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 ตามแผนพัฒนาประเทศไทยระบบรางรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
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 The development planned high-speed rail system in Thailand for added ability 
to mass transit and freight. Both domestic and international. And It also supports economic 
and tourism of Thailand. 
 The creating an identity for Udon thani to increase the interest and pride to the 
people of Udon Thani and Thailand. Creating a train station that represents Udon Thani 
and interior design train station are available to everyone. By study environment of the 
original station, local materials or pattern that ascept the people such as the Clay pot and 
patterns of Ban Chiang which has a long history recognize both in the people Thai and 
foreigner. And the weave of Esan people will weave to be used in the household, Silk and 
cotton wear. And the Udon Thani have the Dharma famous. 
 The symbol design Represent the province Udon Thani and signage inside the 
train station use pattern of pot Ban Chiang to develop the graphic design. Studies for 
height and color use in the visible signage of the train station. 
 The interior design railway station shall study environment of Udon Thani to 
usability, entry-issuing, ventilation inside railway station as Udon Thani have the hot 
weather. If the building design the air conditioning will make electric energy destruction. 
We need to study the materials available locally such as baked clay or bricks used in 
building construction by design building wall two layer for lower the heat will come in the 
building 
 So, the interior design railway station represent the identity of Udon Thani. Design 
Guidelines the railway station for the development future to design logo, symbol and interior 
design. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

1. ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

 ตามวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน(infrastructure)ของ

ประเทศไทย ค.ศ.2020ได้มีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบขนส่งรางคู่ ซึ่งช่วยพัฒนาให้

ระบบขนส่งมีความรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาในการขนส่งและการเดินทาง เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางด้าน

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยมีภูมิประเทศติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมากมาย 

เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN  

 ทางด้านเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวนิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอยจังหวัดอุดรธานีเป็นจ านวนมมากท าให้พื้นที่ของจังหวัดนั้นมีความเจริญ

ทางด้านเศรษฐกิจ และยังช่วยเรื่องการเดินทางกลับบ้านหรือช่วงเทศกาลได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

 ดังนั้นการพัฒนาระบบรางคู่รถไฟความเร็วสูงท าให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด ปลอดภัย และยังเป็นการสนับสนนุเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของไทย 

 

2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 

 2.1 ศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างจุดสนใจและความภาคภูมิใจให้กับคน

จังหวัดอุดรธานี 

 2.2 ศึกษารูปแบบสัญลักษณท์ี่ใช้ภายในสถานีรถไฟ 

 2.3 การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี โดยการใช้อัตลักษณ์จังหวัด

อุดรธานีและรูปแบบสัญลักษณ์มาเป็นแนวทางการออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี 

 

3. สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่ที่แสดงความเป็นจังหวัดอุดรธานี จากการศึกษา

ลายบ้านเชียง วัสดุดินเผา และการใช้สีที่แสดงถึงจังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเป็น

การสร้างภาพลักษณ์ให้กับจงัหวัดและประเทศไทย   
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4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 4.1 ศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี 

 4.2 ศึกษารูปแบบภายในสถานีรถไฟ 

 4.3 ศึกษาสัญลักษณ์และป้ายสัญลักษณ์ภายในสถานีรถไฟ 

 4.4 ออกแบบตกแต่งภายใน จุดบริการจ าหน่ายตั๋ว โถงพักคอย ชานชาลา 

 

5. ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

 5.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลอัตลกัษณ์สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี 

 5.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลสถานีรถไฟและการออกแบบภายในสถานีรถไฟ 

 5.3 เก็บข้อมูลโดยการสร้างเครื่องมือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เพื่อ

น าไปวิเคราะห์ในการออกแบบ 

 5.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 5.5 น าข้อมูลทีไ่ด้มาออกแบบเพื่อท าการทดสอบผลของการออกแบบในเบ้ืองต้น กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทางการออกแบบ  

 5.6 การทดสอบผลของการออกแบบในเบ้ืองต้น กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ

ทางการออกแบบ เพื่อหาข้อบกพร่องและการปรับปรุงแก้ไขงานออกแบบ 

 5.7 ท าการปรับปรุงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบและ

หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน 

 5.8 การทดสอบผลของการออกแบบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขงานที่เกือบสมบูรณ์แล้วกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทางการออกแบบ เพื่อท าการปรับแก้ไขงานก่อนน าเสนองานที่สมบูรณ ์

 5.9 ท าการสรปุ อภิปรายและข้อเสนอแนะทางการออกแบบ 

 

6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

 6.1 ได้ผลการศึกษาทางอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการน าไป

พัฒนาการออกแบบในด้านต่างๆได ้

 6.2 ได้ผลการศึกษาการใช้งานภายในสถานีรถไฟ เช่น พื้นที่ใช้งาน การใช้งานของทุก

เพศทุกวัย ป้ายสัญลักษณ์ วสัดุที่น ามาใช้ในการออกแบบ 

 6.3 สามารถน าผลการออกแบบไปพัฒนาปรับใช้ในงานการออกแบบประเภทต่างๆได้ 

ทางการออกแบบอัตลักษณ์หรือทางการออกแบบภายในพื้นที่สาธารณะ 
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7. ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 7.1 อัตลักษณ ์(Identity) หมำยถึง  

  “อัตลักษณ”์ ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรม แต่มีต าราหลายเล่มให้ความหมายค าว่า 

“อัตลักษณ”์ ไว้ว่าคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน หรอื

ประเทศนั้นๆ เช่น เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ “อัตลักษณ”์ มาจากภาษา

บาลีว่า อตฺต + ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตน, ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง 

สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ”์ จึงเหมาะจะน ามาใช้หมายถึงลักษณะ

เฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า (ทิตกร สอนภาษา, ภำษำไทย ขัดใจปู่, ฉบับที ่445 วันที่ 23 

มิถุนายน 2008, เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559, เข้าถงึไดจ้าก http://www.nationejobs.com/ 

citylife/content.php?ContentID=1451) 

  “อัตลักษณ”์ มาจากอัต+ลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ ค านี้ราชบัณฑิตยสถาน 

ได้ให้ความหมาย ดังน้ี ค าว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยค าว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่ง

หมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ ์ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ค าว่า อัตลักษณ์ ตรงกับค า

ภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจ าได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็

จ าได้ทันที สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน์ท าให้อัตลักษณ์ของ

สังคมไทยเปลีย่นไป (บุรินทร ์รุจจนพันธุ์, อัตลักษณ+์เอกลักษณ์. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559, 

เข้าถึงไดจ้าก http://www.thaiall.com/blog/burin/3476/) 

 7.2 บ้ำนเชียง (Ban Chiang) หมำยถึง  

  ชื่อต าบลหนึ่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ

ไทย ซึ่งรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ มรดกโลก“บ้านเชียง” เป็นชุมชนที่มี

การต้ังถิ่นฐานแบบถาวร และด ารงชีพด้วยการเกษตรกรรมในบริเวณที่ราบลุ่ม เป็นเวลา 5,000 กว่าปี

มาแล้ว 

 7.3 สถำนีรถไฟ (Railway Station) หมำยถึง 

  สถาน ี(น.) หน่วยที่ตั้งเป็นที่พักหรือที่ท าการ เช่น สถานีต ารวจ สถานีรถไฟ สถานี

ตรวจอากาศ สถานีขนส่ง  

  รถไฟ (น.) รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากใหแ้ล่นไปตาม

รางเหล็ก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
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 ดังนั้น สถานีรถไฟ เป็นสถานที่สาธารณะที่มคีนเดินเข้าและออกตลอดเวลา เป็นจุดแวะ

รับและส่งผู้โดยสารขบวนรถไฟที่มีการขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรหรือไฟฟ้าในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

ตามก าลังของขบวนรถไฟ สถานีรถไฟอุดรธานียังเป็นส านักงานย่อยจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีเพื่อ

ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและการให้บริการและอ านวยความสะดวกแกผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในสถานี

รถไฟ 

 7.4 ออกแบบภำยใน (Interior Design) หมำยถึง 

  การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน

ของมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามในรูปแบบ โดยอาศัยเหตุผล

ทางพฤติกรรมและข้อมูลต่างๆ  

  หน้าที่คือ การปรับแต่งสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในอาคาร โดยการปรับเปลี่ยน 

พื้นผิว การใช้สอยภายในอาคาร การจัดวาง และองค์ประกอบต่างๆ 

 ดังนั้น การออกแบบภายในคือการออกแบบเพื่อท าตามความต้องการของผู้ใช้สอย 

ทางด้านการใช้งานพื้นที่นั้นๆ มีทั้งประโยชน์ ความสะดวกสบาย และความงามทางด้านจิตใจของผู้ใช้

สอยภายในพื้นที่นั้น 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. จังหวัดอุดรธาน ี

 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
ภาพที่ 1 อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี, สถานทีท่่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี, เข้าถึงเมื่อ 20 

พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จากhttp://www.hmaungudsw.net/wizContent.asp?wizConID= 

154&txtmMenu_ID=40 

  ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้

รวมตัวก่อการร้ายก าเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลลาวพวนและฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง และมีท่าทีจะรุนแรง 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์

ศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญฝ่่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญฝ่่ายเหนือ ไปท าการ

ปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏช่ือ เพียงแต่ปรากฏชื่อ “บ้านหมากแข้ง” 

หรือ “บ้านเดื่อหมากแข้ง” สังกัดเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลลาวพวน และกรมหมื่น

ประจักษ์ศิลปาคมแมท่ัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปท าการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ 



6 
 

 ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งประจ าอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางของหัว

เมืองหรือมณฑลลาวพวน ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่ส าเร็จราชการ จ าต้อง

อพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี

ปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแม่น้ าโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งน้ีมีชัยภูมิ

เหมาะสม เพราะมีแหล่งน้ าดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองประจักษ์ปัจจุบัน) และหนองน้ าอีกหลายแหง่

รวมทัง้ห้วยหมากแข้ง ซึ่งเป็นล าห้วยน้ าใสไหลเย็น กรมหมื่นประจักษ์ศลิปาคมทรงบญัชาให้ตั้งศูนย์

มณฑลลาวพวน และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้อุบัติ

ขึ้นโดยบังเอิญเพราะเหตุผลทางด้านความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุผลทาง

การค้า การคมนาคมในอดีต 

 อย่างไรก็ตามค าว่า “อุดร” ถกูตั้งชื่อเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็น

ศูนย์กลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม จังหวดั อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึง

กาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหารในปัจจุบนั 

 1.1.1 ชาวไทพวนหรือลาวพวน 

 พวน Phuan  ตระกูลภาษาไท-กะได (Tai-Kadai Language Family) 

  ชาวพวน เดิมมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว 

ทางภาคอีสานเรียกว่า ไทพวน แต่ภาคกลางเรียกชนเผ่านี้ว่า ลาวพวน ชาวพวนได้กระจายตัวอยู่

บริเวณลุ่มแม่น้ างึมของลาว สมัยกรุงธนบุรี เมื่อลาวได้รวมเป็นอาณาจักรพลเมืองฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง

ได้ถูกกวาดต้อน มาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ชาวพวนได้ถูกกวาดต้อนมาด้วย และมาอยู่ในจังหวัด

อุดรธานี หนองคาย เลย พิจติร แพร่ อุตรดติถ์ สุโขทัย สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสระบุรี  

  ชาวไทพวน ที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านบุฮม และบ้านกลาง อ.เชียงคาน 

จ.เลย ต่อมาผู้คนส่วนหนึ่งได้มาอยู่ที่บ้านกลาง อีกแห่งหน่ึงแล้วเรียกตัวเองว่า "ไทพวน" ชาวไทพวน

นั้นมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบสังคม ชนบททั่วไป มีอาชีพเกษตรกรรม การทอผ้า การตีเหล็ก ท า

เครื่องเงิน เครื่องทอง 

 1.1.2 ภาษา ชาวพวนใช้ ภาษาตระกูลไทลาว คล้ายกับไทอีสานทั่วไป แต่มีส าเนียง

ใกล้เคียงไทยภาคกลางกว่าเผ่าอื่นๆ ส านวนและส าเนียงของชาวพวนในแต่ละท้องถิ่นมีแตกต่างกันบ้าง 

จึงมีค าเรียกชาวพวนเป็น 2 กลุ่ม คือ ไทพวนและลาวพวนส าหรับภาษาไทพวนบ้านเชียงนั้น มี

ลักษณะเด่นคอืคล้ายคลึงกับภาษาพวนที่ใช้ในหลวงพระบาง 
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ตารางที่ 1 ภาษาไทพวนบ้านเชียงเมื่อเทียบกับภาษาไทยกลาง และภาษาไทพวนทอ้งถิ่นอื่น 

ภาษาไทยกลาง ภาษาไทพวนบ้านเชียง ภาษาไทพวนบ้านผือ 
กินข้าวหรือยัง กินข้าวแล้วเอ๊าะ กินข้าวแล้วหวา 

จะไปไหน ไปสิได ไปสิเลอ 
รอหน่อย ท่าแด ท่าจักบื๊ดแด 
หน้าต่าง ป่องเอี้ยม ป่องเอี๊ยม 

โอ้โห อะป้าด ป้าด 
ตา พ่อตู้ พ่อตู๊ 
ยาย แม่ตู ้ แม่ตู ๊

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 

 1.1.3  บ้านเรือนของชาวพวน  

 เป็นเรือนสูง นิยมปลูกเป็นเรือนที่มีห้องตั้งแต่ ๓ ห้องขึ้นไป ใต้ถุนเรือนใช้ท า

ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ท าคอกวัว-ควาย เล้าเป็ดเล้าไก่ ตั้งเครื่องส าหรับผูกหูกทอผา้ หลังคาทรง

มะนิลา หลังคามุงด้วยหญ้าคา ถ้าเป็นบ้านผู้มีฐานะดีมุงด้วยกระเบ้ืองไม้เรียกว่าไม้แป้นเก็ด หรือ

กระเบ้ืองดินเผา พื้นและฝาเรอืนปูด้วยกระดาน มีห้องครัวอยูบ่นเรือน มีชานยื่นออกมาจากตัวเรือน 

และมีบันไดขึ้นลงพาดที่นอกชานด้านทิศเหนือ ส่วนเสาเรือนนั้นอาจใช้ไม้ทั้งต้นหรือใช้อิฐก่อเป็นเสา

ขนาดใหญ ่

 1.1.4 จังหวัดอุดรธาน ี

 อักษรย่อ: อด 

 ค าขวญัประจ าจังหวัด: หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรม

บ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง 

 ตราประจ าจังหวัด: ตราประจ าจังหวัดเป็นรูปท้าวเวสสุวันหรือท้าวกุเวรศิลปากร

เป็นผู้ออกแบบเมื่อ พ.ศ.2483 

 ธงประจ าจังหวัด: เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแสด มีรูปท้าวเวสสุวัณซึ่งเป็นดวงตรา

ประจ าจังหวัดอยู่กลางผืนธง 

 ต้นไม้ประจ าจงัหวัด: ต้นทองกวาวหรือต้นจาน เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 8 – 15 

เมตร ดอกใหญ่รูปดอกถั่ว สแีสด จะออกดอกในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 
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 พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด: ต้นรังหรือต้นฮัง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 

15 – 20 เมตร ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 

 จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและการทอ่งเที่ยวทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีหัตถกรรมผ้าขิดที่มีชื่อเสียง 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศ 

  จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง

ออกเป็น 18 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองหาน 

อ าเภอบ้านผือ อ าเภอบ้านดุง อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอเพ็ญ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอ

กุดจับ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอสร้างคอม อ าเภอไชยวาน อ าเภอหนอง

แสง อ าเภอนายูง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ กิ่งอ าเภอกู่แกว้ และกิ่งอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จากศูนย์ข้อมูล

ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดอุดรธาน ี

ที่มา: มุมการจดัการความรู้ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธาน,ี จังหวัดอุดรธาน,ี เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559,  

เข้าถึงได้จาก http://udn.brrd.in.th/km/index.php?option=com_content&view=Article 

&id=6 

 1.2.1  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี ลักษณะภมูิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง 

สูงกว่าระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย ประมาณ 187 เมตร พื้นทีเ่อียงลาดลงสู่แม่น้ าโขงทางทิศเหนือ พื้นที่

ประกอบด้วย ทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา สภาพดินส่วนใหญ่ เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดิน

ดาน ไม่เก็บน้ าหรืออุ้มน้ าในฤดูแล้ง พื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็ม ซึ่งประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยได้ผล 
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พื้นที่บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีพื้นที่ราบแทรกอยู่กระจัดกระจาย สภาพพื้นที่ทางตะวันตกมี

ภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาว ตั้งแต่เขต

เหนือสุดของจังหวัด 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย  

   ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธ์ุ  

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร  

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวล าภู 

 1.2.2  สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน ี

  สภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดฝูน 

และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว 

 1.2.3  สภาพดินในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน ี

  พบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยนืต้น 

ตลอดทั้งพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะน ามาใช้ท านา หรือปลูกข้าวที่ต้องการน้ าขัง 

เนื่องจากเป็นที่ดอนสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลืน่ลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเป็นส่วนใหญ ่ลักษณะเนื้อดิน

เป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย การระบายน้ าดี เนื้อดินมีความพรุนมาก เก็บกักน้ าไม่

ค่อยอยู่ 

 1.2.4  สภาพแหล่งน้ าโดยทั่วไป 

 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขาดแคลนแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 

แหล่งน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก เป็นล าห้วยสายสั้นๆ หนองบึงธรรมชาติ จ านวน

ประมาณ 400 แห่ง ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ แต่เป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม 

และอุปโภคบริโภค 

 1.3 ความเชื่อและประเพณ ี

 1.3.1  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม        

ร.ศ. 112–118 ทรงเป็นผู้ริเริม่ก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ทรงจัดวางระเบียบ

ราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่ส าคัญ ๆ ที่อ านวยประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์

พระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี จะมีพิธีบวงสรวงในวันที่ 18 

มกราคม ของทุกป ีเป็นวันที่รวบรวมหญิงสาวในจังหวัดอุดรธานี แต่งตัวด้วยชุดสีส้มแสดและผ้าสไบ 

เพื่อร าบวงสรวงหน้าวงเวียนอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นประเพณี

ที่ชาวอุดรธานีจัดท าขึ้นทุกป ี
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 1.3.2  งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ าเภอเมืองอุดรธานี คณะกรรมการศาลเจ้าปู-่ย่า 

จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 60 จะจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าย่า หรือ งานอาม่าแซ ขึ้น 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม ของทกุปี ซึ่งจะจัดขึน้ ณ ศาลเจ้าปู-่ย่า ตลาดหนองบัว หรือวันที่ 2 เดือน 4 

ปฏิทินจีน จะเป็นวันประสูติขององค์เจ้าย่า หรืออาม่าแซ จะจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น เพือ่ความเป็นสิริ

มงคลแก่ตนและครอบครัว เพื่อให้ท ามาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจการงานเจริญเติบโต 

 1.3.3  งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบ้านผือ ชาวบ้านจะเดินทางด้วย

เท้าขึ้นไปจนถึงวัด โดยเชื่อว่าได้อานิสงส์แรง มีการท าบุญและเวียนเทียนในวันขึ้น 15 ค่ า มานมัสการ

พระพุทธบาทแล้วสามารถเดนิเท้าไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จัดในวันขึ้น 12-15 ค่ า

เดือน 4   

 1.3.4  งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ มาตั้งแต่สมัยโบราณ 

โดยจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกป ีเพื่อถวายแด่องค์พระศรีมหาธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 

ชาวต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และชาว ต.สองห้อง อ.เมือง จังหวัดหนองคาย 

 1.3.5  งานประจ าปีทุง่ศรีเมือง มหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมีข่ิด งานประจ าปี

ทุ่งศรีเมือง มหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมีข่ิด จัดขึ้นระหว่างวันที่  1-15  ธันวาคมของทุกปี  ที่สนาม

ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในเดือนธันวาคมของทุกปี จังหวัดอุดรธานีจะจัดงานกาชาดทุ่งศรีเมือง อุดรธานี 

‘มหกรรมโฮมพาแลง’ แดนผ้าหมี่ขิดขึ้น ค าว่า ‘โฮมพาแลง’ เป็นภาษาถิ่นอีสาน ‘โฮม’ หมายถึง รวม 

‘พา’ หมายถึง ถาดหรือส ารับใส่กับข้าว และ ‘แลง’ หมายถึง เวลาเย็น ดังนั้น ‘โฮมพาแลง’ จึง

หมายถึง การรบัประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

 1.3.6  งานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานอ าเภอกุมภวาป ี

ในงานยังจัดให้มีการประชันความเร็วเจ็ตสกี การแข่งขันตอ่เรือแข่งพื้นบ้านจ าลอง การแสดงชุดพิเศษ

ของชมรมร่มบินอุดรธานี ชมนิทรรศการเรือโบราณ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงของศิลปินชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ ที่บริเวณสวนธรรมชาติ (สวนลิง) 

 ดังนั้น ความเช่ือและประเพณีของจังหวัดอุดรธานี จะให้ความส าคัญกับบคุคลที่ก่อตั้ง

จังหวัดและคนในจังหวัดในปัจจุบันมีคนไทยเชื่อสายจีนเป็นจ านวนมากจึงมีการจัดเทศกาลเจ้าปู่-ย่า 

ทั้งคนอุดรธานีและคนอีสานเชื่อเรื่องพญานาคที่แสดงถึงน้ า การเกษตร การขอฝนเพ่ือการท านา จึงมี

การจัดประเพณีบุญบั้งไฟและมีการประกวดขบวนสวยงามขึ้นทุกปี และประเพณีที่ขาดไม่ได้ของคน

อุดรธานีจะจัดทุกปีคืองานทุ่งศรีเมืองจะมีเครื่องเล่น อาหารการกิน สินค้าของอุดรธานีเช่น ผ้าหมี่ขิด 

การสานภาชนะ เป็นต้น 
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 1.4  ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 

  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพื้นที่ที่เป็นจงัหวัด

อุดรธานีในปัจจุบัน เป็นถิ่นทีอ่ยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี 

จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ าเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ าที่อ าเภอบ้านผือ เป็น

สิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรบันับถอืในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็น

เครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก 

  
ภาพที่ 3 หม้อบ้านเชียง 

  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที ่17  

  ตุลาคม 2558) 

 1.5 สถานที่ทอ่งเที่ยวที่นิยมจังหวัดอุดรธาน ี

 1.5.1  หนองประจักษ์ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนอง

น้ าขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนต้ังเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า"หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

ตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น "หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี 

 
ภาพที่ 4 หนองประจักษ์ 

ที่มา: AMAZING TRAVEL OF UDON, สถานที่นา่สนใจ, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก https://sites.google.com/site/canghwadxudr/sthan-thi-thi-na-snci/hnxng-pracaks 
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  1.5.2  แหล่งธรรมะ 

 วัดป่าบ้านตาด (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน) บา้นตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง 

จ.อุดรธานี หนึ่งในวัดป่าสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 

2513 ให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ  ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในนาม วัดป่าบ้านตาด 

 วัดป่าภูก้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม ท้องทีบ่้านนาค า 

ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอันซีน ที่ยังไม่ปรากฏต่อนักท่องเที่ยว

มากนัก นั่นคือ วัดป่าภูก้อน ซึ่งเป็นสถานทีป่ฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่า

น้ าโสม ท้องทีบ่้านนาค าใหญ ่ต าบลบา้นก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และ

หนองคาย เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ าล าธาร ซึ่ง

ก าลังถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรกัษาความ

สมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ าล าธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ วัดป่าภูก้อน เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะ

แก่การบ าเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน  

 ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่ง

เป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถ

ศาสดามหามุนี เปน็พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท าด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี 

ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม 

 
ภาพที่ 5 วัดป่าภูก้อน 

ที่มา: Oporshady, วัดป่าภกู้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาต,ิ เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559,   

เข้าถึงไดจ้าก http://travel.mthai.com/blog/90967.html 
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ภาพที่ 6 พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่วัดป่าภูก้อน 

ที่มา: Oporshady, วัดป่าภกู้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาต,ิ เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559,   

เข้าถึงไดจ้าก http://travel.mthai.com/blog/90967.html 

 วัดนาหลวง (วัดภูย่าอู่) หรือวัดอภิญญาเทสิตธรรม ต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งหลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะ

มีหน่วยงานราชการองค์และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ทีส่นใจในการปฏิบัตวิิปัสสนา

กรรมฐานเข้ามาขอเข้ารับการอบรม เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธศาสนา

ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบสว่างในจิตใจเกิดความสุขสงบ 

  
ภาพที่ 7 วัดนาหลวงหรือวัดภูย่าอู่ 

ที่มา : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน,ี เที่ยววัดกราบพระเมืองอุดรธานี, เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/offices/rdec/udon/main/วัดนาหลวง.html 

 วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่ต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อต้ังขึ้นโดย

การน าของ "พระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 มีเนื้อที่ 410 ไร่ ปัจจุบันมี

เสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จ าเป็นต่อการอยู่อาศัย ปฏิบัติธรรมส าหรับพระและฆราวาส มี

เสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวก ของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรม จังหวัดอุดรธานี ก าหนดให้วัดป่าบ้านค้อ

เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจ า จังหวัดอุดรธานี และได้เคยจดัให้มีการบรรพชาอุปสมบท
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อบรมกลุ่มปฏบิัติธรรมแก่ นกัเรียนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาสทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 
ภาพที่ 8 พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ 

ที่มา: Udon_Blockprasan, พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธาน,ี  

เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.thongratblockprasan.com/ 

board/index.php?topic=506.0 

 
ภาพที่ 9 วัดป่าบ้านตาด,วัดป่าภูก้อน,วัดนาหลวง,วัดป่าบ้านค้อ 

ที่มา: Pakapong Pansukga, สถานที่ทีน่่าสนใจในอุดรธาน,ี เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://ns3lneudontravel.blogspot.com/2014/05/blog-post.html 

 1.5.3  อารยธรรมบ้านเชียง 

  ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ต าบลบ้านเชียง เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ส าคัญทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ กรมศลิปากรได้ท าการส ารวจขุดค้น

แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517–2518 จากการศึกษาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่พบท าให้

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822–4600 โดยองค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เมื่อเดือน

ธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตนูีเซีย 
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ภาพที่ 10 ทางเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 

  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที ่17  

  ตุลาคม 2558) 

 1.5.4  ผ้าหมี่ขิด 

  บ้านนาข่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัด 16 กโิลเมตร ตามเส้นทางอุดรธานี – หนองคาย 

ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่ขิดทีม่ีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี บ้านนาข่า

ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยวของ

จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และหากจะกล่าวถึงของฝาก

หนึ่งในนั้นคงต้องมี “ผ้าหมี่ขดิ” ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานี 

 
ภาพที่ 11 ร้านค้าที่ตลาดบ้านนาข่า 

ที่มา: Oporshady, ช้อป “ผ้าหมี่ขิด” ชมวถิีชุมชนตลาดผ้านาขา่, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก http://travel.mthai.com/region/northeast/78984.html 
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 1.5.5  ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง 

 ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี สถานที่ส าคัญประจ า อ.กุมภวาปี จ.

อุดรธานี วงจรชีวิตของ บัวแดง หรือ “บัวสาย” ที่บึงหนองหาน ทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไม้

ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทกุปี ดอกบัวแดง

ในหนองหาน ซึ่งมีจ านวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ าขึ้นมา โดยในเดือนตุลาคมบัวจะเริ่มแตกใบและ

เริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – 

กุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปรมิาณลงในเดือนมีนาคม และเข้าสู่ช่วง “บัวเน่า” หรือช่วงที่บัวเก่าล้มตาย

กลายเป็นอาหารของบัวชุดใหม่ ช่วงนี้เองจะมี “บัวหลวง” เข้ามาผลัดเปลี่ยนให้ความงามที่ต่างออกไป 

 
ภาพที่ 12 ทะเลบัวแดง 

ที่มา: Thailovetrip, สถานทีท่่องเที่ยวในจงัหวัด : จังหวัดอุดรธาน,ี เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=153 

 1.5.6  ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนและศาลเจ้าปู-่ย่า 

  เป็นสถานที่จ าลองเมืองจีนโบราณ วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวม

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของชาวไทยเชื้อสายจีน บรรยากาศภายนอก

ตกแต่งด้วยสวนแบบจีนโบราณมีน้ าพุ รูปแกะสลัก และดอกไม้น าเข้ามาจากประเทศจีน มีบ่อน้ าขนาด

ใหญ่เป็นที่เลี้ยงปลาคราฟจักรพรรดิ์ บริเวณด้านหน้า มีรูปแกะสลักหินท่านขงจื้อที่กลางสระน้ า สวน

ตกแต่งเป็นแนวสวนจีนภายใต้ช่ือสวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้มงคลของ

จีน อันได้แก่ ต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ด า ประทัดจีน หงส์ฟู่ บีโกเนีย โป๊ยเซียน พุด เทียนหอมที่

รายล้อมสระบวั มีสระพานหิน และศาลาแบบจีน เรียงรายตามทางเช่ือมต่ออาคาร ช่วงเทศกาลจะมี

การประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสวยงามหลายพันดวง เช่น งานตรุษจีน งานงิว้ เป็นต้น มูลนิธิศาลเจ้าปู-่

ย่าอุดรธานี ยังบอกเล่าความเป็นมาของเทพเจ้าปู่-ย่า ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธา มีการจ าลองภาพ

วัฒนธรรมจีน เช่น การเชิดสิงโต เชิดมังกร การแห่เจ้าปู่-ย่ารอบเมืองอุดรธานี การแสดงหน้ากากของ

จีน และการแสดงเอ็งกอ ประวัติท่านขงจื้อ นอกจากน้ีศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน บริเวณขา้งๆ สวน
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คุณธรรม ได้จ าลองสวนจีน อาคาร บ้านแบบจีนที่ตั้งอยู่ภายในศาลปู-่ย่าอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่

พักผ่อนบรรยากาศแบบจีน 

 
ภาพที่ 13 ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน และ ศาลเจ้าปู-่ย่า 

ที่มา: Dr pap, ยกเมืองจีนมาไว้ที่อุดร...ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ.อุดรธาน,ี เข้าถึงเมื่อ 26  

พฤศจิกายน 2559. เข้าถึงได้จาก https://pantip.com/topic/32040240 

 1.5.7  ศูนย์การคา้ยูดทีาวน์ (UD Town) 

  ศูนย์การค้าแบบ โอเพ่นแอร์ มอลล์ (Open-air Mall) บนพื้นที่ขนาดใหญ่

ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย นายธนกร วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุดรพลาซ่า 

จ ากัด ผู้บริหารโครงการศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี เพือ่ให้เป็นศูนยร์วบรวมไลฟ์สไตลร์ะดับ 

พรีเมียมแห่งอนิโดจีน ภายใต้ช่ือ “ศูนย์การค้ายูดีทาวน์” สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนใน

ท้องถิ่น รวมถงึประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ขอนแก่น หนองบัวล าภู เลย หนองคาย สกลนคร 

นครพนม รวมไปถึงประเทศเพ่ือนบ้าน อย่าง สปป.ลาว การออกแบบที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย 

มีแนวความคิดที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ผ่อนคลาย สะดวกสบาย คืนความเป็นธรรมชาติให้แก่เมือง

อุดรธานี และมีการจัดงานตามเทศกาลจึงเป็นสถานที่นิยมไปแห่งหนึ่ง 

 
ภาพที่ 14 ศูนย์การค้ายูดีทาวน ์

ที่มา: Goudtown, ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อุดรธาน,ี เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้จาก  

http://travel.thaiza.com/ศูนย์การค้ายูด-ีทาวน-์อุดรธานี/250495/ 
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2. แผนพัฒนาประเทศไทย 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 8 ประการ ดังนี้ (Super User,2555) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินค้า บริการ การค้า

และการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 – การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 – การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิกติกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 – การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 – การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 - การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของ

อาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 – การเสริมสร้างความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 – การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

 จากการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงการมองอนาคตของประเทศ

ไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเรื่องวิสัยทัศน์ 2570: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ปี ข้างหน้า

(กรอบแนวคิดของแผนพัฒนา ฉบับที่ 11,2552 และ จิระพันธ์ กัลลประวิทย์, 2552)มดีังนี้ 

 1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  

 2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 

 3. การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก  

 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

 5. ประชากรสูงอายุ 

 6. ปัญหาด้านพลังงาน 

 7. ปัญหาภัยคกุคามจากภาวะโลกร้อน  

 สรุปผลจากแนวโน้มของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค

กับแถบเอเชียมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเพิ่มจ านวนประชากรผู้สูงอายุ ส่งผลถึงการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ พลังงาน และภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน เป็นต้น  จากแนวโน้มดังกล่าวท าให้

เกิดประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนา จึงเกิดเก้า

ประเด็นยุทธศาสตร์และสามเป้าหมายยุทธศาสตร์(สภาปฏิรูปแห่งชาติ,2558) 
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 2.1 ระบบการขนสง่มวลชน (การขนส่งทางราง) 

 
ภาพที่ 15  เส้นทางการเช่ือมต่อรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ จากภาพการขนส่งทางราง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559) 

  "จะเห็นได้ว่าในแผนนี้มีการมุ่งเน้นเส้นทางที่เช่ือมต่อไปยังภาคอีสาน เนื่องจาก

ต้องการให้มีทางลัดไปอีสานมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งที่มีก าลังในการผลิตและบริโภคมาก อีกทั้งยังเป็น

ต้นทางในการขนส่งสินค้าที่ส าคัญและมีปรมิาณมาก ได้มกีารศึกษาแล้วว่าสินค้าประเภทนี้สามารถ

เปลี่ยนมาใช้รปูแบบการขนส่งทางราง ท าให้สามารถลดต้นทุนค่าขนสง่ได้มากกว่าการใช้รูปแบบการ

ขนส่งทางรถยนต์" ดร.จุฬา กล่าว  

 ดังนั้นระบบการขนส่งทางรางเส้นทางสายอีสาน เป็นเส้นทางสายที่ส าคัญสายหนึ่งที่ควร

มีการพัฒนาเพราะในอนาคตเส้นทางรถไฟความเร็วสายอีสานสามารถเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ เป็นต้น 

 2.2  เสน้ทางการเดินรถไฟความเร็ว (กรุงเทพ – หนองคาย) 

  โครงการนี้คือการก่อสร้างรางรถไฟใหม่ ระบบรางคู่ (Double Track) และมีความ
กว้างรางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge) ขนานไปกับทางรถไฟเก่าที่ใช้รางขนาด 1 
เมตร โดยรางใหม่จะเป็นรางคู่ (รถวิ่งสวนกนัได้โดยไม่ต้องรอสับราง) และเป็นรถไฟฟ้า มีเสาไฟฟ้า
จ่ายไฟตลอดแนวเส้นทาง ระยะทางการพัฒนาระบบขนส่งทีม่ีการเช่ือมต่อจาก หนองคาย- มาบตรา
พุด รวมเป็นระยะทาง 737 กิโลเมตร ส่วนระยะทางการเดินรถไฟจากกรุงเทพ-หนองคาย เป็น 615 
กิโลเมตร ส่วนต่อขยาย สถานีอุดรธานี จะสร้างที่สถานีเดิมพื้นที่ 200 ไร ่และขนาดพื้นที่ใช้สอย 150 
ไร่ เป็นขนาดมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง 
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 2.3 รูปแบบสถานีรถไฟความเร็ว 
 2.3.1 ข้อก าหนดและรูปแบบสถาน ี
  รูปแบบสถานยีกระดับสูงจากพื้นดินประมาณ 21-23 เมตร เป็นอาคาร 3 
ชั้น บริเวณชั้นล่างสุดเป็นทางเข้า-ออกไล่ไปจนถึงช้ันที่ 3 เป็นบริเวณชานชาลา ซึ่งการดีไซน์จะมีอยู่ 2 
ข้าง และมีรถไฟวิ่งอยู่ตรงกลาง เนื่องจากสถานีรูปแบบนี้จะก่อสร้างได้เร็วและใช้พื้นทีน่้อย ส่วนพ้ืนที่
ภายนอกและอาคารสถานีจะถูกก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยให้ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ
อย่างครบถ้วนและครบด้าน บนเนื้อที่ 150 ไร่ ขนาดมาตรฐานของสถานีรถไฟความเร็วสูงภายใน
สถานีออกแบบวางแปลนพื้นที่แยกจัดสรรไปตามการใช้งาน เช่น  
  1. บริเวณโถงนั่งคอย  
  2. ทางเดินเช่ือมพื้นที่พาณิชยกรรมส าหรับรา้นค้า ร้านอาหาร 
  3. พื้นที่ส าหรับสินค้าโอท็อป (OTOP) และของที่ระลึกในท้องถิ่นเพื่อจะช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน  
  แนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) รูปแบบสถานีรถไฟให้มีกลิ่น
อายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผสมผสานด้วย โดยดึงจุดเด่นของจังหวัดมาออกแบบ ให้ดูโปร่งโล่ง สบาย
ตา ซึ่งจะเน้นสีที่ให้ความอบอุ่น ออกสไตล์เอิร์ทโทนเป็นหลัก ดึงดูดคนเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุด
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน,์2556) 

ตารางที่ 2 รายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูง 

ชนิด ความเร็วสูงสุด 
ระยะเวลาเดนิทาง 

กทม.-หนองคาย โคราช-หนองคาย 
รถไฟความเร็วสูง 300 กม. / ชม. 3 ชม. 1 ชม. 51 นาท ี
รถไฟความเร็วปานกลาง 200 กม. / ชม. 4 ชม. 2 ชม. 23 นาท ี
รถสินค้า 120 กม. / ชม. - 4 ชม. 7 นาท ี

 

 
ภาพที่ 16 รายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูง 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ จากภาพการขนส่งทางราง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559) 
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  ในกรณีที่รถไฟต้องผ่านพื้นที่ชุมชน ย่อมมีปัญหาว่าชุมชนสองฝั่งทางรถไฟ

จะถูกตัดขาดออกจากกัน ทางแก้ของ กระทรวงคมนาคม คือใช้รถไฟยกระดับแทน ถ้าต้องผ่านชุมชน 

โดยระยะระหว่างเสาตอม่อ คือ 30-35 เมตรต่อจุด 

 2.3.2  รถไฟความเร็ว เป็นรถโดยสารจะเป็นรถไฟความเร็วสูง รุ่น CRH 2G ซึ่ง

สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 250 กม./ชม. แต่ละขบวนจะมีตู้โดยสาร 8 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้

ขบวนละ 613 คน  ภายในตัวรถ ประกอบด้วย ที่นั่งชั้น 1 ที่นั่งช้ัน 2 รถเสบียง พื้นที่ส าหรับรถเข็น ผู้

พิการ และพื้นที่เก็บกระเป๋าเดินทาง ด้านขบวนรถไฟว่ิงจาก "กรุงเทพฯ-หนองคาย" หากใช้ความเร็ว 

180 กม./ชม. จะใช้เวลาเดินรถ 229.5 นาที หรือประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที(ประชาชาติธุรกิจ,2558) 

 

3. ป้ายและสญัลักษณ์ภายในอาคารสาธารณะ 

 3.1 ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบ 

 3.1.1  การสื่อสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือ บุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สญัญาณ หรือพฤติกรรมที่

เข้าใจกัน  

  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 1. ภาษาที่ใช้ค าพูด หรือ วัจนภาษา เช่น ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

 2. ภาษาที่ไม่ใช้ค าพูด หรือ อวัจนภาษา เช่น สัญลักษณ ์สัญญาณ หรืออากัปกิริยา

ต่างๆ เช่น ยิ้ม ขมวดคิ้ว โบกมือ หาว ส่งเสยีงโห่ร้อง  

 3.1.2 ประเภทของป้ายที่ใช้ภายในอาคาร แบ่งได้ 2 ลักษณะ 

 แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 

 1. ป้ายแสดงแผนที่ (maps) 

 2. ป้ายติดประกาศ (information kiosks/bulletin boards) 

 3. ป้ายอธิบายต่างๆ (educational signs) 

 4. ป้ายบอกทาง (directional signs) 

 5. ป้ายบอกช่ือห้อง (room name signs) 

 6. ป้ายบอกเลขชั้น (floor number signs) 

 7. ป้ายเตือนให้ท าตาม (warning signs) 

 8. ป้ายทางหนีไฟ (fire escape signs) 
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 แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง 

 1. ยึดขากับเพดาน (ceiling suspended) มี 2 แบบ 

 แบบที่ 1 ยึดเพดานโดยติดกับขาต้ัง 

 แบบที่ 2 ยึดเพดานโดยติดกับตัวป้าย 

 2. ยึดด้านข้างป้ายกับผนัง (flag mount) 

 3. ยึดตัวป้ายกับพ้ืนผิวผนัง (surface applied) 

 4. ป้ายที่มีขาต้ังกับพื้น (freestanding) 

 5. ตู้ติดประกาศ (display cases) 

 6. ป้ายที่ติดไว้หน้าประตู (door signs) 

 7. ป้ายที่ติดกับกระจกใส ซึ่งอาจจะเป็นหน้าต่าง (window signs) 

 8. ป้ายแสดงรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ (directories) 

 9. ป้ายแถบย่อยๆ สามารถดึงออกเปลี่ยนได้ (modular signs) 

 10. ป้ายต้ังโต๊ะ (desk signs) 

 3.1.3  การติดตั้งป้าย คือ การติดตั้งป้ายทุกประเภทต้องเป็นไปตาม

สภาพแวดล้อมและการใช้งาน จะติดตั้งที่ระดับต่างกันตามระดับมมุมองและระยะการมอง  

  ระดับสายตา(eye level) ของคนปกติทั่วไปอยู่ที่ 163 ซ.ม. การติดตั้งป้าย

ตามปกติจะต้องไม่ติดในระดับสายตา เนื่องจากเวลาเดินคนจะไม่เดินในลักษณะตั้งฉาก แต่จะโน้ม

ศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อยท าให้สายตาหลุบต่ าลง ดังนั้นระยะที่ดีที่สุดในการติดต้ังป้าย คือ 145 ซ.ม. 

จากระดับพื้นและห่างจากระดับฝ้าเพดานหรือกรอบประตู 4 ซ.ม. เพื่อไมใ่ห้เงาจากเพดานหรือกรอบ

ประตูตกลงบนป้าย ป้ายที่ติดตั้งในสถานที่ทีม่ีคนจ านวนมาก จะต้องติดตั้งเหนือระดับศีรษะของคน

ปกติเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในบริเวณทีม่ีคนจ านวนมาก 

 3.1.4  องค์ประกอบของป้าย 

  1. Description คือ จุดประสงค์ที่ป้ายต้องการบอก 

  2. Location คือ สถานที่ที่ปา้ยนั้นต้องการแสดง 

  3. Material คือ วัสดุที่ใช้ท าป้าย 

  4. Lettering คือ รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ 

  5. Symbol คือ สัญลักษณ์ทีใ่ช้ประกอบในป้าย 

  6. Colour คือ สีที่ใช ้

  7. Graphics คือ รูปภาพสัญลักษณ ์
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  8. Arrow คือ ลูกศรที่ใช ้

  9. Mounting คือ วิธีการยึดป้าย 

  10. Illumination คือ การใชแ้สงส่องสว่างไปที่ป้าย 

 3.1.5  ตัวอักษร คือ การเลือกตัวอักษรส าหรับป้ายต้องค านึงถึงความสะดุดตา 

อ่านง่าย สอดคล้องกับรูปสัญลักษณ์ ขนาดของตัวอักษรแปรเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งาน เช่น ป้าย

บอกรายละเอียดใช้ตัวอักษรขนาดความสูง 15-25 มม. เน่ืองจากผู้อ่านยืนอยู่กับที่ในระยะใกล้ ถ้าเปน็

ป้ายบอกทางผู้อ่านอยู่ในสภาวะเคลื่อนที่และอ่านในระยะไกลในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่หยุดเดิน ขนาด

ความสูงตัวอักษรควรเพิ่มขึ้นเป็น 35-45 มม. ส าหรับระยะการอ่าน 2-3 ม. โดยทั่วไปตัวอักษรสีขาว

หรือสีสว่างบนกระจกจะอ่านง่ายกว่าตัวอักษรสีด า และกระจกสะท้อนแสงท าให้สภาพแวดล้อมดูดี 

หากใช้กระจกหรืออะคริลิกทีม่ีความหนามากเกินไปจะท าให้อ่านยาก เนื่องจากความหนาของแผ่น

กระจกหรืออะคริลิกบิดเบือน (Distort) การมองเห็นมากขึ้น 

 3.1.5.1 ตัวอักษรขนาดใหญ่ 400 pt ความสูงของตัวอักษร 9 ซม. ระยะการ

อ่าน 30 ม. ใช้การบอกต าแหน่งและชี้บอกทางเข้าหลักส าหรับที่จอดรถเหมาะส าหรับการมองเห็น

ระยะไกล 

 3.1.5.2 ตัวอักษรขนาดกลาง 225 pt ความสูงของตัวอักษร 5 ซม. ระยะ

การอ่าน 18 ม. ใช้ส าหรับการให้ข้อมลูของป้ายบอกทางหลักต่างๆ 

 3.1.5.3 ตัวอักษรขนาดเล็ก 190 pt ความสงูของตัวอักษร 4.27 ซม. ระยะ

การอ่าน 10 ม. ใช้ส าหรับการให้ข้อมลูของป้ายบอกทางรองต่างๆ 

 3.1.6  ลูกศร 

 3.1.6.1 การวางลูกศร ควรจะเป็นริมป้ายด้านใกล้จุดที่ต้องการช้ีต าแหน่ง 

 3.1.6.2 ขนาดของลูกศร เท่ากับขนาดใหญสุ่ดของตัวอักษร 

 3.1.7  สัญลักษณ์ (Symbols) 

  ความหมายของศัพท์บัญญัติพร้อมค าอธิบายจากพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้อธิบายไว้ว่า “สัญลักษณ์ หมายถึง ลักษณะของสิ่งใดๆ ที่ก าหนด

นิยมกันขึ้นมาเองให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง” 

  วิรุณ ตั้งเจริญ (2526) กล่าวไว้ว่า “สัญลักษณ์ คือ สื่อความหมายที่แสดงนัย 

หรือ เงื่อนไขความคิด หรือ ทัศนคติ” 
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 จากผู้วิจัย สญัลักษณ์ หมายถึง การแสดงถงึรูปแบบ รูปร่าง รูปทรงของสิ่งๆนั้น 

โดยการใช้องค์ประกอบศิลป์ทางการออกแบบเข้ามาช่วยในการแสดงออกความหมายทางนามธรรม 

ให้อยู่ในรูปธรรมและอาจใช้อกัษร ภาพ สี ทีส่ื่อให้เข้าใจใกล้เคียงกับสิ่งนั้น 

 3.1.7.1 หลักการออกแบบสัญลักษณ ์

 ความเป็นเอกภาพ (Unity) หมายถึงการออกแบบให้เกิดความเป็นหนึ่งมี

ความลงตัวในทุกองค์ประกอบ ให้มีจุดเด่นมีความสมดุล 

 ความสมดลุ (Balance) หมายถึง จัดองค์ประกอบให้เกิดความรู้สึกว่าแต่ละ

ส่วนมีน้ าหนักต่อกัน โดยการรับรู้ทางสายตา ความสมดุลมี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 

 1. ความสมดุลแบบเหมือนกัน (formal balance หรือ symmetrical 

balance) มีลักษณะซ้ายขวาเท่ากันเหมือนกัน จัดง่ายแต่มีความน่าสนใจน้อย เหมาะสมกับงาน

ออกแบบสัญลกัษณ์มากเพราะสัญลักษณ์ต้องการความน่าเชื่อถือดูเป็นทางการ 

 2. ความสมดุลแบบไม่เหมือนกัน (Informal balance หรือ asymmetrical 

balance) เป็นการสร้างความสมดุลให้ดูเทา่กันโดยสายตา ตาทั้งสองข้างมีรูปทรงไม่เหมือนกันหรือ

บางครั้งก็มีขนาดต่างกัน จึงท าให้เกิดความน่าสนใจมากกว่า 

 3. ความสมดุลแบบรัศมี (radiation balance) จัดภาพโดยใชแ้บบอย่างรัศมี

ของวงกลมเป็นการจัดแบบเดียวกันซ้ าๆ กันไปโดยรอบจุดศูนย์กลาง สามารถหมุนได้รอบด้าน ส่วน

การก าหนดจุดรวมรัศมีอาจไม่อยู่ตรงกลางก็ได้ เพื่อก่อให้เกิดความแปลกใหม่ นิยมการจัดลักษณะนี้ 

เพราะให้ความรู้สึกมีพลังและสัญลักษณ์ส่วนมากมักอยู่ในรูปร่างของวงกลม 

 ความกลมกลนื (harmony) เป็นการน าสิ่งที่ใกล้เคียงกัน คล้ายๆกันมาจกัไว้

ด้วยกัน เกรฟส์ (Graves, 1951) กล่าวว่า “ความกลมกลืมจะเกิดขึ้นอยู่ระหว่างการซ้ า(repetition) 

กับการขัดกัน(discord)”(ทองเจือ  เขียดทอง), 2548: 87) ในการออกแบบเครื่องหมายการค้า ตรา 

สัญลักษณ์ จะใช้ความกลมกลนื เพื่อก่อให้เกิดเอกภาพของสัญลักษณ์ เชน่ รูปโค้งมนแบบอักษรควร

โค้งมนด้วย 

 การซ้ า (repetition) ศิลป์  พีระศรี (2487) กล่าวว่า “การซ้ า หมายถึง เส้น

อย่างเดียวกัน หรือแม่ลาย(motive)อย่างเดียวกันอย่างมีระเบียบได้จังหวะ การซ้ าเป็นการแสดง

ความคิดในศิลปะอย่างง่ายที่สุดและเป็นสญัชาตญาณเราจะพบการแสดงด้วยวิธีนี้มาแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน”(ทองเจือ  เขียดทอง), 2548: 89) 

 ผู้วิจัย การซ้ า คือ การใช้รูปแบบเดิมหรือแบบที่เหมือนกันจัดวางไปเรื่อยๆ

จนเกิดรูปแบบที่น่าสนใจหรือจนเกิดรูปร่างรูปทรงที่ต้องการ 
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 การลดหลั่น (gradation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลดขัน้ที่ละน้อย 

ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มักถูกน าไปใช้ในการออกแบบเครื่องหมายที่แสดงถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 

 จุดเด่น (dominance) คือจุดที่น่าสนใจที่สุด ควรมีเพียงจุดเดียว เช่น ใน

เครื่องหมาย 1 ดวง นักออกแบบสร้างความเด่นโดยการเน้นด้วย ขนาด สี ต าแหน่ง หรอืลักษณะ

พิเศษที่แตกต่างกันให้เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป 

 ทิพย์สุดา ปทุมานนท ์(2533) กล่าวว่า “สภาวะบวกและลบ (positivenegative) 

คือ ต้องมีส่วนส าคัญและมีส่วนขยาย”(ทองเจือ  เขียดทอง), 2548: 123) รูปประเภทมองได้สองนัย 

(reversible patterns) แสดงให้เห็นถึงความก ากวมของการรับรู้ด้วยสายตาในการมองหา

ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนหลังกับรู้ภาพ  

 3.1.7.2 การออกแบบโดยอาศัยเทคนิคการออกแบบ 

 การลดตัดทอน (distortion) การลดรายละเอียดยุ่งยากออกไปให้เหลอื

โครงสร้างหลัก 

 การบังหรือการซ้อน (overlapping) ท าใหเ้กิดระยะความใกล้ไกล 

 การเคลื่อนไหว (movement) หลักการลดหลั่น คือออกแบบให้รูปร่างเล็ก

และใหญ่ลดหลั่นกันไป 

 ความต่อเนื่องกัน (contimation) การสัมผัสติดต่อกันในจุดที่เหมาะสมจะ

ท าให้เกิดการต่อเนื่องของภาพหรือเส้น  

 3.1.7.3 การออกแบบโดยวิธีการบวกหรือเพิ่ม 

 การเพิ่ม (plus) การแทรกภาพในตัวอักษร การเพิ่มองค์ประกอบศิลป์ การ

เพิ่มข้อความหรือรูปคนลงในค า รูปสัตว์แทรกหรือน าข้อความ รูปพืช ดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ พระอาทิตย์ 

พระจันทร์ และดวงดาว 

 การเพิ่มเติม (addition) การเพ่ิมสิ่งใหม่เข้าไปในงานให้เกิดความสมบูรณ์ 

หรือเพ่ือการโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้านั้น 

 3.1.7.4 การออกแบบตัวอักษรไทยและอังกฤษ ใช้ชื่อสินค้าทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 

 3.1.8  สัญลักษณ์/ภาพ (Pictogram) 

  Icon คือ ภาพที่มีลักษณะลายเส้นที่เรียบง่าย และมีมุมมองเพียง 2 มิติ 

เพื่อให้ผู้มองสามารถเข้าใจ และจดจ าได้ง่าย 
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  Graphic หรือ Ideograph คือ ภาพที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ดังนั้น

การตีความแบบตรงไปตรงมาจะไม่สามารถเข้าใจได ้

  Symbol คือ สัญลักษณ์ที่ไม่มีตัวอักษรในการสื่อความหมาย ส่วนใหญ่ใช้

เป็นสัญลักษณอ์งค์กร สถาบัน บริษัท ฯลฯ  

  Logo คือ ภาพสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรอ่านออกเสียงเป็นค า เป็นประโยค

ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ท าให้เหมารวมเอาเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นโลโก้และ

เรียกจนติดปาก 

 3.2 ป้ายที่ใช้ในสถานที่สาธารณะ 

  แบบป้ายติดผนังใช้สัญลักษณ์ประกอบตัวอักษรและแบบที่ใช้อักษรกับสัญลักษณ์

บนผนังแทนโดยใช้สีที่แตกต่างกับสีผนังเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย 

 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบป้ายบอกทาง 1 

ที่มา: MEUSER, PHILIPP, (2010), Construction and Design Manual Wayfinding and 

Signage, n.p: Page one. 

 3.3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในสถานที่สาธารณะ 

 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างแบบสัญลักษณ์ภาพ 1 

ที่มา: MEUSER, PHILIPP, (2010), Construction and Design Manual Wayfinding and 

Signage, n.p: Page one. 
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 จากภาพเป็นการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายกันแสดงกิริยาท่าทางเป็นการบอกถึงการกระท า 

สถานที่ หรือต าแหน่งของการกระท า 

 
ภาพที่ 19 ตัวอย่างแบบสัญลักษณ์ภาพ 2 

ที่มา: Meuser, Philipp, (2010), Construction and Design Manual Wayfinding and 

Signage, n.p: Page one. 

 จากภาพเป็นการออกแบบสัญลักษณ์ที่เกิดจากตัวอักษรและแยกเส้น แล้วน าเส้นที่ได้มา

สร้างเป็นสัญลกัษณ์ถ้วยกาแฟ เป็นการออกแบบเชิงลึก มีที่มาอย่างชัดเจน แข็งแรง เป็นต้น 

 

4. การออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนในประเทศไทย 

 4.1 การออกแบบบ้านเขตเมอืงร้อนของไทย 

  รูปแบบอาคาร ควรใหม้ีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ง่ายแก่

การบ ารุงรักษา และใหม้ีขนาดเหมาะกับการใช้สอยไม่ให้ใหญ่โตเกินความจ าเป็น 

  การประหยัดพลังงาน สามารถท าได้ด้วยการออกแบบอาคารให้ผู้อยู่อาศัยได้รับ

ความสบายด้วยวิธีธรรมชาติ แม้จะต้องน าอุปกรณ์หรือเครือ่งมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วย ก็ใช้ใน

จ านวนที่พอกับความต้องการและถูกวิธี 

  ความร้อน ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนช้ืน ในหน้าร้อนมีอุณหภูมิและ

ความช้ืนสัมพันธ์สูง สภาพลมฟ้าอากาศเกินขีดที่ร่างกายจะได้รับความสบาย ต้องอาศัยกระแสลมมา

ช่วยผ่อนคลายความร้อน ในหน้าฝนจะได้รับภัยและความเสียหายจากฝนตกหนัก เช่น น้ าท่วม พายุ 

ในเรื่องแสงแดด ควรจะน าระบบแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารให้ได้มากที่สุด โดยมิให้น าความร้อน

เข้ามาด้วย จึงควรน าประโยชน์จากต้นไม้เข้ามาแก้ปัญหาสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ปัญหาความร้อน 

น้ าท่วม ฝุ่นละอองและไอพิษจากอากาศเสีย 
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  วัสดุ ทีใ่ช้ในการก่อสร้างอาคาร ควรเลือกใชว้ัสดุที่มีคุณสมบัติไม่เก็บสะสมความ

ร้อน โดยค านึงถึงอายุการใช้งานของวัสดุ เช่น โครงสร้างรับน้ าหนักต้องแข็งแรง แต่ใหม้ีความคงทน

ต่อสภาพลมฟ้าอากาศ ปลอดภัย และง่ายแก่การบ ารุงรักษา ส่งเสริมวสัดุธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่น 

  การก่อสร้าง ควรใช้ระบบหรือวิธีการก่อสร้างที่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจสังคมใน

ท้องถิ่น ควรใชว้ัสดุท้องถิ่นซึ่งมีคุณสมบัตแิละลักษณะที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ผู้ออกแบบต้อง

ศึกษาวัสดุนั้นเพ่ือให้อายุการใช้งานยืนยาว ไม่ต้องคอยเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอยู่เสมอ 

 4.2 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม ทีอ่ยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่ส าคญัในการด ารงชีพของ

มนุษย์ อาคารที่ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัย อาคารทางศาสนาหรือทางราชการถูกสร้างขึ้น

ตามหลักเศรษฐกิจและสังคม 

  คุณสมบัติตามธรรมชาติหรือสภาวะแวดลอ้ม (Environment)   

  1. สภาพแวดล้อมทางจิตใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ได้แก่ ศีลธรรมและการรู้จักผิดถูก สังคม ประวัติศาสตร์ 

  2. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับทางร่างกาย ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา 

ลมฟ้าอากาศ ที่ว่าง 

  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวก าหนดที่ตั้งและลักษณะอาคาร ส่วนตัวอาคารจะ

สร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ประกอบด้วยบรรยากาศที่ท าให้ได้รบัความสบาย มีสุขภาพดี จิตใจ

ดี ที่ว่าง การระบายอากาศ ปริมาณของความร้อน การใหแ้สงสว่างเพื่อการมองเห็น และการได้ยิน ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงโดยรอบอาคาร เช่น บ้านเรือนไทยซึ่งมีลักษณะโปร่ง

เบาลอยตัวอยู่ การยกพ้ืนบ้านที่มีใต้ถุนสูงเพื่อหนีน้ าในหน้าน้ า และการถ่ายเทอากาศเพ่ือกันความชื้น

ใต้อาคารและสามารถใช้เป็นที่พักผ่อน ท ากจิการงานในยามกลางวันได้ เพราะเวลากลางวันใต้ถุนจะ

เย็นที่สุด เนื่องจากมีห้องอยู่ข้างบนกันความร้อนจากแสงแดด ส าหรับกันความร้อนภายในห้อง จะท า

หน้าต่างประตูไว้ระบายอากาศ ยังมีการกันความร้อนจากหลังคาโดยการเอาอากาศเป็นตัวช่วยด้วย

การท าหลังคาทรงสูงเพื่อให้มีเนื้อที่ให้อากาศภายใต้หลังคาเป็นตัวรับความร้อนที่ผ่านมาทางหลังคา

ชั้นหนึ่งก่อน และระบายอากาศร้อนออกไปทางช่องลมที่หน้าจั่วหลังคาหรือช่องลมเหนือประตู

หน้าต่าง 

 ผู้วิจัย จึงได้น าข้อดีของการออกแบบที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกลมพัดเข้าและออกตัว

อาคารได้ และการน าเรื่องการระบายความร้อนของการออกแบบหลังคาทรงสูง ชั้นที่หนึ่งเป็นช้ันที่รับ

ความร้อนโดยตรง และชั้นทีส่องจะมีระยะห่างเพ่ือการระบายความร้อนและรูปแบบหลังคาจะมี

ลักษณะยาวตลอดแนวชานชาลา 
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 4.3 ลักษณะลมฟ้าอากาศในประเทศไทย (Climate in Thailand) 

 4.3.1  อุณหภูม ิการควบคุมอุณหภูมิในอากาศและลดความร้อนภายในอาคาร การ

ลดปริมาณความร้อนที่ผ่านเขา้ไปในตัวอาคาร โดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติไม่เก็บสะสมความร้อน

หรือสะท้อนความร้อนออกไป ซึ่งอาจใช้วิธีเคลือบผิววัสดุและการใช้สีชว่ย การท าผนัง 2 ชั้น การลด

ระดับฝ้าเพดาน หรือการเพิ่มความหนาของผนัง 

 4.3.2  ความชื้น การที่มีฝนและการระเหยของน้ าซึ่งต่ ากว่าอุณหภูมิในอากาศช่วย

ให้อากาศเย็นลง โดยการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ คือ การปลูกต้นไม้ พืชผัก เพื่อเอาไอระเหยจาก

ใบไม้และความชื้นจากพื้นดินใต้ต้นไม้ ในส่วนที่ใบไม้ปกคลุมท าให้เกิดรม่เงาไม่ถูกแสงแดด การท าสระ

น้ าหรือน้ าพุ เพื่อน าเอาไอเย็นและละอองไอน้ ามาเพิ่มความชื้น ซึ่งวิธีนี้เหมาะส าหรับภูมิประเทศที่มี

อากาศร้อนแห้ง ส าหรับในเขตร้อนชื้น ต้องหาวิธีท าให้ห้องไม่ช้ืนและอับ โดยให้มีอากาศถ่ายเท 

อากาศแห้งท าให้สบายกว่าอากาศช้ืน ไม่ท าให้ป่วยและเหนื่อยง่าย  

 4.3.3  ลม (Wind) ลมช่วยลดความร้อนและความช้ืนท าให้เย็นและสบายขึ้น ลม

ยังท าให้อุณหภูมิในห้องลดต่ าลงได้โดยการพัดพาเอาอากาศร้อนภายในห้องออกไป และพัดเอาอากาศ

ที่เย็นและบริสทุธิ์กว่าเข้ามาแทนที ่

 4.3.4  กระแสลมและการระบายอากาศ (Air flow and Ventilation) 

  กระแสลม (Air flow) คืออากาศที่เคลื่อนไหวผ่านร่างกาย ช่วยให้ร่างกาย

ถ่ายเถความร้อนได้เร็วขึ้นและเพ่ิมความสบายแก่ร่างกาย 

  การระบายอากาศ (Ventilation) คือการเปลี่ยนอากาศเก่าภายในห้อง

ออกไป แล้วเอาอากาศใหม่เข้ามาแทนที่  

  ลมที่พัดผ่านอาคาร จะโอบรอบอาคาร ท าให้เกิดความกดอากาศสูงและต่ า 

เขตที่มีความกดอากาศสูง คือลมพัดมาปะทะกับผนัง ส่วนความกดอากาศต่ า อาจเรียกได้ว่า wind 

shadow คือลมในเขตด้านหลังของอาคาร 

 4.3.5  ฝน (Rain) เกดิจากการรวมตัวของไอน้ าเหนือผิงโลกระเหยขึ้นข้างบนจับ

กลุ่มเป็นก้อนเมฆ เมื่ออุณหภมูิลดต่ าจนถึงจุดอิ่มตัวก็จะหล่นลงมาในรูปของฝน ลูกเห็บ หิมะ หรือฝน

ปนลูกเห็บ หากการรวมตัวของไอน้ าเกิดขึ้นบริเวณผิวดินก็จะเป็นน้ าค้างหรือหมอก 

  การระบายน้ าฝนมักจะไม่เพยีงพอกับปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมา ดังนั้นจึงเกิด

น้ าท่วมและเกดิความเสียหายจากการไหลของกระแสน้ า โดยทั่วไปอาคารมักจะอยู่ในทิศทางที่ต้ังฉาก

ขวางกับทิศทางของลม เพื่อจะได้รับลมซึ่งอาจจะท าให้ฝนเข้ามาในอาคารได้ง่าย น้ าฝนอาจจะซึมเข้า

ตามช่องที่เปิดรับลมเล็กๆ ลมอาจจะพาน้ าฝนเข้าไปในอาคารด้วย 
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 การป้องกันฝนให้กับอาคาร 

 1. ท าทางระบายน้ าโดยรอบบริเวณอาคาร 

 2. อาคารซึ่งมีลักษณะโปร่ง มีช่องเปิดมาก ต้องท าชายคาหรือกันสาดยื่นยาว

ออกมากันฝนสาดเข้าห้องและสาดผนัง 

 3. ระเบียง ต้องลดพ้ืนให้ต่ ากว่าระดับภายในห้องและท าพื้นเอียงลาดไปทางท่อ

ระบายน้ าฝนลงสู่พ้ืนดิน 

 4. ยกระดับพื้นชั้นล่างให้สูงกว่าบริเวณบ้าน เพื่อการระบายอากาศภายใต้อาคาร 

และเพื่อหนีน้ าท่วม 

 5. ทางเดินติดต่อส่วนใช้สอยภายนอกอาคารให้มีหลังคาคลุมตลอดทางเดิน 

 6. หลังคาควรมีมุมลาดชัน เพื่อให้น้ าฝนไหลลงได้สะดวกไม่ค้างอยู่บนหลังคา 

 7. ท ารูปแบบหลังคาง่ายๆ ไม่ควรท าหลังคาหลายระดับ โดยไม่ยื่นชายคาซ้อนกัน

หรือท าหลังคายกหลายมุมหลายผืนถ้าไม่จ าเป็น เพราะจะเกิดรอยต่อซึ่งเป็นจุดที่ท าให้เกิดการรั่วซึม 

 8. สิ่งที่ป้องกันน้ าฝนซึมได้ดี คือ การทาสีอาจเป็นสีพลาสติก สีน้ ามัน หรือซิลิโคน 

เคลือบผิววัสดุถ้าต้องการโชว์ธรรมชาติของเนื้อผิววัสดุ 

 4.4  แสงสว่างและการมองเหน็ 

  แสงสว่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ภายในอาคารให้

ได้มากที่สุด แสงสว่างที่เข้ามาภายในอาคารน้อยเกินไปท าให้ห้องมืด อับ ทึบ เป็นบ่อเกิดของแหล่งเชื้อ

โรคและสัตว์ร้ายต่างๆ แต่ถ้าให้แสงเข้ามามากเกินไปก็จะท าให้แสงรบกวนสายตาในการมองเห็น และ

บังเปน็การน าความร้อนเข้ามาภายในอาคารด้วย 

  เมืองร้อนช้ืน ต้องแก้ปัญหาด้วยการยื่นชายคาและแผงกันแดด การท าผนังหนา

เจาะช่องหน้าต่างสูง ท าระเบียง ระแนง จะช่วยลดแสงจ้าลงได ้นอกจากนี้การเพิ่มความหนาของวัสดุ

จะให้ความร้อนผ่านสู่ภายในได้ช้าลงและท าให้อุณหภูมิที่เดียวกันแตกต่างกันได้ หลังคาที่มีมุมลาดชัน 

พับจีบ หลังคารูปโค้งจะช่วยลดปริมาณความร้อนลงได ้จากการทดลองที่ University of Florida เขา

จัดให้ท่อพ่นน้ าออกเป็นรูปพัด(fan shape) วางระยะห่างกัน 30-36 นิ้ว ตลอดสันหลังคาจั่ว และบน

หลังคาแบน ปรากฏว่า อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดจาก 150 องศาฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 66 องศา

เซลเซียส ลดลงเป็น 100 องศาฟาเรนไฮต์เท่ากับ 38 องศาเซลเซียส(ตรึงใจ บูรณสมภพ), 2514) 

 จากข้อมูลผู้วิจยัได้น าเรื่องการใช้ผนังที่มีความหนาเพ่ือป้องกันความร้อนจาก

แสงอาทิตย์ และรูปแบบหลังคาที่เป็นจั่วหรือมุมลาดชันเพื่อลดความภายในอาคารและการใช้น้ าและ

ลมธรรมชาติเพื่อท าให้เกิดความเย็น 
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 วัสดุของแผงกันแดดหรือกันสาด 

 1. คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความแข็งแรงรับน้ าหนักได้ดี คงทนถาวรต่อสภาพดินฟ้า

อากาศ ตัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษา 

 2. โลหะประเภทอลูมิเนียมหรือเหล็กชุบอลูมิเนียม มีราคาสูง น้ าหนักเบาเพราะ

สามารถท าได้บางมาก คงทน ติดต้ังง่าย ขนส่งสะดวกท าเป็นแบบส าเร็จรูป 

 3. โพลีกล๊าสและไฟเบอร์กล๊าส โพลีกล๊าสมีคุณภาพดีสามารถทนต่อสภาพลมฟ้า

อากาศ มีราคาสูงมาก แต่ถ้าคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเมื่อโดนความร้อนสูงจากแดด อาจจะไหม้ร้าว 

เป็นริ้วรอย และสีเปลี่ยนไปไม่ใสเหมือนใหม่ 

 4. กระเบ้ืองกระดาษหรือกระเบื้องแอสเบสทอสซีเมนต ์เป็นวัสดุที่ไม่ผุกร่อนง่าย 

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ แต่อาจแตกหักง่ายเมื่อถูกกระแทกแรงๆ 

 5. ไม้ แม้จะไม่คงทนต่อแดดและฝนเพราะท าให้ผุกร่อนงา่ย แต่ก็สามารถใช้สีน้ ามัน

และน้ ายาเคลือบไม้เพื่อช่วยให้คงสภาพแข็งแรงได้นานขึ้น 

 4.5 วัสดุและอาคาร ในเขตเมืองร้อนช้ืน มีไอน้ าและเมฆฝนในอากาศ การเลือกวัสดุที่

ป้องกันความชื้น แมลง เช้ือรา การป้องกันความร้อนและแสงสะท้อนจากวัสด ุ

ตารางที่ 3 ข้อดี ข้อเสียของวัสด ุ

วัสด ุ ข้อด ี ข้อเสีย 
ไม้ หาง่ายในท้องถิ่น เก็บความร้อนต่ า 

โครงสร้างรับน้ าหนัก มีความยืดหยุ่น 
รับแรงดึงแรงอัดได้ดี 

ไม่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ยืดและ
หดตัวอยู่เสมอ ไวต่อการเผาไหม้ ก่อ
เชื้อรา ปลวก มอดและแมลง 

ไม้ไผ่ หวาย หญ้า 
ฝาง 

สะดวกในการซ่อมแซม กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ป้องกันความร้อนได้ดี 
ก่อสร้างง่ายและท าได้รวดเร็ว 

เก่าและผุพังง่าย อายุการใช้งานสั้น
ไม่เกิน 2 ปี ติดไฟง่าย มีแมลงและ
สัตว์เล็กๆ 

อิฐ ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีการน า
ความร้อนต่ า ทนต่อการเผาไหม้ บาง
ชนิดสามารถป้องกันไฟได้ 

ขนาดมักไม่เทา่กัน เนื้อไม่แน่นท าให้
น้ าซึมเข้าได้ ต้องฉาบผิวด้วยปูนฉาบ 

ซีเมนต ์ แข็งแรงทนทาน ก่อสร้างท าได้ง่าย
และสะดวก 

ส่วนประกอบในการท าซีเมนต์ไม่ดีก็
ส่งผลให้คุณภาพไม่ด ี

ไฟเบอร์กล๊าส คงทนถาวร ไม่ผุพัง ทนต่อการเผา
ไหม้ แมลงและสัตว์ไม่รบกวน 

ราคาสูง เพราะต้องอาศัยแบบหล่อ 
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ตารางที่ 3 ข้อดี ข้อเสียของวัสดุ (ต่อ) 

วัสด ุ ข้อด ี ข้อเสีย 
อลูมิเนียมและ

โลหะผสม
อลูมิเนียม 

แข็งแรงทนทานอากาศร้อน ไม่เป็น
สนิม มคีวามสามารถในการสะท้อน
สูง เบา ไม่ต้องระวังการแตกหัก 

ราคาสูงมาก ต้องอาศัยเครื่องจักร
และช่างฝีมือในการปฏิบัติงาน 

กระจก กันน้ า ฝน ลม(ในที่ๆไม่ต้องการ) 
ปลอดภัยจากเชื้อรา เหมาะกับพ้ืนที่
ต้องการแสงธรรมชาติและ
ทัศนียภาพภายนอก ถ้าเป็นกระจก 
2 ชั้นหรือ Glass block จะกระจาย
แสงได้ดีและช่วยกรองความร้อน 

ถ้าต้องการขนาดใหญ่พิเศษสว่นมาก
ต้องเป็นสินค้าจากต่างประเทศ การ
ขนส่งต้องระวังแตกหัก ไม่เหมาะใน
ที่ๆมีพายุ แผ่นดินไหว เป็นตัวน า
ความร้อนได้ดี น าความร้อนเข้ามา
ภายในห้องสูงมาก ต้องใช้เป็นกระจก 
2 ชั้นจึงจะช่วยกันความร้อนได้ 

พลาสติก ต้านแรงลม ฝนและความช้ืน มีความ
ยืดหยุ่น ทนต่อความเค็มได้ดี 

ความร้อนจากแสงแดดท าใหโ้ค้งงอ
และแตกร้าวได้จากการขยายตัวของ
พลาสติก 

สีทา สีอ่อนทาภายนอกช่วยสะท้อนความ
ร้อน บางชนิดป้องกันเช้ือราและการ
ผุกร่อนของเนื้อวัสดุ 

ความร้อนท าให้สีซีดเก่าเร็ว สภาพ
อากาศท าให้สีร้าว หลุดได้ง่าย ต้องมี
การซ่อมแซมทาสีใหม ่

 

5. การออกแบบเพิ่มประสทิธิภาพพลังงานในอาคาร 

 การออกแบบอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน ซึ่งปัจจัยหลกัเรื่องความร้อน แหล่งความ

ร้อนมี 2 ส่วนคือ 

  1. ความร้อนจากภายนอก คือความร้อนจากแสงอาทิตย์ และวัสดุที่ใช ้

  2. ความร้อนที่เกิดภายใน คืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตู้เย็น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ความร้อนจากหลอดไฟ ความร้อนจากคน 

 5.1 การออกแบบผนังอาคาร 

 5.1.1 ผนังทบึ แบบก่อ คือ ผนังก่ออิฐมอญชั้นเดียวฉาบปูน ไม่เหมาะส าหรับ

อาคารประหยัดพลังงานเพราะอิฐมอญมีคณุสมบัติในการน าความร้อน หากต้องการใช้อิฐมอญ ควรก่อ 

2 ชั้น ให้มีช่องว่างอากาศ 10 เซนติเมตร 
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 5.1.2 ผนังทบึ แบบโครงคร่าว 

 5.1.2.1 แบบที่ไม่มีฉนวน ไม่สามารถลดความร้อนที่ถ่ายเทจากภายนอก 

 5.1.2.2 แบบที่มีฉนวน ช่องว่างระหว่างโครงคร่าว สามารถกันความร้อนได้ดี 

ฉนวนที่ใช้ เช่น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนโฟมโพลีสไตรีน ฉนวนโฟมโพลียูริเทน ฉนวนเยื่อกระดาษ 

 5.1.2.3 มีฉนวนภายนอกโครงคร่าวที่ด้านนอกอาคาร คือ ผนังEIFS 

(Exterior Insulation Finish System) เป็นระบบทีก่ันความร้อนได้ดีกว่า 2 แบบแรก เพราะสามารถ

ลดการถ่ายเทความร้อนตรงต าแหน่งโครงคร่าวโลหะซึ่งเป็นสะพานความร้อน (Thermal Bridge) แต่

มีข้อจ ากัดคือต้องใช้ช่างเฉพาะทาง มิฉะนั้นงานจะมีปัญหารอยต่อและการรั่วซึมของน้ าได้ 

 5.2 การใช้แสงธรรมชาต ิ(Daylight harvesting) 

  เพื่อลดการเปิดไฟบริเวณริมหน้าต่าง ความสัมพันธ์กับความสูงของหน้าต่างใน

ระยะจากริมอาคารเข้ามาด้านในอาคารประมาณ 1.5 เท่าของความสูงหน้าต่าง (จากขอบบนของวง

กบ) จะมีความสว่างพอต่อการใช้งาน การน าแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จากช่องเปิดของผนัง

ทางด้านทิศเหนือ และมีกันสาดหรืออุปกรณ์บังแดดภายนอก(ออกแบบอย่างไรให้เพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานในอาคาร), 2558) 

 5.3 วัสดุและการก่อสร้าง 

  ฝาผนัง (Wall) เป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นด้วย ไม้ อิฐ หิน และวัสดุสังเคราะห์ ท าหน้าที่

ป้องกันความร้อน หนาวของอากาศ และเป็นการแบ่งหรือกั้นเน้ือที่เพื่อการใช้สอยที่แตกต่างกัน 

 5.3.1 ชนิดของผนัง 

 1. Apron wall or Apron คอื ส่วนของผนังตั้งแต่บนระดับพื้นจนถึงใต้วง

กบหน้าต่างตัวล่างหรือเรียกอีกอย่างว่า Spandrel wall 

 2. Bearing wall or Dead wall ผนังทึบ เป็นผนังที่ไม่มีการเจาะช่องอะไร

เลยเป็นผนังรับน้ าหนัก 

 3. Division wall เป็นผนังแบ่งพื้นที่พื้นออกเป็นส่วนๆ เพือ่การใช้สอย

ส าหรับกันไฟ หรืออย่างอ่ืน ส่วนมากเป็นผนังที่ใช้ภายในหรือเรียกว่า Partition 

 4. Dwarf wall เป็นฝาผนังที่มีความสูงไม่ถึงฝ้าเพดาน 

 5. Fire wall ผนังกันไฟ มีไว้ส าหรับกันไฟโดยเฉพาะ เป็นผนังจากส่วนพ้ืน

ชั้นล่างจนถึงหลังคา 

 6. Foundation wall เป็นผนังที่อยู่ใต้ระดับดิน ใต้ระดับพ้ืนชั้นล่างลงมา 
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 7. Enclosure wall or Panel เป็นผนังไม่รับน้ าหนัก อยู่ระหว่างโครงสร้าง

ผนัง เป็นผนังที่รับน้ าหนักตัวเองทั้งหมด หรือเรียกว่า Curtain walls or Enclosure wall 

 8. Nonbearing wall เป็นผนังไม่รับน้ าหนัก รับน้ าหนักเฉพาะตัวเอง 

 9. Parapet wall คือ ส่วนผนังซึ่งอยู่เหนือหลังคา เป็นส่วนผนังที่ปิดบังส่วน

ของหลังคาเอาไว้ โดยเมื่อมองจากข้างล่างจะไม่เห็น หรือจะเรียกว่า Parapet เฉยๆก็ได ้

 10. Partition เป็นผนังภายในมีความสูงเพียงชั้นเดียว ท าหน้าที่แบ่งพื้นที่ใช้

สอย ซึ่งเป็นการใช้เรียกผนังภายในอาคาร 

 11. Party wall เป็นผนังที่ใช้ร่วมกันส าหรับ 2 อาคาร 

 12. Retaining wall ผนังกันดิน ท าหน้าที่รบัแรงอัดของดินไว ้

 13. Sandwich wall panels ผนัง 2 ชั้น ตรงกลางโปร่ง บรรจุวัสดุกันเสียง 

หรือกันความร้อน 

 5.3.2 ผนังอิฐ (Brick masonry walls) อิฐที่น ามาใช้กอ่สร้างในปัจจุบัน ส่วน

ใหญ่ก่อเป็นผนงัเพ่ือกั้นเป็นห้องให้เกิดเนื้อที่ใช้สอย โดยอิฐไม่ได้ท าหน้าที่รับน้ าหนัก ถ้าผนังด้านที่

ไม่ได้ฉาบปูนจะดูดซึมน้ าสู่ผนังด้านในท าให้ผนังด้านในเกิดรา ปัจจุบันมีอิฐหลายชนิดที่สามารถ

น ามาใช้เป็นผนังรับน้ าหนัก (Wall bearing) 

ตารางที่ 4 ขนาดของอิฐ 

ชนิดอิฐ คิดเปน็เซนตเิมตรโดยประมาณ 
หนา กว้าง ยาว 

อิฐมอญเก่า 4.0 10.0 20.0 
อิฐมอญใหม ่ 3.3 8.7 17.5 
อิฐบางบัวทอง 7.0 11.0 23.0 
อิฐเมืองเหนือ 5.0 11.5 24.0 

 5.4 กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tile) 

  มีลักษณะเป็นแผ่นบาง เรียบ มีความแข็งแรงและทนทานต่อการขีดสีสูง มีความ

พรุนตัวต่ ามาก น าไปใช้ในการปูพ้ืน บุผนัง มุงหลังคา วัสดุตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร 
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  ประเภทการใช้งานของกระเบื้องเซรามิก 

  1. กระเบ้ืองบุผนัง (wall tile) มีความแข็งแกร่งไม่สูงมากนัก (น้อยกว่ากระเบ้ืองปู

พื้น) เนื่องจากน าไปบุผนังไม่ต้องรับน้ าหนักมาก พื้นผิวลื่น มันวาว มีสีสันและลวดลายมกีารดูดซึมน้ า

ประมาณ 14-16 เปอร์เซ็นต ์

  2. กระเบ้ืองปูพื้น (Floor tile) มีการออกแบบต้องรับน้ าหนักและการกระแทก จึง

แข็งแกร่งทนทานเป็นพิเศษ พื้นผิวมักด้านและขรุขระเพือ่กันลื่น นอกจากนั้นผิวเคลือบจะต้องทนแรง

เสียดสีจากการใช้งานได้สูง ท าให้อายุการใช้งานยาวนาน มีการดูดซึมน้ าต่ าในช่วง 0-6 เปอร์เซ็นต ์

  3. กระเบ้ืองมุมหลังคา (Roofing tile) มีเนื้อแน่น ไม่มคีวามพรุนตัว มีความ

แข็งแรงสูง เพือ่สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการดูดซึมน้ าต่ ากว่า 2 เปอร์เซ็นต์  

  4. กระเบ้ืองปูถนน (Paving tile) มีความแข็งแรง ไม่มีความพรุนตัว สามารถทน

ต่อแรงกระแทกได้ดี  

  5. กระเบ้ืองตกแต่ง (Decorative tile) ออกแบบเพื่อสร้างความสวยงาม 

 จากข้อมูลผู้วิจยั ได้การออกแบบวัสดุที่เป็นดินเผาลักษณะกระเบื้องบางและผิวเรียบมา

ใช้พัฒนาในงานป้ายบอกทางใช้เทคนิคหรือการท าคล้ายกับแผ่นกระเบื้องมาออกแบบ และการใช้

เทคนิคของการท าลวดลายแบบบ้านเชียงมาใช้เช่น การขูดลาย การขีดลาย หรือการพิมพ์ลายโดยใช้

ลูกกลิ้งดินเผาพิมพ์ลายบนผ้า เป็นต้น 

 

6. การออกแบบเพื่อทุคนตามมาตรฐานสากล (Universal Design) 

 หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม ที่ดดัแปลงเป็นพิเศษ เป็นการ

ออกแบบที่ทุกคนสามารถใชป้ระโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านอายุและสภาพร่างกาย 

 6.1 หลัก 7 ประการของการออกแบบเพื่อทุกคน 

ตารางที่ 5 หลัก 7 ประการ 

หลักการ ความหมาย 
1. ทุกคนใช้ไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Use) 

การออกแบบที่เป็นประโยชน์และตรงความต้องการ
ของคนทุกกลุ่ม 

2. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลีย่นการใช้ได ้
(Flexible Use) 

การออกแบบที่รองรับความสามารถที่หลากหลายของ
แต่ละบุคคล 

3. ใช้งานง่าย 
(Simple and Intuitive Use) 

ใช้การออกแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดยไมค่ านึงถึง
ประสบการณ์และระดับความรู้ ความสามารถ 
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ตารางที่ 5 หลัก 7 ประการ (ต่อ) 

หลักการ ความหมาย 
4. การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย 
(Perceptible Information) 

การสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นในการออกแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมหรือ
ความสามารถทางประสาทสัมผัสของผูใ้ช้ 

5. การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่
ผิดพลาดได ้
(Tolerance for Error) 

การออกแบบที่สามารถลดอนัตรายจากอุบัติเหตุและ
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าที่ไม่ได้ต้ังใจ 

6. ใช้แรงน้อย 
(Low Physical Effort) 

การออกแบบที่สามารถน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวกสบาย และไม่เกิดความเมื่อยล้า 

7. มีขนาดและพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการ
เข้าถึงและใชง้านได ้
(Size and Space for Approach 
and Use) 

ขนาดที่เหมาะสมและมีพ้ืนทีส่ าหรับการเข้าถึงและ
การใช้งาน โดยมาค านึงถึงขนาดร่างกาย ท่าทางหรือ
การเคลื่อนไหวของผู้ใช้ 

 6.2 การแบ่งกลุ่ม การออกแบบเพื่อทุกคน 

 6.2.1 กลุ่มที่ 1 สิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานส าหรับคนพิการ ตามมติ

คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

 6.2.1.1 ที่จอดรถ 

 6.2.1.2 ทางลาด 

 6.2.1.3 ป้ายสัญลักษณ ์

 6.2.1.4 ห้องน้ า 

 6.2.1.5 บริการข้อมูล 

 6.2.2 กลุ่มที่ 2 สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 

 6.2.2.1 ที่จอดรถ 

 6.2.2.2 ทางลาด 

 6.2.2.3 ป้ายสัญลักษณ ์

 6.2.2.4 ห้องน้ า 

 6.2.2.5 ลิฟต์โดยสาร 

 6.2.2.6 บันได 
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 6.2.2.7 ราวจับ 

 6.2.2.8 ประตู 

 6.2.2.9 ทางสัญจรระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร 

 6.2.2.10 พื้นผิวต่างระดับ 

 6.2.2.11 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 

 6.2.3 กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 

 6.2.3.1 ที่จอดรถส าหรับคนพกิาร 

 6.2.3.2 ทางลาด 

 6.2.3.3 ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.4 ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.5 สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.6 ลิฟต์ส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.7 ราวกันตกหรือผนังกันตก 

 6.2.3.8 ประตูส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.9 ทางสัญจรส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.10 พื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการมองเห็น 

 6.2.3.11 ที่นั่งส าหรับคนพิการหรือพื้นที่ส าหรับจอดวีลแชร์ 

 6.2.3.12 บันไดเลื่อนส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.13 ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ 

 6.2.3.14 ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได ้

 6.2.3.15 โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.16 จุดบริการน้ าด่ืมส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.17 ตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.18 สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.19ตู้ไปรษณีย์ส าหรับคนพิการ 

 6.2.3.20 พื้นที่ส าหรับหนีไฟของคนพิการ 

 6.2.3.21 การประกาศเตือนภัยของคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟว่ิง

หรือสัญญาณไฟเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
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 6.2.3.22 การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการทางการเห็น 

และตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

 6.2.3.23 เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความ

ต้องการของผู้พิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 

 6.3 ข้อก าหนดในการออกแบบ (ไตรรัตน ์จารุทัศน์), 2558) 

 6.3.1 ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 เมตร 

ป้ายสัญลักษณค์วรติดสูงจากพื้น 2.00 เมตร ขนาดสัญลักษณ์บนพื้นที่จอดรถ 0.90 x 0.90 เมตร 

 10-50 คัน  ให้มีที่จอดรถคนพิการ   1 คัน 

 51-100 คัน  ให้มีที่จอดรถคนพิการ   2 คัน 

 และทุกๆ 100 คันขึ้นไป ให้มีที่จอดรถคนพิการเพิ่ม  1 คัน 

 
ภาพที่ 20 ที่จอดรถ 

 (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.2 ทางลาด ต้องเรียบ ไม่สะดุด ระดับพ้ืนต่างกันเกิน 2 เซนติเมตร ความชันไม่

เกิน 1:12 คือความสูงต่อความยาว (4.76 องศา) ความยาวรวมไม่เกิน 6 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 90 

เซนติเมตร มีขอบกันตกสูงจากพื้น 5 เซนติเมตร (แนะน า 10 เซนติเมตร) 

 6.3.3 ราวจับกันตก มีลักษณะกลม เส้นผา่นศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ติดตั้งห่าง

จากผนังไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร สูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ราวจับสูงจากพื้น 0.80 -

0.90 เมตร ปลายราวจับควรเป็นปลายมน 
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ภาพที่ 21 ราวจับกันตก 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.4 ป้ายสัญลักษณ์ มีพื้นหลังสีขาวตัวหนังสือสีน้ าเงิน หรือ พื้นหลังสีน้ าเงิน

ตัวหนังสือสีขาว 

 
ภาพที่ 22 ป้ายสัญลักษณ ์

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.5 บริการข้อมูล-เคาน์เตอร์ติดต่อ 

 
ภาพที่ 23 บริการข้อมูล เคาน์เตอร์ติดต่อ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 
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 6.3.6 ห้องน้ า พื้นที่ว่างภายในมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ประตู

ควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 24 ห้องน้ า 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.7 บันได ลูกต้ังมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลูกนอนมีความกว้างไม่น้อย

กว่า 30 เซนติเมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  

 
ภาพที่ 25 บันได 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 
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 6.3.8 ลิฟต์โดยสาร 

 
ภาพที่ 26 ลิฟต์โดยสาร 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.9 ประตู มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 27 ประตู 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.10 ทางสญัจรระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร มีความกว้างไม่

น้อยกว่า 1.50 เมตร 
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ภาพที่ 28 ทางสัญจรระหว่างอาคาร 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.11 พื้นผิวต่างสัมผัส 

   
ภาพที่ 29 พื้นผิวต่างสัมผัส 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.12 พื้นผิวต่างสัมผัสชนดิน าทาง 

   
ภาพที่ 30 พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดน าทาง 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 
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 6.3.13 บันไดเลื่อนส าหรับคนพิการ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

 

 

ภาพที่ 31 บันไดเลื่อนส าหรับคนพิการ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.14 ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ ฝาหรือช่องเปิดควรหันหน้าเข้าทางเดินและ

เป็นแบบฝาพริก สูงจากพื้น 0.70 – 0.90 เมตร 

  

ภาพที่ 32 ถังขยะแบบยกเคลือ่นที่ได้ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 
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 6.3.15 โทรศัพท์สาธารณะส าหรบัคนพิการ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 x 1.50 

เมตร ความสูงไม่เกิด 0.80 เมตร มีพื้นที่ว่างใต้โทรศัพท์จากพื้น 0.70 - 0.75 เมตร ช่องหยอดเหรียญ

หรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์และจอภาพแสดงข้อมูล ควรอยู่ดา้นหน้าและมีความสูงจากพื้น 0.80 - 1.10 

เมตร สายโทรศัพท์ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร 

  

ภาพที่ 33 โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 6.3.16 ตู้บริการเงนิด่วนส าหรับคนพิการ 

 

ภาพที่ 34 ตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 
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 6.3.17 พื้นที่ส าหรับหนีภัยของคนพิการ ขนาดพื้นที่ 1.50 x 1.50 เมตร บันได

ความสูงของลูกตั้งไม่ควรเกิน 0.15 เมตร และลูกนอนไม่นอ้ยกว่า 0.28 เมตร ประตูทางเข้าพื้นที่หนี

ภัยของคนพิการ 0.90 x 2.00 เมตร บริเวณโถงลิฟต์ควรมีพื้นที่ว่างหน้าทางเข้าลิฟต์ไม่น้อยกว่า 6 

ตารางเมตร 

 

ภาพที่ 35 พื้นที่ส าหรับหนีไฟของคนพิการ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือออกแบบภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 
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บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สู่การออกแบบภายในสถานีรถไฟ

ทางคู่จังหวัดอุดรธาน”ี ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างจุดสนใจและ

ความภาคภูมิใจให้กับคนจังหวัดอุดรธานี ที่สามารถน ามาพัฒนาออกแบบตกแต่งภายในสถานีรถไฟ

ทางคู่จังหวัดอุดรธานี โดยการศึกษาปัญหาที่พบในสถานีรถไฟอุดรธานี สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ

เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 

 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วจิัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประยุกต์ เป็นลักษณะ

ผสมผสาน โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลทางเอกสาร ข้อมูลบุคคลจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจาก

เครื่องมือแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานี นายสถานีที่ดูแลสถานีรถไฟอุดรธานี และการ

สังเกตจากสถานีรถไฟอุดรธานี พร้อมเก็บภาพบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟอุดรธานี เพื่อให้ได้

แนวความคิดทางด้านการออกแบบ หลังจากได้ผลงานที่ออกแบบแล้วน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ

ปรับแก้ไขผลงาน หลังจากนั้นจึงน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาผลงานจากการออกแบบ 

 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คนจังหวัดอุดรธานี คนจังหวัดใกล้เคียง คนลาว และ

นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มที่เข้ามาใช้งาน กลุ่มที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่

และกลุ่มที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียง กลุ่มที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้

งาน 14 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 10 คน และกลุ่มที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี 16 

คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบล าดับหมายเลข จ านวน 10 คน และการเลือกสัมภาษณเ์จ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับสถานีรถไฟ 2 คน 
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3. ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 3.1 ข้อมูลทุตยิภูมิ เป็นประเภทเอกสาร ได้แก่ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ข้อมูล

ออนไลน์ และข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อศึกษาที่มาและความส าคัญของอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี การ

ออกแบบระบบป้ายภายในสถานีรถไฟ และการออกแบบภายในสถานีรถไฟ 

 3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.2.1 ข้อมูลบคุคล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

   3.2.1.1 การสัมภาษณ ์

   นายอ านวย ฉิมแพ ต าแหน่งนายสถานี ประจ าการที่สถานีรถไฟอุดรธานี 

   เจ้าหน้าที่ (ไมป่ระสงค์ออกนาม) ปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนรถไฟ 

ประจ าสถานีรถไฟอุดรธานี 

   3.2.1.2 แบบสอบถามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จากการสุ่มตัวอย่างแบบล าดับ

หมายเลข 1-38 จ านวน 10 คน (ตัวอย่างแบบสอบถาม หน้า 116-118) 

  3.2.2 ข้อมูลจำกกำรสังเกต เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามที่สถานีรถไฟ

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 20 คน โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมลูและระหว่างการเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยได้ถ่ายภาพบริบทโดยรอบสถานีรถไฟอุดรธานี 

 

4. เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้ 

 4.1 แบบสอบถำม แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่คอืบริเวณสถานีรถไฟอุดรธานี พื้นที่ใกล้เคียง 

และพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจค้าขายที่บริเวณ 5 แยกน้ าพุกับ 5 แยกอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ เป็น

พื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดอุดรธานี 

 4.2 แบบสัมภำษณ์ ผู้ที่ประจ าสถานีรถไฟอุดรธานี เป็นการใช้ค าถามแบบเปดิ เพื่อให้

ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และการสมัภาษณ์นายสถานีเรื่องข้อมูลเบื้องต้นจาก

การประชุมเรื่องสถานีรถไฟทางคู่หรือสถานีรถไฟความเร็วสูง เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเครื่องมือ 

 4.3 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ำมำใช้งำน แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตัวอย่างคือสถานี

รถไฟอุดรธานี โดยการสังเกตพื้นที่ภายในอาคาร บริเวณภายนอกอาคาร สิ่งอ านวยความสะดวก และ

พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้งานว่าระหว่างการใช้งานภายในสถานีรถไฟมีเหตุการณ์ หรือกิจกรรม

ใดบ้างที่ผู้วิจัยสังเกตตามเครื่องมือและเพ่ิมเติมจากเครื่องมือ 
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ภำพบรรยำกำศโดยรอบและภำยในสถำนีรถไฟอุดรธำน ี

 
ภาพที่ 36 ภาพบรรยากาศภายในและภายนอกสถานีรถไฟอุดรธานี 

   (ถ่ายโดยผู้วิจยั ณ สถานีรถไฟอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที ่16  

   ตุลาคม 2558) 

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5.1 กำรเก็บขอ้มูล  

  ผู้วิจัยเก็บข้อมูล โดยการสร้างเครื่องมือขึ้นมาในลักษณะของเอกสารแบบสอบถาม

และแบบทดสอบ การเก็บข้อมูลแบบสมัภาษณ์ โดยการจดบันทึก บันทกึเสียง และภาพเคลื่อนไหว 
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การเก็บข้อมูลจากการสังเกต โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่จะท าการเก็บนั้น

ได้มาจาก กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากรที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง  

 5.2 กำรเก็บขอ้มูลจำกกำรแก้ไขตำมค ำแนะน ำของทีผู่้ทรงคุณวุฒ ิ

  5.2.1 ผู้ทรงคณุวุฒิทำงกำรออกแบบตกแต่งภำยใน ได้แก ่

   1. ผังแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และการใช้งานของพื้นที่นั้น โดยใช้โทนสี

เย็นเป็นพื้นที่สาธารณะไล่สีไปโทนร้อนเป็นพื้นที่ส่วนตัว และขยายโซนที่ต้องการออกแบบให้มีขนาด

ใหญ่เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของการออกแบบ 

   2. ศึกษาขนาดพื้นที่ของการออกแบบ และการใช้งานของพื้นที่ศึกษาในการ

ออกแบบในโครงการ มีการใช้งานต่อจ านวนคนให้มีความสัมพันธ์กัน 

   3. การออกแบบพื้นที่ศึกษาให้แสดงเป็นภาพจ าลองที่แสดงถึงบรรยากาศ

ของจังหวัดการแต่งกาย สีที่น ามาใช้ให้มีความชัดเจน เป็นต้น 

  5.2.2 ผู้ทรงคณุวุฒิทำงกำรออกแบบนิเทศศิลป์ 

   1. สัญลักษณ์องค์กร ให้ระบุค่าสีที่ใช้ และปรบัเส้นของสัญลกัษณ์ให้มีความ

แตกต่างกันมากกว่านี ้

   2. ปรับขนาดตัวหนังสือข้อมูลจาก 35 pt. เป็น 95 pt. ส่วนพื้นที่แสดงช่ือ

ต าแหน่งหรือสถานที่ให้ทดลองปรับเป็น 135 pt. เพื่อการมองเห็นจากระยะไกล 

   3. การใส่ค่าสีที่ใช้ในโครงการ เช่น สญัลักษณ์องค์กร ตั๋วรถไฟ เสื้อพนักงาน 

และอื่นๆให้ใส่ค่าสี CMYK เพื่อแสดงถึงความเป็นมาตรฐานของโครงการที่ใช้เพื่อการออกแบบ 

   4. สัญลักษณP์ictogramไม่ต้องมีลวดลายเพ่ือการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าใจ

งานกับการออกแบบUniversal Design แต่ใช้การออกแบบหรือใส่ลวดลายที่พื้นหลังแทน เป็นต้น 

  5.2.3 ผู้เชี่ยวชำญที่มีกำรใช้งำนสถำนีรถไฟอุดรธำน ี(เดิม) 

   1. พื้นที่สถานรีถไฟอุดรธานี (เดิม) ขาดความเป็นสถานีรถไฟอุดรธานี ไม่

รองรับผู้ใช้งานทุกประเภท เช่นผู้พิการทางสายตา ผู้ที่นั่งรถเข็น  

   2. การเข้าถึงมรีถบริการกีดขวางทางเข้าออกสถานีรถไฟ 

   3. ป้ายตารางเวลาเดินรถมีขนาดตัวอักษรเล็ก มองไม่ชัดเจน 

   4. พื้นที่พักคอยไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น แสงแดดที่ส่องเวลาเช้า

และบ่ายจนพระอาทิตย์ตกดิน ท าให้ไม่สามารถนั่งได้ ส่วนจ านวนที่นั่งไม่เพียงพอกับความต้องการ

ผู้ใช้งาน 
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   5. จ านวนห้องน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และห้องน้ ายัง

ขาดการแบ่งแยกชายหญิง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้  

   6. บริเวณชานชาลาไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้

พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้ที่นั่งรถเข็น อาจเกิดอันตรายได้ (ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเมื่อ 

17-19 ตุลาคม 2558) 

 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครั้งนี้ มีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี ้

 6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกภำคเอกสำร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาการ

ออกแบบภายในสถานีรถไฟ การออกแบบระป้ายบอกทาง และเอกสารทีเ่กี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี 

 6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่เข้ามาใช้งานรถไฟ SRT 

และ BTS ว่าพฤติกรรมของผูท้ี่เข้ามาใช้งานมีพฤติกรรมอยา่งไร และการลงพื้นที่สถานีรถไฟจังหวัด

อุดรธานีว่ามีพฤติกรรมอย่างไรกับการใช้งาน 

 6.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ใช้งาน 

กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นายสถานีรถไฟที่ได้มีการเข้าร่วมประชุมโครงการรถไฟ

ทางคู่จังหวัดอุดรธานี พนักงานที่ท างานภายในสถานี ผู้ที่เข้ามาใช้งานสถานีรถไฟอุดรธานี ผู้ที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟอุดรธานี และผู้ที่มีความรู้เรื่องการปั้นดินเผา วาดลวดลาย เป็นของที่ระลึก

บ้านเชียง (ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2558) 

 6.4 กำรประเมินผลกำรออกแบบ โดยน าเสนอตัวอย่างผลงานออกแบบกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา หรือแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์ 

 6.5 กำรเผยแพร่ผลงำน หลังจากการประเมินผลงานและมีการปรับแก้ไขตาม

ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น ผู้วิจัยจะท าการเผยแพร่ผลงานทางหนังสือและการเผยแพร่ผลงาน

โดยการน าเสนอผลงานต่อบุคคลภายนอก ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแนวความคิดที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 น ามาสร้างผลงานการออกแบบเบื้องต้น เพื่อขอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับแก้ไขผลงานให้ตรงกับโครงการที่ผู้วิจัย

ศึกษาและออกแบบ แล้วมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องจากข้อเสนอแนะ 
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ตำรำงที่ 6 แผนผังแสดงกระบวนกำรวิจัย 

 
 

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 จากการลงพื้นที่มีการเก็บข้อมูลทางด้านการสัมภาษณ์ การจดบันทึก แบบสอบถาม 

และการเก็บภาพ เป็นต้น พบว่ามีข้อที่ควรแก้ไขทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น การจัดสรรเรื่องที่

จอดรถบริการสาธารณะและรถส่วนตัว ทางเข้าตัวสถานีไม่รองรับผู้สูงอายุและผู้ที่นั่งวีลแชร์ การ

ออกแบบตัวอาคารขาดความเป็นอุดรธานี ชานชาลามีแสงแดดส่องเวลาเช้าและช่วงบ่ายจนถึงพระ



52 
 

อาทิตย์ตกดินและช่วงหน้าฝนไม่สามารถปอ้งกันฝนได้เมื่อมีลมพัดหรือช่วงที่มีพายุในฤดูฝน ป้าย

ตารางเวลาหรือป้ายบอกทางมีขนาดตัวอักษรเล็กส่งผลท าให้อ่านป้ายไม่สะดวก  

 ข้อดีของสถานที่ต้ัง คือ การเดินทางสะดวก ใกลศู้นย์การคา้และอาหาร มีคนในจังหวัด

และต่างจังหวัด นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว เป็นจ านวนมาก และช่วงเทศกาลส าคัญของไทย

มักจะมีการจัดงานที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์เป็นประจ า 

 7.1 แผนผังทีต่ั้งสถำนีรถไฟท้องถิ่นและสถำนีรถไฟควำมเร็วสูงจงัหวดัอุดรธำนี 

 
ภาพที่ 37 แผนผังบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟอุดรธานี 

 (ผู้วิจัยวาดภาพ จากแผนที่จงัหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาตม 2558) 

  ภาพแผนผังโดยรอบสถานีรถไฟอุดรธานี จากภาพในรัศมีวงกลมเป็นพ้ืนที่ของคน

สามารถเดินไปในระยะเวลาประมาณ 20-30 นาที ซึ่งมีสถานที่ส าคัญอยู ่เช่น สวนสาธารณะศาลเจ้า

ปู-่ย่าและศูนยว์ัฒนธรรมไทยจีน ตลาด ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ศูนย์ไอที โรงพยาบาล สถานีขนส่ง

อุดรธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่าอุดรธานี โรงแรม และอื่นๆ 

 7.2 ทิศทำงพระอำทิตย์ขึ้น-ตก ทิศทำงลม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสร้าง โดย

การท าลายธรรมชาติให้น้อยที่สุด เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า หรือการ

ปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงากับตัวอาคารและการสร้างอาการบริสุทธิ์จากต้นไม้ เป็นต้น 

  พบว่าสถานีเดิมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกท าให้ด้านหน้ารับความร้อนจาก

แสงอาทิตย์เป็นเวลานานท าให้เกิดความร้อน ซึ่งทิศทางลมเข้าทางด้านหลังและด้านขา้งของสถานีเดิม 
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ซึ่งแผนการสรา้งรถไฟความเร็วจังหวัดอุดรธานีจะท าการสร้างด้านหลังของสถานีเดิม โดยตัวอาคารจะ

เยื้องไปทางทิศเหนือ ตัวอาคารหันหลังชนกับอาคารเดิม 

 
ภาพที่ 38 แผนผังภาพพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ลม 

 (ผู้วิจัยวาดภาพ จากแผนที่จงัหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาตม 2558) 

 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเห็นข้อดีของสภาพอากาศ แสงอาทิตย์ น้ าบริเวณใกล้เคียงและการ

กักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝน เพื่อน้ ามาใช้ประโยชน์ทางสาธารณูปโภค และการใช้ความเย็นจากการระเหย

ของน้ ามาใช้ท าให้อาคารเย็น หรือการออกแบบที่เป็นการประหยัดพลังงาน 

 7.3 กำรใช้งำนพื้นที่ของผู้ใช้งำน 

 
ภาพที่ 39 แผนผังการใช้งานกลุ่มเป้าหมายหลัก 

 (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือวาดภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาตม 2558) 
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  กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนทีเ่ดินทางเข้ามาใช้งานสถานีรถไฟความเร็ว คนอุดรส่วน

ใหญ่จะอยู่ที่ร้อยละ 60 คนลาวร้อยละ 37 และอีกร้อยละ 3 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 40 แผนผังการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายรอง 

 (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือวาดภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาตม 2558) 

  กลุ่มเป้าหมายรอง คือ คนที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานีและในสถานี เป็นกลุ่มค้าขาย

ร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 เป็นบุคคลากรของสถานีรถไฟอุดรธานี 

 
ภาพที่ 41 การใช้งานร่วมกันทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและรอง 

 (ผู้วิจัยวาดภาพ โดยใช้เครื่องมือวาดภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาตม 2558) 
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  จากภาพสังเกตได้ว่าฝั่งด้านซ้ายมีการใช้งานหนาแน่เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 

และเป็นพื้นที่ใกล้กับตัวเมืองของจังหวัดอุดรธานี ส่วนทางด้านซ้ายเป็นพื้นที่หมู่บ้าน โรงเรียน พื้นที่

สวนสาธารณะ(หนองบัว) และอาคารที่ก าลังมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเส้นทางนี้

สามารถไปถนนเลี่ยงเมืองได้ 

 7.4 ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจังหวัดอุดรธำน ี

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่และข้อมูลทางเอกสารที่

เกี่ยวข้องของจังหวัดอุดรธานี เช่น ประวัติที่มาของจังหวัด ความเช่ือและประเพณี การใช้ชีวิตของคน

ลาวพวน อารยธรรมบ้านเชียงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก และของฝากที่รู้จักเรื่องผ้าหมี่ขิดจะมีทั้งผ้า

ฝ้ายและผ้าไหม หรือเสื้อผ้าที่คนลาวพวนมักจะใช้คือผ้าย้อมคราม ผู้วจิัยได้ศึกษาและน าข้อมูลที่ได้มา

แสดงในรูปแบบเอกสารหรือแผนภาพเพ่ือแจกแจงข้อมูลให้มีความชัดเจน 

  7.4.1 แผนภำพแสดงอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธำน ี

 
ภาพที่ 42 การหาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี 

 (ผู้วจิัยวาดภาพ จากแผนที่จงัหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 ตุลาตม 2558) 
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   จากข้อมูลที่ไดจ้ากการศึกษาทางด้านสี ดอกไม้ ค าขวัญ ความเช่ือ ฤดูกาล 

คนไทยพวนหรือลาวพวน บ้านเชียง ดังนั้นผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทางด้านสี ความเช่ือทางศาสนา ลวดลาย

บ้านเชียง วัสดุในท้องถิ่น สีคราม และสภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี น ามาพัฒนาออกแบบของ

โครงการภายในสถานีรถไฟความเร็วที่จังหวัดอุดรธานี 

  7.4.2 รูปแบบบ้ำนของชำวไทพวนที่บ้ำนเชียง ลักษณะบ้านชาวไทพวนที่จังหวัด

อุดรธานี เป็นรูปแบบบ้านยกสูงมีใต้ถุนบ้านใช้เก็บอุปกรณ์การเกษตร หรอืเลี้ยงสัตว์ บางหลังใช้เป็นที่

ท ากิจกรรมเวลาที่ไม่ได้เกี่ยวข้าว เช่น ทอผ้า ทอเสื่อ(ที่ใช้ปูนั่ง) ถักแห(อุปกรณ์จับปลา) เป็นต้น วัสดุที่

ใช้เป็นหลักจะเป็นไม้ เช่น เสาบ้าน ไม้ฝา(ผนงั) ไม้พื้น ไม้คาน ไม้ตง ประตู หน้าต่าง บันได และอื่นๆ 

ลักษณะโดยรวมของบ้านจะเป็นหลังคาจั่ววัสดุอาจจะเป็นกระเบ้ืองดินเผา หญ้าแห้ง ช่วงหลังจะมีการ

ใช้แผ่นสังกะส ีหรือกระเบ้ืองหลังคา ผนังส่วนใหญ่จะเป็นไม้ฝาติดต้ังในลักษณะแบบบานเกร็ดลาย

ขวางตามแนวนอน   

 
ภาพที่ 43 บ้านคนไทพวนหรือลาวพวน 

 (ผู้วิจัยเขียนภาพ โดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559) 

   การแบ่งพื้นที่การใช้งานของบ้านจะมี 3 ส่วนหลัก คือ ชานบ้านหรือทางขึ้น

บ้าน ตัวบ้านจะมีห้องนอนแยกตามขนาดของตัวบ้าน และส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนห้องครัว บางหลังจะ

มีส่วนของอาบน้ าอยู่บนบ้าน บางหลังห้องอาบน้ าและห้องส้วมจะอยู่ที่พ้ืนดินไม่ติดกับตัวบ้านแต่อยู่

บริเวณบ้าน และบางหลังจะมี ยุ้งข้าวหรือเล้าข้าว หมายถงึ บ้านไม้ขนาดเล็กยกสูงจากพื้นใช้เก็บข้าวที่
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เก็บเก่ียวแล้วนั้น น ามาไว้ที่ยุ้งข้าวก่อนน าไปขายถ้ามีจ านวนมาก และบริเวณบ้านจะมีการเลี้ยงสัตว์ 

เช่น เป็ด ไก่ เพื่อประกอบอาหารหรือน าไปขาย ปลูกผักเพ่ือใช้กินในครัวเรือน เป็นต้น 

  7.4.3 ลำยสำน ลำยผ้ำคนลำวพวน การสานส่วนใหญ่จะสานแบบลายขดั ลาย

สานข้างกระแต ลายสานเฉลว ตามล าดับ มักจะพบเห็นเป็นพวกอุปกรณ์ใช้งาน เช่น ตะกร้า กระติบ

ข้าว(กล่องข้าว) กระด้ง อุปกรณ์จับสัตว์ อุปกรณ์ทอผ้า(กวกั) และอื่นๆ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 44 ลายสานและลายผ้า 

 (ผู้วิจัยลอกลายภาพ โดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ เมื่อวันที ่25 มีนาคม 2559) 

   จากภาพการสานไม้ไผ่ เป็นการสานลายขัดตาห่างหรือเว้นช่องจนเกิดเป็น

ลายเหมือนลายข้าวหลามตัด และส่วนภาพลายผ้าของคนลาวพวน จากลายผ้าที่เห็นได้ชัดเจนเป็นลาย

ข้าวหลามตัดขนาดเล็กและใหญ่ ทับซ้อนกนัจนเกิดเป็นลายตามภาพที่ผู้วิจัยลอกลายจากผ้า 

  7.4.4 วัสดุดินเผำ 

 
ภาพที่ 45 กระเบื้องดินเผา 

ที่มา: Home, กระเบื้องด้วยกระเบื้องดินเผำ, เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://homeenrich.blogspot.com/2013/12/earthenware-tile.html 

   สมัยก่อนยังไมม่ีตู้เย็นหรือถ้ามีก็ราคาแพงมาก คนสมัยก่อนจะใช้โอ่งดินที่ไม่

มีการเคลือบใส่น้ าดื่ม หรือน้ าใช้ แต่น้ าที่ได้นั้นมีความเย็นจึงมีการศึกษาว่าด้วยเหตุใดจึงเกิดความเย็น
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ได ้ข้อดีของดินเผา เนื่องจากศึกษาโอ่งดินใส่น้ าดื่มสมัยกอ่นไม่มีไฟฟ้าหรือตู้เย็นที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่

น้ าในโอ่งดินกลับเย็นเพราะวัสดุที่ใช้มีรูพรุนท าให้น้ าในโอ่งเกิดการระเหย จึงท าให้น้ าในโอ่งเย็น แต่

ข้อเสียของวัสดุนั้น ดูดซับความชื้น มีการซมึผ่านของวัสดุ อาจจะท าให้เกิดการเสียหาได้ 

ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่องการเคลือบวัสดุเพ่ือป้องกันความชื้นจากน้ า เป็นการรักษาผิววัสดุ การท าความ

สะอาดวัสดุ ป้องกันการเกิดเชื้อรา และป้องกันการขีดข่วน 

 7.5 กำรน ำเสนอผลงำนเบื้องต้น 

  จากการน าเสนอผลงานการศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สู่การออกแบบภายใน

สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม การก าหนดแนวทางในการออกแบบให้มีความ

ชัดเจน โดยเลือกพื้นที่จะท าการออกแบบตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย เพื่อการ

ออกแบบที่ครอบคลุมให้มีความสมบูรณ์ในการออกแบบ 

 
ภาพที่ 46 การน าเสนอผลงานการออกแบบต่อผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่1 (ก.ย. 2559) 

  จากการน าเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิมีข้อเสนอแนะในการน าเสนอ เช่น ขนาด

ตัวหนังสือเล็กไป ตัวสัญลักษณP์ictogram ใส่สใีห้ชัดเจน ภาพแปลนโครงการมีขนาดเล็ก ความส าคัญ

ของเนื้องานมีขนาดเล็ก งานยังกระจัดกระจาย และงานยังไม่แสดงถึงอัตลักษณ์ของโครงการ เป็นต้น 
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ภาพที่ 47 การน าเสนอผลงานการออกแบบต่อผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่2 (พ.ย. 2559) 

  จากการน าเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่2 มีข้อเสนอแนะ เช่น สีที่ใช้มีความ

หลากหลายมากเกินไปให้มีการก าหนดสีที่ใชใ้ห้ชัดเจน ข้อมูลการออกแบบพื้นที่ ข้อมูลจ านวนผู้ที่เข้า

มาใช้งาน ตัวอย่างภาพจ าลองผลงานการออกแบบภายในโครงการ ให้มกีารก าหนดพ้ืนที่ในการ

ออกแบบ ได้แก่ พื้นที่จ าหน่ายตั๋วรถไฟ พื้นที่โถงพักคอย พ้ืนที่ชานชาลา เป็นต้น 
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บทที่ 4 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 

 การออกแบบภายในโครงการสถานีรถไฟความเร็วจังหวัดอุดรธานี ได้พัฒนารูปแบบ

ลวดลายจากการศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สี วัสดุ ลวดลาย รูปทรง รูปแบบต่างๆ ที่ได้มา

พัฒนาในรูปแบบ ภาพจ าลองภายในสถานีรถไฟความเร็ว โดยเลือกพื้นที่จะสามารถแสดงถึงภาพงาน

จากการศึกษาให้ได้มากที่สุด เช่น พื้นที่จ าหน่ายตั๋วรถไฟ โถงพักคอย และชานชาลา ซึ่งบริเวณที่เลือก

เป็นพ้ืนที่มีการใช้งานโดยตรงและสามารถแสดงผลงานจากการศึกษาได้มากที่สุด 

 

1. ลายเขียนสจีากภาชนะบา้นเชียง 

 1.1 ลายเขียนสีที่พบบนภาชนะบา้นเชียง 

  การเขียนสีบ้านเชียงนั้น เป็นสีจากธรรมชาติของสีดิน เรียกว่า “สีดินเทศ” สีแดงที่

ได้เกิดจากแร่ฮีมาไทต์(Hematite) ที่ให้สแีดง ผสมกับยางไม้หรือเลือดสัตว์ เนื่องจากยางไม้นั้นเป็นสิ่ง

ที่หาได้ง่ายและเลือดสัตว์มีสีแดง วัสดุที่ใช้เขียนลวดลายนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพู่กันที่ท าจาก

เปลือกไม้ หรือขนสัตว์เนือ่งจากหาได้ง่าย(วิลภา กาศวิเศษ), 2553: 27) 

  1.1.1 ลายขดก้นหอยหรือลายนิ้วมือ หรืออีกช่ือคือ ลายขวัญกลางกระหม่อม บน

หม้อบ้านเชียงที่มีอายุราว 2,500 ปีมาแล้ว จากนั้นเอาหม้อลายขวัญฝังไปกับคนตายเพ่ือแสดงว่าขวัญ

ยังอยู่ แต่ไม่รู้หายไปไหน ขวัญมีรูปร่างเป็นเส้นวงๆวนเวียนซ้อนกันหลายชั้นตามต้องการ ดังลายเขียน

สีบนหม้อบ้านเชียงเป็นลายวงๆ วนเวียนซ้อนกันหลายช้ัน (คล้ายลายก้นหอย) ลายขวญั ทีค่นยุคนั้น

ท าขึ้นเพื่อท าขวัญ เลี้ยงขวัญ เรียกขวัญ สู่ขวัญ คนตาย 

   ขวัญมีหน่วยเดียว แต่ฝังกระจายอยู่ทั่วทุกแหง่ หรือทุกส่วนของร่างกาย

ตั้งแต่เกิดมามากกว่า 30 แหง่ เช่น ขวัญหัว, ขวัญตา, ขวัญมือ, ขวัญแขน, ขวัญขา ฯลฯ และมี

ความส าคัญมากเท่าๆกับส่วนที่เป็นตัวตนหรือร่างกาย ขวัญยังพบในสัตว์และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

และการท ามาหากินของคนล้วนมีขวัญทั้งนั้น เช่น ขวัญวัว, ขวัญควาย,ขวัญเรือน, ขวัญข้าว, ขวัญ

เกวียน, ขวัญยุ้ง เป็นต้น 

  ภาชนะเขียนสี ที่บ้านเชียง (อ. หนองหาน จ. อุดรธานี) มีลวดลายต่างๆ กัน แต่ที่

พบมากจนเป็นลักษณะเฉพาะ แล้วเป็นที่รู้จักทั่วไปเรียกลายก้นหอย (แบบลายนิ้วมือ) 
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  1.1.2 ลายรูปสตัว์ที่พบ งู กิ้งก่าหรือแย้ กบ ปลา ควาย กวาง ช้าง เป็นต้น แสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์ การกนิดีอยู่ดี เช่น ลายกบ เชื่อว่าเป็นการขอฝนหรือเทพเจ้าแห่งสายน้ า สภาพ

อากาศ หรือการแสดงถึงที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ า ส่วนความเช่ือที่เกิดขึน้นั้นอาจมาจาก ความกลัว 

ความเคยชินในการพบเห็นสิ่งนั้นจึงได้น ามาวาดบนภาชนะ 

  1.1.3 ลายเรขาคณิต เช่นลายสามเหลี่ยม วงกลม วงรี และวงกลมอาจจะแสดงถึง

จักร หรือ ดวงอาทิตย์ การวาดรูปทรงเรขาคณิตอาจจะแสดงถึงความเป็นระเบียน ความสม่ าเสมอ 

การแบบสัดส่วน  

  1.1.4 ลายใบไม้ดอกไม้ อาจจะอ้างตามคติจีน หมายถึง ความสุข หรือวงกลมกับรูป

ตัวเอส มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงดวงดาว เช่น พระจันทร์ บางที่อาจจะเกี่ยวกับงูเชื่อว่า

แสดงถึงความฉลาดและความเป็นนิรันดร์ 

  1.1.5 ลายอิสระ เช่น เส้นโค้ง เส้นตรง เส้นนอน หรือเส้นเฉียง และคลื่นหรือลูก

คลื่นของน้ า ลายเขียนบ้านเชียงลายอื่นสามารถศึกษาเพิ่มเติมในภาคผนวก ข 

 
ภาพที่ 48 กลุ่มลายก้านขด: ลายก้นหอย / ลายนิ้วมือ / ลายวงปีไม้ / ลายขวัญ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ จากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558) 

 
ภาพที่ 49 กลุ่มลายก้านขด: ลายก้นหอยมีก้านต่อ 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ จากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558) 
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 1.2 รูปบนภาชนะกับความเชื่อ 

  1.2.1 งู เป็นภาพที่พบมากที่สุด เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์เพศชาย ภาพ งู ทางของจีน

หมายถึง มังกร 

  1.2.2 กบ พบบนทัพพีดินเผา เชื่อเรื่องการขอฝน หรือเทพเจ้าแห่งสายน้ า ซึ่งเป็น

สัตว์ที่ไวต่อสภาพอากาศเนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ า 

  1.2.3 ปลา มีความเช่ือคลายกบ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี 

  1.2.4 ควาย เป็นสัตว์ที่ใช้ในการไถนา ดังนั้นจึงแสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ทาง

กสิกรรม การปลูกข้าว 

  1.2.5 กวาง แย้หรือกิ้งก่า แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ลายเขียนบ้านเชียงลายอื่น

สามารถศึกษาเพิ่มเติมในภาคผนวก ข 

 
ภาพที่ 50 ลายรูปผู้หญิง 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ จากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558) 

 

ภาพที่ 51 ลายรูปสัตว์ เช่น ควาย กวาง แย้หรือกิ้งก่า 

  (ผู้วิจัยวาดภาพ จากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558) 

 
ภาพที่ 52 ลายง ู

  (ผู้วิจัยวาดภาพ จากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558) 
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2. โทนสีหลักที่ใช้ภายในโครงการ 

 สีจากธรรมชาต ิ

 1. สีส้มหรือสีแสด มาจากสีของดอกจานเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัด 

 3. สีดิน มาจากสีดินเผา และสีดินเทศ 

 3. สีน้ าเงิน เนื่องจากสีครามเป็นสีที่มีปัญหากับการแยกโทนสีดังน้ันจึงปรับสีให้เป็นโทน

น้ าเงิน ซึ่งสีน้ าเงิน เป็นสีที่แสดงถึงความมั่นคง ปลอดภัย เหมาะแก่การน ามาใช้กับโลโก้ ตั๋วรถไฟ และ

อื่นๆ ค่าสีที่ใช ้ สีส้มแสด   C: 4 M: 74 Y: 100 K: 0 

   สีดิน   C: 16 M: 71 Y: 98 K: 4 

   สีดินเทศ  C: 29 M: 95 Y: 100 K: 32 

   สีน้ าเงิน  C: 87 M: 81 Y: 0 K: 0 

 

3. พัฒนาลายจากบ้านเชียง 

 การศึกษาลวดลายบนภาชนะหม้อบ้านเชียงหรือความสื่อความหมาย โดยการใช้เรื่อง

การจัดวางความส าคัญของพื้นที่ออกมาเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในงานและพื้นที่ที่ได้มีลักษณะเป็นการ

เคลื่อนไหวหรือการเดินที่อิสระ เปรียบได้กับการไหลของสายน้ า ลายเขยีนบ้านเชียงลายอื่นสามารถ

ศึกษาเพ่ิมเติมในภาคผนวก ข 

 

ภาพที่ 53 แบบลายที ่1 

 แบบที่ 1 เป็นลายจากธรรมชาติ ใช้สีดินเทศเป็นการสร้างลายเส้น ส่วนลายภายใน

ประกอบด้วยลายใบไม้ เส้นโค้ง เส้นนอน และลายงู เป็นลกัษณะแบบกระเบื้องปูพ้ืน 
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ภาพที่ 54 แบบลายที ่2 

 แบบที่ 2 เป็นลายลูกคลื่น ซึ่งมีความหมายของลายคือ สีชมพูหมายถึงดอกบัว สีเขียว

หมายถึงใบบัว แทนภาพในลักษณะของลายเส้นคลื่นหมายถึงน้ า และยังสื่อถึงการเคลื่อนไหว การเดิน 

การต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ 55 แบบลายที ่3 

 แบบที่ 3 เป็นลายคลื่น หมายถึงน้ า การเคลื่อนไหว สีทีใ่ช้เป็นสีฟ้า แสดงถึงน้ า สีแดง 

แสดงถึง บ้านเชียงมาจากสีของดินเทศ  

 
ภาพที่ 56 แบบลายที ่4 

 แบบที่ 4 เป็นลายคลื่นน้ า ใช้เส้นสีน้ าเงินและปรับโทนใหส้ีอ่อน(สีฟ้า) แล้วกลับลาย

สลับกัน และใช้พ้ืนหลังสีฟ้า และสีน้ าตาลออ่น(สีเหลืองนวล)   
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4. ข้อก าหนดในการออกแบบพื้นที่ใช้สอย 

 4.1 ข้อมูลจ านวนการใช้งานพื้นที ่

  4.1.1 จ านวนประชากรที่เขา้มาใช้งาน รูปแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-

หนองคาย รถโดยสารจะเป็นรถไฟความเร็วสูง รุ่น CRH 2G ซึ่งสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 250 

กม./ชม. แต่ละขบวนจะมีตู้โดยสาร 8 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ขบวนละ 613 คน  ภายในตัว  

   ถ้าขบวนรถไฟว่ิงจาก "กรุงเทพฯ-หนองคาย" หากใช้ความเร็ว 180 กม./ชม. 

จะใช้เวลาเดินรถ 229.5 นาที หรือประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท(ีหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558) ส าหรับการให้บริการ เส้นทาง "กรุงเทพฯ-อยุธยา" คาดว่าในปีแรกจะ

สามารถให้บรกิารวันละ 44 ขบวนไป-กลับ และวันละ 126 ขบวนไป-กลับ ในปี 2573 จะสามารถ

ให้บริการวันละ 200 ขบวนไป-กลับในปี 2583 

   ความเร็วที่เหมาะสมคือ 250-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีอัตราค่าโดยสาร 

ประมาณ 2.30 บาท/กม. นอกจากนี้ ยังได้ ศึกษาบนสมมติฐานส าหรับการคิดค่าโดยสารแบบเก็บค่า

เดินทางแรกเข้า 55 บาท หลงัจากนั้นคิดในอัตรา 2.10 บาท/ กม.(สยามธุรกิจ ฉบับที ่1414 ประจ า

วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2556)  

 จ านวนประชากรที่เข้ามาใชง้านต่อวัน 

กลุ่มเป้าหมายหลัก(1 ขบวน)    613  คน/ขบวน  

ถ้าปีแรกบริการวันละ 30 ขบวนไป-กลับ  613 x 30 = 18,390 คน/วัน 

 จ านวนประชากรที่เข้ามาใชง้านต่อชั่วโมง 

ถ้า 1 ชั่วโมง มีรถไฟเที่ยวเดียว 2 ขบวน  613 x 2 = 1,226 คน/ชม. 

ดังนั้นถ้ามีเที่ยวไป-กลับ 1 ชั่วโมง (2x2=4)   613 x 4 = 2,452 คน/ชม. 

  จากการค านวณสรุปได้ว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานสถานีรถไฟภายใน 1 ชั่วโมงมีประมาณ 

2,452 คน และมีจ านวนผู้เข้ามาใช้งานภายในสถานีวันละ ประมาณ 18,390 คน 

 4.2 ขนาดพืน้ที่ของโครงการ นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ รอง ผอ. สนข. เปิดเผยว่า ผล

การศึกษาและออกแบบโครงการฯ ที่ผ่านมา ได้ผลการสรปุข้อหนึ่ง คือ การกลับมาใชบ้ริเวณสถานี

รถไฟอุดรธานีเดิม ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง จะสร้างที่สถานีเดิมพื้นที่ 200 ไร ่

  การออกแบบทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อความปลอดภัย และการใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่ง ก็

จ าเป็นที่ต้องใช้พื้นที่ของประชาชนที่อยู่ติดกับแนวทางรถไฟ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการท าการ

เวนคืนที่ดินจ านวน 880 แปลง จ านวน 1557-3-52 ไร ่(เบิ่่งข่าวเมืองอุดร), ก.ย. 2558) 
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  4.2.1 ขนาดพืน้ที่การใช้งานภายในโครงการ 

ตารางที่ 7 การก าหนดพื้นทีเ่บื้องต้น 

ประเภทโครงการ การก าหนดพ้ืนที่เบื้องต้น 

ศูนย์การเรียนรู้ + ศูนย์การคา้ 8.00 ตารางเมตร / คน 

พื้นที่ออกแบบโครงการ    200    ไร ่

 1 ไร ่    1,600     ตารางเมตร 

 ดังนั้น 200 ไร ่  1,600 x 200 = 320,000  ตารางเมตร 

   จากการค านวณสรุปได้ว่าพื้นที่โครงการประมาณ 200 ไร่ เท่ากับ 320,000 

ตารางเมตร (นฤพนธ์ ไชยยศและอวิรุทธ์ เจริยทรัพย์, หนังสือการจัดท าโครงการทางสถาปัตยกรรม)

    4.2.2 ค านวณโถงส่วนองค์ประกอบหลักของโครงการ 

ถ้ามีเที่ยวไป-กลับ 1 ชั่วโมง(2x2=4)  613 x 4  = 2,452 คน/ชม. 

รองรับผู้เข้าใช้โครงการ 80% ของผู้ใช้โครงการ คือ    2,452 คน 

 ส่วนนี้รองรับ 80 x 2,452 / 100 = 1,961 คน 

 ดังนั้นจึงสามารถรองรับผู้โดยสารได้   1,961 คน 

ช่วงเวลาในการใช้ส่วนโถง คอื 06.00 – 23.00  น. ( 18 ชั่วโมง ) 

ปริมาณผู้ใช้บรกิารส่วนโถง     1,961 คน                                

ปริมาณเฉลี่ยผูใ้ช้โถง   1,961 / 18  = 108 คน/ชั่วโมง 

 ชั่วโมงเร่งด่วน 108 x 2      =         216 คน/ชั่วโมง 

   จากการค านวณข้อมูลสรุปได้ว่าโถงพักคอยรองรับผู้โดยสารประมาณรอ้ยละ 

80 หรือประมาณ 1,961 คน  ตั้งแต่เวลาเปิดการใช้งาน 06.00-23.00 น. (18 ชั่วโมง) รองรับจ านวน

ผู้โดยสารได้ 108 คนต่อช่ัวโมง 

 พื้นที่การใช้งานส่วนโถงพักคอย 

ก าหนดให้มีกลุ่มผู้นั่งคอยร้อยละ 60 

ก าหนดให้มีกลุ่มผู้ยืนคอยร้อยละ 40 

 ปริมาณผู้นั่งคอย (60 x 40)/100   = 24 คน 

ก าหนดพื้นที่นั่งคอย ส าหรับ4ที่นั่ง (จากตารางที่6)   = 8.00 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่สุทธิในส่วนผู้นั่งคอย (24 / 4) x 8.00 = 48 ตารางเมตร 

 ปริมาณผู้ยืนคอย (40 x 40)/100   = 16 คน 



67 
 

ก าหนด  Personal Space     = 1.20 ตร.ม./คน 

 ดังนั้นพื้นที่สุทธิในส่วนผู้ยืนคอย (16 x 1.20)  = 19.2 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่สุทธิรวม 48 + 19.2   = 67.2 ตารางเมตร 

ก าหนดพื้นที่สัญจร 40% = 40 x 67.2 / 100   = 26.88 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่รวมส่วนโถงขององค์ประกอบหลักของโครงการ = 94.08 ตารางเมตร 

   จากการค านวณข้อมูลสรุปได้ว่า พื้นที่การใช้งานส่วนโถงพักคอยหลักของ

โครงการคือ ถ้าก าหนดให้Personal Space 1.20 ตารางเมตร แล้วมผีู้ที่นั่งคอยจ านวน 24 คน ผู้ที่ยืน

คอย 16 คน และพื้นที่สัญจรร้อยละ 40 เป็น 26.88 ตารางเมตร จึงสรุปได้ว่าพื้นที่การใช้งานส่วนโถง

พักคอยมีพ้ืนที่ 94.08 ตารางเมตร 

  4.2.3 ค านวณพื้นที่ขายของฝาก พื้นที่ส าหรับเช่า เพื่อเป็นตัวแทนน าผลิตภัณฑ์ที่

เป็นสินค้าประจ าจังหวัดหรือของที่ระลึก จ านวน 14 Unit 

  มี พื้นที่ต่อ 1 Unit (4.00 x 5.00)   = 20 ตารางเมตร 

  14 Unit  = 14 x 20  = 280 ตารางเมตร 

  ดังนั้นพื้นที่ขายของฝากใช้พื้นที่สุทธ ิ  = 280 ตารางเมตร 

  พื้นที่สัญจร 20%  = 20 x 280 / 100 = 56 ตารางเมตร 

  สรุปพื้นที่รวมของพ้ืนที่ขายของฝากใช้พื้นที ่ = 336 ตารางเมตร 

   จากการค านวณสรุปได้ว่า พื้นที่ขายของฝาก 1 ร้านค้า(ขนาด 4.00 x 5.00) 

มีพื้นที่ 20 ตารางเมตร ถ้ามีร้านค้า 14 ร้านค้า จะต้องใช้พื้นที่ 280 ตารางเมตร แล้วพื้นที่สัญจร

ประมาณร้อยละ 20 เป็นพ้ืนที่ 56 ตารางเมตร ดังนั้นต้องใช้พ้ืนที่ร้านค้าทั้งหมด 336 ตารางเมตร 

  4.2.4 ค านวณพื้นที่ศูนย์อาหาร 

พื้นที่ส าหรับเช่า เพื่อเปิดร้านอาหาร จ านวน 8 Unit 

  มี พื้นที่ต่อ 1 Unit (4.00 x 4.00)   = 16 ตารางเมตร 

  8 Unit  = 8 x 16   = 128 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่ขายของฝากใช้พื้นที่สุทธ ิ   = 128 ตารางเมตร 

ปริมาณเฉลี่ยผูใ้ช้โถง  1,961 / 17    = 115 คน/ชั่วโมง 

 ปริมาณผู้นั่ง 80% (80 x 115)/100   = 92 คน 

ก าหนดพื้นที่โต๊ะอาหาร ส าหรับ4ที่นั่ง    = 8.00 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่สุทธิในส่วนโต๊ะอาหาร (92 / 4) x 8.00 = 184 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่รวมสุทธ ิ128 + 184   = 312 ตารางเมตร 



68 
 

  พื้นที่สัญจร 20%  = 20 x 312 / 100 = 62.4 ตารางเมตร 

  สรุปพื้นที่รวมของศูนย์อาหาร   = 374.4 ตารางเมตร 

  4.2.5 ค านวณหาปริมาณสุขภัณฑ์ คิดจากกฎหมายอาคารสาธารณะจ านวนคน  

ตารางที ่8 แสดงมาตรฐานการติดตั้งจ านวนสุขภณัฑ์ส าหรับอาคารสาธารณะ 

จ านวนคน 
อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ส้วม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 - 200 1 1 2 - 2 3 
201 - 400 2 2 3 - 3 4 
401 - 600 3 3 4 - 4 5 
601 - 800 4 4 5 - 5 6 
801 – 1,000 5 5 6 - 6 7 
1,001 – 1,200 6 6 7 - 7 8 

 1 ขบวน      = 613 คน 

 ผู้ใช้งาน       613 คน 

 ดังนั้นเลือกมาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ 601 -  800 คน 

 ปริมาณสุขภณัฑ์และพื้นที ่

อ่างล้างหน้าชาย 0.60 x 1.00      4 ชุด   = 2.40 ตารางเมตร 

อ่างล้างหน้าหญิง 0.60 x 1.00      4 ชุด   = 2.40 ตารางเมตร 

โถปัสสาวะชาย 0.60 x 0.60      5 ชุด   = 1.80 ตารางเมตร 

ส้วมชาย  0.85 x 1.25      5 ชุด   = 5.312 ตารางเมตร 

ส้วมหญิง 0.85 x 1.25      6 ชุด   = 6.375 ตารางเมตร 

 พื้นที่สุขภัณฑส์ุทธิ    = 18.287 ตารางเมตร 

 พื้นที่สัญจร 30%  (30 x 18.287)/100 = 5.486 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่ห้องน้ ารวม 18.287 + 5.486 = 23.773 ตารางเมตร 

  4.2.6 ค านวณพื้นที่ส่วนสาธารณะ 

เปิดบริการ 06.00 – 23.00 น. (17 ชั่วโมง)    1,961 คน                                

ปริมาณผู้ใช้บรกิารส่วนโถงส่วนสาธารณะ    1,961 คน 

ปริมาณเฉลี่ย    1,961 / 17   = 115 คน/ชั่วโมง 
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(ถ้ามาเป็นหมูค่ณะ   115 x 2  = 230  คน) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้โถงสาธารณะ    30 นาท ี

 สรุปปริมาณผูใ้ช้โถงสาธารณะ  = 230 คน 

พื้นที่ต่อคน 1.2 ตารางเมตร 230 x 1.2  = 276 ตารางเมตร 

ก าหนดพื้นที่สัญจร 30%  (30 x 276)/100   = 82.8 ตารางเมตร 

 สรุปพื้นที่รวมส่วนโถง ส่วนสาธารณะ276 + 82.8= 358.8 ตารางเมตร 

  4.2.7 ค านวณที่จอดรถ 

พื้นที่ของรถ 1 คัน เท่ากับ 2.5 x 6    = 15 ตารางเมตร 

ก าหนดที่จอดรถ 40 คัน 40 x 15    = 600 ตารางเมตร 

ก าหนดพื้นที่สัญจร 100 % (100x600)/100  = 600 ตารางเมตร 

 ดังนั้นพื้นที่จอดรถ 40 คัน ใช้พื้นที่ 600 + 600 = 1,200 ตารางเมตร 

   จากการค านวณข้อมูลสรุปได้ว่า พื้นที่จอดรถ 1 คัน ใช้พื้นที ่15 ตารางเมตร 

ถ้ามีพื้นที่จอดรถ 40 คัน จะใช้พื้นที่ 600 ตารางเมตร และพ้ืนที่สัญจรรถร้อยละ 100 จะใช้พื้นที่ 600 

ตาราเมตรในการสัญจร สรุปได้ว่าพื้นที่จอดรถทั้งหมดจะใช้ 1,200 ตารางเมตร 
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บทที่ 5 

 

ผลการออกแบบสาขานเิทศศิลป ์

 

1. รูปแบบป้ายและสัญลักษณ์ในโครงการ 

 การศึกษารูปแบบป้ายและสัญลักษณ์ภายในสถานีรถไฟ และการใช้ตัวหนังสือที่สามารถ

อ่านได้สะดวก รวดเร็วกับการอ่านตัวอักษร และมีการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องการน ้าวัสดุของท้องถิ่นมา

พัฒนาในรูปแบบป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ ์

 1.1 รูปแบบปา้ยบอกทาง 

 
          รูปแบบการติดตั งป้ายบอกทาง 

  

ภาพที่ 57 รูปด้านและภาพจ้าลอง 3 มิติ การติดตั งระบบป้าย 

 การน้าลวดลายของภาชนะบ้านเชียงมาการออกแบบ โดยใช้ระบบ System Box และ 

System Grid เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีรูปแบบที่แข็งแรงในการใช้งาน 
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  1.1.1 แบบป้ายภายในอาคารและแบบป้ายบอกต าแหนง่สถานที ่

 

ภาพที่ 58 ขนาดตัวอักษรป้ายตั งพื น 

   จากภาพการใช้ตัวอักษรศิลปากร 70 ปี(ชื่ออักษร SILPAKORN70yr) 

ตัวอักษรภายในโครงการสถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานีจะใช้ตัวอักษรชุดเดียวกันหมดและจะมี

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและภาพPictogram ปรับให้ใหญ่ขึ นอีก 1 เท่า เพื่อกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้งาน

ในโครงการจะมีทั งคนไทยเป็นหลัก คนลาวที่เข้ามาซื อของและมาเที่ยวศูนย์การค้าที่จังหวัดอุดรธานี 

รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติและการเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ดังนั นระบบป้ายจึงมีสัญลักษณ์ภาพประกอบ

ข้อความหรือสถานที่นั นประกอบด้วย แบบป้ายภายในอาคาร ลักษณะแขวนเพดาน 

 

ภาพที่ 59 ขนาดตัวอักษรป้ายชานชาลา แบบที่ 1 
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  1.1.2 แบบป้ายภายในอาคาร ลักษณะติดผนัง 

 

ภาพที่ 60 ขนาดตัวอักษรป้ายชานชาลา แบบที่ 2 

 1.2 รูปแบบสญัลักษณ ์

 

ภาพที่ 61 รูปแบบกระบวนการออกแบบ Pictogram 

  จากภาพการออกแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ภายในสถานีรถไฟ เกดิจากการใช้เส้นตรง 

เส้นโค้ง วงกลม วงรี ดังนั นรูปสัญลักษณ์ที่ได้จึงเป็นลักษณ์ที่เป็นปลายโค้งมนไม่แข็งจนเกินไปและ

สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

  1.2.1 ลูกศรบอกทิศทาง 

 

ภาพที่ 62 ลูกศรขอกทิศทาง 
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  1.2.2 หมวดยานพาหนะ 

 
ภาพที่ 63 ยานพาหนะ 

  1.2.3 หมวดบุคคลหรือผู้ใชง้าน 

 
ภาพที่ 64 บุคคลหรือผูใ้ช้งาน 

  1.2.4 หมวดสัญลักษณ์แสดงถึงสถานที ่

 
ภาพที่ 65 สัญลักษณ์แสดงถึงสถานที ่
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 1.3 รูปแบบโลโก้ ตั๋วรถไฟ และเสื้อพนักงาน 

  1.3.1 การออกแบบโลโก้ 

 

ภาพที่ 66 กระบวนการออกแบบโลโก้ 

   กระบวนการออกแบบโลโก้ทีม่าเกิดจากค้าว่าอุดรธานีชื่อย่อ อด. หรือ

ภาษาอังกฤษ UD เนื่องจากสถานีรถไฟความเร็วสูงนั นเป็นสถานีที่ต้องรองรับการใช้งานที่เป็น

มาตรฐานสากลหรือที่เรียกวา่ Universal Design อักษรย่อ UD  

 
ภาพที่ 67 กระบวนการออกแบบโครงสร้างโลโก้ 

   เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักทั่วโลกและมีชื่อเสียงเรื่องภาชนะดินเผา

บ้านเชียง หรือที่เรียกว่าหม้อบ้านเชียง ดังนั นผู้วิจัยจึงได้ลงพื นที่เก็บข้อมูล พบว่าลวดลายที่คนส่วน

ใหญ่รู้จกัในชื่อบ้านเชียงคือลายขดก้นหอย หรือลายนิ วมือ เป็นลายที่นิยมมาพัฒนาในงานต่างๆ

มากมาย  

   ลักษณะของโครงสร้างโลโก้เกิดจากอักษร U และอักษร D ซ้อนทับกัน และ

การน้ารูปร่างของหม้อบ้านเชียงมาทับกัน แต่คงความเป็นโครงสร้างหลักของอักษรไว้และใช้ส่วน

ปลายของปากหม้อมาใช ้

  ดังนั นโลโก้ที่ได้ เกิดจากการผสมค้าและอัตลักษณ์ของอุดรธานี หมายถึงสถานีรถไฟ

ทางคู่จังหวัดอุดรธานีที่มีการออกแบบรองรับมาตรฐานสากล(Universal Design)  
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   1.3.1.1 การออกแบบโลโก้โดยใช้ระบบGrid 

 

ภาพที่ 68 ตารางการออกแบบโลโก ้

   จากภาพการออกแบบโลโก้จะใช้เส้นที่มีขนาดต่างกัน 4 ระดับ เพื่อให้เกิด

ระยะจากการมองจังหวะของเส้นที่แตกต่าง และใช้อักษรศิลปากร 70 ปี(ชื่ออักษร SILPAKORN70yr) 

เส้นภายในสัญลักษณ์ยูดี เกิดจากเส้นโค้ง วงกลม วงรี และลักษณะของลายขดก้นหอยหรือลายขวัญ

ของบ้านเชียง 
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   1.3.1.2 แบบโลโก้ของสถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี ภาษาอังกฤษ 

 
ภาพที่ 69 โลโก้ภาษาอังกฤษ 

   จากภาพโลโก้ภาษาอังกฤษใช้สีน ้าเงินเป็นสีหลัก (สีน ้าเงิน C: 87 M: 81 Y: 

0 K: 0 ) และสีดินเผาแสดงถึงบ้านเชียงเป็นสีรอง (สีดิน C: 16 M: 71 Y: 98 K: 4 ) และขนาด

ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั งหมด 44 pt. และ 30 pt.  

   1.3.1.3 แบบโลโก้ของสถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี ภาษาอังกฤษ 

 
ภาพที่ 70 โลโก้ภาษาไทย 

   จากภาพโลโก้ภาษาไทยใช้สีน ้าเงิน (สีน ้าเงิน C: 87 M: 81 Y: 0 K: 0 ) และ

สีดินแสดงถึงสีบ้านเชียง (สีดิน C: 16 M: 71 Y: 98 K: 4 ) และขนาดตัวอักษรภาษาไทย 34 pt. และ 

ขนาด 36 pt.  
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  1.3.2 รูปแบบต๋ัวรถไฟจังหวดัอุดรธาน ี

 
ภาพที่ 71 ตั๋วรถไฟจากอุดรธาน-ีกรุงเทพ 

   จากภาพต๋ัวรถไฟอุดรธานี-กรุงเทพฯ ตั๋วรถไฟจะเป็นสีดินเทศ (C: 29 M: 95 

Y: 100 K: 32) คือสีที่ใช้วาดลายหม้อบ้านเชียงของจังหวัดอุดรธานี 

 
ภาพที่ 72 ตั๋วรถไฟจากกรุงเทพ-อุดรธานี 

   จากภาพต๋ัวรถไฟกรุงเทพฯ-อุดรธานี ตั๋วรถไฟจะเป็นสีน ้าเงิน (C: 87 M: 81 

Y: 0 K: 0)  

  ผู้วิจัยได้ออกแบบตั๋วรถไฟจะแบ่งเส้นทางเดินรถโดยการแยกสีเพื่อบอกว่าขึ นสถานี

ต้นทางจากที่ไหน เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการจดจ้าในการขึ นไปชั นชานชาลา 

  1.3.3 รูปแบบเสื้อผ้าพนักงานในโครงการสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธาน ี

   รูปแบบเสื อพนักงานภายในโครงการจะใช้สี โลโก้ เป็นสัญลกัษณ์ในการบอก

ให้ผู้มาใช้งานภายในสถานีแยกได้ว่าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สถานี 
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 แบบที่ 1 จะใช้เฉพาะพนักงานที่เป็นหัวหน้า 

 
ภาพที่ 73 ชุดหัวหน้าพนักงาน 

  จากภาพผู้วิจัยออกแบบชุดหัวหน้าพนักงานโดยมีผ้าฝ้ายหมี่ขิดที่ผลิตโดยคนใน

จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในจังหวัดและยังเป็นการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมการ

แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าฝา้ยย้อมสีส้มแสด (C: 4 M: 74 Y: 100 K: 0) แสดงถงึสีของดอกจานหรือ

ดอกทองกวาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ้าจังหวัดอุดรธานี และจะมีโลโก้ของสถานีอยู่บนเสื อบริเวณหน้าอก

ทางซ้ายมือ เป็นต้น 

 แบบที่ 2 ชุดพนักงานขายตั๋วรถไฟ 

 
ภาพที่ 74 ชุดพนักงานขายตั๋วรถไฟ 
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  จากภาพผู้วิจัยออกแบบชุดพนักงานขายตั๋วรถไฟเป็นเสื อยืดคอโปโลหรือคอปก จะ

มีสีที่ไหล่เป็นสีส้มแสด (C: 4 M: 74 Y: 100 K: 0) แสดงถงึสีของดอกจานหรือดอกทองกวาว ซึ่งเป็น

ดอกไม้ประจ้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนสีที่เป็นลายสานขัดเป็นสีดินเทศ (C: 29 M: 95 Y: 100 K: 32) 

และจะมีโลโกข้องสถานีอยู่บนเสื อบริเวณหน้าอกทางซ้ายมือ และที่กลางหลัง เป็นต้น 

 แบบที่ 3 ชุดเจ้าหน้าที่ภายในสถานีรถไฟอุดรธาน ี

 
ภาพที่ 75 ชุดเจ้าหน้าที่ภายในสถานีรถไฟอุดรธานี 

  จากภาพผู้วิจัยออกแบบชุดเจ้าหน้าที่ภายในสถานีรถไฟอุดรธานี เป็นเสื อยืดคอ

โปโลหรือคอปก จะมีสทีี่ไหล่เป็นสีเดียวกับสีโลโก้คือ สีน ้าเงิน (C: 87 M: 81 Y: 0 K: 0) และจะมีโลโก้

ของสถานีอยู่บนเสื อบริเวณหน้าอกทางซ้ายมือ และที่กลางหลัง เป็นต้น 

 1.4 รูปแบบปา้ยสัญลักษณ ์

  การศึกษารูปแบบสัญลักษณท์ี่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อความรวดเร็วในการอ่านและ

การเข้าถึงพื นที่ได้สะดวก และศึกษาวัสดุทอ้งถิ่นเพื่อน้ามาปรับใช้ในลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ โดย

วัสดุที่เลือกใช้เป็นวัสดุดินเผา ผู้วิจัยได้จ้าลองเป็นภาพ 3 มิต ิ

     

ภาพที่ 76 ตัวอย่างป้ายขนาด 40 x 40 เซนติเมตร และ สัญลักษณ ์
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  1.4.1 รูปแบบการติดตั้งระบบป้าย 

 

   
 

ภาพที่ 77 รูปแบบการติดตั งป้ายแขวนและป้ายติดผนัง 

 

ภาพที่ 78 รูปด้านลักษณะการติดตั งป้ายและความสูงป้ายบอกทาง 
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ภาพที่ 79 รูปด้านลักษณะการติดตั งที่พื นและความสูงป้ายบอกทาง 

   จากภาพรูปด้านตัวอย่างป้ายตั งพื นทั ง 3 ชั น เป็นชั นโดยการใช้สี 3 สีในการ

แยก คือ สีดินเทศ (C: 29 M: 95 Y: 100 K: 32) เป็นสีของบ้านเชียงจะใช้อยู่บริเวณชั น 1 เพราะเป็น

ชั นที่มีการเข้าออกตลอดเวลา ชั นที่ 2 เป็นชั นที่ตรวจต๋ัวรถไฟใช้สีน ้าเงิน(C: 87 M: 81 Y: 0 K: 0)  

เพื่อแสดงถึงความมั่นคง ความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนชั นที่ 3 เป็นชั นชานชาลา ซึ่งจะมีคนทั งใน

จังหวัดและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยรถไฟความเร็วจึงใช้สีประจ้าจังหวัดคือสีส้ม

แสด (C: 4 M: 74 Y: 100 K: 0) และสีสัญลักษณ์ Pictogram จะใช้สีดนิเทศและสีพื นหลังเป็นสีดิน

เผา (C: 16 M: 71 Y: 98 K: 4) 
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บทที่ 6 

 

ผลการออกแบบสาขาออกแบบตกแต่งภายใน 

 

1. รูปแบบของการออกแบบภายในโครงการ 

 1.1 แนวทางการออกแบบภายในโครงการ 

  แนวทางการออกแบบจะค านึงถึงผู้ที่เข้ามาใช้งานให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว

ในการใช้งาน และมีการรองรับมาตรฐานสากล (Universal Design) นอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่

ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทิศทางแสงแดด ทศิลม น ามาพัฒนาออกแบบการใช้งานแต่ละพื้นที่โดยเป็น

อาคารแบบเปิด เพื่อใช้ความเย็นของผิวน้ าเมื่อลมพัดเข้ามาในอาคาร ส่วนพื้นที่เป็นผนังสองชั้นช่วย

ป้องกันความร้อนจากแสงแดด และผนังที่เป็นช่องเพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านได้  เป็นการช่วยลด

พลังงานความร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ 

ตารางที ่9 แผนผังแนวทางการออกแบบ 

   
 

  การออกแบบสถานีรถไฟจะเน้นสีที่ใหค้วามอบอุ่น นุ่มนวล สีเอิร์ทโทนเป็นหลัก ซึ่ง

ได้มาจากสีดินของบ้านเชียงคือ สีดินเผา สดีินเทศ และสีผ้าที่นิยมใส่ร าบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์

ศิลปาคมประจ าทุกปี  
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 1.2 ที่ตั้งโครงการสถานีรถไฟทางคู่หรือสถานีรถไฟความเร็ว 

 
ภาพที่ 80 แผนที่ตั้งโครงการ 
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 1.3 ผังแสดงความสัมพนัธ ์

ตารางที่ 10 แผนผัง Flow chart 
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2. จ าลองภาพการใชง้านของโครงการ 

 2.1 Bubble Function Zone 

  2.1.1 Bubble Function Zone Plan Ground 

 
ภาพที่ 81 Bubble Function Zone Plan Ground 

  2.1.2 Bubble Function Zone Plan Floor2 

 
ภาพที่ 82 Bubble Function Zone Plan Floor2 

  2.1.3 Bubble Function Zone Plan Floor3 

 
ภาพที่ 83 Bubble Function Zone Plan Floor3 
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 2.2 แปลนอาคาร 

  2.2.1 Master Plan: Ticket Ground  

 
 

 

ภาพที่ 84 Master Plan: Ticket Ground 

   การออกแบบให้มีพื้นที่เป็นบ่อน้ าหรือสระน้ า เพื่อความสวยงาม แต่สามารถ

ใช้ประโยชน์เรื่องความเย็นได้ เพราะพ้ืนที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่โล่ง ลมสามารถพัดผ่านตัวอาคารได้

เนื่องจากเป็นอาคารเปิดร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ ขณะที่ลมพดัผ่านอาคารนั้นลมที่เข้ามาในอาคารจะ

ได้รับความเย็นจากผิวน้ า ส่วนพ้ืนที่เป็นผนัง หรือช่องลมนั้น เพื่อบังแสงแดดที่จะน าความร้อนเข้ามา

ในอาคาร และบริเวณที่มีแสงแดดเข้าถึงปริมาณมาก ทางผู้วิจัยจะใช้เป็นพื้นที่สีเขียว ข้อดีคือ การบัง

แสงแดดโดยใชธ้รรมชาติ และยังส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานีรถไฟความเร็วด้วย  

 
 รูปแบบการก่อผนังอิฐแดง ในลักษณะผนังทบึและแบบช่องลมเพื่อสามารถรับลมพัด

จากภายนอกเข้ามาในอาคารโดยลมจะพัดความเย็นบนผิวน้ าเข้ามาในอาคารด้วยท าให้ภายในอาคาร

ได้รับความเย็น 
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   2.2.1.1 Detail Master Plan: Ticket Ground  

 

ภาพที่ 85 Detail Master Plan: Ticket Ground 
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   2.2.1.2 Detail Master Plan: Waiting area Ground 

 

ภาพที่ 86 Detail Master Plan: Waiting area Ground 
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  2.2.2 Master Plan: Ticket Floor 2 

 
ภาพที่ 87 Master Plan: Ticket Floor 2 

   2.2.2.1 Detail Master Plan: Ticket Floor 2 

 
ภาพที่ 88 Detail Master Plan: Ticket Floor 2 
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  2.2.3 Master Plan: Platform Floor 3 

 
ภาพที่ 89 Master Plan: Ticket Floor 3 

   2.2.3.1 Detail Master Plan: Platform Floor 3 

 
ภาพที่ 90 Detail Master Plan: Ticket Floor 3 
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 2.3 รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 91 Detail Furniture 1 

 
ภาพที่ 92 จ าลองตัวอย่างเฟอร์นิเจอร ์1 

  จากภาพจ าลองตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์มีการเลอืกใช้วัสดุ 3 ชนิดในการออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์เพื่อความทนต่อสภาพอากาศและอายุการใช้งานและยังแสดงถึงลายวงกลม ส่วนสีที่

เลือกใช้เป็นสีน้ าเงิน C: 87 M: 81 Y: 0 K: 0 กับสีส้มแสด C: 4 M: 74 Y: 100 K: 0 เป็นสีที่แสดงถึง

ความเป็นอุดรธานี 
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ภาพที่ 93 Detail Furniture 2 

 

 
ภาพที่ 94 Detail Furniture 3 

 

 

ภาพที่ 95 จ าลองตัวอย่างเฟอร์นิเจอร ์3 

  จากภาพจ าลองเก้าที่นั่งบริเวณพักคอยเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กที่ขาเก้าอี้ ส่วนบริเวณที่

เป็นที่นั่งจะเป็นไฟเบอร์กลาสเพื่อความทนต่อการใช้งาน สภาพอากาศ และความแข็งแรง สีที่น ามาใช้

จะมี 3 สี คือ สีน้ าเงิน C: 87 M: 81 Y: 0 K: 0  สีส้มแสด C: 4 M: 74 Y: 100 K: 0  สีดนิ C: 16 M: 

71 Y: 98 K: 4 เป็นสีที่ผู้วิจัยได้จาการเก็บข้อมูลและแสดงในลักษณะของสีที่น ามาใช้ในโครงการ 
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ภาพที่ 96 Detail Furniture 4 and Detail Furniture 5 

 2.4 ภาพจ าลองพื้นที่ออกแบบภายใน (ตามขอบเขต) 
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  2.4.1 Zone Ground จ าหน่ายตั๋ว 

 
ภาพที่ 97 จ าลองภาพพื้นที่จ าหน่ายต๋ัวช้ัน 1 

  2.4.2 Zone Ground โถงพักคอย 

 
ภาพที่ 98 จ าลองภาพพื้นที่พักคอยช้ัน 1 
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  2.4.3 Zone Floor 2 จ าหน่ายตั๋ว 

 
 

 

 
ภาพที่ 99 จ าลองภาพพื้นที่จ าหน่ายต๋ัวช้ัน 2 
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  2.4.4 Zone Floor 3 ชานชาลา 

 
 

 

 
ภาพที่ 100 จ าลองภาพช้ันชานชาลา 
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  2.4.5 ภาพตัดจ าลองระยะความสูงของโครงการ 

 

ภาพที่ 101 จ าลองภาพตัดชั้น 1 ถึงช้ัน 3 

   จากภาพตัดชั้น1 ถึงช้ัน 3 จะเห็นได้ว่าหลังคาที่มีการปรับให้ชายหลังคาลง

ต าอย่างเห็นได้ชัดเพื่อกันฝนสาดเข้ามาแต่คนที่อยู่ภายในอาคารสามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณ

โดยรอบของโครงการได้ และยังสามารถให้ลมที่พัดเข้ามาภายในอาคารได้สะดวก สามารถรับแสง

สว่างของพระอาทิตย์ ท าใหม้ีอากาศถ่ายเทได้ทั่วอาคาร 
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บทที่ 7 

 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลัก คือการศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานีเพื่อสร้าง

จุดสนใจให้กับจังหวัด และการออกแบบเพ่ือรองรับการใช้งานของชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวที่จะเข้า

มาท าให้จังหวัดมีความเจริญมากขึ้นทางด้าน เศรษฐกจิ การท่องเที่ยว และการใช้งานภายในอาคารที่

มีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และผู้วิจยัได้สนใจเรื่องวัสดุในท้องถิ่นมาใช้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ

ชาวบ้านและส่งเสริมการออกแบบที่ใช้พลังงานธรรมชาติเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

 1.1 ศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธาน ี

  จากการศึกษาพบว่าสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อารยธรรม

บ้านเชียงที่เป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติ เรื่องการปั้นหม้อดินเผาวาดลวดลายด้วยมือ สีที่ใช้

ในการวาดคือสีดินเทศ แต่ในปัจจุบันที่มีการเขียนลายแบบบ้านเชียงอาจมีการผสมเลือดเล็กน้อยและ

ผสมกาวในการเขียนสี และบา้นเชียงยังเป็นสถานที่บอกถึงที่มาของคนอุดรธานีว่ามาจากกลุ่มลาวพวน

แล้วอพยพมาอยู่ที่ไทยจึงเรียกตัวเองว่าไทยพวนหรือลาวพวนที่คนอุดรธานีภูมิใจ สิ่งต่อมาคือความ

เชื่อเรื่องการขอฝนเพื่อการเกษตร การทอผา้ไหมผ้าฝ้ายทีม่ีชื่อเสียง เช่นบ้านนาข่า บ้านผือ เป็นต้น สิ่ง

ที่คนอุดรธานีหรือคนไทยส่วนใหญ่รู้จักคือหลวงตามหาบัว ซึ่งจังหวัดอุดรธานีลือเลื่องแหล่งธรรมมะจน

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และที่จะขาดไม่ได้เรือ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจด้วย 

เช่น หนองประจักษ์ ทะเลบวัแดง ภูฝอยลม วัดป่าภูก้อน ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน เป็นต้น  

 1.2 ศึกษารูปแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ภายในสถานีรถไฟ 

  จากการศึกษาพบว่าภาพสัญลักษณ์(Pictogram)ที่ใช้ภายในสถานีควรเป็นแบบที่

เข้าใจง่าย และผู้วิจัยได้มีการปรับแบบเส้นภาพสัญลักษณ(์Pictogram) ให้มีความโค้งให้เกิดความอ้อย 

น่าสัมผัส เข้าถงึง่าย โดยใช้วัสดุดินเผาในการออกแบบแล้วใช้พ้ืนหลังสร้างลวดลายที่แสดงถึงอัต

ลักษณ์ของลายบ้านเชียงแทนการใส่ลายบนภาพสัญลักษณ์(Pictogram) การศึกษารูปแบบสัญลักษณ์

องค์กรหรือโลโก้จากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญได้ใช้ระบบกริดในการออกแบบ โดยใช้ค าที่มี

ความหมายของสถานที่และการใช้งานที่เป็นสากล แล้วจึงแทนค่าสีเพื่อบอกถึงสถานที่ของโครงการ 
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ส่วนการออกแบบรูปแบบป้ายสัญลักษณ์ไดใ้ช้ระบบกริดสี่เหลี่ยม เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม อ่าน

เข้าใจง่ายและรวดเร็ว แล้วใช้สีกับวัสดุของท้องถิ่นในการออกแบบ 

 1.3 การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคูจ่ังหวัดอุดรธานี  

  จากการศึกษาพบว่าการออกแบบการใช้งานภายใน โดยใช้หลักของเรื่องความ

สะดวก เรื่องการเข้าถึงสถานที่ ที่จอดรถมกีารออกแบบให้กับรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ ที่จอด

ส าหรับผู้ที่นั่งรถเข็น ที่จอกรถส าหรับรถบรกิาร(Taxi) และความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้งานได้ทั้งคน

ปกติทั่วไป คนชรา เด็ก สตรีมีครรภ์ และผูพ้ิการสามารถเข้าถึงได้ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบให้มีความ

เป็นUniversal Design เป็นต้น ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลเพื่อเข้าถึงสถานที่ และการออกแบบที่

มีความกว้าง โล่ง เพื่อรองรับจ านวนผู้เข้ามาใช้งานจ านวนมากได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่วนเรื่องความ

ปลอดภัยผู้วิจัยได้มีการออกแบบที่กันชานชาลา มีราวกันตก บันไดหนีไฟ 5 จุด เพื่อการเคลื่อน

ตัวอย่างรวดเร็ว และห้องน้ าจากการลงพ้ืนที่สถานีรถไฟเดิมผู้วิจัยได้มีการปรับแก้ไขเรื่องการแบ่งแยก

ของห้องน้ าชายและหญิงออกจากกัน เพ่ิมห้องน้ าส าหรับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ใหม้ี

ความสะดวกปลอดภัย แล้วผูว้ิจัยยังใช้วัสดุที่มีความทนตอ่การใช้งาน เช่น เก้าอี้ส าหรับน่ังคอย วัสดุ

ดินเผาที่มีในทอ้งถิ่นน ามาออกแบบในระบบป้าย พื้น ผนัง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 

 

2. อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สู่การออกแบบภายในสถานี

รถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี ได้ค้นพบประเด็นที่น่าสนใจ ทีส่ามารถน ามาอภิปรายผลใหส้อดคล้องกับ

การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

 การศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยพบว่าการใช้วัสดุดินเผาในการออกแบบ

เรื่องระบบป้าย เป็นการน าวัสดุมาสร้างในรปูแบบสี่เหลี่ยมเท่าๆกัน เพื่อการปรับเปลี่ยนวัสดุชิ้นน้ันได้ 

หากมีการช ารุดสามารถน าออกมาแล้วเปลี่ยนอันใหม่ใส่ได้ แล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนใน

ท้องถิ่นได ้  

 การศึกษารูปแบบสัญลักษณท์ี่ใช้ภายในสถานีรถไฟ ผู้วิจัยได้มีการน าวัสดุดินเผามา

ประยุกต์ใช้เรื่องระบบป้ายบอกทางนั้น พบว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นนั้นคือ กระบวนการผลิตต้องใช้ระบบ

คล้ายกับการผลิตกระเบ้ืองปูผนังหรือพื้น เนื่องจากผู้วิจัยได้ทดลองท าวัสดุดินเผา โดยการท าด้วยมือ

พบว่าปัญหาคือ เส้นไม่สม่ าเสมอ รูปทรงไมไ่ด้สัดส่วน แตข่้อเสียในกระบวนการท านั้นต้องวางบนพ้ืนที่

เรียบได้ระนาบไม่มีการเคลื่อนย้ายจนกว่าดินจะเซ็ตตัวเพื่อน าไปเผา 
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ภาพที่ 102 ตัวอย่างงานดินเผาวัสดุจริง 

 ผู้วิจัยได้ท าการเคลื่อนย้ายช้ินงานท าให้โมเลกุลของดินเกิดความเสียหาย แต่ขณะ

เคลื่อนย้ายยังไม่พบปัญหาเพราะดินยังไม่เซ็ตตัว เมื่อเวลาผ่านไปจนดินเซ็ตตัวพร้อมเข้าเตาเผาพบว่า

ชิ้นงานมีความบิดตัว เป็นคลื่นไม่สามารถน ามาใช้กับการท าระบบป้ายได้ หากต้องการจะศึกษาเรื่อง

ระบบป้ายดินเผา ต้องดูเรื่องน้ าหนักของชิ้นงาน กระบวนการผลิตโดยการขึ้นโมเดลจะได้มีความ

เสียหายน้อยกว่าการท าด้วยมือ ซึ่งเรื่องระบบป้ายดินเผาสามารถศึกษาเป็นวิจัยต่อยอดได้ 

 
ภาพที่ 103 ตัวอย่างงานดินเผาวัสดุจริง Pictogram 

 
ภาพที่ 104 ตัวอย่างงานดินเผาวัสดุจริง แผ่นกระเบื้อง 
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 ปัญหาที่พบระหว่างการออกแบบ 

 1. ระยะเวลาในการพัฒนาช้ินงานเรื่องวัสดุดินเผา  

 2. ราคาในการสร้างทดลองช้ินงานมีราคาค่อนข้างสูง 

 3. ช่วงเวลา กับสภาพอากาศไนการท าดินเผาไม่มีความสอดคล้องกัน เพราะการท าดิน

เผานั้นต้องมีระยะเวลาการแห้งตัว พื้นผิวการวางดินเผาควรมีผิวเรียบได้ระดับ ดินที่จะใช้ต้องเป็นดิน

ที่จังหวัดอุดรธานี การทดลองเรื่องน้ าหนักดินเมื่อเผาแล้ว  

 4. ต้องมีการรอเปิดเตาเผา เพื่อจะเผาช้ินงาน ถ้าชิ้นงานมีการเสียหายต้องกลับไป

กระบวนการผลิต ท าให้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เพียงพอต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาช้ินงาน ดังน้ัน

ชิ้นงานนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดได้ 

 5. การเดินทางในการติดต่อเรื่องชิ้นงาน 

 6. การใช้การดาษที่มีความแตกต่างกันท าให้ค่าสีที่ใช้เปลี่ยนไป 

 7. การปริ้นงานจากร้านนั้นส่งผลต่อการแสดงค่าของสีที่ต้องการน าเสนอ  

 8. การน าเสนอควรใช้จอแสดงแปลนอาคาร เนื่องจากโครงการมีความยาวและขนาด

ใหญ ่ดังนั้นควรมีการขยายจดุที่ออกแบบให้ชัดเจน ในการน าเสนอผลงาน 

 การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี เพื่อการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบบ้านของชาวไทพวนที่บ้านเชียงพบว่า เป็นการออกแบบที่สะดวก

ต่อการใช้งาน การเข้าถึง การก่อสร้างที่รวดเร็ว และความปลอดภัยเรื่องการมรหลังคากันแดดกันฝน

ซึ่งรูปแบบนั้นมีความสอดคลอ้งกับรูปแบบอาคารสถานีรถไฟความเร็วจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีลักษณะ

อาคาร 3 ชั้น เป็นสถานียกระดับซึ่งจะมีชานชาลาอยู่ช้ันบนสุด และชั้นล่างสุดจะเป็นพ้ืนที่อ านวย

ความสะดวก อาคารจะมีลักษณะยาวขนานกับรางรถไฟ และปัญหาที่ตอ้งแก้ไขเรื่องหลังคาที่ใช้

ป้องกันแสงแดดและพายุฝนนั้น ผู้วิจัยได้มกีารออกแบบหลังคาที่ใช้ข้อดีของหลังคาจั่วแบบบ้านไม้ของ

ชาวพวนที่บ้านเชยีง จะมี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นหลังคาของตัวบ้านหรือส่วนหลักและชานบ้านจะเป็น

หลังคาอีกชั้นเพื่อป้องกันฝนเข้ามาในตัวบ้าน 
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ภาพที่ 105 แบบสถาปัตยกรรมของลาวพวนที่บ้านเชียง 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบหลังคาที่มี 2 ชั้นเพ่ือป้องกันแสงแดดจากพระอาทิตย์ พายุฝน โดยให้

ชายหลังคาให้ลงต่ าจากพื้นถึงชายคาจะสูง 2.00 เมตรและยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟได ้

 ผู้วิจัยได้มีความสนใจทางด้านการออกแบบพื้นที่อ านวยความสะดวกเรื่องการใช้น้ า

ภายในโครงการ ผู้วิจัยได้ใช้พ้ืนที่ใต้อาคารเพื่อกักเก็บน้ าและเป็นบ่อพักน้ าเพ่ือน ามาใช้ภายในอาคาร

และน้ าบริเวณทางเข้าอาคารจะมีบ่อน้ าเพ่ือใช้ข้อดีของทิศทางลมช่วยน าความเย็นของผิวน้ าเข้ามาใน

อาคาร แต่ปริมาณน้ าอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้น้ าในหน้าแล้ง และไมเ่พียงพอต่อการเก็บน้ าในหน้า

ฝน เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ าฝนมากท าให้ระบายไม่ทันจึงเกินน้ าท่วมขึ้น

บ่อยครั้ง แต่บริเวณสถานีรถไฟเป็นเนินสูงกว่าพ้ืนที่ในตัวเมืองจึงไม่ค่อยเกิดน้ าท่วมบริเวณสถานีรถไฟ

ซึ่งจะมีเรื่องการระบายน้ าลงท่อน้ าช้าจึงเกิดการขังเล็กน้อย ดังนั้นการออกแบบพ้ืนที่เก็บน้ าจึงต้องมี

การปล่อยน้ าที่มีปริมาณเกิน พ้ืนที่ในการเกบ็ส่งผลให้น้ าทีใ่ช้ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ท าให้ต้องมีการ

ใช้น้ าจากทางอ่ืนช่วยอีกทาง 

 ปัญหาเรื่องสภาพอากาศในปัจจุบัน ผู้วิจัยตอ้งการให้มีการศึกษาเพ่ิมเรื่องสภาพอากาศ

ที่เริ่มมีการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่รุนแรงมากขึ้น เช่น แสงอาทิตย์ส่งผลให้อากาศรอ้นมากกว่าปีที่

ผ่านๆมา ต้นไม่พืชผักเหี่ยวเฉาตาย น้ าในเขื่อน น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติมีปริมาณลดลงมากหรือไม่

เพียงพอต่อการบริโภค พายุฝนมีความรุนแรงสามารถท าให้เสาไฟฟ้า ต้นไม้ใหญ่หักหรือโค่นลงมาถูก

บ้านเรือน รถยนต์ หรือแม้กระทั้งป้ายโฆษณาก็เป็นอันตรายได้จึงต้องศึกษาการซ่อมแซมหรือการ

ช ารดุของอาคารด้วย ว่าจะออกแบบอย่างไรให้ปลอดภัยจากสภาพอากาศในช่วงพายุที่มีความรุนแรง

เพื่อความปลอดภัยของบริเวณใกล้เคียงด้วย 
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3. ข้อเสนอแนะ 

 โครงการศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานีสู่การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่จังหวัด

อุดรธานี ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบภายในสถานีรถไฟภาคอีสานที่มีการรองรับผู้ที่จะเข้ามา

ใช้งาน การใช้วัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

 3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

  3.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบป้ายภายในอาคาร ควรมีการศึกษาเรือ่งวัสดุ

ดินเผาที่ใช้ระบบการขึ้นโมเดล ในการผลิต เพื่อการทดลองในครั้งต่อไปเป็นการพัฒนารูปแบบระบบ

ป้ายที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น 

  3.1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสถานีรถไฟความเร็ว เป็น

สถานที่ส าคญัในการออกแบบอาคารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ และถ้าอาคารนั้นเป็นอาคารประหยัด

พลังงานโดยการใช้วัสดุท้องถิ่น พลังงานความเย็นจากธรรมชาติ เช่น ลม น้ า และฝน เป็นต้น น ามาใช้

ประโยชน์เนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่เปลืองค่าใช้จ่าย และพลังงานทางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ใน

เวลากลางวันแทนการใช้ไฟฟ้าเป็นการลดค่าใช้จ่าย และลดความร้อนจากไฟฟ้า ส่วนการออกแบบ

ผนังที่ใช้วัสดุดินเผาสร้างในรปูแบบผนัง 2 ชั้น และใช้ระบบน้ าภายในอาคารให้มีการไหลผ่านช่องว่าง

ระหว่างผนังเพื่อสร้างความเย็นและกันแสงแดดในพื้นที่ถูกแสงแดดเวลาช่วงบ่าย เป็นต้น 

  3.1.3 หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการสนับสนนุการน าวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้ได้มากที่สุด

เพื่อลดต้นทุนในการน าเข้า หรือขนย้ายวัสดุ เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่และยังสร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับคนในจงัหวัด และประเทศไทยที่มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

  3.1.4 กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ควรมีการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว

โดยการใช้รถไฟความเร็ว เป็นการกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจการซื้อขายภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศได้ แลว้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาใช้

บริการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วที่แต่ละสถานีมีอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่นั้นสามารถเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแบบใหม่ได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในจังหวัดและประเทศไทยได้ 

 3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งต่อไป 

  จากการได้ทดลอง โดยการจ าลองภาพออกมาแล้วนั้นยังต้องมีการปรับปรุงเรื่อง

ระบบการติดตั้งป้ายและวัสดุให้มีการลงลึกเรื่องรายละเอียด เช่น 

  3.2.1 ควรมีการศึกษาเฉพาะ เรื่องระบบป้ายที่ใช้ดินเผา ว่าจะต้องผลิตอย่างไร 

น้ าหนักในการติดต้ัง ติดตั้งลักษณะใด กระบวนการในการท าต้องมีการศึกษาโดยละเอียด ซึ่งสามารถ

พัฒนาต่อเป็นโครงการศึกษาต่อยอดได้ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถน าไปพัฒนาปรับใช้กับรูปแบบสถานี
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รถไฟอุดรธานีได้ แต่ควรศึกษาเรื่องการใช้ป้ายดินเผาเพิ่มเติมเพราะเรื่องการใช้น้ าหนักจ านวนมาก

อาจจะเกิดอันตรายได้ ควรมีการให้ผู้ทีม่ีความรู้เรื่องการออกแบบการรับน้ าหนัก และผูท้ี่เชี่ยวชาญ

ทางด้านวัสดุนั้นด้วย 

  3.2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องอาคารประหยัดพลังงานให้มีประสทิธิภาพมาก

ขึ้น โดยการใช้พลังงานของคนมาสร้างให้เกดิประโยชน์ และการใช้ผนังสองชั้นพ้ืนที่ระหว่างผนังจะมี

การใช้น้ าเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่เนื่องจากระยะเวลาและขอบเขตของงานจึงไม่

สามารถศึกษาลงรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะต้องใช้ความรู้ทางเซรามิกกับเรื่องโครงสร้างเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากเป็นการรับน้ าหนักของผนังสองชั้นและระบบน้ าที่จะน ามาใช้ ซึ่งหัวข้อน้ี

สามารถต่อยอดโครงการศึกษาเรื่องผนังป้องกันความร้อนโดยใช้น้ า (ซึง่ใช้ความรู้เรื่องโอ่งดินใส่น้ าดื่ม)

เป็นการต่อยอดที่ใช้วัสดุที่ในท้องถิ่นทางภาคอีสานในการศึกษา และอาจศึกษาควบคู่กับเรื่องการกัก

เก็บน้ าใต้อาคารเพื่อหมุนเวียนใช้ในอาคารนั้น เป็นการใช้ประโยชน์จากน้ าฝนที่มีปริมาณมากเป็นการ

แก้ปัญหาเรื่องขาดน้ า หรือช่วงน้ าท่วมได้  

 สรุปผลการศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สู่การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่

จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสถานีรถไฟอุดรธานี โดยการน าประโยชน์จากวัสดุใน

ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มมีีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่

นั้น เป็นการสร้างรายได้ ความภาคภูมิใจของคนในจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจทางด้าน

สินค้าของจังหวัด และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสถานีรถไฟให้กับประเทศไทยในอนาคต   
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แบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม 
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ภาพลวดลายบ้านเชียง และลายที่พัฒนาจากลายบ้านเชียง 
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1. ภาพลวดลายบ้านเชียง 

 ภาพลายจากภาชนะดินเผาบ้านเชียงเพิ่มเติมจากเนื้อหาบทที่ 4 เป็นลายเขียนสีบ้าน

เชียงที่มีการวาดลายจากรูปทรงเรขาคณิต สัตว ์และธรรมชาติ(น้ า ลม ไฟ ใบไม้ ต้นไม้) มาสร้างสรรค์

เป็นลวดลายเขียนสีบ้านเชียง 

 ลายจากธรรมชาต ิ

 
ภาพที่ 106 ลายประแจจีน 

 
ภาพที่ 107 ลายรูปตัวเอส ในวงกลม วงรี และรูปไข่ 

 
ภาพที่ 108 กลุ่มลายโค้ง: ลายลูกคลื่น / ลายน้ า 
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ภาพที่ 109 ลายขอเกี่ยว 

 
ภาพที่ 110 ลายรูปไข่ทับกันเป็นลูกโซ ่

 
ภาพที่ 111 ลายใบไม ้

 
ภาพที่ 112 รูปตัวเอส ในลายประแจจีนผสมกับลายก้านขด 
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2. ภาพลวดลายที่พัฒนาจากลายเขียนสีบ้านเชียง 

  
ภาพที่ 113 แบบลายที ่5 

 แบบที่ 5 เป็นลายรูปตัวเอสในวงรี และเส้นโค้ง เป็นลายที่ออกแบบในการท ากระเบื้องปู

พื้นสีที่ใช้เป็นสดีินเทศ และสีฟ้า และมีการปรับโทนสีให้เข้มและอ่อน 

     
ภาพที่ 114 แบบลายที ่6 

 แบบที่ 6 เป็นลายแย้หรือกิ้งก่า กับลายใบไม้ โทนสีใช้สีดนิเทศ และปรบัสีเข้มอ่อน สือ่

ถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี 

   
ภาพที่ 115 แบบลายที ่7 
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 แบบที่ 7 เป็นลายรูปตัวเอส ในลายประแจจีนและลายก้านขดหรือลายก้นหอยแสดงถึง

ความหลากหลาย เป็นการออกแบบในรูปแบบของกระเบ้ือง 

 
ภาพที่ 116 แบบลายที่ 8 

 แบบที่ 8 เป็นลายคลื่นกับลายก้านขดหรือก้นหอย ส่วนแถบด้านล่างเป็นลายลูกคลื่น

ลายตั้งเก็บรายละเอียดด้วยเส้นโค้ง สีที่ใช้เป็นสีฟ้าอ่อน 
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ตารางข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และภาพเบื้องหลังของโครงการ 
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1. ตารางข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานีสู่การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่ 

จังหวัดอุดรธานี 

ตารางที่ 11 ตารางการปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ข้อเสนอแนะ 
รองศาสตราจารย์ น้้าอ้อย สายหู 

การพิจารณาของ
นักศึกษาปรับปรุง/

ไม่ปรับปรุง 

เหตุผล/ค้าชี้แจง
เพิ่มเติม(โปรดระบุเลข
หน้าที่ได้ปรับปรุงด้วย) 

1. แก้ไขภาพข้อมูลของภาพ Universal design ปรับปรุง หน้า 38-45  บทที ่2 
2. ขยายแปลนในส่วนที่ออกแบบให้ใหญ่ขึ้น ปรับปรุง หน้า 87-90  บทที ่6 
3. ระบุบริเวณที่รองรับผู้พิการ ปรับปรุง หน้า 87-90  บทที ่6 
4. รูปตัดชั้น 1-3 ที่แสดงรูปแบบของหลังคา ปรับปรุง หน้า 97      บทที ่6 
5. ใส่ค่าสีให้ชัดเจนและระบุค่าสีที่ใช้ในโครงการ ปรับปรุง หน้า 63      บทที ่4 
6. ภาพจ าลองส่วนขายตั๋วรถไฟช้ันGround ปรับ
ฝ้าเพดานให้อ่อนลง 

ปรับปรุง หน้า 94      บทที ่6 

7. ป้ายที่ใช้ในโครงการให้มีสีที่แตกต่างกันเพื่อ
ความชัดเจนในการอ่าน 

ปรับปรุง หน้า 94-96  บทที ่6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ 
1. ลดเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาออกใช้ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงาน 

ปรับปรุง หน้า 5-45    บทที ่2 

2. วัสดุดินเผาที่ใช้ท าระบบป้ายควรมีชิ้นงานจริง
ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการผลิต การติดตั้ง 
การเผาช้ินงาน 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากระยะเวลาการ
ผลิตและสภาพอากาศ
และระยะเวลาใน
การศึกษามีจ ากัด 

3. ระบุค่าสีให้มีความชัดเจน(CMYK) เพื่อคุมโทน ปรับปรุง หน้า 63     บทที ่4 
4. ประเด็นที่ศึกษาคืออะไร ระบุให้ชัดเจนเรื่องที่
ศึกษาอะไรคือตัวน า 

ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
น าเสนอและ
รายละเอียดข้อมูลใน
เอกสาร 
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ตารางที่ 11 ตารางการปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี

การพิจารณาของ

นักศึกษาปรับปรุง/

ไม่ปรับปรุง 

เหตุผล/ค้าชี้แจง

เพิ่มเติม(โปรดระบุเลข

หน้าที่ได้ปรับปรุงด้วย) 

1. การน าเสนอ ขนาดเล็กไปท าให้ไม่เห็น

รายละเอียดของงาน ควรน าเสนอโดยใช้จอแสดง

แสดงภาพในการน าเสนอ 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากเป็น

ข้อเสนอแนะในเรื่องการ

น าเสนอผลงานในการ

สอบจบ ผู้วิจัยจะน า

แนะน าไปปรับใช้ในการ

ท างานในสายอาชีพ 

2. ขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในระบบป้าย

ตั้งพืน้มีขนาดเล็กไป 

ปรับปรุง หน้า 71-72  บทที ่5 

3. ขนาดสัญลกัษณ์(Pictogram) ควรมีขนาดใหญ่

กว่านี้ระบบป้ายตั้งพ้ืน 

ปรับปรุง หน้า 81      บทที ่5 

4. สีที่ใช้ในโครงการเวลาน าเสนอไม่ตรงกับใน

หนังสือมีความแตกต่างมากเกินไป ควรระบุค่าส ี

ปรับปรุง หน้า 76-81  บทที ่5 

5. วัสดุในการน าเสนอควรมีวัสดุจริงในการ

น าเสนอชิ้นงานอาจจะใช้ขนาดเล็กลงแต่ต้องให้

ได้สัดส่วน 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากเป็น

ข้อเสนอแนะในเรื่องการ

น าเสนอผลงานในการ

สอบจบ  

6. การน าเสนอรูปด้านควรมีเส้นพื้น ปรับปรุง หน้า 70-81  บทที ่5 

รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 

1. ภาพรูปตัดโครงการควรมีชั้น1-3  ปรับปรุง หน้า 97      บทที ่6 

2. ระบุค่าสีที่ใช้ในโครงการให้ชัดเจน เช่นระบบ

ป้ายที่ใช้ในโครงการ 

ปรับปรุง หน้า 76-81  บทที ่5 

3. การน าเสนอควรมีวัสดุจริงเพ่ือแสดงถึงผลจาก

การศึกษาว่าดีหรือไม่เหมาะอย่างไร 

ปรับปรุง หน้า 100     บทที ่7 
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ตารางที่ 11 ตารางการปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

รองศาสตราจารย์ ปรีชา  ปัน้กล่้า 

การพิจารณาของ

นักศึกษาปรับปรุง/

ไม่ปรับปรุง 

เหตุผล/ค้าชี้แจง

เพิ่มเติม(โปรดระบุเลข

หน้าที่ได้ปรับปรุงด้วย) 

1. คู่สีที่ใช้ในโครงการ ปรับปรุง หน้า 63        บทที ่4 

2. แบบแสดงรูปตัดไม่ตรงความจริง ปรับปรุง หน้า 97        บทที ่6 

3. สีที่ใช้มีมากไปให้ระบุสีที่ใช้ให้ชัดเจน ปรับปรุง หน้า 76-81    บทที ่5 

4. ควรมีวัสดุจริง ปรับปรุง ตัวอย่างวัสดุดินเผาจริง

ที่ใช้เล็กกว่าขนาดจริง 1 

เท่า 

5. ค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดงผล ปรับปรุง เนื่องจากการน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการสีที่ได้

มีความคลาดเคลื่อนจาก

การปริ้นผลงานจึงแก้

โดยการระบุค่าสีที่ใช้ใน

โครงการในเอกสาร 

6. การแสดงผลงานไม่ชัดเจน ขาดวัสดุในการ

น าเสนอ ท าให้ไม่ชัดเจน 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากระยะเวลาใน

การศึกษาเพิ่มเติมไม่

เพียงพอกับเวลาใน

การศึกษา 

7. pictogram เล็กไป ในระบบป้าย ปรับปรุง หน้า 81         บทที ่5 

8. ธรรมชาติของวัสดุกับการผลิต ปรับปรุง หน้า 99-101   บทที ่7 

9. ภาพจ าลองกับการใช้สีในการออกแบบ(ป้าย) ปรับปรุง หน้า 80-81     บทที ่5 

 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อแจงรายละเอียดของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านวันที่สอบ 6 ธ.ค. 2559 แล้ว

ได้ท าการปรับปรุงตามค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น ผู้วิจัยได้อภิปรายปัญหาของการท างาน 

และประโยชน์ที่สามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อสนับสนนุการออกแบบที่ยั่งยืนในอนาคต 
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2. ภาพเบื้องหลังของการท้างาน 

 
ภาพที ่117 การน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ธ.ค. 2559) 

 การน าเสนอผลงานการออกแบบ จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 

 1. สีที่ใช้น าเสนอไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างในการท างาน เช่น 

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ผลงาน ร้านพิมพ์ผลงานแต่ละร้านมีการตั้งค่าสีที่มีความแตกตา่งกัน 

 2. ขนาดภาพผลงานมีขนาดเล็กเกินไปท าให้มองไม่ชัดเจน ดังนั้นควรขยายภาพให้ใหญ่

ขึ้นหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วงในการน าเสนอ เพื่อท าให้ผลงานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความ

ต่อเนื่องของเนื้องาน และประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน 

 3. ตัวอย่างวัสดุที่น าเสนอ ผูว้ิจัยได้ใช้วัสดุทดแทนเป็นไม ้MDF เพราะเห็นรายละเอียด

ของลวดลายชัดเจนกว่า ไม่ต้องค านึงถึงสภาพอากาศในการท าตัวอย่างชิ้นงาน ราคาถูกกว่า เป็นต้น  

 จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยควรใช้วัสดุจริง คือวัสดุดินเผามาน าเสนอ เพื่อจะ

ได้เห็นความเป็นไปได้ของงานว่าสามารถท าได้จริง หรือท าได้แต่ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องอะไร ซึ่ง

การศึกษาน้ีสามารถพัฒนาต่อยอดของงานวิจัยเฉพาะ เรื่องการใช้วัสดุดินเผามาสร้างเป็นรูปแบบป้าย

สัญลักษณ์ หรอืป้ายบอกทางภายในสถานี เป็นต้น 
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ภาพที่ 118 เบื้องหลังการติดตั้งผลงานในการน าเสนอ 

 จากภาพ เป็นพื้นที่ติดต้ังผลงานในการตรวจความคืบหน้าครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ซึ่งมีผู้วิจัยและบุคคลอื่นที่จะตรวจความคืบหน้าครั้งที่ 1 จ านวน 10 คน ซึ่งแต่ละคนสามารถเลือก

พื้นที่ในการน าเสนอได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยได้ติดตั้งผลงานในระดับสูงกว่าปกติ จึงต้องมีการใชช้บันได

เพื่อช่วยในการติดตั้งผลงานในครั้งนี ้
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ภาพที่ 119 ภาพชานชาลาสถานีรถไฟรามค าแหง 

 จากภาพ เป็นชานชาลาของสถานีรถไฟรามค าแหง มีลักษณะของรางรถไฟอยู่ด้านนอก 

จะมีที่นั่งรอขบวนรถไฟประมาณ 2 - 3 ที่นั่ง และบริเวณรอขบวนรถไฟจะเป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 

แต่ยังขาดเรื่องความปลอดภัยในส่วนของทางขึ้นขบวนรถไฟไม่มีที่กั้นกันตก จึงมีความเสี่ยงได้หากมี

เด็ก หรือผู้พิการเข้ามาใช้งานชานชาลานี้  

 ดังนั้นควรจะมีการออกแบบที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้งานของสถานี

รถไฟความเร็ว เป็นต้น 
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ภาพที่ 120 ภาพบันไดทางลงชานชาลาสถานีรถไฟพญาไท 

 จากภาพเป็นสถานีแบบเปิดโล่ง ชานชาลาอยู่ชั้นบนสุด และมีทางเช่ือมต่อกับสถานี

รถไฟบีทีเอสพญาไท ซึ่งระหว่างทางเชื่อมมีร้านค้า ร้านเครื่องด่ืม และธนาคารเพ่ือแลกเปลี่ยนเงินตรา 

มีพื้นที่ส าหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการรถไฟเพื่ออ านวยความสะดวกของสถานีรถไฟ แต่การออกแบบ

สถานีรถไฟยังขาดเรื่องของที่กันฝนช่วงฤดูฝน 

 ดังนั้น การออกแบบอาคารนั้น จะต้องค านึงถึงวัสดุที่จะน ามาออกแบบนั้นต้องมีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ท าการออกแบบ ซึ่ง

เป็นการอ านวยความสะดวกของผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในอาคาร เป็นต้น 
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ภาพที่ 121 ภาพทางเชื่อมสถานีรถไฟบีทีเอสพญาไทกับสถานีรถไฟพญาไท 

 

 
ภาพที่ 122 การน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ (ICAD) 
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ใบประกาศการน้าเสนอ 

 

ภาพที่ 123 ใบการเผยแพร่ผลงาน (ICAD) 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวณัฐพร  ตรีสุริยาแสงโชติ 

ที่อยู ่   74/111 ซ.12 หมู่บ้านเสริฐศริิ หมู่4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง  

   จ.สมุทรสาคร  74000 

E-mail   nut.3treesuriyasangchot@gmail.com 

โทรศัพท ์   086-226-4645 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2557  จบการศึกษาหลักสูตร  คณะศิลปะและการออกแบบ  

   สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต  

 พ.ศ. 2559  ก าลังศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัญฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2556 - 2557 บริษัท Design D Interior 

 พ.ศ. 2556 - 2557 บริษัท Urban Concept 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รับงานอิสระ 

ประวัติการแสดงผลงาน 

 พ.ศ. 2559  ร่วมแสดงผลงาน The 3rd International Creative Art  

    Disseminating (ICAD) 2016 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

ภาพลวดลายบ้านเชียง และลายที่พัฒนาจากลายบ้านเชียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

1. ภาพลวดลายบ้านเชียง 

 ภาพลายจากภาชนะดินเผาบ้านเชียงเพิ่มเติมจากเนื้อหาบทที่ 4 เป็นลายเขียนสีบ้าน

เชียงที่มีการวาดลายจากรูปทรงเรขาคณิต สัตว ์และธรรมชาติ(น้้า ลม ไฟ ใบไม้ ต้นไม้) มาสร้างสรรค์

เป็นลวดลายเขียนสีบ้านเชียง 

 ลายจากธรรมชาต ิ

 
ภาพที่ 106 ลายประแจจีน 

 
ภาพที่ 107 ลายรูปตัวเอส ในวงกลม วงรี และรูปไข่ 

 
ภาพที่ 108 กลุ่มลายโค้ง: ลายลูกคลื่น / ลายน้้า 
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ภาพที่ 109 ลายขอเกี่ยว 

 
ภาพที่ 110 ลายรูปไข่ทับกันเป็นลูกโซ ่

 
ภาพที่ 111 ลายใบไม ้

 
ภาพที่ 112 รูปตัวเอส ในลายประแจจีนผสมกับลายก้านขด 
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2. ภาพลวดลายที่พัฒนาจากลายเขียนสีบ้านเชียง 

  
ภาพที่ 113 แบบลายที ่5 

 แบบที่ 5 เป็นลายรูปตัวเอสในวงรี และเส้นโค้ง เป็นลายที่ออกแบบในการท้ากระเบื้องปู

พื้นสีที่ใช้เป็นสดีินเทศ และสีฟ้า และมีการปรับโทนสีให้เข้มและอ่อน 

     
ภาพที่ 114 แบบลายที ่6 

 แบบที่ 6 เป็นลายแย้หรือกิ้งก่า กับลายใบไม้ โทนสีใช้สีดนิเทศ และปรบัสีเข้มอ่อน สือ่

ถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี 

   
ภาพที่ 115 แบบลายที ่7 
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 แบบที่ 7 เป็นลายรูปตัวเอส ในลายประแจจีนและลายก้านขดหรือลายก้นหอยแสดงถึง

ความหลากหลาย เป็นการออกแบบในรูปแบบของกระเบ้ือง 

 
ภาพที่ 116 แบบลายที่ 8 

 แบบที่ 8 เป็นลายคลื่นกับลายก้านขดหรือก้นหอย ส่วนแถบด้านล่างเป็นลายลูกคลื่น

ลายตั้งเก็บรายละเอียดด้วยเส้นโค้ง สีที่ใช้เป็นสีฟ้าอ่อน 
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ภาคผนวก ค 

ตารางข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และภาพเบื้องหลังของโครงการ 
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1. ตารางข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานีสู่การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่ 

จังหวัดอุดรธานี 

ตารางที่ 11 ตารางการปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ข้อเสนอแนะ 
รองศาสตราจารย์ น้้าอ้อย สายหู 

การพิจารณาของ
นักศึกษาปรับปรุง/

ไม่ปรับปรุง 

เหตุผล/ค้าชี้แจง
เพิ่มเติม(โปรดระบุเลข
หน้าที่ได้ปรับปรุงด้วย) 

1. แก้ไขภาพข้อมูลของภาพ Universal design ปรับปรุง หน้า 38-45  บทที ่2 
2. ขยายแปลนในส่วนที่ออกแบบให้ใหญ่ขึ้น ปรับปรุง หน้า 87-90  บทที ่6 
3. ระบุบริเวณที่รองรับผู้พิการ ปรับปรุง หน้า 87-90  บทที ่6 
4. รูปตัดชั้น 1-3 ที่แสดงรูปแบบของหลังคา ปรับปรุง หน้า 97      บทที ่6 
5. ใส่ค่าสีให้ชัดเจนและระบุค่าสีที่ใช้ในโครงการ ปรับปรุง หน้า 63      บทที ่4 
6. ภาพจ้าลองส่วนขายตั๋วรถไฟช้ันGround ปรับ
ฝ้าเพดานให้อ่อนลง 

ปรับปรุง หน้า 94      บทที ่6 

7. ป้ายที่ใช้ในโครงการให้มีสีที่แตกต่างกันเพื่อ
ความชัดเจนในการอ่าน 

ปรับปรุง หน้า 94-96  บทที ่6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ 
1. ลดเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาออกใช้ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงาน 

ปรับปรุง หน้า 5-45    บทที ่2 

2. วัสดุดินเผาที่ใช้ท้าระบบป้ายควรมีชิ้นงานจริง
ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการผลิต การติดตั้ง 
การเผาช้ินงาน 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากระยะเวลาการ
ผลิตและสภาพอากาศ
และระยะเวลาใน
การศึกษามีจ้ากัด 

3. ระบุค่าสีให้มีความชัดเจน(CMYK) เพื่อคุมโทน ปรับปรุง หน้า 63     บทที ่4 
4. ประเด็นที่ศึกษาคืออะไร ระบุให้ชัดเจนเรื่องที่
ศึกษาอะไรคือตัวน้า 

ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
น้าเสนอและ
รายละเอียดข้อมูลใน
เอกสาร 
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ตารางที่ 11 ตารางการปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี

การพิจารณาของ

นักศึกษาปรับปรุง/

ไม่ปรับปรุง 

เหตุผล/ค้าชี้แจง

เพิ่มเติม(โปรดระบุเลข

หน้าที่ได้ปรับปรุงด้วย) 

1. การน้าเสนอ ขนาดเล็กไปท้าให้ไม่เห็น

รายละเอียดของงาน ควรน้าเสนอโดยใช้จอแสดง

แสดงภาพในการน้าเสนอ 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากเป็น

ข้อเสนอแนะในเรื่องการ

น้าเสนอผลงานในการ

สอบจบ ผู้วิจัยจะน้า

แนะน้าไปปรับใช้ในการ

ท้างานในสายอาชีพ 

2. ขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในระบบป้าย

ตั้งพืน้มีขนาดเล็กไป 

ปรับปรุง หน้า 71-72  บทที ่5 

3. ขนาดสัญลกัษณ์(Pictogram) ควรมีขนาดใหญ่

กว่านี้ระบบป้ายตั้งพ้ืน 

ปรับปรุง หน้า 81      บทที ่5 

4. สีที่ใช้ในโครงการเวลาน้าเสนอไม่ตรงกับใน

หนังสือมีความแตกต่างมากเกินไป ควรระบุค่าส ี

ปรับปรุง หน้า 76-81  บทที ่5 

5. วัสดุในการน้าเสนอควรมีวัสดุจริงในการ

น้าเสนอชิ้นงานอาจจะใช้ขนาดเล็กลงแต่ต้องให้

ได้สัดส่วน 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากเป็น

ข้อเสนอแนะในเรื่องการ

น้าเสนอผลงานในการ

สอบจบ  

6. การน้าเสนอรูปด้านควรมีเส้นพื้น ปรับปรุง หน้า 70-81  บทที ่5 

รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 

1. ภาพรูปตัดโครงการควรมีชั้น1-3  ปรับปรุง หน้า 97      บทที ่6 

2. ระบุค่าสีที่ใช้ในโครงการให้ชัดเจน เช่นระบบ

ป้ายที่ใช้ในโครงการ 

ปรับปรุง หน้า 76-81  บทที ่5 

3. การน้าเสนอควรมีวัสดุจริงเพ่ือแสดงถึงผลจาก

การศึกษาว่าดีหรือไม่เหมาะอย่างไร 

ปรับปรุง หน้า 100     บทที ่7 
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ตารางที่ 11 ตารางการปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

รองศาสตราจารย์ ปรีชา  ปัน้กล่้า 

การพิจารณาของ

นักศึกษาปรับปรุง/

ไม่ปรับปรุง 

เหตุผล/ค้าชี้แจง

เพิ่มเติม(โปรดระบุเลข

หน้าที่ได้ปรับปรุงด้วย) 

1. คู่สีที่ใช้ในโครงการ ปรับปรุง หน้า 63        บทที ่4 

2. แบบแสดงรูปตัดไม่ตรงความจริง ปรับปรุง หน้า 97        บทที ่6 

3. สีที่ใช้มีมากไปให้ระบุสีที่ใช้ให้ชัดเจน ปรับปรุง หน้า 76-81    บทที ่5 

4. ควรมีวัสดุจริง ปรับปรุง ตัวอย่างวัสดุดินเผาจริง

ที่ใช้เล็กกว่าขนาดจริง 1 

เท่า 

5. ค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดงผล ปรับปรุง เนื่องจากการน้าเสนอ

ต่อคณะกรรมการสีที่ได้

มีความคลาดเคลื่อนจาก

การปริ้นผลงานจึงแก้

โดยการระบุค่าสีที่ใช้ใน

โครงการในเอกสาร 

6. การแสดงผลงานไม่ชัดเจน ขาดวัสดุในการ

น้าเสนอ ท้าให้ไม่ชัดเจน 

ไม่ปรับปรุง เนื่องจากระยะเวลาใน

การศึกษาเพิ่มเติมไม่

เพียงพอกับเวลาใน

การศึกษา 

7. pictogram เล็กไป ในระบบป้าย ปรับปรุง หน้า 81         บทที ่5 

8. ธรรมชาติของวัสดุกับการผลิต ปรับปรุง หน้า 99-101   บทที ่7 

9. ภาพจ้าลองกับการใช้สีในการออกแบบ(ป้าย) ปรับปรุง หน้า 80-81     บทที ่5 

 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อแจงรายละเอียดของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านวันที่สอบ 6 ธ.ค. 2559 แล้ว

ได้ท้าการปรับปรุงตามค้าแนะน้าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น ผู้วิจัยได้อภิปรายปัญหาของการท้างาน 

และประโยชน์ที่สามารถน้าไปศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อสนับสนนุการออกแบบที่ยั่งยืนในอนาคต 
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2. ภาพเบื้องหลังของการท้างาน 

 
ภาพที ่117 การน้าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ธ.ค. 2559) 

 การน้าเสนอผลงานการออกแบบ จากค้าแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 

 1. สีที่ใช้น้าเสนอไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างในการท้างาน เช่น 

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ผลงาน ร้านพิมพ์ผลงานแต่ละร้านมีการตั้งค่าสีที่มีความแตกตา่งกัน 

 2. ขนาดภาพผลงานมีขนาดเล็กเกินไปท้าให้มองไม่ชัดเจน ดังนั้นควรขยายภาพให้ใหญ่

ขึ้นหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วงในการน้าเสนอ เพื่อท้าให้ผลงานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความ

ต่อเนื่องของเนื้องาน และประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการน้าเสนอผลงาน 

 3. ตัวอย่างวัสดุที่น้าเสนอ ผูว้ิจัยได้ใช้วัสดุทดแทนเป็นไม ้MDF เพราะเห็นรายละเอียด

ของลวดลายชัดเจนกว่า ไม่ต้องค้านึงถึงสภาพอากาศในการท้าตัวอย่างชิ้นงาน ราคาถูกกว่า เป็นต้น  

 จากค้าแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยควรใช้วัสดุจริง คือวัสดุดินเผามาน้าเสนอ เพื่อจะ

ได้เห็นความเป็นไปได้ของงานว่าสามารถท้าได้จริง หรือท้าได้แต่ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องอะไร ซึ่ง

การศึกษาน้ีสามารถพัฒนาต่อยอดของงานวิจัยเฉพาะ เรื่องการใช้วัสดุดินเผามาสร้างเป็นรูปแบบป้าย

สัญลักษณ์ หรอืป้ายบอกทางภายในสถานี เป็นต้น 
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ภาพที่ 118 เบื้องหลังการติดตั้งผลงานในการน้าเสนอ 

 จากภาพ เป็นพื้นที่ติดต้ังผลงานในการตรวจความคืบหน้าครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ซึ่งมีผู้วิจัยและบุคคลอื่นที่จะตรวจความคืบหน้าครั้งที่ 1 จา้นวน 10 คน ซึ่งแต่ละคนสามารถเลือก

พื้นที่ในการน้าเสนอได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยได้ติดตั้งผลงานในระดับสูงกว่าปกติ จึงต้องมีการใชช้บันได

เพื่อช่วยในการติดตั้งผลงานในครั้งนี ้
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ภาพที่ 119 ภาพชานชาลาสถานีรถไฟรามค้าแหง 

 จากภาพ เป็นชานชาลาของสถานีรถไฟรามค้าแหง มีลักษณะของรางรถไฟอยู่ด้านนอก 

จะมีที่นั่งรอขบวนรถไฟประมาณ 2 - 3 ที่นั่ง และบริเวณรอขบวนรถไฟจะเป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 

แต่ยังขาดเรื่องความปลอดภัยในส่วนของทางขึ้นขบวนรถไฟไม่มีที่กั้นกันตก จึงมีความเสี่ยงได้หากมี

เด็ก หรือผู้พิการเข้ามาใช้งานชานชาลานี้  

 ดังนั้นควรจะมีการออกแบบที่ค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้งานของสถานี

รถไฟความเร็ว เป็นต้น 
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ภาพที่ 120 ภาพบันไดทางลงชานชาลาสถานีรถไฟพญาไท 

 จากภาพเป็นสถานีแบบเปิดโล่ง ชานชาลาอยู่ชั้นบนสุด และมีทางเช่ือมต่อกับสถานี

รถไฟบีทีเอสพญาไท ซึ่งระหว่างทางเชื่อมมีร้านค้า ร้านเครื่องด่ืม และธนาคารเพ่ือแลกเปลี่ยนเงินตรา 

มีพื้นที่ส้าหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการรถไฟเพื่ออ้านวยความสะดวกของสถานีรถไฟ แต่การออกแบบ

สถานีรถไฟยังขาดเรื่องของที่กันฝนช่วงฤดูฝน 

 ดังนั้น การออกแบบอาคารนั้น จะต้องค้านึงถึงวัสดุที่จะน้ามาออกแบบนั้นต้องมีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ท้าการออกแบบ ซึ่ง

เป็นการอ้านวยความสะดวกของผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในอาคาร เป็นต้น 
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ภาพที่ 121 ภาพทางเชื่อมสถานีรถไฟบีทีเอสพญาไทกับสถานีรถไฟพญาไท 

 

 
ภาพที่ 122 การน้าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ (ICAD) 
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ใบประกาศการน้าเสนอ 

 

ภาพที่ 123 ใบการเผยแพร่ผลงาน (ICAD) 



130 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
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 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รับงานอิสระ 

ประวัติการแสดงผลงาน 

 พ.ศ. 2559  ร่วมแสดงผลงาน The 3rd International Creative Art  

    Disseminating (ICAD) 2016 
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