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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
จากนโยบายของคณะกรรมการอนุรักษ และพัฒ นากรุงรัต นโกสินทรและเมื องเกา ซึ่งมี
แนวทางสงเสริมใหมีพื้นที่โลงวางและพื้นเพิ่มที่สีเขียวในพื้นที่ เกาะกรุงรัต นโกสินทร โดยการอนุรักษ
โบราณสถานและสถาปตยกรรมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร รวมถึงการลดความหนาแนน แออัด ของ
สถานที่และการจราจร โดยนโยบายนี้นําไปสูการกําหนดมาตรการควบคุมการดําเนินการกอสรางและ
กิจกรรมตางๆ นอกจากการกําหนดมาตรการการควบคุมในบริเวณเกาะกรุงรัต นโกสินทรแลว เพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของมีแนวทางและกรอบในการดํ าเนินการที่ ขัด เจนและสอดคลองกับ แนวนโยบาย
คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา จึ งได จั ด ทํ าผังแม บ ทเพื่อการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรฝงพระนคร ก็คือฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยานั่นเอง โดยผังแม บ ทนี้
มีวัต ถุประสงคหลักๆคือ การอนุรักษอาคารสถานที่สําคัญรวมทั้ งสภาพแวดลอมพรอมกับ การพัฒ นา
พื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทรเปนไปอยางมีระเบียบสอดคลองกับแนวทางการอนุรักษ ไม สงผลกระทบ
ตอสถานที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร โดนเนนการเปดมุมมองและการเป ด พื้นที่ มี การปรับ ปรุงและ
ฟนฟูรวมถึงการพัฒนาทั้งตัวโบราณสถานและพื้นที่สภาพแวดลอมโดยรอบ ภายใต ผังแม บ ทฉบั บ นี้ มี
การแบงงานอนุรักษและพัฒนาออกแบบ 4 กลุม ในแตละกลุมจะมีโ ครงการอนุรักษ และพัฒ นาย อยๆ
รวมกันทั้งหมด 20 โครงการ ซึ่ง หนึ่งในนั้นมีโครงการเปดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส โดยเป นกลุม
โครงการบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา รวมอยูดวย
ความสําคัญของพื้นที่
วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแกววังหนาเป นสว นหนึ่งที่ อยู ใ นเขตพระราชวั งบวร
สถานมงคลหรือวังหนาสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรั ชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 5 ซึ่งสมเด็ จ กรมพระราชวั ง
บวรมหาศักดิพลเสพ (พระมหาอุปราช หรือ วังหนา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ) ไดโปรดให สรางขึ้นแต เสด็ จ
สวรรคตกอ นที่ จ ะสร างสําเร็จ สมเด็ จ พระป น เกลาเจ าอยู หั ว (วั งหนา ในรัช กาลที่ 4 ) ได ท รง
ดําเนินการกอสรางเรื่อยมา แตยังไมเสร็จบริบูรณก็เสด็จสวรรคตเสียกอน ต อมา พระบาทสมเด็ จ พระ
จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โปรดใหบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติมจนสําเร็จเรียบรอย และมีพระราชดํ าริ
ใหอัญเชิญพระพุทธสิหิงค มาประดิษฐานในพระอุโบสถ แตจนสิ้นรัชกาลก็ไมไดอัญเชิญไปประดิ ษ ฐาน
แต อย างใด ครั้น ถึงสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกลาเจ าอยู หั ว ทรงยกเลิกตํ าแหนงวั งหน า
หลังจากกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จทิวงคต (พระราชโอรสในสมเด็ จ พระป นเกลาฯ เป นองค
สุดทาย
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หลังจากนั้นหลายปตอมาพระราชวังบวรสถานมงคลขาดการดู แลรักษาและชํารุด ทรุด
โทรม พระองคทรงโปรดใหรื้อปอมปราการและสถานที่ตางๆที่ไมเปนสิ่งสําคัญออก จะบูรณปฏิสังขรณ
ขึ้นมาใหมก็ไมมีประโยชน สิ่งใดที่สําคัญก็ใหรักษาไว จึงโปรดใหรื้อปอมปราการสถานที่ตางๆ คงไวแต
เพียงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส แล ว จึ งโปรดให สรางตึ กขึ้นในสนามขางด านเหนือของพระ
อุโบสถ จํานวน 3 หลัง ใหเปนที่ ทํ าการกระทรวงธรรมการ พ.ศ.2468 ได เปลี่ย นมาเป นกระทรวง
ยุติธรรม ตอมาใชเปนที่ทําการกระทรวงคมนาคม โรงเรียนศิลปศึกษา(ชื่อเดิ ม ของ วิ ท ยาลัย ชางศิ ลป
ในปจจุบัน) หลังจากนั้นไดทําการรื้อถอนและมาเปนโรงละครแหงชาติในปจจุบัน
พ.ศ. 2443 พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ยังใชเปนที่ประดิษฐานพระบรมศพเวลา
สมโภชและบํ าเพ็ญ พระราชกุศ ลแทนพระเมรุใ หญ ท องสนามหลวง โดยได ป ลูกพระเมรุนอยที่
พระราชทานเพลิงตอออกมาทางดานเหนือ เรียกวา “พระเมรุพิมาน” ทํ าการพระศพสมเด็ จ กรมพระ
ยาปวเรศวริยาลงกรณ พิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟาวชิรุณหิ ศ งานพระ
ศพของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ กับ เจ าฟาศิ ราภรณโ สภณ และ
งานพระศพของ สมเด็จพระมาตามไหยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร กับ สมเด็จพระเจ านอง
ยาเธอ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงษ ตามลําดับ
ดังนั้นจึงกลาวไดวา พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหนา เปนพื้นที่ที่มีความสําคั ญ ทาง
ประวัติศาสตรและมีการใช สอยมาตั้ งแต แรกสถาปนากรุงรัต นโกสินทรม าโดยตลอดจนถึงป จ จุ บั น
พื้นที่บริเวณวังหนาไดกลายเปนหนวยงานราชการ สถานศึ กษา ได แก พิพิธ ภั ณฑสถานแห งชาติ พระ
นคร โรงละครแหงชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทองสนามหลวง รวมถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ความเปนมาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ยุคสมัยที่ประเทศสยามถูกภัยทางการเมืองคุกคาม โดยระบบลาอาณานิค มของประเทศ
มหาอํานาจจากทางตะวันตก หลวงวิจิตรวาทการ ในขณะนั้น ไดยายจากกระทรวงการตางประเทศมา
รับตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร เปนคนแรก และไดเล็งเห็นวา นโยบายที่ จ ะชว ยแกไ ขสถานการณคั บ
ขันใหดีขึ้นและมีประสิทธิภาพคือ “ชาตินิยม” เพราะการปลุกใจใหคนไทย รักชาติ จะสามารถ สราง
ความรัก สามัคคีและเสียสละ ใหเกิดขึ้นไดในหมูชนชาติ สื่อที่จะเขาถึงประชาชนไดดีที่สุด ก็คื อ ดนตรี
และละครเพลง จึงไดกอตั้ง“ โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร” ซึ่งไดทําการเปดสอนครั้งแรกเมื่ อวั นที่ 17
พฤษภาคม พ. ศ.2477 โดยใชสถานที่รอบพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส(วังหนา)ใชในการทํ าการ
เรีย นการสอน ต อมาทางรัฐ บาลโดยกระทรวงธรรมการได อนุมั ติ ใ ห กรมศิ ลปากรจั ด ตั้ ง โรงเรีย น
ศิลปากรขึ้น (ตอมาคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2478 โดยแตงตั้งพระสาโรชรัต
นิมมานกเปนผูอํานวยการ โดยไดรวมเอาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรเขาไวดวย โดยมี 3 แผนก ได แก
แผนกประณีตศิลปกรรม แผนกศิ ลปะอุต สาหกรรมและแผนกนาฏดุ ริย างค ในสว นของแผนกนาฏ
ดุริยางคนั้น ใหใชที่ตั้งเดิมคือรอบพระอุโบสถวัดบวรสถานสุท ธาวาส(วั งหนา)เป นที่ ทํ าการเรีย นการ
สอนอยางเดิม โดยมีหลวงวิจิตรวาทะการ และ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เป นผูรว มกอตั้ ง พรอมกัน
นั้นยังไดขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ าบรมวงศ เธอเจ าฟากรมพระยานริศ รานุวั ติ ว งศ ใ ห ท รง
ออกแบบตราโรงเรีย นให ในป พ.ศ.2488 หลั งจากนั้นแผนกนาฏดุ ริย างค ได เปลี่ย นชื่อมาเป น
โรงเรียนนาฏศิลป
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ศาสตราจารย ศิ ลป พีระศรี ได ริเริ่ม จั ด ตั้ ง โรงเรีย นศิ ลปศึ ก ษา เป นโรงเรีย นเตรีย ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2595 ซึ่งเปนโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร
และเปลี่ยนมาสังกัดกรมศิลปากร ในปพ.ศ. 2500 มีที่ตั้งอยูที่บริเวณฝงตะวันออกของพระอุโ บสถของ
วัดบวรสถานสุทธาวาส โดยใชอาคารที่ทําการกระทรวงคมนาคมเดิม จนถึงป 2521 จึงได ย ายไปอยู ที่
เขตลาดกระบังในปจจุบัน
พ.ศ. 2541 กรมศิลปากรไดจัดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขึ้น ซึ่งเปนนามพระราชทาน
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแกสถาบัน ซึ่งหมายถึง สถาบั นผลิต
บัณฑิตทางศิลปะแหงความเจริญ เปนการยกระดับการศึกษาดานดุริยางคศิ ลป และชางศิ ลป เพื่อนํา
ศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ จัดการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรีใ น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.2541 กําหนดใหเปนสถานศึกษาสังกัด กรมศิ ลปากร จั ด การศึ กษาถึง
ระดับปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดแยกออกจากกรมศิ ลปากร ในป พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้น
เปนนิติบุคคลสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบั ญ ญั ติ สถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ นศิ ลป พ.ศ. 2550
โดยมีเนื้อหา และ หลักการ ปรับปรุงกฎหมายว าด ว ยการจั ด การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีใ นสถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒนศิ ล ป เหตุ ผลโดยที่ ก ฎหมายว า ด ว ยการศึ ก ษาแห ง ชาติ กํา หนดให จั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิ ท ยาลัย หรือหนว ยงานที่ เรีย กชื่ออย างอื่น และให
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาเป นนิติ บุ ค คล สามารถดํ าเนินกิจ การได โ ดยอิสระ
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภ าพทางวิ ชาการ และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจั ด ตั้ งสถานศึ กษานั้นๆ สมควรมี
กฎหมายรับ รองให สถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ นศิ ลป มี ฐ านะเป นนิติ บุ ค คลในกระทรวงวั ฒ นธรรม เพื่อจั ด
การศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป สืบทอด สรางสรรค ศิลปะและมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสงเสริมการผลิตบุคลากรเพื่อทํ าหนาที่ ชางศิ ลปกรรม ศิ ลป นอาชีพ ครู
ศิลปะ นักวิชาการ และนักวิ จั ย ด านศิ ลปวั ฒ นธรรม ตลอดจนสงเสริม สุนทรีย ศาสตรและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติอันเปนเอกลักษณของชาติ
หนวยงานในการควบคุ ม ดู แลของสถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ นศิ ลป มี ทั้ งหมด 19 หนว ยงาน
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 เพื่อยกฐานนะขึ้นเป นนิติ บุ ค คล
โดยได แยกออกจากกรมศิ ลปากร แต ยั งสังกัด กระทรวงวั ฒ นธรรมตามเดิ ม เพื่อจั ด การศึ กษาด าน
นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป นับเปนสถาบั นของชาติ แห งแรกที่ ใ ห การศึ กษาทั้ งวิ ชา
สามัญและวิชาศิลปะ ตอมาทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดจัดการศึกษาถึงระดับปริญ ญาตรี โดยเพิ่ม
หนวยงาน สวนกลาง ที่เปนระดับปริญญาตรี ไดเพิ่มหนวยงานในสังกัดอีก 4 หนวยงานประกอบไปด ว ย
สํานักงานอธิการบดี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค และ คณะศิลปศึกษา รวมถึงหนวยงานใน
การควบคุมดูแลในสวนภูมิภาค ทั้งหมด 19 หนวยงาน ประกอบไปดวย วิทยาลัยนาฏศิลปะ จํานวน 12
หนวยงาน และ วิทยาลัยชางศิลป จํานวน 3 หนวยงาน จากการเพิ่มหนวยงานดังกลาว เกิด ป ญ หาเรื่อง
พื้นที่รองรับการเรียนการสอน ซึ่งปญหานี้ไดมีมาตั้ งแต เริ่ม กอตั้ ง โรงเรีย นนาฏดุ ริย างคศาสตร เมื่ อป
พ.ศ.2477
หลังจากนั้นโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร จึงไดต ั้งอยูที่บริเวณโดยรอบพระอุโ บสถวั ด บวร
สถานสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) สว นโรงเรีย นศิ ลปศึ กษา ต อมาคื อ วิ ท ยาลัย ชางศิ ลป ได ใ ชตึ ก
กระทรวงคมนาคม เดิม (ปจจุบันไดรื้อถอนสรางเปนโรงละครแหงชาติ) จนถึงป ๒๕๒๑ จึงได ย ายไปอยู
ที่เขตลาดกระบัง วิทยาลัยนาฏศิลปซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดั บ มั ธ ยมศึ กษาก็ไ ด ทํ าการย าย ตาม
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง สถานที่ ตั้ งของสถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ นศิ ลป โ ดยมี
เนื้อหา คือ ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีสถานที่ตั้ง อยู ที่ตําบลศาลายา อําเภอพุท ธมณฑล จั งหวั ด
นครปฐม และ ในระหวางการปรับปรุงสถานที่ตั้งนั้น ให สถาบันบัณฑิ ต พัฒ นศิ ลป ตั้ งอยู ที่ สถานที่ ตั้ ง
ในป จ จุ บั น ทํ าให ห นว ยงานที่ ตั้ งขึ้น มาใหม ตั้ งอยู ค นละพื้นที่ คณะศิ ล ปนาฏดุ ริย างค และ คณะ
ศิลปศึกษาตั้งอยูที่เดิม(รอบพระอุโบสถ วั ด บวรสถานสุท ธาวาส สว น คณะศิ ลปวิ จิ ต รและสํานักงาน
อธิการบดี ไดยายตาม วิทยาลัยนาฏศิลปไปที่ ต.ศาลายา
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วัตถุป ระสงคและขอบเขตของการศึกษา
1.เพื่อวิเคราะหพื้นที่ใชสอยที่เหมาะสมกับพฤติกรรมใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2.เพื่อประเมินหาขนาดพื้นที่ ที่เหมาะสมตรงตามความตองการของการใชสอยพื้นที่ ของ
โครงการ
3.เพื่อออกแบบจัดทําผังรวมของโครงการ ที่สามารถรองรับ และสนับ สนุนกิจ กรรมต างๆ
ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
4.เพื่อออกแบบอาคารใหมีความเปนอัตลักษณของสถาบั นฯที่ สอนในด านนาฏศิ ลป ดุ ริ
ยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป
ขอบเขตในการศึกษา
1.ตั ว แปรที่ ใ ชคื อการจั ด สรรพื้นที่ ใ นการทํ ากิจ กรรมที่ เกิด ขึ้นในโครงการ ให มี ค วาม
เหมาะสม
2.กลุม เป าหมายจะเป นนักศึ กษา อาจารย ป ระจํ าทั้ ง 3 คณะฯ บุ ค ลากร ในสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.สามารถจัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2.สามารถประเมินการจัดสรรพื้นที่ ที่ เหมาะสมตรงตามความต องการของการใชสอย
พื้นที่ของโครงการ
3.สามารถออกแบบจัดทําผังรวมของโครงการ ที่ สามารถรองรับ และสนับ สนุนกิจ กรรม
ตางๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
4.ทําการออกแบบอาคารใหมีความเปนอัตลักษณของสถาบันฯที่สอนในดานนาฏศิลป ดุ ริ
ยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป
วิธีดําเนินงาน
1.การฺศึ กษาเพื่อวิ เคราะห พื้ นที่ เพื่อที่ จ ะเป นขอมู ลนําไปสูการออกแบบโครงการ ที่
เหมาะสมกับพฤติกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดกําหนดแนวทางดังนี้
2.ประชากรและกลุมตัวอยางประกอบไปดวย 3 กลุม ดั้งนี้
กลุมที่ 1 ประกอบไปดวย นักศึกษา อาจารย และบุ ค ลาการทั้ ง3 คณะ คณะศิ ลป
วิจิตร,คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา
กลุมที่ 2 ประกอบไปดวย บุคคลากร เจาหนาที่ ผูบริหาร ในสํานักงานอธิการบดี
กลุมที่ 3 คือ ผูมาติดตอกับทางหนวยงาน คณะฯ และ สํานักอธิการบดี
3.การคนควารวบรวมขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิ จากการหาขอมูลทาง ภาคสนาม โดยการสัมภาษณผูใ ชสอย รวมถึง
การสังเกตพฤติกรรม ในการทํากิจกรรมตางๆ
ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารทางวิชาการงานวิจัยบทความ บทสัมภาษณที่เกี่ยวของ
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การวิเคราะหและตีความของขอมูล
นําประเด็นในการศึกษามาหาความสัม พันธ ต ามความต องการของกิจ กรรม เพื่อจะได
กําหนดองคประกอบและหาขนาดของพื้นที่ใชสอย จํานวนผูใชอาคาร เพื่อนําไปสูขั้นตอนการตี ค วาม
ในการออกแบบ
4.การสรุปและออกแบบ
นําขอมูลที่ทําการวิเคราะหและตีความมาหาแนวทางการออกแบบ การจั ด พื้นที่ ใ ชสอย
ครุภัณฑ อุปกรณเพื่อตอบสนอง การเรีย นการสอน และขั้นตอนการประเมิ นหาขนาดพื้นที่ จนถึง
ออกแบบโครงการ
แหลงขอมูล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หอสมุดแหงชาติ
ศูนยรักษศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
หอจดหมายเหตุ
กรมศิลปากร
หนวยงานในสถาบั นบัณฑิตพัฒนศิลป
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ที่มีความรูความสามารถที่ใหขอมูลได
แหลงคนควาจากเครือขาย อิ นเตอรเน็ต

บทที่ 2
ฐานแนวความคิด
จากความเปนมาและความสําคัญของโครงการ จะพบวาเกิ ด ป ญ หาหลายๆด านไม ว าจะ
เปนขนาดพื้นที่ตั้ง จํานวนห องเรีย น และสิ่งอํานวยความสะดวกต างๆทั้ งนี้ต องแกไ ขให ต อบสนอง
วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษาในโครงการนี้ ซึ่งปญหาในงานออกแบบสถาป ต ยกรรมมี ค วาม
ซับซอนมาก ไมใชแคความตองการพื้นที่ใชสอยอยางเดี่ยวยังมีปญหาดานอื่นๆไม ว าจะเป นด านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้นตองมีกระบวนการออกแบบ การแกป ญ หาโดยอาศั ย การจั ด ทํ า
รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ ซึ่งเปนเครื่องมื อหนึ่งในการค นหาป ญ หาและการแกป ญ หาที่
เกิดขึ้นอยางเปนระบบไมใชมีแตงานออกแบบและงานกอสรางเทานั้ นยั งต องมี การศึ กษาความเป นไป
ไดของโครงการ การจัดทํารายละเอียดโครงการ รวมถึงการประเมินโครงการเมื่อมีการใชสอยไปแลว
ปญหาของการออกแบบทางสถาปตยกรรม
ปญหาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในสังคมมนุษย ทั้งปญหาสวนตัว ปญ หาของกลุม
บุคคลหรือทางสังคมเองก็ตาม อาจจะมีตัวแปรที่เกี่ยวของเชนสภาพแวดลอมทางกายภาพ วั ฒ นธรรม
สังคม ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ ซึ่งปญหาทุ กอย างที่ เกิด ขึ้นนั้นมี อยู ม ากมายหลายเรื่อง
แตจะเปนปญหาที่เหมือนกันทุกคนนั้นคงจะเปนไปไมได แตจะมีความเกี่ยวเนื่องกันระหวางบุคคลหรือ
กลุม บุ ค คลอาจจะเป นป ญ หาทางตรงหรือทางออมก็ไ ด เชน โรงอาหารที่ มี ขนาดเล็กและแออั ด
แนนอนปญหานี้นักศึกษาไดรับผลกระทบทางตรง เนื่องจากที่ นั่งรับ ประทานอาหารไม เพีย งพอ สว น
รานค านั้ นได รับ ผลทางอ อมคื อขายอาหารได นอ ยรวมถึง อาจารย เจ า หนาที่ ที่ เกี่ย วของก็ไ ด รั บ
ผลกระทบเชนกัน ซึ่งในการการแกปญหาดังกลาวอาจตองทํารายงานเสนอแกผูบ ริห ารเพื่อแกไ ขและ
ปรับปรุงตอไป อาจกลาวไดวาปญหาคือความแตกตางระหวางสภาพที่ควรจะเป นกับ สภาพที่ เป นอยู
ในปจจุบัน แตตองมีตัวแปรประกอบเขาไปดวยเนื่องจากมนุษยมีความตองการไมเหมือนกัน
ในระยะเวลาที่ผานมาไดเกิดปญหาทางสภาพแวดลอมมากมาย เชน ป ญ หาการจราจร
เสียง สิ่งปฏิกูล ความขาดแคลนที่วางสาธารณะ ความแออัด ความเสื่อมโทรม และความไม สวยงาม
และไมเหมาะสมของอาคารหรือสภาพแวดลอมที่ ม นุษ ย สรางขึ้น การเติ บ โตของชุม ชนเมื องอย าง
รวดเร็ว ปญหาเหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากผลงานของการออกแบบสถาป ต ยกรรมของตั ว สถาปนิกเอง
ความสามารถของการออกแบบ ตอการแก ป ญ หาทางสถาป ต ยกรรมในป จ จุ บั น มี ค วามยุ งยากและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ตามความเจริญกาวหนาทางอุต สาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ รวดเร็ว อาทิ เชน
ผูใชอาคารมีความตองการใชอาคารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากอดีต จากความสลับ ซับ ซอนและยุ งยาก
ของปญหาการออกแบบสถาป ต ยกรรมในป จ จุ บั น ทํ าให สถาปนิกผูออกแบบจํ าเป นต องปรับ ปรุง
ทบทวน ความรูค วามสามารถ และบทบาท เพื่อที่ จ ะออกแบบเพื่อตอบสนองของผูใ ชอาคาร ใน
กระบวนการทางความคิดในการออกแบบของสถาปนิกในปจจุบัน ยังคงเนนถึงผลของการออกแบบ
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มากกวากระบวนการทางความคิ ด ในการออกแบบ ที่ มี การวิ เคราะห ป ญ หาและการแกป ญ หาทาง
สถาปตยกรรมอยางมีระเบียบเปนระบบและมีแบบแผนรวมถึงการเนนการบั นทึ กลําดั บ ความต อเนื่อง
ของผลงานในรูปผลผลิตทางศิลปะ รูปทรงตามสมัยนิยมมากกวาการบันทึกและทบทวนความเขาใจใน
แงการแกปญหาเฉพาะตามยุ ค สมั ย ที่ แตกต างกัน และอีกสว นหนึ่งเกิด จากการเนนความเขาใจใน
ทฤษฎีทางสถาปตยกรรมที่ไมกระจางชัด ไม ไ ด เกิด จากผลการค นคว าที่ มี วิ ธี การที่ นาเชื่อถือมากนัก
ขาดการศึ ก ษาเข าใจในสาขาวิ ช าอื่ นที่ เกี่ ย วขอ งอั นมี ผลกระทบต อ กระบวนการออกแบบทาง
สถาป ต ยกรรม เชน วิ ชาการตามทฤษฎี ท างสาขาวิ ชาสังคมศาสตรห รือจิ ต วิ ท ยาที่ เกี่ย วของกั บ
พฤติกรรมศาสตรของมนุษย เปนตน ปจจุบัน ริ่มมีความตระหนักและความเขาใจในความจําเปนที่ตอง
ศึกษาคนควาทางสถาปตยกรรมในแงความสัมพันธระหวางมนุ ษ ย กับ สภาพแวดลอมเพื่อกําหนดเป น
พื้นฐานทางทฤษฎีที่แนนอน และพอเพียงเพื่อเปนบรรทั ด ฐานและแนวทางในกระบวนการออกแบบ
สถาปตยกรรม การศึ กษาเพื่อกําหนดทฤษฎี ท างสถาป ต ยกรรมในแงผลงานและกระบวนการทาง
ความคิ ด ของการออกแบบมี ค วามจํ า เป น ควบคู กั นไปในกระบวนการและวิ ธี ก ารออกแบบ
สถาปตยกรรม
โครงการตางๆที่เกิด ขึ้นจากผลผลิต ของขบวนการออกแบบนั้น มั กจะพบขอบกพรอง
มากมายที่ไมบรรลุวัตถุประสงค ต ามความต องการของโครงการได เชน พื้นที่ ห อง เล็กไป ใหญ ไ ป
อุปกรณ ครุภัณฑ ไมตอบสนองการใชงานของผูใชงาน รวมถึงบรรยากาศ และ สภาพแวดลอม หรือ
กลาวอีกในทางหนึ่งว า กระบวนการแกป ญ หาไม สามารถตอบโจทย ใ นการแกป ญ หาได ซึ่งมี ห ลาย
สาเหตุและปจจัยดังนี้
ความไม ชัด เจนของตั วป ญหา ถา หากเราไม รูว า อะไรคื อ ป ญ หาที่ แท จ ริงแลว การ
แกปญหาก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนหรือขาดความสมบูรณได ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะวิเคราะห กําหนดได
แต อาจกําหนดไม ชัด เจนหรือศึ ก ษาไม ละเอีย ดและรอบด านเพีย งพอ เชน นักศึ กษาขาดพื้นที่ ทํ า
กิจกรรม พักผอน การแกปญหาคือ ทําพื้นที่ลานกิจกรรม แต ถาเราลองศึ กษาวิ เคราะห แลว พื้นที่ ทํ า
กิจกรรมอาจใชในสวนของหองสมุด หนาห องเรีย น หรือในห องเรีย นก็ไ ด อีกกรณีห นึ่ง ห องเรีย นไม
เพียงพอ แกไขโดยการเพิ่มจํานวนหอง แตความเปนจริงแลว เคาใชพื้นที่ใตรมไม ใ นการเรีย นการสอน
ก็เปนได จากความไมชัดเจนในการวิเคราะหปญหาใหรอบดาน ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการแกป ญ หา
แนวทางแกไขอาจจะทําไดโดยการกําหนดขอบเขตของป ญ หาให แนชัด มี การสอบถามผูที่ เกี่ย วของ
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ทั้งความรูและประสบการณ มาสอบถาม พูดคุยหรือทํางานกันเป นที ม จะทํ า
ใหเกิดการวิเคราะห ป ญ หาได ชัด เจนและรอบด านยิ่ งขึ้น เชนในการออกแบบห องเรีย นปฏิ บั ติ ของ
สาขาวิชาภาพพิมพ จะตองเชิญอาจารยผูสอน นักศึก ษา บริษั ท จํ าหนายอุป กรณที่ เกี่ย วของเขามามี
สวนรวม การให ขอมู ล อาทิ เชน ขั้นตอนการปฏิ บั ติ งานตามเทคนิค ต างๆ ขนาดแท นพิม พใ นการ
ทํางานดวยนอกจากผูออกแบบ ทําใหปญหาในการออกแบบหองปฏิบัติการภาพพิมพเกิดความชัด เจน
มากขึ้น
ความซับซอนของปญหา ปญหาในการออกแบบมีความซับซอนในตัวมันเองอยู แลว เกิด
ทั้งยังมีปญหาในหลายๆมิติมารวมกัน อาทิดานสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ หรือหนาที่ ใ ช
สอยในกิจกรรมนั้นๆ ถามีการวิเคราะหอยางเปนระบบก็จะสามารถแยกแยะป ญ หาได จะต องจั ด การ
ปญหา

9

ในการจัดการจัดการกับปญหานั้นต องทํ าให เกิด ความซับ ซอนให นอยลง เขาใจได งาย
โดยกระบวนการวิเคราะหปญหา การจัดประเภทของตัวปญหาเอง การลดทอน การจั ด กลุม เพื่อให
ปญหาลดลง ในการจัดการดังกลาวตองมีกระบวนการออกแบบอยางมีระบบ
ความขัดแยงของปญหา ในกระบวนการของขั้นตอนการวิ เคราะห ป ญ หานั้น อาจจะมี
แนวคิดที่ขัดแยงกันเอง เชน หองปฏิบัติการทางนาฏศิลปในสวนของโขนมี ค วามต องการเป ด โลงของ
ผนังแตอยากใหมีกระจกเงารอบผนัง เพื่อจะได ดู ท าทางของตั ว เอง หรือ ในสว นของห องเรีย นภาค
บรรยายตองการระบบปรับอากาศเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอน แตงบประมาณไม เพีย งพอ
เปนตน ทั้งหมดนี้เกิดจากขอจํากัดความตองการในดานตางๆ ซึ่งเป นเรื่องยากในการตั ด สินใจในการ
แกปญหาวาจะเอาอะไรเปนตัวตั้ง ตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณค วบคู กันไป การตั ด สินใจ
ในการแกปญหาจะตองมีขั้นตอนการพิจารณาขอดีและขอดอยในการแก ป ญ หาในแต ละป ญ หา มี การ
ชั่งน้ําหนักว าจะเลือกสิ่งไหนในทางออกในการแกป ญ หานั้นๆ เพราะฉะนั้น กระบวนการในการ
ตัด สินใจในการเลือกการแกป ญ หานี้ต องให มี ห ลายแนวทางในการตั ด สินใจ การสรางโอกาสให มี
ทางเลือกในการตัดสินใจ
ความบกพรองของขอมูลที่ไดรับ ขอมูลที่รับมานั้นเปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญ มาก หากไม
มีความชัดเจนไมสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นหรือรับขอมูลมาไมหมด ไม ค รอบคลุม หรือ ไม มี ค วาม
นาเชื่ อถือ อาจเกิด จากการขาดเครื่องมื อที่ ใ ชใ นการเก็บ ขอมู ล จากการสัม ภาษณ แบบสอบถาม
รวมถึงกลุมผูใหขอมูล เชน สอบถามเรื่องการเรีย นการสอนในชั้นเรีย นกับ อาจารย แต ฝายเดี ย วโดย
ไมไดสอบถามกับทางตัวนักศึกษาเขามารวมดวย ความไมแนชัดของขอมู ล ขอสรุป ต างๆก็เป นเรื่องที่
เกี่ยวกับความรูสึก ความชอบ ทัศนคติ ซึ่งแต ละคนมี ไ ม เท ากัน รวมถึงด านพฤติ กรรมการใชสอย ที่
สงผลตอพื้นที่ที่ทํากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเชนกัน เชน นักศึกษาบางคนเรียนเสร็จแลว ก็กลับ บ านเลยแต มี
นักศึกษาอีกกลุมที่ยังมีการฝกซอมรํากอนกลับบาน ทําใหตองหาพื้นที่ที่จะมารองรับ กิจ กรรมดั งกลาว
ดังตัวอยางที่ยกมาทําใหต องมี การเก็บ รวบรวมขอมู ล รวมถึงขั้นตอนการวิ เคราะห ขอมู ลที่ มี ค วาม
ถูกตอง โดยเฉพาะดานพฤติกรรมของผูใชสอยซึ่งเปนสวนที่สําคัญมาก รวมถึงตองมีการทํ างานเป นที ม
เพื่อจะไดกําหนดปญหาไดชัดเจนและครบทุกดาน
บทบาทของสถาปนิกในการออกแบบสถาปตยกรรม
เปนที่ยอมรับกันวาสถาปนิกเป นผูที่ มี บ ทบาทสําคั ญ ในกระบวนการของการออกแบบ
และการกอสรางสถาปต ยกรรม อีกทั้ งเป นทั้ งผูนํา ผูป ระสานงาน ควบคุ ม และต องทํ างานรว มกัน
ระหวางผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพตางๆของงานที่เกี่ยวของกัน ทํ าให เกิด ผลสรุป ทางความคิ ด
ในการออกแบบและกอสรางจนสถาปตยกรรมแลวเสร็จ และเป นประโยชนต อผูใ ชใ นที่ สุด แต อาคาร
ตางๆในอดีตสวนมาก เกิดขึ้นจากการออกแบบและการตัด สินใจที่ ไ ม เป นระบบที่ ชัด เจนนักสว นหนึ่ง
เกิดขึ้นจากการดําเนินการรวมกัน ระหวางสถาปนิกกับเจาของอาคารที่ เป นคนรวยหรือผูป กครองที่ มี
อํานาจ และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการดําเนินการตามลําพัง ของคนธรรมดาสามั ญ เองกับ ชางกอสราง
หรือผูรับเหมากอสราง หรือโดยพอคาที่ดินและอสังหาริมทรัพยในเชิงธุรกิจ
ปจจุบันการออกแบบ และการกอสรางอาคารนั้น มี ค วามต องการและความจํ าเป นที่ ต อง
อาศัยกระบวนการออกแบบ และกระบวนการในการตัด สินใจที่ เป นระบบ ระเบี ย บแบบแผนมากขึ้น
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เพราะมีผูรวมทํางานกับสถาปนิกที่มีความหลากหลายอาชีพและมีอํานาจในการตั ด สินใจรว มมากขึ้น
อีกทั้งปญหาในการออกแบบและกอสรางอาคารมี ค วามสลับ ซับ ซอนยิ่ งขึ้นด ว ย ความจํ าเป นของ
กระบวนการออกแบบ และตั ด สินใจของสถาปนิก ที่ ต องมี ระบบและวิ ธี การที่ ถูกต องรวมถึงเป นที่
ยอมรับ เพราะสถาปนิกมีความรูเขาใจไมคลอบคลุม ถึงป ญ หาที่ กําลังและเกิด ขึ้น เนื่องจาก ปริม าณ
ความยุงยากและความสลับซับซอนของปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมป จ จุ บั นนั้นมี ม ากกว าใน
อดีตที่ผานมา ซึ่งในการดําเนินการออกแบบอาคารแตละประเภทนั้น จํ าเป นอย างยิ่ งที่ สถาปนิกต อง
ประสานงานกับ ผูที่ เกี่ย วข องหลายคนและทํ างานร ว มกับ ผูชํานาญการหลายประเภท และต อ ง
เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการ การทํางานที่มีระบบ และระเบียบแบบแผนใหมากยิ่งขึ้น
การออกแบบมีขั้นตอนการทํางานที่ เกี่ย วของกับ ผูรว มงานต างๆ ถาเป นบริษั ท สํานักงาน
ออกแบบแลวนั้นจะตองขึ้นอยูกับสถาปนิกหัวหนาโครงการฯ ผูจั ด การการกอสราง หั ว หนาสถาปนิก
ออกแบบ วิศวกรหรือที่ ป รึกษางานโครงสราง วิ ศ วกรงานระบบต างๆที่ เกี่ย วของ เจ าของงาน นัก
เศรษฐศาสตรท างด านการเงิน และมี การประมาณค ากอสรางเป นต น ซึ่งจะคลายๆกับ ระบบการ
ทํางานทางราชการ โดยจะมี การตั้ งคณะกรรมการในการออกแบบ จะเชิญ ผูท รงคุ ณวุ ฒิ เขามาเป น
กรรมการดวย แตจะแตกตางอยูที่ อาคารทางราชการไมตองขออนุญ าตกอสราง ในทางราชการแลว
สถาปนิกตองมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจตอการออกแบบ และการกอสรางอาคารตามหลักของ
วิชาชีพและมีค วามรับ ผิด ชอบทางกฎหมาย จึ งจะทํ าให การดํ าเนินการออกแบบและการกอสราง
อาคารมีผลสัมฤทธิ์โดยสมบูรณในที่สุด ในยุคปจจุบันสถาปนิกมีบทบาทที่ เด นชัด มากขึ้น คื อ เป นนัก
คิดนักสรางสรรคเปนผูมีความรอบรูในทุกสาขาที่ เกี่ย วของกับ งานออกแบบสถาป ต ยกรรม มากกว า
การเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะดาน ตนแบบของการศึกษาสถาปตยกรรมในปจจุบัน สวนมากได รับ
อิทธิพลจากกลุมสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้ น เชน Frank Lloyd Wright , Walter Gropius, Alva
Aalto, Mies Van de Rhoe และ Louis I Kahn เป นต น ซึ่งสถาปนิกเหลานี้เป นทั้ งครูสอน และผู
ประกอบอาชีพทางสถาปตยกรรมพรอมกันทั้งสองบทบาท โดยมีกระบวนการออกแบบที่ เนนความคิ ด
การสังเคราะห การค นหาคุ ณภาพทางรูป ทรงและที่ ว างของสถาป ต ยกรรม วิ ธี การแกป ญ หาเป น
ลักษณะคลายคลึงกันในทุกอาคารที่ไดออกแบบ ถึงแมวาสถาปนิกบางคนมีการรวมทํางานกันเป นกลุม
แตผูรวมงานทุกคนนั้น จะมีประสบการณและพื้นฐานการศึกษาที่คลายคลึงกัน โดยไดรับ การถายทอด
วิ ชาการ ประสบการณจ ากสถาปนิ กเจ า ของสํานัก งาน ซึ่งจะแตกต า งกันออกไปตามสํานั กงาน
ออกแบบนั้นๆ ปญหาที่เนนในการออกแบบแตละสํานักจะมี ค วามแตกต างกันอย างชัด เจน ในแต ละ
สํานักจะมีการแนวคิดการแก ป ญ หาเป นในทิ ศ ทางเดี ย วกันในการออกแบบอาคารยกตั ว อย าง เชน
Walter Gropius จะเนนการแกปญหาการออกแบบที่เกี่ยวของกับทางเทคโนโลยี ทางสั งคม และทาง
เศรษฐกิจ โดยใชรูปทรงเรขาคณิตที่ตอบสนองในดานงบประมาณที่ประหยัด และงายต อกรรมวิ ธี การ
กอสราง Frank Lloyd Wright เนนการออกแบบรูป ทรงและที่ ว างทางสถาป ต ยกรรมให มี ค วาม
กลมกลืนกับธรรมชาติ สภาพแวดลอม และบริบทโดยรอบ Mies Van de Rhoe เนนการแก ป ญ หาใน
ดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปทรงทางสถาปตยกรรมรวมถึงการใหความสํา คั ญ ต อคุ ณค าทางความ
งามของวัสดุ และเทคโนโลยีการกอสรางในระบบอุต สาหกรรม สว นLouis I kahn และ Alva Aalto
จะเนนปญหาทางดานสังคมชุมชนที่คลายกัน ซึ่งทั้งสองเริ่มให ค วามสําคั ญ กับ ผูเชี่ย วชาญที่ ต างสาขา
โดยการใหมีสวนรวมในการออกแบบและการตัด สินใจ เชนวิ ศ วกรที่ เชี่ย วชาญเฉพาะทางโครงสราง
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การกอ สรา งหรือ แพทย และช างเทคนิ ค ในสาขาที่ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบสถานที่ พัก ฟ นผู ป ว ย
สถานพยาบาล โรงพยาบาล เปนตน
กลาวโดยสรุป คือ กระบวนการออกแบบ ไม ไ ด มี ขอกําหนดชัด เจนนักในขั้นตอนของการ
ออกแบบ การตัดสินใจขึ้นอยูกับสถาปนิกเปนสําคัญ โดยมีลักษณะความคิด เป นกระบวนการทางการ
สังเคราะห เนนความคิดในแงการสรางสรรค มากกวาการวิเคราะหปญ หาเฉพาะของอาคารที่ มี ค วาม
แตกต างกัน มี การเสนอผลของการออกแบบ หลายรูป แบบ กอนแบบสุด ท าย การนําป ญ หาทาง
กระบวนการทางอุต สาหกรรมเขามาประกอบในการตั ด สิน ใจ เชน คํ านึง ถึงระบบการกอ สรา ง
สําเร็จรูป คํานึงถึงผลทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของสัด สว นมนุษ ย (Human Scale)ให สอดคลอง
กับการกําหนดพื้นที่ใชสอยของอาคารนั้นๆ เริ่มมีการศึกษาและให ค วามสําคั ญ ต อพฤติ กรรมของผูใ ช
อาคารมากขึ้น รวมทั้งยังมีการติดตามตรวจสอบขอผิดพลาด เพื่อนํามาเปนกรณีศึกษาและปรับ ปรุงใน
การออกแบบครั้งตอไป ไม ว าจะเป นป ญ หาที่ ไ ม สอดคลองและตรงกันกับ ความต องการ ทํ าให เกิด
ชองวางระหวางประโยชนใชสอยในการออกแบบ กับประโยชนใชสอยจริงของผูใ ชอาคาร ซึ่งเป นการ
คาดการณที่ ผิด พลาดในแงท างจิ ต วิ ท ยาและทางสังคม สําหรั บ อาคารประเภทที่ อยู อาศั ย และ
สํานักงานขนาดใหญ
ในยุคหลังของสถาปตยกรรมสมั ย ใหม ได มี การพัฒ นาและเปลี่ย นแปลงของกระบวนการ
ออกแบบสถาปตยกรรมจากยุคกอน สืบเนื่องมาจากผลงานที่ประสบความลม เหลว ในการใชสอยของ
พื้นที่ใชสอยเพิ่ม ขึ้นเป นลําดั บ มี การทบทวนคุ ณค าทางรูป ทรงทางสถาป ต ยกรรมที่ ต อบสนองผล
ทางดานจิตวิทยามากยิ่งขึ้น กระบวนการตัดสินใจไมไดขึ้นอยูกับสถาปนิกเพีย งคนเดี ย วแลว ยั งมี กลุม
เจาของงาน ผูเชี่ย วชาญเฉพาะสาขาต างๆที่ เกี่ย วของมารว มในการตั ด สินใจอีกด ว ย บทบาทของ
สถาปนิกยังคงเปนนักสังเคราะห แตจะมีการทํางานรวมกันในลักษณะเปนกลุม มากขึ้น เพราะเจ าของ
งานตองการสถาปนิกที่มีความสามารถในการออกแบบ การนําเสนอความคิ ด ที่ ย อดเยี่ ย ม แปลกใหม
ไมเหมือนใครและมุงเนนงานทางสรางสรรค ที่มีผลโดยตรงตอการแขงขันทางธุรกิจเปนสํ าคั ญ ในลําดั บ
แรก การรวมงานจากผูเชี่ย วชาญในด านต างๆทํ าให บ ทบาทของสถาปนิกเริ่ม จะมี การเปลี่ย นเป น
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการออกแบบสถาป ต ยกรรมมากยิ่ งขึ้น โดยมี นักวิ เคราะห โ ปรแกรมที่ ศึ กษา
ความเปนไปไดของโครงการ ไดสรางโจทยหรือขอจํากัดของการออกแบบที่คอนขางจะชัดเจน จึงทํ าให
เกิดการพัฒนาของกระบวนการออกแบบเป นไปในแนวทางการแกป ญ หาเชิงสรางสรรค ม ากขึ้น มี
กระบวนการตัดสินใจที่มีระบบและเปนระเบียบมากขึ้น รวมถึงการพัฒ นาแนวความคิ ด ทางด านการ
สังเคราะหควบคูไปกับการวิเคราะห เพื่อการตรวจสอบโปรแกรมการออกแบบให มี ค วามถูกต องและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น จะตองมีกระบวนการออกแบบมาใชเปนเครื่องมือประกอบ
กระบวนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบ เป น การกระทํ าเพื่ อ ที่ จ ะสรุ ป ความคิ ด ข อ แนะนํ า และ
ขอเสนอแนะ ในรูปแบบของแปลน รายละเอียด หรือเปนการจํ าลองสิ่งที่ จ ะเกิด ขึ้นในอนาคต กอนที่
จะมีการดําเนินการตอไปเพื่อที่จะปรากฏเปนผลงานที่สําเร็จ เชน งานอาคารทางสถาป ต ยกรรมหรือ
งานศิลปในแขนงอื่นๆ โดยมีการเริ่มตนดวยการกําหนดขอเสนอตามความต องการ ซึ่งในอดี ต ความ
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ตองการหรือปญหาที่มีผลตอการออกแบบ จะไมมีความยุงยากและซับซอนมากนัก แต สถานการณใ น
ปจจุบันไดเปลี่ยนไป ปญหามีความยุงยากมากขึ้น และมีระยะในการแกปญหาที่นอยกวาเดิม
กระบวนการออกแบบมี ค วามเกี่ย วของกับ กิจ กรรมต างๆของผูใ ชสอยตามลําดั บ และ
ความสัมพันธ ของการทํ ากิจ กรรมนั้นๆ เป นกระบวนการที่ มี การคิ ด อย างมาแลว เป นระบบในการ
แกปญหาที่มีความซับซอนตามสภาพสังคมในปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ป ญ หาใน
การออกแบบยังขาดความชัดเจน ไมแนนอนทั้ งยั งขัด แย งกันเอง ซึ่งถามี การจั ด การอย างเป นระบบ
ด ว ยกระบวนการออกแบบก็ จ ะสามารถลดป ญ หาในงานออกแบบได ซึ่ง มี กระบวนการหรื อ
รายละเอียดการปฏิบัติงานโดยสรุปได 4 ขั้นตอนประกอบไปดวย การกําหนดขอบเขตของป ญ หา การ
ดําเนินการและพัฒนาการออกแบบ การจัดทําเอกสารและดํ าเนินงานกอสรางและการใชงานอาคาร
และการประเมินผลการใชงาน ในสวนของการกําหนดขอบเขตของป ญ หานั้นสามารถแบ งออกเป น 2
ขั้นตอนคือ การริเริ่มโครงการและการกําหนดขอบเขตของปญหาและขั้นตอนการรวบรวมขอมู ลจนถึง
การวิเคราะหขอมูล
การกํา หนดขอบเขตของป ญหา ในการริเริ่ม โครงการและการกําหนดขอบเขตของ
ปญหานั้น จะตองกําหนดขอบเขตของปญหากอนวาโครงการที่จะทํา หรือออกแบบขึ้นมานั้นเริ่ม ต นมี
ที่มาที่ไปมาจากอะไร อาจจะเปนผูที่มีอํานาจในการบริหารเปนผูกําหนดป ญ หาหรือนโยบายเบื้ องต น
สวนผูออกแบบจะมี บ ทบาทสําคั ญ ในการกําหนดตั ว ป ญ หารวมถึงความเป นไปได ของโครงการ มี
ขอบเขตเปาหมายโครงการและวัตถุประสงค ที่ ชัด เจน เพื่อที่ จ ะสงต อไปในขั้นตอนของการรวบรวม
ขอมูลจนถึ งขั้นตอนการวิ เคราะห ขอมู ล จากการที่ ไ ด วิ เคราะห ของขอบเขตของป ญ หาแลว นั้นใน
ขั้นตอนตอไปคือการ กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ จะต องนําขอมู ลนั้นมากําหนด
รายละเอีย ดของป ญ หาที่ จ ะต องทํ าการค นคว าข อมู ล กลาวคื อเป นการกําหนดวั ต ถุป ระสงค ของ
รายละเอียดโครงการเพื่อที่จะนําไปสูการออกแบบในขั้นตอนต อไป ซึ่งจะต องมี ขอมู ลที่ เพีย งพอและ
ถูกตอง ไมเชนนั้นแลว จะแกป ญ หาการออกแบบไม ต รงจุ ด และจะต องมี การเก็บ รวบรวมขอมู ลที่
เกี่ย วข องกับ เป าหมายและวั ต ถุป ระสงค ของโครงการ อาจรวมถึงเงื่อ นไขต างๆเช น สภาพที่ ตั้ ง
กิจกรรมตางๆ รวมถึงผูใชอาคาร เปนตน ในการวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนที่ สําคั ญ อย างมากสําหรับ
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ นั่นก็คือการจัด ประเภท การสรุป ย อขอมู ลเพื่อที่ จ ะ
แปลงขอมูลที่ไดเก็บมาใหมีความหมายที่เขาใจงาย แยกปญหาภาพรวมใหกลายเปนปญหายอยๆ เป น
การแยกความตองการตางๆ หรือองคประกอบตางๆใหเปนหนวยย อยที่ สุด เปรีย บเสมื อนอะตอมของ
สะสาร
การดําเนินการและพัฒนาการออกแบบ แบงเปน3ขั้นตอนย อยๆได ดั งนี้ ขั้นตอนแรก
เปนขั้ นตอนการออกแบบทางเลือก คื อการออกแบบโครงรางนั่นเอง โดยจะทํ าการออกแบบราง
(schematic design)ในหลายๆรูปแบบเพื่อเปนทางเลือกใหไดรูปแบบที่ ดี ที่ สุด ในการออกแบบให มี
ทางเลือกนี้เปนหลักสําคัญในกระบวนการตัดสินใจมาใชในงานออกแบบ งานออกแบบสถาป ต ยกรรม
เปนงานที่มีความซับซอนอยางมาก ซึ่งจะตองหาแนวทางแกป ญ หาอย างมากและต องเป นแนวทางที่
เหมาะสมที่สุด ในการออกแบบทางเลือกนั้นเปนจุดเริ่มตนของการสังเคราะห ในกรณีของแนวคิ ด หนึ่ง
ขอกการออกแบบสถาบันบัณฑิ ต พัฒ นศิ ลป คื อ การรวมกันทั้ ง3คณะฯโดยมี พื้นที่ ใ ดพื้นที่ ห นึ่งเป น
ตัวเชื่อม ดังนั้นในการจัดผังอาคารจะตองมีการทดลองจัดเพื่อให มี ห ลายๆทางเลือก และต องมี เกณฑ
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ในการใหคะแนนเพื่อชวยในการตั ด สินใจด ว ย จากนั้นจะเป นขั้นตอนการประเมิ นทางเลือก ในการ
ประเมินนี้สามารถใชไดกับทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ ไมวาจะเปนชวงเริ่มต นโครงการ การ
กําหนดขอบเขตโครงการ การวิเคราะหขอมูล การจัดทํารายละเอียดเพื่อการออกแบบ จนถึงขั้นตอน
การออกแบบ แตละขั้นตอนจะมีกระบวนการที่คลายๆกันคือ เมื่อไดขอมูลหรือมีขอมูลอยู แลว จะต อง
มีการวิเคราะห สังเคราะหและประเมิ นผล สว นสําคั ญ คื อต องกําหนดเกณฑ การประเมิ นให ชัด เจน
สอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคโครงการอยางไร ดังที่ไดยกตัวอยางการจัดผังของการรวมกัน
ทั้ ง 3 คณะ จะต อ งมี เกณฑ ใ นการจั ด ผังอาคาร และต อ งมี ค าคะแนนให แต ละเกณฑ ลดหลั่งตาม
ความสําคัญหรือน้ําหนักความสําคัญ เชน พื้นที่ทํากิจกรรมรวมกัน เสียงรบกวน ทิ ศ ทางแดดลม การ
เขาถึงของผูใชงาน เปนตน จากนั้นนําขอมู ลที่ ไ ด ม าเป นขอมู ลในขั้นตอนการพัฒ นาแบบต อไป การ
ออกแบบทางเลือกรวมถึงการประเมินผมเปนสวนเริ่มตนในการพัฒ นาแบบ (design development)
จากทางเลือกที่เราไดเลือกไวนั้นซึ่งจะมีเกณฑตางๆที่เราตองกําหนดให สอดคลองกับ รายละเอีย ดของ
โครงการ เขาถึงปญหาและมีแนวทางการแกปญหา เชน การจัดพื้นที่ใชสอยใหตอบสนองการใชงานใน
หองปฏิบัติการทางศิลปะ โดยตองคํานึงถึงการพัฒนาแบบในทุ กๆสว น ไม ว าจะเป น พฤติ กรรมของ
ผูใชงาน รูปทรงทางกายภาพของหอง อุปกรณ ครุภัณฑ ระบบโครงสราง ระบบประกอบอาคาร โดย
ให สอดคลองกับ ขอกํ าหนดในรายละเอี ย ดโครงการ ในขั้ นตอนนี้จ ะต องมี กระบวนการวิ เคราะห
สังเคราะหและการประเมินผลประกอบการทํางานด ว ย นั่นคื อต องมี การแกไ ขแบบ พัฒ นาปรับ ปรุง
จากแบบโครงรางใหเปนแบบที่มีความสมบูรณและถูกต องต อไป โดยมี รายละเอีย ด เชน ผังพื้น รูป
ดาน รูปตัด ระบบประกอบอาคารต างๆ เพื่อจะได พื้นที่ หนาที่ การใชสอย ตลอกจน งบประมาณ
เบื้องตนของโครงการ
การจัดทําเอกสารและดําเนินงานกอสราง ในขั้นตอนนี้จ ะเป นการนําแบบรางที่ มี การ
ประเมินหรือสรุปมาดําเนินการโดยอางอิงในการกอสรางวาสามารถไดจริงหรือมี ค วามถูกต องตรงตาม
แบบกอ สราง (construction drawing)หรือไม เนื่อ งจากต องนํ าแบบดั งกลา วไปจั ด ทํ ารายการ
กอสรางเพื่อกําหนดราคาในงานกอสราง การขออนุญ าตปลูกสราง แต อาคารทางราชการได รับ การ
ยกเวนไมต องขออนุญ าตกอสราง การประมู ลงานกอสราง การว าจ างและทํ าสัญ ญากอสราง การ
บริหารงานกอสราง รวมถึงการบริหารหารใชโครงการ นั่นแสดงให เห็ นความสําคั ญ ของแบบกอสราง
ในขั้นตอนนี้ก็จะมีการวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิ น เหมื อนกับ ในขั้นตอนที่ ผานมา การ
วิเคราะหงานกอสราง วางานไหนจะทํากอน-หลัง เสร็จ จากงานนี้ จะมี งานอะไรต อ ในสว นของการ
สังเคราะหนั้นจะใชในสวนของขั้นตอนดําเนินการกอสราง ว า จะใชอะไรทํ า มี เครื่องจั กรที่ จ ะต องใช
งานเพื่อที่จะลดงบประมาณไดไหม สวนการประเมินจะเปนการตรวจสอบคุณภาพของงานกอสรางว า
ทําตามแบบกอสรางหรือไม
การใชงานอาคารและการประเมินผลการใชงาน เปนขั้นตอนสุดทายของการออกแบบ
เปนขั้นตอนที่ทําใหกระบวนการออกแบบบรรลุวั ต ถุป ระสงค ใชงานได จ ริง ตรงตามนโยบาย การ
แกปญหาทีมีการกําหนดไว มีการประเมินจากผูใชสอยแลว ยังมีการประเมินจากหนว ยงานของรัฐ คื อ
สกอ.(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา)ในสว นของอาคาร สถานที่ การประเมิ นผลของโครงการ
หลังจากที่ไดเขาใชงาน จะเปนลักษณะของงานวิจัยมากกวา ซึ่งอาจจะเปนกรณีศึ กษาในการออกแบบ
อาคารประเภทเดียวกัน
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การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ
รายละเอียดโครงการ (program) คือ สิ่งที่แสดงความตองการตางๆของโครงการสําหรับ
การออกแบบ โดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ การจัดทํ ารายละเอีย ดโครงการนั้น
เปนขั้นตอนที่ตองกําหนดปญหาหรือคนหาขอมูลตางๆในกระบวนการออกแบบนั่นเอง อาจจะมาจาก
การสอบถาม การสังเกต การวิเคราะหขอดี ขอดอยของโครงการเดิม นอกจากนั้นยั งต องศึ กษาระบบ
กิจกรรม ความตองการพิเศษเฉพาะของผูใ ชป ระเภทต างๆ อาจจะแบ งเป นผูใ ห บ ริการ ผูรับ บริการ
ฝายสนับสนุน รวมถึงขอจํ ากัด ต างๆทางด านกฎหมาย ขอบั งคั บ งบประมาณที่ ถูกกําหนดไว หรือ
แมกระทั่งรูปแบบสถาปตยกรรมของโครงการ เปนตน นอกจากตัวปญหาหรือตัวขอกําหนดต างๆที่ ไ ด
กลาวมาแลวนั้นยังมีอิทธิพลตองานออกแบบที่จะตองกลาวถึงแนวความคิดของโครงการดวย ความไม
สมบูรณ ไมชัดเจน หรือมาจากความซับซอนของปญหาในการออกแบบ ไมอาจทําการศึกษา หาขอมู ล
ตัวแปรตางๆทั้งหมดได จึงมักที่จะกําหนดรายละเอียดโครงการที่มีความสําคั ญ ต อการออกแบบจริงๆ
โดยตองมีการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรตามการวิเคราะหปญหา หรือขอมูลที่เราไดเลือกมาเป น
วัตถุประสงคของโครงการใหมีความเปนระบบหรืออาจกลาวไดวาตองมีแบบแผนนั่นเอง โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการเก็บขอมูล การวิ เคราะห ขอมู ล จะต องทํ าให เกิด ความรวดเร็ว ถูกต องและมี ค วาม
นาเชื่อถือในขอมูลที่หามา
กระบวนการจัดทํารายละเอียดโครงการ เป นขั้นตอนในการทํ ารายละเอีย ดโครงการ
เปนสวนหนึ่งในกระบวนการออกแบบอยูในขั้นตอนในการกําหนดของตั ว ป ญ หา เป นเครื่องมื อที่ ชว ย
กําหนดปญหาและคนควาขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
กําหนดวัตถุประสงคใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคโครงการ ต องการทํ าอะไร
ทําเพื่อใคร จากขอมูลที่ไดรับทั้งการสัมภาษณและแบบสอบถาม จากโครงการฯได นําเอาอัต ลักษณ
สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ สืบสาน สรางสรรคงานศิลป มาตีความหมายของวั ต ถุป ระสงค
โครงการ ดั ง นี้ สื บ สานคื อ การจั ด การเรี ย นการสอน การให ค วามรู ทั้ ง ภายในโครงการและ
บุคคลภายนอก ในการสรางสรรคนั้นตองมีสถานที่ ที่ทํางานและจัดแสดง สรุป แลว มี วั ต ถุป ระสงค คื อ
เปนที่จัด การเรียนการสอน แหลงความรูและเผยแพรทางดาน นาฏศิ ลป ดุ ริย างคศิ ลป คี ต ศิ ลป และ
ทั ศ นศิ ลป ในรูป แบบการจั ด แสดงและสื่อ ต างๆ จากนั้นดํ าเนิน การหาขอ มู ลที่ ไ ด กํา หนดไว ใ น
วัตถุประสงคของโครงการ เก็บรวบรวมขอมูล จัดระเบียบขอมูล วิเคราะห ขอมู ล ทั้ งทางเอกสาร การ
สัมภาษณ แบบสอบถาม การสังเกตทางภาคสนาม ต อมากําหนดความต องการการใชสอยของผูใ ช
โครงการ จากที่ไดขอมูลจากแบบสอบถาม มีประเด็นเรื่องหองเรีย นไม ต อบสนองการทํ างานและการ
เรียนการสอน ทําใหตองมาวิเคราะหพื้นที่จากกิจกรรมการเรีย นการสอนของแต ละสาขาวิ ชาฯ จะได
เปนพื้นที่ใชสอยและสามารถที่จะเปนตัวกําหนดขนาดของพื้นที่โครงการ งบประมาณที่ จ ะต องเตรีย ม
ไว จากนั้นคนหาและพัฒนาแนวคิดของโครงการ ซึ่งจะตองสอดคลองกับเปา หมาย วั ต ถุป ระสงค ห รือ
ปญหาที่จะตองแกไข ในที่นี้ใหน้ําหนักไปที่ อัตลักษณของรูป แบบสถาป ต ยกรรมของสถาบั นบั ณฑิ ต
พัฒนศิลป จัดทําขอสรุปและตัวปญหาใหชัดเจน ตองมีการสรุปประเด็นสําคัญ ๆของป ญ หาให มี ค วาม
ชัดเจน สวนมากตองตอบสนองการใชงานเปนสําคัญ เช น ต องการพื้นที่ ทํ ากิจ กรรมระหว าง 3 คณะ
ต องการที่ แสดงออกหรือแสดงผลงาน ห องเรีย นมี ป ระสิท ธิ ภ าพและตอบสนองการใชงาน และ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพรอมทําขอมูลฉบับสมบูรณ เพื่อที่จะไดส งต อไปในการออกแบบต อไป
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เนื้อหาของรายละเอียดโครงการ ในการจัดทํารายละเอีย ดโครงการนั้น จะต องมี โ ครง
รางของเนื้อหาที่จะตองทําการศึกษาเสียกอน ซึ่งในแตละโครงการจะมีเนื้อหาที่ มี ค วามแตกต างกันไป
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และ การกําหนดตั ว ป ญ หา ของโครงการตามกันไปด ว ย ยกตั ว อย าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่เปนสถานศึกษาที่จัดการเรีย นการสอน ทางด านศิ ลปะ คี ต ศิ ลป และทาง
นาฏศิลป จะเนนการฝกปฏิบัติเพราะฉะนั้นตองคํานึงและใหความสําคัญหองปฏิบัติการ
วัต ถุ ป ระสงค ของโครงการ เนื้อหาในส ว นนี้ เป นส ว นที่ อ ธิ บ ายภาพรวมกว างๆถึ ง
โครงการที่จะทําการออกแบบ ซึ่งจะประกอบไปดวยเปาหมายและวัตถุป ระสงค ของโครงการ เพื่อจะ
ไดตอบคําถามวา เปนโครงการอะไร เพื่อประกอบกิจการอะไร สําหรับใคร และเพื่อประโยชนของใคร
กอนอื่นตองกําหนดตัวเปาหมายของโครงการกอน ซึ่งหมายถึงความต องการในระดั บ กว างๆ อาจจะ
มาจากแนวนโยบายของฝายปริห ารโครงการ หรือ จากการศึ กษาวิ เคราะห ถึงตั ว ป ญ หา วิ ธี การ
แกป ญ หา อาทิ เชน เกี่ย วของกับ กิจ กรรมและความสามารถในการรองรั บ การใชสอย เป าหมาย
ทางดานนามธรรมบงบอกถึงเอกลั กษณที่ โ ดดเด น เป าหมายที่ ดี ค วรที่ จ ะต องมี ค วามชัด เจนในสิ่งที่
ตองการเนนเปนพิเศษ วัตถุประสงคของรายละเอีย ดโครงการ ไม ใ ชวั ต ถุป ระสงค โ ครงการ เป นสว น
เนื้อหาของงานที่จะตองหรือเสนอไว ใ นรายละเอีย ดโครงการและจะมี ค วามสําคั ญ อย างมากในการ
ออกแบบ รายละเอียดจะเกี่ยวของกับขอมูลดาน กิจกรรม สภาพแวดลอม อาคาร และทรัพยากร ที่
จะตองคนหา นํามาศึกษาวิเคราะหพรอมทั้งกําหนดตัวปญหาสําหรับใชในการออกแบบ วั ต ถุป ระสงค
ของรายละเอียดโครงการจะสอดคลองและเกี่ย วของกับ รายละเอีย ดโครงการ เนื้อหาสว นนี้จ ะเขีย น
ระบุไวในสวนของบทนํา(บทที่1)
กิจกรรม ในการออกแบบโครงการจะต องตอบสนองความต องการของผูใ ชงานอยู ใ น
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยถือวาเปนหนาที่ใชสอยหลักของโครงการ เชน สํานักงาน หนาที่ ใ ชสอย
หลักคือ ประกอบธุรกิจ หรือ โรงพยาบาล หนาที่ใชสอยหลักคือ เปนสถานที่สําหรับใหการรักษาผูป ว ย
ในหนาที่ใชสอยหลักนั้นจะประกอบไปดวยหนาที่ใชสอยรอง ประกอบรวมอยูดวย หนาที่ ใ ชสอยรวมก็
คือ กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นซึ้งจะเปนตัวสงเสริมใหหนาที่ใชสอยหลักมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ้น ในหนาที่
ใชสอยจะประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆที่เกิดขั้นและในกิจกรรมตางๆจะต องมี การกระทํ าเพื่อให เกิด
กิจกรรมนั้นๆโดนมีสภาพแวดลอม เครื่องมือ และองคประกอบต างๆเป นป จ จั ย สนับ สนุนการกระทํ า
และสงตอไปเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเผื่อตอบสนองการใชงาน ดังปญหาที่ ไ ด ศึ กษาของโครงการ
ที่วา หองปฏิบัติงานทางศิลปะไมตอบสนองการใชสอย จากการวิ เคราะห ป รากฏว าขั้นตอนในการ
ทํางานศิลปะไมมีความตอเนื่องอันเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของห องเรีย น กลาวคื อ ในการ
กระทําของการปฏิบัติงานทางศิลปะนั้นไมมีปจจัยสนับสนุนการทํางานเทาที่ควร เชน เครื่องมื อ พื้นที่
ระบบประกอบอาคารเป นต น เพราะฉะนั้น ควรที่ จ ะต องวิ เคราะห ถึงการกระทํ าในกิจ กรรมนั้นๆ
เพื่อที่จะสงตอเปนพื้นที่ใชสอยใหมีประสิทธิภาพตอไป ซึ้งกิ จ กรรมต างๆมี ค วามเกี่ย วของสัม พันธ กัน
อยางเปนระบบ ในรายละเอียดโครงการจะตองมีการกําหนดกิจกรรมอย างละเอีย ดและกลุม ผูใ ชสอย
ในโครงการ รวมถึงปจจัยตางๆที่เอื้อหนุนตอการทํากิจกรรม ที่สําคัญที่จะตองคํานึง คือ ความสัม พันธ
ระหวางกิจกรรม
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ผูใชอาคาร จะมีกิจกรรมที่ แตกต างกันออกไป สงผลให เกิด การใชพื้นที่ ที่ ต างกัน เชน
หองเรียนปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละสาขาวิชา ในทางกลับกันนั้น ก็จะมีกิจ กรรมที่ ทํ ารว มกันและใช
พื้นที่เดียวกัน กลาวคือ จะมีค วามต อเนื่องในการใชพื้นที่ ป ระกอบกิจ กรรมนั้นๆ ทํ าให ต องมี ค วาม
ชัดเจนในการแบงประเภทของผูใชสอยตามบทบาทหรือหนาที่ ของแต ละบุ ค คล ซึ่งสามารถแบ งกลุม
หลักๆได ดั งนี้ กลุม ผูใ ชห ลักหรือผูใ ชป ระจํ า เป นกลุม ที่ ใ ชงานอาคารตามหนาที่ และบทบาทตาม
วัตถุประสงคโครงการในประจําวัน อาทิเชนเชน นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ประจํ าสํานักงานของทั้ ง
ในแตละคณะและสํานักงานอธิการบดี เป นต น กลุม นี้จ ะมี พื้นที่ ที่ ป ระจํ าเป นของตั ว เอง และต องมี
องคประกอบปจจัยอื่นๆสงเสริมในการประกอบกิจ กรรมเชน เครื่องเรือน ครุภั ณฑ ระบบประกอบ
อาคาร กลุมนี้จะมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํ ากิจ กรรมทั้ งด านจิ ต ใจและทางกายภาพ
ตอมาคือ กลุมผูใชรองหรือผูใชชั่วคราว เปนกลุมที่ใชอาคารเปนครั้งคราวหรือใชเวลาในระยะสั้นๆ ซึ่ง
จะไม มี พื้ น ที่ ที่ ใ ช ส อยเป นประจํ า โดยมี ก ารใ ช ส อยแบบชั่ ว คราว อาทิ เ ช น ผู ม าติ ด ต อ งาน
บุคคลภายนอกที่เขามาศึกษาหาความรู เขาชมการแสดง หรือเขามาพักผอน ในสว นของผูใ ชสอยที่ ม า
ศึกษาหาความรูหรือเขาชมการแสดง ก็เป นกิจ กรรมที่ สําคั ญ ตามวั ต ถุป ระสงค ของโครงการอีกด ว ย
สุดทายคือ กลุมผูสังเกตการณหรือผูใชภายนอก เปนกลุมที่ไมไดเขามาใชหรือประกอบกิจกรรมภายใน
โครงการ เพียงแตผานไปผานมาอยูนอกโครงการ หรือ กลุมคนที่เปนบริบทรอบๆโครงการ ดั งนั้นต อง
มีการคํานึงถึงผูใชกลุมนี้วาโครงการจะมีผลกระทบอยางไร มี ม ลภาวะที่ สงผลกระทบไหม เชน เสีย ง
การจราจร เปนตน
ระบบกิ จ กรรม กิจ กรรมเป นตั ว กําหนดหนาที่ ใ ชสอยต างๆภายในโครงการ และมี
ความสัมพันธทางหนาที่ใชสอย ภายในสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางจิ ต ใจ แต ละกิจ กรรม
ตองประกอบดวยการกระทําตางๆ จึงตองมีกระบวนการจั ด การของระบบกิจ กรรม จากขอมู ลที่ เป น
ปญหาขอหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในสวนของพื้นที่ใชสอยในหองเรียนปฏิ บั ติ ที่ ไ ม ต อบสนอง
การทํางานทางดานศิลปะ เกิดจากการจัดทํารายการไมครบถวนสมบูรณ เชน ในห องปฏิ บั ติ งานภาพ
พิมพของหองภาพพิมพโลหะ จะมีขั้นตอนการลางแผนงานที่เปนโลหะที่มีความต องการของอางลางที่
มีขนาดใหญเปนตน หรือ ความตองการของหองมืดในเรีย นการสอนในสว นของการบรรยาย ในการ
ดํ าเนินการของระบบกิจ กรรมนั้นหลายมิ ติ อาทิ เชน ความสัม พันธ ระหว างกิจ กรรมกับ กิจ กรรม
กลาวคือ เปนกิจกรรมที่ เกิด ขึ้นในพื้นที่ เดี ย วกัน ยกตั ว อย างงายๆเชน กิจ กรรมการทํ าอาคารและ
กิจกรรมการรับประทานอาหาร กิจกรรมที่ไดกลาวมาไดอยูในวัตถุประสงคการใชสอยหลักของการพัก
อาศัย ในกรณีของโครงการฯที่มีวัตถุประสงคของโครงการตามหนาที่ใ ชสอยหลักตาม อัต ลักษณของ
สถาบันฯที่วา สืบสาน สรางสรรค งานศิลป คือ เปนสถานศึกษา และเผยแพร คื อ การเรีย นการสอน
เปนหนาที่ใชสอยหลัก สวนกิจกรรมที่จะตองประกอบกิจ กรรมอยู ใ นหนาที่ ใ ชสอยหลัก คื อการเรีย น
การสอน การหาความรู การเผยแพร และแสดงผลงาน การบริ ห ารงานและโครงการฯ เป นต น
กิจกรรมเหลานี้ตางก็เปนหนาที่ใชสอยรองเพื่อจัดการและดําเนินการของกิจ กรรมต างๆและสนับ สนุน
ใหหนาที่ใชสอยหลักเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ในสว นของ
หนาที่ใชสอยรองนั้นจะประกอบไปด ว ยกิจ กรรมต างๆที่ ป ระกอบกัน เชน การเรีย นการสอน จะมี
กิจกรรมที่อยูในหนาที่ใชสอยรองคือ กิจกรรมการเรียนบรรยาย กิจกรรมการเรียนปฏิ บั ติ หรือ การหา
ความรู ก็จะประกอบไปดวยกิจกรรมการอานหนังสือ ดูวีดีทัศน การฝ กฝน เป นต นที่ ป ระกอบกันเป น
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การหาความรูซึ่งเป นหนาที่ ใ ชสอยรอง ต อมาในสว นที่ อยู ภ ายในแต ละกิจ กรรมก็จ ะมี การกระทํ า
ประกอบกันเปนกิจกรรมนั้นๆ เชนขั้นตอนการทํางานศิลปะ การเปลี่ย นชุด กอนทํ าการเรีย นการสอน
นาฏศิลป ในสวนของหองพักอาจารยทางดานศิลปะจะมีพื้นที่ทํางานสวนตัวเพื่อสรางสรรค ผลงานและ
สื่อการสอน เปนตน ซึ่งถาเราไดวิเคราะหถึงขั้นการกระทําแลว จะสงผลใหเกิด ป จ จั ย ในการกระทํ าทั้ ง
ดานกายภาพ ลักษณะพื้นที่ ครุภั ณฑ ระบบประกอบอาคาร เชน แสงสว าง ปรับ อากาศ ระบาย
อากาศ เปนตน ที่รองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและสงผลตอไปในประสิทธิภาพการใชสอยของโครงการ
ในการกํ าหนดรายละเอีย ดของกิจ กรรม ต องวิ เคราะห จ ากหลายๆด าน เชนด านการ
ดําเนินการ กลาวคือ กิจกรรมบางอยางจะมีความสัมพันธกันทางหนาที่ใชสอยตามลักษณะกิจ กรรมที่
มี ค วามต อเนื่องกัน เชน ในบางวิ ชามี การเรีย นบรรยายกอนแลว ค อยปฏิ บั ติ งาน เป นการเกิด ขึ้ น
ระหวาง2กิจกรรมคือการเรียนบรรยายและการปฏิบัติงาน อีกกรณี คื อการกระทํ ามี ค วามสอดคลอง
กัน อาทิเชนในขั้นตอนการทํ างานศิ ลปะ ทํ าให มี ค วามต องการใชพื้นที่ เดี ย วกันหรือใกลกัน และที่
สําคัญคือการกระทําตางๆตองมีปจจัยเชน อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ระบบประกอบอาคาร รวมถึง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ประกอบในการกระทํ า และอาจใชรว มกันก็เป นไปได ถาในการทํ า
กิจกรรมมีชวงเวลาที่ไมตรงกัน
จากการที่เราไดศึกษาระบบของกิจกรรมแลว ตอไปที่จะตองคํานึงถึ งก็คื อ ความสัม พันธ
ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวาพื้นที่ที่ใชประกอบกิจกรรม ในการกําหนดพื้นที่ ใ ชสอยต างๆนั้นจะต องทํ า
การแบงประเภท จํานวน และกลุมของผูใชสอย จากการที่ไดวิเคราะห แจกแจงรายละเอีย ดในระบบ
กิจกรรมถึงความสัมพันธ อาจมีบางกิจกรรมที่มีลักษณะที่สอดคลอง คลายคลึงกัน หรือเกี่ย วของกัน
ทําใหมีความตองการใชพื้นที่ ที่ เดี ย วกันก็เป นไปได โดยที่ ต องวิ เคราะห ค วามสัม พันธ แบ งจากภาพ
กวางๆกอนในที่ นี้ เริ่ม จากหนาที่ ใ ชสอยรอง ว ามี ค วามสัม พันธ กันอย างไร เป นการวิ เคราะห การ
ดําเนินการของหลายๆองคประกอบของกิจกรรม ซึ่งสงผลตอไปเปนการจัดวางผังบริเวณโครงการ ที่
สื่อถึงวัตถุประสงคและแนวคิดในการออกแบบ ตอมาเปนกิจกรรมกับกิจกรรม สุดทายคื อระหว างการ
กระทํากับการกระทํา
วิธีการและขั้นตอนในการวิ เคราะห ค วามสัม พันธ ของพื้นที่ ใ ชสอย นั้นเริ่ม ต นจากการ
กําหนดพื้นที่ใชสอยที่ไดจากการวิเคราะหจากระบบกิจกรรม นํามากําหนดความสัม พันธ ว าพื้นที่ ไ หน
ควรจะใกลกับพื้นที่ใด โดยใชการจัดทําตารางความสัมพันธ (relationship matrix) ซึ่งเป นแสดงของ
กรอบแนวคิ ด เบื้ องต นในการหาระดั บ ความสัม พันธ ระหว างพื้นที่ ใ ชสอย เพื่อที่ จ ะสงต อไปในการ
ดําเนินการและพัฒนาการออกแบบตอไป
พื้นที่รวมกัน
ปญหาของโครงการฯอีกประเด็ นหนึ่งก็คื อ การไม มี พื้นที่ ทํ ากิจ กรรมรว มกันของทั้ ง3
คณะฯ จากการศึกษาขอมูลพบวา ไมมีพื้นที่ใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมระหวางชวงที่ ไ ม มี การเรีย นการ
สอนหรือในชวงพักรอกอนที่จะเขาเรียน สวนมาก นักศึกษาจะอยูที่ โรงอาหาร ห องสมุ ด ห องซอม ใน
พื้นที่ที่มีรมเงา และ ในหองสโมสรนักศึกษา โดยที่นักศึกษาสวนมากมีความต องการพื้นที่ สีเขีย ว ลาน
กิจกรรมมีรมเงา จากการวิเคราะหที่ตั้งเดิมปรากฏวามีความคับแคบยากตอการที่จะขยายพื้นที่ออกไป
อีกประเด็นคือทั้ง3คณะ อันไดแกคณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึก ษา ป จ จุ บั น
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ไดตั้งอยูคนละสถานที่โดยที่คณะศิลปวิจิตร ได แยกออกมาตั้ งที่ ต.ศาลายา สว นอีก2คณะตั้ งอยู ณ
ที่ตั้งเดิม บริเวณวังหนานั่นเอง ทําใหขาดการปฏิสัมพันธระหวางคณะ โดยมีแนวคิ ด ตามวั ต ถุป ระสงค
โครงการ คื อ จะใช พื้น ที่ ว า งทางสถาป ต ยกรรม เป น ตั ว เชื่ อ มให เ กิด พื้ น ที่ ใ ช ส อยหรื อ ที่ ว า ง
(Space)รว มกัน รวมถึง จะมี วิ ธี การอย างไรที่ จ ะทํ าให นักศึ กษาแต ละสาขาวิ ชา มี ค วามสนใจใน
สาขาวิชาอื่น
สิ่งเรากอการเกิดที่วางทางสถาปตยกรรม ความหมายของคําวา ที่วา ง หรือ SPACE มี
คํานิยามจํากัดความมากมาย เชน ความวางเปลาที่ ถูกจํ ากัด สามารถวั ด ขนาดได บอกระยะ ขนาด
พื้นที่ ปริมาตร ไมวาจะเปน2มิติหรือ3มิติ หรือ พื้นที่ระหวางวัตถุตั้งแต2ชิ้นขึ้นไป หรือพื้นที่ ห นึ่งแยก
ออกจากพื้นที่หนึ่ง หรือบริเวณรอบๆวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ที่วางทางสถาปตยกรรมกอเกิดจากองค ป ระกอบ
หลายๆอยาง ในชีวิตประจําวันก็เชนกัน ก็เกิด ที่วาง (Space) ขึ้นได ยกตั ว อย าง ในกรณีที่ ฝนตก เรา
กางรมก็จะเกิดที่วางที่อยูภายในรมและอยูนอกรม เมื่อฝนหยุดตกเราหุ บ รม ที่ ว างนั้นก็ห ายไป แสดง
ใหเห็นวาในการเกิด Space นั้น ยั งมี ป จ จั ย อื่นที่ เขามาประกอบนอกจากพฤติ กรรม นั้นคื อ สภาพ
อากาศ หรือ ในกรณีที่มีคนเลนดนตรีเปดหมวกจะสังเกตไดวาจะมีการเกิด Space ขึ้นโดยการยื นลอม
วงดูการแสดง เมื่อแสดงเสร็จ คนก็แยกย ายกันกลับ Space นั้นก็ห ายไป จากกรณีนี้ จะเห็ นได ว า
ความสนใจ หรือ ความตองการอยากรูอยากเห็น เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ สามารถสราง Space ให เกิด ขึ้น
ได แตถาเพิ่มสิ่งเรา เชน ถาเปนนักแสดงที่มีชื่อเสียง มาแสดงดั งกลาว ก็จ ะมี ผูสนใจมาลอมวงดู ม าก
ขึ้น Space ก็จะใหญตามไปดวย หรือแนวคิดของ อาคารศู นย ทั ศ นศิ ลป (Center of the Visual Art)
มหาวิ ท ยาลัย ฮารว ารด สหรัฐ อเมริกา ออกแบบโดย เลอ คอรบู ซิเอร (Le Corbusier) ลักษณะ
รูปแบบอาคาร จะมีการใชทางลาด(Ramp) ซึ่งมีการเชื่อมต อจากทางเท า (ดู ภ าพที่ 1)เขามายั งชั้น2
ผานตัวอาคาร แลวออกอีกดานหนึ่ง ซึ่งจะทํ าให ผูที่ สัญ จรผานไปมาสามารถมองทะลุเขาไปยั งสว น
ตางๆที่มีการปฏิบัติการทางศิลปะ (ดู ภ าพที่ 2)เกิด กระตุ นในการอยากรูอยากเห็ น และ เกิด ความ
อยากที่จะเขามาศึกษาในชั้นเรียนตางๆของศูนยนี้

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-visualarts-le-corbusier, เขาถึงขอมูลเมื่อ 5 มิ.ย. 2559
จากกรณีที่ ย กตั ว อย างมา สิ่งเรา เป นสว นทํ าให เกิด กระบวนการรับ รู(Perception) ซึ่งเป นหนึ่งใน
ปจจัยที่จะสงผลตอไปเปนพื้นที่ใชสอย หรือกลาวไดวาเปนการใชสอย ที่วาง(Space)นั่นเอง
การรับรู คือ กระบวนการหรือผลของการรับ หรือ การที่ มี ค วามสามารถที่ จ ะรับ หรือ
เขาใจในสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นได 1 ถามองในภาพรวมแลวการรับรูจ ะเป นเรื่องราวที่ เกี่ย วของกับ สิ่งต างๆ
มากมาย ในแตละคนจะแตกตางกัน จากพื้นฐานในความสามารถที่จะรับรูและเขาใจสิ่งที่ เกิด ขึ้น ต อง
อาศัยประสบการณเพื่อที่จะสรางความเขาใจ การวิเคราะห ทําความเขาใจ ในสิ่งที่ตนเองได รับ รูม าให
มีความชัดเจนและเกิดปฏิกิริยาตอบสนองออกไป ในการรับรูและเขาใจสิ่งต างๆนั้น จะต องประกอบ
ไปดวยกระบวนการ 3 กระบวนการดังตอไปนี้
กระบวนการที่ 1 คือ ”การรับรู ” เป นกระบวนการที่ เกี่ย วของกับ การกระตุ นประสาท
โดยผาน ประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และกายสัมผัส หรือมากระทบประสาทสัมผัสอยางใดอย าง
หนึ่ง หรือพลังงานบางอยางที่เกิดรอบๆตัว เรา อาจอยู ใ นรูป แบบของสิ่งที่ มี ลักษณะที่ จั บ ต องได เป น
วัตถุทั้ง2มิ ติ และ3มิ ติ พลังงาน หรือเหตุ การณที่ เกิด ขึ้นรอบๆตั ว เรา อุณหภู มิ เสีย ง กลิ่น รสชาติ
ยกตัวอยางเชน เสียงที่เกิดจากการเลนดนตรี ลมที่พัดมาขณะกําลั งพักผอน เป นต น โดยการกระตุ น
ทําใหเกิดมีการรับขอมูล เรื่องราว ขาวสารตางๆ เรียกวา สิ่งเรา หรือ สภาพแวดลอมนั่นเอง เมื่ อขอมู ล
ดังกลาวเขามาที่ตัวเราก็จะเกิดการวิเคราะห ประมวลผลซึ่งกระบวนการนี้มี ป จ จั ย หลายๆอย างเขามา
ประกอบ เชน ประสบการณ เมื่ อเกิด ความเขาใจแลว ก็เกิด ปฏิ กิริย าตอบสนองหรือ มี การแสดง
ออกมาตอสิ่งเราที่รับรูมา
กระบวนการที่ 2 คื อ ”การเรีย นรูและทํ าความเขาใจ”กระบวนการนี้จ ะเกี่ย วของกับ
ระบบสมอง ความรูสึกและสภาวะทางจิตใจ กลั่นกรองขอมูลที่ไดรับมาจากสิ่งเรา หรือการกระตุ นมา
ซึ่งประกอบไปดวย3ขั้นตอน คือ การรับขอมูล การจัดระเบียบขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
1

ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล,การรับรูทางสถาปตยกรรม(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 9.
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ในการรับขอมูลเปนกระบวนการนําเขาของขอมูลตางๆที่ไดรับมา ผานประสาทสัม ผัสทั้ ง
5หรืออยางใดอย างหนึ่ง เขามาเก็บ ไว ต อมาคื อกระบวนการจั ด ระเบี ย บขอมู ล เป นกระบวนการ
แยกแยะ จําแนกขอมูลที่ไดรับมา โดยการเปรียบเทีย บหาความเหมื อน ความสอดคลอง หรือความ
แตกตาง แลวทําการจัดกลุมของขอมูลที่รับมาเพื่อหาขอสรุป ในการนําไปใชไ ด อย างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดระเบียบขอมูลนั้นจะสามารถจัดการตามความยากงายนั้น ขึ้นอยู กับ พื้นฐาน
ของขอมูลเดิมที่มีอยู จากความทรงจํา ประสบการณ ความชอบ อาทิเชน ในคณะศิลปวิ จิ ต ร จะมี การ
เรียนการสอนวิชาองคประกอบทางศิลปะ นักศึกษาจะมีฐานความคิดในการจัดองคประกอบทางศิ ลปะ
ทําใหเขาใจงานศิ ลปะที่ สาขาวิ ชาต างได อย างเขาใจ นั่นเกิด จากการได เรีย นวิ ชานี้รว มกันทํ าให มี
พื้นฐานในการจั ด ระเบี ย บขอมู ลที่ เหมื อนกัน การวิ เคราะห ขอมู ล เป นกระบวนการ ของการสรุป
ประมวลผล หรือการหาคํ าตอบจากขอมู ลหรือป ญ หาที่ ไ ด รับ มา เพื่อนําขอมู ลไปใชใ นการกําหนด
พฤติกรรมสงผลถึงการกระทํา การแสดงออก การมิ ป ฏิ สัม พันธ ที่ เหมาะสมต อสิ่งเรา ในขั้นตอนของ
การวิ เคราะห นั้น สภาวการณของสมองและจิ ต ใจ อาจประกอบไปด ว ย ต องมี การเรีย นรู การใช
ความคิด การทําความเขาใจ ความทรงจํา การใชความรูสึก สุดทาย การตัด สินใจและตีความ
กระบวนการที่ 3 คื อ ”พฤติ กรรมการแสดงออก” โดยทั่ ว ไปปฏิ กิริย าตอบสนองหรือ
พฤติกรรมการแสดงออกของคนเรานั้นจะขึ้นอยู กับ การวิ เคราะห การตี ค วาม ประมวลผลในการ
เรียนรูและเขาใจวา มีความสนใจและความพึงพอใจ หรือไม พึงพอใจ ต อสิ่งที่ รับ รูม า ซึ่งทั้ งหมดจะ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการมีพฤติกรรมตอบสนองต อสิ่งนั้นว าจะต องดํ าเนินการต ออย างไร จะ
เกิดชาหรือเร็ว มีคามากนอยเพียงใด โดยขึ้นอยูกับการที่เรามี ค วามคุ ณเคยหรือมี ค วามเขาใจในสิ่งที่
เรารับรูมา จาก สิ่งเรา เหตุการณ ตางมากนอยเพียงใด
ในการรั บ รู นั้นประกอบไปด ว ยป จ จั ย ที่ เ ป น ตั ว แปรทํ าให เกิ ด การรั บ รูที่ ต า งกัน คื อ
คุณลักษณะของตัวบุคคลในแตละคน และบริบทสภาพแวดลอม ในสว นคุ ณลักษณะของแต ละบุ ค คล
นั้นการรับรูจะมีความแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐานทางกายภาพและพื้ นฐานทางด านจิ ต ใจ กลาวคื อ
พื้นฐานทางกายภาพจะเป นการรับ รูที่ เป นการใชป ระสาทสัม ผัสอย างที่ ท ราบกัน ต อมาคื อพื้นฐาน
ทางดานจิตใจ ที่มีผลตอการรับรูและการประเมินในสิ่งที่ไดรับ รูม านั้นต องอาศั ย หลักการพื้นฐานดั งนี้
ทางดานอารมณ รสนิยม ความสนใจและใสใจ การคาดหมาย ประสบการณและทัศนคติ ตัวแปรอีกตั ว
หนึ่ง คือ บริบทสภาพแวดลอม ในสวนของสิ่งเราที่รับรูไดนั้น จะอยูตามสิ่งแวดลอม ทั้ งที่ เป นสิ่งที่ อยู
กับที่และเปนสิ่งที่ เคลื่อนไหว หรือ มี การเปลี่ย นแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง ดั งนั้นถาบริบ ทมี การ
เปลี่ยนแปลง ในทางที่มากหรือนอยก็จะสงผลกระทบถึงระดับของการรับรูเรื่องราวตามไปด ว ย โดยที่
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผลใหระดับของการรับรูเพิ่มมากขึ้นหรือลดนอยลง ในความหมายทาง
ปริมาณหรือคุณภาพ หรืออาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดั บ ความพึงพอใจ สนใจในการที่ รับ
รับรูสิ่งนั้นๆดวย ผลของการเปลี่ย นแปลงในครั้งนี้แบ งออกเป น2ลักษณะ คื อ การเปลี่ย นแปลงใน
สภาพแวดลอมที่มีผลในการสรางความสนใจเพิ่มขึ้นในการรับรู กลาวคือเป นการเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพใน
การรั บ รู โดยเพิ่ ม ความแปลกใหม และการเน น อี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ก็ คื อ การเปลี่ ย นแปลงใน
สภาพแวดลอมที่ มี ผลการรับ รูลดลง ลักษณะนี้จ ะเป นรูป แบบของการรบกวนต อ การรับ รูนั่นเอง
เพราะฉะนั้น มนุษยมีความตองการภาวะความเปนสวนตัว
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ภาวะความเปนสวนตัว ในการเรียนการสอนโดยทั่วไปจะมี การกําหนดภาคปฏิ บั ติ และ
ภาคทฤษฎี ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเองก็เชนกันโดยจะเนนในการฝกปฏิ บั ติ ซึ่งต องการความ
เปนสวนตัวในการฝกฝน โดยที่บางคนเขาใจวาภาวะความเปนสว นตั ว คื อความต องการอยู ต ามลําพัง
อยูคนเดียวเงียบๆ โดยมีพฤติกรรมของการแยกตัวออกจากการการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เพื่อที่ จ ะ
ไมใหถูกรบกวน ถามองในมุมกลับกัน บุคคลมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นไดห รือไม
หรือการเลือกที่จะเปดรับขาวสารจากผูอื่น ซึ่งในแตละบุคคลมีความตองการภาวะความเป นสว นตั ว ที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพการณที่มีความจําเปนและเหมาะสมรวมถึงความพึงพอใจในแต ละบุ ค คล
ยกตัวอยาง ในการเรียนการสอนในสวนของสาขาวิชาดนตรีไทยจะมีการฝกปฏิ บั ติ เดี่ ย วตามเครื่องมื อ
ที่ถนัดโดยจะมีการหาที่เงียบๆที่ไมมีคนพลุกพลานจากนั้นจะมีการฝกซอมแบบรวมวงทุ กเครื่องดนตรี
ในภายหลัง
ในการกําหนดหรือควบคุมระดับภาวะความเปนสวนตัวยอมมีกระบวนการรับขาวสารเขา
และสงขาวสารออกกับ บุ ค คลอื่น สภาพแวดลอมที่ เป นสิ่งเรามี ป ริม าณผลกระทบมากหรือนอยนั้น
ขึ้นอยูกับการรับขางสารจากภายนอกหรือมี การสงขาวสารออกจากตั ว เรามากหรือนอยเพีย งใดจะ
สงผลถึงระดับความเปนสวนตัว เชน การไดยินเสียงเพลงจากการฝกซอมของเพื่อนตางสาขาวิ ชา เสีย ง
จากการปฏิบัติงานศิลปะในสาขาวิชาประติมากรรมเทคนิคงานโลหะ เมื่อรับขาวสารแลว ก็จ ะเป นการ
สงออกของขาวสารที่ไดรับมา เชน การเขาไปนั่งฟง พูดคุย เดินหนี เพราะฉะนั้นบุ ค คลที่ มี ระดั บ ภาวะ
ความเปนสวนตัวนั้นจะขึ้นอยูกับกระบวนการรับเขาและการสงออกของขาวสาร
ความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลกับบุคคล ระหวางกลุมกับกลุม และระหว างบุ ค คล
กับกลุม ตางก็มีความเปนสวนตัวที่แตกตางกัน ตามสถานภาพทางสังคม เชน อาจารย จ ะมี ค วามเป น
สวนตัวมากกวานักศึกษา หรือในสวนของนักศึกษาชั้นป ที่ 4 ในคณะศิ ลปวิ จิ ต รจะมี ค วามเป นสว นตั ว
มากกวานักศึกษาชั้นปอื่นๆในคณะเนื่องดวยความเปนผูที่มีความอาวุโสกวานั่นเอง
ผลกระทบต อสภาวะความเป นสว นตั ว มี ห ลายๆป จ จั ย เนื่องจากมนุษ ย ต างมี ค วาม
ตองการ ความปรารถนา ความพึงพอใจซึ่งเปนพฤติกรรมภายในหรือเปนลักษณะนิสัยของแต ละบุ ค คล
และสงผลใหเกิดพฤติกรรมภายนอกหรือการกระทํ าต างๆ ที่ มี ค วามแตกต างกันในสภาพแวดลอม
ความตองการภาวะความเปนสวนตัวในบุคคลจะมีระดับที่แตกตางกันตามสังคม สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ วัฒนธรรมและตัวบุคคลเอง
สรุปจากการศึกษาพบวา ภาวะความเปนสวนตัว เกิดจากที่คนเรามีความต องการในการ
รับรูขาวสารจากสิ่งเราตางๆที่แตกตางกันไปตามบุคคลนั้นๆโดยจะเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ สนใจ การมี
สมาธิในสงนั้นๆ สวนขาวสารอื่นๆจะถูกลดหรือตัด ทิ้งไป การเกิดภาวะความเปนสวนตั ว นั้นต องป ด กั้น
ชองทางของขาวสารที่จะรับเขามาทางการมองเห็นและการได ยิ น เชน ตู ค าราโอเกะตามศู นย การค า
หรือ ฉากกั้นในพื้นที่ทํางานในสวนของสํานักงานเป นต น ซึ่งจะได นําแนวคิ ด นี้ไ ปเป นแนวทางในการ
กําหนดพื้นที่ใชสอยในโครงการที่มีความตองการใหเกิดการใชงานรว มกันหรือทํ าให สนใจในกิจ กรรม
ของสาขาวิชาอื่นๆโดยที่ไมขัดตอการมีภาวะของความเปนสวนตัวในที่นี้หมายถึงการเรียนการสอน
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แนวคิดโครงการจากภาวะความเป น ส วนตั ว จากแนวคิ ด ของโครงการที่ จ ะให ทั้ ง3
คณะฯมารวมกันอยูในสถานที่เดียวกันโดยการสรางความสัมพันธของการรว มกันเพื่อที่ จ ะสงต อไปถึง
การสรางอัตลักษณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งเปนสถาบันที่ รวบรวมทางดานนาฏศิ ลป คี ต ศิ ลป
และชางศิ ลป เข าไว ด ว ยกัน ในการรวมกันทั้ ง3คณะฯนั้นเป นเรื่ องที่ ย าก มาจากพื้นฐานทางด า น
ลักษณะแขนงวิชาที่ตางกันเชน ทางนาฏศิ ลป จ ะกลาแสดงออก มี การรองเพลงประกอบการรายรํา
ทางดนตรีมีเสียงเครื่องดนตรี สงผลรบกวนตอสมาธิในการทํางานทางศิ ลปะ ในทางกลับ กันอาจจะมี
การเกิดการศึกษา ซึมซับ ในสาขาวิชาที่ตางกัน เกิดแรงบันดานใจในงานที่ กําลังสรางสรรค อยู จะทํ า
อยางไรใหคนที่ทํากิจกรรมในพื้นที่ที่มีทางสัญจรผานไมถูกรบกวน พรอมกับ สนใจในกิจ กรรมต างๆที่
อยูดานในที่เปนพื้นที่ ถาลองแทนคาในระนาบในการปดกั้นสิ่งเรา ขาวสาร ของการรับ รูเพื่อที่ ไ ม สงผล
กระทบตอภาวะของความเปนสวนตัว โดยใชหลักการของการเกิดภาวะความเป นสว นตั ว ที่ จ ะต องป ด
กั้นชองทางของขาวสารที่จะรับเขามาทาง การมองเห็น และ การไดยิ น มาศึ กษาหาแนวทางการยอม
ใหมีการเขาถึงและใชงาน ในสวนของที่วางสาธารณะ (public space) โดยการบิดเบือนที่ว างสว นตั ว
(private space) และที่วางกึ่งสาธารณะ(semi-public space) เขามาเพื่อให เกิด การปฏิ สัม พันธ กัน
ของทั้ง3คณะฯ

ภาพที่ 3 แนวความคิดการกําหนดการปดกั้นชองทางของสารที่มีผลตอภาวะความเปนสวนตัว

23

ภาพที่ 4 แนวทางการปดกั้นสิ่งเรา
จากภาพที่ 4 ได เสนอแนวทางการป ด กั้นสิ่งเรา ขาวสาร ของการรับ รูเพื่อที่ ไ ม สงผล
กระทบตอภาวะของความเปนสวนตัวในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในสาขาวิชาฯ รวมถึงพื้นที่ ที่
ทํ ากิจ กรรมรว มกัน โดยจะแบ งการวิ เ คราะห เป น 2 สว น สว นแรกจะเป นการวิ เคราะห ใ นพื้น ที่
สวนกลางรวมกันของทั้ง 3 คณะฯ ซึ่งเปนสว นที่ เป น ที่ ว างสาธารณะ (public space) ซึ่งสอดคลอง
กับความตองการของนักศึกษาจากการสอบถาม อาทิเชน ลานกิจกรรม ลานกีฬา พื้นที่ พักผอนมี ต นไม
ปกคลุม รานคา รานกาแฟ พื้นที่อานหนังสือ สวนที่2 จะนําแนวทางไปวิ เคราะห การจั ด วางตํ าแหนง
ของพื้นที่ที่เปนหนาที่ใชสอยของโครงการ เชน หองเรียน ทั้งปฏิบัติและทฤษฎี ซึ่งจะทํ าการวิ เคราะห
และศึกษาดังตอไปนี้

ภาพที่ 5 แนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น
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แนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราทั้ง 2 (การไดยิน+การมองเห็ น) เป นพื้นที่ ที่ สามารถเขามาใช
และยอมใหถูกรบกวนไดจากการมองเห็นและทางเสียง ทั้ งผูที่ ทํ ากิจ กรรมเดิ ม อยู และผูที่ สัญ จรไปมา
หรือเขามาใชงาน ในการนี้จึงไดวิเคราะหวามีกิจกรรมหรือพื้นที่อะไรบางที่เขากับแนวทางนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 1
ระดับการรวมกัน
1.สถาบัน
2.ระหวางคณะฯ

3.ภายในคณะฯ

กิจกรรม / ความตองการ
ไหวครู
สักการะ พระพิฆเนศ
แสดงผลงานศิลปน
ซอมรํา
นั่งเลน พูดคุย พบปะ
ดูกิจกรรมของคณะฯอื่น
วาดรูป ทํางานศิลปะ
ซอมรํา
นั่งเลน พูดคุย พบปะ
วาดรูป ทํางานศิลปะ
ประชุม ชุมนุม

พื้นที่รองรั บ
ลานพระพิฆเนศ
ลานประติมากรรม
ลานซอมรํา
ที่นั่ง ลานพักผอน
ลานซอมรํา
ที่นั่ง ลานพักผอน
ลานซอมรํา
ที่นั่ง ลานพักผอน
ที่นั่ง ลานพักผอน
ที่นั่ง ลานพักผอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
เปนเสมือนจิตวิญญาณของ
สถาบันฯ
สงเสริมภาพลักษณ
ใตรมเงา หรือใตตนไม
“
“
“
ใตรมเงา หรือ ใตตนไม
“
“
“

จากตารางจะเห็นไดวา พื้นที่ในแนวทางที่1จะเปนลานกิจ กรรม ในลานกิจ กรรมนี้ถามา
ใชรวมกับลานพระพิฆเนศก็จะทําใหเกิดใชงานที่ยืดหยุน(Multipurpose) แตมีขอนาสังเกตว าถามี การ
ใชพื้นที่ แลว จะทํ าให พลัง ของลานพระพิฆเนศถูก บดบั งความสําคั ญ เนื่อ งจากในการทํ ากิจ กรรม
ดังกลาวตองมีรมเงา เพื่อปองกันแสงแดด (ดูภาพที่ 6) จากรูป ด านบนจะเห็ นได ว าพระพิฆเนศจะ มี
พลัง ถาเพิ่ม ฉากหลังที่ เ ป นอาคารก็จ ะยิ่ งเพิ่ม ศั กยภาพของตั ว รูป เคารพได ม ากขึ้น แต ถามี ค วาม
ตองการในการทํากิจกรรมในลาน อาจทําไดชวงเชาและชวงบายในกรณีที่มีอาคารลอมรอบลานนี้นั่น

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบการใชพื้นที่ลานพระพิฆเนศ
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แสดงว าตอนกลางวั นก็ไ ม สามารถเขา มาใชลานนี้ทํ ากิจ กรรมได หรือแกไ ขใชบ ล็อกหญ าเพื่อลด
อุณหภูมิพื้นไดแตไมมาก ถาใชตนไมมาทําใหเกิดรมเงา หรือ มาชวยลดอุณหภู มิ ลานดั งกลาว ถาแยก
ระนาบระหวางพระพิฆเนศกับตัวพื้นที่ที่ทํากิจกรรม(ดูภาพที่ 7)ก็จะสามารถทําใหลานมีการใชงาน

ภาพที่ 7 เสนอแนวคิดการใชงานลานพระพิฆเนศ
และสามารถตอบสนองไดทั้ง2การใชงานคือ ที่สักการะและพื้นที่ทํากิจกรรมของนักศึ กษาได ระดั บ การ
รว มกั นที่ เ ล็กลงมาในส ว นของทั้ ง 3คณะฯ ภายในคณะฯและระหว างสาขาวิ ชา จะมี กิจ กรรมที่
เหมือนกัน แตทางศิลปะจะปฏิบัติงานแบบเปนสวนตัว ตองการสมาธิมาก ความถึง เครื่องดนตรีบ าง
ประเภทที่ตองการการฝกฝนแบบสวนตัว

ภาพที่ 8 แนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น
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แนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น สว นนี้คื อกลุม ผูใ ชสอยที่ ไ ม ต องการ
โดนรบกวนทางเสียง แตสามารถให คนอื่นเห็นกิจกรรมของตนเองได คลายห องคาราโอเกะ โรงเรีย น
กวดวิชาตางๆ โรงเรียนสอนดนตรีในศูนยการคา ที่ใหคนที่เดินผานไปผานมาสนใจ
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 2
ระดับการรวมกัน กิจกรรม / ความตองการ
1.สถาบัน
จัดแสดงผลงาน

2.ระหวางคณะฯ

3.ภายในคณะฯ

ฝกซอม

พื้นที่รองรั บ
หอศิลป
โรงละคร
หองฝกซอม

เรียนปฏิบัติ
ฝกซอม

หองปฏิบัติการ
หองฝกซอม

อานหนังสือ ทํางานกลุม
เรียนปฏิบัติ
ฝกซอม

หองทํางาน
หองปฏิบัติการ
หองฝกซอม

อานหนังสือ ทํางานกลุม

หองทํางาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนแสดงกลางแจง
สามารถทะลุ ห อ งปฏิ บั ติ ก า ร
นาฏศิลปได
ฝกซอมดนตรี แบบเดี่ยวและรวม
วง
มีกระจก+ปรับอากาศ
ฝกซอมดนตรี แบบเดี่ยวและรวม
วง
มีกระจก+ปรับอากาศ

จากตารางที่วิเคราะหจะเห็นไดวา พื้นที่ดังกลาวจะเปนหองที่เปนกระจกกัน ถาในกรณีที่ ผูใ ชงานด าน
ในไมมีความตองการผนังกันแตมีความตองการใหเห็นกิจกรรมทําโดยที่ไมตองการให เสีย งไปรบกวนผู
ที่มาทํากิจกรรมหรือผูที่สัญจรไปมา(ดู ภ าพที่ 9)จากรูป ได เสนอแนวทางคื อใชระยะห างของการทํ า
กิจกรรม ซึ่งในแนวทางนี้สามารถนําไปใชในกรณีที่แตละคณะฯตองการเห็นกิจกรรมของกันและกัน

ภาพที่ 9 แสดงระยะหางสามารถลดการรบกวนทางเสียง
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ภาพที่ 10 แนวทางที่ 3 ปดกั้นการมองเห็นอยางเดียว
แนวทางที่ 3 เปนแนวทางที่ปดกั้นการมองเห็นแตไมปดกันการไดยิน กลุมผูใ ชสอยกลุม นี้
จะเปนกลุมที่ตองการการปลีกวิเวก เชน นักศึกษาทางดานคีตศิลปจะมีการฝกปฏิบัติ ต ามเครื่องดนตรี
เชน ป เครื่องเปาทองเหลืองของดนตรีสากล สวนมากตองการความเป นสว นตั ว โดยใชต ามมุ ม อาคาร
เชน รอบโบสถพระบวรสถานสุทธาวาส(วัดพระแกววังหนา)เปนที่ฝกปฏิบัติ อาจจะกลาวได ว ามี ค วาม
ตองการความเปนสวนตัวแตมีความตองอยากฝ กปฏิ บั ติ ใ นสภาพแวดลอมที่ กว างๆ ซึ่งได ลองศึ กษา
วิเคราะหในความสัมพันธในระดับตางๆจะมีกิจกรรมที่สอดคลองกับแนวทางนี้ออกมาเปนพื้นที่อะไรได
บาง ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 3
ระดับการรวมกัน กิจกรรม / ความตองการ
1.สถาบัน
จัดแสดงผลงาน

2.ระหวางคณะฯ
3.ภายในคณะฯ

ฝกซอม
ประชุมรวม
ฝกซอม
ประชุมรวม
ฝกซอม
ประชุมรวม

พื้นที่รองรั บ
หอศิลป
โรงละคร
ที่ฝกซอม
ลานประชุม
ที่ฝกซอม
ลานประชุม
ที่ฝกซอม
ลานประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนแสดงกลางแจง
ตองการสมาธิ
ใชสวนแสดงกลางแจงได
ตองการสมาธิ
ใชสวนแสดงกลางแจงได
ตองการสมาธิ
ใชสวนแสดงกลางแจงได

จากตารางดานบนแสดงใหเปนวาแนวทางการปดกั้นที่ 3 ที่ ว าป ด กั้นการมองอย างเดี ย ว
มี จุ ด ประสงค ของผูที่ ทํ ากิจ กรรมฝกปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามต องการความเป นสว นตั ว มี สมาธิ ในกรณี นี้
สามารถแยกชั้นระหว างพื้นที่ กิจ กรรมการฝกปฏิ บั ติ กับ คนที่ สัญ จรไปมาโดยที่ ไ ม รบกวนของผูทํ า
กิจกรรมอยู
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ภาพที่ 11 แสดงแนวทางการออกแบบ ในแนวทางแนวทางที่ปดกั้นการมองเห็น

ดานบน หรือจะมีการใชฉากมากันในกรณีที่ตองการความเปนสวนตัว อีกทางเลือกคื อใชต นไม ใ นการ
ปดกั้นการมองเห็นโดยลดความแข็ง ความโปรง ของระนาบที่นํามาบัง(ดู ภ าพที่ 12)จากรูป ในกรณี a
อาจมีการใชมานเขามาชวยหรือเปนผนังที่สามารถเลื่อนมาปดได ในรูป b จะมี การใชต นไม ใ นการบั ง
สายตา ทําใหระนาบที่มากันไมแข็ง รวมถึงเกิดความสบายตา

ภาพที่ 12 แนวทางในการใชระนาบและตนไมปดกัน

ในกรณีที่มีความตองการความเปนสวนตัวมากขึ้น อาจจะมีการยกระดับพื้นที่(Space) ขึ้น(ดูภาพที่ 1 3)
จากรูปถาทําทางลาดเปนที่นั่งอาจทําใหเกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้ นที่ ใ ชสอยได เชน
การออกแบบทางลาดเป นที่ นั่งชม การแสดง หรือนั่งพักผอนพูด คุ ย อาจมาระนาบมากั้นในกรณีที่
ตองการความเปนสวนตัวในการฝกซอม
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ภาพที่ 13 แนวทางในการใชตนไมปดกันและการยกระนาบ
แนวทางที่ 4 ปดกั้นทั้งหมดไมวาจะเปนการมองเห็นและการไดยิน เปนสวนที่มีความเป น
สวนตัวมาก (private space) ในพื้นที่ ดั งกลาวอาจจะมี การป ด กันในชว งเวลาที่ ต องการความเป น
สวนตัว เชน การปดมานเพื่อปองกันแสงในการฉายโปรเจคเตอร หรือ มีการซอมที่ตองการความเปน

ภาพที่ 14 แนวทางที่ 4 ปดกั้นการมองเห็นและการไดยิน
สวนตัว หรือ มีการเลื่อนฉากมากั้น ซึ่งไดลองวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตามแนวทางที่ 4
ระดับการรวมกัน กิจกรรม / ความตองการ
1.สถาบัน
จัดแสดงผลงาน
2.ระหวางคณะฯ
3.ภายในคณะฯ

ฝกซอม
ฝกซอม
ประชุมรวม
ฝกซอม
ประชุมรวม

พื้นที่รองรั บ
หอศิลป
โรงละคร
หองฝกซอม
หองฝกซอม
หองประชุม
หองประชุม
หองประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนจัดแสดงในอาคาร หรือ ใชใน
สวนหองเรียนบรรยายใหญได
ตองการสมาธิ
ตองการสมาธิ
ใชหองเรียนรวมได
ตองการสมาธิ
ใชหองเรียนรวมได
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ตารางที่ 5 แสดงแนวทางการหาพื้นที่ตามแนวคิดการปดกันการรับรูเพื่อภาวะความเปนสวนตัว
พื้นที่ตามแนวทางการปดกันการรับรูเพื่อภาวะความเปนสวนตัว
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทาวที่ 3
แนวทางที่ 4
ไมปดกั้นสิ่งเราการได ปดกั้นการไดยินแต
ปดกั้นการ
ปดกั้นทั้งหมดไมวา
ระดับการรวมกัน
ยินและการมองเห็น
ไมปดกั้นการ
มองเห็นแตไมปด
จะเปนการ
มองเห็น
กันการไดยิน
มองเห็นและการได
ยิน
1.สถาบัน
-ลานพระพิฆเนศ
-หอศิลป
-หอศิลปกลางแจง -หอศิลป
-ลานประติมากรรม
-โรงละคร
-โรงละคร
-โรงละคร
-หองซอมรํา ดนตรี กลางแจง
2.ระหวางคณะฯ -ลานซอมรํา
-หองปฏิบัติการ
-ที่ฝกซอม
-หองฝกซอม
-ที่นั่ง ลานพักผอน
-หองซอมรํา ดนตรี -ลานประชุม
-หองประชุม
-ลานประชุม
-หองทํางานกลุม
-เรียนรวม
3.ภายในคณะฯ
-ลานซอมรํา
-หองปฏิบัติการ
-ที่ฝกซอม
-หองฝกซอม
-ที่นั่ง ลานพักผอน
-หองซอมรํา ดนตรี -ลานประชุม
-หองปฏิบัติสวน
-ลานประชุม
-หองทํางานกลุม
บุคคล
-หองประชุม
-เรียนรวม

จากตารางดานบนในการที่ จ ะนําพื้นที่ ห รือห องที่ มี ค วามต องการความเป นสว นตั ว สูง
(private space)เขามาอยูในพื้นที่ที่เปนสาธารณะ(public space)คงจะใชพื้นที่ ที่ ไ ม เหมาะสมนัก จึ ง
ทําไดเพีย งแค เป นการดึ งคนที่ มี ค วามต องการที่ จ ะใชพื้นที่ ผาน พื้นที่ สว นกลางที่ ไ ด ศึ กษาไว ต าม
แนวทางทั้ง 3 แนวทางที่ ป ด กั้นการรับ รูท างการมองเห็ น จากภาพที่ 15 จะเห็ นได ว า ถาพื้นที่ ใ น
แนวทางที่4 ปดกั้นการรับ รูท างการมองเห็ นและการได ยิ นซึ่งเป นพื้นที่ ที่ มี ค วามต องการความเป น
สวนตัวสูง(private space) เอาไวดานในเพื่อที่จะนําคนที่เขาไปใชพื้นที่ ดั งกลาวผานพื้นที่ รว มกัน ไม
วาจะเปนรวมกันทั้งหมดทั้งหนวยงานในสถาบันฯ ระหวางคณะฯ ภายในคณะฯและ ระหวางสาขาวิ ชา
ฯ ในกรณีที่มีความตองการใหบุคคลภายนอกไดเห็นการเรียนการสอน หรื อกิจ กรรมต างๆที่ เกิด ขึ้นใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อาจจะเปลี่ยนพื้นที่ที่นําผูใชสอยภายนอกเขามา อาทิ เชน ลานพระพิฆเนศ
ลานแสดงกลางแจงเปนตน
ตอมาไดนําแนวความคิ ด การป ด กันการรับ รูเพื่อให เกิด ภาวะความเป นสว นตั ว มาจั ด
ความสัมพันธเพื่อที่จะหาพื้นที่ตามแนวความคิดเบื้องตนจะไดพื้นที่สวนสาธารณะที่ ต รงตามแนวคิ ด ที่
1 คือไมมีการปดกันการรับ รูทั้ งการมองเห็ นและการได ยิ น ถัด มาจะเป นพื้นที่ ว างกึ่งสาธารณะ ได
ตีความจากแนวคิดที่ 2 และแนวคิดที่ 3 ที่ทดลองปดการรับรูทางการได ยิ นและการมองเห็ นอย างใด
อยางหนึ่ง พื้นที่สุดทายคือ พื้นที่วางสวนตัว พื้นที่นี้จะทําการปดกั้นการรับรูทั้งการมองเห็ นและการได
ยิน หลังจากที่ทดลองจัดความสัมพันธขางตนแลว จากนั้นจึ งแทนค าพื้นที่ ต ามแนวคิ ด การป ด กั้นให
สอดคลองกับพื้นที่ใชสอยตามความตองการตามวัตถุประสงคของโครงการ การแทนค านี้จ ะมี ป ระเด็ น
ของแนวคิดภาวะความเปนสวนตัวทั้งความสัมพันธในแตละพื้นที่ใชสอย การแทนคา ระนาบต างๆที่ ใ ช
ปดกั้นพื้นที่ใชสอยเพื่อตอบสนองแนวคิดขางตนและสงตอในภาคการออกแบบตอไป
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ภาพที่ 15 แสดงแนวความคิดในการแบงพื้นที่วางรวมกันของทั้ง3คณะ

ภาพที่ 16 แสดงการนําแนวความคิดในการแบงพื้นที่มาออกแบบ
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แนวคิดการจัดรูปแบบอาคาร
พื้น ที่ ใ ช สอยเกิ ด จากความต อ งการการใชส อย โดยมี พ ฤติ ก รรมของผูใ ชส อยเป น
ตัวกําหนด พื้นที่ใชสอยหลายๆอันมารวมกัน เกิด เป นสถาป ต ยกรรม อาจเป นธรรมชาติ สรางหรือ
มนุษยเปนคนสรางก็ไดหรือเปนแคที่วาง (space ) ก็ไดในการกอตัวของที่วางนั้นมีองคประกอบทั้ งทาง
แนวนอนและแนวตั้ ง2 ในการศึ กษาการจั ด วางอาคารได นํา แนวคิ ด ของการกํ าหนดที่ ว างจาก
องคประกอบในแนวตั้ง เพื่อมาเปนเครื่องมื อในการหาพื้นที่ ใ ชสอยรว มกันจากการจั ด วางอาคารใน
โครงการ โดยเนนไปที่หองปฏิบัติการและพื้นที่รวมกันของทั้ง 3 คณะ ซึ่งจะมี เกณฑ ใ นการวิ เคราะห
โดยใช ท ฤษฎี ที่ ว า งทางสถาป ต ยกรรม 2หลั ก ใหญ ใ จความใหญ คื อการถา ยเทของที่ ว างทาง
สถาปตยกรรมและการเนนหนักของที่วางทางสถาปตยกรรม หั ว ขอที่ กลาวมาจะเป นตั ว ควบคุ ม และ
กําหนดที่วางภายนอกระหวางอาคารซึ่งจะใชในการวิเคราะหตอไป
เสนตั้ง คือการกําหนดที่วางโดยการกําหนดขอบมุ ม ยกตั ว อย าง เสา เปรีย บเสมื อนจุ ด
บนระนาบพื้น แตในกรณีที่เสาอยูตนเดียว การกําหนด space อาจจะไมชัดเจน แตสามารถบงบอกถึง
การเปนศูนยกลางหรือ นําเราเขาไปหา ยกตัวอย างที่ St. Peter's Square ใน นครวาติ กัน แต ต องมี
ขนาดสัด สว น และ ต องมี องค ป ระกอบอื่น ๆประกอบด ว ย อี กกรณีที่ ไ ม จํ าเป นต อ งอยู ห รือ เป น
ศู นย กลาง ก็คื อ Piazza del Campo Sienna, Italy ซึ่งถูกนําแนวคิ ด นี้ม าใชเป นจุ ด สุด ท ายของ
แนวแกนที่เปนจุดศูนยกลางของเมือง หรือ ถาย อขนาดลงจะมี ค วามหมายเหมื อนกับ อนุสาวรีย ที่ มี
การตี ค วามหมายการใชพื้ นที่ เหมื อ นกัน และสามารถสงต อไปเป นแนวความคิ ด ในการสรางจุ ด
ศูนยกลางของพื้นที่รวมกันทั้ง 3 คณะที่อยูตรงกลาง เหมือนกับที่ตั้งเดิม ของสถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ นศิ ลป
ที่มีโบสถวัดพระแกววังหนาเปนเหมือนจุดศูนยรวมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ

ภาพที่ 17 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากหลักการองคประกอบเสนตั้ง

2

ทิพยสุดา ปทุมานนท, การจัดองคประกอบและที่วางในการออกแบบพื้นฐาน
Composition &Space, พิมพครั้งที่2 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 51-54.
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ภาพที่ 18 St. Peter's Square นครวาติกัน
ที่มา : httpsen.wikipedia.orgwikiSt._Peter%27s_Square เขาถึงขอมูลเมื่อ 5 มิ.ย. 2559

ภาพที่ 19 Piazza del Campo Sienna, Italy
ที่มา : httpsclassconnection.s3.amazonaws.com108108flashcards803635jpgcopy-ofpicture15.jpg เขาถึงขอมูลเมื่อ 5 มิ.ย. 2559
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จากองคประกอบแนวตั้งซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดที่ ว าง จึ งทดลองแทนค าเสนตั้ ง
เปนตัวอาคารจากภาพที่ 20 แทนคาในกรณีแรก อาคารประเภทเดี ย วกัน จะเห็ นได ว ามี การกําหนด
ขอบเขตของพื้นที่ ค รอบครองได ชัด เจน รับ รูถึงความเป นกอน(mass)อาคารทั้ งหมดพรอมกับ ให
ความรูสึกโลงและโปรง แต ใ นกรณีที่ มี การขายตั ว ของอาคารทางแนวราบ ทํ าให พื้นที่ ต รงกลางลด
นอยลง รวมถึงในกรณีที่เปนอาคารประเภทเดียวกันแลวนั้น ระยะทางในการติ ด ต องานกันจะไม ไ ด รับ
ความสะดวกเกิดความลาชาได จากแนวการทดลองขยายอาคารในแนวราบ
ตอมาไดลดลองแทนคาอาคารเปนแตละหนวยงาน ในที่นี้แทนคาเปนคณะตางๆทั้ง3คณะ
อยางแรกที่เห็นคือความเปนกลุมกอนทั้ง 4 หนว ยงาน และเกิด พื้นที่ รว มกันและระหว างหนว ยงาน
พรอมกับเปนการเนนจุดเดนของบริเวณพื้นที่ตรงกลาง ที่ถูกปดรอบ ในกรณีที่ตองการขยายตั ว อาคาร
ในแนวราบก็จะพอประเด็นปญหาคลายในตอนตน หรือ ถามีความจําเปนในการขยายแตตองการพื้นที่
สวนกลางเทาเดิม ก็ตองขยายพื้นที่รวมออกไปอีก

ภาพที่ 20 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบเสนตั้ง
ถาทดลองยายอาคารที่อยูมุมของพื้นที่ออกมา ดั งภาพที่ 21 จะเห็ นได ว าจะเกิด พื้นที่ ที่
เปนที่วางตอเนื่องกันทั้ง ที่เปนสวนกลางและระหว างคณะฯ อีกขอสังเกตหนึ่งคื อ การมี อาคารที่ อยู
รอบนอกของพื้นที่ทั้ง 3 คณะ รูปแบบการป ด ลอมอาคารดั งกลาวยั งชว ยเนนพื้นที่ ใ ห มี ค วามสําคั ญ
ยิ่งขึ้น หรือใน อีกกรณีที่ไมมีอาคารรอบนอกปดลอม ถาลองนําเสนตั้งซึ่งอาจจะแทนค าเป นอาคารที่ มี
ความสู งไปวางในตํ า แหนงพื้ นที่ ของทั้ ง 4 หนว ยงาน จากภาพที่ 22 จะเห็ นได ว าเมื่ อ ทดลอง
ปรับเปลี่ยนตําแหนง อาคารที่อยูในพื้นที่อยางไร เสนตรงที่ตีความเปนสิ่งกอสรางก็ยังเปนจุดเดนเสมอ
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ภาพที่ 21 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบเสนตั้งในพื้นที่ลอมรอบ

ภาพที่ 22 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบเสนตั้งในอาคารลอมรอบ
ระนาบแนวตั้งเดี่ยว เปนองคประกอบแนวตั้งในการการสรางที่ ว าง อย างหนึ่งซึ่งที่ ว าง
นั้นจะเกิดหนาระนาบ เกิดขึ้นทั้ง 2 ดาน ซึ่งอาจจะแตกตางกัน ตามองคประกอบอื่น วั สดุ ผิว สัม ผัสที่
มี ค วามแตกต า งกัน ในกรณีนี้ ถา ตี ค วามเป นอาคาร 1 หลัง จากภาพที่ 23 จะเห็ น ได ว ามี การ
ครอบครอง หรือเนนพื้นที่ที่อยูดานหนาละด านหลัง ทั้ งอาคารที่ มี ห นว ยงานต อกันเป นอาคารเดี ย ว
ตามแบบมาตรฐานอาคารทางราชการทั่ ว ไป ในการที่ จ ะทํ าให ที่ ว างมี ค วามชัด เจนนั้น ต อ งมี
องคประกอบอื่นมารวมดวย จากภาพที่ 24 มีการใชเสามาประกอบทําใหเกิดที่วางที่ชั ด เจน หรือ การ
เอาเสนตั้ง มาวางไวที่ดานหนา ก็จะทําใหเกิดปริมาตรของที่วางได เหมื อนกับ อาคารทางราชการที่ มี
เสาธงชาติหรืออนุสาวรียอยูดานหนา หรือนําระนาบมาวางขนาดกันซึ่งจะทํ าการวิ เคราะห ใ นหั ว ขอ
ตอไป

ภาพที่ 23 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบระนาบแนวตั้งเดี่ยว
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ภาพที่ 24 องคประกอบที่มาชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชัดเจนขึ้น

ภาพที่ 25 การทดลองแทนคาอาคารจากระนาบแนวตั้งเดี่ยว
ระนาบรูป ตัวแอล (L) ระนาบตัวแอลนี้เปนระนาบที่อยูไดดวยตัวของมันเอง และ ยั งทํ า
ใหเกิ ด Space ออกมาตามแนวทแยงของแกนกลาวคื อเป นการสรางโดยระนาบทั้ งสอง ถานํามา
ทดลองแทนคาเปนการจัดวางตัวอาคาร จะมีผลอยางไรในการการปดลอม ความต อเนื่องของ Space
การเนนจุดสนใจ รวมถึง การใชพื้นที่รวมกัน

ภาพที่ 26 การกําหนดพื้นที่วาง (space) จากองคประกอบระนาบตัวแอล
การทดลองในการแทนคาแบบแรกคือ อาคารรูป ตั ว แอล (L) จะเห็ นได ว าที่ ว างเกิด ขึ้น
ระหวางระนาบทั้ง 2 หรือมุมดานในตามแนวเสนทแยงมุมของอาคารนั่นเอง (แนวทาง a ภาพที่ 27)
การเปด มุมมอง การเขาถึง การเชื่อมตอ กับพื้นที่อื่นไดจากทางด านหนาบริเวณมุ ม เสนทแยง แต ถา
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ลองเปดมุมของอาคารออก (แนวทาง b,c ภาพที่ 27) จะทําใหการเขาถึงพื้นที่ดังกลาวได 2 ทาง และ
ไมกระทบตอ Space เดิม

ภาพที่ 27 องคประกอบที่มาชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชัดเจนขึ้น
ในการกําหนดขอบเขตของ Space ในระนาบตัว L นั้น ตองมีองค ป ระกอบอื่น เชน เสน
ตั้ง ระนาบแนวตั้งเดี่ยว หรือ ระนาบตัว L เอง หรือใชวัสดุ สี ผิวสัมผัสเป นต นในการกําหนดขอบเขต
พื้นที่วาง ดังภาพที่ 28 แตก็ยังสามารถเชื่อมตอกับสวนอื่นๆได

ภาพที่ 28 เพิ่มองคประกอบชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชัดเจนขึ้น
ทดลองนําอาคารรูปทรงตั ว L มาจั ด หาความสัม พันธ เพื่อหาแนวทางของพื้นที่ รว มกัน
จากภาพที่ 29 แบบ a จะเห็นไดวา พื้นที่ตรงกลางรวมกันจะถูกแบงออกจากพื้นที่ครอบครอง อาคาร
1,2,3และ4 โดยเสนตั้งทั้ง4ที่อยูตรงกลาง พรอมกันนั้นพื้นที่ครองครองก็สามารถเชื่อมต อกันได โ ดยไม
มีอะไรมากั้น แนวทาง ถาแทนคาตรงกลางเปนอาคาร รูปแบบ b พื้นที่ รว มกันก็ยั งอยู ความสัม พันธ
ของพื้นที่ทั้ง 4 อาคารจะไมเทากันในแนวทางa กลาวคือ อาคาร 1 มี Space ที่ ที่ ต อเนื่องกับ อาคาร
อาคาร 4 มากกวาอาคาร 2และ 3 สวนรูปแบบ c ยั งมี พื้นที่ รว มกันอยู จากการป ด ลอมอาคารตรง
กลาง แต พื้นที่ครอบครองของอาคารทั้ง4จะมีความชัดเจนขึ้น และมี ค วามสัม พันธ และให เขาถึงกับ
พื้นที่อื่นนอยลง
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ภาพที่ 29 เพิ่มองคประกอบชวยทําใหการกําหนดที่วาง มีความชัดเจนขึ้นกรณีอาคารลอมรอบ
ระนาบขนาน เปนระนาบที่สรางปริม าตรที่ ว างระหว างกัน และยั งมี ทิ ศ ทางไปยั งด าน
ทายของระนาบ หรือเปนการบังคับแนวทางไปยังจุดสนใจของแนวแกน (ภาพที่ 30 a,b )นอกจากนี้
แลวถามีการเจาะชองเปดของระนาบดานใดดานหนึ่ง จะทําใหเกิดแนวแกนรองและทิศ ทางใหม (ภาพ
ที่ 30c,d )จากรูปแบบที่กลาวมา สามารถนํารูปแบบไปใชกับ การวางอาคารเพื่อที่ จ ะบั งคั บ แนวทาง
ติด ตอไปยังพื้นที่หรืออาคารที่ตองการใหเดน

ภาพที่ ที่ 30 ระนาบขนาน
ระนาบรู ป ตั วยู เป น ระนาบที่ ส รางปริม าตรที่ ว างโดยมี ทิ ศ ทางที่ หั นออกสูภ ายนอก
บริเวณดานปลายเปดซึ่งจะเปนดานที่มีการติด ตอ หรือ เปนระนาบที่เป นตั ว สิ้นสุด ของ แนวแกนตาม
แนวคิดการออกแบบเพื่อใหเกิดจุดสนใจ อาคารรูปตัวยูนอกจากจะสรางพื้นที่ ที่ เป น Space ที่ สิ้นสุด
ของแนวแกนแลว ในกรณีที่มีการเปดชองดานซายขวา (ภาพที่ 31 c) จะเปนการเนนความสําคั ญ ของ
แนวแกนที่แยกออกซายขวาใหมีความสนใจในการเขาถึงมากขึ้น หรือในกรณี เจาะชองซายขวาตาม
แนวแกน (ภาพที่ 31 d) จะเปน Space ที่ทําใหเตรียมเขาไปใชยังพื้นที่ที่อยูตอเนื่องทางดานหลัง เป น
การชะลอการเขาถึงยังพื้นที่ตอไป
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ภาพที่ 31 ระนาบรูปตัวยู
ทดลองนําอาคารรูปตัวยู มาจัดรูปแบบแนวอาคาร จากภาพที่ 32 จะเห็ นได ว า รูป แบบ
a ในแตละอาคารจะมีพื้นที่ Space ที่ชัดเจนแนวทางการจัดแบบนี้จะไมมีพื้นที่รวมกัน ระหวา งอาคาร
ตอมาทดลองจัดรูปแบบอาคารใหเปดพื้นที่ตรงกลาง ปรากฏวา เกิดปริมาตรพื้นที่รวมกัน ตามรู ป แบบ
bและc ในการจั ด รูป แบบนี้นอกจากจะมี พื้นที่ ที่ รว มกันแลว ยั งคงมี พื้นที่ ค รอบครองตามรูป แบบ
อาคารที่เปนตัวยู ซึ่งรูปแบบการจัดวางอาคารดั งที่ ไ ด กลาวมานี้ สามารถนําไปใชใ นกรณีที่ ต องการ
พื้นที่สวนตัวแตยังมีความตองการที่จะเชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอกตามดานที่เปด

ภาพที่ 32 ทดลองจัดแนวอาคารตามระนาบรูปตัวยู
ระนาบปดลอมทั้ง 4 ดาน เปนระนาบทางตั้งที่ปดลอมที่วางทั้ง 4 ดาน ซึ่งเป นการสราง
ปริมาตรที่วางที่ชัดเจน ซึ่งจะไมมีความสัมพันธกันระหวางที่วางดา นในและภายนอก ถาไม มี การเป ด
ชองหรือเปดระนาบดานดานหนึ่ง
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ภาพที่ 33 ระนาบปดลอมทั้ง 4 ดาน
ในการจัดวางอาคารจะเห็นไดวา ปริมาตรที่ ว างที่ อยู ด านในมี ค วามชัด เจนมาก ในการ
เชื่อมต อกับ พื้นที่ ภ ายนอกจะต องมี ชองเป ด ซึ่งจะเป นการเสริม ความแข็งแรงทางด านการเขาถึ ง
Space ดานใน มากกวาอาคารรูปตัว U หรือกลาวได ว า รูป ทรงอาคารแบบป ด ลอมนี้จ ะบ งบอกถึง
ความสําคัญของ พื้นที่ภายใน หรือของมีคา เชน โรงละคร หอพระ เปนตน

ภาพที่ 34 การจัดวางรูปแบบอาคารระนาบปดลอมทั้ง 4 ดาน
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บทที่ 3
การออกแบบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปญหาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กอนอื่นตองกําหนดขอบเขตของปญหาเปนอันดับแรก ในแตละโครงการจะมี การกําหนด
ขอบเขตของปญหาตางกันไป ตามป จ จั ย ที่ แตกต างกัน อาทิ เชน นโยบายจากทางภาครัฐ เจ าของ
โครงการ รวมถึ งผูใ ชงาน ซึ่ งทางผูทํ าการศึ ก ษาได ใ ห ค วามสํา คั ญ ในการกํา หนดแนวคิ ด หั ว ข อ
แบบสอบถามโดยได อางอิงขอมู ลของกรมศิ ลปากร (สถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ นศิ ลป 2546 : 5) ได ระบุ
ป ญ หาเกี่ย วกับ การเรีย นการสอนในสว นของงานชางศิ ลป ไ ทย โดยสรุป ไว 4 ขอ คื อ 1.เอกสาร
หลักสูตรการสอนไดสูญหายไปหมดแลว 2.การขาดแคลนครูผูสอน 3.สถานที่เรี ย นไม เอื้อต อการเรีย น
การสอน และ 4.ตํ าราและเอกสารงานชางศิ ล ป ไ ทยมี นอยสว นการเรีย นการสอน นาฏศิ ลป ไ ทย
(สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2534 : 62)ได สรุป ป ญ หาไว ทั้ งหมด 8 ขอ คื อ 1.
หลักสูตร 2.ดานวิชาการ ตําราตางๆรวมถึงงานวิจัยที่สมบูรณ 3.จํานวนครูผูสอนนาฏศิ ลป ไ ม เพีย งพอ
4.มีผูสนใจเรียนนอย 5.ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน 6.การวางงานของผูสําเร็จ การศึ กษา 7.ความ
ขัดแยงระหวางการอนุรักษกับการพัฒนานาฏศิลปไทย และ 8.การเรีย นการสอนนาฏศิ ลป พื้นบ าน ที่
แตละสวนภูมิภาคไมเหมือนกัน
จากขอมูลปญหาขางตนจึงนํามาเปนพื้นฐานแนวคิดในการกําหนดหั ว ขอในการสอบถาม
โดยแบงเปน 2 แบบ คือ แบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายปด (Close end) เปนแบบสอบถามที่ ใ ห
ผูตอบสามารถเลือกตอบตามตัวเลือกที่กําหนดใหเพียง 1 คําตอบหรือหลายคํ าตอบตั ว อย างเชนแบบ
เลือกตอบเพียง 1 คําตอบแบบใหเลือกตอบไดหลายคําตอบแบบใหเรียงลําดับแบบใหประมาณคา และ
แบบตรวจสอบรายการสว นแบบสอบถามที่ มี คํ า ถามแบบปลายเป ด (Open end) คื อ เป น
แบบสอบถามที่ใหผูตอบเขียนตอบอยางอิสระตามเงื่อนไขที่ ขอคํ าถามได กําหนดไว โดยแบ งหั ว ขอ
ออกเปน 4 หัวขอหลักๆดังตอไปนี้ 1.การเรียนการสอน โดยมี การแบ งเป นวิ ชาสามั ญ และวิ ชาเฉพาะ
สาขาหรือภาควิชา เนื้อหาในการสอบถามคือ บรรยากาศในการเรียนการสอน จํ านวนครู อาจารย ต อ
จํานวน นักศึกษา ขอที่ 2.อาคารสถานที่แยกยอยหัวขอออกเป น ห องเรีย นวิ ชาสามั ญ ห องเรีย นวิ ชา
เฉพาะสาขาหรือภาควิชา เกณฑคําถาม มี ขนาดของห อง จํ านวนห องเรีย น บรรยากาศภายในห อง
จํานวนนักศึกษาตอหองเรียน ระบบสนับสนุนรวมถึงสื่อการสอน สว นบริการสนับ สนุนและสว นกลาง
ประกอบไปดวย โรงอาหาร หองสมุด หองน้ํา สถานที่พักผอน ฯลฯสวนสนับสนุนการศึ กษา ประกอบ
ไปดวย ฝายทะเบียนและประมวลผล ฝายการเงินและบัญชี ฯลฯ 3.วิถีชีวิต กิจวัตรประจําวัน อาทิ เชน
ชวงเวลาที่รอเรียนอยูที่ไหน หลังเลิกเรียนทําอะไร หลังเลิกเรียนชอบอยู ที่ ไ หน 4.คํ าถามของภาพรวม
ของสถาบันฯ อาทิเชน ความเห็นชอบในการยายที่ตั้ง การรวมกันของ 3 คณะใหอยูในบริเวณเดี ย วกัน
อัตลักษณจากคนภายนอกและคนภายในสถาบั นฯเอง ในขั้นตอนแรกจะมี การทํ าแบบสอบถามที่ มี
คําถามแบบปลายเปด (Open end)เพื่อที่จะเปนตนแบบในการตั้งเปนหั ว ขอในการทํ าแบบสอบถาม
แบบปลายปดโดยหลักการในการสอบถาม จะสัมภาษณ ครู อาจารยผูสอน และ นักศึ กษาทั้ ง 3 คณะ
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ไดแก คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และ คณะศิลปะนาฏดุ ริย างค โดยการสุม สอบถามนักศึ กษา
คณะละ 10 คนตอชั้นปการศึกษา ไดผลการสอบถามดังนี้
ผลแบบสอบถามแบบปลายเปด
การเรียนการสอนในปจจุบัน จะใหน้ําหนักวิชาสามัญมากกวาวิชาปฏิบัติทําให ขาดทั กษะ
ในวิชาเอกหรือวิชาสาขานั้นๆ รวมทั้งยังเนนงานสรางสรรค มากกวาการอนุรักษ ของเดิ ม โดยให เหมาะ
กับยุคสมัยปจจุบันเชนในรายวิชาของนาฏศิ ลป ไ ทย ครูผูสอนจะรําท าทางให นักศึ กษาดู กอน1รอบ
หลังจากนั้นใหนักศึกษาปฏิ บั ติ รําตาม ทํ าให จํ าท าทางไม ไ ด ค รบ ถึงแม จ ะมี ค รูผูสอนกํากับ ดู แลใน
ระหว างปฏิ บั ติ ก ารรํ าก็ ต าม แนวทางแก ไ ขของนั ก ศึ ก ษาคื อ การบั นทึ ก ภาพผ า นมื อถื อ หรื อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา(ไอแพท)เพื่อนํากลับมาดูใหมในการเรียนการสอนหรือการฝกซอมตอไป
ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย สมัยกอนจะมีความผูกกันมากกวาสมัยปจจุบัน ในอดี ต ศิ ษ ย จ ะมี การ
เคารพครูประหนึ่งบิดามารดา อันตอจากความรักของบิดามารดาผูใหกําเนิด จะอยูเรีย นและอาศั ย กับ
ครู คอยปฏิบัติรับใชอยางใกลชิดรวมถึงเพื่อนๆ ผูเรียนอื่นๆก็เกิดความรักความสามั ค คี ด ว ยกัน ครูจ ะ
เห็นในความรักของศิษยอยางแทจริงจึงเกิดความถายทอดใหอยางแทจริ งนั่นคื อ การถายทอดอันเป น
แบบแผนประเพณีทางการบูชาครู เพราะฉะนั้นตั ว ครูจ ะสอนทุ กๆอย าง นอกจากตั ว วิ ชาเองแลว ยั ง
รวมถึงการใชชีวิต ”ความใกลชิด ระหว าง ครูกับ ศิ ษ ย ทํ าให ค รูเห็ นว า ศิ ษ ย ค นไหน มี ค วาม ขยั น
อดทนไหมเห็นสมควรจะให วิชาไหม จะไดเป นวิ ชาชีพ เผยแพรต อไปได และ ในการคิ ด ท า ต อท า
ตางๆกําหนดเวลาไมไดวาจะคิดออกเวลาไหน ความรูยังไงก็สอนไมจบ”31
หองเรียน วิชาสามัญ เปนวิชาที่เรียนรวมกันทั้ง 3 คณะ ซึ่งประสบปญหาของจํา นวนห อง
จํานวนครุภัณฑ มีการแกปญหาโดยการแบงกลุมในการจัดการเรียนการสอนในแตละชั้นป ยกตั ว อย าง
วิชา กายวิภาค ที่มีจํานวนนักศึกษา 200 คน ตอหองเรียน ตอ อาจารย 1 คน ทําใหเกิดบรรยากาศไม
เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนเพราะมีจํานวนนักศึกษาตอหองเรียนมีจํานวนมากเกินไป
หองเรียนวิชาเอก มีขนาดพื้นที่ที่จํากัดและไมเพียงพอตอการเรียนการสอน โดยเฉพาะใน
สาขาวิชานาฏศิลปไทยปจจุบันมีลักษณะเปนหองโถงขนาดใหญ ต ามแนวยาวของอาคารโดยมี ป ระตู
บานเฟย มเป นผนังกันห องระหว างที่ ทํ าการเรีย นการสอนในกรณีที่ เรีย นพรอมกัน โดยจะแบ งไป
วิชาเอกที่เลือกไดแก ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ และโขนลิง ภายในห องมี กระจกเงาที่ ใ ช
ดูทาทางในการรําหรือแสดงแตมีเพียงดานเดียว คือผนังดานสกัดหัวทายของห อง แต ถามี การกั้นห อง
ในกรณีที่เรียนพรอมกันทุกสาขา ทําใหหองที่อยูในสวนกลางจะไมมีกระจกเงา สวนพื้นที่ใ ชสอยภายใน
หองเปนเพียงหองโลงๆไมมีที่เปลี่ยนเสื้อผา ตองไปเปลี่ยนที่ดานหลังอาคารไมมีต ูล็อกเกอร เมื่ อทํ าการ
เรียนการสอนหรือซอมเสร็จก็ไมมีที่อาบน้ําชําระรางกาย ในกรณีตัวอยางของการเรีย นการสอนโขนซึ่ง
จะมีเหงื่อออกมาในระหวางปฏิบัติ รวมถึงความตองการพื้นที่กลางแจงเพื่อใชในการเรียนการสอนด ว ย
รวมถึ งมลภาวะทางเสีย งที่ รบกวนซึ่งกัน และกันของห อ งเรีย น ด านสาขาวิ ชาดุ ริย างค ศิ ล ปไทย
หองเรียนจะอยูหางจากหองเก็บเครื่องดนตรี ในกรณีที่เปนนั กศึ กษาคณะศิ ลปนาฏดุ ริย างค ซึ่งเนนไป
ในแนวทางเปนศิลปน ตางจากคณะศิลปศึกษาที่เนนไปทางวิชาชีพครูผูสอน ในการนี้นักศึ กษาจะต อง
1
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มีเครื่องดนตรีเปนของตัวเอง กลาวคือ จะใชเครื่องดนตรีตามสาขาวิช าเอกที่ เลือกตลอดทั้ งการศึ กษา
ในหลักสูตร ทําใหเวลาเรียนเมื่อเรียนแลวเสร็จตองเก็บ เครื่องดนตรีด ว ย เพราะฉะนั้นต องมี ห องเก็บ
เครื่องดนตรีและมีอาจารยดูแลประจําหองดวย รวมถึงไมมีหองที่ใ ชใ นแสดงกรณีบ รรเลงเต็ ม วง หรือ
การสอบปฏิ บั ติ สว นห องเรีย นสาขาวิ ชาดนตรีสากล ด านสาขาวิ ชาทางศิ ลปวิ จิ ต ร จะเนนการใช
เครื่องมื อหรือเครื่องจั กรชว ยในการเรีย นการสอน”งานประติ ม ากรรมจะใชเครื่องมื อทุ นแรงหรือ
เครื่องจักรประมาณ 20% - 30% คลายกับโรงงานขนาดกลาง เพราะตองมีการยกชิ้นงาน วัสดุ ในการ
ใชเทคนิคตางๆในการรังสรรคผลงาน”42 สงผลใหมีความตองการใชพื้นที่ที่มี ขนาดใหญ สว นสาขาวิ ชา
ภาพพิมพจะประสบปญหาเรื่องพื้นที่ไมตอบสนองขั้นตอนของกระบวนการทํ างาน เชนพื้นที่ ลาง ทํ า
ความสะอาดแผนแม พิม พซึ่ง แต ละเทคนิค มี วิ ถีการที่ แตกต างกัน รวมถึงมี การใชส ารเคมี ชว ยใน
กระบวนการทํางานทําใหประสบปญหาด านการระบายอากาศสาขาเครื่องเคลือบดิ นเผาก็มี ป ญ หา
เรื่องสถานที่และพื้นที่การเรียนการสอนหรือกระบวนการทํ างานคลายกัน ตั้ งแต กระบวนการเตรีย ม
ดิน สวนผสม รวมถึงทางดานความปลอดภั ย ไม ว าจะเป นด านการป องกันอัค คี ภั ย ในห องที่ มี เตาเผา
รวมถึงการระบายอากาศ
สวนบริการสนับสนุนและสวนกลาง นักศึกษาที่ศึกษาอยู ที่ สถานที่ ตั้ งเดิ ม (ขางโรงละคร
แหงชาติ) ของคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุ ริย างค ในชว งเวลาที่ รอเรีย น จะอยู ที่ โ รงอาหาร
หองสมุด หรือตามหองเรียนตางๆเนื่องจากถูกจํ ากัด เรื่องพื้นที่ นักศึ กษาสว นมากจะอยู ที่ โ รงอาหาร
ตลอดทั้งวัน แตสภาพปจจุบันเปนโรงอาหารที่ทําไวชั่วคราวเท านั้น จะมี การปรับ ปรุงโรงอาหารเดิ ม
ทางดานทิศเหนือติดกับถนนราชินีฝงโรงละครแห งชาติ แต โ ครงการได ถูกระงับ ไป กิจ กรรมในโรง
อาหารนอกจากจะเปนที่รับประทานอาหารแลว ยังเปนที่พบปะพูดคุย ทําการบาน อานหนังสือ แต ติ ด
ปนหาเรื่องขนาดของพื้นที่ จํานวนโตะ รวมถึงกลิ่นและควันในการประกอบอาหารของรานค า ซึ่งเป น
สถานที่ปรับปรุงมาจากใตถุนอาคารเดิม ไม ถูกสุขลักษณะที่ จ ะเป นโรงอาหาร ห องสมุ ด เป นสถานที่
หนึ่งที่นักศึกษาเขาไปใชใ นชว งพักหรือรอเขาเรีย น แต ป ระสบป ญ หาเรื่องของพื้นที่ ที่ มี ขนาดเล็ก
ปริมาณของหนังสือนอย บริเวณอานหนังสือสามารถรองรับไดประมาณ 25 คน รวมทั้ งยั งไม มี บ ริเวณ
ถายเอกสารและเขาเลมบริการ ที่นั่งพักผอน ลานกิจกรรม พื้นที่ สีเขีย ว ที่ จ อดรถก็เป นความต องการ
ของนักศึกษา ครูอาจารยและบุคลากร ณ ที่ตั้งเดิม
สวนบริการสนับสนุนและสวนกลางของที่ตั้งคณะศิลปวิจิตร ในบริเวณวิ ท ยาลัย นาฏศิ ลป
ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมนั้น ไมมีสวนกลางของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีแตอาคารคณะเพีย ง
หลังเดียวเทานั้น โรงอาคารก็ใชรวมกับทางวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งมีจํานวนนักเรีย นจํ านวนมากอยู แลว
มีหองสมุดที่คณะ สวนที่นั่งพักก็อยูรับบริเวณอาคารคณะศิลปะวิจิตร ซึ่งทางนักศึก ษามี ค วามต องการ
ที่จะมีพื้นที่พักผอนเพิ่มเติม สหกรณขายของเพราะรานคาที่ขายของอยูไกล ตองใชเวลาในการเดิ นทาง
ลานกิจกรรมเพราะตอนนี้ใชโถงบริเวณชั้นลาง และลานประติมากรรม
สว นบริการสนับ สนุนและสว นกลางแต ละคณะมี ป ญ หา ขอเสนอแนะที่ ค ลายกัน คื อ
พื้นที่สํานักงาน หองพักอาจารย หองประชุม หองเก็บของ หองน้ํามีจํานวนนอยรวมถึงสถานที่ จ อดรถ
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ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการปรับปรุงพื้นที่ใชสอยจากอาคารที่ มี อยู เดิ ม ที่ มี ลักษณะเป นอาคารตาม
แนวยาวและมีระเบียงอยูทางดานหนาอาคารแตท างคณะศิ ลปะวิ จิ ต รจะแตกต างจากคณะอื่นตรงที่
สวนสํานักงานคณะฯจะอยูที่ชั้น 7 ซึ่งไมสะดวกในการติด ตอจากหนวยงานภายนอก โดยมี เหตุ ผลคื อ
ชั้นลางๆของอาคารเป นที่ ตั้ งของสาขาวิ ชาประติ ม ากรรมและสาขาวิ ชาภาพพิม พ ซึ่งมี ผลกระทบ
มลภาวะทางเสียงและฝุน เนื่องจากทางคณะฯโดนจํากัดเรื่องพื้นที่ในการกอสรางคณะ
สว นสนับ สนุนการศึ กษา ได แ กฝายทะเบี ย นและประมวลผล ฝายการเงินและบั ญ ชี ฝ ายกิจ การ
นักศึกษาปจจุบัน หนายงานตางไดทําการยายไปอยู ที่ อาคารสํานักงานอธิ การบดี ใ นบริเวณวิ ท ยาลัย
นาฏศิลป ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนอาคารที่สรางใหม แตฝายทะเบี ย นและประมวลผล
ยังอยู ณ ที่ตั้งเดิมทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการประสานงาน ติดตอ ในสวนของนักศึ กษาและบุ ค ลากร
ในสถาบันฯ
วิถีชีวิต กิจวัตรประจํ าวั น สว นมากเวลาชว งเชาที่ ม าเรีย น ตอนกลางวั นและตอนเย็ น
นักศึกษาจะอยูที่โรงอาหาร และบางสวนจะอยูที่หองสมุด หองซอมและห องเรีย น ซึ่งสามารถรองรับ
จํ านวนนักศึ กษาได นอยอยู แลว ถามี ก ารเพิ่ม พื้นที่ พักผอนหรือลานทํ ากิจ กรรมก็จ ะสามารถชว ย
แกปญหาได ในชวงเวลาในตอนเลิกเรียน หรือตอนเย็น นักศึกษาจะมาทํากิจกรรมกันเช น ซอมรํา เลน
กีฬา บริเวณลานหนาหอศิลปวังหนา และรอบโบสถวัดบวรสถานสุท ธาวาสหรือโบสถวั ด พระแกว วั ง
หนา สวนคณะศิ ลปะวิ จิ ต รนักศึ กษาสว นใหญ จ ะอยู ป ระจํ าชั้นแต ละสาขาวิ ชาของตั ว เอง แต จ ะมี
บางสวนที่อยูบริเวณรอบๆชั้นลางของคณะฯ
ภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คําถามแรกเกี่ยวกับการยายสถาบันฯจากที่ เดิ ม ไป
ที่ตั้งใหม จะมีอยู2 แนวคิด คือ ยายและไมยาย เหตุผลของความคิดเห็นที่ ย ายจากที่ เดิ ม เพราะ การ
จํากัดของพื้นที่ที่ยากตอการขยายตัวซึ่งจากขอมูลขางตนเรื่องอาคารสถานที่ โดยที่ การผังไม ไ ด มี การ
วางแผนมาตั้งแตตนเพราะติดปญหาเรื่องงบประมาณในสมัยนั้น สวนแนวคิดที่ไมยาย เพราะที่เดิ ม เป น
พื้นที่ประวัติศาสตร เปนวังหนาเดิม และมีโบสถวั ด บวรสถานสุท ธาวาสเป นศู นย กลางหรือศู นย รวม
ของสถาบันฯ เหตุผลวายายหรือไมยายนั้น ไม มี ป จ จั ย เรื่องของระดั บ ชั้นป ของนักศึ กษา หรือความ
อาวุ โ สของตั ว ครู อาจารย ผูสอนคํ าถามที่ 2 เป นสถานที่ ตั้ งใหม ใ นกรณีที่ มี การย ายจากที่ ตั้ งเดิ ม
สวนมากมีความเห็นวา ไมไกลเกิน 1 กิโลเมตร จากที่เดิม คํ าตอบรองลงมาเป นที่ วิ ท ยาลัย นาฏศิ ลป
ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมเพราะมีพื้นที่กว างขว าง คํ าถามที่ 3 กรณีย ายไปที่ ตั้ งใหม แลว นํา 3
คณะ ทั้งคณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และ คณะศิลปนาฏดุริยางคมารวมอยูในบริเวณเดียวกันจะมี
ความคิดเห็นเปนอยางไร แลวคิดวามีกิจกรรมอะไรที่ สามารถทํ ารว มกันได คํ าตอบเป นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันคือ เห็นดวย เพราะจะไดรวมกันเปนสถาบันเดียวกัน สวนกิจกรรมที่ สามารถทํ ารว มกันได นั้น
มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การรับนอง ประชุมเชียร กีฬ าสถาบั นฯ แต ป จ จุ บั น ทั้ ง3คณะอยู
หางกัน จึงสงผลใหการดําเนินในกิจกรรมตางๆไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จากการสัมภาษณดวยคําถามปลายเปดทําใหเกิดคําตอบจากหัวข อคํ าถามที่ มี ลักษณะที่
คลายคลึงกันหรือเหมือนกัน ทั้งจาก ครู คณาจารย และตัวนักศึกษาเองทําใหตองหาวิ ธี หรือหลักการ
ทางสถิติของคํ าตอบจากการสอบถาม สัม ภาษณ โดยการใชแบบสอบถามแบบปลายป ด โดยนํา
ตัวเลือกใหตอบจาก คําตอบที่ไดมาจากแบบสอบถามแบบปลายปด โดยแบ งเป น 2 ประเด็ น คื อ 1.
การใหคะแนนจากโจทยคําถามโดมมี ค ะแนนเต็ ม 5 คะแนน = ดี ม าก,4 คะแนน = ดี ,3 คะแนน =
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พอใจ พอใจ,2 คะแนน = พอใช,1 คะแนน = แกไ ข,0คะแนน =ไม ดี สว นที่ 2.จะเป นคํ าถามที่ มี
ตัวเลือกจากคําตอบสวนมากจากแบบสอบถามปลายปด โดยแบงการสอบถามอยูสองสถานที่ คือ ที่ตั้ ง
เดิม ณ ปจจุบัน ซึ่งมีคณะ ศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค สวนอีกสถานที่ คื อ ที่ ตํ าบลศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเปนที่ตั้งของคณะศิลปวิจิตร
ผลแบบสอบถามแบบปลายปด
การเรียนการสอน บรรยากาศในการเรีย นการสอนของคณะศิ ลปศึ กษาและคณะศิ ลป
นาฏดุริยางคมีคาระดับความพึงพอใจถึงดีมากเท ากับ 90% และมี ค ะแนนภาพรวมในการเรีย นการ
สอนและจํานวนครู อาจารยตอจํานวนนักศึกษา มีคาระดับความพึงพอใจถึงดี ม ากเท ากับ 80% สว น
คณะศิลปะวิจิตร มีคาระดับความพึงพอใจถึงดีมากเทากับ 100% และมีคะแนนภาพรวมในการเรีย น
การสอนและจํานวนครู อาจารยตอจํานวนนักศึกษา มีคาระดับความพึงพอใจถึงดี ม ากเท ากับ 100%
(ดู ภ าพที่ 35)จากค าจะเห็ นได ว า คณะศิ ลปวิ จิ ต รมี ค วามพึ งพอใจมากอันเนื่องมาจากพึ่งได รั บ
งบประมาณสรางอาคารใหมพรอมเขาใชงานแลว

ภาพที่ 35 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ภาพรวม อาจารยตอจํานวนนั กศึกษา
สถานที่ภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
หองเรียน วิชาสามัญ
เปนวิชาที่เรียนรวมกัน เริ่มที่ คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุ ริย างค ในสว นของสื่อ
การสอน มี ค วามพึงพอใจถึง 65%สิ่ งอํานวยความสะดวกต างๆ เชน ระบบปรับ อากาศ ระบบ
โสตทัศนูปกรณระดั บ ความพอใจแค 54% จํ านวนนักศึ กษาในการเรีย นการสอนต อห อง 79%ที่ มี
ระดับความพึงพอใจ สวนบรรยากาศในการเรีย นการสอน มี ระดั บ ความพึงพอใจถึง 85% อุป กรณ
ครุภัณฑในการเรียนการสอน มีความพึงพอใจแค 64% จํ านวนห องเรีย นและขนาดของห องเรีย น มี
ระดับความพึงพอใจ 78%และ90%ตามลําดับ ในสว นของ คณะศิ ลปวิ จิ ต ร สื่อการสอน มี ค วามพึง
พอใจถึง 57%สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบโสตทั ศ นูป กรณระดั บ ความ
พอใจแค 71% จํ านวนนักศึ กษาในการเรีย นการสอนต อห อง 86%ที่ มี ระดั บ ความพึงพอใจ สว น
บรรยากาศในการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจถึง 93% อุปกรณ ครุภัณฑในการเรีย นการสอน
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มีความพึงพอใจแค 64%จํานวนของหองเรียน มีระดับพอใจถึง 79% และขนาดของห องเรีย นมี ค วาม
พอใจถึง 86% (ดูภาพที่ 36และ37)คาเปอรเซ็นตของอุปกรณและครุภัณฑมีค าต่ํ ากว าสว นอื่นๆแสดง
ใหเห็นวา ตองมีการจัดการในสวนนี้

ภาพที่ 36 แสดงแผนภูมิผลคะแนน หองเรียนวิชาสามัญคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค

ภาพที่ 37 แสดงแผนภูมิผลคะแนน หองเรียนวิชาสามัญคณะศิลปวิจิตร
ห อ งเรีย น วิ ช าประจํ า สาขาวิ ชา ส ว นมากจะเป น วิ ช าปฏิ บั ติ โดยใช คํ า ถามตาม
แบบสอบถามเหมือนกับ วิชาสามัญ มีผลคะแนนดังนี้ คณะศิลปศึกษาและคณะศิ ลปนาฏดุ ริย างค ใน
ดานสื่อการสอนจะมีคะแนนความพอใจ 73% ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ71% จํานวนนักศึ กษา
ในการเรียนการสอนตอห อง 84% บรรยากาศในการเรีย นการสอน 93% อุป กรณ ครุภั ณฑ ใ นการ
เรียนการสอน 76%จํานวนของห องเรีย นและขนาดของห องเรีย น 74% เฉลี่ย แลว มี ค วามพอใจใน
หัวขอที่สอบถามดังที่ไดกลาวมา เทากับ 78% สวนคณะศิลปวิจิ ต รจะมี ค าความพอใจใกลเคี ย งกับ 2
คณะฯ เฉลี่ย81% นั้นทําใหเห็นวา นักศึกษามีความพอใจในสวนของหองเรี ย นวิ ชาประจํ าสาขาวิ ชาฯ
(ดูภาพที่ 38และ39)
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ภาพที่ 38 แสดงแผนภูมิผลคะแนน สถานที่ วิชาประจําคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค

ภาพที่ 39 แสดงแผนภูมิผลคะแนน สถานที่ วิชาประจําสาขาวิชาคณะศิลปะวิจิตร
สวนบริการ สวนกลาง ซึ่งประกอบไปดวย โรงอาหาร หองสมุ ด ห องน้ํา สถานที่ พักผอน
หัวขอในการสอบถามคือ มีสภาพแวดลอม ความพรอม ความสะดวกสบายและขนาดพื้นที่เปนอย างไร
ผลปรากฏวา มีความพึงพอใจ ประมาณ 52% (ดูภาพที่ 40)จากขอมู ลทั้ ง3คณะฯซึ่งแสดงให เห็ นว า
ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีพื้นที่สวนกลางไมพอตอความตองการ

ภาพที่ 40 แสดงแผนภูมิผลคะแนน สภาพแวดลอม สวนบริการ สวนกลาง
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สวนสนับสนุนการศึกษา ประกอบไปดวย ฝายทะเบียน ฝายการเงิน ฝายกิจการนักศึ กษา
จากแบบสอบถาม ในการติดตอ สื่อสาร ของเจาหนาที่ทั้ ง 3 คณะฯมี ผลความพึงพอใจนอยมาก คื อ
ต่ํากวา 50% โดยเฉพาะ คณะศิลปวิจิตร ผลความพึงพอใจแค 20% สวนความเหมาะสมของสถานที่ที่
ใหบริการ ถือวามีผลความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง3คณะฯ ที่ 65% สว นระยะทางในการติ ด ต อ คณะศิ ลป
วิจิตร มีผลความพึงพอใจ 30%เนื่องจาก สวนให บ ริการดั งกลาวตั้ งอยู ที่ ที่ ตั้ งเดิ ม (วั งหนา)ทํ าให การ
เดินทางมาติดตอไมคอยสะดวกมากนัก (ดูภาพที่ 41)

ภาพที่ 41 แสดงแผนภูมิผลคะแนน สภาพแวดลอม ความสะดวกสบาย สวนสนับสนุนการศึกษา
กิจวัตรประจําวัน เป นขอมู ลที่ ต องการรูว านักศึ กษาทํ าอะไร ที่ ไ หน ในอาณาเขตของ
สถาบันฯ ผลจากแบบสอบถามเริ่มจากคณะที่ตั้งอยู ณ ที่ ตั้ งเดิ ม คื อ คณะศิ ลปศึ กษาและคณะศิ ลป
นาฏดุริยางค หัวขอชวงระยะเวลาที่รอเรียน ชอบอยูที่ไหน ของ สถาบั นฯ สว นมากนักศึ กษาจะอยู ที่
โรงอาหาร หองสมุด หองซอม ที่มีรมเงา และ สโมสร ตามลําดับ สวน คณะศิลปวิจิตร เปอรเซ็นต ม าก
ที่สุด คือ อยูบริเวณโถงตามสาขาวิชาฯ โถงชั้นลางและโรงอาหาร ตามลําดั บ หั ว ขอในแบบสอบถาม
ที่วา หลังเลิกเรียน ชอบอยูที่ไหน ของ สถาบันฯคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุ ริย างค สว นมาก
จะอยูที่โรงอาหาร หองซอม ที่มีรมเงาและหองสมุด ตามลําดับ สวนคณะศิลปวิจิตร จะอยูที่โถงประจํ า
ชั้นในแตละสาขาวิชาและบริเวณโถงชั้นลาง (ดูภาพที่42)

ภาพที่ 42 แสดงแผนภูมิผลคะแนน กิจวัตรประจําวันของนักศึกษาใน สถาบันฯ
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คําถามทั่วไป ประเด็นคําถามที่วา ถาใหยายสถาบั นฯไปอยู ที่ อื่น มี ค วามคิ ด ว า ผลการ
สํารวจปรากฏวา ไมยายถึง 67% ของผลคะแนนจากคณะฯที่อยู ณ ที่ตั้งเดิม (ดูภาพที่ 43)

ภาพที่ 43 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามเรื่องการยายสถานที่ของสถาบันฯ
คํ าถามขอที่ 2 ถาจํ าเป นต องย ายควรจะย ายไปอยู ที่ ไ หนผลการสํารวจปรากฏว า ภายในรัศ มี 1
กิโลเมตร เทากับ 43% ผลของ คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค สวนเปอรเซ็นต ที่ ไ หนก็ไ ด
มีคาเฉลี่ยทั้ง3คณะที่ 59% สวนยายไปที่ ตั้ งที่ ศาลายา(วิ ท ยาลัย นาฏศิ ลป กรุงเทพฯ ณ ป จ จุ บั น)มี
คาเฉลี่ยที่19%(ดูภาพที่ 44)

ภาพที่ 44 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามถาจําเป นตองยายควรจะยายไปอยูที่ไหน

คําถามตอมาคือ ถาไมยายจะปรับปรุ งสว นไหนเป นอันดั บ แรก คํ าตอบในสว นคณะศิ ลปศึ กษาและ
คณะศิลปนาฏดุริยางค ที่มีที่ตั้ง ณ ที่ตั้งเดิม ปรากฏระดับผลคะแนนคือ โรงอาหาร ห องเรีย น ห องน้ํา
และ สถานที่ พั กผ อน เรีย งตามลํา ดั บ คณะศิ ล ปวิ จิ ต ร สถาที่ พัก ผอ น ห อ งเรีย นละโรงอาหาร
ตามลําดับคะแนน (ดูภาพที่ 45)
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ภาพที่ 45 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามถาไมยายจะปรับปรุงสวนไหนเปนอันดับแรก
คําถามตอมาคือ ถา นํา 3 คณะ มารวมกันในสถานที่ ที่เดียวกัน มีความเห็นวาอยางไร มีคําตอบที่ เห็ น
ดวยถึง 85% จากคาเฉลี่ยทั้ง3คณะฯ ไมเห็นดวยแค30%จากทาง คณะศิลปศึกษาและคณะศิ ลปนาฏ
ดุริยางคเพียง2คณะฯเทานั้น (ดูภาพที่ 46)

ภาพที่ 46 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามความเห็นที่เอา3คณะฯมาอยูที่เดียวกัน
คําถาม คิดวาจะทํากิจกรรมอะไรรวมกัน จาก 3 คณะได มีผลคะแนนดังนี้ แขงกีฬ า รับ นอง ไหว ค รู
นิทรรศการและการแสดง ตามลําดับคะแนน เปอรเซ็นต (ดูภาพที่ 47)

ภาพที่ 47 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามทํากิจกรรมอะไรรวมกัน จาก 3 คณะได
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“ถานึกถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป จ ะนึกถึง” ผลคะแนน เรีย งลําดั บ จากมากไปหานอยของ คณะ
ศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางคดังนี้ โบสถวัดพระแกววังหนา นาฏศิลปไทย พระพิฆเนศศิลปทุ ก
แขนง และ ดนตรี สวนคณะศิลปวิจิตรก็จะเรียงลําดับจากนาฏศิลปไทย พระพิฆเนศศิลปทุกแขนงและ
ดนตรี(ดูภาพที่ 48)

ภาพที่ 48 แสดงแผนภูมิผลคะแนน ประเด็นคําถามถานึ กถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะนึกถึง
ผลสรุปจากแบบสอบถามและการวิเคราะห
หองเรียนวิชาสามัญ จํานวนหองเรียนมีความพึงพอใจมาก แต สิ่งอํานวยความสะดวกที่
สนับสนุนในการเรียนการสอน เชนระบบปรับอากาศ ระบบโสตทัศนูปกรณ นักศึ กษามี ค วามพึงพอใจ
นอยมาก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา สภาพปจจุบันหองเรีย นวิ ชาสามั ญ ไม เพีย งพอต อความต องการ
จากผลที่ปรากฏมาจากการแกปญหาจากทางสถาบันฯในการจัดตารางการใชหอง
หองปฏิบัติการ ผลปรากฏวา นักศึ กษามี ค วามพึงพอใจมาก แต ป รากฏว าจํ านวนห อง
และขนาดพื้นที่มีความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งตรงกับการวิเคราะหที่วาหองปฏิบั ติ การขาดพื้นที่ ใ ชสอย
ที่ตอบสนองกิจกรรม การฝกปฏิบัติ เชนหองแตตัว หองเก็บอุปกรณ เปนตน
สว นบริการ สว นกลาง นักศึ กษามี ค วามพึ งพอใจนอยมากในพื้น ที่ ดั งกลาว เชน โรง
อาหาร หองสมุด หองน้ํา สถานที่พักผอน จากการวิเคราะหก็ตรงกับที่ผลจากแบบสอบถาม
สวนสนับสนุนการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจนอยมากจากการรับ บริการของสว นนี้
ซึ่งประกอบไปดวย ฝายทะเบียน ฝายการเงิน และฝายกิจกรรมนักศึ กษา สว นมากจะเป นการบริการ
ของเจาหนาที่ที่ใหบริการ
กิจวัตรประจําวัน ในชวงเวลาที่ รอเรีย นนักศึ กษาสว นมากจะอยู ที่ โ รงอาหาร ห องสมุ ด
หองปฏิบัติการ และที่มีรมไม พื้นที่ดังกลาวก็มีความตองการใชในเวลาหลังเลิกเรียนเชนกัน
การยายสถานที่ของสถาบันฯ มีเปอรเซ็นต ของค าที่ ไ ม ย ายสูงกว าย ายไปที่ อื่น จากการ
วิเคราะหเห็นวา ที่ไมยายเนื่องจากนักศึกษาที่เรียนอยูที่ตั้ งเดิ ม เห็ นว าเป นพื้นที่ ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร ใน
การยายนั้นปรากฏวาสถานที่ที่ไหนก็ไดกับอยูใกลที่เดิมมีผลคะแนนที่ เท ากันสว นย ายไปที่ ศ าลายาซึ่ง
เปนที่ตั้งของวิทยาลัยนาฏศิลปมีผลคะแนนรองลงมา
การนํา3คณะมาอยูในบริเวณเดี ย วกัน ปรากฏว ามี เปอรเซ็นต ที่ สูงมากที่ เห็ นด ว ย สว น
กิจกรรมที่ทํารวมกันนั้นจะมีกีฬาสี รับนอง ไหวครู การแสดงและนิทรรศการตามลําดับ
เมื่ อพู ด ถึง สถาบั นบั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป คนสว นจะจะนึกถึ ง โบสถวั ด พระแกว วั งหน า
นาฏศิลปไทย ศิลปะทุกแขนง พระพิฆเนศ และดนตรี ตามลําดับ
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การหาพื้นที่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนสถาบันที่จัด การศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิ ลป คี ต ศิ ลป
และช างศิ ล ป ระดั บ พื้นฐานจนถึงวิ ช าชีพขั้ นสูง รวมถึ งการอนุรัก ษ พัฒ นา สื บ สานและเผยแผ น
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะใหน้ําหนักดานการจัดการเรียนการสอนเปนอันดับหนึ่งเนื่องจากการที่ จ ะสืบ สาน
เผยแผรวมถึงการสรางสรรค นวัตกรรมใหมๆนั้นตองศึกษาพื้นฐานของแต ละแขนงวิ ชาให มี ค วามถอง
แทและความชํานาญในสาขาวิชานั้นๆ เปนถานการศึ กษาที่ มี การรวมกันทั้ งภาพ เสีย ง และงานชาง
ศิลปครบแขนงสาขาอยูในที่เดียวกัน ซึ่งจะเกิด ลักษณะบางอย างของการรว มกัน(ดู ภ าพที่ 49)พื้นที่
ดังกลาวถาลองมาตี ค วาม ตามหลักความต องการของมนุษ ย ที่ ป ระกอบไปด ว ยความต องการทาง
กายภาพ คือประโยชนใชสอย(Function)เปนหลัก แตก็ยังมีความตองการทางดานจิตใจ โดยเกี่ยวของ
กับศิลปะ(Art) โดยแบ งเป นรูป ธรรมและนามธรรมเพื่อเป นกระบวนการคิ ด ในการวิ เคราะห สว น
รูปธรรมนั้นไดตีความหมายเปน สถานที่ทําการเรีย นการสอน และ สว นสําแดงหรือแสดงออก สว น
นามธรรมนั้นตีความไดเปน วิชาที่ใชในการเรียนการสอน หลักสูตรที่สําคัญคือ ความเป นสถาบั นฯ ซึ่ง
ทั้งหมดจะตองมีสวนบริหารและสวนบริการเพื่อสนับสนุนโครงการ พื้นที่ที่ไดมาใสแนวคิดให ทั้ ง3 สว น
ใหมีปฏิสัมพันธกันโดยการปดกันการรับรูเพื่อภาวะความเป นสว นตั ว ซึ่งจะได วิ เคราะห ใ ห ไ ด ม าของ
พื้นที่ตอไป

ภาพที 49 แสดงแนวคิดการหาพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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แนวคิดการแบงพื้นที่ของโครงการ หนาที่ใชสอยเปนตัว บ งบอกหนาที่ การทํ างานหรือ
ประโยชนของพื้นที่ใชสอยวามีหนาที่ใชทําอะไร จากแนวคิดของโครงการขางตนสามารถแบ งออกเป น
2สวนประกอบไปดวย หนาที่ ใ ชสอยหลัก ของโครงการ เนื่องจากโครงการเป นสถานศึ กษา ทํ าให
หนาที่ใชสอยหลักคือการเรีย นการสอน หนาที่ ใ ชสอยรอง เป นสว นที่ เสริม ให ระบบหนาที่ ใ ชสอยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก สวนบริการทาง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานระบบต างๆ หรือ
เรียกอีกอย างหนึ่งว าสว นบริการด านหลังอาคาร (Back of the House) ซึ่งจากหลักการวิ เคราะห
ขางตนสามารถแบงสวนประโยชนใชสอยเพื่อใชในการวิเคราะหสามารถแบงเปน 3 สว น คื อ สว นที่ 1
สวนใหการศึกษา ประกอบไปดวย สวนหองเรียน แบงออกเปน หองเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ และ
ลานกิ จ กรรมต า งๆ ส ว นสนั บ สนุ น ส ว นให การศึ ก ษา เป น ส ว นที่ เ สริม ให การใชส อยหลั ก ให มี
ประสิทธิภาพ สวนที่ 2 คือ สวนสนับสนุนและบริหารโครงการ ก็คื อ สํานักงานอธิ การบดี โรงอาหาร
ห องสมุ ด สว นที่ 3 คื อ สว นรวบรวมและเผยแพร ได แก หอศิ ลป โรงละคร ซึ่งสว นนี้ไ ม ไ ด อยู ใ น
ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้
ผู ใ ช ส อย ในสว นของห องเรีย นประกอบไปด ว ย ผูใ ห บ ริ การและผูรับ บริ การ ซึ่ง ผู
ใหบริการประกอบไปดวย อาจารย เจาหนาที่ สวนผูรับ บริการจะเป นนักศึ กษาและผูม าติ ด ต องานผู
ใหบริการ จะประกอบไปดวย ฝายบริหารทั้งที่เปนภาพรวมคือ สํานักงานอธิ การบดี และของทาง 3
คณะ ซึ่งเปน 4 ใน 19 หนวยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีรายละเอียดดังนี้
สํานักงานอธิการบดี มีอัตรกําลัง ทั้งหมด 78 คน แบ งประกอบไปด ว ย กองงาน 3 กอง
คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองการศึกษา คณะศิลปวิจิตร มีบุคลากร 1 คน อาจารย 16
คน และพนักงานราชการ 13 คน รวมมีอัตรากําลัง 30 คน คณะนาฏดุ ริย างค มี อัต รากําลัง 25 คน
แบงเปน อาจารย 9 คน สายบริห ารและสนับ สนุน 16 คน คณะศิ ลปศึ กษา มี อัต รากําลัง 40 คน
แบงเปน อาจารย 20 คน สายบริหารและสนับสนุน 20 คน53
ผูรับบริการ ประกอบไปดวย บุคคลภายนอกที่มาติดตอ และ นักศึกษา
นักศึกษา จะประกอบไปดวยนักศึกษาทั้งหมด 4 ชั้นป โดยมีจํานวนรวมกันทั้งหมด 1,280 คน64 โดย
แยกเปนสาขาวิชาของแตละคณะดังนี้
คณะศิลปะวิจิตร ประกอบไปดวย 3 ภาควิชา โดยแยกเปนสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขาวิชา
รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 440 คน แยกไดดังนี้
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
3

กระทรวงวัฒนธรรม, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, “รายงานประจําป2555 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป, “ 25 ตุลาคม 2555.
4
เรื่องเดียวกัน
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สาขาประติมากรรม
สาขาภาพพิมพ
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
3.ภาควิชาออกแบบ
สาขาออกแบบตกแตงภายใน
รวมจํานวนนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร

15
15
15

15
15
15

15
15
15

15
15
15

60
60
60

25

25

25

25

100
440

คณะศิลปะนาฏดุริยางค ประกอบไปดวย 2 ภาควิช า โดยแยกเป นสาขาวิ ชาทั้ งหมด 3
สาขาวิชารวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 220 คน75 แยกไดดังนี้
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
คน แยกไดดังนี้
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
86

5

เรื่องเดียวกัน, 53.
เรื่องเดียวกัน

6
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พื้นที่ใชสอยในโครงการ การเรียนการสอนเป นหนึ่งในหนาที่ ใ ชสอยหลักของโครงการ
แตในหนาที่ใชสอยก็จะมีกิจกรรมเปนสวนประกอบ พฤติกรรมในการกระทํากิจกรรมนั้นๆ เพื่อที่ จ ะได
พื้นที่ใชสอยที่มีขนาด ตําแหนง ตามความตองการในกิจกรรมนั้นๆรวมถึงอุปกรณ ครุภัณฑ และระบบ
ประกอบอาคารสนับสนุน ในการไดมาซึ่งหนาที่ ใ ชสอยในสว นของการศึ กษานั้นได นําตารางสอนมา
วิเคราะหกิจกรรมที่ประกอบเปนกิจกรรมหลักคื อการเรีย นการสอนว ามี การใชพื้นที่ ใ นสว นไหนบ าง
ประกอบกับไดนําขอมูลพื้นที่ที่เกิดกิจกรรมจากการสอบถาม การสัมภาษณของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรในสถาบันเอง ซึ่งป ญ หาหลักก็คื อ จํ านวนห องเรีย น สถานที่ พักผอน รวมถึงโรงอาหารไม
เพียงพอ จากการนําตารางสอนทั้ง3คณะเขามาซอนทับกันทําใหวิเคราะหไดวา มี การจั ด การเรีย นการ
สอนโดยแบงชวงพักกลางวันเปน2ชวง คือชวงที่1เวลา 11.30น-12.30น และชว งที่ 2 เวลา 12.30น.13.30น.เพื่อใหพอตอความตองการการใชโรงอาหารและพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมที่ มี ค วามจํ ากัด
ในเรื่องพื้นที่จากการวิเคราะหพฤติกรรมและกิจกรรมหลักของแต ละคณะฯแต ละสาขาวิ ชาฯได มี การ
แบงเปน 4 ชวงเวลา คือ ชวงกอนเขาเรียน ชวงการเรีย นการสอนตอนเชา ชว งพักกลางวั นและกอน
เขาเรียน ชวงการเรียนการสอนตอนบาย และชวงหลังเลิกเรียน

ภาพที่ 50 แสดงภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรีย นเชา-บาย

ภาพที่ 51 แสดงภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรีย นแตชวงเชา

ภาพที่ 52 แสดงภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรีย นแตชวงบาย
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จากขอมูลขางตนสามารถแบงกิจกรรมในสวนหองเรียนเปน4กิจกรรมหลักๆไดแก
1.กิจกรรมกอนเขาเรียน
2.กิจกรรมการเรียน-สอน ภาคเชา
3.พักกลางวัน
4.กิจกรรมการเรียน-สอนภาคบาย
5.กิจกรรมหลังเลิกเรียน
ซึ่งไดมีการพิจารณาพฤติกรรมเพื่อหาพื้นที่ใช สอยในการสนองกิจ กรรม ในการนี้ไ ด เพิ่ม
แนวคิดของการใชพื้นที่รวมกันทั้ง3คณะฯโดยแทนคา คณะศิลปวิจิต ร คณะศิ ลปะนาฏดุ ริย างค และ
คณะศิลปศึกษา เรียงจากหมายเลข 1 2 และ3ตามลําดับ พรอมกันนั้นยังไดวิเคราะห การป ด กั้นสิ่งเรา
จากการมองเห็นและการไดยินเพื่อไมใหรบกวนความเปนสวนตัว ไว 4 แนวทาง ตามรายละเอีย ดบทที่
2 อาทิเชน แนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราทั้ง 2 แนวทางที่ 2 ปดกั้นการได ยิ นแต ไ ม ป ด กั้นการมองเห็ น
แนวทางที่ 3 ปดกั้นการมองเห็นเพียงอยางเดียว แนวทางสุดทายแนวทางที่ 4 ป ด กั้นทั้ งหมด ในการ
ปดกั้นดังกลาวไดเพิ่มการวิเคราะหถึงการปดกั้นการรับรูของคนขางนอก(in)และปดกั้นการรับ รูจ ากคน
ขางใน(out) ทั้งหมดนี้จะไดนํามาเปนแนวทางในการหาพื้นที่สวนกลางตอไป
ตารางที่ 6 แสดงพื้นที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษากอนเขาเรียน
วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา
แนวทางที่1 แนวทางที่2 แนวทางที่3
กิจกรรมกอน
เรียน

กินขาว
รอเรียน
เปลี่ยนชุด
ฝกปฏิบัติ
รํา
ดนตรี
ศิลปะ
เขาหองน้ํา

พื้นที่รองรับ
กิจกรรม

การใช
ไมปดกั้นทั้ง2
ปดกั้น
พื้นที่รวมกัน
อยาง
เฉพาะการ
ทั้ง3คณะฯ
ไดยิน
in out in out

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น
in out

แนวทาง
ที่4
ปดกั้น
ทั้งหมด
in

โรงอาหาร
หองสมุด
โถงหนาหองเรียน
หองเปลี่ยนชุด
Locker
หองน้ํา

1+2+3
1+2+3
1+2+3
-

√
√
√
-

√
√
√
-

√
-

-

-

-

√
√
√

o
ut
√
√
√

ลานฝกซอม
หองซอมรํา
ลานฝกซอม
หองซอม
ลานฝกปฏิบัติ
หองปฏิบัติการ
หองน้ํา

2+3
2,3
2+3
2,3
1
1
1+2+3

√
√
√
√
-

√
√
√
√
-

√
-

√
√
√
√
-

-

√
-

√
√
√

√
√
√
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ตารางที่ 7 แสดงพื้นที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในการเรียน-สอนภาคเชา (ตอ)
วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา
แนวทางที่1 แนวทางที่2 แนวทางที่3
กิจกรรมการ
เรียน-สอน
ภาคเชา
เรียนทฤษฎี
เรียนปฏิบัติ

พื้นที่รองรับ
กิจกรรม

หองเรียนบรรยาย
หองปฏิบัติการ
นาฏศิลป
-นาฏศิลปไทย
-นาฏศิลปสากล
หองปฏิบัติการ
ดนตรี
-ดนตรีไทย
-ดนตรีสากล
หองปฏิบัติการ
ศิลปะ
-ทั่วไป
-สวนบุคคล

การใช
พื้นที่รวมกัน ไมปดกั้นทั้ง
ทั้ง3คณะฯ
2อยาง

ปดกั้น
เฉพาะการ
ไดยิน
out in out
-

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น
in out
-

แนวทางที่
4
ปดกั้น
ทั้งหมด

1+2+3

in
-

in
√

out
√

2+3
3

√
-

√
-

-

√

-

-

√

√

√
√

√
√

-

-

-

-

√
√

√
√

-

-

-

√
-

-

-

√

√

ตารางที่ 8 แสดงพื้นที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในการพักกลางวัน (ตอ)
วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา
แนวทางที่1 แนวทางที่2 แนวทางที่3
การใช
พักกลางวัน พื้นที่รองรับกิจกรรม พื้นที่รวมกัน ไมปดกั้นทั้ง
ทั้ง3คณะฯ
2อยาง
เปลี่ยนชุด

หองเปลี่ยนชุด
Locker
หองน้ํา
กินขาว
โรงอาหาร
พักผอน
หองสมุด
ลานฝกซอม
ลานฝกปฏิบัติ
รอเรียนบาย หองสมุด
โถงหนาหองเรียน

1+2+3
1+2+3
2+3
1
1+2+3
1+2+3

in
√
√
√
√
√
√

ปดกั้น
เฉพาะการ
ไดยิน
out in out
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น
in out
-

แนวทางที่
4
ปดกั้น
ทั้งหมด
in
√
√
√
-

out
√
√
√
-
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ตารางที่ 8 แสดงพื้นที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในการพักกลางวัน (ตอ)
วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา
แนวทางที่1 แนวทางที่2 แนวทางที่3
การใช
พักกลางวัน พื้นที่รองรับกิจกรรม พื้นที่รวมกัน ไมปดกั้นทั้ง
ทั้ง3คณะฯ
2อยาง
in
ฝกปฏิบัติ
รํา
ดนตรี
ศิลปะ

ลานฝกซอม
หองซอมรํา
ลานฝกซอม
หองซอม
ลานฝกปฏิบัติ
หองปฏิบัติการ

2+3
2,3
2+3
2,3
1
1

√
√
√
√

ปดกั้น
เฉพาะการ
ไดยิน
out in out
√
√
√
√

√
-

√
√
√
√

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น
in out
-

√
-

แนวทางที่
4
ปดกั้น
ทั้งหมด
in

out

√
√

√
√

ตารางที่ 9 แสดงพื้นที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาในกิจกรรมหลังเลิกเรียน

พักกลางวัน

เปลี่ยนชุด
กินขาว
พักผอน
ฝกปฏิบัติ(ตอ)
รํา
ดนตรี
ศิลปะ

พื้นที่รองรับ
กิจกรรม

แนวทางที่1
การใช
พื้นที่
ไมปดกั้นทั้ง
รวมกันทั้ง3
2อยาง
คณะฯ

หองเปลี่ยนชุด
Locker
หองน้ํา
โรงอาหาร
หองสมุด
ลานฝกซอม
ลานฝกปฏิบัติ

1+2+3
1+2+3
2+3
1

in
√
√
√
√

ลานฝกซอม
หองซอมรํา
ลานฝกซอม
หองซอม
ลานฝกปฏิบัติ
หองปฏิบัติการ

2+3
2,3
2+3
2,3
1
1

√
√
√
√

วิเคราะหการปดกั้นสิ่งเรา
แนวทางที่2 แนวทางที่3
ปดกั้นเฉพาะ
การไดยิน

out
√
√
√
√

in
√
-

out
√

√
√
√
√

√
-

√
√
√
√

ปดกั้น
เฉพาะการ
มองเห็น
in out
-

√
-

แนวทางที่
4
ปดกั้น
ทั้งหมด
in out
√ √
√ √
√ √
√
√

√
√
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จากตารางแสดงพื้นที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษาประกอบไปดวย สว นห องเรีย น ได แก
หองเรียนบรรยาย และ หองปฏิบัติการ(หองเรียนปฏิบัติ) ในสวนสงเสริม และสนับ สนุนทางการศึ กษา
นั้นจากการวิเคราะหจะประกอบไปดวย โรงอาหาร สวนพักคอย หองสมุด หองน้ํา ห องLocker สนาม
กีฬา กลางแจง และ ในรม และ ลานกิจกรรม ซึ่งพื้นที่ ใ ชสอยที่ ไ ด ม าจากการวิ เคราะห นี้จ ะนําไปใช
ประกอบกับแนวคิดการจัดพื้นที่ใชสอยตอไป รวมถึงการเห็นวา มี การแยกของพื้นที่ ใ นการเขาถึงที่ บ ง
บอกของความเปน ที่วางสาธารณะ (public space) ที่ ว างกึ่งสาธารณะ (semi-public space) และ
ที่วางสวนตัว(private space) ในแนวคิดของสภาวะความเปนสวนตัว
ตารางที่ 10 แสดงการแบงพื้นที่ จากแนวคิดของสภาวะความเปนสวนตัวของนักศึกษา
ที่วางสาธารณะ
(public space)
โรงอาหาร
หองสมุด
โถงหนาหองเรียน
ลานฝกซอม
ลานฝกปฏิบัติ

ที่วางกึ่งสาธารณะ
(semi-public space)
หองซอมรํา
หองซอมดนตรี
หองปฏิบัติการ นาฏศิลปไทย
หองปฏิบัติการ ศิลปะ

ที่วางสวนตัว
(private space)
หองเปลี่ยนชุด
Locker
หองเรียนบรรยาย
หองปฏิบัติการ นาฏศิลปสากล
หองปฏิบัติการ ศิลปะสวนบุคคล

จากแนวคิดของการใชพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สวนที่ 1 จะเป นสว นให การศึ กษา
สวนสวนนี้จะประกอบไปดวย หองเรียน แบงออกเปน หองเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ และสว น
สนับ สนุน สว นให ก ารศึ กษา ซึ่ งเป นสว นที่ เสริ ม ให การใช สอยหลัก นั่นคื อการเรีย นการสอนให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงสรางหลักสูตรของคณะฯตางๆในสถาบันบั ณฑิ ต พัฒ นศิ ลป ประกอบไปด ว ย คณะ
สิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค มีการแบงเปน3หมวดวิ ชา ได แก 1.หมวดวิ ชา
ศึกษาทั่วไป 2.หมวดวิชาเฉพาะและ3. หมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งในแต ละหมวดจะแบ งออกเป น ชั่ว โมง
บรรยาย(บ)และชั่วโมงปฏิบัติ(ป) ในหมวดศึกษาทั่วไป จะมีการเรียนรวมกันทั้ ง 3 คณะคื อ คณะศิ ลป
วิจิตร คณะศิลปะนาฎดุริย างค และคณะศิ ลปศึ กษา สว นหมวดวิ ชาเฉพาะจะเรีย นรว มกันระหว าง
สาขาวิชาภายในคณะ และแยกแตละสาขาวิชา
พื้นที่หองเรียนบรรยาย
การเรีย นการสอนเป นป จ จั ย หนึ่งของแนวคิ ด การใชพื้นที่ รว มกั นเพื่อให เกิด กิจ กรรม
ระหว างทั้ ง3คณะ เมื่ อเอาตารางสอนของแต ละคณะ แต ละสาขาวิ ชาฯที่ ทํ าการเรีย นการสอนมา
วิเคราะหโดยการซอนทับกันของกิจกรรม ปรากฏวามีขอที่นาสังเกตอยู2ประเด็นคือ
1.มี วิ ชาที่ เรีย นรวมกันทั้ ง3คณะในแต ละชั้นป เป นวิ ชาสามั ญ ซึ่งเป นในสว นของห อ ง
บรรยาย
2.มีวิชาที่เรียนรวมกันระหวางคณะคือคณะศิลปนาฏดุริย างค กับ คณะศิ ลปศึ กษาซึ่งเป น
วิชาทางนาฏศิลป
3.มีรายวิชาที่เรียนรวมกันในคณะฯจากตารางสอนของทั้ง3คณะฯสามารถจํา แนกจํ านวน
นักศึกษาตอหองเรียนไดดังนี้
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ตารางที่ 11 แสดงความตองการใชหองตามจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เรียน
นักศึกษา/หอง
ประเภทวิชา
(คน)
320
วิชาสามัญ

คณะฯที่ใช

สาขาวิชาที่ใช

ทั้ง 3 คณะฯ

ทุกสาขาวิชา

155

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปศึกษา

ทุกสาขาวิชา

110

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปวิจิตร

85

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปศึกษา

80

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปศึกษา

70

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปศึกษา

55

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปนาฏดุริยางค

45

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปศึกษา

30

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปนาฏดุริยางค

25

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปวิจิตร

15

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค

10

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปศึกษา

5

วิชาประจําคณะฯ

คณะศิลปนาฏดุริยางค
คณะศิลปศึกษา

ทุกสาขาวิชา
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
แขนงดนตรีไทย (ปพาทย+เครื่องสาย)
แขนงคีตศิลปไทย
แขนงดนตรีสากล
แขนงคีตศิลปสากล
ทุกสาขาวิชา
แขนงดนตรีไทย (ปพาทย+เครื่องสาย)
แขนงคีตศิลปไทย
สาขาวิชานาฏศิลปไทย
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
สาขาวิชาชางสิปปหมู
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
แขนงคีตศิลปสากล
สาขาวิชาคีตศิลปไทย
สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
แขนงคีตศิลปไทย

แนวความคิดในการกําหนดจํ านวนห องเรีย นบรรยายนั้น ได นําแนวทางการของสูต ร
คํานวณการใชหอง ของเอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ97ซึ่งไดวิเคราะหจากตารางสอน
ที่ทําการเรียนการสอน โดยทําการแยกตามจํานวนขนาดความจุของนักศึกษาในการใชหอง ดังนี้
7

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชน
อาคารของอุดมศึกษา.”(2556).ราชกิจจานุเบกษา เลม 130,ตอนพิเศษ 47ง (11เมษายน): 4-5
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หองเรียนบรรยาย 320 คน
ตารางที่ 12 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 320 คน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1

2

320
320

320
320

คาบเรียนที่
3
4
5
6
7
320x2 320x2 320x2
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

รวม

พักกลางวัน

วัน

จากตารางจะเห็นไดวามีการใชหองที่ทับซอนกันในชวงบายวั นจั นทร ทํ าให ต องมี ห องบรรยายขนาด
320คน เพิ่มอีก1หอง ถาในกรณีแกไขหองที่ ทั บ ซอนกันนี้จ ะทํ าให ค าอัต ราการใชห องต่ํ ากว า 50 %
คํานวณจาก อัตราการใชหอง = จํานวนชั่วโมงที่ใชจริงใน1สัปดาห / จํ านวนชั่ว โมงที่ ค วรใชห องอย าง
เต็มที่ใน1สัปดาห (35ชม.) x 100
ตารางที่ 13 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 320 คน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
320
320
320

2
320
320
320

คาบเรียนที่
3
4
5
320
320
320
320
320
320
320
พักกลางวัน

วัน

6
320
320
320
320

7
320
320
320
320

รวม

ถาจัดวิชาที่มีการซอนทับกันไปในชวงอื่น ก็จะทําใหไมตองมีการเพิ่ ม ห อง รวมถึงอัต ราการใชห องที่ มี
คาเกิน50%เพราะฉะนั้นมีความตองการหองบรรยายขนาด320คนจํานวน1หอง
หองเรียนบรรยาย 155 คน
ตารางที่ 14 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 155 คน(คณะศิลปศึกษา)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
155
155

2
155
155

คาบเรียนที่
3
4
5
6
7
155
155
155
155
155
155x2 155x2 155x2
พักกลางวัน

วัน

รวม
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จากตารางจะมีการทับซอนการใชหองในวันอังคารชวงบาย เสนอโดย ยายวิชาดังกลาวในวันอื่น แต จ ะ
เกิดกรณีที่ อัตราการใชหองจะต่ํากวา 50%นําเสนอโดยเอาวิชาที่มีความจุขนาดใกล เคี ย งกันมา จะได
วิชาของคณะศิลปวิจิตรที่ความจุ110คน ซึ่งวิชาดังกลาวมีการใชหองในวันพฤหัสบดีแควันเดียว
ตารางที่ 15 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 155 คน(คณะศิลปศึกษา+คณะศิลปวิจิตร)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
155
155

2
155
155

110

110

คาบเรียนที่
3
4
5
155
155
155
155
155
110
110
พักกลางวัน

วัน

6
155
155
155
110

7
155
155
155
110

รวม

จากตารางเมื่อนําวิชาของคณะศิลปวิจิตรมาใชหองขนาด155คนจะทําให อัต ราการใชห องขนาด155
คนเกิน50%ทําใหความตองการใชหองขนาด155คนจํานวน1หอง
หองเรียนบรรยาย 85 คน
ตารางที่ 16 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 85 คน (คณะศิลปศึกษา+คณะศิลปวิจิตร)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1

2

3

85

85

85

85

85

85

คาบเรียนที่
4
5
พักกลางวัน

วัน

85

6

7

85

85

รวม

จากตารางความถี่ในการใชหองมี อัต ราการใชห องต่ํ ากว ามาตรฐานคื อ26%จึ งได ห าวิ ชาที่ มี ค วามจุ
ใกลเคียงกัน ไดแก ขนาด80 และ70คน
ตารางที่ 17 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 85 คน(คณะศิลปศึกษา+คณะศิลปวิจิตร)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1

2

3

คาบเรียนที่
4
5

85

85

85

70

70

70

85
70

85
70

85
70

80
85

80
85

80
85

พักกลางวัน

วัน

6

7

รวม
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จากตารางจะเห็นไดวาถาลองนําวิชาที่มีความจุ 80และ70คนมาจัดใหม จะได2หองพรอมกับอัตราการ
ใชหองที่ใกลเคียง50% เพราะฉะนั้นถาเพิ่มความจุหองเรียนขนาด80คนเปน85คน ก็จะทําใหเกิดความ
ยืดหยุนมากขึ้น จึงเสนอวาควรมีหองเรียนบรรยายขนาด 85คน จํานวน2หอง
หองเรียนบรรยาย 55 คน
ตารางที่ 18 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 55 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1

2

3

55

55

55

คาบเรียนที่
4
5

6

7

รวม

พักกลางวัน

วัน

จากตารางมีการใชหองเรียนแค1วันในชวงเชาเทานั้นและคาอัต ราการใชห อง 9% จึ งได ลองนําวิ ชาที่
ขนาดความจุที่ใกลเคียงมาทดลองจัดความตองการในการใชหอง
ตารางที่ 19 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 55 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
45
45
45

2
45
45
45

55

55

คาบเรียนที่
3
4
5
45
45
45
45
45
45
55
พักกลางวัน

วัน

6
45

7
45

45
45

45
45

รวม

จากตารางในวิ ชาที่ มี ค วามจุ 45คนสามารถนํามาจั ด การเรีย นการสอนรว มกันกับ ห องขนาด55คน
ปรากฏวาทําใหหองขนาด55คนมีคาอัตราการใชหองเกิน50%
หองเรียนบรรยาย 30 คน
ตารางที่ 20 แสดงความตองการใชหองเรียนบรรยาย 30 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
30x2
30x2
30x2
30x2
30

2
30x2
30x2
30x2
30x2
30

3
30x2
30x2
30x2
30x2
30

คาบเรียนที่
4
5
พักกลางวัน

วัน

30x2
30
30x2

6

7

30x2
30
30x2

30x2
30
30x2

รวม

64

จากตารางจะเห็นไดวามีการใชหองที่ซอนทับกัน ถาอางอิงค าอัต ราการใชห องเกิน50% สามารถจั ด
หองเรียนขนาด 30 คนได 2หองดังนี้
ตารางที่ 21 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 30 คน หองที่ 1 (คณะศิลปนาฏดุริยางค)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
30
30
30
30
30

2
30
30
30
30
30

3
30
30
30
30
30

คาบเรียนที่
4
5
พักกลางวัน

วัน

6

7

30

30

30

30

30

30

รวม

ตารางที่ 22 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 30 คน หองที่ 2 (คณะศิลปนาฏดุริยางค)
วัน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
30
30
30
30

2
30
30
30
30

3
30
30
30
30

คาบเรียนที่
4
5

6

7

30
30
30

30
30
30

30
30
30

รวม

หองเรียนบรรยายขนาด 25คน
คณะศิลปวิจิตรมีความถี่ในการใชหองที่ทับซอนกันทําใหตองมีการเพิ่มหองอีก1หอง สรุป แลว ต องการ
หองเรียนขนาด 25 คนจํานวน 4หองสวนอีก2คณะฯมีความตองการใชแคคณะฯละ1หอง
ตารางที่ 23 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน หองที่ 1 (คณะศิลปวิจิตร)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1

2

25
25

25
25

คาบเรียนที่
3
4
5
25
25
25
25
25

25

25

25

พักกลางวัน

วัน

25

6
25
25
25

7
25
25
25

25

25

รวม
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ตารางที่ 24 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน หองที่ 2 (คณะศิลปวิจิตร)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1

2

25

25

คาบเรียนที่
3
4
5
25
25
25

25

25
25

25

25

พักกลางวัน

วัน

6
25
25

7
25
25

25
25

25
25

รวม

ตารางที่ 25 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน (คณะศิลปนาฏดุริยางค)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
25
25
25
25
25

2
25
25
25
25
25

คาบเรียนที่
3
4
5
25
25
25
25
25
25
25
25
พักกลางวัน

วัน

6
25
25

7
25
25

25

25

6

7

25
25
25

25
25
25

6
15
15
15
15
15

7
15
15
15
15
15

รวม

ตารางที่ 26 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 25 คน (คณะศิลปศึกษา)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
25
25
25

2
25
25
25

3
25
25
25

25

25

25

คาบเรียนที่
4
5
พักกลางวัน

วัน

25
25
25

รวม

หองเรียนบรรยายขนาด 15คน
คณะศิลปวิจิตรและคณะศิลปศึกษา มีความตองการใช คณะฯละ1หอง
ตารางที่ 27 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 15 คน (คณะศิลปวิจิตร)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1
15
15
15

2
15
15
15

3
15
15
15

15

15

15

คาบเรียนที่
4
5
15
15
15
15
15
พักกลางวัน

วัน

รวม
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ตารางที่ 28 แสดงแนวทางการปรับใชหองบรรยาย 15 คน (คณะศิลปศึกษา)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รวม(ชม.)

1

2

3

15
15
10
15

15
15
10
15

15
15
10
15

คาบเรียนที่
4
5
15
พักกลางวัน

วัน

15
15
15

6
15

7
15

15
15
15

15
15
15

รวม

จากตารางจะเห็นไดวาคณะศิลปวิจิตรมีความถี่ในการใชหองที่ทับซอนกันทํ าให ต องเพิ่ม จํ านวนเป น2
หอง พรอมกันนั้นยังไดนําวิชาที่มีความจุ 15คนและ 10 คนของคณะศิ ลปศึ กษา จากตารางสอนเดิ ม
จะทําใหคาอัตราการใชหอง ไมถึง50% รวมถึงไดเพิ่มหองขนาด15คนอีก1หองเพื่อที่จะรองรับ วิชาที่ มี
ความจุ 5คน สรุปตองใชหองขนาด15คน จํานวน 3 หอง
การหาขนาดพื้นที่หองเรียนบรรยาย กิจกรรมหลักในหองบรรยายจะเปนการทํ าการเรีย น
การสอนโดยมี ผูใ ชสอยหลักคื อ อาจารย และนักศึ กษา กิจ กรรมจะเป นตั ว กําหนดพื้นที่ ใ ชสอยให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมรวมถึงพฤติกรรมของผูใชสอยจะเป นตั ว กําหนดว าจะทํ าอะไร
และมีอุปกรณ ครุภัณฑอะไรบางที่จําเปนรวมถึงระบบอาคารที่จําเป นต อการดํ าเนินการของกิจ กรรม
ซึ่งไดแสดงไดอะแกรมดังรูป

ภาพที่ 53 แสดงไดอะแกรมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา คือเขาหองโดยจะมี การเลือกที่ นั่งว าจะนั่งตรงไหนซึ่งพื้นที่ ดั งกลาวจะเป นใน
สวนของประตูทางเขา การเขาไปนั่งตองมี ระยะในการเขาถึงเกาอี้ ระยะการวางตํ าแหนงและต องมี
เกาอี้ที่ เป นเกาอี้เลคเชอรพรอมกับ มี ที่ ว างกระเป าหรืออุป กรณไ ว ด านลา งหรือด านข างของเกา อี้
ครุภัณฑ ที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาในหองบรรยายประกอบไปด ว ยเกาอี้เลคเชอร
จะมี2แบบคือแบบลอยตัวและแบบติดตายกับที่ ในกรณีที่ ห องเรีย นบรรยายที่ จ ะปรับ ขนาดความจุ
จําเปนตองใชแบบที่ลอยตัว
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ภาพที่ 54 แสดงไดอะแกรมกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย

ภาพที่ 55 แสดงไดอะแกรมกิจกรรมการเรียนการสอนของเจาหนาที่
จากไดอะแกรมขางตนจะเห็นวาการใชพื้นที่ของหองบรรยายจะถูกกําหนดโดยพฤติ กรรม
ที่มีความแตกตางกันของผูใชสอยเอง เชนพนักงานจะเตรี ย มอุป กรณการสอนและเตรีย มความพรอม
กอนที่จะใชหองเพื่อทําการเรียนการสอน ซึ่งจะมี ตั ว กําหนดขนาดและรูป แบบของห องบรรยายคื อ
จํานวนความจุของนักศึกษาในแตละวิชาที่ทําการเรียนการสอน ตั ว แปรสําคั ญ ที่ เป นตั ว กําหนดขนาด
คือ พื้นที่นั่งเรียนตอนักศึกษา1คน ซึ่งจะไดทําการวิเคราะหการใชพื้นที่ดั งกลาวรวมถึง เหตุ ผลในการ
เลือกครุภัณฑโตะเกาอี้บรรยายใหเหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนการใชหอง จากแนวคิดการปรับ เปลี่ย น
ของความจุนักศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพสู งสุด ในการใชห องรวมถึง พื้นที่ เรีย นหรือพื้นที่ ของเกาอี้
เลคเชอรและพื้นที่สอนที่อยูหนาชั้นเรียน
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 29 แสดงการคิดขนาดพื้นที่หองบรรยาย (ตอ)
กิจกรรม

ชวงเวลากอนเริ่มเรียน

1.นศ.เขาเรียน

พท.รองรับ

ครุภัณฑ

ขนาดพื้นที่

ทางเดิน
ทางเดิน
ที่นั่งเรียน

-

30% ของพื้นที่หอ ง

-เกาอี้ Lecture

พื้นที่ตอชุด
0.65x1.00 = 0.65
ตรม.
2.อ.เขาสอน

3.จนท.เตรียม
อุปกรณ

ชวงเวลาเรีย นหนังสือ

พฤติกรรม
การกระทํา
เดินเขาหอง
เลือกที่นั่ง
นั่ง

การเรียนการ
สอน

เดินเขาหอง

ทางเดิน

-

เตรียมเอกสาร+
อุปกรณในการ
สอน

-โตะหนาชั้นเรียน

โตะวางอุปกรณ
เกาอี้
คอมพิวเตอร
คอนโทลเสียง
ภาพ

เดินเขาหอง

ทางเดิน

เตรียมเอกสาร+
อุปกรณในการ
สอน
-ดูจอโปรเจคเตอร

โตะหนาชั้นเรียน

-ดูผูสอนเขียน

30% ของพื้นที่หอ ง

พื้นที่ตอชุด
1.40x1.50 = 2.10
ตรม.

-

30% ของพื้นที่หอ ง

ที่นั่งเรียน

จอโปรเจคเตอร

-

ที่นั่งเรียน

กระดานไวท
บอรด
-
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ตารางที่ 29 แสดงการคิดขนาดพื้นที่หองบรรยาย (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
-ถาม-ตอบ
-เสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย

พท.รองรับ

ครุภัณฑ

ขนาดพื้นที่

ที่นั่งเรียน
หนาชั้นเรียน

* ใชโตะวาง
อุปกรณ

ชวงเวลาเรีย น
เสร็จ

ระยะหางจากจอ
โปรเจคเตอรถึงแถว
แรก 2.50 ม.
ออกจากหอง

นศ.และอ.เก็บของ

ในหองเรียน

เจาหนาที่เก็บ
อุปกรณ
ปดหอง

ในการคิ ด พื้นที่ ใชจํ า นวนนัก ศึ กษาเป นตั ว แปล จากตารางด านบน ได ร วมพื้นที่ โ ต ะอาจารย ที่
ระยะหางจากกระดานหนาชั้นทําให 1คนใชพื้นที่ 1.5 ตรม. จากอัตราสว นพื้นที่ ต อคนที่ ไ ด เมื่ อเที ย บ
กับ เกณฑพื้นที่ใชสอยใน เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีคาที่ใกลเคียงกัน
พื้นที่หองเรียนปฏิบ ัติ
ในที่นี้คือหองปฏิบัติการ จะใชในสวนของหองปฏิบัติการตางๆของ แต ละสาขาวิ ชาที่ ทํ า
การเรียนการสอน โดยจะแยกออกเปน 3 คณะดัง นี้1 .คณะศิ ลปวิ จิ ต ร2.คณะศิ ลปนาฏดุ ริย างค และ
คณะศิลปศึกษาซึ่งแตละคณะจะมีความแตกตางกัน คือ ทางคณะศิลปวิจิตรจะเนนการฝกปฏิ บั ติ ท าง
ศิลปะ สวนคณะศิลปนาฏดุริยางคคณะศิลปศึกษาจะเนนฝกปฏิ บั ติ ไ ปทางนาฏศิ ลป คี ต ศิ ลป ทั้ งไทย
และสากล
หองปฏิบ ัติการคณะศิลปวิจิตร โครงสรางหลักสูตรของคณะศิลปวิตร ประกอบไปดวย 3
ภาควิชา 6 สาขาวิชา โดยแยกวิ ชาทฤษฎี และวิ ชาปฏิ บั ติ โ ดยที่ ภ าคทฤษฎี นอกจากจะมี การเรีย น
รวมกันทั้ง3คณะฯแลวก็ยังมีการเรียนรวมกันในคณะฯ สวนวิชาภาคปฏิ บั ติ ใ นชั้นป ที่ 1 และ2จะมี การ
เรียนรวมกันยกเวนในรายวิชาพื้นฐานศิลปะ 1และ2 ที่ สาขาวิ ชาออกแบบไม ไ ด รว มเรีย นด ว ยในการ
ปฏิบัติงานศิลปะนั้นจะตองมีขั้นตอนหลักๆอยู 5 ขั้นตอนคื อ 1. กอนลงมื อปฏิ บั ติ งาน จะต องมี การ
เตรียมอุปกรณ 2. ปฏิบัติงานจะแยกตามเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 3. เก็บอุปกรณและทํ าความ
สะอาดเครื่องมือ 4. สงงาน ซึ่งจะมีการนําเสนอผลงาน สุดทายคือ 5. เก็บผลงาน
ภาควิชาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย ประกอบไปดวย 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปะ
ไทย แยกออกเปน 2 แขนงวิชา การเรียนการสอนในแขนงสาขาวิชาศิลปไทยนั้นมีความจําเป นอย างยิ่ ง
ที่ตองศึกษางานศิลปกรรมโบราณแบบไทยประเพณี ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสาขาวิ ชาจิ ต รกรรมไทย
งานปนปู นสดในแขนงสาขาวิ ชาชางสิป ปหมู ศึ กษาเทคนิค ขั้นตอนและกรรมวิ ธี ด ว ยการคั ด ลอก
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ของเดิมเพื่อเปนพื้นฐานองคความรูมาสราวสรรคผลงานซึ่งมีความรวมสมั ย นิย ม โดยมี กรอบแนวทาง
ดังตอไปนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
ศึ กษา พื้ น ฐ านงา นศิ ล ป ไท ย
เบื้องตนไดแกการป นปู นสดและ
ลายรดน้ําโดยจะเรีย นรวมกันทั้ ง
2ภาควิ ชาคื อภาควิ ชาศิ ลปไทย
และภาควิ ชาศิ ลปกรรม ยกเว น
ภ า ค วิ ช าอ อ กแ บ บ โ ด ย จ ะ
แบ ง กลุ ม นั ก ศึ กษาออกเป น 5
กลุมๆละ20คน เรีย น3ครั้งต อ1
ภาคเรียนโดยใหครบทุกสาขา ทั้ง
5สาขาวิชา
นักศึกษาชั้นปที่ 2
ศึ กษาพื้นฐานศิ ลปไทยเชนงาน
ปนปู นสดและชางรักเพราะเป น
เท ค นิ ค ที่ เ ห มา ะ ส ม ใ น ก า ร
สรางสรรคงานรูปแบบรวมสมัย
นักศึกษาชั้นปที่ 3
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ
และปฏิ บั ติ ง านสร า งสรรค ใ น
เทคนิคตางๆ
นักศึกษาชั้นปที่ 4
เป นส ว นศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ง าน
โครงการศิ ลปนิพนธ ตามหั ว ขอ
เฉพาะบุ ค คลที่ ผ า นการอนุ มั ติ
แลวจากคณะกรรมการตรวจ

วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพิ่ม
หองปฏิบัติการปนปูนสด
หองปฏิบัติการลายรดน้ํา

เทอมที่1จะเรียนงานป นปู น
สดเบื้องตน
เทอมที่2จะเรียนเทคนิคลาย
รดน้ําเบื้องตน

หองปฏิบัติการปนปูนสด
หองปฏิบัติการลายรดน้ํา
หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย

จํ าทํ า การคั ด ลอกลายจาก
แหลงศิลปกรรม

ห อ งปฏิ บั ติ ก ารส ว นบุ ค คลงาน อาจ าร ย จ ะตั้ ง หั ว ข อ ใ ห
จิตรกรรมไทย
นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ งานตาม
หองปฏิบัติการสวนบุคคลงานป น แขนงวิชาที่เลือก
ปูนสด
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารส ว นบุ ค คลงาน
จิตรกรรมไทย
หองปฏิบัติการสวนบุคคลงานป น
ปูนสด

หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย
ผูใชหองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยจะแบงออกเปน 2ส ว น คื อ อาจารย และนักศึ กษา โดยจะแบ งเป น
นักศึกษาชั้นปที่ 2 แขนงจิตกรรมไทย 8 คน หองปฏิบัติการภาควิชาศิลปะไทยประกอบไปด ว ย2สว น
คือสวนเตรียมอุปกรณ และสว นปฏิ บั ติ งาน สว นมากจะทํ าการคั ด ลอกงานศิ ลปกรรมไทยประเพณี
โบราณเปนหลักและมีการสรางสรรคงานและนําเสนอ วิเคราะหงานจะมีการเตรียมเฟรมผ าใบโดยจะมี
การเตรียมกอนวันที่มีการเรียนการสอนและสวนปฏิบัติงาน
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ภาพที่ 56 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย
ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.เตรียมอุปกรณ 1.1ทําโครงเฟรม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พื้นที่ stock ไม
-ไมทอนความยาว
ประมาณ4เมตร

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

cantileverRack2ดานขนาด
1.75x4.0ม.

พื้นที่ = 22.5ตรม.
หองทําเฟรมไม
-ใชเวลาในการ
ประกอบเฟรม15
นาทีตอชุด 1ชั่วโมง
ทําได 4 เฟรม
-นักศึกษา 8 คนใช2
ชั่วโมง มีความ
ตองการใชพนื้ ที่
2unit

โตะเลื่อยวงเดือน
ชนาด0.8ม.
x0.75ม.

พื้นที่ =7.7 ตรม.
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ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
1.2 ยิงเฟรมและขึง
ผาใบ

1.3ทาดวยสีน้ํา
พลาสติกลงบนผาใบ

1.4ทิ้งไวใหแหง
1.5 เก็บ รอนําไปใช

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
หองทําเฟรมไม
-ใชเวลาในการ
ประกอบเฟรม15
นาทีตอชุด 1ชั่วโมง
ทําได 4 เฟรม
-นักศึกษา 8 คนใช2
ชั่วโมง มีความ
ตองการใชพนื้ ที่
2unit
พื้นที่ทาสี
-ใชเวลาในการทา
เฟรม15นาทีตอชุด 8
คนใชเวลา2hr.ตองใช
2 unit
พื้นที่ตากเฟรม
-ใชพื้นที่ 1คน/unit
พื้นที่เก็บงาน
-1ชุดเก็บได 5 เฟรม
ใชทั้งหมด 2 ชุด

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะปฏิบัติงาน
ไม ขนาด
0.75x1.2ม.
-ปนยิง+ปมลม
พื้นที=่ 10.24ตรม.

พื้นที=่ 2.00ตรม.
2ตร.ม./ชุด
-บารเก็บเฟรม

พื้นที่ = 8.8 ตรม.
2.ปฏิบัติงาน

2.1 คัดลอกงาน
2.2 ลงสี(ใชสฝี ุน)

พื้นที่เขียนงาน

-ขาตั้งเฟรม
-โตะวางของ
-บอรดติดงาน
ตนแบบหรือแบบ
ราง

พื้นที่ = 4.00 ตรม.
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ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

3.หลัง
3.1เก็บเครื่องมือ
ปฏิบัติงาน(หมด 3.2ทําความสะอาด
ชั่วโมง)
เครื่องมือ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พื้นที่เขียนงาน
-ซิงค
-อยูในหอง

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-เคาทเตอรลาง
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง
พื้นที่ = 2.10 ตรม.

4.สงผลงาน

5.เก็บผลงาน

3.3 ทํางานตอ

พื้นที่เขียนงาน

4.1 รอนําเสนองาน

พื้นที่เขียนงาน

5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง

สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล

ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8
ตรม.

หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง

ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8
ตรม./5ผลงาน

หองปฏิบัติการลายรดน้ํา
หนาที่หลักของหองนี้คือการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติลายรดซึ่งจะเปนพื้นฐานในการสรางสรรค งาน
เปนงานประณีตศิลปดานการตกแตง มีรูปแบบ และการทําสืบเนื่องกันมาแต โ บราณ จั ด เป นงานชาง
ศิลป ประเภทหนึ่งซึ่งรวมอยูใ นชางรักอันเป นชางหมู หนึ่งในบรรดาชางหลวง หรือชางประจํ าราช
สํานักซึ่งเรียกกันวา “ชางสิบหมู”
ผูใชสอยจะเนนนักศึกษาชั้นปที่ 2 เพราะเป นชั้นป ที่ มี การเลือกสาขาวิ ชาเอก และเป น
การเรียน การฝกปฏิบัติเพื่อเปนพื้นฐานการขึ้นรูปในการสรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆ สว นป ที่ 3 และป
ที่4 จะใชหองนี้สําหรับขั้นตอนการเตรียมวัสดุ การทดลองเทคนิคใหมๆตามรายวิชาหรืหัวขอที่อาจารย
เป นคนตั้ งโจทย ใ ห ป ฏิ บั ติ แ ละใช พื้น ที่ ป ฏิ บั ติ งานสว นบุ ค คลในการสรา งสรรค งานต อ ไป ซึ่ ง มี
รายละเอียดจํานวนดังนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนเปนกลุมๆ นักศึ กษาชั้นป ที่ 2 จํ านวน 8คน
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 8คน และ นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํ านวน 8คน กิจ กรรมและพฤติ กรรม จะมี
ขั้นตอนอยู 3 ขั้นตอนคือ เตรียมอุปกรณ ปฏิบัติงานและสงงาน
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ภาพที่ 57 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการลายรดน้ํา

ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการลายรดน้ํา (ตอ)
กิจกรรม
1.เตรียมอุปกรณ

พฤติกรรม
1.1นําไมอัด10มม.
มาตัดใหไดขนาด

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
บริเวณเก็บไมอัด

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-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

-ใชพื้นทีเ่ ดียวกับสวน
ขัด
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ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการลายรดน้ํา (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
1.4 ลางแลวโปวจน
แผนเรียบ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
อางลางแผนงาน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-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 พื้นที่ทํางาน
เข็มปรุไปตามเสนแลว
ใชลูกประคบฝุน ลูบ
ตามแบบ
พื้นที่ = 2.10 ตรม.
2.2.เขียนตามเสนและ
ถมพื้นดวยน้ํายา
หรดาล
2.3.เช็ดรักออกโดย
การใชสําลีแตะรัก
เคี่ยวแลวเช็ดใหทั่ว
2.4.ปดทองคําเปลว
2.5.ทําการรดน้าํ
เช็ดใหแหงรอสงงาน

พื้นที่ทํางาน
พื้นที่ทํางาน
พื้นที่ทํางาน
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

พท.รองรับและ
พฤติกรรม
ความตองการ
เพิ่มเติม
3.3เก็บงานรอนําเสนอ พื้นที่เก็บงาน
งาน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-บารเก็บงาน

พื้นที่ = 8.8 ตรม.
4.สงงาน

-นําเสนอ

หองเสนอผลงาน

5.เก็บผลงาน

5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง

หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง

หองปฏิบัติการปนปูนสด
เปนหองที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในงานปนปู นสดซึ่งเป นหนึ่งในงาน”ชางสิป ป
หมู”ที่มีมาอยางยาวนาน สังเกตไดจากโบราณสถานที่ ยั งหลงเหลืองานปู นป นซึ่งมี ค วามทนทานแม
เวลาจะลว งเลยมา โดยมี เทคนิค ขั้นตอนการผสมปู นหรือที่ เรีย กกันว า”ปู นตํ า” ผูใ ชสอยจะเป น
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่ รวมกันของภาควิ ชาศิ ลปไทยและ
ภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนเปนกลุมๆจะใหทดลองทํางานชิ้นเล็กๆประมาณ30x30ซม.เพื่อจะ
ไดรูการทํางานปนปูนสดเบื้องตน
กลุมผูใชอาคาร
นักศึกษาชั้นปที่ 2 แขนงสาขาวิชาชางสิปปหมู จํานวน 7 คน ฝกปฏิ บั ติ เพื่อเป นพื้นฐาน
การขึ้นรูปในการสรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆโดยศึกษาจากอาคารทางสถาป ต ยกรรมไทยที่ ไ ปศึ กษา
มาคัดลอกมาปฏิบัติ
นักศึ กษาชั้นป ที่ 3 แขนงสาขาวิ ชาชางสิป ปหมู จํ านวน 7 คน จะเป นการปฏิ บั ติ เชิง
ทดลองโดยอาจารยเปนผูตังหัวขอใหปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปที่ 4 แขนงสาขาวิชาชางสิ ป ปหมู จํ านวน 7
คนทดลองเทคนิคและศึกษาแนวความคิด คติของงานและศึกษาจัด ทํ าโครงการศิ ลปะนิพนธ แผนผัง
การใชสอยประกอบไปดวยขั้นตอนการทําปูนตํา การขึ้นงาน การขึ้นรูป และขั้นตอนการสงงาน
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ภาพที่ 58 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการปนปูนสด
ตารางที่ 32 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปนปูนสด (ตอ)
กิจกรรม
1.เตรียมปูนตํา

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1นําปูนขาว ทราย
กาวหนังควาย เยื่อ
กระดาษมาตําเขา
ดวยกันจนเหนียว

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พื้นที่ทําปูนตํา

1.2ทําเสร็จแลวใสใน พื้นที่เก็บ
ถุงพลาสติกมัดใหแนน
เอา แชน้ําปองกัน
อากาศเขา
2.1ขึ้นโครงโดยใช
พืน้ ที่ทํางาน
เหล็กหรือลวดแลวนํา
ปูนที่ไดจากการตํามา
ปนขึ้นรูป

3.หลัง
3.1ทําความสะอาด
ปฏิบัติงาน(หมด
ชั่วโมง)

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ชั้นเก็บไมอัด
ชนาด1.2ม.
x2.40ม.
พื้นที่ =11.52 ตรม.

พื้นที่เก็บสวนผสม

2.การขึ้นงาน

ครุภัณฑ

พื้นที่ทํางาน
-ที่วางsink
-1คน/ตัว

-สวนผสมใสใน
ถังพลาสติก
-ตูแขวนเก็บ
อุปกรณ
-อางใสน้ํา
สําหรับแชถุง
ปูน

พื้นที่ =1.5 ตรม.

พื้นที่ =1.5 ตรม.

พื้นที่ = 2.10 ตรม./คน
-เคาทเตอร
ลาง
-ตูแขวนเก็บ
ของ

พื้นที่ = 2.10 ตรม.
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ตารางที่ 32 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปนปูนสด (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
3.2เก็บงานนูนต่าํ รอ
สงงาน

3.3เก็บงานนูนสูงรอ
สงงาน

4.สงงาน
5.เก็บผลงาน

-นําเสนอ
5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง

พท.รองรับและ
ความตองการ
ครุภัณฑ
เพิ่มเติม
พื้นที่เก็บงาน
-ใชวิธีการพิงไว
-ป1 ป2 ชั้นปละ1ชุด -เปนที่เก็บ
ผลงานไปในตัว
-min.ขนาด
A1วางได 15
แผน
พื้นที่เก็บงาน
-ปรับขนาดชั้น
-ป1 ป2 ชั้นปละ1ชุด -มีพลาสติกปด
โดยรอบ
-ชั้นละ6ชิ้น
ทั้งหมด5ชั้น
จะได20ชิ้น
หองเสนอผลงาน
หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 2.40 ตรม.

พื้นที่ = 2.64ตรม.

หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล
เปนหองปฏิบัติการสวนบุคคลทางดานจิตรกรรมไทย โดยการศึ กษางาน ถูกตั้ งหั ว ขอ เพื่อที่ จ ะได ฝก
ทักษะ เทคนิค แนวคิดงานทางดานจิตรกรรมไทย ผูใชสอย จะเปน นักศึ กษาชั้นป ที่ 3 จํ านวน 8 คน
และ นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 8 คนแผนผังการใชสอยประกอบไปด ว ยขั้นตอนการเตรีย มอุป กรณ
รางแบบ การนําเสนอแบบราง และขั้นตอนการสงงาน

ภาพที่ 59 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล
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ตารางที่ 33 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล
กิจกรรม
1.รับโจทย
2.เตรียมอุปกรณ
3.ปฏิบัติงาน

พฤติกรรม
การกระทํา

1.1นศ.ป3 อาจารย
ผูสอนจะใหโจทย
1.2นศ.ป4เสนอหัวขอ
2.1.เตรียมFrameใน หองปฏิบัติงาน
จิตรกรรมไทย
การทํางาน
3.1เตรียมขอมูล
สวนโตะทํางาน

3.2คัดลอกงาน

4.หลังปฏิบัติงาน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
หองบรรยาย

4.1ทําความสะอาด

4.2รอทํางานตอ
4.3รอสงงาน

พื้นที่เขียนงาน

พื้นที่ทํางาน
พื้นที่วางsink

พื้นที่ทํางาน
พื้นที่เก็บผลงาน

ครุภัณฑ

-โตะทํางาน
-คอมพิวเตอร
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ
-ขาตั้งเฟรม
-โตะวางของ
-บอรดติดงาน
ตนแบบหรือ
แบบราง
-เคาทเตอร
ลาง
-ตูแขวนเก็บ
ของ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 1.95ตรม.

พื้นที่ = 4.00 ตรม.

พื้นที่ = 2.10 ตรม.

-บารเก็บงาน

พื้นที่ = 8.8 ตรม.(ตอ
คน)
4.สงงาน
5.เก็บผลงาน

-นําเสนอ
-นําไปเก็บรอจัดแสดง

หองเสนอผลงาน
หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง

หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล
ศึกษาคนควาและปฏิบัติงานในแนวทางการสรางสรรคงานศิลปกรรมไทยแบบประเพณี โดยใชเทคนิค
ของงานชางสิปปหมูนํามาพัฒนาสรางสรรคผลงานตามแนวคิ ด และรูป แบบแนวทางสว นบุ ค คลตาม
ลักษณะงานศิลปกรรมไทย
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ผูใ ชสอยนักศึ กษาชั้นป ที่ 3 จํ านวน 7คนและนักศึ กษาชั้นป ที่ 4 จํ านวน 7คนแผนผังการใชสอย
ประกอบไปดวยขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ รางแบบ การนําเสนอแบบราง และขั้นตอนการสงงาน

ภาพที่ 60 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการสวนบุคคลปนปูนสด
ตารางที่ 34 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล (ตอ)
พฤติกรรม
การกระทํา
1.รับโจทย
1.1นศ.ป3 อาจารย
ผูสอนจะใหโจทย
1.2นศ.ป4เสนอหัวขอ
2.เตรียมอุปกรณ 2.1.เตรียมFrameใน
การทํางาน
3.ปฏิบัติงาน
3.1เตรียมขอมูล
กิจกรรม

3.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน
ปนปูน

พท.รองรับและ
รายละเอียด
หองบรรยาย

ครุภัณฑ

-ใชหองปฏิบัติงานปน
ปูนสด
สวนโตะทํางาน
-โตะทํางาน
-คอมพิวเตอร
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ
สวนทํางาน

วิเคราะหขนาดพื้นที่

1.95ตรม.

-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
4.2รอทํางานตอ
4.3รอนําเสนอผลงาน

พท.รองรับและ
รายละเอียด
พื้นที่ทํางาน
พื้นที่เก็บงาน

ครุภัณฑ
-ใชวิธีการพิงไว
-เปนที่เก็บ
ผลงานไปในตัว
-min.ขนาด
A1วางได 15
แผน
-ปรับขนาดชั้น
-มีพลาสติกปด
โดยรอบ
-ชั้นละ6ชิ้น
ทั้งหมด5ชั้น
จะได20ชิ้น

พื้นที่เก็บงาน

5.สงงาน
6.เก็บผลงาน

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 2.40 ตรม.

พื้นที่ = 2.64ตรม.

-นําเสนอ
หองเสนอผลงาน
-นําไปเก็บรอจัดแสดง หองเก็บผลงานรอจัด
แสดง

จากตารางการวิเคราะหพื้นที่ใชสอย สามารถสรุปพื้นที่ภาควิชาศิลปไทยไดดังนี้
ตารางที่ 35 แสดงพื้นที่หองปฏิบัติการในภาควิชาศิลปไทย (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่
1.หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ

ทํากรอบเฟรมผาใบ

ทําแผนไมอัด
Stock ไมทําเฟรม

Stock ไมอัด

ทาสีเฟรม

ตากเฟรมผาใบ


เก็บเฟรมผาใบ

เก็บของ

ขนาดพืน้ ที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

17.94
17.94
22.5
11.52
2
2
8.8

2
2
1
1
2
8
2
15%

รวมพื้นที่(ตรม.)

รวม
ทางสัญจร 25 %

35.88
35.88
22.5
11.52
4
16
17.6
21.50
164.88
41.22

รวมพื้นที่หอง

206.10
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ตารางที่ 35 แสดงพื้นที่หองปฏิบัติการในภาควิชาศิลปไทย (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่
2. หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย
ปฏิบัติงาน


ซิงคทําความสะอาด

เก็บผลงาน
เก็บของ


3. หองปฏิบัติการลายรดน้ํา

เตรียมแผนงาน(ลางแผน)

ซิงคทําความสะอาด

บม

ทํางานรายรดน้ํา
เก็บผลงาน


เก็บของ

ขนาดพืน้ ที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

4
2.1
8.8

8
2
2
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %

32
4.2
17.6
8.07
53.8
13.45

รวมพื้นที่หอง

67.25

2.10
2.1
6.24
2.10
8.8

4
2
2
8
2
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่หอง
4. หองปฏิบัติการปนปูนสด

เตรียมปูนตํา

ทํางาน

ซิงค
เก็บผลงาน


เตรียมปูนตํา

เก็บของ

รวมพื้นที่(ตรม.)

13.52
2.1
2.1
5.04
13.52

2
7
2
2
2
15%

32
4.2
12.48
16.8
17.6
12.46
95.54
23.89
119.43

รวม
ทางสัญจร 25 %

27.04
14.7
4.2
10.08
27.04
12.46
95.52
23.88

รวมพื้นที่หอง

119.40
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ตารางที่ 35 แสดงพื้นที่หองปฏิบัติการในภาควิชาศิลปไทย (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่
5. หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล
ทํางาน


ขนาดพืน้ ที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

16.85

7

117.95
117.95
29.49
147.44

7

84.21
84.21
21.25
105.26

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่หอง
6. หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล
ทํางาน


12.03
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่หอง

รวมพื้นที่(ตรม.)

ภาควิชาศิลปกรรม
ภาควิชาศิลปกรรม ประกอบไปดวย 4 สาขาวิชา ประกอบไปด ว ย สาขาวิ ชาจิ ต รกรรม
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาภาพพิมพ และสาขาประติมากรรม
สาขาวิชาจิตรกรรม การเรียนการสอนในสาขาวิ ชาจิ ต รกรรมจะเนนทางด านทั กษะ กลาวคื อจะให
น้ําหนักกับการฝกทักษะของแตละบุคคล โดยมีอาจารยคอยแนะนําอย างใกลชิด โดยจะมี หั ว ขอโจทย
หรือการตั้งหุน ไมวาจะเปนหุนนิ่ง หุนสดเปนตน จะเห็นไดวาในสวนของหองปฏิบัติงานตองแยกในแต
ละชั้นป กรอบรายละเอียดการเรียนการสอนมีดังนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพิ่ม
นักศึกษาชั้นปที่ 1
เรียนพื้นฐานงานจิตรกรรมโดยใช หองปฏิบัติการจิตรกรรม1
แบงกลุ ม นักศึ กษาออกเป น5
เทคนิ ค วาดเสน การเริ่ ม ใช สี
กลุมๆละ20คน เรียน3ครั้งต อ
น้ํามัน สีน้ําเบื้องตน
1ภาคเรี ย นโดยให ค รบทุ ก
สาขา ทั้ง5สาขาวิชา
นักศึกษาชั้นปที่ 2
-เท ค นิ ค การใ ช สี อ ะค ริ ลิ ค สี หองปฏิบัติการจิตรกรรม 2
เปนหองปฏิบัติ และฝกทั กษะ
น้ํามั นในขั้นสูง และเทคนิค ผสม
งานจิตรกรรมตามหลักทฤษฎี
โดยการนํ า งานจากศิ ล ป น ที่ มี
จ า ก หุ น นิ่ ง แ บ บ ค น แ ล ะ
ชื่อเสียงมาเปนตัวอยางในการตั้ ง
ทิวทัศน ในเทคนิคตางๆเชนสี
หั ว ข อเพื่อ จะให เ ริ่ม สรา งสรรค
น้ํามัน สีอะครีลิค สีน้ํา
ผลงาน
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นักศึกษาชั้นปที่ 3
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ หองปฏิบัติการจิตรกรรม 3
สอนเทคนิคที่สูงขึ้นรวมทั้ งจะ
และปฏิ บั ติ ง านสร า งสรรค ใ น
แยกสรางสรรคงานตามหั ว ขอ
เทคนิคตางๆ
ของแตละบุคคล
นักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึ กษาและปฏิ บั ติ งานโครงการ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจิ ต รกรรมส ว น
ศิ ล ปนิ พ นธ ตามหั ว ข อ เฉพาะ บุคคล
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว
หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1
เปนหองเรียนปฏิบัติการจิตรกรรมขั้นพื้นฐานงานจิตรกรรมโดยใชเทคนิค วาดเสน การเริ่ม ใชสีน้ํามั น
สีน้ําเบื้องตนจากหุนนิ่งรวมถึงขั้นตอนการเตรีย มอุป กรณใ นการทํ างาน ผูใ ชสอยนักศึ กษาชั้นป ที่ 1
จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของภาควิ ชาศิ ลปไทยและภาควิ ชาจิ ต รกรรม
จํานวน 100 คนเปนกลุมๆ จะมีการเตรียมวัสดุและขั้นตอนการทํางาน

ภาพที่ 61 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรม 1
ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.เตรียมอุปกรณ 1.1ทําโครงเฟรม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
หองทําเฟรมไม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด
0.8ม.x0.75ม.
พื้นที่ =7.7 ตรม.
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ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

1.2ยิงเฟรมและขึงผาใบ

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

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

พื้นที=่ 10.24ตรม

1.3ทาดวยสีน้ําพลาสติก
ลงบนผาใบ
พื้นที=่ 2.00ตรม.

1.4ทิ้งไวใหแหง
1.5เก็บ รอนําไปใช

พื้นที่ตากเฟรม
พื้นที่เก็บงาน

2ตร.ม./ชุด
-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)

2.3ลงสี

พื้นที่เขียนงาน

-

-
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ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1 (ตอ)
กิจกรรม

3.หลัง
ปฏิบัติงาน

4.สงผลงาน

5.เก็บผลงาน

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
อางซิงค
-1คนใชเวลา5นาที
1ชุด/5คน

ครุภัณฑ
-เคาทเตอร
ลาง
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง

2.3พักสายตา
3.1เก็บเครื่องมือ

พื้นที่พักผอน
พื้นที่เขียนงาน

3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ
3.3ทํางานตอ
4.1รอนําเสนองาน

อางซิงค
พื้นที่เขียนงาน
พื้นที่เขียนงาน

5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง

สวนเก็บงานเฉพาะ บุคคล
หองเก็บผลงานรอจัด แสดง

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ =1.06 ตรม

-ชุดโซฟา

ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.
ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.

หองปฏิบัติการจิตกรรม 2
เปนหองปฏิบัติและฝกทักษะงานจิตรกรรมตามหลักทฤษฎี จากหุนนิ่งแบบคนและทิ ว ทั ศ น ในเทคนิค
ต างๆเชนสีน้ํามั น สีอะครีลิค สีน้ํา มี ผูใ ชสอยนักศึ กษาชั้นป ที่ 2 จํ านวน 25 คน ดั งแผนผังการ
กิจกรรมตอไปนี้

ภาพที่ 62 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตกรรม 2
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สามารถวิเคราะหพนื้ ที่ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม2 (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.เตรียมอุปกรณ 1.1ทําโครงเฟรม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
หองทําเฟรมไม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด
0.8ม.x0.75ม.
พื้นที่ =7.7 ตรม.
-โตะ
ปฏิบัติงานไม
ขนาด
0.75x1.2ม.
-ปนยิง+ปมลม

1.2ยิงเฟรมและขึงผาใบ

พื้นที=่ 10.24ตรม.

1.3ทาดวยสีน้ําพลาสติก
ลงบนผาใบ
พื้นที=่ 2.00ตรม.
1.4ทิ้งไวใหแหง
1.5เก็บ รอนําไปใช

พื้นที่ตากเฟรม
พื้นที่เก็บงาน

2ตร.ม./ชุด
-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
2.3 ลงสี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พื้นที่เขียนงาน
อางซิงค

ครุภัณฑ
-เคาทเตอร
ลาง
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง

วิเคราะหขนาดพื้นที่
-

พื้นที่ =1.06 ตรม
2.3พักสายตา
3.หลัง
3.1เก็บเครื่องมือ
ปฏิบัติงาน(หมด
ชั่วโมง)
3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ

4.สงผลงาน

พื้นที่พักผอน
พื้นที่เขียนงาน
อางซิงค

3.3ทํางานตอ

พื้นที่เขียนงาน

4.1รอนําเสนองาน

พื้นที่เขียนงาน
สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล

5.เก็บผลงาน

5.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง

-ชุดโซฟา

-

หองเก็บผลงานรอจัด แสดง

ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.
(5ชิ้น)
ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.
(5ชิ้น)

หองปฏิบัติการจิตกรรม 3
ลักษณะรูปแบบจะเหมือนห องปฏิ บั ติ การจิ ต กรรมป 2แต จ ะแตกต างที่ การเรีย นการสอนเทคนิค ที่
สูงขึ้นรวมทั้งจะแยกสรางสรรคงานตามหัวขอของแตละบุคคล มีผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 3จํ านวน 25
คน ซึ่งมีแผนผังการกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้
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ภาพที่ 63 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตกรรม 3
ตารางที่ 38 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรม 3 (ตอ)
กิจกรรม
1.เตรียม
อุปกรณ

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1ทําโครงเฟรม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
หองทําเฟรมไม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด
0.8ม.x0.75ม.
พื้นที่ =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
1.5เก็บ รอนําไปใช

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พื้นที่เก็บงาน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-บารเก็บเฟรม

พื้นที่ = 8.8 ตรม.
2.ศึกษารูปแบบ
งาน
3.ปฏิบัติงาน
-วาดหุนนิ่ง และหุนคน
จริง
-ปฏิบัติตามโจทยที่
อาจารย

ใชหองบรรยาย
ใชหองปฏิบัติงานจิต
กรรม 2
พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
สวนบุคคล

-ขาตั้งเฟรม
-โตะวางของ
พื้นที่ =4 ตรม.ตอ คน

4.หลัง
4.1เก็บเครื่องมือ
ปฏิบัติงาน(หมด
ชั่วโมง)
4.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ

5.สงผลงาน

พื้นที่เขียนงาน
อางซิงค

4.3ทํางานตอ

พื้นที่เขียนงาน

5.1รอนําเสนองาน

พื้นที่เขียนงาน
สวนเก็บงานเฉพาะ
บุคคล

6.เก็บผลงาน

6.1นําไปเก็บรอจัด
แสดง

-เคาทเตอร
ลาง
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง

-

หองเก็บผลงานรอจัด แสดง

พื้นที่ =1.06 ตรม

ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.
(5ชิ้น)
ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8 ตรม.
(5ชิ้น)

หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล
เปนหองปฏิบัติการสวนบุ ค คลฝกทั กษะรวมถึงทดลองเทคนิค ต างๆตลอดจนการทํ าโครงการศิ ลป
นิพจนโดยเพิ่มพื้นที่ในสวนการจัดทําเอกสาร มี ผูใ ชสอยนักศึ กษาชั้นป ที่ 4จํ านวน 25 คน มี แผนผัง
การกิจกรรมดังตอไปนี้
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ภาพที่ 64 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล
ตารางที่ 39 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล (ตอ)
กิจกรรม
1.เสนอภาคขอมูล
2.เสนอแบบราง

3.เตรียมเฟรมเขียน
งาน

พฤติกรรม
การกระทํา
-sketchใส
กระดาษ
1.1ทําโครงเฟรม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-ใชหองบรรยาย
สวนโตะทํางาน

-หองทําเฟรมไม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะทํางาน
-คอมพิวเตอร
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ
-โตะเลื่อยวง
เดือนชนาด0.8ม.
x0.75ม.

พื้นที่ = 1.95ตรม.

พื้นที่ =7.7 ตรม.
1.2ยิงเฟรมและขึง
ผาใบ

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

พื้นที=่ 10.24ตรม.

1.3ทาดวยสีน้ํา
พลาสติกลงบนผาใบ
พื้นที=่ 2.00ตรม.
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ตารางที่ 39 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล (ตอ)
กิจกรรม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
1.4ทิ้งไวใหแหง
พื้นที่ตากเฟรม
1.5เก็บ รอนําไปใช พื้นที่เก็บงาน
พฤติกรรม
การกระทํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่
2ตร.ม./ชุด

-บารเก็บเฟรม

พื้นที่ = 8.8 ตรม.
4.ปฏิบัติงาน

-ลงมือปฏิบัติงานราง พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน -ขาตั้งเฟรม
แบบจริง ทําการลงสี สวนบุคคล
-โตะวางของ
จนงานเสร็จ
พื้นที่ =4 ตรม.ตอ คน

5.หลังปฏิบัติงาน

6.สงผลงาน

-เก็บเครื่องมือ

พื้นที่เขียนงาน

-ทําความสะอาด
เครื่องมือ

อางซิงค

-เคาทเตอรลาง
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง

-ทํางานตอ

พื้นที่เขียนงาน

-รอนําเสนองาน

พื้นที่เขียนงาน
สวนเก็บงานเฉพาะ บุคคล

7.เก็บผลงาน

-นําไปเก็บรอจัด
แสดง

หองเก็บผลงานรอ
จัดแสดง

พื้นที่ =1.06 ตรม

ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8
ตรม.(5ชิ้น)
ใชขนาดเทาบารเก็บ
เฟรมพื้นที่ = 8.8
ตรม.(5ชิ้น)

-

จากการวิเคราะหพื้นที่ขางตนสามารถสรุปพื้นที่ในสวนของหองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรมไดดังนี้
ตารางที่ 40 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่
1.หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ

ทํากรอบเฟรมผาใบ

Stock ไมทําเฟรม
Stock ไมทําเฟรม

ทาสีเฟรม

ตากเฟรมผาใบ


ขนาดพืน้ ที่(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่(ตรม.)

17.94
17.94
22.5
2
2

2
2
1
2
8

35.88
35.88
22.5
4
16
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ตารางที่ 40 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่



เก็บเฟรมผาใบ
เก็บของ

ขนาดพืน้ ที่(ตรม.)
8.8

จํานวนที่ใช/
หนวย
2
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่หอง
2. ปฏิบัติการจิตรกรรม 1
ปฏิบัติงาน


ซิงคทําความสะอาด

เก็บเฟรมผาใบ

เก็บของ

128.8
1.06
8.8

257.6
6.36
52.8
47.51
364.27
91.07
455.34

2
6
6
15%

257.6
6.36
52.8
47.51
364.27
91.07
455.34

2
6
6
15%

257.6
6.36
52.8
47.51
364.27
91.07
455.34

รวมพื้นที่หอง
128.8
1.06
8.8
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่หอง
4. ปฏิบัติการจิตรกรรม 3

ปฏิบัติงาน
ซิงคทําความสะอาด


เก็บเฟรมผาใบ

เก็บของ

128.8
1.06
8.8
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่หอง

17.6
19.78
151.64
37.91
189.55

2
6
6
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %

3. ปฏิบัติการจิตรกรรม 2
ปฏิบัติงาน


ซิงคทําความสะอาด

เก็บเฟรมผาใบ
เก็บของ


รวมพื้นที่(ตรม.)
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ตารางที่ 40 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่
5. หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล

ทํางาน

ขนาดพืน้ ที่(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

13.86

25

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่หอง

รวมพื้นที่(ตรม.)
346.5
346.5
86.63
433.13

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
แนวทางในการเรียนการสอนของสาขาวิชาเครื่องเคลือบดิ นเผา จะต องเริ่ม กระบวนการ
ตั้งแตการเตรียมดิน อุปกรณตางๆซึ่งแบงเปน5ขั้นตอนดังนี้ 1. การเตรีย มวั ต ถุดิ บ 2. การเตรีย มเนื้อ
ดิน 3. การขึ้นรูป 4. การตกแตง การเคลือบ และ 5.การเผา
จากการสอบถาม คณาจารย นักศึกษาในการใชพื้นที่ จ ากกรอบแนวคิ ด การเรีย นปฏิ บั ติ
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จึงสรุปแนวทางไดดังนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย
รายละเอียดเพิ่ม
นักศึกษาชั้นปที่ 1
-การขึ้นรูปชิ้นงานดวยมือ การ
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน -แบงกลุมนักศึกษา
ตกแตง การเคลือบจนถึงขั้นตอนการ หมุน
ออกเปน5กลุมๆละ
เผา
20คน เรียน3ครั้งตอ
1ภาคเรียนโดยให
ครบทุกสาขา ทั้ง5
สาขาวิชา
-อาจารยเตรียม
อุปกรณให
นักศึกษาชั้นปที่ 2
-เทอมตนจะเปนกระบวนการขึ้นรูป -หองปฏิบัติการเตรียมดิน
-นักศึกษาตองเตรียม
ดวยแปนหมุน การตกแตง การ
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน ดินเอง
เคลือบจนถึงขั้ นตอนการเผา
หมุน
-เทอมปลายจะเปนการขึ้นรูปดวย
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน
การหลอน้ํ าดิน การทําตนแบบ
-หองปฏิบัติการทําตนแบ
แมพิมพปูนพลาสเตอร การขึ้นรูป
-หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงานดวยเครื่องจิ๊กเกอร การคํานวณน้ํา หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว
ดิน การเตรียมเคลือบรวมถึงขั้นตอน
การเผา
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นักศึกษาชั้นปที่ 3
-ทดลองเทคนิคตางที่ไดศึกษามาเพื่อ -หองปฏิบัติการเตรียมดิน
ประยุกตในขั้นตอนการสราวสรรค -หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน
ผลงาน
หมุน
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน
-หองปฏิบัติการทําตนแบบ
-หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงานหองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว
นักศึกษาชั้นปที่ 4
-สรางสรรคผลงานและปฏิบัติ
-หองปฏิบัติการเตรียมดิน
โครงการศิลปะนิพนธ
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน
หมุน
-หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน
-หองปฏิบัติการทําตนแบ
-หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงานหองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว

-นักศึกษาตองเตรียม
ดินเอง

-นักศึกษาตองเตรียม
ดินเอง

หองปฏิบัติการเตรียมดิน
เปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญในการผลิตเซรามิค หรือเครื่องเคลือบดินเผา สําหรับ ดิ นที่ ใ ชใ นการผลิต
เซรามิค นั้นจะตองนําดินที่ไดมาผานกระบวนการเพื่อกรอง และแยกสิ่งเจือปนตาง ๆ ออกเชน รากไม
ใบไม กรวด ทราย เปนตน จึงจะสามารถนํามาปรับสภาพความชื้นการรีดน้ําโดยเขาเครื่องแยกดิ นและ
น้ํา เพราะเมื่ อนํ าชิ้ น งานไปเผาจํ าทํ า ให น้ํา ที่ อ ยู ใ นดิ น ได รั บ ความรอ นทํ าให ชิ้น งานแตกราวได
นอกจากนั้นในการเตรียมดินจะตองมีสวนผสมตางๆเพื่อชวยเนื้อดินใหมีความเหนียว ลดการยื ด หดตั ว
การบิดงอ การทนไฟในการเผาดวยอุณหภู มิ ที่ สูงๆ ซึ่งสว นผสมมี ดั งนี้ หิ นฟนม า(Feldspar) ดิ นขาว
(ระนอง) ดิ นดํ า(สุราษฏรธ านี) หิ นเขี้ย วหนุม าน (Quartz) ดิ นเชื้อ และขี้เถาแกลบ (สัม ภาษณ อ.
โอภาส รสนิยม อาจารยประจําสาขาวิชาเครื่องเคลือบดิ นเผา คณะศิ ลปวิ จิ ต ร สถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ น
ศิลป)
ผูใชสอยในการเตรียมดินทางอาจารยจะเปนผูเตรียมใหโดยมีปริมาณการเตรีย มต อครั้ง
ประมาณ1,000ลิต รต อเทอมแผนผังการใชสอยในการเตรีย มดิ นสําหรับ การทํ าเซรามิ ค จะมี อยู 3
ขั้นตอน คือ
การไลน้ําที่อยูในดิน
การกรองดิน
การอัดเปนแทง
การบมดิน
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ภาพที่ 65 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการเตรียมดิน
ตารางที่ 41 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตรียมดิน (ตอ)
กิจกรรม
1.การเตรียมดิน

พท.รองรับและ
ความตองการ
ครุภัณฑ
เพิ่มเติม
-กระบะ
1.1เตรียมสวนผสมดิน พื้นที่กองเก็บ
ขาวระนอง,ดินดํา
-มีหองแยกจากสวนอื่น คอนกรีต
-ปองกันความชื้น
สุราษฏรธานี,ขี้เถา
-เดินไดรอบเผื่อรถเข็น
แกลบ
ของ
-เปนกระบะ
พฤติกรรม
การกระทํา

1.2เตรียมสารเคมี
-ดินเชื้อ
-แรควอรตซ

ที่กองเก็บ
-ใสไวในถังขนาด100
ลิตร
-ขนาด2ลิตรวางบนชั้น
-เวลานําไปใชโดยการ
ตักแบงใสภาชนะอื่น
ภาชนะอื่น
2.ขันตอนการไล -นําสวนผสมลงในถัง ที่วางเครื่องบดดิน
น้ํา
-เติมน้ํา
-ปองกันเสียงรบกวน
-ทําการเดินเครื่อง
-กอกน้ํา
-เอาดินที่เสร็จแลวพัก ทําความสะอาดงาย
ในถัง 1,000ลิตร
-ระยะเวลา 3-8
ชั่วโมง/100ลิตร

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 4 ตรม.ตอ 1
วัสดุ

-ถังขนาด100
ลิตร
พื้นที่ = 1.5 ตรม.ตอ1
วัสดุ
-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

-ชั้นวาง
สารเคมี
ลอเลื่อนขนาด
1.20x.60ม.
ที่พักดินผสมเสร็จ
-ถังขนาด100
-ใสไวในถังขนาด100 ลิตร 2 ถัง
ลิตร
-พักดินเพือ่ รอขั้นตอน
ตอไป
3.ขั้นตอนกรองดิน -เครื่องอัดดินจะดูดดิน ที่วางเครื่อง
-เครื่องอัดดิน
จากถัง ทําการ
-พื้นทําความสะอาดได ขนาด
เดินเครื่อง เอาดินที่
งาย
6.20x1.54ม.
เสร็จแลวพักในถัง
-ระยะเวลา 8ชั่วโมง/
100ลิตร
-ทําทั้งหมด 1,000ลิตร

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 3.52 ตรม.

พื้นที่ = 1.8 ตรม.

พื้นที่ = 5.98ตรม.
4.ขั้นตอนการอัด -ตักดินใสในเครื่อง
ดินเปนแทง
ใสขี้เถาแกลบและดิน
เชื้อ

5.บมดิน

ที่ตั้งเครื่อง

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

ที่บมดิน
-ใสไวในถังขนาด100
ลิตร งายตอการขนถาย
6.ทําความสะอาด 6.1ทําความสะอาด
อางซิงค
-เคาทเตอร
เครื่องมือ
ลาง
-ตูแขวนเก็บ
น้ํายาลาง
6.2ทําความสะอาดถัง พื้นที่ซักลาง

พื้นที่ = 4.5 ตรม.

-ใชพลาสติกคลุม

พื้นที่ =1.06 ตรม

พื้นที่ =4 ตรม
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หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน
เปนหองที่ใชศึกษาและฝ กฝนการขึ้นรูป ด ว ยมื อซึ่งเป นขั้นตอนพื้นฐานของกรรมวิ ธี ขึ้น
รูปการปนรูปงายๆการพิมพ การขุด เพื่อใหเกิดลวดลายรวมถึ งกรรมวิ ธี ขึ้นรูป ด ว ยแป นหมุ น เชน วิ ธี
นวดดิน การปนรูปทรงกระบอกแบบตาง ๆ การขูดแตง ฝกทักษะการตกแตงบนแปนหมุน และฝกการ
เคลือบผลงานดวยวิธีตาง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับดินที่ใชในทางเครื่องเคลือบดินเผา คุ ณสมบั ติ ท างกายภาพ
ของดิน และวัตถุดิบที่ ใ ชใ นการผลิต เนื้อดิ น เพื่อให มี ทั กษะในการขึ้นรูป ด ว ยแป นหมุ น และเขาใจ
คุณสมบัติของดินและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ผูใชสอยจะแบงออกเปน 2สวน คือ สวนที่เปนการขึ้นรูปดวยมือจะเปนนักศึกษาชั้นป ที่ 1
ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการขึ้นรูปตอไปจะเรียนทั้งหมด 2 เทอม สวนการขึ้นรูป ด ว ยแป นหมุ นจะเป นการ
ใชเครื่องมือชวยทําใหงานมีคุณภาพมากขึ้นจะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ในสวนชั้นปที่3และ4จะใชใ นการ
ทดลองในเทคนิคใหมๆ มีจํานวนผูใชสอยดังนี้
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึ กษาทั้ งหมดที่ รวมกันของภาควิ ชา
ศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนยกเวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิ ชาออกแบบตกแต ง
ภายในโดยจะแบงเปน5กลุมๆละ20คน
นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คน
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน
แผนผังการใชสอยแยกระหวางนักศึกษาชั้นปที่1และชั้นปที่2

ภาพที่ 66 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน
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สามารถวิเคราะหพื้ นที่ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 42 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน (ตอ)
กิจกรรม
1.การขึ้น
รูปดวยมือ

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

พท.รองรับและความ
ครุภัณฑ
ตองการเพิ่มเติม
โตะทํางาน
-โตะทํางาน
•ใกลที่ลางมือ
1.5x0.8ม.
•ทํางานเปนกลุม
•มีกระดาน

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

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

-ทําความสะอาด

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

2.ตกแตงผลงาน -ตกแตงดวยแมพิมพ
กด
3.ขึ้นรูปดวยแปน -นวดดินบนแผนปูน โตะทํางาน
หมุน
พลาสเตอรหนา10ซม. •ยืนไดรอบ
•ใชเวลานวด20นาที/
คน
-ขึ้นรูป

บริเวณแปนหมุน

-ชั้นเก็บงาน
ขนาด
1.2x0.4x2.0ม.
แบงเปน5ชั้น
-sink 1.2x1.0
•ระบบเซ็นเซอร
•มีระบบกรองดิน

พื้นที่ = 1.08 ตรม.

พื้นที่ = 1.20 ตรม.

-โตะทํางาน top
เปนปูนพลา
สเตอร
พื้นที่ = 2.38 ตรม./
2คน
-แปนหมุน
•ทําความสะอาดได
รอบ
•ใชไฟฟา
พื้นที่ = 1.20ตรม./
•เวลาอยูที่งาน
คน
ของแตละคน
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ตารางที่ 42 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
-นําผลงานผึ่งลมให
แหงรอนําไปเผา(หอง
เตาเผา)
-ทําความสะอาด

พท.รองรับและความ
ตองการเพิ่มเติม
พื้นที่ตากผลงาน

อางลางมือ

ครุภัณฑ
ไฟฟา
-ชั้นเก็บงาน
ขนาด
1.2x0.4x2.0ม.
แบงเปน5ชั้น
-ใชรวมกัน

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่ = 1.08 ตรม.

หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน
เปนการขึ้นรูปของงานเซรามิคอีกเทคนิคหนึ่งโดยการเทน้ําดิ นเหลวลงใน แบบพิม พปู น
ปลาสเตอร ธรรมชาติของเนื้อปูนปลาสเตอรจะมีลักษณะรูเล็กๆสามารถดู ด ซึม น้ําได ดี รอจนกระทั่ ง
แบบพิมพปูนปลาสเตอรดูดซึมน้ําออกจากน้ําดินทําใหเกิดการจับตัวของเนื้อดินเปนความหนาที่ ผิว ปู น
ดานในของแบบพิมพพอไดความหนาที่ตองการแลวจึงเทดินที่เหลือออกจากแบบพิมพ ใชใ นการขึ้นรูป
ในแบบรูปทรงที่มีความซับซอน
ผูใชสอย ในนักศึกษาชั้นปที่2จะเรียนขั้นพื้นฐาน สวนในชั้นปที่3และ4จะเป นการทดลอง
ในเทคนิคใหมหรือระดับที่สูงขึ้นไป มีจํานวนผูใชสอยดังนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คนนักศึ กษา
ชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน
แผนผังการใชสอย การสรางผลงานดวยวิธีการหลอน้ําดิน จะตองทําตนแบบและแม พิม พ
มีการคํานวณน้ําเคลือบ การเตรียมน้ําเคลือบ การหลอ การผึ่งใหแหงจนถึงขั้นตอนการเผา

ภาพที่ 67 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน
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สามารถวิเคราะหพื้ นที่ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน (ตอ)
กิจกรรม
1.เตรียมน้ําดิน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1ผสมสวนผสม
•ดิน+น้ํา+สารไฮโซ
เดียม+ซิลิเกต

1.2เก็บน้ําดิน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-พื้นที่ผสมน้ําดิน
•2ชั่วโมงตอการทํา1
ครั้ง100ลิตร
•มีกอกลางพื้น•มีตูชนั้
ลอยเก็บสารเคมีทแี่ บง
มาใชจากหองเก็บ
-พื้นที่เก็บน้าํ ดิน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ถัง100ลิตร
-counterซิงค
-ตูแขวนเก็บ
อุปกรณ
พื้นที่ = 2.4 ตรม.
-ถัง100ลิตร

พื้นที่ = 0.8 ตรม./ถัง
2.ขั้นตอนหลอน้ํา -นําตนแบบมา
-พื้นที่ทํางาน
ดิน
ประกอบ(จากหอง
ใช8 ชุดๆละ2คน
ตนแบบ)
-เทน้ําดินลงในตนแบบ
จนเต็ม
-รอใหไดความหนาของ
ชิ้นงานจึงเทน้ําดินกลับที่
ถังเดิม
-ปลอยทิ้งใหหมาดๆ
-ใชฟองน้ําลูบชิ้นงาน
เบาๆ
-นําไปตากไวใหแหง -พื้นที่ตากงาน
รอขั้นตอนการเผา
•ชั้นโปรง
•ไมใหถูกแสงแดด
•เผื่อพื้นที่รถเข็น
•ใชเวลา1วัน
3.ทําความสะอาด -ลางเครื่องมือ

-อางลางมือ
ใช3SET

-โตะเตี้ยขนาด
1.0x1.0x0.2ม.

พื้นที่ = 3.24 ตรม./2
คน
-ชั้นตากผลงาน
0.8x1.2x1.2ม.
•0.3x0.3จะได16
ชิ้น •0.6x0.6จะ
ได4ชิ้นใชMax.ที่
4ตัว

พื้นที่ = 2.16 ตรม.

-sink 1.2x1.0
•ระบบเซ็นเซอร
•มีระบบกรองดิน
พื้นที่ = 1.20 ตรม.
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หองปฏิบัติการทําตนแบบ
เปนหองที่ทําตนแบบพิมพและมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับหองขึ้นรูปดวยน้ําดิน ดังที่ไ ด กลาว
มาวาในสวนของงานที่จะทําหรือสรางสรรคออกมาใหมีรูปทรงที่แปลกตา และมี ค วามซับ ซอนและใน
ขณะเดียวกันจะตองอาศัยเทคนิคการขึ้นรูปจากเครื่องจิ๊กเกอรซึ่งเทคนิค การขึ้นรูป ดั งกลาวต องอาศั ย
ปูนปลาสเตอรชวยในขั้นตอนการทําดัดแปลงมาจากการขึ้นรูป โดยแป นหมุ น คื อ วางเนื้อดิ นป นบน
แบบ ปลาสเตอรซึ่งติดอยูกับแปนหมุน แลวกดแมแบบอีกดานหนึ่ง ลงบนเนื้อดิ นด านหนึ่ง จะเหมื อน
แบบที่อยูในบล็อกปูนปลาสเตอร สว นอีกด านหนึ่ง จะเหมื อนกับ แบบที่ กดลงบนเนื้อดิ นใชม ากใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม ทํ า ถว ยชามเครื่อ งจิ๊ กเกอร ยั งเป นเครื่องที่ ใ ชขึ้ นต นแบบที่ ต องการรู ป ทรง
เหมือนกับการขึ้นรูปดวยแปนหมุน ผูใชสอยในนักศึกษาชั้นปที่2จะเรียนขั้นพื้นฐานของทุ กเทคนิค เพื่อ
จะไดนําไปใชในการสรางสรรคงาน สวนในชั้นปที่3และ4จะเปนการทดลองในเทคนิค ใหม ห รือระดั บ ที่
สูงขึ้นไป มีจํานวนผูใชสอยดังนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คนนักศึ กษาชั้นป ที่ 3 จํ านวน 15 คน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน แผนผังการใชสอยแบงเปน2สวนสวนทําแบบพิมพจากต นแบบและ
การขึ้นงานดวยเครื่องจิ๊กเกอร

ภาพที่ 68 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการทําตนแบบ
ตารางที่ 44 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการทําตนแบบ (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ทําตนดวยแบบ 1.1นําแผนสังกะสีมา
ปูนปลาสเตอร ขดเปนวงกลมรอบ
วัตถุตนแบบ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พื้นที่ทํางาน
-ใช8 ชุด

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

วิเคราะหขนาด
พื้นที่
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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.
-พื้นที่ผสมปูน

2.ขึ้นรูปดวย
เครื่องจิกเกอร

1.3เทปูนปลาสเตอรที่
ผสมน้ําลงไปครึ่งหนึ่ง
วางตนแบบครึ่งหนึ่ง
พอแหงใหทาน้ําสบูที่
รอยตอและถอดพิมพ
1.4นําตนแบบพิมพไป
ตากแลวนําไปเก็บรอ
ขั้นตอนตอไป

พื้นที่ทํางาน

1.5ทําความสะอาด

-พื้นที่ทํางาน
-พื้นที่ผสมปูน
พื้นที่วางเครื่อง

2.1นําแผนสังกะสีมา
มวนรอบฐานหมุน

พื้นที่ตากงาน
•ชั้นโปรง
•ไมใหถูกแสงแดด
•เผื่อพื้นที่รถเข็น
•ใชเวลา1วัน

2.2ผสมปูนปลาสเตอร -ใชพื้นทีเ่ ดี่ยวกับทําตน
ดวยแบบปูน
ปลาสเตอร
2.3เทปูนปลาสเตอร พื้นที่เครื่องจิกเกอร
ลงในฐานทีเ่ ตรียมไว
รอใหแ หงแลวลงมือ
กลึงใหไดแบบที่

-วางบนพาเลท
•สั่งเขามา10ถุงตอ
ครั้งเพราะปูนจะ
แข็ง
-ถังปูนปลาสเตอร
แบบลอเลื่อน
-กอกน้ําผนัง

พื้นที่ = 2.0 ตรม./
10ถุง

พื้นที่ = 2.4 ตรม./
คน

-ชั้นตากผลงาน
0.8x1.2x1.2ม.
•0.3x0.3จะได16
ชิ้น •0.6x0.6จะได4
ชิ้น
พื้นที่ = 2.16 ตรม.

-เครื่องจิกเกอร
ขนาด
•ที่แขวนเครื่องมือ
0.94x0.8ม.

พื้นที่ = 1.13
ตรม./คน
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ตารางที่ 44 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการทําตนแบบ (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
ตองการ
2.4เก็บตนแบบ
2.5ทําความสะอาด

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่ตากงาน
-แยกเก็บ โดยใช4ชุด
-พื้นที่ทํางาน
-พื้นที่ผสมปูน

หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน
เทคนิคการตกแตงเซรามิกหรือเครื่องเคลือบดินเผาแบ งเป น 2 เทคนิค คื อ การตกแต ง
ในขณะที่ดินยังเปยกหรือดินยังหมาดอยู ซึ่งจะมีวิธีการตกแตงหลายวิธีดวยกัน เชน การขูด ขีด ป นติ ด
ฉลุลวดลาย ขัดมันแกะลาย การตกแตงแตละเทคนิคจะตองสังเกตการเปลี่ย นแปลงของเนื้อดิ นที่ อาจ
แหงเกินไป หรือเปยกเกินไป หรือตองหมาดๆถึงจะเหมาะสมตอการตกแตง อีกเทคนิค หนึ่งคื อเทคนิค
การเขียนสีหลังจากทําการตากชิ้นงานใหแหงแลวจากนั้นจํานําไปเคลือบและสงตอไปที่ขั้ นตอนการเผา
ตอไป ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึกษาทั้งหมดที่รวมกันของภาควิ ชา
ศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คนเปน5กลุม ๆละ20คนนักศึ กษาชั้นป ที่ 2 จํ านวน 15
คนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน
แผนผังการใชสอยแบงเปน2เทคนิคการตกแตง ตามชิ้นงานที่เตรีย มสําหรับ การตกแต งและขันอยู กับ
การออกแบบของแตละบุคคล

ภาพที่ 69 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน
ตารางที่ 45 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ตกแตงชิ้นงาน 1.1นําผลงานที่จะ
ตกแตงมา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-จากหองขึ้นรูป

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่
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ตารางที่ 45 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน (ตอ)
กิจกรรม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
1.2ตกแตงชิ้นงานโดย โตะทํางาน
การกด พิมพ การลงสี
เขียนลาย
พฤติกรรม
การกระทํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-โตะทํางาน
-ตูแขวน
พื้นที่ = 1.80
ตรม./คน

อางซิงค

-sink 1.2x1.0

พื้นที่ = 1.20 ตรม.
1.3นําผลงานทีเ่ สร็จ พื้นที่ตากงาน
นําไปผึ่งใหแหงและรอ •ชัน้ โปรง
ในขั้นตอนตอไป
•ไมใหถูกแสงแดด
•เผื่อพื้นที่รถเข็น
•ใชเวลา1วัน
1.4ทําความสะอาด

-ชั้นตากผลงาน
0.8x1.2x1.2ม.
•0.3x0.3จะได16
ชิ้น •0.6x0.6จะได4
ชิ้น
พื้นที่ = 2.16 ตรม.

-พื้นที่ทํางาน
-พื้นที่อางซิงค

หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว
การเผาเซรามิค คือ การเพิ่มอุณหภูมิใหชิ้นงานภายในเตาเพื่อเปลี่ยนสภาพดิ นให มี ค วาม
แข็งแกรงคงทนถาวร และสวยงามชิ้นงานตองผานการขึ้นรูปและผึ่งแห งกอนทํ าการเผา ในการเผาจะ
คอยๆเพิ่มความรอนใหกับชิ้นงานเพื่อปองกันการแตกเสียหาย โดยมีกรรมวิธีการเผาอยู 2 แบบ คือ
การเผาดิบ(Biscuit firing) เปนขั้นตอนการเผาครั้งแรก และเป นการสรางความพรอม
ให กับ ชิ้นงานก อนการเผาเคลือบในขั้นตอนต อไป ซึ่งดิ นที่ ผานความรอนจะมี ค วามแข็งแกรงขึ้ น
สามารถดูดซึมน้ําเคลือบไดดี การเผาดิบจะใชอุณหภูมิในการเผาประมาณ 800 องศาเซลเซียส และใน
ระหวางเผาจะตองควบคุมอุณหภูมิใหสูงขึ้นทีละนอย ไมเร็วเกินไป แตตองขึ้นอยู กับ ขนาดของชิ้นงาน
และความหนาบางของชิ้นงาน สวนมากจะใชระยะเวลาในการเผา 1 วัน แลวปลอยให เย็ นประมาณ 2
วัน
การเผาเคลือบ(Glost Firing)เป นขั้นตอนของเครื่องป นดิ นเผาเซรามิ กที่ มี การเคลือบ
เพื่อใหเกิดความสวยงาม ทนตอกรดดาง ไมใหน้ําซึมผานไดรวมถึงการทําความสะอาดงายและลดการ
เสียดสี ซึ่งอุณหภูมิการเผาเคลือบขึ้นอยูกับประเภทของเคลือบ แบงเป นการเคลือบใสและเคลือบทึ บ
การเคลือบจะใชวิ ธี ชุบ หรือจุ ม ในน้ําเคลือบและอีกวิ ธี ห นึ่งคื อการพน ในการเผาสว นมากจะเผาที่
อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสจะใชระยะเวลาในการเผา 1 วัน แลวปลอยใหเย็นประมาณ 3 วัน
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เตาเผาที่ใชในการเรียนการสอนจะเปนเตาเผาที่ใชไฟฟาและเตาเผาที่ใ ชแกส โดยมี 2ขนาด มี เตาเผา
ทดสอบ ขนาด 1 คิวฟุต และเตาเผาทั่วไปขนาด0.8ม.x1.2ม.x0.9ม.(กxยxส)
ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบ งจากนักศึ กษาทั้ งหมดที่ รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิ ชาจิ ต รกรรมจํ านวน 100 คนเป น5กลุม ๆละ20คนนักศึ กษาชั้นป ที่ 2
จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน
แผนผังการใชสอย

ภาพที่ 70 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว
ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว (ตอ)
กิจกรรม
1.เผาทดสอบ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
1.เผาทดลองเฉดสีและ พื้นที่วางเตา
เทคนิคตางๆ
พฤติกรรม
การกระทํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-เตาเผาทดสอบ
ขนาด0.73x0.59ม.

พื้นที่ = 4 ตรม.
2.เผาชิน้ งานครั้งที่ 2.1นําชิ้นงานมาวาง
1
บนรถเตา

-ใกลเตาเผา

-โตะพักชิน้ งาน

พื้นที่ = 3.2 ตรม.
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ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
2.2นํารถเตาเขาไปใน
เตา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-บริเวณเตา
•ระบายอากาศ
•ใชเวลา4วัน
•ปริมาณการเผา1
คิวบิกเมตรตอครั้ง

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

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

พื้นที่ = 10.51
ตรม.
2.เคลือบชิ้นงาน -ผสมน้ําเคลือบ

พื้นที่เตรียมน้ําเคลือบ -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
เผาเคลือบ

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
3.ทํางานเสร็จ

พฤติกรรม
การกระทํา
-ทําความสะอาด

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
อางซิงค

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-sink1.2x1.0ม.

พื้นที่ = 1.20 ตรม.

หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล
เปนหองปฏิบัติการสวนบุคคล ประกอบไปดวยสวนปฏิบัติการสรางสรรคผลงานทางด าน
เครื่องเคลือบดินเผาตั้งแตขั้นตอนการนําเสนอแบบรางจนถึงการสรางสรรคผลงานและปฏิ บั ติ โ ครงการ
ศิลปะนิพนธของนักศึกษาผูใชสอยนักศึ กษาชั้นป ที่ 3 จํ านวน 15 คนนักศึ กษาชั้นป ที่ 4 จํ านวน 15
คน แผนผังการใชสอยลําดับขั้นตอนการทํางาน นักศึกษาชั้นปที่ 3 อาจารย จ ะตั้ งหั ว ขอให ป ฏิ บั ติ งาน
โดยใชเทคนิคและทดลองใหม ๆ สว นนักศึ กษาชั้นป ที่ 4 จะต องปฏิ บั ติ โ ครงการศิ ลปะนิพนธ ตั้ งแต
ขั้นตอนการจัดทําขอมูลจนถึงเปนผลงาน

ภาพที่ 71 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล
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ตารางที่ 47 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ปฏิบัติงานดาน -หาขอมูล พิมพงาน
เอกสาร
ออกแบบ

2.ปฏิบัติงานดาน -การขึ้นรูปดวยมือ
เซรามิค
-ขึ้นรูปดวยน้ําดิน
-ตกแตงชิ้นงาน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
โตะทํางาน
•แยกจากสวนเปยก
•มีชั้นลอยเก็บของ
พื้นที่ทํางานสวน
บุคคล

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

ครุภัณฑ
-โตะทํางาน
-คอมพิวเตอร
-ชั้นลอยเก็บ
หนังสือ
-โตะทํางานสวน
บุคคล ขนาด
1.5x0.8ม.
-แปนหมุนไฟฟา
-เครื่องจิ๊กเกอร
-ชั้นเก็บและพัก
ผลงานผลงาน
-ซิงค

พื้นที่ = 1.95 ตรม.

พื้นที่ = 6.86ตรม./
คน

จากการวิเคราะหสามารถสรุปพื้นที่หองปฏิบัติงานสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผาดังนี้
ตารางที่ 48 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่
1.หองปฏิบัติการเตรียมดิน
ดินสวนผสม


แร สารเคมี สวนผสม
เตรียมดิน

เก็บของ


ขนาดพืน้ ที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

4
1.5
41.81

3
2
1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
2.หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน

ขึ้นรูปดวยมือ
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน

เก็บของ


34.48
23.84

1
1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่(ตรม.)
12.00
3.00
41.81
8.52
65.33
16.33
81.66
34.48
23.84
8.75
67.07
16.77
83.84

110

ตารางที่ 48 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่
3. หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน
เตรียมน้ําดิน


หลอน้ําดิน

เก็บของ

ขนาดพืน้ ที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

3.20
38.16

1
1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
4.หองปฏิบัติการทําตนแบบ
ขึ้นรูปดวยหลอปูนพลาสเตอร


ขึ้นรูปดวยเครื่องจิ๊กเกอร

เก็บของ

3.20
38.16

1
1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
5.หองปฏิบัติการตกแตงชิ้นงาน
ตกแตงชิ้นงาน


เก็บของ

48.24

1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
6..หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว

เผาชิ้นงาน
เคลือบชิ้นงาน

ลางทําความสะอาด


เก็บของ

17.71
42.56
1.20

1
1
4
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
7.หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล
ปฏิบัติงานนศ.


8.81

15

รวมพื้นที่(ตรม.)
3.20
38.16
6.20
47.56
11.89
59.45
3.20
38.16
6.20
47.56
11.89
59.45
48.24
7.24
48.24
12.08
60.30
17.71
42.56
4.80
9.76
65.07
16.27
81.34
132.15
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ตารางที่ 48 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ตอ)
ความตองการใชสอยของพืน้ ที่

ขนาดพืน้ ที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่(ตรม.)
132.15
33.04
165.19

สาขาวิชาภาพพิมพ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพพิมพจะเนนทางดานขั้นตอน การทดลองเป นหลักเพราะมี เทคนิค
ในการสรางสรรค งานหลากหลายวิ ธี ขึ้น อยู กับ ความสนใจของนักศึ ก ษาในแต ละคน โดยมี กรอบ
รายละเอียดการเรียนการสอนมีดังนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพิ่ม
นักศึกษาชั้นปที่ 1
-พื้นฐานงานภาพพิมพ
-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพไม
-แบงกลุมนักศึกษาออกเป น5
-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพโลหะ กลุมๆละ20คน เรียน3ครั้งต อ
1ภาคเรี ย นโดยให ค รบทุ ก
สาขา ทั้ง5 สาขาวิชา
นักศึกษาชั้นปที่ 2
-พื้น ฐานสร า งสรรค ผ ลงาน
-เรี ย นเท ค นิ ค ภ าพพิ ม พ ทั้ ง4 -หองปฏิบัติการ ภาพพิมพไม
เทคนิค
-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพโลหะ ตอไป
-หองปฏิบัติการ ภาพพิมพหิน
-หองปฏิบัติการ แมพิมพตะแกรง
ไหม
นักศึกษาชั้นปที่ 3
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ -ห อ งปฏิ บั ติ ก ารภาพพิ ม พส ว น -สอนเทคนิค ที่ สูงขึ้ นรวมทั้ ง
และปฏิ บั ติ ง านสร า งสรรค ใ น บุคคล
จะแยกสรา งสรรค ง านตาม
เทคนิคตางๆ
หัวขอที่ อาจารยกําหนดให
นักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึ กษาและปฏิ บั ติ งานโครงการ -ห อ งปฏิ บั ติ ก ารภาพพิ ม พส ว น -สอนเทคนิค ที่ สูงขึ้ นรวมทั้ ง
ศิ ล ปนิ พ นธ ตามหั ว ข อ เฉพาะ บุคคล
จะแยกสรา งสรรค ง านตาม
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว
หัวขอของแตละบุคคล
หองปฏิบัติการภาพพิมพไม
ลักษณะหองปฏิบัติการภาพพิมพไม (wood cut)จะแบ งพื้นที่ ต ามขั้นตอนการปฏิ บั ติ 3
ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนการทําแมพิมพ การพิมพและการจัดเก็บผลงาน ตามลําดับโดยขั้นตอนที่ ใ ชเวลา
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มากคือขั้นตอนการทําแมพิมพซึ่งจะขึ้นอยูกับรูปแบบการออกแบบที่ จ ะสื่อออกมาสามารถแยกพื้นที่
ของแตละบุคคลได
ผูใชหอง นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึ กษาทั้ งหมดที่ รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คน ในสวนวิชาพื้นฐานศิ ลปะ1 นักศึ กษาชั้นป ที่
2 จํานวน 15 คนในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการสรางสรรคงานภาพพิม พจ ากการเกาะไม
และตองเรียนรูในเทคนิคอื่นๆดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่ทํางานสวนบุคคลโดยใน
ชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตั ว เองนักศึ กษาชั้นป ที่
4 จํานวน 15 คนรูปแบบพื้นที่จะมีค วามคลายคลึงกับ ชั้นป ที่ 3 แต จ ะเพิ่ม พื้นที่ ใ นการจั ด ทํ าเอกสาร
รวมถึงการนําเสนองานเปนระยะตออาจารยผูควบคุมตามแผนผังกิจกรรมดังตอไปนี้

ภาพที่ 72 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพไม
ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.เตรียม plate ไม 1.1เอามาเอง
ป1=A4
ป2,3,4=A2

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่
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ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (ตอ)
กิจกรรม
2.ทําแมพิมพ

พท.รองรับและ
ความตองการ
ครุภัณฑ
เพิ่มเติม
2.1รางภาพลงบน
-พื้นที่ทํางาน
-โตะทํางาน
plateไมใชกระดาษไข •พัดลมระบายอากาศ 1.0x0.8ม.
ทาบบนแบบรางกลับ และกรองอากาศ(ฝุน)
แบบกระดาษไขถาย -Maxนักศึกษา 20คน
ลายเสนลงplate ไม ทําขนาดA4=10ชุด
โดยใชกระดาษ
คารบอน
พฤติกรรม
การกระทํา

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่=2.88ตรม./2
คน A4
=2.88ตรม./1คน
A1

2.2 ใชเครื่องมือแกะ -พื้นที่เดียวกัน
เนื้อไมที่ไมตองการออก
2.3 ทําความสะอาด
plate ดวยแปรงขน
ออน

-พื้นที่เดียวกัน

3.เตรียมกระดาษ

3.1เตรียมกระดาษที่จะ -พื้นที่เดียวกัน
ใชพิมพกระดาษสาแบบ
เรียบ

4.เตรียมพิมพ

4.1เตรียมสี ตักหมึก
ออกมาจากกระปอง

-ที่เก็บสี

-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
5.พิมพงาน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
5.1นําแมพิมพข ึ้นแทน -พื้นที่วางแทนพิมพ
พิมพแลวทําการพิมพ
พฤติกรรม
การกระทํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-แทนพิมพ
(1.6x5.20ม.)

พื้นที่=19.83ตรม./
ชุด
5.2นําผลงานไปขึงกับ -พี้นที่โตะทํางาน
plate ไมอัด โดยใช
กระดาษกาวน้ํายึดกัน
ผลงานยนแลวตากให
แหงประมาณ 1 วัน
-ที่ตาก ผึ่ง ผลงาน
Max.ขนาดA0=4ชุด

5.3เก็บงาน

-พื้นที่เก็บ

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

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

5.4เก็บแมพิมพหลังทํา -บริเวณตูเก็บ
-ตูเก็บของ
เสร็จ
ความตองการ2ตู(นศ. 1.2x0.4ม.(ขนาด
ป1และป2)
ไมเกินA2)

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

พื้นที=่ 2.52 ตรม.
A0=5งาน/ชุด
A1=10งาน/ชุด
A2=20งาน/ชุด
A3=40งาน/ชุด
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ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่=1.2ตรม.
-งานชิ้นใหญที่ตอ งเก็บ -บารเก็บplate
จะเปนของนักศึกษา
ชั้นปที่2,3และ4
ตองการ3 ชุด
พื้นที่=2.0
ตรม./50plate
6. ทําความสะอาด -ดูดฝุน
-ลางเครื่องมือ

-อางซิงค
ใช4ชุด

-sink1.2x1.0ม.

พื้นที่ = 1.20 ตรม.

หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ
หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ(Etching)จะมีขั้นตอนโดยรวมเหมือนกั บ ภาพพิม พไ ม คื อ
ทําแมพิมพ การพิมพและการผึ่งพรอมจัดเก็บ แตจะแตกตางกันตรงที่ วั สดุ ที่ ใ ชรวมถึงขั้นตอนการทํ า
โดยทําใหแมพิมพเปนรองลึกลงไปคลายเทคนิค ภาพพิม พไ ม แต จ ะเพิ่ม ขั้นตอนการกัด กรดเพื่อเกิด
ความตื้นลึกของผิวหนาแมพิมพ
ผูใชงาน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน โดยแบงจากนักศึ กษาทั้ งหมดที่ รวมกันของ
ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาจิตรกรรมจํานวน 100 คน ในสวนวิชาพื้นฐานศิลปะ2นักศึกษาชั้นปที่ 2
จํานวน 15 คนในชั้นปนี้จ ะให นักศึ กษาเรีย นรูกระบวนการสรางสรรค งานภาพพิม พโ ลหะและต อง
เรียนรูในเทคนิคอื่นๆดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่ ทํ างานสว นบุ ค คลโดยในชั้นป นี้
จะใหนักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตั ว เองโดยจะจั ด เป นโซนของ
หองทํางานสวนบุคคลโดยจะมีการใชรวมกับชั้นปอื่นๆในขั้นตอนการพิม พนักศึ กษาชั้นป ที่ 4 จํ านวน
15 คนรูปแบบพื้นที่จะมีความคลายคลึงกับ ชั้นป ที่ 3 แต จ ะเพิ่ม พื้นที่ ใ นการจั ด ทํ าเอกสารรวมถึงการ
นําเสนองานเปนระยะตออาจารยผูควบคุมตามแผนผังกิจกรรมตอไปนี้
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ภาพที่ 73 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ
จากแผนผังกิจกรรมดานบนสามารถวิเคราะหไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ (ตอ)
กิจกรรม
1.การเตรียม
plate ทองแดง

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1เตรียมมาเอง
ยกเวนป1(A4)

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พื้นที่วางตูเก็บ

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ตูเก็บขนาด
1.2x0.4ม.
พื้นที่ = 1.8 ตรม.

2.ทําแมพิมพ

2.1นําแผนทองแดงมา พื้นที่ทาวานิชดํา
เคลือบดวยวานิชดํา Max 20 คน=5ชุด
แลวทิ้งไวใหแหง
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

วิเคราะหขนาดพื้นที่
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

3.กัดกรด

-รางภาพลงบนplate
ใชกระดาษไขทาบบน
แบบราง
กลับกระดาษไข
ถายลายเสนลงplate
โดยใชกระดาษ
คารบอนใชเหล็กปลาย
แหลม (needle)
ทําลายหรือรอง
-นําแผนทองแดงลงไป
แชในอางน้ํากรด

พื้นที่ทํางาน
-โตะทํางาน
•พัดลมระบายอากาศ 1.0x0.8ม.
และกรองอากาศ(ฝุน)
-Max.10ชุด
พื้นที่=2.88ตรม./2คน
A4
=2.88ตรม./1คนA1
พื้นที่กัดกรด

-นําแผนทองแดงไป
พื้นที่ลางน้ํา
ลางน้ําใหวานิชดําออก

-โตะกัดกรด
•พท.วางน้ํากรด
แนวตั้งพรอมโตะ
ดานขางสําหรับดู
วาเปนไปตามที่
ออกแบบไหม
•ทําจาก
พื้นที่ = 8.58 ตรม.
stainless
ขนาดต่ํากวาA3=4คน/
ชุด
ขนาดมากกวาA2=2
คน/ชุด
-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
4.เตรียม
กระดาษ
5.การพิมพ

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-ใชพื้นทีเ่ ดียวกับทํา
แมพิมพ

-เตรียมกระดาษที่จะ
ใชพิมพกระดาษสา
เรียบ นําไปจุมน้ําเช็ด
ใหหมาดๆ
-นําหมึกมาอุดตามรอง -ใชพื้นทีเ่ ดียวกับทํา
ที่ทําไว
แมพมิ พ
-ใชฟองน้ําเช็ดสวนผิว
ที่ไมตองการออก
-เตรียมสี ตักหมึก
ที่เก็บสี
ออกมาจากกระปอง

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ตูเก็บของ
1.2x0.4ม.
พื้นที่=1.2ตรม.

-เอาหมึก วางบนโตะ
กลิ้งหมึกใชลูกกลิ้งมือ
กลิ้งหมึกไปมาแลว
ถายหมึกจากโตะกลิ้ง
ลงบนแมพิมพตอ เนื่อง

พื้นที่ทํางาน
•ตอเนื่องกับแทน
พิมพ
•แยกจากสวนทํางาน

-โตะวาง
แมพิมพพรอมที่
กลิ้งหมึก
ดานขาง
1.3x0.8ม.
พื้นที่=3.36ตรม.
•5นาที/คนทั้งหมด20
คนใชเวลา100นาที
แบงเปน4ชวงๆละ25
นาทีใช4ชุด

-นําplateแมพิมพขึ้น พื้นที่แทนพิมพ
แทนพิมพทาํ การพิมพ

-แทนพิมพ
ขนาด
1.20x1.80ม.
พื้นที่=7.2ตรม.
•ขั้นตอนตอเนื่องจาก
กลิ้งสี
•2นาที/คน Max.20คน
ใช40นาที ตองการใช
2 ชุด
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ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
-นําผลงานไปขึงกับ
plate ไมอัด โดยใช
กระดาษกาวน้ํายึดกัน
ผลงานยนแลวตากให
แหงประมาณ 1 วัน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
พี้นที่โตะทํางาน

ที่ตาก ผึ่ง ผลงาน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-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

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-บารเก็บplate

พื้นที่=2.0
ตรม./50plate
7. ทําความ
สะอาด

-ลางเครื่องมือ

อางซิงค

-sink1.2x1.0ม.

พื้นที่ = 1.20 ตรม.

หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน
หองปฏิบัติงานภาพพิม พหิ น(LITHOGRAPH)มี ค วามแตกต างกับ เทคนิค อื่นๆทั้ งวั สดุ ที่
นํามาทําแมพิมพและเทคนิคจนถึงผลของงานที่ไดกลาวคือเทคนิคภาพพิมพหินจะไดงานที่มีมิ ติ ม ากขึ้น
รวมถึงการไลเฉดสีความหนักเบาของภาพซึ่งมาจากขั้นตอนที่ใชระยะเวลาในขั้นตอนการทําแม พิม พใ น
ปจจุบันเลือกใชแผนทองแดงเปนหลักเพราะหาแผนหินที่มีขนาดใหญลําบากรวมถึงขั้นตอนการทํางาน
ผูใ ชงาน นักศึ กษาชั้นป ที่ 2 จํ านวน 15 คนในชั้นป นี้จ ะให นักศึ กษาชั้นป ที่ 2 เพราะมี
ขั้นตอนที่สลับซับซอนมากเพราะจะไดเรียนรูกระบวนการสรางสรรค งานภาพพิม พหิ นและต องเรีย นรู
ในเทคนิคอื่นๆดวยขนาดของ plate ไมเกินA3นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมีพื้นที่ ทํ างานสว น
บุคคลโดยในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตั ว เองโดย
จะจัดเปนโซนของหองทํางานสวนบุคคลโดยจะมี การใชรว มกับ ชั้นป อื่นๆในขั้นตอนการพิม พ ขนาด
ของ plateงานไมต่ํากวา A2นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คนรูปแบบพื้นที่จะมีความคลายคลึงกั บ ชั้น
ปที่3แตจะเพิ่มพื้นที่ ใ นการจั ด ทํ าเอกสารรวมถึงการนําเสนองานเป นระยะต ออาจารย ผูค วบคุ ม มี
แผนผังกิจกรรมดังตอไปนี้
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ภาพที่ 74 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพหิน
ตารางที่ 51 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน (ตอ)
กิจกรรม
1.เตรียม plate
อลูมิเนียม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

1.1นํามาเอง
1.2นําไปลางคราบไข พื้นที่ลางน้ํา
หรือเขมาโดยใชกรดดิน (ขัน้ ตอนนี้ไมเกิน30
ประสิว+น้ําแลวใชแปรง นาที)
ขนนุมขัด 1 นาทีนําไป
ลางน้ํา 3 ครั้ง

-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

1.3เปา plate ใหแหง พื้นที่เปาลม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-โตะเปาใหแหง
1.2x0.8ม.
พื้นที=่ 1.8 ตรม./
คน Max.20คนๆ
ละ5นาที=100
ตองการใช4ชุด

2.การทํา
แมพิมพ

2.1นํากาวกระถินมา พื้นที่ทํางาน
กั้นขอบในกรณีที่
ตองการขอบของภาพ
2.2เขียนภาพดวยวัสดุ
ไขลงบนplate
2.3นําแปงฝุนโรยที่
plateใหทั่ว
2.4นํากาวกระถินเทลง
แมพิมพใชมือ+ฟองน้ํา
ลูบใหทั่ว 1 นาที
2.5ใชผาสาลูปนเปนลูก
ประคบเช็ดเบาๆใหทั่ว
ทิ้งไว 1 คืนเพื่อใหไขติด
กับแมพิมพโดยใชกาว
กระถินเปนตัวนํา
3.เตรียมแมพิมพ 3.1ลางเขมาหรือวัสดุไข พืน้ ที่ลางน้ํา
ดวยน้ํามันสนตามดวย
ทินเนอร

4.การพิมพ

3.2ทาเรดแลคเกอรเช็ด โตะทํางาน
บริเวณที่ตองการเอาผา
ชุบหมึกถูลงบนplateใช
ฟองน้ําเช็ดออกใหแหง
สนิททิ้งไว 1/2นาทีใช
ฝาชุบน้ําพอหมาดเช็ด
ใหทั่วแมพิมพ
4.1เตรียมสี ตักหมึก ที่เก็บสี
ออกมาจากกระปอง

-โตะทํางาน
1.0x0.8ม.

พื้นที่=2.88ตรม.
ขนาดA4-A2=2
คน/ตัว
Max.20คน ใช10
ตัว

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

5.จัดเก็บ

พื้นที่ทํางาน
-โตะวางแมพิมพ
•ตอเนื่องกับแทน
พรอมที่กลิ้งหมึก
พิมพ
ดานขาง1.3x0.8ม.
•แยกจากสวนทํางาน

4.3นําplateมาวางบน พื้นที่แทนพิมพ
แทนนํากระดาษที่ใช
พิมพมาวางทับใช
ฟองน้ําลูบใหทั่ว
กระดาษพอหมาดใช
กระดาษบรูฟซับ
ความชื้นออกทับดวย
แผนอะคริลกิ
แลวทําการพิมพ

-แทนพิมพขนาด
1.20x1.80ม.

5.1เก็บงาน

-ตูเก็บผลงาน
ขนาด 1.2x0.8ม.สูง
0.80ม.มีลิ้นชัก
จํานวน 5 ชั้น

5.2เก็บแมพิมพหลัง
ทําเสร็จ

พื้นที่เก็บ

บริเวณตูเก็บ

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

พื้นที่=11.61ตรม.
•ขั้นตอนตอเนื่อง
จากกลิ้งสี
•2นาที/คน

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

-ตูเก็บของ 1.2x0.4
ม.(ขนาดไมเกินA2)
พื้นที่=1.2ตรม.
-บารเก็บplate

พื้นที่=2.0
ตรม./50plate
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ตารางที่ 51 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน (ตอ)
กิจกรรม
6. ทําความ
สะอาด

พฤติกรรม
การกระทํา
6.1ลางเครื่องมือ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
อางซิงค

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-sink1.2x1.0ม.

หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม
หองปฏิบัติการภาพพิม พต ะแกรงไหม(Silk-screen)เป นเทคนิค ที่ แตกต างจากเทคนิค
อื่นๆอาทิเชนไมตองมีแทนพิมพซึ่งจะตองใชพื้นที่มากในการทํางาน ขั้ นตอนการทํ าแม พิม พไ ม มี ค วาม
ซับซอน แตมีความยุงยากในขั้นตอนการพิมพในกรณีที่ตองการผลงานที่ มี ค วามหลากหลายของเฉดสี
และที่สําคัญตองมีกระบวนการฉีดน้ําดวยแรงดันที่สูง
ผูใชงานนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คนในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาชั้นปที่2ศึกษาเทคนิค นี้
เพื่อนําไปสรางสรรคงานและตองเรียนรูในเทคนิคอื่นๆดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คนจะมี พื้นที่
ทํางานสวนบุคคลโดยในชั้นปนี้จะใหนักศึกษาเลื อกเทคนิค ในการสรางสรรค ผลงานตามความสนใจ
ของตัวเองโดยจะจัดเปนโซนของหองทํางานสวนบุคคลโดยจะมีการใชรวมกับชั้นปอื่นๆในขั้นตอนการ
ทําบล็อกแมพิมพ การฉายแสงรวมถึงขั้นตอนการฉีดลางบล็อกแมพิม พนักศึ กษาชั้นป ที่ 4 จํ านวน 15
คนรูปแบบพื้นที่จะมีความคลายคลึงกับชั้นปที่3แตจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดทําเอกสารรวมถึงการนําเสนอ
งานเปนระยะตออาจารยผูควบคุมตามแผนผังกิจกรรมดังตอไปนี้

ภาพที่ 75 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม
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จากแผนผังกิจกรรมดานบนสามารถวิเคราะหไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 52 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม (ตอ)
กิจกรรม
1.เตรียมบล็อก
สกรีน

พท.รองรับและ
ความตองการ
ครุภัณฑ
เพิ่มเติม
1.1เตรียมมาเองยกเวน พื้นที่วางตูเก็บ -ตูเก็บขนาด
ป1(A4)
1.2x0.4ม.
พฤติกรรม
การกระทํา

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 1.20 ตรม.
2.การทํา
แมพิมพ

2.1นําน้ํายาไวแสง+
กาวอัดผสมกันแลว
ปาดลงในบล็อกที่
เตรียมไว

พื้นที่ปาดน้ํายา

2.2เปาลมใหแหงใหกาว พื้นที่เปาลม
แหง

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

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

-โตะเปาใหแหง
1.2x0.8ม.
พื้นที=่ 1.8 ตรม./คน
Max.15คนๆละ5นาทีใช
75นาที ตองใช 4 ชุด

2.3นําบล็อกสกรีนไปผึ่ง พื้นที่ผึ่งใหแหง
ใหแหง

-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
2.5วางบล็อกลงบน
เครื่องอัดบล็อก(ตู
หลอดไฟ)

พท.รองรับและ
ความตองการ
ครุภัณฑ
เพิ่มเติม
พื้นที่หองอัด
-เครื่องอัดบล็อก(ตู
บล็อก(หองมืด) หลอดไฟ) ขนาด
1.50x0.80 ม.

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที=่ 2.25 ตรม./คน
•2-5นาที/คน
2.6นําบล็อก สกรีนไป พื้นที่ฉีดน้าํ ขนาด -ที่ฉีดแรงดันสูง
ฉีดน้ําใหลายหลุด
ใหญ(วางตั้งพิง
ผนัง)
พื้นที=่ 4.8 ตรม./คน
sink ฉีดน้ํากรณี -sinkพรอมที่ฉีดน้าํ
บล็อกขนาดต่ํา
กวา A3
พื้นที=่ 1.8 ตรม./คน/ชุด
3.ขั้นตอนการ
พิมพ

3.1เตรียมสีอะคริลิคอ โตะผสมสี
อกมาจากกระปอง
แลวใสลงไปใน
แมพิมพ

3.2วางบนวัสดุที่
ตองการจะพิมพ แลวใช
ไมปาดสีขึ้นลงใน
แมพิมพ
3.3 นํางานที่ไดไปตาก
รอแหง
4.จัดเก็บรอสงผล 4.1เก็บงาน
งาน

-โตะผสมสี
1.2x0.6 ม.
พื้นที=่ 1.44 ตรม./คน/
ชุด

-ใชพื้นที่ทํางาน

-ใชพื้นที่ตาก
บล็อก
พื้นที่เก็บงาน

-ตูเก็บของ 1.2x0.4
ม.(ขนาดไมเกินA2)
พื้นที่=1.2ตรม.

5. ทําความ
สะอาด

5.1ลางเครื่องมือ

อางซิงค

-sink1.2x1.0ม.

พื้นที่ = 1.20 ตรม.
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หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล
เปนหองสําหรับทํางานสวนบุคคลซึ่งมีความแตกตางทางดานเทคนิค ของแต ละคน พื้นที่
ใชสอยทั่ ว ไปจะรองรับ ในขั้นตอนการทํ าแม พิม พเป นหลักรวมถึงขั้นตอนการทดลองโดยมี การใช
ห องปฏิ บั ติ การทางด านภาพพิม พรว มกับ ชั้นป อื่นๆโดยเฉพาะชั้นป ที่ 4 ผูใ ชงานนักศึ กษาชั้นป ที่ 3
จํ านวน 15 คนนักศึ กษาชั้นป ที่ 4จํ านวน 15 คนจะมี พื้นที่ ทํ างานสว นบุ ค คลโดยในชั้นป นี้จ ะให
นักศึกษาเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงานตามความสนใจของตั ว เองโดยจะจั ด เป นโซนของห อง
ทํางานสวนบุคคลโดยจะมีการใชรวมกับชั้นปอื่นๆในขั้นตอนการพิมพ ตามแผนผังกิจกรรมดังนี้

ภาพที่ 76 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล
ตารางที่ 53 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล
กิจกรรม
1.รับหัวขอ
2.สรางสรรค
ผลงานภาพพิมพ

พฤติกรรม
การกระทํา
-อาจารยใหหัวขอใน
การปฏิบัติงาน
-ทํางาน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองบรรยาย
สวนทํางาน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะทํางาน
-ชั้นลอย
-sink
-บารที่เก็บงาน
พื้นที่ = 6.75ตรม./คน

3.พิมพงาน

-ทําการพิมพ

4.เก็บงาน+เก็บ
แมพิมพ
5.สงงาน

-จัดเก็บงาน
-นําเสนอผลงาน

-ใชหองของแตละ
เทคนิคที่เลือก
-สวนทํางานของแต
ละบุคคล
-หองเรียนบรรยาย
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จากการวิเคราะหสามารสรุปพื้นที่หองไดดังนี้
ตารางที่ 54 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาภาพพิมพ (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการภาพพิมพไม (wood cut)
ทําแมพิมพ


พิมพงาน

ตากและเก็บงาน
เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด

เก็บของ


2.หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ(Etching)

ทําแมพิมพ

พิมพงาน

ตากและเก็บงาน

เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด

เก็บของ

3.หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน(LITHOGRAPH)
ทําแมพิมพ


พิมพงาน

ตากและเก็บงาน

เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด

เก็บของ

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.88
54.3
5.2
13.2

10
1
4
1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %

28.8
54.3
20.8
13.2
17.57
134.67
33.67

รวมพื้นที่ทั้งหมด

168.34

160.8
29.04
5.20
13.20

รวม
ทางสัญจร 25 %

160.8
39.66
20.80
13.20
35.17
234.46
58.62

รวมพื้นที่ทั้งหมด

293.08

43.20
37.86
5.20
13.20

1
2
4
1
15%

1
1
4
1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %

43.20
37.86
20.80
13.20
17.26
132.32
33.08

รวมพื้นที่ทั้งหมด

165.40
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ตารางที่ 54 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาภาพพิมพ (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

95.30
1.44
7.20

1
1
1
15%

95.30
1.44
7.20
15.59
119.53
29.88
149.41

4.หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม(Silk-screen)

ทําแมพิมพ

พิมพงาน
เก็บแมพิมพ ทําความสะอาด

เก็บของ


รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
5.หองปฏิบัติการภาพพิมพสวนบุคคล
ปฏิบัติงาน นศ.


6.75

15

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

101.25
101.25
25.31
126.56

สาขาวิชาประติมากรรม
ความตองการของพื้นที่ทําการเรียนการสอนเปนสิ่งที่มี ค วามสําคั ญ อันดั บ แรกเนื่องจากการเรีย นการ
สอนในสาขาวิชาประติมากรรมจะใชเครื่องมือทุนแรงในการสรางสรรคผลงานประมาณ 30% ของงาน
นั้นๆทุกขั้นตอน (สัมภาษณ รศ.ฉายณภา เลปาจารย อ.ประจํ าสาขาวิ ชาประติ ม ากรรม คณะศิ ลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ทําใหเกิดปญหาเรื่องพื้นที่การเรียนการสอนที่ไมเอื้ออํานวยเท าที่ ค วร
กลาวคือมีพื้นที่ที่จํากัด รวมถึงเครื่องมือทุนแรงตางๆเชน รอกเลื่อน ที่ใชในการยก เคลื่อนย ายผลงาน
วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน ที่สําคัญที่ตองคํานึงคือ แสงทางทิศเหนือ
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
-พื้นฐานการปนดิน การขึ้นรูป

วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพิ่มเติม
-หองปฏิบัติการปนดิน

-แบงกลุมนักศึกษาออกเป น5
กลุมๆละ20คน เรียน3ครั้งต อ
1ภาคเรี ย นโดยให ค รบทุ ก
สาขา ทั้ง5สาขาวิชา

นักศึกษาชั้นปที่ 2
-พื้นฐานการปนดิน การขึ้นรูป

-หองปฏิบัติการปนดิน

-พื้น ฐานสร า งสรรค ผ ลงาน
ตอไป
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นักศึกษาชั้นปที่ 3
ศึกษาคนควา ทดลอง ออกแบบ -หองปฏิบัติการโลหะ
-สอนเทคนิค ที่ สูงขึ้ นรวมทั้ ง
และปฏิ บั ติ ง านสร า งสรรค ใ น -หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห จะแยกสรา งสรรค ง านตาม
เทคนิคตางๆ อาทิ เชนงานเหล็ก -หองปฏิบัติการไม
หัวขอของแตละบุคคล
งานไฟเบอรกลาส งานสลักหิ น -หองปฏิบัติการหิน
และงานไม
-หองปฏิบัติการตกแตงผลงาน
นักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึ กษาและปฏิ บั ติ งานโครงการ -หองปฏิบัติการสวนบุคคล
-ทําการปฏิ บั ติ โ ครงงานตาม
ศิ ล ปนิ พ นธ ตามหั ว ข อ เฉพาะ
เทคนิคที่ไดศึกษาหรือทดลอง
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว
มากอนหนานี้
หองปฏิบัติการปนดิน
หองปฏิบัติการปนดิน จะประกอบไปด ว ย สว นที่ เป นห องพักดิ นเหนีย วโดยได ทํ าการ
สั่งซื้อมาครั้งละ1เทอม ประมาณ 2 ลบ.ม.จากเกาะเกร็ด จ.นนทบุ รี สว นปฏิ บั ติ งาน จะมี พื้นที่ เก็บ
อุปกรณ ไมวาจะเปนแทนปนในระดับตางๆเชน แทนปนนูนต่ํา แทนปนนูนสูงและแทนป นครึ่งตั ว การ
ขึ้นรูปแบบรางเปนพื้นฐานตนแบบ กอนที่จะมีการสรางสรรคงานในรูปแบบเทคนิค ต างๆ ตามเทคนิค
แตละบุคคล ความตองการพิเศษของสวนนี้คือการใชแสงธรรมชาติ ท างทิ ศ เหนือฝาเพดานต องสูง มี
ระบบพัดลมดูดอากาศ ผูใชสอยหองปฏิบัติการปนดินจะเนนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํ านวน 15 คนเพราะ
เปนชั้นปที่มีการเลือกสาขาวิชาเอก และเปนการเรียน การฝกปฏิบั ติ เพื่อเป นพื้นฐานการขึ้นรูป ในการ
สรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆ สวนปที่3และปที่4 จะใชห องนี้สําหรับ ขั้นตอนการเตรีย มดิ นเพื่อที่ จ ะ
นําไปขึ้นรูปโดยใชพื้นที่ปฏิบัติงานสวนบุคคล นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน

ภาพที่ 77 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการปนดิน
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จากแผนผังกิจกรรมสามารถวิเคราะหไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 55 แสดงการคิดพื้นที่หองหองปฏิบัติการปนดิน (ตอ)
กิจกรรม
1.เตรียมวัสดุ

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1นําดินออกมาจาก
บอหมักใสในถังตาม
ปริมาตรงานที่ทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
บอดิน
ใช2ชุด

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

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 4.34ตรม./ลบ.ม.

1.2ทําแกนโครง
หองปฏิบัติงานโลหะ
2.นํามาขึ้นรูป 2.1นศ.ป1ขึ้นรูปแบบ พืน้ ที่ปนงาน
-โตะทํางาน
ตามหุน
งายๆ
Max.20คน ใช 10 ขนาด1x1.4ม.
ชุด
พื้นที่ = 4.8ตรม./2คน
2.2นศ.ป2นําดินมาขึ้น พื้นที่ทํางาน
-แทนปนนูนต่าํ
รูปนูนต่ําตามแบบ
•แสงเหนือเขา
ขนาด 0.8x0.6
ดานซาย
ม.สูง 1.60ม.
•ไมบังกัน
•ระยะการเล็งดูผลงาน
2 ม.
Max.15คน ใช4ชุด

พื้นที่=40ตรม./4คน
2.2นศ.ป2นําดินมาขึ้น พื้นที่ทํางาน
รูปครึ่งตัวและเต็มตัว •แสงเหนือเขา
ตามแบบ
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
ใชพื้นทีเ่ ดียวกับขึ้นรูปนูน
ต่ํา
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ตารางที่ 55 แสดงการคิดพื้นที่หองหองปฏิบัติการปนดิน (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

3.ทํางานเสร็จ 3.1เก็บอุปกรณ
นําดินกลับในกระบะ
3.2ทําความสะอาด
เครื่องมือ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

สวนlocker
พื้นที่ทําความสะอาด -อางลางมือ
Max.15คน ใช4ชุด พรอมระบบ
กรองดิน
ขนาด 1.2x0.6
ม.

พื้นที่ = 1.20 ตรม./ชุด

หองปฏิบัติการโลหะ
เปนหองที่ใชเทคนิคการสรางสรรคผลงานที่เปนวัสดุจําพวกโลหะ มี การใชเครื่องทุ นแรง
เขามาชว ยในขั้นตอนการสรางสรรค ผลงานไม ว า จะเป นเครื่องตั ด เหล็ก เครื่องเชื่อม เครื่องเจี ย ร
รวมถึง รางเครนไฟฟาที่ ใ ชใ นการขนย ายวั สดุ และชิ้นงาน เปรีย บเสมื อนโรงงานย อมๆโรงงานหนึ่ง
ผูใชงานจะเนนนักศึกษาชั้นปที่3จะตองศึกษารูปแบบการทํา สวน ป ที่ 4 ซึ่งขึ้นอยู กับ นักศึ กษาที่ เลือก
การนําเสนอเทคนิคนี้หรือไม ประกอบไปดวย นักศึ กษาชั้นป ที่ 3 จํ านวน 15 คน นักศึ กษาชั้นป ที่ 4
จํานวน 15 คน มีผังกิจกรรมดังนี้

ภาพที่ 78 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการโลหะ
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 56 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการโลหะ (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองบรรยาย

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

1.ทําแบบรางเพื่อหา -เสนอแบบราง
แนวคิด
2.เตรียมวัสดุ
2.1เลือกขนาด ชนิด พื้นที่วาง rack
-cantileverของเหล็กที่จะทํา
สําหรับเหล็กกลอง Rack2ดานขนาด
เหล็กเสน
1.75x6.0ม.

พื้นที่ = 30ตรม./ชุด
พื้นที่วางแผนเหล็ก

พื้นที่ = 14
ตรม./50pc.
2.2 นําวัสดุ มาตัดตาม พื้นที่ตัดแผนเหล็ก
แบบและขนาดที่ใช

-เครื่องตัดเหล็ก
พลาสมาและแกส

พื้นที่ = 14ตรม.
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ตารางที่ 56 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการโลหะ (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
ครุภัณฑ
เพิ่มเติม
พื้นที่ตัด
-เครื่องตัดเหล็กไฟ
เหล็กรูปพรรณและ เบอร
เหล็กเสน

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 16ตรม.
3.สรางสรรค
ผลงาน

-เชื่อมผลงานขัดแตงผ -ใชพื้นที่ทํางาน
และทําสี
สวนบุคคล

4.ทํางานเสร็จ

-เก็บวัสดุ รอสง

-ใชพื้นที่ทํางาน
สวนบุคคล

หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห
เปนการนําเสนอผลงานผานเทคนิค วั สดุ สังเคราะห จํ าพวกไฟเบอรกลาส โดยขั้นตอน
กรรมวิธีจะทําตนแบบโดยการปนดินกอนแลวจึงทําการหลอบล็อกปูนเพื่อเปนแบบจากนั้นทํ าการปู ใ ย
แกวจนถึงขั้นตอนตกแตงทําสี ในขั้นตอนการถอดบล็อกพิมพปูนจะตองทําการทุบบล็อกทํ าให เกิด ขยะ
จากสวนนี้จึงจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บ ผูใชงานเปนการเรียน และฝกปฏิบัติเพื่อเป นพื้นฐานการ
ขึ้นรูปในการสรางสรรคงานในเทคนิคอื่นๆ เริ่มที่ชั้นป ที่ 3 จะต องศึ กษารูป แบบการทํ า สว น ป ที่ 4 ซึ่ง
ขึ้นอยูกับนักศึกษาที่เลือกการนําเสนอเทคนิคนี้หรือไม
ผูใชสอย ประกอบไปดวย
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 15 คน
ขั้นตอนการฝกปฏิบัติสามารถแสดงเปนผังกิจกรรมดังตอไปนี้

135

ภาพที่ 79 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห
ตารางที่ 57 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ทําแบบรางเพื่อ -เสนอแบบราง
หาแนวคิด
2.เตรียมอุปกรณ -เตรียมปูนซีเมนต
เรซิน
ใยแกว

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองบรรยาย

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-พื้นที่กองเก็บ

พื้นที่ = 9ตรม./วัสดุ
3.เริ่มปฏิบัติงาน 3.1 ขึ้นงานดินขนาด
เทาจริง

-พื้นที่สวนบุคคล

-แทนหมุนขนาด
0.65x0.65ม.สูง
0.6ม.
พื้นที่ = 2.72ตรม
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ตารางที่ 57 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
3.2 ทําบล็อกปูน
-ผสมปูน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-พื้นที่เตรียมงาน
ปูนซีเมนต

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-เครื่องโมปูนขนาด
190ลิตร
-กระบะปูน
พื้นที่ = 6ตรม

-พอกปูนรอบตัวแบบทิ้ง -พื้นที่สวนบุคคล
ไวใหแหงประมาณ1วัน

-กระบะปูน

พื้นที่ = 6ตรม
3.3 ทาเรซินภายใน
-พื้นที่สวนบุคคล
บล็อกปูนพรอมโรยดวย
ใยแกวทิ้งไวใหแหง
3.4 ทําการทุบบล็อกปูน -พื้นที่สวนบุคคล
ออก
3.5 ตกแตงผลงาน

-พื้นที่สวนบุคคล

4.ปฏิบัติงานแลว 4.1ทําความสะอาด
เสร็จ
เครื่องมือ

-พื้นที่ทํางาน
-พื้นที่สวนบุคคล

4,2 รอสงงาน

-อางลางมือ
พรอมระบบกรอง
ดิน
พื้นที่ = 1.20 ตรม./
ขนาด 1.2x0.6ม.
ชุด

-พื้นที่สวนบุคคล

หองปฏิบัติการไม
เปนหองที่เปรียบเสมือนหองปฏิบัติการไมทั่วไปซึ่งใหนักศึกษาทดลองเทคนิค งานไม เชน
การเกาะสลักไมหรือจะใชเปนเทคนิคสื่อผสมในการการสรางสรรคผลงานภายในจะมี อุป กรณเชน โต ะ
ปฏิบัติงานไมโตะเลื่อยวงเดือน แทนเจาะ เครื่องไสไมเปนตน ผูใชงานเปนการเรีย นและฝกปฏิ บั ติ เพื่อ
เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการสรางสรรค งานโดยจะเนนนักศึ กษาชั้นป ที่ 3 และป ที่ 4 เป นหลัก ในการ
ปฏิบัติแลวจะตองทําการเสนอแบบราง(Sketch)ก อนนําไปขึ้นรูป สว นมากจะขึ้นรูป จากดิ นเหนีย ว
เพราะจะไดเห็นมิติของรูปทรงไดดีกวาหลังจากนั้นจะทําการตกแตงตามเทคนิคสวนบุคคลโดยใชพื้นที่
ปฏิบัติงานสวนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดจํานวนดังนี้นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํ านวน 15 คนนักศึ กษาชั้นป ที่
4 จํานวน 15 คน มีผังกิจกรรมดังตอไปนี้
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ภาพที่ 80 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการงานไม
ตารางที่ 58 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการไม (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ทําแบบรางเพื่อ -เสนอแบบราง
หาแนวคิด
2.เตรียมวัสดุ
2.1 เลือกวัสดุไม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองบรรยาย
-พื้นที่ stock ไม
ไมทอนความยาว
ประมาณ4เมตร

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

cantileverRack2ดานขนาด
1.75x4.0ม.

พื้นที่ = 22.5ตรม.
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ตารางที่ 58 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการไม (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-พื้นที่ stock
ไมอัด

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

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
4.ปฏิบัติงานแลว 4.1ทําความสะอาด
เสร็จ
เครื่องมือ

4,2 รอสงงาน

-พื้นที่สวนบุคคล
-พื้นที่ทํางาน
-พื้นที่สวนบุคคล

-อางลางมือ
พรอมระบบกรอง
ดิน
พื้นที่ = 1.20 ตรม./
ขนาด 1.2x0.6ม.
ชุด

-พื้นที่สวนบุคคล

หองปฏิบัติการหิน
ลักษณะห องจะต องจะมี เครื่องมื อแกะ สลักหิ น เครื่องกรอหิ น เครื่องขัด แต ง และที่
สําคัญคือ การขนยายชิ้นงานจะตองมี รอกเครนในการขนหรือลําเลียงหินเขามาใชเปนวัสดุในการ
ผูใชงานเปนการเรียนและฝกปฏิบัติเพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการสรางสรรคงานโดยจะเนนนักศึ กษา
ชั้นปที่3และปที่4 เปนหลัก ในการปฏิบัติแลวจะต องทํ าการเสนอแบบราง(Sketch)ก อนนําไปขึ้นรูป
สวนมากจะขึ้นรูปจากดินเหนียวเพราะจะไดเห็นมิติของรูปทรงได ดี กว าหลังจากนั้นจะทํ าการตกแต ง
ตามเทคนิคสวนบุคคลโดยใชพื้นที่ปฏิบัติงานสวนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดจํ านวนดั งนี้นักศึ กษาชั้นป ที่
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
-หองบรรยาย

ครุภัณฑ

1.ทําแบบรางเพื่อ 1.1เสนอแบบราง
หาแนวคิด
1.2ขึ้นงานดินขนาดเทา -พื้นที่สวนบุคคล
จริง
2.เตรียมวัสดุ
2.1 หิน
-พื้นที่ Stock หิน
-รอกเครน
•ใชรอกเครนยก
เคลื่อนที่
• สั่งมาขนาด
0.5x0.5x0.5ม.
จํานวน20กอน/เทอม
3.ปฏิบัติงาน

-แกะสลักหิน ตกแตง

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 6.5ตรม./6กอน

-พื้นที่ทํางาน
Max.15คน
พื้นที่ = 2.25ตรม./คน
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ตารางที่ 59 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการหิน (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

4.ปฏิบัติงานแลว 4.1ทําความสะอาด
เสร็จ
เครื่องมือ

4,2 รอสงงาน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-พื้นที่ทํางาน
-พื้นที่สวนบุคคล

ครุภัณฑ
-อางลางมือ
พรอมระบบ
กรองดิน
ขนาด
1.2x0.6ม.

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ = 1.20 ตรม./ชุด
ใช4ชุด

-พื้นที่สวนบุคคล

หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล
จะเปนหองปฏิบัติของแตละบุคคลซึ่งประกอบไปด ว นพื้นที่ ทํ างาน ไม ว าจะเป นขั้นตอน
การทําแบบราง จนถึงสรางสรรค ออกมาเป นผลงานมี สว นปฏิ บั ติ งานประติ ม ากรรมและสว นจั ด ทํ า
ขอมู ลเอกสารผูใ ชงานนักศึ กษาชั้นป ที่ 3 จํ านวน 15 คนนักศึ กษาชั้นป ที่ 4 จํ านวน 15 คนมี ผัง
กิจกรรมดังนี้

ภาพที่ 82 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติงานสวนบุคคล
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ตารางที่ 60 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ทําแบบรางเพื่อ 1.1เสนอแบบราง
หาแนวคิด
1.2ขึ้นงานดินขนาดเทา
จริง
2.ปฏิบัติงาน
-ปฏิบัติงานในเทคนิคที่
เรียน
-ปฏิบัติงานตามหัวขอ
โจทยที่ไดรับ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองบรรยาย

ครุภัณฑ

-พื้นที่ทํางานสวน
บุคคล
-พื้นที่ทํางานสวน
บุคคล

วิเคราะหขนาดพื้นที่

•มีโตะทํางาน
•ชั้นวางของ
•ชั้นเก็บอุปกรณ
เครื่องมือ
•หองสวนตัว
พื้นที่ = 25 ตรม./คน

3.ปฏิบัติงาน
เสร็จ

3.1ทําความสะอาด
เครื่องมือ
3,2 รอสงงาน

-พื้นที่เก็บงาน

จากการวิเคราะหหาพื้นที่จากพฤติกรรมองสาขาวิชาประติมากรรม สามารถสรุป พื้นที่ ห องปฏิ บั ติ การ
สาขาวิชาประติมากรรม ไดดังนี้
ตารางที่ 61 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาประติมากรรม (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการปนดิน
เก็บดิน


ขึ้นรูป (นศป1)

ขึ้นรูป (นศป2)

เก็บของ

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

4.34
4.80
40.00

2
10
4
15%

8.68
48.00
160.00
32.55
349.23
62.31
311.54

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
2.หองปฏิบัติการโลหะ

กองเก็บ

เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติ

เก็บของ

44
30

1
2
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

44
60
15.60
119.60
29.90
149.50
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ตารางที่ 61 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาประติมากรรม (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่
3.หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห

กองเก็บ

เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติงาน
เก็บของ


4.หองปฏิบัติการไม

กองเก็บ

เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติงาน
เก็บของ


5.หองปฏิบัติการหิน
กองเก็บหิน

เตรียมอุปกรณ+ปฏิบัติงาน

เก็บของ


6.หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล
ปฏิบัติงาน นศ


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

9
7.2

3
4
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %

27
28.8
8.37
64.17
16.04

รวมพื้นที่ทั้งหมด

80.21

34.37
38.27

รวม
ทางสัญจร 25 %

34.37
153.08
28.12
215.57
53.89

รวมพื้นที่ทั้งหมด

269.46

6.50
38.55

1
4
15%

4
1
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %

26.00
38.55
9.68
74.23
18.56

รวมพื้นที่ทั้งหมด

92.79

25

15

รวม
ทางสัญจร 25 %

375
375
93.75

รวมพื้นที่ทั้งหมด

468.75
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ภาควิชาออกแบบ
ภาควิชาออกแบบประกอบไปดวย 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน
การเรียนการสอนในสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในจะเนนทางด านการฝกทั กษะฝมื อ
แตจะแตกตางจากสาขาวิชาอื่นๆที่ไมมีกระบวนการสรางสรรคผลงานที่ตองเปนระบบขั้นตอน รวมถึง
การใชเครื่องมือประกอบนอยมาก ในการเรียนการสอนจะเนนห องปฏิ บั ติ งานเป นหลักโดยมี ชุด โต ะ
ปฏิบัติการเขียนแบบโดยตองแยกในแตละชั้นป รวมถึงหองคอมพิวเตอรที่ต องแยกจากสว นกลางของ
ทางคณะฯอันเนื่องมาจากตัวโปรแกรมที่ เนนไปในทางปฏิ บั ติ การเขีย นแบบ กรอบรายละเอีย ดการ
เรียนการสอนมีดังนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
ฝก พื้น ฐานการเรี ย นรู รู ป แบบ
ลักษณะการออกแบบ และฝ กหั ด
ฝมือทางลายเสนและลายมือ
นักศึกษาชั้นปที่ 2
เนื้ อห า รา ยล ะ เอี ยด ใ นก า ร
ออกแบบ โดยเนนอาคารขนาด
เล็กเชนบานพักอาศัย
นักศึกษาชั้นปที่ 3
เพิ่ม ขอบเขตการเรีย นรูของการ
ออกแบ บ อาคารสาธ ารณะ
รา นค า รวมถึง การเพิ่ ม เนื้อ หา
การวิเคราะห พฤติ กรรมของผูใ ช
อาคาร
นักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึ กษาและปฏิ บั ติ งานโครงการ
ศิ ล ปนิ พ นธ ตามหั ว ข อ เฉพาะ
บุคคลที่ผานการอนุมัติแลว

วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใชสอย รายละเอียดเพิ่ม
-หองปฏิบัติการออกแบบ 1
-มี ก ารใช โ ปรแกรมทางการ
-หองปฏิบัติการคอมพิว เตอรเพื่อ ออกแบบ
การออกแบบ
-หองปฏิบัติการออกแบบ 2
-มี ก ารใช โ ปรแกรมทางการ
-หองปฏิบัติการคอมพิว เตอรเพื่อ ออกแบบ
การออกแบบ
-หองปฏิบัติการออกแบบ 3
-มี ก ารใช โ ปรแกรมทางการ
-หองปฏิบัติการคอมพิว เตอรเพื่อ ออกแบบ
การออกแบบ

-ห อ งปฏิ บั ติ ก ารออกแบบส ว น จะมีสวนทํางานคอมพิวเตอร
บุคคล

หองปฏิบัติการออกแบบ
เปนหองปฏิบัติการออกแบบโดยฝกพื้นฐานการออกแบบเบื้องตน มีครุภัณฑเช น โต ะปฏิ บั ติ การเขีย น
แบบ ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 1,2และ3 จํานวนชั้นปละ 25 คน
แผนผังการใชสอยเริ่มตนการปฏิบัติ จาก อาจารยอธิบายหัวขอในแผนการสอน นักศึกษาปฏิบัติต าม
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ภาพที่ 83 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการออกแบบ
ตารางที่ 62 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการออกแบบ
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-ใชหองบรรยาย

1.เรียนทฤษฎี

-อธิบายหลักการและ
กระบวนการ

2.ปฏิบัติการ
ออกแบบ

-ลงมือเขียนแบบ
-พื้นที่ทํางาน
ออกแบบตามหัวขอที่
กําหนดโดยใชกระดาษ
100ปอนดขนาดA1

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะเขียนแบบ
ขนาด0.8x0.6ม.
-ชั้นวางอุปกรณ
เคลื่อนที่
พื้นที่ =2.4ตรม./คน

3.ปฏิบัติงานเสร็จ -สงงาน
-ทําความสะอาด
อุปกรณ

-หองสงงาน
-อางลางมือ
พรอมระบบ
ขนาด 1.2x0.6ม.
พื้นที่ = 1.20 ตรม./
ชุด
ใช4ชุด
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หองปฏิบัติงานการออกแบบสวนบุคคล
ลักษณะของหองจะเปนพื้นที่ปฏิบัติงานการออกแบบสว นบุ ค คล ซึ่งจะแตกต างในชั้นป
อื่นตรงที่มีพื้นที่ทํางานที่เปนขอมูล
ผูใชสอยนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 25 คน
แผนผังการใชสอย

ภาพที่ 84 แสดงผังการใชสอยหองปฏิบัติการออกแบบสวนบุคคล
ตารางที่ 63 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการออกแบบสวนบุคคล
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.เสนอหัวขอ
2.ปฏิบัติการ
ออกแบบ

-จัดทําเอกสาร
-เสนอแบบราง
และความคืบหนา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-สวนภาคขอมูล
-พื้นที่ทํางาน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-โตะคอมพิวเตอร
-โตะเขียนแบบ
ขนาด0.8x0.6ม.
-ชั้นวางอุปกรณ
เคลื่อนที่

พื้นที่ = 6.87ตรม./
คน
3.ปฏิบัติงานแลว -นําเสนอแบบfinal
เสร็จ
-สงเอกสารรายงาน

-ใชหองบรรยาย
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หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
จะแยกจากทางห อ งคอมพิ ว เตอร สว นสนั บ สนุน ของทางคณะฯเพราะต อ งรองรั บ
โปรแกรมทางการออกแบบทําใหตองใชคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง
ตารางที่ 64 แสดงการคิดพื้นที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
กิจกรรม
1.เรียนทฤษฎี

พฤติกรรม
การกระทํา
-อธิบายหลักการและ
กระบวนการ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-พื้นที่การสอน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-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
1.หองปฏิบัติการออกแบบ

ปฏิบัติการเขียนแบบ

ทําความสะอาด
เก็บของ


2.หองปฏิบัติงานการออกแบบสวนบุคคล
ปฏิบัติการเขียนแบบ


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.4
1.2

25
4
15%

รวม
ทางสัญจร 25 %

60
4.8
9.72
74.52
18.63

รวมพื้นที่ทั้งหมด

93.15

6.87

25

รวม
ทางสัญจร 25 %

171.75
171.75
92.94

รวมพื้นที่ทั้งหมด

214.69

147

ตารางที่ 65 แสดงสรุปพื้นที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่
3.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

พื้นที่การสอน

พื้นที่เรียน

สวน พอรตงาน
เก็บของ


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

1.95
1.95
4

1
25
1
15%

1.95
48.75
4
8.21
62.91
15.73
78.64

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

หองปฏิบ ัติการคณะศิลปนาฏดุริยางค โครงสรางหลักสูตรของคณะศิลปนาฏดุ ริย างค มี
การแบงเปน3หมวดวิชา ไดแก 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2.หมวดวิชาเฉพาะและ3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ซึ่งในแตละหมวดจะแบงออกเปน ชั่วโมงบรรยาย(บ)และชั่วโมงปฏิบัติ( ป) ในหมวดศึ กษาทั่ ว ไป จะมี
การเรียนรวมกันทั้ง 3 คณะคือ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางคและคณะศิลปศึกษา สวนหมวด
วิชาเฉพาะจะเรียนรวมกันระหวางสาขาวิชาภายในคณะ และแยกแตละสาขาวิ ชา ซึ่งประกอบไปด ว ย
2 ภาควิชา3 สาขาวิชา โดยแยกวิชาทฤษฎี และวิ ชาปฏิ บั ติ โ ดยที่ ภ าคทฤษฎี นอกจากจะมี การเรีย น
รวมกันทั้ง3คณะฯโดยเฉพาะวิชาทักษะนาฏศิลป 1-4 ที่ จ ะต องเรีย นกับ คณะศิ ลปศึ กษาในชั้นป ที่ 1
และ ปที่ 2 หลังจากนั้นจะเรียน วิชาทักษะนาฏศิลปะ 5-7 โดยจะเนนด านการแสดงเป นหลักในการ
จะเปนศิลปน ในหองปฏิบัติการของคณะศิ ลปนาฏดุ ริย างค จ ะแบ งเป น 3 ลักษณะการใชสอย ตาม
สาขาวิชาฯซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ กอนเรียน จะมีการเปลี่ยนชุดโดยการนุงผาแดง ในสาขาวิ ชานาฏศิ ลป
ไทย สวนสาขาวิชาดนตรีไทย จะมีการเตรียมเครื่องดนตรีกอน
ภาควิชานาฏศิลป ประกอบไปดวย 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชานาฏศิลปไทย การเรีย น
การสอนในสาขาวิชานี้จะเปนการฝกปฏิบัติรําโดยจะแบงเป น4กลุม ตามลักษณะตั ว แสงหรือตั งละคร
คือ ละครพระ – นางโขน พระ โขน ยักษ และโขนลิง โดยมีกรอบแนวทางดังตอไปนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
รายละเอียดเพิ่ม
สอย
นักศึกษาชั้นปที่ 1
-ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐาน
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
-โขน พระ ยักษ ลิง จะ
รําหนาพาทยเพลงปฐม
(ใชพื้นที่เดียวกับ คณะ
เพิ่ม ฝกกระบวนรํา ตาม
ฝกกระบวนรําชุดอิเหนาตรวจพล
ศิลปศึกษา)
เนื้อเรื่ องตางๆใน
กราวนางยั กษ
รามเกียรติ์
-แบงปฏิบัติ 4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร
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นักศึกษาชั้นปที่ 2
- ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐานชุดรํา
หนาพาทยและฝกวิธีแสดงละคร
พันทาง

นักศึกษาชั้นปที่ 3
- ศึกษาทารํา ลักษณะบทบาท
อุปนิสัยตัวละคร และฝก ทักษะการ
แสดงละคร

นักศึกษาชั้นปที่ 4
- ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐานละคร
ดึกดํา
- ศึกษาทารํา ลักษณะบทบาท
อุปนิสัยตัวละคร และฝ กทักษะการ
แสดงละคร

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
(ใชพื้นที่เดียวกับ คณะ
ศิลปศึกษา)

-โขน พระ ยักษ ลิง จะ
เพิ่ม ฝกกระบวนรํา ตาม
เนื้อเรื่ องตางๆใน
รามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน
-แบงปฏิบัติ 4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป

-โขน พระ ยักษ ลิง จะ
เพิ่ม ฝกกระบวนรํา ตาม
เนื้อเรื่ องตางๆใน
รามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน
-แบงปฏิบัติ 4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป

-โขน พระ ยักษ ลิง จะ
เพิ่ม ฝกกระบวนรํา ตาม
เนื้อเรื่ องตางๆใน
รามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน
-แบงปฏิบัติ 4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร

หองปฏิบัติการนาฏศิลป
ผูใชหองปฏิบัติการนาฏศิลปจะแบงออกเปน 2สวน คื อ อาจารย จะทํ าการสอนโดยจั ด
ระเบียบแถวใหและนักศึกษา โดยจะมีการใชงานของ2 คณะคือ คณะศิลปนาฏดุริย างค จํ านวน 30คน
ตอชั้นป และคณะศิลปศึกษาจํานวน 30คนต อชั้นป รวม110คน ซึ่งในชั้นป ที่ 1 -2ของทั้ ง2คณะฯจะ
เรียนดวยกัน โดยจะแบงเปนกลุมๆละ30คน ซึ่งทํ าการเรีย นการสอนพรอมกันตามจํ านวนนักศึ กษา
สวนในราย ทักษะนาฏศิลปะ 5-7 จะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3และ 4 แบงเปน 4 กลุมๆละ10คน ตามตั ว
ละคร โดยจะกลับมาใชหองในคณะฯวิเคราะหกิจ กรรมและพฤติ กรรมสว นห องปฏิ บั ติ การนาฏศิ ลป
หองปฏิบัติการนาฏศิลปประกอบไปดวย2สวนคือสวนเตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรีย นการสอนโดย
แผนผังกิจกรรมจะมีอยู2สวนคือการเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว
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ภาพที่ 85 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการนาฏศิลป
ตารางที่ 66 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
พท.รองรับและความ
การกระทํา
ตองการเพิม่ เติม
1.1อาจารยผูสอนเปลี่ยน -หองเปลี่ยนเสือ้ ผา
ชุดและเก็บของ
อยูในสวนหองพัก
อาจารย

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ =1.87 ตรม.
-สวนlocker
-6คน/ตัว
-จํานวน5ตัว

1.2นักศึกษาเปลี่ยนชุด
และเก็บของ

-locker
ขนาด
0.9x0.5x1.8
ม.

พื้นที่ =1.87 ตรม./ตัว
ทั้งหมด5ตัว=9.35
ตรม.

-ใชบริเวณหองเรียน
-สวนlocker
-6คน/ตัว
-จํานวน5ตัว

-locker
ขนาด
0.9x0.5x1.8
ม.
พื้นที่ =1.87 ตรม./ตัว
ทั้งหมด5ตัว=9.35
ตรม.
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ตารางที่ 66 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ)
กิจกรรม
2.การเรียนการ
สอน

พฤติกรรม
พท.รองรับและความ
การกระทํา
ตองการเพิม่ เติม
2.1 อาจารย
-พื้นที่ทําการสอน
-สอนทารํา โดยจะทําการ ใช อ.4คนตอชุด
รําใหนักศึกษาดูพรอมกับ
ใหรําตามรวมถึงควบคุม
แนะนํา
-ที่นั่งดูนักศึกษาปฏิบัติ

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-

พื้นที่ =3.06 ตรม./คน
-โซฟา
พื้นที่ =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.

3.เรียนเสร็จ

-นั่งพัก

-ใชพื้นทีเ่ รียน

3.1อาจารย
-เปลี่ยนชุด

-ใชพื้นทีเ่ ดิม

3.2นักศึกษา
-เปลี่ยนชุดเก็บของ

-ใชพื้นทีเ่ ดิม

3.3 อาบน้ํา

-พื้นที่สวนอาบน้าํ
-ฝกบัว
(1คนใชเวลา10นาที 30 อาบน้าํ
คนใชเวลา300นาทีถา
10หองจะใชเวลา30
นาทีตอรอบ)

พื้นที่ =1.0ตรม./คน
ใช10หอง=10ตรม.
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สรุปพื้นที่ไดดังนี้
ตารางที่ 67 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการนาฏศิลป

Locker+เปลี่ยนเสื้อผา

พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน
พื้นที่อาบน้ํา


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

9.35
3.76
5.76
1

1
4
10
5

9.35
15.04
57.6
5
86.99
21.75
108.74

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

*หองปฏิบัติการนาฏศิลปจะมี4หองตามรูปแบบการสอน ไดแก
หองปฏิบัติการนาฏศิลปละคร พระ-นาง
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนพระ-นาง
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนยักษ
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนลิง
ภาควิชาดุริยางคศิลป
ประกอบไปดวย 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาดนตรีไทย และ สาขาวิชาคีตศิลปไทย
สาขาวิชาดนตรีไทย การเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีไ ทยจะแบ งย อยออกเป น 2 สาขาหลักๆคื อ
สาขาปพาทยและ สาขาเครื่องสายไทย สาขาปพาทยประกอบไปดวย6เครื่องดนตรี ได แก เครื่องเป า
ไทยระนาดเอกระนาดทุมฆองวงใหญฆองวงเล็ก และเครื่องหนังสวนสาขาเครื่องสาย ประกอบไปด ว ย
ซอดวงซออูและ จะเขแตละสาขาจะแยกเรียนตามประเภทของเครื่องดนตรี และจะมี การรวมวงและ
ปรับวงของแตละประเภทดวย
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
รายละเอียดเพิ่ม
สอย
นักศึกษาชั้นปที่ 1
-ศึ กษาและปฏิ บั ติ การฝกทั กษะการ -หองปฏิบัติการปพาทย
-จะแยกเรียนตามเครื่อง
บรรเลง
-หองปฏิบัติการเครื่องสาย
ดนตรีที่เลือก
เพลงพิธีกรรมเพลงฉิ่ง เพลงมโหรี
-ทุกสาขาจะเรีย นพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก
นักศึกษาชั้นปที่ 2
- ศึ กษาและปฏิ บั ติ การฝกทั กษะการ -หองปฏิบัติการปพาทย
-จะแยกเรียนตามเครื่อง
บรรเลง เพลงเสภา เพลงสามชั้น เพลง -หองปฏิบัติการเครื่องสาย
ดนตรีที่เลือก
เถา เพลงโขน เพลงทํานองหลัก
-ทุกสาขาจะเรีย นพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก
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นักศึกษาชั้นปที่ 3
- ศึ กษาและปฏิ บั ติ การฝกทั กษะการ -หองปฏิบัติการปพาทย
บรรเลง เพลงละคร เพลงเดี่ยว
-หองปฏิบัติการเครื่องสาย
นักศึกษาชั้นปที่ 4
- ศึ กษาและปฏิ บั ติ การฝกทั กษะการ -หองปฏิบัติการปพาทย
บรรเลง เพลงหนาพาทย
-หองปฏิบัติการเครื่องสาย
-นําเสนอผลงานการแสดงบนเวที

-จะแยกเรียนตามเครื่อง
ดนตรีที่เลือก
-ทุกสาขาจะเรีย นพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก
-จะแยกเรียนตามเครื่อง
ดนตรีที่เลือก
-ทุกสาขาจะเรีย นพรอมกัน
จะตองมีหองปฏิบัติแยก

หองปฏิบัติการปพาทย
ผูใชหองปฏิบัติการสาขาปพาทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทํ าการสอนโดย
จะนั่งอยู ด านหนาของนักศึ ก ษา เพื่อที่ จ ะได ฟงทํ านองได ชัด เจน สว นนักศึ กษา จะแยกออกตาม
ประเภทเครื่องดนตรี ทั้งหมด 6 ประเภทๆละ2คน ซึ่งนักศึ กษาต องมี เครื่องดนตรีป ระจํ าตั ว จนจบ
การศึกษา ประกอบไปดวย 1.เครื่องเปาไทย 2.ระนาดเอก 3.ระนาดทุม 4.ฆองวงใหญ 5.ฆองวงเล็ก 6.
เครื่องหนัง วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมสวนหองปฏิบัติการปพาทย ประกอบไปดวย2สวนคื อสว น
เตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิจ กรรมจะมี อยู 2 สว นคื อการเปลี่ย นชุด เพื่อ
เตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว

ภาพที่ 86 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการปพาทย
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 68 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการปพาทย (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย

ครุภัณฑ

-หองเก็บเครื่องดนตรี -ตูเก็บเครื่องเปา
-นศ.4ชั้นปของแตละ แบบลิ้นชักขนาด
เครื่องดนตรี
0.7x0.5ม.
=8คน
-ตูเก็บตัวระนาด
0.6x1.5x2.0ม.
เก็บได 4 ราง
(ตู2ใบ)
-ตูเก็บ
รางระนาด
0.6x1.5x2.0ม.
เก็บได 20 ผืน
(1ตู)
-ตูเก็บฆองวงใหญ
และฆองวงเล็ก
1.0x1.2x2.0ม.
เก็บได 4 ตัว(ใช2
ตู)

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ =0.98 ตรม.

พื้นที่ =2.25 ตรม.

พื้นที่ =2.25 ตรม.

พื้นที่ =2.28 ตรม.

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

วิเคราะหขนาดพื้นที่
ใบ/ตู
กลองสองหนา=
max.12 ใบ/ตู
ลูกเปงมาง= max.14
ใบ/ตู(2คอก)

กลองทัด = max.4
ใบ/ตู
-ที่วางคอก
เปงมางmax=5
ชุด
พื้นที่ =1.0 ตรม./
คอก
2.ทําการเรียน
การสอน

2.1 อาจารย
-สอนแนะนํา

-พื้นที่นั่ง
-โซฟา
พื้นที่ =1.ตรม./คน

2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ
พื้นที่ =1.0ตรม./คน
-ระนาด

พื้นที่ =1.5ตรม.
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ซอม

-หองเรียน
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จากการวิเคราะหพื้นที่จะแยกหองเรียนตามประเภทเครื่องดนตรี ในการคิดพื้นที่นั้นได คํ านึกถึงการใช
งานในการรวมวงของวงปพาทย ทําใหหองมีขนาดพื้นที่ทําการเรียนการสอนที่เทากัน
ตารางที่ 69 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการปพาทย (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการเครื่องเปาไทย
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

0.98
2
16

1
2
1

0.98
4
16
20.98
5.25
26.23

2
2
1

9.00
4.00
16.00
29.00
7.25
36.25

2
2
1

9.00
4.00
16.00
29.00
7.25
36.25

2
2
1

4.56
4
16
24.56
6.14
30.70

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
2.หองปฏิบัติการ ระนาดเอก
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

4.50
2.00
16.00
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

3.หองปฏิบัติการ ระนาดทุม
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

4.50
2.00
16.00
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

4.หองปฏิบัติการ ฆองวงใหญ
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

2.28
2
16
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
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ตารางที่ 69 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการปพาทย (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.28
2.00
16.00

2
2
1

4.56
4.00
16.00
24.56
6.14
30.70

1
2
1

15.20
4.00
16.00
35.20
8.80
44.00

5.หองปฏิบัติการ ฆองวงเล็ก
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
6.หองปฏิบัติการ เครื่องหนัง
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

15.20
2.00
16.00
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

หองปฏิบัติการเครื่องสายไทย
ผูใชหองปฏิบัติการสาขาเครื่องสายไทยจะแบงออกเป น 2 สว น คื อ อาจารย จะทํ าการ
สอนโดยจะนั่งอยูดานหนาของนักศึกษา เพื่อที่ จ ะได ฟงทํ านองได ชัด เจน สว นนักศึ กษา จะแยกออก
ตามประเภทเครื่องดนตรี ทั้งหมด 3 ประเภทๆละ2คน ซึ่งนักศึกษาตองมีเครื่องดนตรีประจํ าตั ว จนจบ
การศึ ก ษา ป ระกอบไปด วย1.ซอด ว ง2.ซออู 3.จะเข วิ เคราะห กิ จ กรรมและพฤติ ก รรมส ว น
หองปฏิบัติการสาขาเครื่องสายไทยหองปฏิบัติการสาขาเครื่องสายไทยประกอบไปด ว ย2สว นคื อสว น
เตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิจ กรรมจะมี อยู 2 สว นคื อการเปลี่ย นชุด เพื่อ
เตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว

ภาพที่ 87 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการเครื่องสายไทย
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ตารางที่ 70 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องสายไทย
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย
-หองเก็บเครื่อง
ดนตรี
-นศ.4ชั้นปของแต
ละเครื่องดนตรี
=8คน

ครุภัณฑ

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

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่ =0.91 ตรม.

-ตูเก็บเครื่องจะเข
บานเปดขนาด
1.5x0.6ม.(2ตัว/ตู)
ใช4 ตู
พื้นที่ =2.25 ตรม.
2.ทําการเรียน
การสอน

2.1 อาจารย
-สอนแนะนํา

-พื้นที่นั่ง
-โซฟา
พื้นที่ =1ตรม./คน

2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

พื้นที่ =1ตรม./คน
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
3.2 นักศึกษา
-ซอมปฏิบัติ

-หองเรียน

จากการวิเคราะหพื้นที่จะแยกหองเรียนตามประเภทเครื่องดนตรี ในการคิดพื้นที่นั้นได คํ านึกถึงการใช
งานในการรวมวงของวงป พาทย และวงเครื่องสาย ทํ าให ห องมี ขนาดพื้นที่ ทํ าการเรีย นการสอนที่
เทากัน สรุปพื้นที่ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 71 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องสายไทย
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการ ซอดวง

เก็บเครื่องดนตรี

พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู)

2.หองปฏิบัติการ ซออู

เก็บเครื่องดนตรี

พื้นที่สอน ของ อาจารย
พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู)


3.หองปฏิบัติการ จะเข

เก็บเครื่องดนตรี

พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

0.91
2.00
16.00

2
2
1

รวม
ทางสัญจร 25 %

1.82
4.00
16.00
21.82
5.46

รวมพื้นที่ทั้งหมด

27.28

0.91
2.00
16.00
รวม
ทางสัญจร 25 %

1.82
4.00
16.00
21.82
5.46

รวมพื้นที่ทั้งหมด

27.28

2.25
2.00
16.00

2
2
1

4
2
1

รวม
ทางสัญจร 25 %

9.00
4.00
16.00
29.00
7.25

รวมพื้นที่ทั้งหมด

36.25

สาขาวิชาคีตศิลปไทย
หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
ผูใชหองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทํ าการสอนโดยจะนั่งอยู
ดานหนาของนักศึกษา เพื่อที่จะไดฟงการออกเสีย งได ชัด เจน จํ านวนนักศึ กษา 5คนต อชั้นป ในการ
เรียนจะหันหนาเขาหาอาจารยผูสอนโดยจะนั่งกับพื้น และจะมีการปรับ วง คื อจะมี การเรีย นการสอน
กับ สาขาวิ ชาดนตรี ไ ทย วิ เคราะห กิจ กรรมและพฤติ กรรมสว นห อ งปฏิ บั ติ การสาขาคี ต ศิ ลป ไ ทย
หองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทย จะมีกิจกรรมคือการเรียนการสอนการขับรอง การออกเสียง
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ภาพที่ 88 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
ตารางที่ 72 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ก อนทํ ากา ร 1.1อาจารยผูสอน
เรียนการสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเสียง

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย
-หองเรียน
-ลานกิจกรรม
-ใตรมไม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-

พื้นที่ =1.0 ตรม.ชั้ น
ละ5คน
2.ทํ า การเรี ย น 2.1 อาจารย
การสอน
-สอนแนะนํา

-พื้นที่นั่ง
-โซฟา
พื้นที่ =1 ตรม./คน

2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ
3.ทํ า การเรี ย น 3.1 อาจารย
การสอนเสร็จ
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
3.2 นักศึกษา
-ซอมปฏิบัติ

-หองเรียน
-หองเรียน
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จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึ งการใชงานในการรวมวงของวงป พาทย และวง
เครื่องสาย ทําใหหองมีขนาดพื้นที่ทําการเรียนการสอนที่เทากัน
ตารางที่ 73 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการขับรอง

พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

2.00
2
1.00
19
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่
(ตรม.)
4.00
19.00
23.00
5.75
28.75

หองปฏิบ ัติการคณะศิลปศึกษา
โครงสรางหลักสูตรของคณะศิลปศึกษา มี การแบ งเป น3หมวดวิ ชา ได แก 1.หมวดวิ ชา
ศึกษาทั่วไป 2.หมวดวิชาเฉพาะและ3. หมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งในแต ละหมวดจะแบ งออกเป น ชั่ว โมง
บรรยาย(บ)และชั่วโมงปฏิบัติ(ป) ในหมวดศึกษาทั่วไป จะมีการเรียนรวมกันทั้ ง 3 คณะคื อ คณะศิ ลป
วิจิตร คณะศิ ลปนาฎดุ ริย างค และคณะศิ ลปศึ กษา สว นหมวดวิ ชาเฉพาะจะเรีย นรว มกันระหว าง
สาขาวิ ช าภายในคณะ และแยกแต ละสาขาวิ ชา ซึ่งจะเป นหลัก สูต ร 5 ป ซึ่งประกอบไปด ว ย 4
ภาควิชา4 สาขาวิชา โดยแยกวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติโดยที่ภาคทฤษฎีนอกจากจะมีการเรียนรวมกั น
ทั้ง3คณะฯโดยเฉพาะวิชาทักษะนาฏศิลป 1-4ที่จะตองเรียนกับคณะศิลปศึกษาในชั้นปที่ 1และ ป ที่ 2
หลังจากนั้นจะเรี ย น เนนวิ ชาชีพการเป นครู ในห องปฏิ บั ติ การของคณะศิ ลปศึ กษา จะแบ งเป น 3
ลักษณะการใชสอย ตามสาขาวิชาฯซึ่งจะมีขั้นตอนคือ กอนเรียน จะมีการเปลี่ยนชุด โดยการนุงผาแดง
ในสาขาวิชานาฏศิลปไทย สวนสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษาและดนตรีสากลศึกษา จะมีการเตรีย มเครื่อง
ดนตรีกอนการเรียนการสอน
ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้จะเปนการฝกปฏิบัติรําโดยจะแบ งเป น4
กลุม ตามลัก ษณะตั ว แสดงหรือ ตั ว ละคร คื อ ละครพระ – นางโขน พระ โขน ยั กษ และโขนลิ ง
เหมือนกับคณะศิลปนาฏดุริยางค โดยมีกรอบแนวทางดังตอไปนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่
รายละเอียดเพิ่ม
ใชสอย
นักศึกษาชั้นปที่ 1
ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐาน
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป -โขน พระ ยักษ ลิง จะเพิ่ม
รําหนาพาทยเพลงปฐม
ฝกกระบวนรํา ตามเนื้ อเรื่อง
ฝกกระบวนรําชุดอิเหนาตรวจพล
ตางๆในรามเกียรติ์
กราวนางยั กษ
-แบงปฏิบัติ 4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร
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นักศึกษาชั้นปที่ 2
ศึกษาและปฏิบัติรํามาตรฐานชุดรํา
หนาพาทยและฝกวิธีแสดงละคร
พันทาง

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป

นักศึกษาชั้นปที่ 3
ศึกษา วิเคราะหกลวิธีการถายทอดทา -หองปฏิบัติการนาฏศิลป
รําและฝ กปฏิบัติ

นักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึกษาวิเคราะห ฝกปฏิบัติการแสดง
และกลวิธีถายทอดนาฏศิลปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานและฝก
ปฏิบัติเพลง

-โขน พระ ยักษ ลิง จะเพิ่ม
ฝกกระบวนรํา ตามเนื้ อเรื่อง
ตางๆในรามเกียรติ์และฝกหัด
แสดงโขน
-แบงปฏิบัติ 4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร

-รําหนาพาทยเพลงตระ
สันนิบาต ตระบรรทมสินธุ
ตระบรรทมไพร และฝก
ปฏิบัติแยก
-แบงปฏิบัติ 4 กลุม ตาม
ลักษณะตัวละคร

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป

หองปฏิบัติการนาฏศิลป
ผูใชหองปฏิบัติการนาฏศิลปไทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทํ าการสอนโดย
จัดระเบียบแถวใหและนักศึกษา โดยจะมีการใช งานของ2คณะคื อ คณะศิ ลปนาฏดุ ริย างค และคณะ
ศิลปศึกษา ในชั้นปที่1-2จะเรียนดวยกัน มีนักศึกษาจํานวน 80 คนโดยจะแบงเปนกลุ ม ๆละ30คน จะ
แบงเปน4หอง ไดแก
1.หองละครพระ+นาง
2.หองโขนพระ
3.หองโขนยักษ
4.หองโขนลิง
วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมสวนหองปฏิ บั ติ การนาฏศิ ลป ห องปฏิ บั ติ การนาฏศิ ลป
ประกอบไปดวย2สวนคือสวนเตรียมตัวและสวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิ จ กรรมจะมี อยู 2
สวนคือการเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวกอนและหลังจากทําการเรียนแลว
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ภาพที่ 89 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการนาฏศิลป
ตารางที่ 74 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
พท.รองรับและความ
การกระทํา
ตองการเพิม่ เติม
1.1อาจารยผูสอนเปลี่ยน -หองเปลี่ยนเสือ้ ผา
ชุดและเก็บของ
อยูในสวนหองพัก
อาจารย

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่ =1.87 ตรม.
-สวนlocker

-lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม.
พื้นที่ =1.87 ตรม.

1.2นักศึกษาเปลี่ยนชุด
และเก็บของ

-หองเปลี่ยนเสื้อผา

พื้นที่ =1.87 ตรม.
-สวนlocker
-6คน/ตัว
-จํานวน5ตัว

-lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม.
พื้นที่ =1.87 ตรม./
ตัว
ทั้งหมด5ตัว=9.35
ตรม.
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ตารางที่ 74 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป (ตอ)
กิจกรรม
2.การเรียนการ
สอน

พฤติกรรม
พท.รองรับและความ
ครุภัณฑ
การกระทํา
ตองการเพิม่ เติม
2.1 อาจารย
-พื้นที่ทําการสอน
-สอนทารํา โดยจะทําการ
รําใหนักศึกษาดูพรอมกับ
ใหรําตามรวมถึงควบคุม
แนะนํา

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่ =3.06 ตรม./
คน
-ที่นั่งดูนักศึกษา
ปฏิบัติ

-โซฟา

พื้นที่ =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.

3.เรียนเสร็จ

-นั่งพัก

-ใชพื้นทีเ่ รียน

3.1อาจารย
-เปลี่ยนชุด

-ใชพื้นทีเ่ ดิม

3.2นักศึกษา
-เปลี่ยนชุดเก็บของ

-ใชพื้นทีเ่ ดิม

3.3 อาบน้ํา

-พื้นที่สวนอาบน้าํ
-ฝกบัวอาบน้ํา
(1คนใชเวลา10นาที
30คนใชเวลา300นาที
ถา10หองจะใชเวลา
30นาทีตอรอบ)

พื้นที่ =1.0ตรม./
คน
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การการวิเคราะหจึงสรุปพื้นที่ไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 75 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลป
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการนาฏศิลป

Locker+เปลี่ยนเสื้อผา

พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน
พื้นที่อาบน้ํา


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

9.35
3.76
5.76
1.00

1
4
30
10

9.35
15.04
172.80
10.00
207.19
51.80
258.99

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

*หองปฏิบัติการนาฏศิลปจะมี4หองตามรูปแบบการสอน ไดแก
หองปฏิบัติการนาฏศิลปละคร พระ-นาง
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนพระ-นาง
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนยักษ
หองปฏิบัติการนาฏศิลปโขนลิง
สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
ประกอบไปดวย1แขนงวิ ชา คื อ แขนงวิ ชาบั ลเลต การเรีย นการสอนในสาขาวิ ชานี้ จะเป นการฝก
ปฏิบัติบัลเลตโดยมีกรอบแนวทางดังตอไปนี้
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ
วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
รายละเอียดเพิ่ม
สอย
นักศึกษาชั้นปที่ 1
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
-ปฏิบตั ิบัลเลต
-ศึกษาและปฏิบัติการเตนแจส
สากล 1
การฝกที่ราว
-ศึกษาและปฏิบัติระบําสเปน
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
ลีลาแขน
-ศึกษาและปฏิบัตินาฏศิลปอาเซียน
สากล 2
การฝกกลางหอ ง
การหมุน
การเคลื่อนไหวในลีลาชา
การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว
การฝกเตนบนปลายเทา
นักศึกษาชั้นปที่ 2
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
-ระบําเดี่ยว ตางๆในยุค
-หองปฏิบัติระบําเดี่ยว
สากล 1
Classic และยุคRomantic
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 2
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นักศึกษาชั้นปที่ 3
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต
-ศึกษาและปฏิบัติเตนแท็ป

นักศึกษาชั้นปที่ 4
-ศึกษาและปฏิบัติบัลเลต
-ศึกษาและปฏิบัติเตนยูโรเพียนคอรด
ดานซ

-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 1
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 2
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 1
-หองปฏิบัติการนาฏศิลป
สากล 2

หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล
ผูใชหองปฏิบัติการบัลเลตแ ละปฏิ บั ติ การนาฏศิ ลป สากล จะแบ งออกเป น 2 สว น คื อ
อาจารย จะทําการสอนโดยจัดระเบียบแถวใหและนักศึกษา มีนักศึกษาจํานวนชั้นปละ 5 คน
วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมหองปฏิบัติการนาฏศิลปประกอบไปดวย2สว นคื อสว นเตรีย มตั ว และ
สวนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแผนผังกิจกรรมจะมีอยู2สวนคือการเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตั ว กอนและ
หลังจากทําการเรียนแลวในสวนของการเรียน จะปฏิบัติบริเวณที่ราว และปฏิบัติกลางหอง

ภาพที่ 90 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการบัลเลต
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 76 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
1.1อาจารยผูสอน
-หองเปลี่ยนเสื้อผา
เปลี่ยนชุดและเก็บของ อยูในสวนหองพัก
อาจารย
พฤติกรรม
การกระทํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ =1.87 ตรม.
-สวนlocker

-lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม.

พื้นที่ =1.87 ตรม.
1.2นักศึกษาเปลี่ยนชุด -หองเปลี่ยนเสื้อผา
และเก็บของ
พื้นที่ =1.87 ตรม./
คนทั้งหมด5คน/ชั้น
-สวนlocker

-lockerขนาด
0.9x0.5x1.8ม.
ใช2 ตู
พื้นที่ =1.87 ตรม/3
ชุด.

2.การเรียนการ
สอน

2.1 อาจารย
-พื้นที่ทําการสอน
-สอนทารํา โดยจะทํา
การรําใหนักศึกษาดู
พรอมกับใหรําตาม
รวมถึงควบคุมแนะนํา
-ที่นั่งดูนักศึกษา
ปฏิบัติ

-

พื้นที่ =3.06 ตรม./
คน
-โซฟา

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

พฤติกรรม
การกระทํา
2.2 นักศึกษา
-ปฏิบัติตามอาจารย
รวมถึงฝกหัด

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-พื้นที่ราว

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ราวจับ

พื้นที่ =4 ตรม./คน
-พื้นที่กลางหอง

พื้นที่ =4 ตรม./คน

3.เรียนเสร็จ

-นั่งพัก
3.1อาจารย
-เปลี่ยนชุด
3.2นักศึกษา
-เปลี่ยนชุดเก็บของ
3.3 อาบน้ํา

-ใชพื้นทีเ่ รียน
-ใชพื้นทีเ่ ดิม
-ใชพื้นทีเ่ ดิม
-พื้นที่สวนอาบน้าํ
ใช2 หอง

-ฝกบัวอาบน้ํา
พื้นที่ =1.0ตรม./คน

ตารางที่ 77 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล
Locker+เปลี่ยนเสื้อผา

พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน

พื้นที่อาบน้ํา


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

13.00
3.06
8.00
1.00

1
2
5
5

รวม
ทางสัญจร 25 %

13.00
6.12
40.00
5.00
64.12
16.03

รวมพื้นที่ทั้งหมด

80.15
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ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา ประกอบไปดวย 2 สาขาวิชา ไดแก 1.สาขาวิชาดนตรีคี ต ศิ ลปไทยศึ กษา
ประกอบไปดวย 2 แขนงวิชาไดแก แขนงวิชาดนตรีไทยศึกษาและแขนงวิชาคีตศิลปไทย
2.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา ประกอบไปดวย 2 แขนงวิชาได แก แขนงวิ ชาดนตรีสากลและ
แขนงวิชาคีตศิลปสากล
กรอบแนวคิดการเรียนปฏิบัติ

วิเคราะหและกําหนดพื้นที่ใช
สอย

1.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
1.1แขนงวิชาดนตรีไทย
หองปฏิบัติการระนาดเอก
-ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารฝ ก ทั ก ษะการ หองปฏิบัติการระนาดทุม
บรรเลง
หองปฏิบัติการฆองวงใหญ
หองปฏิบัติการเครื่องหนัง
หองปฏิบัติการปไทย
หองปฏิบัติการจะเข
หองปฏิบัติการซอดวง
หองปฏิบัติการซออู
1.2 แขนงวิชาคีตศิลปไทย
-ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะ
2.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปะสากลศึกษา
2.1 แขนงวิชาดนตรีสากล
-ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ การฝ ก ทั ก ษะตาม
เครื่องมือวิชาเอก

2.2 แขนงวิชาคีตศิลปสากล
-ศึกษาและปฏิบัติการฝกทักษะ

รายละเอียดเพิ่ม
- แขนงวิ ชาดนตรีไ ทย
จ ะ แ ย ก เ รี ย น ต า ม
เครื่องดนตรีที่เลือก
- จะมี ก ารรวมวงของ
เค รื่ อ งป พาท ย แ ละ
เครื่องสาย

หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
หองปฏิบัติการเครื่องสาย
หองปฏิบัติการเครื่องเปา
หองปฏิบัติการกีตาร
หองปฏิบัติการเครื่องเคาะตี
หองปฏิบัติการเปยโน
หองปฏิบัติการคีตศิลปสากล

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
แขนงวิชาดนตรีไทย
ผูใ ชห องจะแบ งออกเป น 2ส ว น คื อ อาจารย จะทํ าการสอนโดยจะนั่งอยู ด านหน าของนักศึ กษา
เพื่อที่จะไดฟงทํานองไดชัดเจน สวนนักศึกษาจะทําการฝกปฏิบั ติ ต าม เครื่องดนตรีละ5คน ประกอบ
ไปด ว ย ห อ งปฏิ บั ติ ก ารระนาดเอก,ห อ งปฏิ บั ติ ก ารระนาดทุ ม ,ห อ งปฏิ บั ติ ก ารฆ อ งวงใหญ ,
หองปฏิบัติการเครื่องหนัง,หองปฏิบัติการป,หองปฏิบัติการจะเข,หองปฏิบัติการซอดวง,หองปฏิบัติก าร
ซออู วิเคราะหกิจกรรมและพฤติกรรมในการเรียนการสอนจะเปนการสอนทํ านองหลักของเพลงซึ่งจะ
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เปนการฝกปฏิบัติไปพรอมกัน โดยที่อาจารยจะเปนผูสอนและคอยแนะนําในการบรรเลง ในสว นของ
ระนาดจะมีการเตรียมไวในหอง และจะมีชั้นเก็บ

ภาพที่ 91 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการในแขนงวิชาดนตรีไทย
ตารางที่ 78 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการระนาด (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

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

พื้นที่ =2.25 ตรม.
-ตูเก็บ
รางระนาด
0.6x1.5x2.0ม.
เก็บได 20 ผืน
พื้นที่ =2.25 ตรม.
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ตารางที่ 78 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการระนาด (ตอ)
กิจกรรม
2.ทําการเรียน
การสอน

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

ครุภัณฑ

2.1 อาจารย
-สอน

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =1.5ตรม.
-แนะนํา

-โซฟา

พื้นที่ =1.1 ตรม./คน
(max.)
2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =1.5 ตรม./คน
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
2.2 นักศึกษา
-ซอม

-หองเรียน

สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้
ตารางที่ 79 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการระนาด
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการระนาด
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

4.50
2.00
16.00

2
2
1

9.00
4.00
16.00
29.00
7.25
36.25

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

*หองปฏิบัติการระนาด จะมี2 หองตามรูปแบบการสอน ไดแก
หองปฏิบัติการระนาดเอก และ หองปฏิบัติการระนาดทุม
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ตารางที่ 80 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการฆองวงใหญ
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

2.ทําการเรียน
การสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

2.1 อาจารย
-สอน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย
-หองเรียน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ตูเก็บฆองวง
ใหญและฆองวง
เล็ก1.0x1.2x2.0
ม.เก็บได 4 ตัว
ใช2 ตัว

พื้นที่ =2.28 ตรม.

-พื้นที่นั่ง
พื้นที่ =1.5 ตรม.

-แนะนํา

-โซฟา
พื้นที่ =1.1 ตรม./คน
(max.)

2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

-พื้นที่นั่ง
พื้นที่ =1 ตรม./คน

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
2.2 นักศึกษา
-ซอม

-หองเรียน

สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้
ตารางที่ 81 สรุปหองปฏิบัติการฆองวงใหญ
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการฆองวงใหญ
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.28
2.00
16.00

2
2
1

4.56
4.00
16.00
24.6
6.14
30.70

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
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หองปฏิ บั ติ การเครื่องหนัง ประกอบไปด ว ย เครื่องดนตรี โทน ตะโพน กลองยาว กลองสองหนา
เปงมาง และ กลองทัด
ตารางที่ 82 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องหนัง (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย

-หองเรียน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ตูเก็บเครื่องหนัง
(กลอง)
0.8x1.0x2.0ม.
ชั้นปรับระดับได
พื้นที่ =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
พื้นที่ =1.0 ตรม./
คอก
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ตารางที่ 82 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องหนัง (ตอ)
กิจกรรม
2.ทําการเรียน
การสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
2.1 อาจารย
-สอน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-พื้นที่นั่ง

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

พื้นที่ =1.0 ตรม.
-แนะนํา

-โซฟา

พื้นที่ =1.1 ตรม./คน
(max.)
2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

-พื้นที่นั่ง
พื้นที่ =1.0 ตรม./
เครื่องมือ

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
2.2 นักศึกษา
-ซอม

-หองเรียน

สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้
ตารางที่ 83 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการเครื่องหนัง
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการเครื่องหนัง
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงปพาทยเครื่องใหญ 14ชื้น)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

15.20
2.00
16.00

1
2
1

15.20
4.00
16.00
35.20
8.80
44.00

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
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หองปฏิบัติการป
ตารางที่ 84 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการป
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย

-หองเรียน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ตูเก็บเครื่องเปา
แบบลิ้นชักขนาด
0.7x0.5ม.
พื้นที่ =0.98 ตรม.

2.ทําการเรียน
การสอน

2.1 อาจารย
-สอน

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =1.0 ตรม.
-แนะนํา

-โซฟา

พื้นที่ =1ตรม./คน
2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =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
1.หองปฏิบัติการปไทย
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงป พ าทยเ ครื่ อ งใหญ 14
ชื้น)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

0.98
2.00

1
2

0.98
4.00

16.00

1

16.00

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

20.98
5.25
26.23

หองปฏิบัติการจะเข
ตารางที่ 86 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจะเข (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย
-หองเรียน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-ตูเก็บเครื่องจะเข
บานเปดขนาด
1.5x0.6ม.(2ตัว/ตู)
ใช3 ตัว
พื้นที่ =2.25 ตรม.

2.ทําการเรียน
การสอน

2.1 อาจารย
-สอน

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =1.2 ตรม.
-แนะนํา

-โซฟา
พื้นที่ =1ตรม./คน

2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =1.2 ตรม./
คน
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ตารางที่ 86 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการจะเข (ตอ)
กิจกรรม
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

พฤติกรรม
การกระทํา
3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
2.2 นักศึกษา
-ซอม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองเรียน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้
ตารางที่ 87 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการจะเข
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการจะเข
 เก็บเครื่องดนตรี
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน (ขนาดวงป พ าทยเ ครื่ อ งใหญ 14
ชื้น)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.25
2.00

3
2

6.75
4.00

16.00

1

16.00

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

26.75
6.69
33.44

หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู
ตารางที่ 88 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

2.ทําการเรียน
การสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี
2.1 อาจารย
-สอน

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย
-หองเรียน

ครุภัณฑ

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

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

พื้นที่ =0.91 ตรม.

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =1.0 ตรม.
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ตารางที่ 88 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

-แนะนํา

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

ครุภัณฑ
-โซฟา

พื้นที่ =1.0ตรม./
คน
2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

-พื้นที่นั่ง

พื้นที่ =1.0 ตรม.
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
2.2 นักศึกษา
-ซอม

-หองเรียน

สามารถสรุปพื้นที่หองดังนี้
ตารางที่ 89 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู

เก็บเครื่องดนตรี
พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู)


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

0.91
2.00
16.00

1
2
1

1.82
4.00
16.00
21.82
5.46
27.28

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

*หองปฏิบัติการซอดวงและหองปฏิบัติการซออู จะแบงเปน 2 หอง ตามเครื่องดนตรี
แขนงวิชาคีตศิลปไทย
หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
ผูใชหองปฏิบัติการสาขาคีตศิลปไทยจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทํ าการสอนโดยจะนั่งอยู
ดานหนาของนักศึกษา เพื่อที่จะไดฟงการออกเสียงไดชัดเจน สวนนักศึกษา จะหั นหนาเขาหาอาจารย
ผูสอนโดยจะนั่งกับพื้น และจะมีการปรับวง คือจะมีการเรียนการสอนกับ สาขาวิ ชาดนตรีไ ทยจํ านวน
นักศึ กษาชั้นป ละ 5 คน วิ เคราะห กิจ กรรมและพฤติ กรรมห องปฏิ บั ติ การสาขาคี ต ศิ ลป ไ ทย จะมี
กิจกรรมคือการเรียนการสอนการขับรอง การออกเสียง
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ภาพที่ 92 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
ตารางที่ 90 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเสียง

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย
-หองเรียน
-ลานกิจกรรม
-ใตรมไม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-

พื้นที่ =1.0 ตรม.
2.ทําการเรียน
การสอน

2.1 อาจารย
-สอนแนะนํา

-พื้นที่นั่ง
-โซฟา
พื้นที่ = 1ตรม.

3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ
3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
3.2 นักศึกษา
-ซอมปฏิบัติ

-หองเรียน
-หองเรียน

จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึ งการใชงานในการรวมวงของวงป พาทย และวง
เครื่องสาย ทําใหหองมีขนาดพื้นที่ทําการเรียนการสอนที่เทากัน
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ตารางที่ 91 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการคีตศิลปไทย
ความตองการใชสอยของพื้นที่

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.00
1.00

2
19

4.00
19.00
23.00
5.75
28.75

1.หองปฏิบัติการขับรอง

พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน (วงเครื่องสายเครื่องคู)

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาดนตรีสากล
หองปฏิบัติการดนตรีสากล
หองปฏิบัติการเครื่องสายจะประกอบไปดวยเครื่องดนตรี ตามความถนัด ของแต ละคน
และแตละหองจะแยกตามประเภท ประกอบไปดวย หองปฏิบัติการเครื่องสายสากล,ห องปฏิ บั ติ การ
เครื่องเปา,หองปฏิบัติการกีตาร,หองปฏิบัติการเครื่องเคาะตีและหองปฏิบัติการเปยโน ในแตละห องจะ
มีหองแยกฝกปฏิบัติสวนบุคคล สวนพื้นที่เรียนจะคิดพื้นที่ของการรวมวง
ผูใ ชห องจะแบ งออกเป น 2ส ว น คื อ อาจารย จะทํ าการสอนโดยจะนั่งอยู ด านหน าของนักศึ กษา
เพื่อที่จะไดฟงทํานองไดชัดเจน สวนนักศึกษาจะทําการฝกปฏิบัติตาม จํานวนนักศึกษาเครื่องดนตรีละ
5คน รวมเปน 15คน ตอชั้นป วิเคราะหกิจกรรมและพฤติ กรรมในการเรีย นการสอนจะเป นการสอน
ทํานองหลักของเพลงซึ่งจะเปนการฝกปฏิบัติไปพรอมกัน โดยที่อาจารยจ ะเป นผูสอนและคอยแนะนํา
และจะมี ก ารแยกฝ กปฏิ บั ติ เดี่ ย ว ทั้ งในห องและกลางแจ ง หลั งจากนั้น ก็จ ะมี การเก็บ เครื่ องมื อ
ประจําตัวที่หองเก็บ

ภาพที่ 93 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติการดนตรีสากล
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สามารถวิเคราะหพื้นที่ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 92 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-เตรียมเครื่องดนตรี

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย
-พื้นที่เก็บเครือ่ ง
ดนตรี

ครุภัณฑ
-

วิเคราะหขนาดพื้นที่
-

-ตูเก็บเครื่องสาย
0.7x0.9x2.0ม.
ใช3 ตู
พื้นที่ = 2.21 ตรม.
ตรม.
ไวโอลิน=15ตัว/ตู
เซลโล=3ตัว/ตู
ดับเบิลเบส=2ตัว/ตู
-ตูเก็บเครื่องเปา
0.7x0.9x2.0ม.ใช
2ตู
พื้นที่ = 2.21 ตรม.
ตรม.
15 ตัว/ตู
-ตูเก็บกีตาร
0.4x1.2x2.0ม.
ใช5 ตู
พื้นที่ = 1.56 ตรม.
ตรม.
4 ตัว/ตู
-ตูเก็บเครื่องเคาะ
ตี0.4x1.2x2.0ม.
กลอง 4 ตัว/ตู
กลองชุด 1 ชุด/ตู
พื้นที่ = 1.92 ตรม.
ตรม.

181

ตารางที่ 92 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ)
กิจกรรม
2.ทําการเรียน
การสอน

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

2.1 อาจารย
-สอนแนะนํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-พื้นที่สอน
-โซฟา

พื้นที่ = 1.44 ตรม.

พื้นที่ = 1.1 ตรม.
2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

-หองเรียน

-เรียนเครื่องสาย

ไวโอลิน
พื้นที่ = 1.44 ตรม./
คน

เซลโลพื้นที่ = 1.0
ตรม.

กีตารพ ื้นที่ = 1.0
ตรม.
-เรียนเครื่องเปา

พื้นที่ = 1.44 ตรม./
คน
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ตารางที่ 92 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-เรียนเครื่องเคาะ
ตี
กลองชุด= 2.2
ตรม./ชุด

กลอง= 1.0 ตรม./
ชุด
-เรียนเปยโน

พื้นที่ = 5.44 ตรม.
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
3.2 นักศึกษา
-ซอมปฏิบัติ

-หองเรียน

จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใชงานที่มีหองสวนตัวของแตละคนและมี ห อง
รวมวง ซึ่งแยกตามประเภทเครื่องดนตรีดังตอไปนี้
ตารางที่ 93 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1.หองปฏิบัติการเครื่องสายสากล

เก็บเครื่องดนตรี

พื้นที่สอน ของ อาจารย
พื้นที่เรียน รวมวง

พื้นที่เรียน แยก


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.21
2.00
20.00
9.00

3
2
1
5

6.63
4.00
20.00
45.00
75.63
18.91
94.54

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

183

ตารางที่ 93 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการดนตรีสากล (ตอ)
ความตองการใชสอยของพื้นที่
2.หองปฏิบัติการเครื่องเปา

เก็บเครื่องดนตรี

พื้นที่สอน ของ อาจารย
พื้นที่เรียน รวมวง

พื้นที่เรียน แยก


ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.21
2.00
20.00
9.00

2
2
1
5

4.42
4.00
20.00
45.00
73.42
18.36
91.78

5
2
1
5

7.80
4.00
20.00
45.00
16.80
19.20
96.00

2
1
5

4.00
20.00
45.00
69.00
17.25
86.25

2
1
5

4.00
20.00
45.00
69.00
17.25
86.25

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
3.หองปฏิบัติการกีตาร

เก็บเครื่องดนตรี
พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน รวมวง

พื้นที่เรียน แยก


1.56
2.00
20.00
9.00
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

4. หองปฏิบัติการเครื่องเคาะตี
พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน รวมวง

พื้นที่เรียน แยก


2.00
20.00
9.00
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

5. หองปฏิบัติการเปยโน
พื้นที่สอน ของ อาจารย

พื้นที่เรียน รวมวง

พื้นที่เรียน แยก


2.00
20.00
9.00
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด
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แขนงวิชาคีตศิลปสากล
หองปฏิบัติการขับรอง
หองปฏิบัติการขับรองจะเรียนกับเปยโนซึ่งตองมีอยูในหอง
ผูใชหองจะแบงออกเปน 2สวน คือ อาจารย จะทําการสอนโดยใชเปยโนและอยูดานหนาของนักศึ กษา
เพื่อที่จะไดฟงเสียงไดชัดเจน สวนนักศึกษาจะทําการฝกปฏิบัติตาม ชั้นละ5คน วิเคราะห กิจ กรรมและ
พฤติกรรมในการเรียนการสอนจะเปนการสอนทํานองหลักของเพลงซึ่งจะเป นการฝกปฏิ บั ติ ไ ปพรอม
กัน โดยที่อาจารยจะเปนผูสอนและคอยแนะนํา และจะมีการแยกฝกปฏิบัติเดี่ยว

ภาพที่ 94 แสดงผังกิจกรรมหองปฏิบัติหองปฏิบตั ิการขับรอง
ตารางที่ 94 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขับรอง (ตอ)
กิจกรรม
1.กอนทําการ
เรียนการสอน

2.ทําการเรียน
การสอน

พฤติกรรม
การกระทํา
1.1อาจารยผูสอน
- รอสอน
1.2นักศึกษา
-วอรมเสียง
2.1 อาจารย
-สอนแนะนํา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองพักอาจารย

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-หองเรียน
-พื้นที่สอน
-โซฟา
พื้นที่ = 5.44 ตรม.

1.1 ตรม./คน
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ตารางที่ 94 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติการขับรอง (ตอ)
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา
2.2 นักศึกษา
-เรียนปฏิบัติ

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-หองเรียน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

1.00 ตรม./คน
3.ทําการเรียน
การสอนเสร็จ

3.1 อาจารย
-พักผอน
-ทําการสอนตอ
3.2 นักศึกษา
-ซอมปฏิบัติ

-หองเรียน

จากการวิเคราะหพื้นที่ ในการคิดพื้นที่นั้นไดคํานึกถึงการใชงานที่มีหองสวนตัวของแตละคนและมี ห อง
รวมวง
ตารางที่ 95 สรุปพื้นที่หองปฏิบัติการขับรอง
ความตองการใชสอยของพื้นที่
1. หองปฏิบัติการขับรอง
 พื้น ที่สอน ของ อาจารย
 พื้น ที่เรียน รวมวง
 พื้น ที่เรียน แยก

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

รวมพื้นที่
(ตรม.)

2.00
20.00
3.00

2
1
5

4.00
20.00
15.00
39.00
9.75
48.75

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ สวนสนับสนุน
จากการวิเคราะหใหไดมาพื้นที่สวนกลาง ในบทที่ 2 นั้น จากตารางที่ 3.91 จะเห็ นได ว า
เมื่อแยกความสัมพันธของการรวมกันพรอมกับนําแนวคิดของการป ด กั้นการรับ รูเพื่อภาวะความเป น
สวนตัว จะไดพื้นที่จากการวิเคราะห ซึ่งในแตละพื้นที่นั้นสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนใช พื้นที่ ไ ด เชน
ลานซอมรํา อาจจะเปนพื้นที่ชมการแสดงหรือประชุมรวมได ในการนี้ขอนําเสนอวิธีการได ม าของพื้นที่
ขางตนโดยเรียงลําดับความสัมพันธในระดับการรวมกันในภาพใหญกอน ตามลําดับลงมา
ระดับการรวมกันในสถาบันฯ พื้นที่ที่ไดคือ ลานพระพิฆเนศ ลานประติ ม ากรรม หอศิ ลป
โรงละคร ซึ่งในสวนของพื้นที่โรงละครและหอศิลปไมไดอยูในขอบเขตที่ ทํ าการศึ กษา ดั งนั้นทางผูทํ า
การศึกษาขอยกเอาพื้นที่จาก case study และวิทยานิพนธจากผูที่ทําการศึกษามาแลว
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ลานพระพิฆเนศ
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น)
ตารางที่ 96 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานพระพิฆเนศ
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.สักการะ

-สักการะ
-ถวายดอกไม

2.นั่งพัก

-นั่งพูดคุย พักเหนื่อย

3.ทําพิธี+รวมพล

-ยืนแถวรวมพิธี
ในการนี้สามารถเปน
พื้นที่ทํากิจกรรมดาน
อื่นเชน เลนกีฬา
พักผอน แขงกีฬา

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-แทนและรูปปน องค
จําลองพระพิฆเนศ
-ที่วางดอกไม ธูป
เทียน

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาด
พื้นที่

-ราว โตะวาง

-100 ตรม.

-ที่นั่งพักผอน
มีตนไมใหรมเงาและ
ที่นั่ง

-มานั่ง

-ลานดานหนา
ใชวัสดุปูที่ไมดูดซึม
ความรอนหรือปลูก
พืช คลุมดิน

-

- จาก case study
มีคนมาสักการะ
ประมาณ 100 คน
ในการเขาใชพื้นที่
ประมาณ คนละ 20
นาที /1ตรม.
1ชม.ได3คน/3ตรม.
สถาบันเปด8hr.จะ
ได24คน ถา100คน
จะใช 99 ตรม.
-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 พื้นที่ จ ะอยู ใ นตํ าแหนงของพื้นที่ รนระยะ
ของทางดานหนาโครงการจากแนวเขตดานหนาถึงตัวแนวอาคารประมาณ 20 ม. รวมถึงพื้นที่ ว าง ใน
ลานกิจกรรม หรือ รอบอาคารตางๆเปนตน ระดับการรวมกันระหวางทั้ง 3 คณะฯ ในการรว มกันของ
พื้นที่ทั้ง 3 คณะฯ ประกอบดวย คณะศิลปวิจิตร ทีเปนศิลปะ คณะศิลปนาฏดุ ริย างค ที่ เป นนาฏศิ ลป
และคีตศิลปไทย โดยมุงเนนการเรียนการสอนใหเปนศิลปน สุดทาย คณะศิลปศึ กษาที่ เนนการเป นครู
สอน นาฏศิลปทั้งไทยและสากล รวมถึงคีตศิลปไทยและสากลเชนกัน
ลานซอมรํา
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น)
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วิเคราะหทนแนวทางที่ 1 โดยการ ไมปดกั้นสิ่งเราการได ยิ นและการมองเห็ น ลานนี้จ ะมี 2คณะที่ มี
ความตองการใช ที่เปนสาขาวิชานาฏศิลปทั้งไทยและสากล จํ านวน 500 คน เวลามาใชแบ งเป น 3
ชวง คือ กอนเรียน 1 ชม. พักกลางวัน 1 ชม.และหลังเลิกเรียน 2 ชม. รวมเปน 4 ชม. จํ านวนสูงสุด 1
ชม.ใชพื้นที่ 125 คน(500/4)
ตารางที่ 97 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานซอมรํา
กิจกรรม
1.ซอมรํา

พฤติกรรม
การกระทํา
-จัดแถวซอม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-ลานซอม
ตองการรมเงา มีการ
ยกพื้น ถอดรองเทา
ในการรํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ลานซอมรํา
พื้นควรมีการลด
แรงกระแทก

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

ลานประชุม
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น)
พื้นที่นี้มีผูใชสอยทั้ง 3 คณะฯทั้ง 4 ชั้นป จํานวน 1,280 คน ซึ่งในลานประชุม นี้มี การใชงานที่ ไ ม ถี่
มาก ทําให สามารถใชพื้นที่ รว มกับ สว นซอมรํา หรือสว นพักผอนได โดยต องออกแบบให สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการใชงาน
ตารางที่ 98 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานประชุม (ตอ)
กิจกรรม
1.นั่งประชุม

พฤติกรรม
การกระทํา
-ประชุม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-ลานประชุม
พื้นที่นั่งเปนแบบ
บริเวณที่นั่งของผูชม
ในโรงละครหรือ
หอประชุม
(auditorium)

ครุภัณฑ
-ที่นั่ง

วิเคราะหขนาดพื้นที่
-

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

2.นําประชุม

-ยืนหนาที่ประชุม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-เวทีดานหนา
สามารถปรับเปลี่ยน
เปนเวทีการแสดงได

ครุภัณฑ
-

วิเคราะหขนาดพื้นที่
-25 ตรม.

หองซอมรํา
(ตามแนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น)
ในการซอมรําที่ตองการสมาธิในการฝกซอม สว นมากจะใชพื้นที่ ห องปฏิ บั ติ การในแต ละสาขาวิ ชาฯ
การใชกระจกจะเปนวัสดุสามารถปองกันการรบกวนทางการไดยินแตสามารถมองกิ จ กรรมที่ ทํ าได แต
ถานําหองซอมรํามาอยูในพื้นที่สวนกลางอาจจะไมตอเนื่องกับสวนหองปฎิบัติการนาฏศิลป ที่ ต องอยู ใ น
โซนเดียวกัน ดังนั้นหองซอมรําที่มีความเปนสวนตัวนี้ควรที่จะใชหองปฏิ บั ติ การที่ เป นห องที่ ใ ชใ นการ
เรียนการสอนและซอมรําไปในตัว ในกรณีที่ทําใหไดต ามแนวทางการรวมกันของพื้นที่ ใ นแนวทางที่ 2 นี้
ตองคํานึงถึงการจัดความสัมพันธของพื้นที่ใหสัมพันธกับพื้นที่สวนกลาง
หองซอมดนตรี
(ตามแนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น)
สวนมากหองซอมดนตรี จะมีความเปนสวนตัวสูง ทั้งปองกันเสียงรบกวนจากภายในห องและนอกห อง
ซึ่งจะมีความตองการการใชพื้นที่ เชนเดี ย วกับ พื้นที่ ทํ างานกลุม ที่ ต องการสมาธิ ใ นการทํ างาน แต มี
ขอสังเกตที่วา ในกรณีที่เครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ เชน กลองชุด เวลาฝกซอมจะต องมี การเตรีย มการ
ที่ใชเวลามาก ในกรณีนี้ถามีการนําหองซอมดนตรีเขามาอยูในพื้นที่สวนรวมอาจทําใหไ ม สะดวกในการ
เขามาใชงาน หองซอมดังกลาวจะแยกตามเครื่องดนตรี
ตารางที่ 99 แสดงการวิเคราะหพื้นที่หองซอมดนตรี
กิจกรรม

พฤติกรรม
การกระทํา

1.ซอมดนตรี

-เลนดนตรีตาม
เครื่องมือของตัวเอง

2.ที่นั่งพัก

-นั่งพัก ฟงดนตรี วาง
อุปกรณ

3.บันทึกเสียง

-นั่งปรับเสียง

พท.รองรับและ
ความตองการ
ครุภัณฑ
เพิ่มเติม
-หองซอมดนตรี
มีกระจกกันในกรณีที
มีระบบปองกันเสียง
-ภายในหองซอม
สวนมากตองปูพื้น
ดัวยพรม
-หองบันทึกเสียง
มีกระจกมองเห็น
ภายในหองซอม

วิเคราะหขนาดพื้นที่
-ใชพื้นที่ในการรวมวง
คิดmax.ของหองที่มี
เปยโน 20 ตรม.

-

-5 ตรม.

-ระบบ
บันทึกเสียง

-15 ตรม.
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หองทํางานกลุม
(ตามแนวทางที่ 2 ปดกั้นการไดยินแตไมปดกั้นการมองเห็น)
ในการทํางานกลุมจะมีการใชพื้นที่หองสมุด และ โตะที่อยูในชายคา อาคาร หรือใต ต นไม แต ถาเป น
กรณีพื้นที่ที่ตองการตามแนวทางที่2นี้จะเปนหองที่ใชกระจกเปนตัวปดกันเสียงแต สามารถมองเห็ นได
จากภายนอกและภายใน จากการสังเกตจํานวนนักศึกษาที่ทํางานกลุม จะมี จํ านวนมากที่ สุด 15 คน
ตอกลุม 1คนใชพื้นที่ 1 ตรม.จะได 15 ตรม. พื้นที่ทางสัญ จร 25% จะได 3.75 ตรม. รวมแลว ห อง
ทํางานกลุมมีพื้นที่ 15+3.75= 18.75 ตรม.
ระดับการรวมกันภายใน คณะฯ
พื้นที่รวมกันภายในคณะฯจากตารางที่ 3.91จะประกอบไปดวย ลานซอมรํา ที่ นั่ง ลานพักผอน ลาน
ประชุม ซึ่งจะมีแนวคิดของพื้นที่เหมือนกับ ระดั บ การรว มกันที่ ไ ด กลาวมาแลว จะแตกต างกันตรงที่
จํานวนผูใชงานที่แยกตามคณะฯ
ลานซอมรํา
(ตามแนวทางที่ 1 ไมปดกั้นสิ่งเราการไดยินและการมองเห็น)
จะมี2คณะ คือ คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา โดยจะทํ าการเริ่ม วิ เคราะห ใ นคณะศิ ลป
นาฏดุริยางคกอน ซึ่งทางคณะฯมีนักศึกษาที่เรีย นทางนาฏศิ ลป ทุ กชั้นป = 120 คน ในสว นของลาน
ซอมรําจะมีการคิดพื้นที่จากจํานวนนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป50%เนื่องจากอีก50%สามารถเขาไป
ใชในหองปฏิบัติการนาฏศิลปที่ใชทําการเรียนการสอนได
ตารางที่ 100 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปนาฏดุริยางค
กิจกรรม
1.ซอมรํา

พฤติกรรม
การกระทํา
-จัดแถวซอม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-ลานซอม
ตองการรมเงา มีการ
ยกพื้น ถอดรองเทา
ในการรํา

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ลานซอมรํา
พื้นควรมีการลด
แรงกระแทก

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

คณะศิลปศึกษามีจํานวนนักศึกษา 320 คน จากทุกชั้นป ชั้นป ละ80คน โดยจะแยกตามตั ว ประเภท
ละคร ไดแก ละครพระ-นาง,โขนพระ-นาง,โขนยักษและโขนลิง
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ตารางที่ 101 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปศึกษา
กิจกรรม
1.ซอมรํา

พฤติกรรม
การกระทํา
-จัดแถวซอม

พท.รองรับและ
ความตองการ
เพิ่มเติม
-ลานซอม
ตองการรมเงา มีการ
ยกพื้น ถอดรองเทา
ในการรํามีการแยก
ตามตัวละครๆละ1
พื้นที่

ครุภัณฑ

วิเคราะหขนาดพื้นที่

-ลานซอมรํา
พื้นควรมีการลด
แรงกระแทก

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

พื้นที่พักผอน
ระดับการรวมกันระหวางสาขาวิชาฯ
พื้นที่สวนใหญที่รวมกัน จะเปนสวนพักผอน พบปะพูดคุย ลานประชุม เป นต น ในการคิ ด พื้นที่ จ ะใช
หลักการเดียวกับขางตน แตจะแตกตางกันที่จํานวนนักศึกษาซึ่งเปนตังแปรในการกําหนดพื้นที่ใชสอย
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บทที่ 4
องคประกอบและพื้นที่ใชสอยโครงการ
จากแนวคิดการใชพื้นที่ และ สอดคลองกับ อัตลักษณ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสง
ตอมาถึงการวิเคราะหในขางตน ทําใหเกิดองคประกอบโครงการ โดยมีประกอบดังตอไปนี้
สวนใหการศึกษา
หองเรียน แยกเปนหองบรรยายและหองปฏิบัติการ
หองบรรยาย หรือ ศูนยเรียนรวม จะประกอบไปดวยหองเรียนบรรยายขนากความจุตาม
จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในรายวิชา
ตารางที่ 102 แสดงพื้นที่หองเรียนบรรยาย
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
1.หองบรรยาย
 ขนาดความจุ 320 คน
 ขนาดความจุ 155 คน
 ขนาดความจุ 85 คน
 ขนาดความจุ 55 คน
 ขนาดความจุ 30 คน
 ขนาดความจุ 25 คน
 ขนาดความจุ 15 คน
 พักคอย
 เก็บของ
 หองควบคุมหองบรรยาย
2.สวนสนับสนุนและบริการ
 สํานักงาน
 หองไฟฟา
 หอง CCTV
 หองแมบาน
 หองน้ํา

ผูใชสอย

นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

320
155
85
55
30
25
15
905

0.9
0.9
1
1.1
1.5
1.5
1.5
1
20

4
1

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

288.00
139.50
85.00
60.50
45.00
37.50
22.50
905.00
67.80
20.00

1 หอง
1 หอง
2 หอง
1 หอง
2 หอง
4 หอง
3 หอง
10%

16.00
20.00
15.00
15.00
905
135.75
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 1,872.55
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 468.14

ตรม.
ตรม.

รวมพื้นที่ 2,340.69

ตรม.
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4
20
15
15
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หองปฏิบัติการ ในสวนของหองปฏิบัติการนั้นจะอยูในคณะฯซึ่งจะรวมสวนบริหาร สวน
สนับสนุน และ สวนบริการ
ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตั ิการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
1.คณะศิลปวิจิตร
1.1 ภาควิชาศิลปไทย
1.1.1 สาขาวิชาศิลปไทย
 หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ
 หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทย
 หองปฏิบัติการลายรดน้ํา
 หองปฏิบัติการปนปูนสด
 หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล 1
 หองปฏิบัติการจิตรกรรมไทยสวนบุคคล 2
 หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล 1
 หองปฏิบัติการปนปูนสดสวนบุคคล 2
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

1.2 ภาควิชาศิลปกรรม
1.2.1 สาขาวิชาจิตรกรรม
 หองปฏิบัติการกรอบเฟรมผาใบ
 หองปฏิบัติการจิตรกรรม 1
 หองปฏิบัติการจิตรกรรม 2
 หองปฏิบัติการจิตรกรรม 3
 หองปฏิบัติการจิตรกรรมสวนบุคคล
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

1.2.2 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
 หองปฏิบัติการเตรียมดิน
 หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือและแปน หมุน
 หองปฏิบัติการขึ้นรูปดวยน้ําดิน

จํานวน
ผูใชสอย
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่ หมาย
(ตร.ม.)
เหตุ

164.88
53.80
95.54
95.52
117.95
117.95
84.21
84.21
60
1
60.00
60
7.5.00
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 874.06 ตรม.
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 218.52 ตรม.
รวมพื้นที่ 1,092.58 ตรม.

189.55
455.34
455.34
455.34
433.13
100
1
100.00
100
15.00
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 2,103.70 ตรม.
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 525.93 ตรม.
รวมพื้นที่ 2,629.63 ตรม.
65.33
67.07
47.56
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตั ิการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

จํานวน
ผูใชสอย
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

 หองปฏิบัติการทําตนแบบ
 หองปฏิบัติการตกแตงชิน้ งาน
 หองปฏิบัติการเตาเผาและเคลือบผิว
 หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล1
 หองปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล2
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

1.2.3 สาขาวิชาภาพพิมพ
 หองปฏิบัติการภาพพิมพไม
 หองปฏิบัติการภาพพิมพโลหะ
 หองปฏิบัติการภาพพิมพหิน
 หองปฏิบัติการภาพพิมพตะแกรงไหม
 หองปฏิบัติการภาพพิมพส วนบุคคล 1
 หองปฏิบัติการภาพพิมพส วนบุคคล 2
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

1.2.4 สาขาวิชาประติมากรรม
 หองปฏิบัติการปนดิน
 หองปฏิบัติการโลหะ
 หองปฏิบัติการวัสดุสังเคราะห
 หองปฏิบัติการไม
 หองปฏิบัติการหิน
 หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล 1
 หองปฏิบัติการประติมากรรมสวนบุคคล 2
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

60
1
60
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%
รวมพื้นที่

รวมพื้นที่ หมาย
(ตร.ม.)
เหตุ
47.56
48.24
65.07
132.15
132.15
60.00
7.50
445.11
111.28
556.39

ตรม.
ตรม.
ตรม.

134.67
234.46
132.32
119.53
101.25
101.25
60
1
60.00
60
7.50
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 890.98 ตรม.
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 222.75 ตรม.
รวมพื้นที่ 1,113.73 ตรม.
270.85
130.00
69.75
234.31
80.69
465.75
465.75
60
1
60.00
60
7.50
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 1,784.60 ตรม.
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 446.15 ตรม.
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตั ิการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

จํานวน
ผูใชสอย
(คน)

พ.ท.ตอ
รวมพื้นที่ หมาย
หนวย
(ตร.ม.)
เหตุ
(ตร.ม.)
รวมพื้นที่ 2,230.75 ตรม.

1.3 ภาควิชาออกแบบ
1.3.1 สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

62.91

 หองปฏิบัติการออกแบบ 1
 หองปฏิบัติการออกแบบ 2
 หองปฏิบัติการออกแบบ 3
 หองปฏิบัติงานการออกแบบสวนบุคคล
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

2.คณะศิลปนาฏดุริยางค
2.1 ภาควิชานาฏศิลป
2.1.1 สาขาวิชานาฏศิลปไทย
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปละคร พระ-นาง
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปโขนพระ-นาง
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปโขนยักษ
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปโขนลิง
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

100
1
100
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%
รวมพื้นที่

120

1

รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%
รวมพื้นที่
2.2 ภาควิชาดุริยางคศิลป
2.2.1 สาขาวิชาดนตรีไทย
 หองปฏิบัติการ เครื่องเปาไทย
 หองปฏิบัติการ ระนาดเอก
 หองปฏิบัติการ ระนาดทุม
 หองปฏิบัติการ ฆองวงใหญ
 หองปฏิบัติการ ฆองวงเล็ก
 หองปฏิบัติการ เครื่องหนัง

74.52
74.52
74.52
171.75
100.00
15.00
573.22
143.31
716.53

ตรม.
ตรม.
ตรม.

86.99
86.99
86.99
86.99
120.00
15.00
482.96
120.74
603.70

ตรม.
ตรม.
ตรม.

20.98
29.00
29.00
24.56
24.56
35.20
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตั ิการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

จํานวน
ผูใชสอย
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

 หองปฏิบัติการ ซอดวง

รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%
รวมพื้นที่

21.82
21.82
29.00
80
15
339.94
82.74
413.68

ตรม.
ตรม.
ตรม.

20
1
20
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%
รวมพื้นที่

23.00
20.00
7.5
50.50
12.63
63.13

ตรม.
ตรม.
ตรม.

 หองปฏิบัติการ ซออู
 หองปฏิบัติการ จะเข
 โถงพักคอย

80

1

 หองน้ํา

2.2.2 สาขาวิชาคีตศิลปไทย
 หองปฏิบัติการขับรอง
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

3.คณะศิลปศึกษา
3.1 ภาควิชานาฏศิลปศกึ ษา
3.1.1 สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปละคร พระ-นาง
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปโขนพระ-นาง
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปโขนยักษ
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปโขนลิง
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

3.1.2 สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปสากล 1
 หองปฏิบัติการนาฏศิล ปสากล 2
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

รวมพื้นที่ หมาย
(ตร.ม.)
เหตุ

207.19
207.19
207.19
207.19
320
1
320.00
52.50
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 1,201.26 ตรม.
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 300.32 ตรม.
รวมพื้นที่ 1,501.58 ตรม.

20
1
20
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%

64.12
64.12
20.00
7.50
155.74
38.94

ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตั ิการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

3.2 ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา
3.2.1 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
3.2.1.1 แขนงวิชาดนตรีไทย
 หองปฏิบัติการระนาดเอก
 หองปฏิบัติการระนาดทุม
 หองปฏิบัติการฆองวงใหญ
 หองปฏิบัติการเครื่องหนัง
 หองปฏิบัติการปไทย
 หองปฏิบัติการจะเข
 หองปฏิบัติการซอดวง
 หองปฏิบัติการซออู
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

จํานวน
ผูใชสอย
(คน)
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พ.ท.ตอ
รวมพื้นที่ หมาย
หนวย
(ตร.ม.)
เหตุ
(ตร.ม.)
รวมพื้นที่ 194.68 ตรม.

1

รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%
รวมพื้นที่
3.2.1.2 แขนงวิชาคีตศิลปไทย
 หองปฏิบัติการขับรอง
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

20

1

รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%
รวมพื้นที่
3.2.2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
3.2.2.1 แขนงวิชาดนตรีสากล
 หองปฏิบัติการเครื่องสายสากล
 หองปฏิบัติการเครื่องเปา
 หองปฏิบัติการกีตาร
 หองปฏิบัติการเครื่องเคาะตี
 หองปฏิบัติการเปยโน
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

60

1

รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด

29.00
29.00
24.60
35.20
20.98
26.75
21.82
21.82
100.00
15.00
324.17
81.04
405.21

ตรม.
ตรม.
ตรม.

23.00
20.00
7.50
50.50
12.63
63.13

ตรม.
ตรม.
ตรม.

75.63
73.42
16.80
69.00
69.00
60.00
7.50
371.35

ตรม.

197

ตารางที่ 103 แสดงพื้นที่หองปฏิบตั ิการ (ตอ)
พ.ท.ตอ
รวมพื้นที่ หมาย
หนวย
(ตร.ม.)
เหตุ
(ตร.ม.)
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25% 92.84 ตรม.
รวมพื้นที่ 464.19 ตรม.

จํานวน
ผูใชสอย
(คน)

องคประกอบพื้นที่ใชสอย

3.2.2.2 แขนงวิชาคีตศิลปสากล
 หองปฏิบัติการขับรอง
 โถงพักคอย
 หองน้ํา

รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ทางสัญจรระหวางพื้นที่ 25%

39.00
10.00
7.50
56.50
14.13

ตรม.
ตรม.

รวมพื้นที่

70.63

ตรม.

หมาย
เหตุ

10

1

สวนบริหารและสนับสนุนโครงการ จะประกอบไปดวย สวนบริหารและสวนบริการ
สํานักงานอธิ การบดี
ตารางที่ 104 แสดงพื้นที่สํานักงานอธิการบดี (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
1.สวนผูบริหาร
1.1 หองทํางาน

1.2 พื้นที่เก็บเอกสาร
1.3 หองประชุม
1.4 พื้นที่รอประชุม
1.5 pantry
1.6 หองน้ํา

ผูใชสอย

อธิการบดี
เลขานุการอธิการบดี
รองฯอธิการบดี
ผูชวยฯอธิการบดี
เลขานุการรองฯ
อธิการบดี

คณะผูบริหาร
คณะผูบริหาร
คณะผูบริหาร
คณะผูบริหาร

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

1
1
5
3

30
4
30
16

30
4
150
48

10

4

40

6
10
10

4
2
1

-

-

12
20
10
4
10
328.00
82.00
410.00

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

ตรม.
ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 104 แสดงพื้นที่สํานักงานอธิการบดี (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
2.สวนสํานักงาน
2.1 หองทํางาน

ผูใชสอย

ผอ.สํานักงาน
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่

2.2 พื้นที่เก็บเอกสาร
2.3 หองประชุมเล็ก
2.4พื้นที่รอประชุม
1.5 pantry
1.6 หองน้ํา

สํานักงาน
คณะผูบริหาร
คณะผูบริหาร

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

1
19
40

16
9
4

16
171
160

3

10

30

20
20

2
1

-

-

40
20
4
10
437.00
109.25
546.25

ตรม.
ตรม.
ตรม.

12
20.40
รวม
ทางสัญจร 25 %

160
80
9
10
10
10
288.00
20.40
587.40
146.80

ตรม.
ตรม.

รวมพื้นที่

734.25

ตรม.

20
20
15
15
15

20
20
15
15
15
5
90.00

ตรม.

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่
3.สวนสนับสนุนและบริการ
3.1หองประชุมใหญ
3.1.1 พื้นที่รอประชุม
3.1.2 หองควบคุม
3.2 pantry
3.3 หองน้ําชาย
3.4 หองน้ําหญิง
3.5 ที่จอดรถ
3.6 ที่จอดรถผูพิการ

4.สวนงานระบบประกอบอาคาร
4.1หองไฟฟา MDB.
4.2 หองปมน้ํา
4.3 หอง CCTV
4.4 หองแมบาน
4.5 หอง Sever Computer
4.6 หองน้ํา

เจาหนาที่ใน สํานักงาน
เจาหนาที่ใน สํานักงาน
เจาหนาที่ใน สํานักงาน
แมบาน
เจาหนาที่ใน สํานักงาน
เจาหนาที่ใน สํานักงาน

80
80
2
-

2
1
9
10

24 คัน
1คัน

จนท.ฝายอาคารสถานที่
จนท.ฝายอาคารสถานที่
จนท.ฝายอาคารสถานที่
แมบานทําความสะอาด
จนท.ฝายเทคโนโลยีฯ

1
-

รวม

หมาย
เหตุ

3
ฝาย
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ตารางที่ 104 แสดงพื้นที่สํานักงานอธิการบดี (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

จํานวน
(คน)

ผูใชสอย

สรุปพื้นที่ สํานักงานอธิการบดี

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

22.50
112.50

ตรม.
ตรม.

1,803.00

ตรม.

สวนบริหารสวนใหการศึกษา สวนนี้จะประกอบไปดวยสํานักงานบริหารคณะฯรวมถึง
สาขาวิชาที่อยูในแตตะคณะฯ
ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
1.คณะศิลปวิจิตร
1.1 สํานักงาน คณะศิลปวิจิตร
 หองทํางาน

 หองทํางานสายงานสนับสนุน
 สวนรับแขก
 หองประชุม
 พัก คอยประชุม
 เก็บของ
 pantry
 หองน้ํา
 หองแมบาน
 หองไฟฟา MDB.
 หองปมน้ํา
 หอง CCTV
 หอง Sever Computer
 ลิฟ ตโดยสาร
 จอดรถ สํานักงานคณะฯ

ผูใชสอย

คณบดี
รองฯคณบดี
หัวหนาสํานักงาน
จนท.สายงาน
สนับสนุน
ผูมาติดตอ
จนท.สํานักงาน
จนท.สํานักงาน
-

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

1
3
1

18
12
12

18
36
12

13

4

52

18
18
7 คัน

16
2
1
12
9
4
20
20
6
6
10
12
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

16
36
18
12
9
10
4
20
20
15
15
10
84.00
387.00
96.75
483.75

หมาย
เหตุ

ตรม.
ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
1.2 สํานักงาน สาขาวิชาศิลปไทย
 หองทํางานบริหาร

 หองปฏิบัติการสวนบุคคล
 หองประชุม
 สวนพักรอ
 pantry
 สวนรับประทานอาหาร
 หองแมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

ผูใชสอย

หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
หน.สาขาวิชา+อ.
ประจํา
อ.ในสาขาวิชา
อ.ในสาขาวิชา
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
แมบาน
-

1.3 สํานักงาน สาขาวิชาจิตรกรรม
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
หน.สาขาวิชา+อ.
 หองปฏิบัติการสวนบุคคล
ประจํา
อ.ในสาขาวิชา
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
 หองแมบาน
แมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

1
2
5

12
9
9

12
18
45

3

16.85

50.55

8
8
8
8
-

2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

16
8
4
8
4
4
4
10
183.55
45.89
229.44

1
4
5

12
9
9

12
36
45

5

13.86

69.30

10
10
10
10
-

2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

20
10
5
10
4
4
4
10
229.30
57.33
286.63

หมาย
เหตุ

ตรม.
ตรม.
ตรม.

ตรม.
ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

ผูใชสอย

1.4 สํานักงาน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
หน.สาขาวิชา+อ.
 หองปฏิบัติการสวนบุคคล
ประจํา
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ในสาขาวิชา
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 หองแมบาน
แมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

1.5 สํานักงาน สาขาวิชาภาพพิมพ
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
หน.สาขาวิชา+อ.
 หองปฏิบัติการสวนบุคคล
ประจํา
อ.ในสาขาวิชา
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
 หองแมบาน
แมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

1
2
5

12
9
9

12
18
45

3

8.81

26.43

8
8
8
8
-

2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

16
8
4
8
4
4
4
10
159.43
39.86
199.29

1
2
5

12
9
9

12
18
45

3

6.75

20.25

8
8
8
8
-

2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

16
8
4
8
4
4
4
10
153.25
38.31
191.56

หมาย
เหตุ

ตรม.
ตรม.
ตรม.

ตรม.
ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

ผูใชสอย

1.6 สํานักงาน สาขาวิชาประติมากรรม
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
หน.สาขาวิชา+อ.
 หองปฏิบัติการสวนบุคคล
ประจํา
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ในสาขาวิชา
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 หองแมบาน
แมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

1.7 สํานักงาน สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
หน.สาขาวิชา+อ.
 หองปฏิบัติการสวนบุคคล
ประจํา
อ.ในสาขาวิชา
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
 หองแมบาน
แมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

1
2
5

12
9
9

12
18
45

3

25

75

8
8
8
8
-

2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

16
8
4
8
4
4
4
10
208.00
52.00
260.00

1
4
5

12
9
9

12
36
45

4

6.87

27.48

10
10
10
10
-

2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

20
10
5
10
4
4
4
10
187.48
46.87
234.35

หมาย
เหตุ

ตรม.
ตรม.
ตรม.

ตรม.
ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

ผูใชสอย

2.คณะศิลปนาฏดุริยางค
2.1 สํานักงาน คณะศิลปนาฏดุ ริยางค
คณบดี
 หองทํางาน
รองฯคณบดี
หัวหนาสํานักงาน
จนท.สายงาน
 หองทํางานสายงานสนับสนุน
สนับสนุน
 สวนรับแขก
ผูมาติดตอ
 หองประชุม
จนท.สํานักงาน
 พัก คอยประชุม
จนท.สํานักงาน
 เก็บของ
 pantry
 หองน้ํา
 หองแมบาน
1.1.1งานระบบประกอบอาคาร
 หองไฟฟา MDB.
 หองปมน้ํา
 หอง CCTV
 หอง Sever Computer
 ลิฟ ตโดยสาร
-

2.2 สํานักงาน สาขาวิชานาฏศิลปไ ทย
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ในสาขาวิชา
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
แมบาน
 หองแมบาน
 หองไฟฟา

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

1
3
1

18
12
12

18
36
12

15

4

52

20
20
-

16
2
1
12
9
4

16
40
20
12
9
10
4

-

1
3
5
9
9
9
9
-

20
20
6
6
10
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่
12
9
9
20
2
1
0.5
1
4
4

20
20
15
15
10
309.00
77.25
386.25
12
36
45
20
18
9
4.5
9
4
4

หมาย
เหตุ

ตรม.
ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

2.3 สํานักงาน สาขาวิชาดนตรีไทย
 หองทํางานบริหาร

 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ
 หองประชุม
 สวนพักรอ
 pantry
 สวนรับประทานอาหาร
 หองแมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

ผูใชสอย
-

หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
อ.ในสาขาวิชา
อ.ในสาขาวิชา
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
แมบาน
-

2.4 สํานักงาน สาขาวิชาคี ตศิลปไทย
หน.สาขาวิชา
 หองทํางานบริหาร
อ.ประจํา
อ.พิเศษ
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ในสาขาวิชา
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
แมบาน
 หองแมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา
-

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

จํานวน
(คน)

1
3
5
9
9
9
9
-

1
3
5
9
9
9
9
-

12
9
9
20
2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่
12
9
9
20
2
1
0.5
1
4
4
4
-

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

4
10
175.50
43.88
219.38

ตรม.
ตรม.
ตรม.

12
36
45
20
18
9
4.5
9
4
4
4
10
175.50
43.88
219.38

ตรม.
ตรม.
ตรม.

12
36
45
20
18
9
4.5
9
4
4
4
10
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

3.คณะศิลปศึกษา
3.1 สํานักงาน คณะศิลปศึกษา
 หองทํางาน

 หองทํางานสายงานสนับสนุน
 สวนรับแขก
 หองประชุม
 พัก คอยประชุม
 เก็บของ
 pantry
 หองน้ํา
 หองแมบาน

1.1.1งานระบบประกอบอาคาร
 หองไฟฟา MDB.
 หองปมน้ํา
 หอง CCTV
 หอง Sever Computer
 ลิฟ ตโดยสาร

ผูใชสอย

คณบดี
รองฯคณบดี
หัวหนาสํานักงาน
จนท.สายงาน
สนับสนุน
ผูมาติดตอ
จนท.สํานักงาน
จนท.สํานักงาน
-

3.2 สํานักงาน สาขาวิชานาฏศิลปไ ทยศึกษา
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ในสาขาวิชา
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

จํานวน
(คน)

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

175.50
43.88
219.38

ตรม.
ตรม.
ตรม.

1
3
1

18
12
12

18
36
12

16

4

52

21
21
-

16
2
1
12
9
-

16
42
21
12
9
10
4

-

20
20
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

1
2
14
14
14
14

12
9
20
2
1
0.5
1

20
20
15
15
10
312.00
78.00
390.00
12
18
20
28
14
7
14

ตรม.
ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
 หองแมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

ผูใชสอย
แมบาน
-

3.3 สํานักงาน สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.ประจํา
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ
อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ
 หองประชุม
 สวนพักรอ
อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ
 pantry
อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ
 สวนรับประทานอาหาร
อาจารย+ผูเชี่ยวชาญ
 หองแมบาน
แมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา
-

3.4 สํานักงาน สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
หน.สาขาวิชา
 หองทํางานบริหาร
อ.แขนงวิชาดนตรี
ไทย
อ.แขนงวิชาคีตศิลป
ไทย
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 pantry
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 สวนรับประทานอาหาร
แมบาน
 หองแมบาน

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

จํานวน
(คน)

1
2
15
15
15
15
-

12
9
20
2
1
0.5
1
4
4
4
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

4
4
4
10
135.00
33.75
168.75

ตรม.
ตรม.
ตรม.

12
18
20
30
15
7.5
15
4
4
4
10
139.50
34.88
174.38

ตรม.
ตรม.
ตรม.

1

12

12

7

9

63

2

9

18

15
15
15
15
-

2
1
0.5
1
4
4

30
15
7.5
15
4
4
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ตารางที่ 105 แสดงพื้นที่ของสวนบริหารสวนใหการศึกษา (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

ผูใชสอย

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)
4
15
0.5
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

จํานวน
(คน)

-

3.5 สํานักงาน สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
 หองทํางานบริหาร
หน.สาขาวิชา
อ.แขนงวิชาดนตรี
สากล
อ.แขนงวิชาคีตศิลป
สากล
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
 หองรับรองผูเชี่ยวชาญ
อ.ในสาขาวิชา
 หองประชุม
อ.ในสาขาวิชา
 สวนพักรอ
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 pantry
 สวนรับประทานอาหาร
อ.ประจํา+อ.พิเศษ
 หองแมบาน
แมบาน
 หองไฟฟา
 หองเก็บของ
 หองน้ํา

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

4
7.5
10
190.00
47.50
237.50

ตรม.
ตรม.
ตรม.

1

12

12

2

9

18

2

9

18

15
15
15
15
15
-

2
1
0.5
1
4
4
4
0.5
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

30
15
7.5
15
4
4
4
7.5
10
145.00
36.25
181.25

ตรม.
ตรม.
ตรม.

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

27.50
123.75

รวม
พท.
293.0
ตรม.

สนับสนุนและสวนบริการคณะ
ตารางที่ 106 แสดงพื้นที่ของสนับสนุนและสวนบริการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

ผูใชสอย

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

1. คณะศิลปวิจิตร
1.1หองสมุด คณะศิลปวิจิตร
 โถง
 พื้น ที่อานหนังสือ

นศ.55 คนตอรอบ

55
55

0.5
2.25
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ตารางที่ 106 แสดงพื้นที่ของสนับสนุนและสวนบริการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
 ชั้นเก็บหนังสือ

ผูใชสอย

จํานวน
(คน)

8,200 เลม

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)
0.009

 สืบคน
 สํานักงานหองสมุด
 เก็บของ
 หองน้ํา

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ลานกิจกรรม
หองแสดงนิทรรศการ
หองคอมพิวเตอร
หองน้ํา
จอดรถทั่วไป
จอดรถผูพิการ
หองขยะ

15 คัน
1คัน

55
440
440
55
440
27
1

15
1
1
1.5

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

73.80
18.45
27.00
15
7.50
440
440
82.50
67.5

12
20.4

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

ตรม.
ตรม.
ตรม.

2. คณะศิลปนาฏดุริยางค
2.1หองสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค
 โถง
 พื้น ที่อานหนังสือ
 ชั้นเก็บหนังสือ

นศ.28 คนตอรอบ
4,200 เลม

28
28

0.5
2.25
0.009

 สืบคน
 สํานักงานหองสมุด
 เก็บของ
 หองน้ํา

2.2 ลานกิจกรรม
2.3 หองจัดแสดงแสดง
2.4 หองคอมพิวเตอร
2.5 หองน้ํา
2.8 จอดรถทั่วไป
2.9 จอดรถผูพิการ
2.10 หองขยะ

15 คัน
1คัน

220
220
28
220
15
1

15
1
1
1.5

14
63.00
37.80
9.45
13.75
15
7.50
220
220
42.00
37.5

รวม
พท.
160.56
ตรม.

12
20.4

รวม
ทางสัญจร 25 %

680.00
170.00

ตรม.
ตรม.
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ตารางที่ 106 แสดงพื้นที่ของสนับสนุนและสวนบริการ (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

3. คณะศิลปศึกษา
3.1 หองสมุดคณะศิลปศึกษา
 โถง
 พื้น ที่อานหนังสือ
 ชั้นเก็บหนังสือ
 สืบคน
 สํานักงานหองสมุด
 เก็บของ
 หองน้ํา
3.2 ลานกิจกรรม
3.3 หองจัดแสดงแสดง
3.4 หองคอมพิวเตอร
3.5 หองน้ํา

ผูใชสอย

นศ.28 คนตอรอบ
11,700 เลม

จํานวน
(คน)

78
78

พ.ท.ตอ
รวมพื้นที่
หนวย
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
รวมพื้นที่ 850.00

หมาย
เหตุ
ตรม.

0.50
2.25
0.009

39.00
175.50 404.90
105.30
ตรม.
20
35.10
15
15
15
620
0.5
310
620
0.5
310
50
1.5
42.00
620
97.50
รวม 1,164.40 ตรม.
ตรม.
ทางสัญจร 25 % 291.10
รวมพื้นที่ 1,455.50 ตรม.

โรงอาหาร มีพื้นที่ดังตอไปนี้
ตารางที่ 107 แสดงพื้นที่โรงอาหาร*10 (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
1.สวนที่นั่งรับประทานอาหาร
 สวนที่นั่งนักศึกษา
 สวนที่นั่งบุคลากร
2.รานคา
 อาหาร
*

ผูใชสอย

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)

1,280
166
24 ราน

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

518.40
68.04
15

360

การคิดพื้นที่ คิดจากชวงระยะเวลาที่มาใชงาน2ชม. 1 คนใชเวลาสั่งอาหาร 2นาที และ
เวลารับ ประทานอาหาร 20 นาที เป น อย างนอย ในการคิ ด พื้นที่ รับ ประทานอาหาร คื อ 2ชม
=120/20 จะได 8คน (ที่นั่ง 4 คน=3.24 ตรม.) ใชที่นั่งทั้งหมด = 1,280/8 จะได 160 ชุด ใชพื้นที่
160x3.24=518.40ตรม. สวนรานอาหาร ระยะเวลาในการสั่ง ป 2นาที ต อคน คิ ด ที่ 2 ชม.จะได 60
คน/รานค า จะได 1,446(รวมuserทั้ งหมด)/60=24ราน สว นรา นเครื่อ งดื่ ม ใช 0.5นาที จะได
120/0.5=240คน/2ชม. จะได 1,446/240=6ราน
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ตารางที่ 107 แสดงพื้นที่โรงอาหาร*10 (ตอ)
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
 เครื่องดื่ม

ผูใชสอย

พ.ท.ตอ
หนวย
(ตร.ม.)
15
2

จํานวน
(คน)

6 ราน

3.ที่พักจาน
4.ลางจาน+เก็บ
5.หองน้ํา
6.ที่เก็บขยะ
7.ที่วางถังแกส
8.เก็บของ

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

90
8
20
25.2
30
15
20
รวม 1,154.64
ทางสัญจร 25 % 288.66
รวมพื้นที่ 1,443.30

ตรม.
ตรม.
ตรม.

ลานพระพิฆเนศ
ตารางที่ 108 แสดงพื้นที่ลานพระพิฆเนศ
ความตองการใชสอยของพื้นที่

จํานวนที่ใช/
หนวย

ขนาดพื้นที่(ตรม.)

ลานพระพิฆเนศ
 พื้น ที่แทนและรูปปนองคจําลองพระพิฆเนศ 100.00
99.00
 พื้น ที่นั่งพัก
896.00
 พื้น ที่ทําพิธี+รวมพล
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

1
1
1

รวมพื้นที่(ตรม.)
100.00
99.00
896.00
1,095.00
274.00
1,369.00

ลานซอมรํา
ตารางที่ 109 แสดงพื้นที่ลานซอมรํา
ความตองการใชสอยของพื้นที่
ลานซอมรํา
 พื้น ที่ซอมรํา

ขนาดพื้นที่(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

375.00

1
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่(ตรม.)
375.00
375.00
94.00
469.00
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ลานประชุม
ตารางที่ 110 แสดงพื้นที่ลานประชุม
ความตองการใชสอยของพื้นที่
ลานประชุม
 พื้น ที่นั่งประชุม
 พื้น ที่นําประชุม

ขนาดพื้นที่(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

832.00
25.00

1
1
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่(ตรม.)
832.00
25.00
857.00
214.00
1,071.00

หองซอมดนตรี
ตารางที่ 111 แสดงพื้นที่หองซอมดนตรี
ความตองการใชสอยของพื้นที่
หองซอมดนตรี
 พื้น ที่ซอมดนตรี
 พื้น ที่ที่นั่งพัก
 พื้น ที่บันทึกเสียง

ขนาดพื้นที่(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

20.00
5.00
15.00

1
1
1
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่(ตรม.)
20.00
5.00
15.00
40.00
10.00
50.00

ลานซอมรําในคณะ
ตารางที่ 112 แสดงพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปนาฏดุริยางค
ความตองการใชสอยของพื้นที่
ลานซอมรํา
 พื้น ที่ซอมรํา

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

180.00

1
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่(ตรม.)
180.00
180.00
45.00
225.00
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ตารางที่ 113 แสดงพื้นที่ลานซอมรําคณะศิลปศึกษา
ความตองการใชสอยของพื้นที่
ลานซอมรํา
 พื้น ที่ซอมรํา

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวนที่ใช/
หนวย

60.00

1

รวมพื้นที่(ตรม.)

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่ทั้งหมด

60.00
60.00
15.00
75.00

ห อ งสมุ ด เป น ส ว นสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนใ นด านการค น คว า ข อ มู ล กั บ
บุคคลภายนอก มีพื้นที่หอหนังสือนาฏศิลป คีตศิลป และ ชางศิ ลป เป นสว นสนับ สนุนการเรีย นการ
สอนในดานการคนควาขอมูล กับบุคคลภายนอก มีพื้นที่ดังตอไปนี้
ตารางที่ 114 แสดงพื้นที่หองสมุด 111
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

ผูใชสอย

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอหนวย
(ตร.ม.)

1.สวนบริการสาธารณะ
2.สวนบริหาร
3.สวนบริหารงานทั่วไป
4.สวนมาตรฐานหอสมุดฯ
5.สวนพัฒนาทรัพยากร
6.สวนบริการหองสมุด

รวมพื้นที่(ตร.
ม.)
3,522.10
280.00
572.00
191.10
753.40
17,746.80

หมาย
เหตุ

โรงละคร เปนสวนใหนักศึกษาไดแสดงออกทางด านนาฏศิ ลป คี ต ศิ ลป และชางศิ ลป มี
พื้นที่ใชงานดังนี้
ตารางที่ 115 แสดงพื้นที่โรงละคร212
องคประกอบพื้นที่ใชสอย
1.สวนสํานักงาน
2.สวนงานระบบประกอบอาคาร
3.โรงละคร (โรงใหญ)
4.สวนบริการโรงละคร (โรงใหญ)
1

ผูใชสอย

จํานวน
(คน)

2,000

พ.ท.ตอหนวย
(ตร.ม.)
-

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
372
229
6,056
1,635

หมาย
เหตุ

สุริยันต จันทรสวาง, “หอหนังสือแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 109-115.
2
ปยเดช อัครโพธิวงศ, “โรงละครไทย.”วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 161-162.

213

องคประกอบพื้นที่ใชสอย

ผูใชสอย

5.สนง.ฝายการผลิต (ฉากละคร)
6.โรงละคร (โรงใหญ)
7.เวทีกลางแจง
8.สวนบริการสาธารณะ
9.ที่จอดรถ

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอหนวย
(ตร.ม.)
-

500

รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
2,357
500
392
807
6,008
18,356
4,589.00
22,945.00

หมาย
เหตุ

รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
754.00
938.00
1,308.00
340.00
80.00
1,478.00
900.00
5,798.00
1,449.50
7,247.50

หมาย
เหตุ

ตรม.
ตรม.
ตรม.

หอศิลป เปนสวนใหนักศึกษาไดแสดงออกทางดานชางศิลป
ตารางที่ 116 แสดงพื้นที่หอศิลป313
องคประกอบพื้นที่ใชสอย

ผูใชสอย

จํานวน
(คน)

พ.ท.ตอหนวย
(ตร.ม.)

1.สวนบริการสาธารณะ
2.สวนการศึกษา
3.สวนจัดแสดงนิทรรศการ
4.สวนบริหาร
5.งานระบบ
6.ลานกิจกรรม
7.จอดรถ
รวม
ทางสัญจร 25 %
รวมพื้นที่

3

ตรม.
ตรม.
ตรม.

ธิติรัตน หมื่นอนันท, “ชางเผื อกสูการออกแบบโครงการเสนอแนะโครงการออกแบบ
ตกแตงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลป” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ตกแตงภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 128

213
214

บทที่ 5
การออกแบบสถาปตยกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
แนวคิดในการออกแบบ
แนวความคิดในการแบงกลุมพื้นที่ใชสอย ไดแนวคิดมาจากประเด็นที่วาตัวสถาปตยกรรม
ตองตอบตัวเองใหไดวาเราคืออาคารอะไรจะสื่อสารให เขาใจว าเป นสถาบั นทางการศึ กษา สืบ สาน
สรางสรรค งานศิลป จากประเด็ นดั งกลาวทํ าให ผูทํ าการศึ กษาได พยายามตั้ งคํ าถามที่ ว ามี ใ ครเคย
ออกแบบ จํากัดความหรือแมกระทั่งตีความของการรวมกันทั้ง 3 แขนง คือ นาฏศิลป คีตศิลปและชาง
ศิลปะ ซึ่งปรากฏหลักฐานเอกสาร ของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2478114 โดย หลวงวิ จิ ต รวาท
การ เปนอธิบดีกรมศิลปากรและเปนผูควบคุมในการจั ด ตั้ ง“โรงเรีย นศิ ลปากร”ในขณะนั้น โรงเรีย น
ดังกลาวประกอบไปดวย 3 แผนก ไดแก แผนกประณีตศิลปกรรม แผนกศิลปอุตสาหกรรม และแผนก
นาฏดุริยางค และไดกราบทูลฯเพื่อใหสมเด็จครู (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟ ากรมพระยานริศ รา
นุวัติวงศ) ทรงพระกรุณาออกแบบตราประจําโรงเรียนศิลปากรให ซึ่งพระองค ท านได ท รงตอบหนังสือ
กลับไปโดยมีใจความวา “.....การที่จะคิด หาสิ่งใดมาเปนตรา ใหกินความครอบกิจการของโรงเรีย นทั้ ง
3 แผนกนั้น จําเปนตองทราบที่สุดแหงกิจการแตแผนกนั้นเสียใหดีกอน...” 215 หลวงวิ จิ ต รวาทการได
เขียนตอบทราบฝาละอองพระบาท อธิบาย ชี้แจงในแตละแผนกถึงความหมาย รูป แบบ เนื้อหาของ
การเรียนการสอนในการออกแบบตราโรงเรียนศิลปากร สมเด็จครูพระองคทานทรงเห็ นว า ในงานชาง
ในแตละหมู แตละชนิด นั้น ตางก็ใชมือในการทําทั้งนั้น “....การผูกตรา ตามที่ฉันเคยสังเกตมา รูสึกว า
คิดทํางายๆหยาบๆเปนดี ถาทําละเอียดถูกลดขนาดเล็กลงแลวจะไมแลเห็ นว าเป นรูป อะไรหรือจะทํ า
ขนาดใหญก็ดี เมื่อดูไกลก็ไ ม รูว ารูป อะไรเหมื อนกัน สูทํ ารูป งายๆหยาบๆไม ไ ด ..” 316 ตราโรงเรีย น
ศิลปากร (ภาพที่ 95) ที่พระองคทานคิดประทานมานั้น คือรูปมือ ที่ไมใชมือที่ออนแอ แต เป นลักษณะ
ของมือที่ทํางาน มุงมั่น เข็มแข็ง
จากการตีความตราโรงเรียนของพระองค ท านนั้นทํ าให ผูศึ กษาตี กรอบแนวความคิ ด ใน
การออกแบบสถาปตยกรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาควรจะยึดตามแนวพระดํ าริของพระองค
ทาน ซึ่งไดทรงตีความการเปนโรงเรียนศิลปากรไววาคือสถานที่ เป นที่ รวมของศาสตรด าน นาฏศิ ลป
คีตศิลป และชางศิลปไวดวยกันและเปนศาสตรที่ ต องอาศั ย การเรีย นรูจ ากครูการฝกฝนด ว ยตนเอง
และประสบการณจากการแสดงออกเหมือนกัน จากแนวคิดนี้เองจึงนําไปสูการจั ด กลุม พื้นที่ ใ ชสอยใน
สถาบันฯซึ่งพัฒนามาจากโรงเรีย นศิ ลปากรเดิ ม นี้เป น 2 กลุม หลัก คื อ กลุม พื้นที่ เพื่อการเรีย นการ
1

“หนังสือกรมศิลปากร, 22 พฤษภาคม 2478, หลวงวิจติ รวาทการ กราบทูล สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ.” หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
2
เรื่องเดียวกัน.
3
“หนังสือตําหนักปลายเนิน คลองเตย, 7 ตุลาคม 2478, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ประทาน หลวงวิจิตรวาทการ.” หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
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สอน-การฝกปฏิบัติและกลุมพื้นที่เพื่อการ “สําแดง” ในสว นแนวคิ ด รูป แบบทางสถาป ต ยกรรมนั้น
จากแบบสอบถามหัวขอการรับรูถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งคําตอบที่ไดคื อผูค นสว นมากจะนึกถึง
พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วั ด พระแกว วั งหนา) จากขอมู ลดั งกลาวผูทํ าการศึ กษาจึ งได นํา
องคประกอบตัวสถาปตยกรรมของ พระอุโ บสถวั ด บวรสถานสุท ธาวาส มาคลี่ค ลายและสงต อเป น
แนวคิดในการออกแบบภาพรวมของโครงการ

ภาพที่ 95 ตราประจําโรงเรียนศิลปากร417

ภาพที่ 96 แนวความคิดของโครงการ
4

กรรณิการ สัจจกุล, “กราบสมเด็จครู” (เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสรางงานวิจัยทางการศึกษา และงานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรม(รุนที่ ๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2555), 32.
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กระบวนการออกแบบ
ที่ตั้งโครงการ โครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวั ฒ นธรรม ที่ ตั้ งใหม โดยมี
แนวคิดของการรวมกันของทั้ง 3 คณะฯซึ่งไดทําการวิเคราะห ออกมาเป นพื้นที่ ใ ชสอยรว มกัน แสดง
ผานผังบริเวณ ซึ่งเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญโดยสอดคลองกับวัตถุประสงค ของการศึ กษาในครั้งนี้ จะ
ทําอยางไรจะไดเห็ นภาพของแนวคิ ด การจั ด ผังบริเวณ หรือ องค ป ระกอบของโครงการให มี ค วาม
ชัดเจนสงตอถึงขอเปรียบเทียบของผูที่เขามาศึกษาตอไป ดังนั้นผูทําการศึกษาจึ งได เลือกที่ ตั้ งเดิ ม ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซี่งตั้งอยูในบริเวณ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ (ต.ศาลายา อ.พุท ธมณฑล
จ.นครปฐม)

ภาพที่ 97 แสดงแผนที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งอยูในบริเวณที่ เป นสว นราชการ ด านหนาโครงการหั นไปทางทิ ศ เหนือโดยมี ถนน
ขนาด4ชองทางความกวาง 15 เมตร ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง รูปรางของที่ดินเป นรูป สี่เหลี่ย ม
คางหมู ดานหนากวาง 244.00 เมตร ลึกประมาณ 278.25 เมตร มี ขนาดพื้นที่ 51,041.21 ตาราง
เมตร(31 ไร 3 งาน 60.30 ตารางวา)
ลักษณะรอบๆโครงการประกอบไปด ว ย ทิ ศ เหนือ ติ ด กับ ถนนดั งที่ ไ ด กลาวไปแลว ทิ ศ
ตะวันออก ติด กับ หอพักสูง 4 ชั้น ถัดมาเปนที่ดินวางเปลา ทั้ง2สองที่เปนตัวกั้นถนนพุท ธมณฑลสาย
5กับตัวที่ตั้งโครงการ ทิศใต ติดกับ หอภาพยนตร สํานักชางสิบ หมู กรมศิ ลปากร และมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัต นโกสินทร ด านทิ ศ ตะวั นตกติ ด กับ โรงเรีย นรัต นโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาซึ่งเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ภาพที่ 98 แสดงขนาดทีต่ ั้งโครงการ
มุมมองจากภายนอกโครงการ
ทางสัญ จรหลั ก ๆจะมาจากถนนหน า โครงการ จากทางทิ ศ ตะวั นออกซึ่ง เป นเขตชุ ม ชน และ
มหาวิทยาลัยมหิดล จากภาพที่ 99จะเห็นไดวา จะมีอาคารของหางสะดวกซื้อบดบังมุมมองตลอดแนว

ภาพที่ 99 มุมมองจากถนนหนาโครงการ

218

จนถึง 4 แยกไฟแดง ในภาพที่ 99c จะมีอาคารหอพักสูง 4 ชั้นบดบั งมุ ม มองด ว ย ในภาพที่ 99d จะ
สามารถเห็นพื้นที่ โ ครงการได แต พื้นที่ ขางเคี ย งของโครงการในด านดั งกลาว ถา ในอนาคตมี การ
กอสรางอาคารที่สูง ก็จะเกิดการบดบังมุมมองทางดานนี้ไดในอนาคต รวมถึงมุมมองจากทางถนนดาน

ภาพที่ 100 มุมมองจากถนนดานขางโครงการทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก (ดูภาพที่ 100) จะมีพื้นที่ ว างที่ ยั งไม มี การกอสราง ณ ป จ จุ บั นเป นมุ ม มองที่ สามารถ
มองเห็นพื้นที่โ ครงการได ชัด เจน แต ใ นอนาคตเกิด การกอสรางอาคารในที่ ว างดั งกลาวก็จ ะบดบั ง
มุมมองของโครงการ

ภาพที่ 101 มุมมองจากถนนดานหนาโครงการทางทิศเหนือ
ในส ว นของมุ ม มองจากภายในโครงการออกสู ภ ายนอกนั้ น มุ ม มองทางด า นทิ ศ เหนื อ (ภาพที่
102a,c,d,g) ซึ่งระยะที่มุมมองจากโครงการสูภายนอกที่ดีที่สุด ประมาณ 200 เมตรจากแนวเขตที่ดิน
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ภาพที่ 102 มุมมองจากภายในออกภายนอกโครงการ

ภาพที่ 103 ระยะมุมมองจากภายในออกภายนอกโครงการ
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ทิศทางแดดลม ลมจะเขามาทางทิศเหนือของโครงการเนื่องจากดานนี้จะไมมีอาคารขวางทางลม ซึ่งจะ
แตกตางจากทางดานทิศใตและตะวันตก ที่มีอาคารขางเคียงบังลมอยู ในกรณีถาพื้นที่ ว างทางด านทิ ศ
ตะวันออกที่ติดกับโครงการ มี อาคารถูกสรางขึ้นมาในอนาคต ก็จ ะบั งลมด ว ยเชนกัน เพราะฉะนั้น
สวนกึ่งกลางของโครงการเลื่อนลงมาทางทิศเหนือที่ เป นทางเขาโครงการจะมี ลดตลอดเวลา ทิ ศ ทาง
แดดจะมีแนวขวางกับแนวดานทางเขาโครงการ ซึ่งจะเปนปจจัยในการวางแนวอาคารตอไป หรือ อาจ
มีการแกปญหาโดยการปลูกตนไม ออกแบบใหอาคารมีหลังคา หรือชายคา ในการทําใหเกิดรมเงา

ภาพที่ 104 การวิเคราะหทิศทางแดด ลม
การเขาถึงโครงการจะมีอยูดวยกัน2ทางคื อ ทางการเดิ นและรถสว นตั ว ในการเดิ นมาของUser จะ
โดยสารรถเมลโดยลงที่ปายb1ระยะทางประมาณ 150 เมตร ถึงทางเขา(in_1)ในสว นของผูที่ ม ารถ
สวนบุคคลจะเขาในทางที่2(in_2)จากการสังเกตและวิเคราะหไดวาเปนระยะที่กระชั้นชิด มากจากแยก
ไฟแดง ทําใหรถที่อยูเลนขวาจะตองเบี่ ย งเขาโครงการทํ าให เกิด ป ญ หาการจราจรได ควรที่ จ ะขยั บ
ทางเขาโครงการออกไปอีก ในการรักษาความปลอกภัย ถาเป ด ทางเขา 2 ทาง จะต องเพิ่ม พนักงาน
รักษาความปลอดภัยถึง 2 จุด(s.1และs.2)ทํ าให ค าใชจ ายเพิ่ม ขึ้นในการจ างพนักงาน ทางสัญ จรใน
โครงการจะมีถนนรอบเพื่อเปนทางบริการและสัญจรไปยังสวนต างๆในโครงการ เพื่อความปลอดภั ย
และปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนตกับตัวผูใชอาคาร
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ภาพที่ 105 การวิเคราะหการเขาถึงโครงการ
แผนผังทางสัญจร (circulation chart)
จากแนวคิดของโครงการที่จะสรางพื้นที่รวมกันของทั้ง 3 คณะฯโดยมีแนวคิดวาจะทําอย างไร ที่ จ ะทํ า
ใหนักศึกษาไดเขามาใชพื้นที่ โดยไมรบกวนกิจกรรมของกันและกัน โดยนําแนวคิ ด การป ด กั้นการรับ รู
เพื่อเกิดภาวะความเปนสวนตัว ในการที่จะให user เขามาใชหรือผานพื้นที่ดังกลาวเพื่อจะได รับ รู เกิด
ปฏิสัมพันธกัน โดยจะใชพื้นที่ใชสอยที่ใช ป ระจํ า เชน อาคารเรีย นรวม โรงอาหาร ห องสมุ ด มาจั ด
ความสัมพันธกับพื้นที่ใชสอยในสวนของคณะฯทั้ง 3 ทางผูทําการศึ กษาได เสนอแนวทาง 3 แนวทาง
เริ่ ม จากแนวทางที่ 1(ภาพที่ 105) จะมี ก ารเข าถึ งโครงการอยู 2 ทาง ซึ่ งทางเข าหลัก (main
entrance) กรณีที่เขาถึงโดยวิธีการเดิน จะเขาไปที่ลานกิจกรรม กอนถึงลานกิจ กรรมก็จ ะผาน ลานที่
จะแจกไปในสวนของโรงละครและหอศิลป เมื่อถึงลานกิจ กรรมจะซึ่งเป นลานที่ ทั้ ง3คณะอยู จากนั้น
ลานตัวนี้จะเปนตัวแจกไป สวนเรียนรวม โรงอาหาร ห องสมุ ด สนง.อธิ การบดี โดยจะต องผานลาน
ของแตละสวน ในแตละสวนจะมีทาง service เขาถึงได ตอมาในแนวทางที่ 2 (ภาพที่ 106) จะคลาย
กับแนวทางที่ 1 แตจะมีขอแตกตางกันที่ ในแนวทางที่ 2 นี้ คณะทั้ง 3จะแยกออกจาก ลานกิจ กรรม
หลัก ซึ่งนักศึกษาจะเขาไปใชในสวนของศูนยเรียนรวมจะตองผานทั้ง 3 คณะ ทํ าให เห็ นกิจ กรรม ของ
แตละคณะฯ ในสวนอื่นๆของโครงการก็จะมี2เส นทางคื อผาน 3 คณะ กับ ผานไปทางลานกิจ กรรม
หลัก ในแนวทางนี้จะเปนการสรางทางสัญจรเชิงบังคับให นักศึ กษาได รับ รูกิจ กรรมของนักศึ กษาต าง
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 ซึ่งสามารถรับ รูถึงกิจ กรรมของ
นักศึกษาวาทําอะไร ทําใหผูที่สัญจรไปมา รูถึงกิจกรรมวาสถาบันนี้ ทําอะไร มี การเรีย นการสอน การ
ฝกปฏิบัติอยางไร นอกจากนักศึกษาในตางคณะ สาขาวิชาดวยกันเอง
จากแนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทางดังที่ไดกลาวมา ถึงแมจะมีแนวทางในการแกป ญ หา
ของการรบกวนไมวาจะเปนผูใชสอยที่อยูในสถาบันเอง หรือผูที่สัญจรผานไปผานมาแลว ก็ต าม คงจะ
ใชแนวคิดการแกปญหานี้กับทุกพื้นที่การใชสอยไมไดทั้งหมด ทางผูทําการศึกษาจึงกําหนด กลุม พื้นที่
ใชสอยออกเปน 3 กลุมคือ สวนของที่วางสาธารณะ (public space) ที่ ว างสว นตั ว (private space)
และที่ ว า งกึ่ ง สาธารณะ(semi-public space) จ ากภาพที่ 109 จะเห็ น ได ว า user ที่ เ ป น
บุคคลภายนอก จะเขาถึงพื้นที่ สวน private space ของโครงการ แคพื้นที่ลานกิจกรรมและห องสมุ ด
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวหากกําหนดใหเปนพื้ นที่ ที่ ทั้ ง 3 คณะมาทํ ากิจ กรรม ก็จ ะทํ าให user ภายนอกเห็ น
กิจกรรมของนักศึกษาโดยที่ไมรบกวนภาวะความเปนสวนตั ว ของกันและกัน จากผังทางสัญ จรนี้ก็จ ะ
นําไปสูกระบวนการคิด และกําหนดผังบริเวณตอไป
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ภาพที่ 109 แบงกลุมพื้นที่ใชสอย circulation chart
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จากความสัมพันธของแผนผังทางสัญจร (circulation chart) พรอมกับขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะห
site ผนวกกับ ขนาดพื้นที่ใชสอยจึงนํามาจัดวางหาความสัมพันธคราวๆโดยได นําเสนอมา3 แนวทาง
ดังตอไปนี้

ภาพที่ 110 zoning แนวทางที่ 1
ในแนวทางที่ 1(ภาพที่ 110) จากการแบงกลุมการใชสอยออกเป น 3 zone ในแนวทางนี้ สว นที่ เป น
สาธารณะ (public zone)และสวนที่เปน สวนตัว (private zone)จะอยู ใ กลท างเขาเพื่อให ผูใ ชสอย
ในแตละสวนเขาถึงไดงาย ประกอบกัน ใน สวนของ การเรีย นการสอนที่ เป นพื้นที่ สว นตั ว จะใกลกับ
สวนที่เปนพื้นที่สาธารณะ เพื่อที่จะให ผูใชสอยที่มาใชพื้นที่ดังกลาวเห็ นกิจ กรรมการเรีย นการสอนใน
สถาบันฯ สวนพื้นที่สวนกึ่งสาธารณะนั้น จะอยู ลึกเขาไปขางใน แต ก็มี ขอที่ ต องคํ านึงคื อ สว นที่ เป น
บริการ(service)ของโรงอาหารที่เขาไปขางในเกินไป ตอมาในแนวทางที่ 2 (ภาพที่ 111) จะเนนการ
เขาถึงของพื้นที่การเรียนการสอน ทําใหสวน สําแดงต องอยู ลึกเขาไปขางใน ทํ าให ผูใ ชสอยในสว นนี้
เขาถึงยาก รวมถึงการบริการ (service)ที่ยอมใหเขามาลึกเกินไป ในแนวทางสุด แนวทางที่ 3 (ภาพที่
112)จะแตกตางจากแนวทางที่ 1 คือ สวนที่เปนสาธารณะ (public zone) จะอยู ใ กลท างเขา เพื่อที่
กําหนดกรอบการใช งานและเขาถึงไม ใ ห เขาไปด านในเกิ นไป แต ก็ทํ าให ผูใ ช สอยที่ เขามาไม เห็ น
กิจกรรมของการเรียนการสอนในสถาบั น แต อาจจะใชแนวทางในการหาพื้นที่ ใ ชสอยในการนําผูใ ช
สอยเขามาดานใน อาจจะเปน ลานกิจกรรม ลานพระพิฆเนศ ซึ่งทางผูทําการศึ กษา จะได ห าแนวทาง
ของพื้นที่ดังกลาวตอไป
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ภาพที่ 111 zoning แนวทางที่ 2

ภาพที่ 112 zoning แนวทางที่ 3
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หลังจากที่ไดศึกษาแนวทางการกําหนดกลุมพื้นที่ใชสอยหลักๆแลว ตอมาจึงนําพื้นที่ใชสอยดั งกลาวมา
ทําการจัดทําแบบรางผังบริเวณ (Schematic Site Plan) โดยในแนวทางที่ 1จะมี ท างเขาอยู 2 ทาง
คือ ตรงกลางจะเปนทางเดินจากผูที่สัญจรมาทางเดินเทา สว นทางด านขวามื อจะเป นทางสัญ จรของ
รถยนต ภาพรวมของผังจะแบงเปน 2 สวนหลักๆคือ สวนใหการศึ กษาและสว นแสดงออก โดยทั้ ง 2
สวนจะมีลานเปนตัวเชื่อม สวนแสดงออกประกอบไปดวยโรงละคร หอศิลป ซึ่งจะมีลานกิจ กรรมเชื่อม
ทั้ง 2 สวน ถัดมาเปนสวนทําการเรียนการสอน จะมี ลานพระพิฆเนศอยู ต รงกลางเพื่อเป นศู นย กลาง
ของผังบริเวณและศูนยรวมทางดานจิตใจที่คนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปใหความเคารพ อีกทั้งยังเป นการ
ที่จะดึงบุคคลภายนอกที่จะเขามาสักการะ เห็นการเรียนการสอน กิจกรรม ของนักศึ กษา โดยการจั ด
ผังใหเปนรัศมีกระจากออกจากลานพระพิฆเนศ ในสวนการเรีย นการสอนจะประกอบไปด ว ย คณะที่
ทําการเรีย นการสอน 3 คณะฯ สว นเรีย นรวม ที่ ว างตํ าแหนงไว ต รงกลางของทั้ ง 3 คณะ รวมถึง
แกนกลางของโครงการเพื่อที่จะเปนพื้นหลังเสริมให องคพระพิฆเนศเด นขึ้น ห องสมุ ด และโรงอาหาร
วางตําแหนงไวคนละฝงของผังบริเวณเพื่อที่จะนักศึกษาไดมีการผานพื้นที่ตางคณะ ทํ าให เห็ นกิจ กรรม
ของกันและกัน โดยใชทางเชื่อม ในสวนที่นักศึกษาสัญจรผานนั้น พื้นที่ดังกลาวไดนําแนวคิด การป ด กั้น
การรับรูเพื่อใหเกิดภาวะความเปนสวนตัวมาประกอบการกําหนดการใชงานของพื้นที่ตอไป

ภาพที่ 113 Schematic Site Plan แนวทางที่ 1
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ภาพที่ 114 Schematic Site Plan แนวทางที่ 2
ในสวนของแนวทางที่ 2 จะคลายกับแนวทางที่ 1จะแตกต างตรงที่ ลานพระพิฆเนศ ที่ มี ลักษณะเป น
เรขาคณิต เพื่อใหรับรูถึงอาคารทางราชการ และมี การเพิ่ม แนวคิ ด ทางเดิ นที่ มี ห ลังคาคลุม (Cover
Walk Way) เชื่อมอาคารทั้ งหมด เพื่อให เกิด รม เงาและป องกันฝน และได เชื่อมต อไปถึงทางเขา
โครงการ ซึ่งเปนการเขาถึงโครงการโดยทางเทา ในแนวทางนี้ไ ด จั ด ทํ าหุ นจํ าลอง(Mass Model) เพื่อ
ทดลอง ความสัมพันธของกอนอาคาร มุมมอง ภายในและภายนอกโครงการ ซึ่งจากแนวทางทั้ ง 2 นี้
ผูทําการศึกษาไดนําไปพัฒนาต อโดยการลงรายละเอีย ดของพื้นที่ ใ ชสอยของแต ละสว น เพื่อจะหา
ความสัมพันธของแนวคิดการรวมกันของพื้นที่
หลังจากที่ไดทดลองการจัดความสัม พันธ ของพื้นที่ ใ ชสอยของโครงการ ขั้นตอนต อไป
เปนการพัฒนาแบบผังบริเวณ(Site Plan) โดยมี การจั ด วางพื้นที่ ใ ชสอยภายในคราวๆซึ่งได ม าจาก
การศึกษาตามแนวคิดพื้นที่รวมกัน จากการพัฒนา Site Plan ในครั้งที่ 1 ในสว นของผังบริเวณจะมี
ลานพระพิฆเนศ เปนจุดศูนยกลาง เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของทางสถาบั นฯ โดยมี กลุม อาคารใน
สวนของการเรียนการสอนอยูรอบลานดังกลาว ไดแก ทางด านทิ ศ ตะวั นออกจะเป นอาคารคณะศิ ลป
วิจิตร อาคารเรียนรวมที่เปนสวนการเรียนการสอนในสวนของวิชาสามัญจะอยู ท างด านทิ ศ เหนือ ของ
โครงการ อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึ กษาจะอยู ท างด านทิ ศ ตะวั นตก มุ ม มองจาก
ลานพระพิฆเนศจะสามารถมองเห็นกิจกรรมของแตละคณะได มีการวางอาคารที่ เป นสว นสนับ สนุนไว
ทางดานหนา เพื่อเปนการดึงใหนักศึกษาที่เขามาใชไดเกิดการเปลี่ย นผานของพื้นที่ ใ ชสอย ซึ่งจะเกิด
การรับรูของกิจกรรมตางคณะ กอเกิดการปฏิสัมพันธกันขึ้น
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ภาพที่ 115 จําลอง 3 มิติ ลานพระพิฆเนศ

ภาพที่ 116 จําลอง 3 มิติ มุมมองจากลานพระพิฆเนศไปคณะศิลปวิจิตร
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ภาพที่ 117 จําลอง 3 มิติ มุมมองจากลานพระพิฆเนศไปคณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา

ภาพที่ 118 จําลอง 3 มิติ มุมมองจากคณะศิลปนาฏดุริยางค

ภาพที่ 119 จําลอง 3 มิติ มุมมองจากคณะศิลปศึกษา

ภาพที่ 120 จําลอง 3 มิติ มุมมองจากคณะศิลปะวิจิตร
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ภาพที่ 121 การพัฒนา Site Plan ครั้งที่ 1
จากนั้นทางผูทํ าการศึ กษาได พัฒนาแบบ โดยการเพิ่ม รายละเอีย ดของลานกิจ กรรมต างๆ แปลน
ภายในอาคารโดยนําแนวความคิดของการมองเห็นกันระหวางในตัวอาคารเองหรือจากภายนอกอาคาร
มองเขาไป เพื่อที่จะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันของผูใชโครงการทั้งผูใชภายในเองรวมถึงผูใ ชภ ายนอก
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
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ภาพที่ 125 แปลนผังบริเวณชั้น 3
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ภาพที่ 126 แปลนหลังคา
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ภาพที่ 127 รูปตัด

ภาพที่ 128 รูปดาน 1 (ทิศเหนือ)
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ภาพที่ 129 รูปดาน 2 (ทิศตะวันออก)

ภาพที่ 130 รูปดาน 3 (ทิศใต)

ภาพที่ 131 รูปดาน 4 (ทิศตะวันตก)
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ภาพรวมของโครงการจากมุ ม มองทางด านหนา จะมี ค วามกลมกลืน จากความสอดคลองของตั ว
สถาปตยกรรมที่ไดนํามาจากการอางอิงถึงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัด พระแกววังหนา)

ภาพที่ 132 ทัศนียภาพ ทางเขาโครงการ
ในสวนของลานพระพิฆเนศจากเดิมที่เปนลานเดียว ไดแ ยกออกเป น 2 ลาน เพื่อที่ จ ะแบ งการใชงาน
ออกเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนที่สักการะ ที่เห็นไดจากทางเขาโครงการ ซึ่งเปนจิตวิญญาณ ศูนยรวมใจ
ของทางสถาบันฯ สวนลานกิจกรรมของในจะเปนที่สําหรับใหนักศึกษาเขามาทํากิจกรรม เชน พักผอน
พูดคุย รวมถึงมีการจัดแสดง ซึ่งทางผูทําการศึกษาไดใชพื้นที่โถงหนาอาคารเรีย นรวมเป น เวที ใ นการ
แสดงซึ่งไดแนวความคิดมาจาก การใชลานทางเขาบริเวณฐานไพทีของพระอุโ บสถในที่ ตั้ งเดิ ม ที่ อยู วั ง
หนาโถงกิจกรรมของแต ละคณะจะเป ด โลง เป นแบบ indoorและสว นoutdoor ทั้ ง2สว นสามารถ
มองเห็นกิจกรรมของกันและกันโดยมี ลาน กิจกรรมกลางเปนตัวเชื่อม
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ภาพที่ 133 ทัศนียภาพ ลานพระพิฆเนศ

ภาพที่ 134 ทัศนียภาพมุมมองจากคณะศิลปวิจติ ร
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ภาพที่ 135 ทัศนียภาพมุมมองจากคณะศิลปนาฏดุริยางค

ภาพที่ 136 ทัศนียภาพมุมมองจากคณะศิลปศึกษา
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ภาพที่ 137 ทัศนียภาพมุมมองดานหนาคณะศิลปวิจติ ร

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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บทที่ 6
บทสรุป
วิ ท ยานิ พ นธ ส ถาป ต ยกรรมไทยฉบั บ นี้ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ การสร างงานสถาป ต ยกรรม
สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางดานนาฏศิลป คีตศิ ลป และชางศิ ลป ซึ่งเป นสถาบั น
ทางการศึกษาที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ บนเงื่อนไขของอัต ลักษณที่ ว า “สืบ สาน สรางสรรค
งานศิ ลป ” จากวิ สัย ทั ศ นนี้ทํ าให ท างสถาบั นมี ก ารเปลี่ย นแปลง พัฒ นาองค กรให ทั นตามยุ ค สมั ย
กลาวคือ มีการจัดการเรียนการสอนในระดั บ ปริญ ญาตรีจึ งเกิด หนว ยงานเพิ่ม ขึ้น 4 หนว ยงาน คื อ
สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่บริหารหนวยงานทั้งหมดที่อยูใ นการกํากับ คณะศิ ลปวิ จิ ต ร เป นคณะที่
สอนในงานชางศิลป คณะศิลปนาฏดุริยางค สอนในสาขาวิชานาฏศิลป คีตศิลปโดยเนนผลิต บั ณฑิ ต ให
เปนศิลปน สุดทายคือ คณะศิ ลปศึ กษา จะคลายกับ คณะศิ ลปนาฏดุ ริย างค จะแตกต างตรงที่ ผลิต
บัณฑิตเปนครูสอนทางดานนาฏศิลป คีตศิลปทั้งไทยและสากล
จากการเพิ่มหนวยงานทําใหเกิดปญหาของพื้นที่ ซึ่งปญหานี้มีมาตั้งแตแ รกเริ่ม กอตั้ งและ
ไดมีการแกปญหานี้เรื่องมา แตมีการตั้งขอสังเกตวาในการแกปญหาดังกลาวคื อได ห าพื้นที่ รองรับ ของ
หนวยงานที่ขยายเพิ่มเติมขึ้นมานั้นทั้ง นาฏศิลป คีตศิลป และ ชางศิลปเองไมไดอยูในที่ตั้งเดียวกัน ทํ า
ใหขาดการปฏิสัมพันธกันทั้งดานกิจกรรม การเรียนการสอน ซึ่งมีค วามเกี่ย วของกัน ยกตั ว อย าง เชน
การแสดงโขนต องใชศ าสตรทั้ ง 3 แขนง เพราะฉะนั้นในการย ายที่ ตั้ งใหม นี้ทํ าให เกิด ประเด็ นใน
การศึกษาไวสามประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง คือ พื้นที่รวมกัน มีสวนไหนบางที่สามารถทํากิจกรรมรว มกัน
ได ซึ่งสงตอไปเปนอัตลักษณของสถาบันที่เปนนามธรรม จิตวิญญาณตอไป ประเด็ นต อมาคื อ พื้นที่ ใ ช
สอยไมเพียงพอรวมถึงคุณภาพของห องปฏิ บั ติ การทั้ งทางด าน นาฏศิ ลป คี ต ศิ ลป และทางชางศิ ลป
ประเด็นสุดทายคือ รูปแบบสถาปตยกรรม ภาพรวมที่เปนภาพลักษณของสถานศึ กษาที่ จั ด การเรีย น
การสอนทางดานศิลปวัฒนธรรม
แนวทางในการศึกษา ไดดําเนินการสํารวจ สอบถามขอมู ลเบื้ องต นโดยมี หั ว ขอการตั้ ง
คํ าถามตามประเด็ นที่ ไ ด ตั้ งไว เมื่ อได ขอมู ลจากแบบสอบถามปลายเป ด แลว ต อ มาจึ งได จั ด ทํ า
แบบสอบถามทําใหทราบความต องการ แนวคิ ด มุ ม มอง ของผูใ ชโ ครงการทั้ ง นักศึ กษา บุ ค ลากร
คณาจารย รวมถึงบุคคลภายนอก พบวามีความตองการในการนําหนวยงานที่ เพิ่ม ขึ้นมาอยู ใ นสถานที่
เดียวกัน ขอมูลตอมาคือพื้นที่ใชสอยไมสามารถรองรับกิจกรรมไดเทาที่ ค วร ไม ว าจะเป นพื้นที่ จั ด การ
เรียนการสอน หองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะหองปฏิบัติการของแตละสาขาวิชาขอมู ลที่ พบ
ขอสุดทายคือ เมื่อกลาวถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คนสว นใหญ จ ะนึกถึง พระอุโ บสถวั ด บวรสถาน
สุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา)
จากขอมูลที่ไดทําการศึกษามานั้นไดนําไปเป นแนวทางในการศึ กษาและเป นแนวคิ ด ใน
การออกแบบโครงการให มี อัต ลัก ษณของสถาบั นทางการศึ กษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนทางด า น
นาฏศิลป คีตศิลปและชางศิลป
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การออกแบบของผังโครงการ มาจากกระบวนการวิ เคราะห การป ด กั้นการรับ รูจ ากการ
มองเห็น และการไดยิน นําไปสูพื้นที่ใชสอยรวมกันที่มีความเปนสภาวะพื้นที่สวนตัว จากผังโครงการนี้
มีการแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน เริ่มจากจุดศูนยกลาง จะเปนพื้นที่ที่ไมมีการปด กั้นการรับ รูทั้ งสอง ใน
ที่นี้ไดกําหนดเปนพื้นที่ลานพระพิฆเนศ ซึ่งถือวาเปนที่นับถือเปรียบไดกับครูทางศิ ลปะ และอาจกลาว
ไดวาเปนจิตวิญญาณของโครงการนี้ก็วาได พรอมกับเปนการนําบุคคลภายนอกที่เขามาสักการะได เห็ น
กิจกรรมภายในโครงการ ดานหลังพระพิฆเนศจะเปนลานกิจกรรม พรอมกั นนี้ยั งปรับ เปลี่ย นเป นที่ ชม
การแสดง โดยมีลานทางเขาที่เชื่อมตอกับโถงของอาคารเรียนรวมสามารถปรับ เปลี่ย นการใชงานเป น
เวทีการแสดง ที่เปนเวทีกลางแจงและในรม หรือเปนที่ จั ด แสดงงานทางด านศิ ลปะ ต อมาในพื้นที่ ว ง
รัศมีที่สอง จะเปนพื้นที่ที่วิเคราะหจากการปดกั้นการรับรู ทั้งการได ยิ นและการมองเห็ น จึ งเป นพื้นที่
ทํากิจกรรมของแตละคณะ รวมถึงพื้นที่หองปฏิบัติการในแตละสาขาวิชา ถัดมาในวงรัศมีที่สามจะเป น
สวนที่มีความเปนสวนตัวสูง พื้นที่นี้จะเปนพื้นที่ ห องปฏิ บั ติ การสว นบุ ค คลซึ่งไม ต องการการรบกวน
จากภายนอก พื้นที่บริเวณนี้จะเปนหองปฏิบัติการทางด านศิ ลปะ มี การจั ด วางอาคารสนับ สนุนของ
โครงการ อาทิเชน โรงอาหาร หองสมุด สํานักงานอธิการและอาคารเรีย นรวมเพื่อต องการให เกิด การ
สัญจรของผูใชสอยโดยจะผานพื้นที่ใชสอยรวมกันเพื่อจะไดรับรูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตางสาขาวิชา
การออกแบบตัวสถาปตยกรรม ไดนํารูปแบบของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วั ด
พระแกววังหนา) มาเปนแนวทางในการกอรูปตัวสถาปตยกรรมในโครงการและอางอิงความเป นไปได
ในการกอสรางและการเลือกใชวัสดุ มีการใชเสาลอย รูปทรงและเฉดสีห ลังคาเพื่อความกลมกลืนของ
โครงการ รูปทรงอาคารเปนทรงเรขาคณิตเพื่อใหไดภาพลักษณของอาคารทางราชการ แต มี การเป ด
มุมมองของอาคารใหสามารถเห็นกิจกรรมที่อยูในลานของแตละคณะได
ผลสุด ท ายของการออกแบบ ทํ าให เห็ นได ว าตั ว สถาป ต ยกรรมมี ค วามสอดคลองกั น
แนวคิดในการออกแบบที่วาการรวมกันของพื้นที่ จากการที่สามารถมองเห็นกิจกรรมซึ่งกันและกันของ
แตละคณะฯโดยที่ยังมีความตองการความเป นสว นตั ว ของพื้นที่ ใ ชสอยของตั ว เอง รวมถึงภาพรวม
รูปแบบของโครงการที่สอดคลองกันจากการถอดรูปแบบมาจากพื้นที่เดิมของการกอตั้ งสถาบั นฯ การ
ไดมาของพื้นที่ใชสอยของหองปฏิ บั ติ การที่ สอดคลองกับ ขั้นตอนการทํ างานการฝกปฏิ บั ติ ใ นแต ละ
สาขาวิชา การออกแบบโครงการจึงอยูบนพื้นฐานของความเป นไปได และจากผลการออกแบบที่ ไ ด
นี่เองจะเปนแนวทางที่จะสงตอไปเปนขอมูลในการออกแบบโครงการในลักษณะนี้ตอไป
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