ในสวนของลานพระพิฆเนศจากเดิมที่เปนลานเดียว ไดแยกออกเปน 2 ลาน เพื่อที่จะแบงการใชงาน
ออกเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนที่สักการะ ที่เห็นไดจากทางเขาโครงการ ซึ่งเปนจิตวิญญาณ ศูนยรวมใจ 
ของทางสถาบันฯ สวนลานกิจกรรมของในจะเปนที่สําหรับใหนักศึกษาเขามาทํากิจกรรม เชน พักผอน 
พูดคุย รวมถึงมีการจัดแสดง ซ่ึงทางผูทําการศึกษาไดใชพื้นที่โถงหนาอาคารเรียนรวมเปน เวทีในการ
แสดงซึ่งไดแนวความคิดมาจาก การใชลานทางเขาบริเวณฐานไพทีของพระอุโบสถในที่ตั้งเดิมที่อยูวัง
หนาโถงกิจกรรมของแตละคณะจะเปดโลง เปนแบบ indoorและสวนoutdoor ทั้ง2สวนสามารถ
มองเห็นกิจกรรมของกันและกันโดยมี ลาน กิจกรรมกลางเปนตัวเช่ือม 
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ภาพที่ 133 ทัศนียภาพ ลานพระพิฆเนศ  
 

 
 

ภาพที่ 134 ทัศนียภาพมุมมองจากคณะศิลปวิจติร 
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ภาพที่ 135 ทัศนียภาพมุมมองจากคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 136 ทัศนียภาพมุมมองจากคณะศิลปศึกษา 
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ภาพที่ 137 ทัศนียภาพมุมมองดานหนาคณะศิลปวิจติร 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 138 ทัศนียภาพมุมมองดานหนาคณะศิลปนาฏดุริยางค 
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ภาพที่ 139 ทัศนียภาพมุมมองดานหนาคณะศิลปศึกษา 
 
หุนจําลอง 

 
 

ภาพที่ 140 หุนจําลอง มุมมองดานหนาโครงการ 
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ภาพที่ 141 หุนจําลอง มุมมองดานหนาโครงการทางเขาหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 142 หุนจําลอง มุมมองดานทิศตะวันตก 
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ภาพที่ 143 หุนจําลอง มุมมองดานทิศใต 
 

 
 

ภาพที่ 144 หุนจําลอง มุมมองดานทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 145 หุนจําลอง มุมมองดานทิศเหนือ ถนนหลัก 
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วิทยานิพนธสถาปตยกรรมไทยฉบับนี้  เกิดขึ้นเพื่อการสรางงานสถาปตยกรรม

สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางดานนาฏศิลป คีตศิลปและชางศิลป ซึ่งเปนสถาบัน
ทางการศึกษาที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ บนเงื่อนไขของอัตลักษณที่วา “สืบสาน สรางสรรค 
งานศิลป” จากวิสัยทัศนนี้ทําใหทางสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาองคกรใหทันตามยุคสมัย 
กลาวคือ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจึงเกิดหนวยงานเพิ่มขึ้น 4 หนวยงาน คือ 
สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่บริหารหนวยงานทั้งหมดที่อยูในการกํากับ คณะศิลปวิจิตร เปนคณะที่
สอนในงานชางศิลป คณะศิลปนาฏดุริยางค สอนในสาขาวิชานาฏศิลป คีตศิลปโดยเนนผลิตบัณฑิตให
เปนศิลปน สุดทายคือ คณะศิลปศึกษา จะคลายกับคณะศิลปนาฏดุริยางค จะแตกตางตรงที่ผลิต
บัณฑิตเปนครูสอนทางดานนาฏศิลป คีตศิลปทั้งไทยและสากล  
 จากการเพิ่มหนวยงานทําใหเกิดปญหาของพ้ืนที่ ซึ่งปญหานี้มีมาตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งและ
ไดมีการแกปญหาน้ีเร่ืองมา แตมีการตั้งขอสังเกตวาในการแกปญหาดังกลาวคือไดหาพื้นที่รองรับของ
หนวยงานที่ขยายเพ่ิมเติมขึ้นมานั้นทั้ง นาฏศิลป คีตศิลป และ ชางศิลปเองไมไดอยูในที่ตั้งเดียวกัน ทํา
ใหขาดการปฏิสัมพันธกันทั้งดานกิจกรรม การเรียนการสอน ซ่ึงมีความเกี่ยวของกัน ยกตัวอยาง เชน
การแสดงโขนตองใชศาสตรทั้ง 3 แขนง เพราะฉะนั้นในการยายที่ตั้งใหมนี้ทําใหเกิดประเด็นใน
การศึกษาไวสามประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง คือ พ้ืนที่รวมกัน มีสวนไหนบางที่สามารถทํากิจกรรมรวมกัน
ได ซึ่งสงตอไปเปนอัตลักษณของสถาบันที่เปนนามธรรม จิตวิญญาณตอไป ประเด็นตอมาคือ พื้นที่ใช
สอยไมเพียงพอรวมถึงคุณภาพของหองปฏิบัติการทั้งทางดาน นาฏศิลป คีตศิลปและทางชางศิลป 
ประเด็นสุดทายคือ รูปแบบสถาปตยกรรม ภาพรวมที่เปนภาพลักษณของสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนทางดานศิลปวัฒนธรรม 
 แนวทางในการศึกษา ไดดําเนินการสํารวจ สอบถามขอมูลเบื้องตนโดยมีหัวขอการตั้ง
คําถามตามประเด็นที่ไดตั้งไวเมื่ อไดขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดแลว  ตอมาจึงไดจัดทํา
แบบสอบถามทําใหทราบความตองการ แนวคิด มุมมอง ของผูใชโครงการทั้ง นักศึกษา บุคลากร 
คณาจารย รวมถึงบุคคลภายนอก พบวามีความตองการในการนําหนวยงานที่เพิ่มขึ้นมาอยูในสถานที่
เดียวกัน ขอมูลตอมาคือพื้นที่ใชสอยไมสามารถรองรับกิจกรรมไดเทาที่ควร ไมวาจะเปนพื้นที่จัดการ
เรียนการสอน หองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะหองปฏิบัติการของแตละสาขาวิชาขอมูลที่พบ
ขอสุดทายคือ เมื่อกลาวถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คนสวนใหญจะนึกถึง พระอุโบสถวัดบวรสถาน
สุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา)  
 จากขอมูลที่ไดทําการศึกษามานั้นไดนําไปเปนแนวทางในการศึกษาและเปนแนวคิดใน
การออกแบบโครงการใหมีอัตลักษณของสถาบันทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดาน
นาฏศิลป คีตศิลปและชางศิลป 

บทที่ 6 
บทสรปุ 
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การออกแบบของผังโครงการ มาจากกระบวนการวิเคราะหการปดกั้นการรับรูจากการ
มองเห็น และการไดยิน นําไปสูพื้นที่ใชสอยรวมกันที่มีความเปนสภาวะพ้ืนที่สวนตัว จากผังโครงการนี้
มีการแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน เริ่มจากจุดศูนยกลาง จะเปนพื้นที่ที่ไมมีการปดกั้นการรับรูทั้งสอง ใน
ที่นี้ไดกําหนดเปนพ้ืนที่ลานพระพิฆเนศ ซึ่งถือวาเปนที่นับถือเปรียบไดกับครูทางศิลปะ และอาจกลาว
ไดวาเปนจิตวิญญาณของโครงการนี้ก็วาได พรอมกับเปนการนําบุคคลภายนอกที่เขามาสักการะไดเห็น
กิจกรรมภายในโครงการ ดานหลังพระพิฆเนศจะเปนลานกิจกรรม พรอมกันนี้ยังปรับเปลี่ยนเปนที่ชม
การแสดง โดยมีลานทางเขาที่เช่ือมตอกับโถงของอาคารเรียนรวมสามารถปรับเปลี่ยนการใชงานเปน
เวทีการแสดง ที่เปนเวทีกลางแจงและในรม หรือเปนที่จัดแสดงงานทางดานศิลปะ ตอมาในพื้นที่วง
รัศมีที่สอง จะเปนพื้นที่ที่วิเคราะหจากการปดกั้นการรับรู ทั้งการไดยินและการมองเห็น จึงเปนพื้นที่
ทํากิจกรรมของแตละคณะ รวมถึงพื้นที่หองปฏิบัติการในแตละสาขาวิชา ถัดมาในวงรัศมีที่สามจะเปน
สวนที่มีความเปนสวนตัวสูง พื้นที่นี้จะเปนพื้นที่หองปฏิบัติการสวนบุคคลซึ่งไมตองการการรบกวน 
จากภายนอก พ้ืนที่บริเวณน้ีจะเปนหองปฏิบัติการทางดานศิลปะ มีการจัดวางอาคารสนับสนุนของ
โครงการ อาทิเชน โรงอาหาร หองสมุด สํานักงานอธิการและอาคารเรียนรวมเพื่อตองการใหเกิดการ
สัญจรของผูใชสอยโดยจะผานพื้นที่ใชสอยรวมกันเพื่อจะไดรับรูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตางสาขาวิชา 
 การออกแบบตัวสถาปตยกรรม ไดนํารูปแบบของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัด
พระแกววังหนา) มาเปนแนวทางในการกอรูปตัวสถาปตยกรรมในโครงการและอางอิงความเปนไปได
ในการกอสรางและการเลือกใชวัสดุ มีการใชเสาลอย รูปทรงและเฉดสีหลังคาเพื่อความกลมกลืนของ
โครงการ รูปทรงอาคารเปนทรงเรขาคณิตเพื่อใหไดภาพลักษณของอาคารทางราชการ แตมีการเปด
มุมมองของอาคารใหสามารถเห็นกิจกรรมที่อยูในลานของแตละคณะได 
 ผลสุดทายของการออกแบบ ทําใหเห็นไดวาตัวสถาปตยกรรมมีความสอดคลองกัน
แนวคิดในการออกแบบที่วาการรวมกันของพ้ืนที่ จากการที่สามารถมองเห็นกิจกรรมซึ่งกันและกันของ
แตละคณะฯโดยที่ยังมีความตองการความเปนสวนตัวของพื้นที่ใชสอยของตัวเอง รวมถึงภาพรวม
รูปแบบของโครงการที่สอดคลองกันจากการถอดรูปแบบมาจากพื้นที่เดิมของการกอตั้งสถาบันฯ การ
ไดมาของพื้นที่ใชสอยของหองปฏิบัติการที่สอดคลองกับขั้นตอนการทํางานการฝกปฏิบัติในแตละ
สาขาวิชา การออกแบบโครงการจึงอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได และจากผลการออกแบบที่ได
นี่เองจะเปนแนวทางที่จะสงตอไปเปนขอมูลในการออกแบบโครงการในลักษณะนี้ตอไป  
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พ.ศ.2546 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2554 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

 คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ.2546 – 2548 บ.ซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด 
พ.ศ.2548 - 2550 บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2550 - 2551 บ.แอสคอน คอสตรั่คชั่น จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2551 - 2552 บ.อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2553 - ปจจุบัน สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะศิลปวิจิตร 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
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