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บทคัดย่อ 
 
ของเสีย เป็นปัญหาหนึ่งทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการขาดความตระหนักรู้ถึง

คุณค่าและความสําคัญของสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ วิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือการส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการของเสีย ที่นําไปสู่การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการ
พัฒนาศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการของเสีย ประกอบด้วยการจัดการน้ํา
เสียและการจัดการขยะ และแนวคิดการจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับการจัดการของเสียในอุทยาน
การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยโรงงานเตาเผาขยะ และโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา เพื่อเป็นประเด็นในการจัดแสดง และกําหนดแนวทางการออกแบบร่วมกับการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านศักยภาพของพื้นที่ตั้ง พฤติกรรมของผู้ใช้งาน พื้นที่ใช้สอย เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
และออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย โดยผ่านการประเมินแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
เสนอแนวทางในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 

ในการศึกษานี้ ได้นําผลที่ได้ในขั้นต้นมาทาํการออกแบบซึ่งประกอบด้วยการกําหนด
ที่ตั้งอาคารบนพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ 3 การกําหนดเส้นทางเพื่อทําการเชื่อมต่ออาคารกับ
สถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ซึ่งได้แก ่ โรงงานเตาเผาขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา และป่าชาย
เลน โดยศูนยแ์สดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียมีพื้นที่ใช้สอยรวม 7,750 ตารางเมตร พร้อมด้วย
บริการต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ และเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน 

ค าส าคญั: ศูนย์แสดงเทคโนโลย,ี โรงงานเตาเผาขยะ, โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา, การจัดการของเสีย  
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 ABSTRACT 
 
Waste is one of the environmental issues in which the promotion of 

understanding in waste management would lead to increasing the environmental 
conservation sensitivity through learning transfer in the Display Center of Waste 
Management Technologies.  

This research intends to collect the information and study about waste 
management such as solid waste and water waste. The concept of exhibition design 
is formulated in consistence with the incinerator plant and water treatment plant in 
Phuket Knowledge Park of Energy and Environment. Moreover, the study includes the 
content of the exhibition and design guidelines in architectural programming analysis. 
The analyses focus on site analysis, user behavior analysis and area requirements for 
designing the Display Center of Waste Management Technologies in Phuket 
Knowledge Park of Energy and Environment. 

Through site planning, the Display Center Building is appropriately 
located on solid waste landfill site no. 3. Walkways connecting the center with 
incinerator plant, the waste water treatment plant and mangrove forest are provided. 
The Display Center of Waste Management Technologies has a total building area of 
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7,750 square meters, providing complete services for visitors as well as building’s 
operators. 

 
Keywords: Display Center of Technologies, Incinerator plant, Water treatment plant, 
Waste management 
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อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด และคุณฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดีไซน์
ดีเวลอป จํากัด ที่ได้ช่วยให้คําแนะนําทั้งข้อมูลและแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
รวมทั้งช่วยประเมินแบบเพื่อให้กระบวนการวิจัยออกแบบสําเร็จลุล่วง 

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทุกท่านที่ให้คําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการทํา
วิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ธนากร ตาระกา ที่คอยช่วยเหลือและเสนอแนะในการทํา
วิทยานิพนธ์  และขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับพี่  ๆ บุคลากรทุกท่านที่ตรวจสอบรูปเล่มและเนื้อหา 
จนกระทั่งทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สําเร็จด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนร่วมรุ่นและน้อง ๆ รว่มสถาบัน ที่เป็นกําลังใจและ
ช่วยเหลือรวมทั้ง ให้คําแนะนํา จนกระทั่งสามารถสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน ปัจจุบันเป็นช่วงที่เกิดการขยายตัวทางด้าน 

ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การเพิ่มของประชากร (population growth) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
(economic growth) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (technological progress) นํามาซึ่งปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กําลังพัฒนา ได้แก่ ปัญหา
ปริมาณขยะมูลฝอย  ปัญหามลพิษทางน้ํา และปัญหาความเสื่อมโทรมและหมดสิ้นไปของสิ่งแวดล้อม 
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551) ปัญหาเหล่านี้เกิดจากมนุษย์เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมใน
ด้านวัตถุดิบในการผลิตหรือการนําไปใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่หลังจากการนําไปใช้ประโยชน์ได้
ก่อให้เกิด ของเสีย (waste) ที่ย้อนกลับมาทําลายสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความตระหนัก
รู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการของเสีย
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะสามารถสร้างความตระหนักรู้ นําไปสู่การปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สมพร แสงชัย, 2545) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 
จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดในปี พ.ศ. 2556 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 11,960,044 คน และมี
อัตราเพิ่มขึ้นทุกปี (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) อันนํามาซึ่งปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านขยะ ในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณขยะในจังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 260,420 ตัน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) แต่จังหวัดภูเก็ตสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าว ผ่านการใช้โรงงาน

มนุษย ์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนา 
ความเสื่อมโทรม
และหมดสิ้นไป 
ของทรัพยากร 

วัตถุดิบ 

ของเสีย 

ใช้ประโยชน์ 

ท าลาย 
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เตาเผาขยะ ร่วมกับการคัดแยกขยะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ทําให้ไม่มีปริมาณขยะสะสมภายในจังหวัด 
รวมถึงมีการจัดการน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและการนํากับไปใช้ผ่านโรงงานบําบัดน้ํา
เสีย ซึ่งสามารถนํามาเป็นต้นแบบของการจัดการของเสียในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศได้ 

เทศบาลนครภูเก็ตมียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2556-2561 ในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึง การรณรงค์ การสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวิภาพ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 4 ด้านคือ สร้างสรรค์การศึกษา สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ก่อให้เกดิโครงการ “อุทยานการเรียนรู้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภูเก็ต” บนพื้นทีบ่ริเวณโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอย ร่วมกับพ้ืนที่โรงงานบําบัดน้ําเสีย พื้นที่
แนวป่าชายเลน และพื้นทีส่วนสาธารณะสะพานหิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพที่ 1.2 แผนภาพแสดงองค์ประกอบและสถานที่จัดการของเสีย (เส้นประ) ในพื้นทีข่อง 

อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยาน
การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วยการออกแบบ “ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย” ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของอุทยาน และ การวางผังเพื่อเชื่อมโยงไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ภายในโครงการ โดยทําการศึกษาประเด็นด้านการจัดการของเสีย ร่วมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการของเสีย (waste management) ผ่านรูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการในอาคารและดูกระบวนการจริงในสถานที่จัดการข้องเสียในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันนําไปสู่ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
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1.2 ค าถามวิจยั 
 
1. ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย มีลักษณะทางกายภาพอย่างไร 
-  รูปแบบอาคาร ที่สอดคล้องกบัการจัดแสดงนิทรรศการด้านการจัดการของเสีย 
-  กิจกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งานและประเด็นการจัดการของเสีย ใน

การกําหนดรูปแบบพ้ืนที่ และขนาดพื้นที่ ภายในอาคาร  
2. ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย จะเช่ือมต่อกับสถานที่จัดการของเสียใน

พื้นที่ ได้แก่ โรงงานเตาเผาขยะ โรงงานบําบัดน้ําเสีย อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 
1. ศึกษาแนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
2. จัดทํารายละเอียดโครงการ และออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
3. เสนอแนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการ

เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยาน

การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ตมีขอบเขตดังนี้ 
การจัดการของเสียในงานวิจัยออกแบบนี้ได้แก่ 1) การจัดการขยะภายในโรงงานเตาเผา 

และ 2) การจัดการน้ําเสียภายในโรงงานบําบัดนํ้าเสีย 
ในส่วนของการออกแบบ ประกอบด้วยการศึกษาทําเลที่ตั้งของโครงการ รูปแบบพื้นที่ 

รูปแบบอาคาร กิจกรรม พฤติกรรมผู้ใช้งาน พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร การเชื่อมต่อศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสียกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการและ
ออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

 
1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

 
1. ประโยชน์ต่อประเทศ ในด้านการจัดการของเสียเพื่อนําไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา

ทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าในแนวทางที่ยั่งยืน 
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2. ประโยชน์ต่อพื้นที่ ในด้านการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อม สูก่ารปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. ประโยชน์ต่อชุมชน ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้เดิมภายในพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรูด้้านการจัดการของเสียแก่ชุมชน 

4. ประโยชน์ต่อจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
 

1.6 ค าจ ากัดความในงานวิจยั 
 
1. อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง แหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้ด้าน

พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมไว้ภายในพื้นที่ โดยสร้างการเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ในแต่ละพื้นที่ภายใน
โครงการ โดยองค์ความรูท้างด้านสิ่งแวดล้อมในงานวิจัยออกแบบนี้คือ การจัดการของเสีย 

2. ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย หมายถึง สถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีการ
จัดการของเสียในรูปแบบนิทรรศการในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ในกระบวนการด้านการจัดการของ
เสีย  

3. ของเสีย (waste) หมายถึง ขยะมูลฝอย และน้ําเสีย 
4. การจัดการของเสีย (waste management) หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ 

ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของของเสียภายในโรงงานเตาเผาขยะ และโรงงานบําบัดนํ้าเสีย 



 
 

หัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยในการ

ออกแบบ 
การออกแบบและ
การประเมินผล 

สรุปผล  
อภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะ 
“แนวทางการ

ออกแบบศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการ

จัดการของเสียใน 
อุทยานการเรียนรู้

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ภูเก็ต” 

 
“Guidelines for 

Designing 
Display Center 

of Waste 
Management 

Technologies in 
Phuket 

Knowledge Park 
of Energy 

Production and 
Environment” 

1.ศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการ
จัดการของเสีย  
มีลักษณะทาง
กายภาพอย่างไร? 
 
2.ศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการ
จัดการของเสีย จะ
เชื่อมต่อกับสถานที่
จัดการของเสียใน
พื้นที่ ได้แก่ โรงงาน
เตาเผาขยะ โรงงาน
บําบัดน้ําเสีย และ
ป่าชายเลนอย่างไร? 

1. ศึกษาแนวคิดใน
การออกแบบศูนย์
แสดงเทคโนโลยีการ
จัดการของเสีย 
2. จัดทํารายละเอยีด
โครงการ และออก 
แบบศูนย์แสดงเทค- 
โนโลยีการจัดการของ
เสีย 
3. เสนอแนวทางการ
ออกแบบศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสียในอุทยานการ
เรียนรู้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภูเก็ต 

2.1 แนวคิดด้านการจัดการของเสีย 
2.1.1 แนวคิดหลักด้านการจัดการของเสีย 
2.1.2 แนวคิดด้านการจดัการขยะมูลฝอย 
2.1.3 แนวคิดด้านการจดัการน้ําเสยี 
2.2 การจัดการของเสยีภายในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
2.2.1 โรงเผาขยะมลูฝอยจังหวัดภูเก็ต 
2.2.2 โรงงานปรับปรุงคณุภาพน้ํา เทศบาลนครภูเก็ต 
2.3 กรณีศึกษา 
2.3.1 เกณฑ์ในการเลอืกกรณีศึกษา 
2.3.2 บทวิเคราะห์กรณศีึกษา 
2.3.3 บทสรุปจากกรณศีึกษา 
2.4 แนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย 
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ
จัดการของเสยี 
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับนิทรรศการในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย 
2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ใช้งานศูนยแ์สดงเทคโนโลยีการจัดการของเสยี 
2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับทีต่ั้งของศนูยแ์สดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย  

1. ที่ตั้ง 
2. รูปแบบพื้นที่ 

3. รูปแบบ
อาคาร 

4. กิจกรรม 
5. ผู้ใช้งาน 

6. พื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร 
7. การเชื่อมต่อ

อาคารกับ
สถานที่จัดการ

ของเสีย 

 
รายละเอียดโครงการ 
ศูนย์แสดงเทคโนโลยี 
การจัดการของเสีย 

 
ออกแบบ 

ศูนย์แสดงเทคโนโลยี 
การจัดการของเสีย 

 
การประเมินแบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

พัฒนา แก้ไข และปรุง
ปรุงแบบ 

 

 
อภิปรายผลแนว
ทางการออกแบบ 

ศูนย์แสดงเทคโนโลยี 
การจัดการของเสีย 

 
สรุปผลแนวทางการ

ออกแบบ 
ศูนย์แสดงเทคโนโลยี 
การจัดการของเสีย 

 
 

ข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป 

 

ภาพที่ 1.4 แผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการวิจัย  

6 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
การศึกษาแนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียของอุทยานการ

เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ดังนี ้

2.1 แนวคิดด้านการจัดการของเสีย 
2.1.1 แนวคิดหลักด้านการจัดการของเสีย 
2.1.2 แนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1.3 แนวคิดด้านการจัดการนํ้าเสีย 

2.2 การจัดการของเสียภายในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
2.2.1 โรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
2.2.2 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครภูเก็ต 

2.3 กรณีศึกษา 
2.3.1 เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา 
2.3.2 บทวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2.3.3 บทสรุปจากกรณีศึกษา 

2.4 แนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
2.4.3 แนวคิดเก่ียวกับผู้ใช้งานศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
2.4.4 แนวคิดเก่ียวกับที่ตั้งศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
 
 
 

2.1 แนวคิดดา้นการจัดการของเสีย 
 
แนวคิดด้านการจัดการของเสียในงานวิจัยออกแบบน้ีประกอบด้วยแนวคิดด้านการ

จัดการของเสีย 2 ประเภทได้แก่ ขยะมลูฝอย (solid waste) และ น้ําเสีย (wastewater)  
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2.1.1 แนวคิดหลักด้านการจัดการของเสยี 
การจัดการของเสีย (waste management) หมายถึง กจิกรรมหรือการกระทําใด ๆ ที่

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเสีย (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554) ของเสีย 
(waste) หมายถึง ขยะ สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตราย ซึ่งถกูปล่อยทิ้งหรือมี
แหล่งที่มาจากแหล่งกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสารตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพ
ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) 

แนวคิดหลักของการจัดการของเสีย คือการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs คือ การให้
ความสําคัญโดยลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด (reduce)  โดยการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเกิดของเสียแล้วต้องพยายามนํากลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือนํามาแปรรูปใหม่ 
(recycle) เพื่อให้ปริมาณขยะที่ต้องกําจัดเหลือน้อยที่สุด (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) แนวคิดนี้
เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการจัดการของเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 
 

2.1.2 แนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
แนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอยสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการของเสียตามหลัก 

3Rs โดยการนํามาใช้เพื่อลดปริมาณของขยะมูลฝอยที่ต้องทําลาย แต่ขยะมูลฝอยสามารถให้ประโยชน์
ในการเป็นพลังงานได้ เช่น การใช้ความร้อนที่ได้จากการเผามาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน การ
หมักขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์เพ่ือทําปุ๋ยหมักและได้ก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ในด้านการผลิตพลังงาน 

ทรัพยากร 

การผลิต 

ผู้บริโภค 

กระบวนการ 

ของเสีย 

ท าลาย 

Reduce 

Reuse Recycle 
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แนวคิดข้างต้นต่อยอดมาจากแนวความคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste 
management) ซึ่งมีแนวคิดว่า ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้รูปแบบ
ของการจัดการสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมต่อชุมชน ได้แก่ ธนาคารขยะ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล กิจกรรมการ
ทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําชีวภาพ เป็นต้น ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอย
และเป็นการสร้างผลประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548) 

การจัดการขยะมูลฝอยมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของขยะ โดยงานวิจัยนี้แยก
ประเภทของขยะมูลฝอยตาม กรมควบคุมมลพิษ (2547) ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการจัดการขยะ
มูลฝอยดังนี ้

1) ขยะทั่วไป (general waste) คือ ขยะอื่นที่ไม่ใช้ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มกับการนํามาใช้ใหม่ ได้แก่ กลองนม ถุงพลาสติกที่
เปื้อน โฟม เป็นต้น 

2) ขยะย่อยสลาย (compostable waste) คือ ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายเร็ว 
สามารถนํามาหมักทําปุ๋ย ไดแ้ก่ เศษผักผลไม้ เศษเนื้อสัตว ์เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น 

3) ขยะรีไซเคิล (recyclable waste) คือ ขยะของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ที่
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรือแปรรูป ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ 
เป็นต้น  

4) ขยะอันตราย (hazardous waste) คือ ขยะที่อาจมีสารพิษ ติดไฟหรือระเบิดง่าย 
ปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ สําลีหรือผ้าพันแผลจากสถานพยาบาล 
เป็นต้น 

ประเภทของขยะมีความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอย จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้า
ในขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการคัดแยกประเภทขยะที่ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือ
นําไปกําจัดตามความเหมาะสมของขยะประเภทต่าง ๆ 

 
2.1.3 แนวคิดด้านการจัดการน้ าเสีย 
น้ําเสีย หมายถึง น้ําที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนไม่เป็นที่ต้องการ ไม่สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และหากปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ จะส่งผลต่อคุณภาพในแหล่งน้ํานั้น  ๆ 
จึงจําเป็นต้องมีการจัดการน้ําเสีย เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติผ่าน
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) และมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
ของเสียตามหลัก 3Rs การบําบัดนํ้าเสียประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี ้
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1) การบําบัดขั้นต้น (preliminary treatment) และการบําบัดเบื้องต้น (primary 
treatment) เป็นการแยกของวัตถุที่เป็นของแข็งออกจากน้ําเสีย 

2) การบําบัดขั้นที่สอง (secondary treatment) หรือ การบําบัดทางชีวภาพ 
(biological treatment) อาศัยการเลี้ยงจุลินทรีย์ในระบบภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมได้ ในการ
จัดการสารอินทรีย์ จากนั้นแยกตะกอนอินทรีย์ออก นําเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยสู่แหล่ง
น้ําธรรมชาติหรือนํากลับไปประโยชน์ และการบําบัดด้วยจุรินทรีย์ในขึ้นที่สองก่อให้เกิดก๊าซชีวิภาพซึ่ง
สามารถนํามาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้ ทั้งนี้ปริมาณที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ในน้ํา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 

3) การบําบัดขั้นสูง (advanced treatment หรือ tertiary treatment) เป็น
กระบวนการกําจัดสารอื่นที่ยังไม่ได้ถูกกําจัดโดยกระบวนการบําบัดขั้นที่สอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ให้ดียิ่งขึ้นเพียงพอที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และลดปัญหาต่าง ๆ ในการปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย: 
http://www.pcd.go.th/info_serv/water_ wt_Sludge04_big.htm 

 
น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจะถูกนํากลับไปใช้หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ เหลือกาก

ตะกอนหรือสลัดจ์ (sludge disposal) ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการหมักทําปุ๋ย ได้ส่วนหนึ่ง 
และส่วนที่เหลือจะถูกนําไปทําลายโดยการฝั่งกลบและการเผา 
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นอกจากการกระบวนการบําบัดน้ําเสียข้างต้นแล้ว ยังสามารถใช้พืชในการบําบัดน้ําเสีย
ได้ โดยยึดหลักการตามแนวพระราชดําริโดยการทําแปลงหรือบ่อเพื่อกักน้ําเสีย และปลูกพืช 3 ชนิด 
ได้แก่ ธูปฤๅษี กกกลม และหญ้าแฝกอินโดนีเซีย ที่ผ่านการคัดเลือกว่าเหมาะสมช่วยในการบําบัดน้ํา
เสีย โดยอาศัยการกรองน้ําเสียขณะที่ไหลผ่านแปลงหญ้าและการปล่อยก๊าซออกซิเจนที่ได้จากการ
สังเคราะห์แสงให้กับน้ําเสีย ร่วมกับการใช้ดินผสมทรายช่วยในการกรองน้ําเสีย เพื่อให้การบําบัดน้ํา
เสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2552) 

 

 
 ธูปฤๅษี  กกกลม  หญ้าแฝกอินโด 

ภาพที่ 2.3 แปลงพืชบําบัดน้ําเสีย 
 
จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปประเด็นของการจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์

ด้านการผลิตพลังงานจากการจัดการของเสียได้จากทั้ง กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย และกรับวน
การบําบัดนํ้าเสีย ดังตารางที่ 2.2  

 
ตารางที่ 2.2  
 
การจัดการของเสียและการผลิตพลังงาน 
ประเภทของเสีย การจัดการ ประโยชน์ด้านพลังงาน 

ขยะมูลฝอย 
การเผาขยะ นําความร้อนจากการเผามาผลิตพลังงาน 
การหมักทําปุ๋ย ได้ก๊าซมีเทนนําไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง 

น้ําเสีย 
การหมักของจุลินทรีย์ในโรงงาน
บําบัดน้ําเสีย 

ได้ก๊าซมีเทนนําไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง 
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2.2 การจัดการของเสียภายในพืน้ที่อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
 
ภายในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ประกอบด้วยพื้นที่จัดการ

ของเสียหลัก 2 ส่วน ได้แก ่พื้นที่โรงเผาขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
นํ้า เทศบาลนครภูเก็ต  

 

 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงพื้นที่จัดการของเสียภายในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
2.2.1 โรงเผาขยะมูลฝอย จงัหวัดภูเก็ต 
โรงงานเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินการจัดการด้วยระบบการจัดการขยะ

มูลฝอย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบกําจัดขยะโดยวิธีการเผา ระบบกําจัดขยะติดเชื้อโดยวิธีการเผา และ
ระบบการดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล โดยในพื้นที่ประกอบด้วย เตาเผาขยะมูล
ฝอย 3 ชุด ได้แก่ เตาเผาชุดที่ 1 ขนาด 250 ตัน/วัน และเตาเผาชุดที่ 2 ขนาด 350 ตัน/วัน จํานวน 2 
เตา โรงคัดแยกขยะ  โรงเก็บขยะอันตราย ระบบบําบัดน้ําเสีย และบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจํานวน 5 
บ่อ (ภาพที่ 2.4) (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, 2556, น.2-18) 

2) พื้นที่โรงงานปรับปรุง 
คุณภาพน้ํา 

1) พื้นที่โรงเผาขยะมูลฝอย 
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ภาพที่ 2.4 แสดงองค์ประกอบภายในพื้นที่โรงเผาขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต. จาก รายงานผลการ

ติดตามและประเมินสมรรถนะระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (น. 15), โดย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, 2556. 

 
โรงเผาขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต แบ่งระบบการกําจัดขยะออกได้ 2 ระบบหลักคือ 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผา (incineration)  ระบบการดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ตาม
หลักสุขาภิบาล (sanitary landfill)    

 
2.2.1.1 ระบบก าจัดขยะโดยวิธีการเผา 
ระบบกําจัดโดยวิธีการเผาประกอบด้วยเตาเผาชุดที่ 1 ซึ่งสามารถกําจัดขยะได้วัน

ละ 250 ตันต่อวัน และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในส่วนของเตาเผาเองได้ 2.5 MW. เปิดใช้งาน
ตั้งแต่พ.ศ. 2542 และปิดปรับปรุงหลักจากที่มี เตาเผาชุดที่ 2 เปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2555 สามารถ
กําจัดขยะได้ 700 ตันต่อวัน ในขณะที่มีขยะเข้าระบบ จํานวน 650 - 690 ตันต่อวัน หรือเกือบ เต็ม
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7.0 MW และขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จํานวน 5.5 
MW และส่งผลทําให้ไม่มีปริมาณขยะสะสมอยู่ภายในจังหวัด (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 
2558) เตาเผาชุดที่ 2 เป็นเตาเผาแบบตะกรับ (stoker incineration) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และมีการ
เผาไหม้อยู่บนตะกรับโดยลําเลียงขยะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย ซึ่งมีกระบวนการดังภาพที่ 2.5 

 
 

บ่อฝังกลบขยะ  

เตาเผาชุดที่ 1 

เตาเผาชุดที่ 2 

โรงคัดแยกขยะ 

โรงเก็บขยะอันตราย 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
บ่อที ่1 

บ่อที ่2 บ่อที ่3 

บ่อที ่4 
บ่อที ่5 
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ภาพที่ 2.5 แสดงกระบวนการของเตาเผาแบบตะกรับ. จาก รายงานผลการติดตามและประเมิน

สมรรถนะระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด (น. 11), โดย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, 2556. 

 
2.2.1.2 ระบบการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล 
พื้นที่ของบ่อฝังกลบมีทั้งสิ้น 120 ไร่ แบ่งเป็น 5 บ่อ (ภาพที่ 2.4) มีการป้องกัน 

น้ําชะ (น้ําเสียที่มีค่าความสกปรกสูงที่ไหลจากหลุมขยะหรือกองขยะแล้วซึมลงสู่ชั้นน้ําใต้ดิน) จากบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยการปูพื้นบ่อป้องกันการซึมด้วยดินเหนี่ยว หนา 30 เซนติเมตร ปูทับด้วยแผ่น
พลาสติก HDPE (ภาพที่ 2.6) วางท่อรวบรวมน้ําชะจากบ่อฝั่งกลบเข้าสู่บ่อบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง 
แล้วนําเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลนครภูเก็ต) ในปัจจุบันพื้นที่ฝั่ง
กลบขยะเต็มทั้งหมด และมีแผนในการปรับปรุงฟ้ืนฟู 

 
ทั้งนี้นอกจากการกําจัดขยะข้างต้น โรงเผาขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ตยังมีการดําเนินการ

อื่นที่เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ได้แก่ การคัดแยกขยะรีไซเคิล 
การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากขยะเปียก การทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบันได้เผยแพร่ความรู้
ข้างต้นสู่ประชาชนที่สนใจ 

v 

ขั้นตอนกระบวนการผลิต 
1. ระบบรับมูลฝอย  2. ระบบเตาเผามูลฝอย   
3. ระบบผลิตไอน้ า  4. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า  
5. ระบบผลิตน้ าใช้หมุนเวียน   6. ระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ     
7. ระบบบ าบัดน้ าขยะเบ้ืองต้น 8. ระบบจัดการเถ้าหนักและเถ้าเบา 
9. ระบบระบายอากาศสู่ชั้นบรรยากาศ 
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ภาพที่ 2.6 (ก) ลักษณะบ่อฝังกลบ (ข) การป้องกันนํ้าชะจากบ่อฝังกลบ. จาก 

http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/science/sci35/Homepage/page/ chapter_7.htm 
 
 
2.2.2 โรงงานปรับปรุงคณุภาพน้ า เทศบาลนครภูเก็ต 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครภูเก็ต สามารถรองรับน้ําเสียได้ทั้งสิ้น 36,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยรวบรวมน้ําเสียเฉพาะภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ซึ่งโรงงานใช้ระบบ
ตะกอนเร่งแบบ oxidation ditch ในการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประกอบด้วย 1) สถานีสูบน้ําเสีย  
2) บ่อเติมอากาศ 6 บ่อ 3) บ่อตกตะกอน 6 บ่อ 4) บ่อคลอรีน 1 บ่อ และ 5) บ่อพักน้ํา 2 บ่อ (ภาพที่ 
2.8) และมีกระบวนการดังภาพที่ 2.7 (สํานกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, 2553, น. 1-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงกระบวนการบําบัดน้ําเสียภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครภูเก็ต. จาก 
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบรวมรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

ชุมชน (น. 5), โดย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, 2553. 

1) สถานีสูบน้ําเสีย 
2) บ่อเติม 
อากาศ 

3) บ่อตก- 
ตะกอน 

น้ําเสีย 

เก็บตัวอย่างน้ํา 

4) บ่อคลอรีน 

5) บ่อพักน้ํา น้ําดี 
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ภาพที่ 2.8 แสดงองค์ประกอบภายในพื้นที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครภูเก็ต. จาก 
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบรวมรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

ชุมชน (น. 5), โดย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, 2553. 
 

 
2.3 กรณีศึกษา 

 
2.3.1 เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา 
กรณีศึกษาในงานวิจัยออกแบบนี้ครอบคลุมในส่วนการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยี

การจัดการของเสีย และการเชื่อมต่ออาคารกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ เป็นกรณีศึกษาที่มี
ประเด็นหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องทางด้านการจัดการของเสียหรือด้านสิ่งแวดล้อม  

เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาดังนี้ 
1) เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบเดียวกับโครงการหรือใกล้เคียง 
2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียหรือสิ่งแวดล้อม (สถานที่จัดการ

ของเสีย) 

2) บ่อเติมอากาศ  

3) บ่อตกตะกอน  

5) บ่อพักน้ํา 

4) บ่อคลอรีน 

1) สถานีสูบน้ําเสีย 
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3) ประเด็นในการนําเสนอเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียหรือสิ่งแวดล้อม 
4) มีรูปแบบการนําเสนอหรือรูปแบบอาคารที่น่าสนใจ 
5) มีการก่อสร้างจริง 
 

กรณีศึกษามีดังน้ี 
1) ศูนยศ์ึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
2) ศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
3) ศูนยก์ารเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก อําเภอบางประอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4) Sunset Park Material Recovery Facility, New York, USA 
5) Advanced Water Purification Facility, California, USA 
6) Waste Treatment Plan, Valencia, Spain 

 
2.3.2 บทวิเคราะห์กรณีศึกษา 
ประเด็นในการศึกษากรณีศึกษามีดังน้ี 

1) สถานที่ตั้ง 
2) ลักษณะโครงการ 
3) รูปแบบอาคาร 
4) กลุ่มเป้าหมาย 
5) องค์ประกอบในอาคาร 
6) การเช่ือมต่อระหว่างอาคารกับสถานที่จัดการของเสีย 
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ตารางที่ 2.3  
 
กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ ศูนยศ์ึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 

รูปแบบอาคาร  
 
 
 
 
 
 

ออกแบบโดย บริษัท สถาปนิกอัชชพลดุสิตนานนท์และคณะ จํากัด 
ที่ตั้ง บนพื้นที่สวนวชิรเบญจทิศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ 
ลักษณะ
โครงการ 

ในพื้นที่ประกอบด้วยระบบบําบัดนําเสียใต้ดินสํานักงาน และศูนย์การเรียนรู้ผ่าน
นิทรรศการและห้องเรียน ภายในอาคาร ด้านนอกอาคารเป็นสวนอุทยานไม้น้ํา
บําบัดน้ํา 

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

ใช้แนวคิดของคลื่นน้ําในการวางผังอาคารและกําหนดรูปทรงอาคาร 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป 
ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

พื้นที่อาคารจัดแสดง 4,500 ตารางเมตร (ส่วนนิทรรศการ 1,500 ตารางเมตร ส่วน
สํานักงาน 1,250 ตารางเมตร ส่วนบริการทางการศึกษา 1,250 ตารางเมตร) 
พื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 19,000 ตารางเมตร (12 ไร่) 

องค์ประกอบใน
อาคาร 

สํานักงาน ห้องบรรยาย ห้องเรียน นิทรรศการ อุทยานไม้น้ําบําบัดนํ้า(สวน) 

การเช่ือมตอ่
อาคารกับ
สถานที่จัดการ
ของเสีย  

หมายเหต ุ(ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย) (สถานที่จัดการของเสีย)   
หมายเหตุ. จาก https://issuu.com/nuttawidolmaha-jan/docs/____________  
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ตารางที่ 2.4  
 
กรณีศึกษา ศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ชื่อโครงการ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบอาคาร  
 
 
 
 
 

ออกแบบโดย  
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
ลักษณะ
โครงการ 

เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการทางด้านพลังงานและเทคโนโลยพีลังงานทดแทน ซึ่งมี
ลักษณะการจดัแสดงที่หลากหลายได้แก่ แบบจําลอง หุ่นจําลอง การสาธิต การ
ทดลองทําเป็นต้น 

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากพระราชนิเวศมฤคทายวัน 

กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

พื้นที่อาคารจัดแสดง 5,320 ตารางเมตร (ส่วนนิทรรศการ 1,100 ตารางเมตร ส่วน
สํานักงาน 750 ตารางเมตร ส่วนบริการทางการศึกษา 900 ตารางเมตร) 
พื้นทีเ่รียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร) 1,800 ไร ่

องค์ประกอบใน
อาคาร 

สํานักงาน ห้องบรรยาย โรงอาหาร ห้องชมภาพยนตร์ นิทรรศการ นทิรรศการ
ภายนอก 

การเช่ือมต่อ
อาคารกับ
สถานที่จัดการ
ของเสีย 

 
หมายเหต ุ(ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย) (การเชื่อมต่อ)  

(สถานที่จัดการของเสีย)   
หมายเหตุ. จาก http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/  
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ตารางที่ 2.5  
 
กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อโครงการ ศูนยก์ารเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก 

รูปแบบอาคาร  
 
 
 
 
 

ออกแบบโดย  
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บางจาก อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ลักษณะ
โครงการ 

เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการด้านพลังงาน มีลักษณะการจัดแสดงที่หลากหลาย โดย
เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย ์

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพื่อให้
สอดคล้องกับพื้นที่ฟาร์มเซลล์แสงอาทิตย์ โดยออกแบบอาคารอยู่ภายใต้หลังคา
ลาดเอียงขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย์ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

พื้นที่อาคารจัดแสดง 1,920 ตารางเมตร (ส่วนนิทรรศการ 1,264 ตารางเมตร ส่วน
สํานักงาน 200 ตารางเมตร) 
พื้นที่ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 500 ไร ่

องค์ประกอบใน
อาคาร 

สํานักงาน ห้องชมภาพยนตร์ นิทรรศการ จุดชมฟาร์มเซลล์แสงอาทิตย์ 

การเช่ือมต่อ
อาคารกับ
สถานที่จัดการ
ของเสีย 

 
หมายเหต ุ(ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย) (การเชื่อมต่อ)  
(สถานที่จัดการของเสีย)   

หมายเหตุ. จาก http://www.bangchak.co.th/sunny-bangchak/th/index.aspx? 
AspxAutoDetectCookieSupport=1  



21 

ตารางที่ 2.6   
 
กรณีศึกษา Sunset Park Material Recovery Facility, New York, USA 
ชื่อโครงการ Sunset Park Material Recovery Facility  

รูปแบบอาคาร  
 
 
 
 
 

ออกแบบโดย Selldorf Architects 
ที่ตั้ง ตั้งอยู่พ้ืนที่โรงงานแยกขยะ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
ลักษณะ
โครงการ 

ในพื้นที่ประกอบด้วยโรงงานแยกขยะ และศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
ด้านการแยกขยะ ผ่านการเรียนการสอน และนิทรรศการโดยมีทางเช่ือมต่อไปยัง
โรงงานเพ่ือความสะดวกในการเข้าชมกระบวนการจริง 

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

รูปแบบอาคารสอดคล้องกับตัวโรงงานมีความกลมกลืน 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ประชาชนท่ัวไป 
ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

พื้นที่อาคารจัดแสดง 1,260 ตารางเมตร (ส่วนนิทรรศการ 216 ตารางเมตร ส่วน
สํานักงาน 300 ตารางเมตร ส่วนบริการทางการศึกษา 100 ตารางเมตร) 
พื้นที่โรงแยกขยะ 13,000 ตารางเมตร 

องค์ประกอบใน
อาคาร 

สํานักงาน ห้องเรียน ห้องชมภาพยนตร์ นิทรรศการ ทางเดินเชื่อมอาคาร 

การเช่ือมต่อ
อาคารกับ
สถานที่จัดการ
ของเสีย 

 
หมายเหต ุ(ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย) (การเชื่อมต่อ)  
(สถานที่จัดการของเสีย)   

หมายเหตุ. จาก http://www.archdaily.com/509387/sunset-park-material-recovery-
facility-selldorf-architects  
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ตารางที่ 2.7   
 
กรณีศึกษา Advanced Water Purification Facility, California, USA 
ชื่อโครงการ Advanced Water Purification Facility 

รูปแบบอาคาร  
 
 
 
 
 

ออกแบบโดย Mainstreet Architects + Planners, Inc. 
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานบําบัดน้ําเสีย เมืองแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ลักษณะ
โครงการ 

เป็นโรงงานบําบัดนํ้าเสีย และประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การเรียนรู้ด้านการ
บําบัดน้ําเสีย และการบริหารจัดการนํ้า ผ่านการเรียนการสอนและเข้าชม
กระบวนการ 

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

รูปแบบอาคารประหยัดพลังงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป 
ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

พื้นที่อาคารจัดแสดง 5,800 ตารางเมตร (ส่วนนิทรรศการ 1,500 ตารางเมตร ส่วน
สํานักงาน 1,500 ตารางเมตร ส่วนบริการทางการศึกษา 500 ตารางเมตร) 
พื้นทีอ่าคารบําบัดน้ําเสีย 22,000 ตารางเมตร 

องค์ประกอบใน
อาคาร 

สํานักงาน ห้องทดลอง ห้องประชุม ห้องสัมมนา แกลอรี่ ทางเดินเช่ือมอาคาร 
พื้นที่ชมกระบวนการ 

การเช่ือมต่อ
อาคารกับ
สถานที่จัดการ
ของเสีย  

หมายเหต ุ(ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย) (การเชื่อมต่อ)  
(สถานที่จัดการของเสีย)    

หมายเหตุ. จาก http://www.archdaily.com/451678/advanced-water-purification-facility-
mainstreet-architects-planners-inc  



23 

ตารางที่ 2.8    
 
กรณีศึกษา Waste Treatment Plan, Valencia, Spain 
ชื่อโครงการ Waste Treatment Plan 

รูปแบบอาคาร  
 
 
 
 
 

ออกแบบโดย Israel Alba 
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานจัดการของเสีย เมืองบาเลนเซีย สเปน 
ลักษณะ
โครงการ 

เป็นโรงงานจัดการของเสียซึ่งมีภาพของโรงงานในด้านลบ และเปลี่ยนภาพลักษณ์
โดยให้เป็นศูนย์ทางการศึกษา และศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว ให้ความรู้ดา้นพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และแสดงบทบาทและความสําคัญของโรงงานในด้านสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

รูปแบบอาคารเป็นลักษณะเสน้สี่เส้นเรียงกันแต่ละเส้นคือกระบวนการการจัดการ
ขยะหนึ่งโดยให้ตัวเส้นไหลลงไปเป็นสวนภูมิทัศน์สร้างความต่อเนื่องและให้กับ
อาคารกับพื้นที่โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป 
ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

พื้นที่อาคารจัดการขยะมูลฝอย 70,576 ตารางเมตร (ส่วนนิทรรศการ 1,000 
ตารางเมตร ส่วนบริการทางการศึกษา 1,100 ตารางเมตร) 

องค์ประกอบใน
อาคาร 

สํานักงาน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ให้การศึกษา 
จุดชมวิว 

การเช่ือมต่อ
อาคารกับ
สถานที่จัดการ
ของเสีย  

หมายเหต ุ(ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย)  
(สถานที่จัดการของเสีย)     

หมายเหตุ. จาก http://www.archdaily.com/444257/planta-para-tratamiento-de-
residuos-israel-alba   
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2.3.3 บทสรุปจากกรณีศึกษา 
จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 6 กรณีตามตารางที่ 2.3-2.8 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ได้

ดังนี ้
1) องค์ประกอบอาคาร จากกรณีศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบหลักได้แก่ สํานักงาน 

นิทรรศการ และมีองค์ประกอบอื่นได้แก่ ห้องสมุด ห้องชมภาพยนตร์ ห้องบรรยาย ห้องเรียน 
ห้องสัมมนา ห้องทดลอง เป็นต้น องค์ประกอบของอาคารข้างต้นสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ (จิรา จงกล, 2532, น.104-114) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่อขนาด
พื้นที่ใช้สอยของอาคาร จากกรณีศึกษาซึ่งไม่มีสัดส่วนที่แน่นอน โดยขนาดของพื้นที่ใช้สอย ส่วน
นิทรรศการจะมากที่สุดตามด้วย ส่วนบริการทางการศึกษา ส่วนสํานักงาน และส่วนอื่นๆ ตามลําดับ 

2) กลุ่มผู้ใช้งาน จากกรณีศึกษาในด้านกลุ่มเป้าหมายเน้นที่นักเรียน นักศึกษา เป็นหลัก 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งนี่เนื่องมากจากบทบาทหน้าที่ของอาคารที่มีหน้าที่ให้การศึกษา สอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ของอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทหน้าที่ให้การให้การศึกษา (museum 
education) และความเพลิดเพลินแก่คนทุกระดับ (จิรา จงกล, 2532, น. 41) 

3) รูปแบบสถาปัตยกรรม จากกรณีศึกษามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายไม่พบ
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกันในแต่ละกรณีศึกษา แต่แนวคิดในการออกแบบมีความสอดคล้อง
กันโดยมีที่มาจากความต้องการให้กลมกลืนกับบริบทสภาพแวดล้อมที่ตั้ง 

4) การเชื่อมต่ออาคารกับสถานที่จัดการของเสีย จากกรณีศึกษามีรูปแบบการเชื่อมต่อ 
4 รูปแบบ ดังภาพที่ 2.9 

   
 

ก. ข. ค. ง. 
หมายเหตุ (ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย) (การเชื่อมต่อ) (สถานทีจ่ัดการของเสีย)   

 
ภาพที่ 2.9 แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสถานที่จัดการของเสีย 

 
4.1) รูปแบบ ก มีสถานที่จัดการของเสียหลายแห่งในพื้นที่ และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 

ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียจึงทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
โดยมีเส้นทางหลักไปยังสถานที่หนึ่งก่อนจากนั้นจะมีเส้นทางย่อยนําไปสู่สถานที่อื่น ๆ ในพื้นที่  
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4.2) รูปแบบ ข สถานที่จัดการของเสียอยู่ใกล้กับศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียจึงทําหน้าที่เป็นจุดรับรองเพื่อใช้ในการชมสถานที่
จริง ผ่านการมอง โดยมีการกําหนดจุดชมโครงการ และมีเส้นทางเพื่อเดินเข้าไปยังสถานที่จัดการของ
เสีย 

4.3) รูปแบบ ค สถานที่จัดการของเสียอยู่ใกล้กับศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ ข แต่การเข้าชมมีลักษณะที่มีการควบคุมแต่ไม่ต้องการให้
รบกวนการทํางานของระบบจึงมีทางเชื่อมต่ออาคารไปยังสถานที่จัดการของเสียและดูของจริงได้เพียง
เส้นทางที่จัดไว้ให้เท่านั้น 

4.4) รูปแบบ ง ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียอยู่ภายในสถานที่จัดการ
ของเสีย เนื่องจากสถานที่จัดการของเสียมีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเห็นกระบวนการต่าง ๆ ในสถานที่
จริงจากส่วนต่าง ๆ ของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียได้ทันท ี

รูปแบบการเชื่อมต่อของอาคารกับสถานที่จัดการของเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักได้แก่ 
ขนาดพื้นที่และระยะห่าง  ความเข้มงวดของพื้นที่ในการเข้าชม เช่น เข้าไปสัมผัสได้ ไม่ต้องการให้
รบกวนกระบวนการ เป็นต้น 

 
2.4 แนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

 
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
องค์ประกอบภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ที่มีความสอดคล้องกับ

อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ นอกจากประกอบด้วยส่วนนิทรรศการเป็นหลักแล้ว ยังประกอบด้วยส่วน 
อื่น ๆ ดังนี ้(จิรา จงกล, 2532, น.104-114) 

1) ส่วนสาธารณะ (public space)  
1.1) ทางเข้า ทางออก (entrances and exits) ทางเข้าทางออกสําหรับผู้เข้าชม

ควรอยู่ในทิศทางเดียวกันอาจแยกประตูเป็นสองฝั่ง ไม่ควรเข้าด้านหน้าและออกทางด้านหลัง 
1.2) ห้องจําหน่ายตั๋ว (ticket) มักอยู่ก่อนทางเข้าส่วนจัดแสดง 
1.3) ที่ฝากของ (check room) เพื่อป้องกันการขโมย และอํานวยความสะดวกแก่

ผู้เยี่ยมชมไม่ต้องหิ้วสัมภาระเข้าชม 
1.4) ติดต่อสอบถาม (information desk) มักอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเข้า 
1.5) ร้านขายของที่ระลึก (souvenir shop) จําหน่ายสินค้าทีระลึก อาจอยู่โถง

ต้อนรับ หรือจุดทางออกของการเข้าชม และอาจมีมากกว่าหนึ่งจุด 
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1.6) สถานที่พักและต้อนรับผู้เข้าชม (lobby) เป็นห้องแรกที่ผู้เข้าชมเข้าถึง เป็น
ส่วนกลางที่เชื่อมต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

1.7) ห้องอาหาร (restaurant) หรือ ร้านกาแฟ (café) สําหรับบริการผู้เข้าชม
หลังจากใช้เวลาในการเข้าชม 

1.8) ห้องส้วม (toilet) มีจํานวนตามขนาดของอาคารและจํานวนผู้ใช้งาน และ
แยกส่วนของประชาชนกับพนักงาน 

1.9) ที่จอดรถ (parking) อย่างน้อยต้องเพียงพอสําหรับเจ้าหน้าที่พนักงาน รวมถึง
ที่จอดรถบัสสําหรับการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 

2) ส่วนบริการด้านการศึกษา (educational services)  
2.1) ห้องประชุมหรือห้องบรรยาย (auditorium) ใช้เป็นส่วนเริ่มต้นของการเข้า

ชม เช่น เกริ่นนําก่อนเข้าชม ฉายภาพยนตร์ การแสดงต่าง ๆ เป็นต้น 
2.2) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน (classrooms and studios) จํานวนห้องเรียน

ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่จัด 
2.3) ห้องเจ้าหน้าที่การศึกษา (educational staff) สําหรับติดต่อ ดูแล จัดการ

ส่วนการศึกษา จํานวนห้องขึ้นอยู่กับจํานวนพนักงาน 
2.4) ห้องสมุด (library)  

3) ส่วนสํานักงาน (office) ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนงานบริหาร ส่วนภัณฑารักษ์ 
และส่วนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการแบ่งส่วนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยมีรูปแบบการบริหารองค์กร (ภาพ
ที่ 2.10) เป็นรูปแบบโครงสร้างแนวนอน (horizontal structure) ซึ่งมีความยืดหยุ่นและความ
รวดเร็วในการจัดการ มีการทํางานเป็นทีม โดยโครงสร้างกําหนดจากหน้าที่ต่าง ๆ (International 
Council of Museum, 2004, p. 135) โครงสร้างองค์กรจะเป็นตัวกําหนดส่วนประกอบย่อยในส่วน
สํานักงาน และส่วนประกอบภายในอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของฝ่ายงานนั้น ๆ 

4) ส่วนการจัดแสดง (exhibition halls) 
4.1) ห้องจัดแสดงแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการจัดแสดงคือ ห้องจัดแสดง

ชั่วคราว (temporary exhibition) มักอยู่ใกล้ทางเข้าหรือต่อจากส่วนต้อนรับผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้เข้าชม
เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ ห้องจัดแสดงถาวร (permanent exhibition)  

4.2) พื้นที่ห้องจัดแสดง กําหนดได้ยาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุที่จัด
แสดง ประกอบด้วยส่วนพื้นที่วางสิ่งแสดงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนพื้นที่เดินชม พื้นที่ชม
นิทรรศการ และพื้นที่พักผ่อน (วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ, 2550) 
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ภาพที่ 2.10 ผังโครงสร้างองค์กรแนวนอนของพิพิธภณัฑ์. จาก Running a Museum: A Practical 

Handbook (p. 135), by International Council of Museum, 2004.  
 

ซึ่งองค์ประกอบภายในทั้ง 4 ส่วนได้แก่ ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านการศึกษา ส่วน
สํานักงาน และส่วนการจัดแสดง มีความสัมพันธ์ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในอาคารพิพิธภัณฑ์. จาก Metric Handbook 
Planning and Design Data (p.31-2), by D. Adler, 1999. 

 
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
การวางผังการจัดนิทรรศการ มีรูปแบบเฉพาะ และเป็นส่วนกําหนดเส้นทางสัญจรใน

การชมนิทรรศการ (วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ, 2550) มีรูปแบบดังนี ้
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ตารางที่ 2.9  
 
รูปแบบการวางผังนิทรรศการ 

รูปแบบ ข้อด-ีข้อเสีย 

 
รูปแบบที่ 1: การวางผังที่มีทางออกทางเดียว 

ข้อดี 
- ควบคุมทิศทางของผู้ชมได้ 
- ผู้ชมจะเดินชมทั่วถึง 
- การไหลเวียนสะดวก 
- เนื้อหามีความต่อเนื่อง 
ข้อเสีย 
- ไม่กระตุ้นความน่าสนใจ 

 
รูปแบบที่ 2: การวางผังที่มีทางออกหลายทาง 

ข้อดี 
- ทําให้การไหลเวียนสะดวก 
ข้อเสีย 
- มีโอกาสทีผู่้ชมอาจออกจากงานก่อนดูจบ 
- ไม่กระตุ้นความน่าสนใจ 
 

 
รูปแบบที่ 3: การวางผังแบบกึ่งเปิดโล่ง 

ข้อดี 
- ควบคุมทิศทางของผู้ชมได้โดยใช้วัตถุเป็น
ตัวกําหนดเส้นทาง 
- มีความต่อเนื่องของเนื้อหา 
ข้อเสีย 
- ต้องมีการกําหนดเส้นทาง สัญลักษณ์ให้ผู้เข้าชม 
เพื่อป้องกันการสับสน และออกจากงานก่อนดูจบ 

 
รูปแบบที่ 4: การวางผังแบบเปิดโล่ง 

ข้อดี 
- มีความน่าสนใจ และความอิสระ 
- เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความต่อเนื่องของ
เนื้อหามาก 
ข้อเสีย 
- ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ 
- มีโอกาสเข้าชมไม่ทั่วถึง 

หมายเหตุ. Chiara & Callender,1980 และ วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ, 2550 
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การจัดนิทรรศการเป็นรูปแบบการนําเสนอหนึ่งที่สามารถสร้างความน่าสนใจผ่าน
นิทรรศการบันเทิง (exhibition) นิทรรศการหมายถึง การถ่ายทอดการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการ
เล่าเรื่องหรือนําเสนอผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผู้ชมเกิดการรับรู้โดยอาศัยสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ (environment of learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่
การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการจัดการของเสีย องค์การพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(NDMI) ได้แบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดแสดง โดยแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทดังน้ี 

  1. การชมความงาม (aesthetics)  
  2. การเรียนการสอน (didactics) 
  3. การลงมือทํา (hand-on) 
  4. การใช้สื่อประสม (multimedia) 
  5. การบูรณาการบริบทของสภาพแวดล้อมกับนิทรรศการ (contextual-

   integrated environment) 
 

ตารางที่ 2.10 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบนิทรรศการ ลักษณะการเรยีนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
รูปแบบนิทรรศการ ลักษณะการเรยีนรู ้ กระบวนการเรียนรู้ 

การชมความงาม (Aesthetics) การพิจารณาไตร่ตรอง ถึง
คุณค่า 

การเรียนรู้โดยการมอง 

การเรียนการสอน (Didactics) ป้ายนิเทศ กรณีศึกษา การเรียนรู้โดยการรับรู ้
การลงมือทํา (Hand-On) กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ใช้

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 
การเรียนรู้โดยการกระทําและมี
ส่วนร่วม 

การใช้สื่อประสม 
(Multimedia) 

ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ 
เสียง เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ การ
เรียนรู้ประเด็นที่ต้องการ 

การเรียนรู้โดยการกระทําและ
สัมผัสที่หลากหลาย 

การบูรณาการบริบทของ
สภาพแวดล้อมกับนิทรรศการ 
(Contextual-Integrated 
Environment) 

สร้างเรื่องราวขึ้นใหม ่เพื่อใหผู้้
เข้าชมรับรู้ถึงสภาพแวดล้อม ณ 
สถานที่หนึ่ง ชว่งเวลาหน่ึง 

การเรียนรู้จากบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมจําลอง 



30 

 จากตารางที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบนิทรรศการ ลักษณะการเรียนรู้ 
และกระบวนการเรียนรู้ จําเป็นต้องมีสื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับข้อมูลเกิดการ
เรียนรู้ขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งตามประสบการณ์เรียนรู้ (Dale & Edgar, 1965 อ้างใน กิดานันท์ มลิทอง, 
2543) สื่อแบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู้ สื่อแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ และสื่อประสม (กิดานันท์ 
มลิทอง, 2543) ดังตาราง 2.11 
 

ตารางที่ 2.11 
 
ประเภทของสื่อ 
ประเภทของสื่อ ประเภทสื่อย่อย 

สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้  
(learning experience) 

ด้วยการกระทําโดยตรง (enactive) 
ด้วยการเรียนรู้จากภาพสัญลกัษณ์ (iconic) 
ด้วยการเรียนรู้นามธรรม (abstract) 

สื่อแบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู ้
(learning resource) 

คน (people) 
วัสดุ (material) 
อาคารสถานที่ (setting) 
เครื่องมือและอุปกรณ์ (tools and equipment) 
กิจกรรม (activities) 

สื่อแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ 
(physical character) 

สื่อสิ่งพิมพ์ (publication) 
สื่อเทคโนโลยี (technology) 
สื่ออื่น ๆ (other) 

สื่อประสม 
(multimedia) 

สื่อประสมขั้นพื้นฐาน (basic multimedia) 
สื่อประสมเชิงปฏิสัมพันธ์ (interactive 
multimedia) 

 

 รูปแบบของนิทรรศการต้องการประเภทของสื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งสื่อแตล่ะรูปแบบ
ต้องอาศัย วัสดุ อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ และกิจกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนด
รูปแบบ ที่ว่าง และสถาปัตยกรรมของการจัดแสดง 
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2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ใช้งานศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสยี 
ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย  มีลักษณะใกล้เคียงกับอาคารประเภท

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ให้การศึกษา (museum education) และความเพลิดเพลินแก่คนทุก
ระดับ (จิรา จงกล, 2532, น. 41) ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้งานส่งผลต่อการกําหนดลักษณะ
ของการเรียนรู้ สู่การกําหนดรูปแบบพื้นที่นั้น ๆ ในการออกแบบ (Gether, 2013, p.90-94) 
การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อผู้ใช้งาน และนําไปสู่การเกิด
การเรียนรู้ขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความจําได้เมื่อเข้ามาใช้งานภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดง
เรื่องราวและเนื้อหาทางอารมณ์สูง และมีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เข้าชม (Falk, 2013, p.106-116)  

ผู้ใช้งานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์ จึงมีการใช้กลยุทธ์ในการ
ดึงคนเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ การเน้นจุดสนใจไปยังทรัพยากรที่มีอยู่ภายในพื้นที่ การ
หมุนเวียนของนิทรรศการ การผสมผสานประเด็นที่เป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือประเด็นทางพื้นถิ่นของ
พื้นที่ การออกแบบการนําเสนอที่แตกต่างและหลากหลาย การเกิดประสบการณ์จากการชมร่วมกับ
การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น (Sandahl, 2013, 
p.178-179)  

ดังนั้น การศึกษากลุ่มผู้ใช้งาน พฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน และกลยุทธ์ในการ
ดึงดูดผู้เข้าชม มีส่วนในการกําหนดเนื้อหา รูปแบบพื้นที่ และกิจกรรม ในการออกแบบศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.12 แผนภาพสรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้ใช้งานศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

 
 
 

ผู้ใช้งาน 

องค์
ความรู้ 

- ประเด็น 
- การนําเสนอ 

- ลักษณะการเรียนรู้ 
- วิธีการจัดแสดง 

นิทรรศการ ศูนย์แสดงเทคโนโลยี
การจัดการของเสีย - พื้นที่ใช้สอย 

- รูปแบบพื้นที่ 
- ระบบสัญจร 
- ขนาดพื้นที่ พฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

ประสบการณ์+ 
ความต้องการ+ 
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2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย  มีลักษณะใกล้เคียงกับอาคารประเภท

พิพิธภัณฑ์ซึ่งมีหลักเกณฑ์การเลือกทําเลที่ตั้งดังนี้ (จิรา จงกล, 2532, น.102-103 และ Lord, 2012, 
p.551-552) 

1. มีเนื้อที่เพียงพอสําหรับการขยายตัวในอนาคต 
2. อยู่ในทําเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก ในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 

โรงเรียน และหอสมุด 
3. ไม่อยู่ในย่านการค้าที่มีการจราจรคับคั่ง และยากแก่การป้องกันอัคคีภัย 
4. อยู่ในทําเลที่ตั้งที่ร่มรื่น เงยีบสงบ 
5. ที่ตั้งควรมองเห็นได้ง่าย สามารถเข้ามาก่อสร้างได้ง่าย มีรูปร่างที่ไม่ยาวและลึก 

และปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
 
ทั้งนี้การเลือกทําเลที่ตั้งของโครงการต้องประเมินความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งและตัว

ที่ตั้ง เพ่ือเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการแต่ละที่ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินดังนี้ 
(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2558, น. 132-135) 

1. เกณฑ์สําหรับประเมินความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง 
ก. หมวดเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
 1. ความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 2. กิจกรรมสนับสนุนที่มีอยู่ 
 3. การลงทุนในด้านที่ดิน 
ข. หมวดเทคนิค 
 1. ข้อจํากัดทางกฎหมายที่มีผลต่อขนาดของโครงการ 
 2. ความสะดวกในการเข้าถึงจากการจราจรและระบบถนน 
 3. ความพร้อมของระบบขนส่ง 
 4. ความพร้อมของระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ค. หมวดสังคมและวัฒนธรรม 
 1. ความสอดคล้องในลักษณะประชากรของผู้อาศัยบริเวณโดยรอบกับ 

ผู้ใช้งานของโครงการตามความคาดหมาย 
 2. ความเหมาะสมของประเภทอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 
 3. ความเหมาะสมต่อแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
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ง. หมวดสภาวะแวดล้อม 
 1. ปัญหาการรบกวนที่เกิดจากมลภาวะด้านต่าง ๆ 
 2. การมีสภาวะแวดล้อมที่ดีเป็นพิเศษ 
 3. สภาพการมองเห็นตัวที่ตั้งจากภายนอก 
 4. สภาวะแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
จ. หมวดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต 
 1. แนวโน้มของการได้รับประโยชน์จากระบบขนส่งมวลชน 
 2. แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนข้างเคียง 
 

2. เกณฑ์สําหรับประเมินความเหมาะสมของตัวที่ตั้ง 
1. ความเหมาะสมของขนาดที่ดิน 
2. ความเหมาะสมของรูปร่างที่ดิน 
3. สภาพขององค์ประกอบทางกายภาพที่มีอยู่และใช้งานได ้
4. ความพร้อมในการขยายตัวในอนาคต 
5. โอกาสทางทัศนาการ 
6. สภาพการจราจรเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยาน

การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต เป็นงานวิจัยออกแบบที่ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อนําไปสู่การ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับประเด็นด้านการจัดการ
ของเสีย จากแนวคิด ทฤษฎี ร่วมกับกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนํามาเป็นเกณฑ์ใน
การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียและการวางผังเพื่อเชื่อมต่ออาคารศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสียกับสถานที่จัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
3.2 วิธีการด าเนนิการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงวิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 
  

แนวคิด
ทฤษฎี 

กรณ ี
ศึกษา 

ลงพืน้ที่
เก็บข้อมูล 

รายละเอียด
โครงการ 

วิเคราะห์ 
ท าเลและที่ตั้ง 

ออกแบบ การประเมิน แนวทางการ
ออกแบบ 

1 

2 

3 

5 

4 

7 6 8 

ทางเลือก 
ในการ 

ออกแบบ 
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการของเสีย 
1.2 ศึกษา รูปแบบพื้นที่ รูปแบบอาคาร กิจกรรม และการเชื่อมต่อ จาก

กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
1.3 ศึกษาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ

จัดการของเสีย (เทียบเคียงอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ) 
1.4 ศึกษาแนวคิดในการเชื่อมต่อกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที ่

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา 
2.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และ

ทําการวิเคราะห์ รูปแบบพื้นที่ รูปแบบอาคาร กิจกรรม การเช่ือมต่อในพื้นที่ 
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของแต่ละศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของ

เสีย ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวทางการออกแบบ 
3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

3.1 เก็บข้อมูลที่ตั้งและตัวที่ตั้งของโครงการทางด้านกายภาพ 
3.2 เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ กิจกรรม 

4. วิเคราะห์ทําเลที่ตั้งและตัวที่ตั้งของโครงการ เพื่อกําหนดที่ตั้งของศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสียที่สัมพันธ์กับสถานที่จัดการของเสีย 

5. จัดทํารายละเอียดโครงการ 
6. ออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

6.1 สร้างทางเลือกในการออกแบบ 2 ทางเลือก 
6.2 ประเมินและเลือกทางเลือกในการออกแบบจาก 2 ทางเลือกข้างต้น 
6.3 การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียโดยพัฒนาจากทางเลือก

ในการออกแบบ 
7. ประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และทําการปรับปรุงแก้ไขแบบ 
8. เสนอแนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการ

เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต  
 
 
 
 
 



36 

3.3 ปัจจัยในการออกแบบ 
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในงานวิจัยน้ีได้แก่ 

1. ที่ตั้ง 
2. รูปแบบพ้ืนที่ 
3. รูปแบบอาคาร 
4. กิจกรรม 
5. ผู้ใช้งาน 
6. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
7. การเช่ือมต่ออาคารกับสถานที่จัดการของเสีย 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
1. ใช้การเก็บข้อมูลเอกสาร โดยศึกษาจาก เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัย และ

อินเตอร์เน็ต รวมทั้งกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ใช้การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสังเกต กล้องถ่ายภาพ  
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
1. ข้อมูลกรณีศึกษาและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลผ่านเอกสาร 

หนังสือ บทความ งานวิจัย และอินเตอร์เนต็ 
2. ข้อมูลทางด้านกายภาพของที่ต้ังโครงการเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาพถ่าย

จากสถานที่จริงและใช้โปรแกรม Google Earth Pro เก็บภาพถ่ายทางอากาศ และดัดแปลงผังบริเวณ
จาก สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. วิเคราะหแ์นวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย จากข้อมลู

กายภาพ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 
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2. วิเคราะห์ทําเลที่ตั้งและตัวที่ตั้งของโครงการ เพื่อเลือกที่ตั้งโครงการ จากการเก็บ
ข้อมูลด้านกายภายของที่ตั้งโครงการ และเกณฑ์การเลือกที่ตั้ง 

3. วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน ความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมการเรียนรู้  
4. วิเคราะหพ์ื้นที่ใช้สอยจากมาตรฐานการออกแบบที่สอดคล้องกับข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น

เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ  
5. วิเคราะห์ประเด็นในการนําเสนอและกําหนดรูปแบบนิทรรศการทีส่่งผลต่อพื้นที่ใน

การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย   
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยาน

การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ผู้วิจัยได้ทําการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านทําเลที่ตั้งของโครงการ
เบื้องต้น  และศึกษากลุ่มผู้ใช้งานโครงการ เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ
จัดการของเสีย ประกอบด้วย  

4.1 การวิเคราะห์ทําเลที่ตั้งของโครงการ  
4.1.1 การเข้าถึงที่ตั้ง 
4.1.2 สถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ 
4.1.3 สภาพแวดล้อม 
4.1.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.1.6 การลงทุน 
4.1.7 บทสรุปการวิเคราะห์ทําเลที่ตั้งโครงการ 

4.2 การวิเคราะห์ที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
4.2.1 ขนาดที่ดิน 
4.2.2 รูปร่างที่ดิน 
4.2.3 สภาพทั่วไปของที่ดิน 
4.2.4 โอกาสทางทัศนาการ 
4.2.5 ศักยภาพของการขยายตัวในอนาคต 
4.2.6 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
4.2.7 การประเมินความเหมาะสมของที่ต้ังโครงการ 

4.3 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานโครงการ 
4.3.1 กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ 
4.3.2 กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า 
4.3.3 กลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการ 
4.3.4 ปริมาณผู้ใช้งานโครงการ 

4.4 การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
4.4.1 การคํานวณพื้นที่ใช้สอยโครงการ 
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4.4.2 รายละเอียดพ้ืนที่ใช้สอยศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
4.5 การวิเคราะห์งบประมาณเบ้ืองต้นของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
4.6 การวิเคราะห์ประเด็นในการนําเสนอของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
 

4.1 การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งของโครงการ 
 
ทําเลที่ตั้งโครงการอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต (ภาพที่ 4.1-4.2) 

อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ติดกับสวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต การวิเคราะห์ทําเลที่ตั้งของ
โครงการ พิจารณาจาก 6 ปัจจัยหลักดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 ผังจังหวัดภูเก็ตแสดงสถานที่ในจังหวัดและเส้นทางเข้าถึงที่ตั้งโครงการ 
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(1) ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2) อาคารลัคกี้คอมเพล็ค (ทิ้งร้าง) (3) อนุสาวรีย์สะพานหิน (4) ลานกิจกรรม (5) สวน
สะพานหิน (6) ศูนย์กฬีาสะพานหิน (7) พลับพลาอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร (8) สวนสุขภาพสะพานหิน (9) สวนสาธารณะสะพานหิน 
(10) ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (11) สมาคมกอจ๊าน (12) โรงบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครภูเก็ต (13) สํานักงานกลุม่งานสิ่งแวดล้อม (14) โรงงาน
เตาเผาขยะ 2 (15) โรงงานเตาเผาขยะ 1 (16) บ่อฝังกลบขยะ (17) หมู่บ้านสะพานหิน (18) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (19) สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (20) บ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ (21) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (22) ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (23) 
สํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต (24) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเกต็ (25) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต (26) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 
(27) ศาลเจ้ายางเหนียว 

  
 

แนวป่าชายเลน   พื้นที่นันทนาการและกีฬา    พื้นที่พาณิชยกรรม 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.2 ผังอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
 
 

ผังโครงการอุทยานการเรียนรู ้
การผลิตพลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเกต็ 
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4.1.1 การเข้าถึงที่ตั้ง 
 

 
ภาพที่ 4.3 แผนภาพสรุปช่องทางการเข้าถึงที่ตั้งโครงการ 

 
การเข้าถึงที่ตั้งโครงการสามารถจําแนกตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้ 
1) รถยนต์ส่วนบุคคล รถบัสเหมาคัน จากจังหวัดพังงาเข้าสู่ถนนหมายเลข 402 ผ่าน

ถนนเทพกระษัตรี และถนนภูเก็ต เข้าสู่ที่ตั้งโครงการรวมระยะทางทั้งสิ้น 49 กิโลเมตร 
2) เครื่องบิน จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สามารถเช่ารถเพื่อเดินทางเข้าสู่ที่ตั้ง

โครงการตามเส้นทางข้างต้น หรือ ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของสนามบิน (Airport Bus) มายัง
สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จากนั้นต่อรถสองแถวสาย 1 หรือ สาย 3 เพื่อเข้าสู่ที่ตั้งของโครงการ 

3) รถบัสโดยสารระหว่างจังหวัด จากสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ต่อรถสองแถวสาย 2 มายัง
สถานที่ขนส่งแห่งที่ 1 จากนั้นต่อรถสองแถวสาย 1 หรือ สาย 3 เพื่อเข้าสู่โครงการ 

4) เส้นทางในอนาคต จังหวัดภูเก็ตมีโครงการรถไฟรางเบา (ภาพที่ 4.4) มีเส้นทางจาก 
ท่านุ่น จังหวัดพังงา มายังห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต มีสถานีบริการ  ได้แก่ สถานีท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตและสถานีสะพานหินซึ่งเป็นที่ต้ังของโครงการ เป็นช่องทางในการเข้าถึงที่ตั้งโครงการที่
สะดวกยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 4.4 โครงการรถไฟรางเบา ท่านุ่น-ห้าแยกฉลอง (ภาพจําลองสถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี

ท้าวศรีสุนทร): http://www.dodeden.com/59001.html 

49 กิโลเมตร 
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การเดินทางเข้าสู่ที่ตั้งจําเป็นต้องใช้ระบบถนนเป็นหลักซึ่งถนนหมายเลข 402 และถนน
เทพกระษัตรี เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตผ่านถนนภูเก็ต ซึ่งมีสภาพการจราจรที่คับคั่งในช่วงเวลา 7.00–8.30 
น. และเวลา 16.00-18.00 น. เนื่องจากในตัวเมืองภูเก็ตเป็นที่ตั้งของ โรงเรียน และสถานที่ราชการ
ของจังหวัด มีระบบถนนจากจังหวัดพังงาเข้าสู่ที่ตั้งโครงการดังภาพที่ 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 แสดงระบบถนนเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ. ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps/ 
@7.8650063,98.3951844, ธันวาคม 2557. 

สะพานเท้าเทพกระษตัรี 
(2 ช่องทาง เดินรถทางเดียว 12 ม.) 

ถนนหมายเลข 402 
(2 ช่องทาง เดินรถทางเดียว 10 ม.) 

สะพานสารสินธุ ์

จังหวัดพังงา 

ประตูเมืองภเูก็ต 

ถนนหมายเลข 402 
(4 ช่องทาง 28 ม.) 

ถนนหมายเลข 402 
(6 ช่องทาง 32 ม.) 

ถนนหมายเลข 402 
(6 ช่องทาง 32 ม.) 

สนามบิน 

สนามบิน 
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ภาพที่ 4.5 (ต่อ) แสดงระบบถนนเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ. ดัดแปลงจาก 

https://www.google.co.th/maps/ @7.8650063,98.3951844, ธันวาคม 2557. 
 

ถนนหมายเลข 402 

ถนนหมายเลข 402 
(6 ช่องทาง 34 ม.) 

อนุสาวรีย์ท้าวเทพฯ 

ถนนหมายเลข 402 
(6 ช่องทาง 28 ม.) 

ถนนเทพกระษัตร ี
(3 ช่องทาง เดินรถทางเดียว 8.5 ม.) 

ถนนถลาง 

ถนนเทพกระษัตร ี
(2 ช่องทาง เดินรถทางเดียว 8.5 ม.) 

ถนนเทพกระษัตร ี
(4 ช่องทาง 15 ม.) 

วงเวียนสุรินทร ์
(หอนาฬิกา) 
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ภาพที่ 4.5 (ต่อ) แสดงระบบถนนเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ. ดัดแปลงจาก 

https://www.google.co.th/maps/ @7.8650063,98.3951844, ธันวาคม 2557. 
 

ระบบถนนเข้าสู่ที่ตั้งโครงมีขนาดความกว้างที่สามารถรองรับการสัญจรเข้าสู่โครงการได้ 
ทั้งจากรถยนต์ส่วนบุคคล และรถบัสโดยสาร 

 

วงเวียนสุรินทร ์(หอนาฬิกา) 

อนุสาวรีย์ท้าวเทพฯ 

ถนนภูเก็ต 
(4 ช่องทาง 12 ม.) 

ถนนภูเก็ต 
(4 ช่องทาง 18 ม.) 

อนุสาวรีย์สะพานหิน 

เลี้ยวขวาที่วงเวียนอนุสาวรีย์ 
(2 ช่องทาง 8 ม.) 

สะพานข้ามคลองบางใหญ่ 
(2 ช่องทาง 10 ม.) 

ซอยรัตนโกสินธุ ์200 ปี  
ทางเข้าโครงการ 

(2 ช่องทาง 10 ม.) 
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4.1.2 สถานทีจ่ัดการของเสยีในพืน้ที ่
 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ 

 
1) โรงเตาเผาขยะ พื้นที่ภายในของโรงเตาเผาขยะสามารถให้การเรียนรู้ในประเด็นของ

กระบวนการกําจัดขยะและสร้างพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่การรับขยะจากรถเก็บขยะ สู่การแยกประเภท
ของขยะ จนถึงกระบวนการเผาและได้พลังงานออกมา และสามารถเข้าชมการบริหารจัดการภายใน
ของโรงงานเตาเผาขยะได ้

2) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําสามารถให้การเรียนรู้ใน
ประเด็นของกระบวนการบําบัดน้ําเสียระดับเมืองของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการตั้งแต่
การนําน้ําเข้ามายังบ่อพักนํ้า จนถึงกระบวนการบําบัดและปล่อยสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

3) แนวป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลนสามารถให้การเรียนรู้ในประเด็นของระบบนิเวศของ
ป่าชายเลน และประโยชน์ของป่าชายเลน ซึ่งในพื้นที่ประกอบด้วยป่าชายเลน (ก) มีเส้นทางเดินชมอยู่
บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน และป่าชายเลน (ข) อยู่บริเวณโรงงานเตาเผาขยะซึ่ง สามารถใช้
ประกอบกิจกรรมเชิงนิเวศ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน  

 
 

3) แนวป่าชายเลน (ก) 

2) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

1) โรงเตาเผาขยะ 

3) แนวป่าชายเลน (ข) 
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4.1.3 สภาพแวดล้อม 
ทําเลที่ตั้งของโครงการอยู่ติดกับแนวชายฝั่งทะเล มีแนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่โล่งสาธารณะขนาดใหญ่ ได้แก่ ลานกิจกรรม พื้นที่นันทนาการและกีฬา 
และสวนสาธารณะ  และมีการใช้ประโยชน์ของที่ดินโดยรอบในด้านต่าง ๆ ดังภาพที่ 4.7  

 

 
ภาพที่ 4.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที ่
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ทําเลที่ตั้งของโครงการอยู่ติดกับแนวชายฝั่งทะเล ทําให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่ม
รื่น เงียบสงบ และเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการและกีฬา ทําให้ทําเลที่ตั้งของโครงการมี
ความหลากหลายของกิจกรรม  

 

  
 

ภาพที่ 4.8 สภาพแวดล้อมแนวชายฝั่งทะเล 
 

4.1.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ทําให้ทําเลที่ตั้งมีความพร้อมของ

ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ทางระบายน้ํา การสื่อสาร ถนนสาธารณะ รวมทั้งมีองค์ประกอบ
ชุมชนในด้านการบริการสาธารณะได้แก่ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง 
โรงเรียน สวนสาธารณะ เป็นต้น 

 
4.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทําเลที่ตั้งของโครงการได้แก่ กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมือง

รวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553  

1) กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่สีน้ําเงิน เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปการ ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินใช้เพื่อ
เป็นกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับประเภทอาคารของโครงการ 

2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 กําหนดความสูงของอาคาร
บริเวณแนวชายฝั่งทะเลโดยพื้นที่โครงการครอบคลุมบริเวณที่ 1 2 3 และ 8 มีข้อกําหนดความสูง 
อัตราส่วนพื้นที่ว่างอาคาร (OSR) ดังนี ้
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ภาพที ่4.9 แสดงเขตบริเวณในพื้นที่ตามกฎหมาย. จาก ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จั้งหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 (น. 39-55) 

 
ตารางที่ 4.1  
 
สรุปหลักเกณฑ์ก่อสร้างอาคารในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

พื้นที ่ คําอธิบาย ความสูงอาคาร OSR 

บริเวณที่ 1 (สีม่วง)ระยะจากแนวชายฝั่งเข้าไป 50 เมตร ไม่เกิน 6 เมตร 75% 
บริเวณที่ 2 (สีส้ม)ระยะจากบริเวณที่ 1 เข้าไป 150 เมตร ไม่เกิน 12 เมตร 30% 
บริเวณที่ 3 (สีเขียว)ระยะจากบริเวณที่ 2 เข้าไป 200 เมตร ไม่เกิน 16 เมตร 30% 
บริเวณที่ 8 (สีแดง) ไม่เกิน 23 เมตร 30% 

หมายเหตุ. จาก กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จั้งหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2553 (น. 39-55) 

แนวชายฝั่งทะเล 

แนวชายฝั่งทะเล 

บริเวณที่ 1 

บริเวณที่ 2 

บริเวณที่ 3 

บริเวณที่ 8 
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4.1.6 การลงทุน 
ทําเลที่ตั้งโครงการจัดอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้าง

สาธารณะประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกําไร ในงานวิจัยออกแบบนี้คือการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
การผลิตพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของที่ดิน  

เจ้าของที่ดินคือเทศบาลนครภูเก็ต การลงทุนจึงลงทุนในการก่อสร้างอาคารเท่านั้น ซึ่ง
จําเป็นต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ รวมถึงการหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ
ภายในโครงการเพื่อให้โครงการสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และคงอยู่ได้ เช่น การสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
4.1.7 บทสรุปการวิเคราะหท์ าเลที่ตั้งโครงการ 
การวิเคราะห์ทําเลที่ตั้งของโครงการข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเลือกที่ตั้งของศูนย์

แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ในหัวข้อ 2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ
จัดการของเสีย  ดังนี ้  

1) การเข้าถึงที่ตั้ง สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์เป็นหลักซึ่งเป็นถนน 4 ช่องทางสามารถ
รองรับการสัญจรเข้าสู่โครงการได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบัสโดยสาร อีกทั้งมีระบบขนส่ง
สาธารณะที่รองรับการเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งในด้านทําเลที่ตั้งที่มี
การคมนาคมสะดวก  

2) สถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการจัดการ 
ของเสีย ได้แก ่โรงเตาเผาขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพ และแนวป่าชายเลน 

3) สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ตั้งโครงการประกอบด้วยพื้นที่แนวชายฝั่ งทะเลและ
สวนสาธารณะ สอดคล้องกับเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งในด้านทําเลที่ตั้งที่ร่มรื่น เงียบสงบ และบริเวณ
โดยรอบยังเป็นที่ต้ังของสถานที่ราชการ สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ในการ
เลือกที่ตั้งในด้านทําเลที่ตั้งทีจ่ัดอยู่ในเขตเดียวกันกับสถานศึกษา โรงเรียน และห้องสมุด  

4) มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เนื่องจากอยู่ในเขตเทศบาล
นครภูเก็ต 

5) ด้านกฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสมกับประเภท
อาคารของโครงการคือ ศูนย์แสดงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจการของรัฐและเพื่อสาธารณะประโยชน์  

6) การลงทุน ลงทุนในการก่อสร้างอาคารเท่านั้น เนื่องจากเจ้าของที่ดินคือเทศบาลนคร
ภูเก็ต ซึ่งทําให้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ รวมถึงการหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ 
ภายในโครงการเพื่อให้โครงการสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และคงอยู่ได้ 
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4.2 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ 
 
นอกจากการพิจารณาด้านทําเลที่ตั้งของโครงการแล้ว ยังต้องพิจารณาสภาพต่าง  ๆ 

ของที่ดินโดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อนําไปพิจารณาในการเลือกตัวที่ตั้งประกอบด้วย ขนาดที่ดิน 
รูปร่างที่ดิน สภาพทั่วไปของที่ดิน โอกาสทางทัศนาการ และกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 
2558, น.125) ในงานวิจัยออกแบบนี้ ตัวที่ตั้งโครงการหมายถึง ตัวที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ
จัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ซึ่งอยู่ทําเลที่ตั้งเดียวกันคือพื้นที่
ของโรงเตาเผาขยะภูเก็ต และได้กําหนดตัวที่ตั้งเพื่อทําการประเมินทั้งสิ้น 5 ตําแหน่ง (ภาพที่ 4.10) 
โดยใช้งานในพื้นที่ของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่เต็มแล้ว มีรายละเอียดดังนี ้

 

 
 
ภาพที่ 4.10 แสดงตําแหน่งของที่ตั้งโครงการทั้ง 5 (A-1 ถงึ A-5) บนพื้นที่โรงเตาเผาขยะ จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพที่ 4.11 แสดงที่ตั้ง A-1 

 

 
ภาพที่ 4.12 แสดงที่ตั้ง A-2 
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ภาพที่ 4.13 แสดงที่ตั้ง A-3 

 

 
ภาพที่ 4.14 แสดงที่ตั้ง A-4 



54 

 
ภาพที่ 4.15 แสดงที่ตั้ง A-5 

 
 

4.2.1 ขนาดทีด่ิน 
ขนาดที่ดินมีความสัมพันธ์กับประเภทของอาคารและขนาดของโครงการ ในงานวิจัย

ออกแบบนี้ประเภทอาคารคือศูนย์แสดงเทคโนโลยี ที่ต้องการจํานวนชั้นไม่มาก แต่ต้องการพื้นที่ขนาด
ใหญ่ในแต่ละชั้น และข้อกําหนดกฎหมายเรื่องที่ว่างอาคาร ระยะร่นอาคาร และความสูงของอาคาร ที่
มีส่วนในการกําหนดความเหมาะสมของขนาดที่ดิน ซึ่งที่ตั้งทั้ง 5 มขีนาดดังนี้ 

1. ที่ตั้ง A-1 (ภาพที่ 4.11) ขนาดที่ดิน 19-2-50 (31,402 ตารางเมตร)  
2. ที่ตั้ง A-2 (ภาพที่ 4.12) ขนาดที่ดิน 38-0-95 (61,180 ตารางเมตร) 
3. ที่ตั้ง A-3 (ภาพที่ 4.13) ขนาดที่ดิน 16-0-80 (25,919 ตารางเมตร) 
4. ที่ตั้ง A-4 (ภาพที่ 4.14) ขนาดที่ดิน 15-0-48 (24,193 ตารางเมตร) 
5. ที่ตั้ง A-5 (ภาพที่ 4.15) ขนาดที่ดิน 10-0-23 (16,093 ตารางเมตร) 

เนื่องจากการใช้งานเดิมของที่ตั้งทั้ง 5 เป็นบ่อฝั่งกลบขยะมูลฝอย ขนาดที่ดินของแต่ละ
ที่ตั้งจึงมีขนาดใหญ่เพียงพอสําหรับการใช้สอยของโครงการทั้งสิ้น ทั้งนี้ที่ตั้ง A-2 และ A-1 มีขนาด
ใหญ่ที่สุดตามลําดับ อยู่ในแนวแกนเดียวกับโรงเตาเผาขยะจึงเหมาะสําหรับการปรับปรุงและฟื้นฟูเพื่อ
ใช้เป็นบ่อฝั่งกลบขยะ ดังนั้นที่ตั้ง A-3 A-4 A-5 จึงมีขนาดที่ดินเหมาะสมสําหรับเป็นที่ตั้งโครงการ 
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4.2.2 รูปร่างที่ดิน 
รูปร่างที่ดินมีความสัมพันธ์กับการจัดผังพื้นที่ใช้สอยของโครงการ ซึ่งที่ตั้ง A-1 A-2 A-3 

A-4 มีรูปร่างที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถจัดผังพื้นที่ใช้สอยได้หลากหลายและไม่มีอุปสรรค์ 
ส่วนที่ตั้ง A-5 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งมีมุมหนึ่งของที่ดินเป็นมุมแหลม ก่อให้เกิดอุปสรรค์
ในการจัดผังเนื่องจากพื้นที่มุมแหลมที่มักจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากใช้เป็นพื้นที่โล่งส่งผลต่อขนาด
พื้นที่ก่อสร้างของอาคารที่ลดลง ดังนั้นที่ตั้ง A-1 A-2 A-3 A-4 จึงมีรูปร่างที่ดินที่เหมาะสมสําหรับเป็น
ที่ตั้งโครงการ 

 
4.2.3 สภาพทั่วไปของที่ดิน 
สภาพทั่วไปของที่ดินทั้ง 5 (ภาพที่ 4.16) เป็นพ้ืนที่บ่อฝั่งกลบขยะจึงไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือ

ต้นไม้ บนที่ดินของที่ตั้ง แต่มีต้นไม้อยู่บริเวณโดยรอบของตัวที่ตั้ง และมีระดับดินที่สูงกว่าระดับถนน 
การปรับสภาพดินจึงดําเนินการโดยง่าย และไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะที่อยู่ในบ่อฝังกลบ 

 

 
 

ภาพที่ 4.16 แสดงสภาพทั่วไปของที่ต้ัง 
 

ที่ตั้งทั้ง 5 อยู่ในพื้นที่โรงเตาเผาขยะและติดกับพื้นทีโ่รงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า ซึ่งพื้นที่
ทั้งสองเป็นสถานที่จัดการของเสียของโครงการ และติดกับแนวป่าชายเลน (ภาพที่ 4.10) ทําให้ที่ตั้งทั้ง 
5 สามารถเช่ือมต่อกับสถานที่เหล่านี้ได้ ซึ่งที่ตั้ง A-1 และ A-3 ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเตาเผาขยะ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า และแนวป่าชายเลนในระยะที่ใกล้เคียงกันคือ 470 เมตร 520 เมตร และ 411 
เมตร ตามลําดับ) ที่ตั้ง A-2 A-4 และ A-5 ติดกับแนวป่าชายเลน อยู่ห่างจากโรงเตาเผาขยะและ
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําในระยะ 670 เมตร และ 720 ตามลําดับ 

การเข้าถึงตัวที่ตั้ง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่โรงเตาเผาขยะทําให้การเข้าถึงที่ตั้งโครงการต้อง
เข้าออกผ่านทางเข้าของโรงงานเตาเผาขยะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการสัญจรของรถเก็บขยะที่
เข้ามาภายในโครงการ แต่พื้นที่โรงเตาเผาขยะสามารถเพิ่มช่องทางการเข้าถึงได้ซึ่งส่งผลต่อ
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งบประมาณในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของโครงการ โดยลําดับการเข้าถึงตัวที่ตั้งทั้ง 5 จากทางเข้าของ
โรงเตาเผาขยะคือ A-3  A-1  A-4  A-2  และ A-5 ตามลําดับซึ่ง ที่ตั้ง A-3 จึงเข้าถึงได้ง่ายที่สุด 

 
4.2.4 โอกาสทางทัศนาการ 
การมองเห็นที่ตั้งโครงการจากภายนอกได้ยากเพราะตัวที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ของโรง

เตาเผาขยะทําให้ขาดโอกาสในการมองเห็น แต่เนื่องจากมีโรงเตาเผาขยะที่มีขนาดใหญ่และมีความสูง
ทําให้สามารถใช้เป็นจุดหมายตาของโครงการแทนได้ และที่ตั้งโครงการอยู่ติดกับแนวชายฝั่งทําให้
สามารถมองเห็นทะเลและป่าชายเลนได ้

 
4.2.5 ศักยภาพของการขยายตัวในอนาคต 
ศักยภาพของการขยายตัวในอนาคตเป็นหนึ่งในเกณฑ์การเลือกที่ตั้งของโครง ซึ่งตัวที่ตั้ง

ทั้ง 5 ต่างมีความสามารถในการขยายตัวที่สูงเนื่องจากมีพื้นที่ที่สามารถรองรับได้เพียงพอจากการแบ่ง
ส่วนภายในตัวที่ตั้งนั้น ๆ หรอืขยายไปยังที่ตั้งใกล้เคียงได ้กล่าวคือ หากเลือกพื้นที่ A-1 จะมีพื้นที่ A-2 
ถึง A-5 ในการรองรับการขยายตัวต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นที่ของโครงการที่เพิ่มขึ้น หรือ 
มีการริเริ่มโครงการใหม่ขึ้นมาในพื้นที่โรงเตาเผาขยะในอนาคต 

 
4.2.6 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของเทศบาลนครภูเก็ต ภายใต้การดูแลของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
 
4.2.7 การประเมินความเหมาะสมของตัวที่ตั้งของโครงการ 
ทั้งนี้เนื่องจากตัวที่ตั้งของโครงการอยู่ในทําเลที่ตั้งเดียวกับการประเมินความเหมาะสม

จึงเปรียบเทียบเฉพาะด้านของตัวที่ตั้งโครงการ A-1  A-2  A-3  A-4  และ A-5 โดยผู้วิจัยเป็นผู้
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินทําเลที่ตั้งและตัวที่ตั้งของโครงการและให้ค่านําหนักของเกณฑ์ในแต่
ละข้อแตกต่างกันตามความสอดคล้องกับแนวคิดในการเลือกที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสียที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.4.4 แนวคิดเก่ียวกับที่ตั้งศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
ร่วมกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการข้างต้น โดยมีผลการประเมินดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  
 
การประเมินท าเลที่ตั้งและตัวที่ตั้งโครงการโดยผู้วิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าน้ําหนัก
ของเกณฑ ์

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

เกณฑ์ส าหรับประเมินความเหมาะสมของตัวที่ตัง้ 

1. ความเหมาะสมของขนาดที่ดิน 1 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 (5) 4 (4) 

2. ความเหมาะสมของรูปร่างที่ดิน 1 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 3 (3) 

3. สภาพขององค์ประกอบทางกายภาพที่มีอยู่และใช้ 
   งานได้ 

3 4 (12) 3 (9) 5 (15) 3 (9) 3 (9) 

4. ความพร้อมในการขยายตัวในอนาคต 1 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 

5. โอกาสทางทัศนาการ 2 4 (8) 4 (8) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 

6. สภาพการจราจรเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ 2 4 (8) 3 (6) 5 (10) 3 (6) 2 (4) 

รวมผลประเมินความเหมาะสมของที่ตั้ง (50) (41) (36) (46)* (36) (31) 

 
จากเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งและตัวที่ตั้งโครงการ ผลการประเมิน

แสดงให้เห็นว่า ที่ตั้ง A-3 มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย เนื่องจากมีความเหมาะสมของขนาดที่ดินและรูปร่างที่ดิน ที่สามารถรองรับการขยายตัวใน
อนาคต อีกทั้งเข้าถึงได้ง่ายจากทางเข้าหลักของโครงการ และอยู่ใกล้สถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ 
ได้แต่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา และ โรงงานเตาเผาขยะ ทําให้สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่จัดการ
ของเสียได้สะดวกกว่าที่ตั้งอื่น ๆ ดังนั้นงานวิจัยออกแบบนี้จึงเลือกที่ตั้ง A-3 เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย  

 
4.3 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใชง้านโครงการ 

 
ผู้ใช้งานโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ กลุ่มผู้มา

ศึกษาค้นคว้า และกลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการ มีรายละเอียดและพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมี
ดังนี ้

4.3.1 กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ  
ผู้ใช้งานกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไป 2) 

นักเรียนนักศกึษา 3) นักท่องเที่ยว ผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีกิจกรรมหลักคือเข้าชมนิทรรศการ และใช้งานส่วน
สาธารณะของโครงการ 
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ภาพที่ 4.17 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ 
 
4.3.2 กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า  
ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยเน้นไปทางด้านการศึกษา

ค้นคว้า กิจกรรมของผู้ใช้งานกลุ่มนี้นอกจากการใช้งานพื้นที่สาธารณะของโครงการ และเข้าชม
นิทรรศการ ยังมีกิจกรรมทางวิชาการ สัมมนา ฟังบรรยาย เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 4.18 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่กลุ่มผู้เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
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4.3.3 กลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการ 
ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ การ

ให้บริการ และการบริหารจัดการของโครงการ ซึ่งสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ของโครงการผ่านเส้นทาง
ปกติ และเส้นทางบริการ 

 
 

ภาพที่ 4.19 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่กลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการ 
 

4.3.4 ปริมาณผู้ใช้งานโครงการ 
การคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้งานโครงการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นสองส่วนตามลักษณะของ

การเข้าชม ได้แก่ เข้าชมเป็นหมู่คณะ และเข้าชมเดี่ยว โดยผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะจะเป็นผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่ของโครงการ และกลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการดังนี้ 

1) ปริมาณผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ คาดการณ์จาก สถิติการเข้าชมของโรงเตาเผาขยะ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้มาเข้าชมเป็นหมู่คณะเฉลี่ยอยู่ที่ 84 คน ต่อรอบ สูงสุด 150 คน ในอนาคตน่าจะมี
ผู้เข้าชมถึง 200 คน/รอบ รองรับได้วันละ 2 รอบ (รอบเช้าและรอบบ่าย) เนื่องจากมีการเปิดโรง
เตาเผาขยะที่ 2 ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนในการเผาขยะได้ ทําให้มีผู้สนใจเข้าเย่ียมชม
โครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็น กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่ม
ข้าราชการ ที่มาศึกษาดูงาน 
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2) ปริมาณกลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการ คาดการณ์จากโครงสร้างองค์กรในการ
บริหารจัดการตามผังโครงสร้างองค์กรของพิพิธภัณฑ์ (ภาพที่ 4.20) ซึ่งดัดแปลงจากผังโครงสร้าง
องค์กรของกรณีศึกษา ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งเป็นส่วน
ต่าง ๆ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.20 ผังโครงสร้างองค์กรและจํานวนบุคลากรศูนยแ์สดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย  

เทศบาลนครภูเก็ต 

 
คณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และอุทยานการเรียนรู้พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการ (1) 

 
รองผู้อ านวยการ (1) 

 

ที่ปรึกษา (2) 

 
ผู้เชี่ยวชาญ (2) 

 

ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านนิทรรศการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ (1) 

 งานนิติกร/บุคคล (1) 

 งานพัสดุ (2) 

 งานธุรการ (2) 

 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

 หัวหน้ากลุ่มนโยบาย (1) 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 

 งานข้อมูลและสารสนเทศ (1) 

 งานแผนงานและโครงการ (1) 

 งานธุรการ (1) 

 

กลุ่มอบรมเผยแพร ่

 หัวหน้ากลุ่มอบรมเผยแพร่ (1) 

 วิทยากร (9) 

 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

 หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา (1) 

 งานวิจัยและพัฒนา (2) 

 วิทยากรโครงการวิจัย (1) 

 

กลุ่มเทคนคิจัดแสดง 

 หัวหน้าเทคนิคจัดแสดง (1) 

 งานออกแบบนิทรรศการ (1) 

 งานซ่อมบํารุง (2) 

 งานช่างเทคนิค (4) 

 งานสนับสนุน (2) 

 

กลุ่มภัณฑรักษ์ 

 หัวหน้ากลุ่มภัณฑรักษ์ (1) 

 งานภัณฑรักษ ์(3) 

 งานประชาสัมพันธ์ (1) 

 งานทะเบียนวัตถ ุ(1) 

 

กลุ่มบัญชีและการเงิน 

 หัสหน้ากลุ่มบัญชี (1) 

 งานการเงิน (1) 

 งานงบประมาณ (1) 

 งานบัญช ี(2) 

 

กลุ่มรักษาความปลอดภัย 

 หัวหน้ากลุ่มรักษา (1) 

 งานรักษาความปลอดภัย (5) 
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4.4 การวิเคราะห์พืน้ที่ใช้สอยของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
 
4.4.1 การค านวณพื้นที่ใช้สอยโครงการ 
รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียแบ่งเป็น 6 

ประกอบด้วย 
1) ส่วนบริการสาธารณะ ประกอบด้วย โถงทางเข้า ประชาสัมพันธ์ ที่จําหน่ายบัตรเข้า

ชมที่ฝากของ ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้องน้ํา (ตารางที่ 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2  
 
แสดงวิธีค านวณพื้นที่ใช้สอยส่วนบริการสาธารณะ 

 
 
2) ส่วนนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว และ

นิทรรศการกลางแจ้ง ในการคํานวณพื้นที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของวัตถุจัดแสดง โดยมุ้งเน้นไปที่การแสดง
เทคโนโลยีด้านการจัดการของเสีย ในลักษณะของการจําลองกระบวนการ การกําหนดขนาด
นิทรรศการโดยละเอียดจึงขึ้นอยู่กับการออกแบบนิทรรศการโดยละเอียด ในส่วนนี้จึงเป็นการคํานวณ
พื้นที่ตามความเหมาะสมกับปริมาณผู้เข้าชมโครงการ  

3) ส่วนบริการทางการศึกษา ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องบรรยายรวมห้องสัมมนา 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ (ตารางที่ 4.3) 

ล ำดับ พ้ืนที่ใช้ สอย วิธี คิ ด ที่มำ

1.1 โถงทางเขา้ 30% ของผู้ใชง้านโครงการใน 1 วนั 0.64 ตร.ม./คนArchitect's Data p.11

1.2 ส่วนประชาสัมพันธ์ 6 ตร.ม./คน Architect's Data p.235

1.3 ส่วนจ าหน่ายบตัรเขา้ชม 6 ตร.ม./คน Architect's Data p.236

1.4 ร้านค้า 27 ตร.ม./ร้าน (4.5x6.0) Architect's Data p.188

1.5 ร้านอาหาร 75% ของผู้ใชง้านโครงการใน 1 วนั Time-Saver Standard 

for Building Type p.827

1.6 ส่วนรับประทานอาหาร 1.3-1.9 ตร.ม./คน Architect's Data p.203

1.7 หอ้งครัว 15-25% ของสันรับประทานอาหาร Architect's Data p.205

1.8 ส่วนบริการ 25-50% ของส่วนรับประทานอาหาร Architect's Data p.205

1.9 หอ้งน  า ตามกฎหมาย กฎกระทรวงฉบบัที ่39

ของส่วนรับประทานอาหาร 

30% ของผู้ใช้งานใน 1 วัน 0.64 ตร.ม. ต่อ คน 
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4) ส่วนสํานักงาน ประกอบด้วย ห้องผู้อํานวยการ ห้องรองผู้อํานวยการ ห้องสํานักงาน
กลุ่มงานต่าง ๆ (ตารางที่ 4.3) 

 
ตารางที่ 4.3  
 
แสดงวิธีค านวณพื้นที่ใช้สอยส่วนบริการทางการศึกษาและส านักงาน 

 
 
5) ส่วนระบบอาคาร ประกอบด้วย ห้องระบบโทรทัศน์วงจรปิด ห้องระบบไฟฟ้าห้อง

ระบบจ่ายน้ํา ห้องระบบบําบัดน้ําเสีย ห้องคัดแยกและเก็บขยะ  
6) ส่วนพื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย ลานจอดรถพนักงาน ลานจอดรถผู้เข้าชม 

ลานจอดรถบริการ ลานจอดรถบัสโดยสาร คํานวณจากความเหมาะสมของจํานวนผู้ใช้งานจริง ซึ่ง
มากกว่าจํานวนที่จอดรถตามกฎหมาย 

 

ล ำดับ พ้ืนที่ใช้ สอย วิธี คิ ด ที่มำ

1.1 หอ้งผู้อ านวยการ 25 ตร.ม./หอ้ง Architect's Data p.235

1.2 หอ้งรองผู้อ านวย 22 ตร.ม./หอ้ง Architect's Data p.235

1.3 พื นท่ีเลขนุการ 8 ตร.ม./หนึ่งพื นท่ี Architect's Data p.235

1.4 ส านักงานฝ่าย 6 ตร.ม./คน Architect's Data p.236

1.5 หอ้งประชมุ 10 ท่ีนั่ง 15.81 ตร.ม. (3.1x5.1) Architect's Data p.238

1.6 หอ้งประชมุ 20 ท่ีนั่ง 25.11 ตร.ม. (3.1x8.1) Architect's Data p.238

1.7 โถงหน้าหอ้งประชมุ 50% ของพื นท่ีหอ้งประชมุ Architect's Data p.238

1.8

ส่วนเตรียมอาหาร 2 คนต่อ 1 ตร.ม. Time-Saver Standard 

for Building Type p.841

1.9 หอ้งบรรยายรวม

ส่วนท่ีนั่ง 0.5 ตร.ม./คน Architect's Data p.135

ส่วนเวทีบรรยาย 1/8 ของความยาวหอ้งบรรยาย Architect's Data p.135

หอ้งฉายภาพยนต์ 6-10 ตร.ม./คน Architect's Data p.355

1.10 หอ้งสมุด

พื นท่ีอา่นหนังสือ 2.32 ตร.ม./คน Architect's Data p.146

พื นท่ีชั นวางหนังสือ 40% ของพื นท่ีทั งหมด Architect's Data p.146

ส่วนพื นท่ีส านักงาน 6 ตร.ม./คน Architect's Data p.235
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4.4.2 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสยี 
พืน้ที่ใช้สอยทั้งหมด 7,443.00  ตารางเมตร  
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 6,478.00 ตารางเมตร 

- ส่วนบริการสาธารณะ  925.00  ตารางเมตร 
- ส่วนนิทรรศการ  2,200.00  ตารางเมตร 
- ส่วนบริการทางการศึกษา  1,125.00  ตารางเมตร 
- ส่วนสํานักงาน  643.00  ตารางเมตร 
- ส่วนระบบอาคาร  85.00 ตารางเมตร 
- ส่วนระบบสัญจรภายในอาคาร 1,500.00 ตารางเมตร 

พื้นทีใ่ช้สอยภายนอกอาคาร  965.00  ตารางเมตร 
แต่ละส่วนมีพื้นน้ีใช้สอยย่อยดังนี้ 

รายการ พื้นที่ 

1. ส่วนบริการสาธารณะ 925.00 ตารางเมตร 

1.1 โถงทางเข้า 65.00 ตารางเมตร 

1.2 ประชาสัมพันธ์ 15.00 ตารางเมตร 

1.3 ที่จําหน่ายบัตรเข้าชม 15.00 ตารางเมตร 

1.4 ที่ฝากของ 15.00 ตารางเมตร 

1.5 ร้านขายของที่ระลึก 60.00 ตารางเมตร 

1.6 ร้านค้า 120.00 ตารางเมตร 

1.7 ห้องน้ํา 70.00 ตารางเมตร 

1.8 ร้านอาหาร 
  

 
- พื้นที่รับประทานอาหาร 400.00 ตารางเมตร 

 
- ห้องครัว 115.00 ตารางเมตร 

1.9 ร้านกาแฟ 50.00 ตารางเมตร 

2. ส่วนนิทรรศการ 2,200.00 ตารางเมตร 

2.1 ห้องฉายภาพยนตร์ 200.00 ตารางเมตร 

2.2 นิทรรศการถาวร 1200.00 ตารางเมตร 

2.3 นิทรรศการชั่วคราว 400.00 ตารางเมตร 

2.4 คลังเก็บวัสดุจัดแสดง 400.00 ตารางเมตร 

3. ส่วนบริการทางการศึกษา 1,125.00 ตารางเมตร 

3.1 ห้องสมุด 
  

 
- พื้นที่อ่านหนังสือ 150.00 ตารางเมตร 

 
- พื้นที่ชั้นวางหนังสือ 200.00 ตารางเมตร 

 
- บรรณารักษ์ 15.00 ตารางเมตร 
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รายการ พื้นที่ 

3.2 ห้องบรรยายรวม 250 ที่นั่ง 400.00 ตารางเมตร 

3.3 ห้องสัมมนา 
  

 
- ห้องสัมมนา A 60.00 ตารางเมตร 

 
- ห้องสัมมนา B 60.00 ตารางเมตร 

3.4 ห้องเรียน 120.00 ตารางเมตร 

3.5 ห้องปฏิบัติการ 120.00 ตารางเมตร 

4. ส่วนส านักงาน 643.00 ตารางเมตร 

4.1 ห้องผู้อํานวยการ 25.00 ตารางเมตร 

4.2 ห้องรองผู้อํานวยการ 22.00 ตารางเมตร 

4.3 เลขนุการ 8.00 ตารางเมตร 

4.4 ห้องหัวหน้ากลุ่ม (8 กลุ่ม) 96.00 ตารางเมตร 

4.5 พนักงาน (39 ตําแหน่ง) 234.00 ตารางเมตร 

4.6 ห้องงานช่าง 60.00 ตารางเมตร 

4.7 ห้องประชุมใหญ่ 64.00 ตารางเมตร 

4.8 ห้องประชุมเล็ก (2 ห้อง) 32.00 ตารางเมตร 

4.9 โถงสํานักงาน 20.00 ตารางเมตร 

4.10 โถงห้องประชุม 50.00 ตารางเมตร 

4.11 ห้องเตรียมอาหาร 32.00 ตารางเมตร 

5. ส่วนระบบอาคารและบริการ 85.00 ตารางเมตร 

5.1 ห้องระบบโทรทัศน์วงจรปิด 15.00 ตารางเมตร 

5.2 ห้องระบบไฟฟ้า 20.00 ตารางเมตร 

5.3 ห้องระบบจ่ายน้ํา 20.00 ตารางเมตร 

5.4 ห้องระบบดับเพลิง 20.00 ตารางเมตร 

5.5 ห้องคัดแยกและเก็บขยะ 30.00 ตารางเมตร 

6. ระบบสัญจรภายในอาคาร 1,500.00 ตารางเมตร 

7. ส่วนพื้นที่ภายนอกอาคาร 965.00 ตารางเมตร 

6.1 ลานจอดรถ (54 คนั) 845.00 ตารางเมตร 

6.2 ลานจอดรถบัสโดยสาร (3 คัน) 120.00 ตารางเมตร 

 

รวมพื้นที่ใช้สอย 7,443.00 ตารางเมตร 
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4.5 การวิเคราะหง์บประมาณเบื้องต้นของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
 

โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภูเก็ต เป็นโครงการสาธารณะประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกําไรที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ด้านการผลิตพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลนครภูเก็ต แหล่งเงินทุนของโครงการจึงเป็นการจัดทํางบลงทุนเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้าง
อาคาร โดยมีงบประมาณในการก่อสร้างดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4  
 
แสดงการค านวณงบประมาณโครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

รายการ จํานวน หน่วย ราคา/หน่วย รวม 

ค่าที่ดิน 25,919 ตารางเมตร 0.00 0.00 

ค่าสาธารณูปโภค (30% ค่าก่อสร้างอาคาร) 
   

42,949,800.00 

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงเทคโนโลยกีาร
จัดการของเสีย    

143,166,000.00 

- งานโครงสร้างอาคาร 6,478.00 ตารางเมตร 6000.00 38,868,000.00 

- งานสถาปัตย์ 6,478.00 ตารางเมตร 6000.00 38,868,000.00 

- งานระบบไฟฟ้า 6,478.00 ตารางเมตร 1200.00 7,773,600.00 

- งานระบบสุขาภิบาล 6,478.00 ตารางเมตร 800.00 5,182,400.00 

- งานระบบปรับอากาศ 3,425,100 BTU 2.00 6,850,200.00 

- งานระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 6,478.00 ตารางเมตร 1000.00 6,478,000.00 

- งานตกแต่งภายใน 4,893.00 ตารางเมตร 8000.00 39,144,000.00 

รวมค่าก่อสร้างโครงการ    186,115,800.00 

Factor F 1.1951    36,311,192.58 

รวมทั้งสิ้น 
   

222,426,992.58 

 

งบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียทั้ งสิ้ น 
222,736,751.50 บาท ซึ่งหากคิดเพียงค่าก่อสร้างอาคารจะมีค่าก่อสร้างอาคาร 143,166,000.00 
บาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 22,100 บาท รวมค่าตกแต่งภายใน 
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4.6 การวิเคราะหป์ระเด็นในการน าเสนอของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสยี 
 
4.6.1 ประเดน็ในการน าเสนอ 
ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียเป็นศูนย์การการเรียนรู้ภายในอุทยานการ

เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสถานที่จัดการของเสียหลักที่สําคัญ ได้แก่ โรงเตาเผา
ขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา และป่าชายเลน ซึ่งได้ทําการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
จัดการของเสียในพื้นที่เพื่อนํามาเป็นประเด็นในการนําเสนอ โดยมีประเด็นหลัก ๆ ดังภาพที่ 4.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.21 ประเด็นการจัดการของเสียที่สอดคล้องกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ 
 
 
ประเด็นด้านขยะประกอบด้วย ประเด็นการคัดแยกขยะสอดคล้องกับแนวความคิดหลัก 

3Rs เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ การเผา การหมัก การฝังกลบ สอดคล้องกับ สถานที่จัดการของ
เสียในพื้นที่ได้แก่ โรงเตาเผาขยะ และบ่อฝังกลบขยะ ส่วนประเด็นด้านน้ําเสียประกอบด้วยประเด็น
การบําบัดนํ้าเสียซึ่งสอดคล้องกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่คือโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา ป่าชาย
เลน และแนวคิดการบําบัดน้ําด้วยแปลงพืชป่าชายเลน โดยมีอัตราส่วนของประเด็นการจัดการของ
เสียระหว่างประเด็นด้านขยะต่อประเด็นด้านน้ําเสีย เท่ากับ 70 : 30 

 

การจัดการของเสีย 

ขยะ น้ําเสีย 

เผา ฝังกลบ คัดแยก บําบัด หมัก 

พลังงาน ปุ๋ย สร้างมูลค่า พลังงาน พลังงาน ปุ๋ย 

ประเภท 

กระบวนการ 

ประโยชน์ 



67 

4.6.2 รูปแบบนิทรรศการในการน าเสนอ 
ประเด็นในการนําเสนอข้างต้นมีความแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อรูปแบบนิทรรศการตาม

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ในบทที่ 2 ตารางที่ 
2.10 หน้า 29 ดังนี ้

 
ตารางที่ 4.5 
 
รูปแบบนิทรรศการในการน าเสนอประเด็นในการจัดการของเสีย 
 

กา
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วา

มง
าม

 

กา
รเร

ียน
กา

รส
อน

 

กา
รล

งม
ือท

ํา 

กา
รใ

ช้ส
ื่อผ

สม
 

กา
รบ

ูรณ
าก

าร
บร

ิบท
ขอ

ง
สภ

าพ
แว

ดล
้อม

กับ
นิท

รร
ศก

าร
 

1. ข้อมูลทั่วไปของขยะ   -  - 
2. ประเภทของขยะ   -  - 
3. การคัดแยกขยะ     - 
4. การเผาขยะ(เตาเผาขยะ)   -   
5. การหมักขยะอินทรีย์     - 
6. การฝังกลบขยะ   -   
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการคัดแยกขยะ     - 
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเผาขยะ   -  - 
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการหมักขยะอินทรีย์     - 
10. ข้อมูลทั่วไปของน้ําเสีย   -  - 
11. การบําบัดน้ําเสีย   -   
12. การบําบัดน้ําเสียด้วยแปลงพืชกรองน้ําเสีย      
13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบําบัด   -   
 

รูปแบบนิทรรศการ ได้แก่ การชมความงาม การเรียนการสอน การใช้สื่อผสม ซึ่งเป็น
รูปแบบทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับทุกประเด็น ซึ่งในประเด็นที่สามารถใช้รูปแบบอื่นได้เช่น การลงมือทํา 
การบูรณาการบริบทสภาพแวดล้อม จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับประเด็นนั้น ๆ ได้ ซึ่งส่งผลต่อการ
ออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย  
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บทที่ 5 
การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

 
5.1 แนวความคิดในวางผังโครงการ 

 
การกําหนดแนวคิดในการวางผังโครงการ พิจารณาจากสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่

อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ได้แก่ โรงงานเตาเผาขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย และสถานที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก ่ป่าชายเลน ดังภาพที่ 5.1 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 ผังแสดงระยะทางสูส่ถานที่สําคญัในโครงการ 
 
 
5.1.1 แนวคิดการเชื่อมต่อระหว่างที่ตั้งศนูย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียกับ

สถานทีจ่ัดการของเสีย 
ลักษณะของตําแหน่งอาคารและสถานที่จัดการของเสียในโครงการ มีลักษณะการ

เชื่อมต่อเช่นเดียวกับกรณีศึกษา ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็น
การเชื่อมต่อศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ใน รูปแบบ ก 
(ภาพที่ 2.9) ที่มีสถานที่ดูกิจกรรมหลายแห่งและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีศูนย์แสดงเทคโนโลยีนี้ เป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยมีเส้นทางหลักและเส้นทางย่อยนําไปสู่สถานที่ใน
พื้นที่  
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จากภาพที่ 5.1 สามารถกําหนดแกนหลักของโครงการใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสียกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่ ดังภาพที่ 5.2 ซึ่งสถานที่ต่าง ๆจะ
เกาะอยู่กับแนวแกนหลัก (สีแดง) ทั้งสิ้นทําให้สามารถใช้แกนนี้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าถึงสถานที่
ต่าง ๆ ในพื้นที่ได้  

 

 
 

ภาพที่ 5.2 แนวแกนหลักของโครงการ 
 
แนวแกนหลักของโครงการข้างต้นสามารถนํามากําหนดเส้นทางสัญจร ซึ่งสามารถแบง่

แนวคิดในการกําหนดเส้นทางตามลักษณะของการสัญจรได้ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 5.3 การกําหนดเส้นทางสัญจรภายในโครงการ 
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1) ทางรถยนต์ (สีดํา) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทางรถยนต์สําหรับผู้เยี่ยมชมโครงการ

กําหนดจากทางเข้าหลักของโครงการมาตามแนวแกนหลักของโครงการและสิ้นสุดหน้าที่ตั้งของศูนย์
แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย เพื่อลดการใช้รถยนต์ภายในโครงการและสอดคล้องกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนอีกประเภทคือทางรถยนต์สําหรับส่วน
บริการของโครงการ (สีเทา) เป็นเส้นทางภายในพื้นที่โครงการเพื่อใช้ในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในโครงการ 

2) ทางเดินเท้า (สีแดง) และทางจักรยาน (สีฟ้า) กําหนดให้คู่ขนานไปกับแนวแกนหลัก
ของโครงการและมีเส้นทางในการเข้าถึงเพ่ือเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดการของเสียภายในโครงการ  

3) ทางรถบริการเยี่ยมชมโครงการ (สีม่วง) กําหนดให้มีจุดรับส่งหน้าที่ตั้งของศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการเยี่ยมชม โดยนําผู้เยี่ยมชมไปยัง
สถานที่ต่างในโครงการ โดยใช้เส้นทางบริการของโครงการ (สีเทา) ที่อยู่โดยรอบของพื้นที่อุทยานการ
เรียนรูพ้ลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ตในการนําชมเพ่ือให้สามารถเข้าชมได้ทั่วทั้งโครงการ  

 
5.1.2 แนวคิดการวางอาคารในพื้นที่ตัง้โครงการ 
1) การวางตําแหน่งอาคาร พิจารณาในด้านการเชื่อมต่อด้วยสายตาไปยังสถานที่จัดการ

ของเสียในพื้นที่ ส่งผลต่อแนวคิดในการกําหนดพื้นที่เปิดโล่งด้านข้างของอาคารเพื่อเปิดมุมมองออกสู่
ภายนอกของอาคาร รวมถึงการกําหนดมุมมองจากภายนอกมายังอาคาร ดังภาพที่ 5.4 

 

 
 

ภาพที่ 5.4 การกําหนดพื้นที่เปิดโล่งเพ่ือเปิดมุมมอง 
 

มุมมองออกสู่ภายนอกอาคาร มุมมองจากภายนอกสู่อาคาร 
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2) การเข้าถึงและระบบสัญจร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้งานอื่น ๆ 
เข้าถึงโดยใช้เส้นทางตามแนวแกนหลักของโครงการมายังจุดรับส่งด้านหน้าของที่ตั้งโครงการ และเข้า
สู่ลานจอดรถทางด้านข้างของอาคาร ส่วนบริการใช้เส้นทางบริการของโครงการเข้ามายังด้านหลังของ
ที่ตั้งโครงการ ซึ่งส่งผลต่อการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้ส่วนบริการอยู่ด้านหลังของพื้นที่ตั้ง
โครงการ ดังภาพที่ 5.5 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 การกําหนดการเข้าถึงและระบบสัญจรในพื้นที่ตั้งโครงการ 
 
 

5.2 แนวความคิดในการวางผังการใช้งานโครงการ 
 
จากแนวคิดการวางผังข้างต้น สามารถนําไปสู่การวางผังการใช้งานโครงการได้ในสอง

ลักษณะ โดยผู้วิจัยได้เสนอเป็นทางเลือกในการออกแบบ 2 ทางเลือก และทําการประเมินทางเลือก
เลือกการออกแบบเพื่อนํามาพัฒนาต่อไปดังนี ้

 
5.2.1 การวางผังทางเลือกในการออกแบบ 1 
ลักษณะการวางผังการใช้งานของทางเลือกที่ 1 (ภาพที่ 5.6) จัดให้อยู่ภายในอาคาร

เดียวกันโดย แต่ละส่วนเชื่อมต่อกันให้เกิดพื้นที่เปิดโล่งกลางอาคาร เกิดการสัญจรภายในที่สามารถ
เดินรอบไปยังส่วนต่าง ๆ ได้ ซึ่งตําแหน่งการจัดวางคํานึงถึงการใช้สอยในแต่ละส่วน ได้แก่ ส่วนโถง
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ต้อนรับและร้านค้าเป็นส่วนเชื่อมต่อ สําหรับรับผู้เข้าชมไปยังนิทรรศการ ส่วนบริการทางการศึกษา 
และติดต่อสํานักงานซึ่งหันเข้าถนนทางเข้าโครงการและติดกับที่จอดรถโครงการ มีส่วนบริการทาง
การศึกษาอยู่ชั้นบนประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องสัมมนาซึ่งเป็นส่วน
ที่ต้องการความสงบ ส่วนจัดนิทรรศการแบ่งเป็นสองส่วนคือ นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว 
ซึ่งนิทรรศการชั่วคราวจะอยู่ชั้นหนึ่ง สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
นิทรรศการถาวรอยู่ชั้นบนสามารถจํากัดการเข้าถึงได้ โดยจัดวางในตําแหน่งทางทิศใต้และทิศ
ตะวันตกของที่ตั้ง เนื่องจากเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่และใช้แสงประดิษฐ์มากกว่าแสงธรรมชาติ ทําให้
เปลือกอาคารสามารถใช้วัสดุทึบ ช่องเปิดน้อย และเมื่ออยู่ในทิศดังกล่าวจะช่วยสร้างร่มเงาให้กับพื้นที่
โล่งกลางอาคาร ส่วนสํานักงานจัดวางในตําแหน่งทางทิศเหนือติดกับเส้นทางบริการด้านหลังอาคาร  
และมีพื้นที่สีเขียวอยู่กลางอาคาร 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.6 ทางเลือกในการออกแบบที่ 1 
 

5.2.2 การวางผังทางเลือกในการออกแบบ 2 
ลักษณะการวางผังการใช้งานของทางเลือกที่ 2 (ภาพที่ 5.7) มีแนวคิดการวางผังการใช้

งานคล้ายคลึงกับทางเลือกที่ 1 แต่ปรับลักษณะของอาคารจากเป็นอาคารหลังเดียวเป็นกลุ่มอาคาร 
โดยการแยกส่วนของนิทรรศการถาวรออกมาเป็นอาคารอีก 2 หลังโดยหลังหนึ่งสําหรับจัดแสดงเรื่อง
การจัดการขยะ อีกหลังหนึ่งสําหรับจัดแสดงเรื่องการจัดการน้ําเสีย รวมมีอาคารย่อยทั้งสิ้น 3 อาคาร
ดังนี้ อาคารที่หนึ่งประกอบด้วยส่วนต้อนรับ ร้านค้า ส่วนบริการทางการศึกษา สํานักงาน และ
นิทรรศการชั่วคราว โดยให้อาคารนี้เป็นทางเข้าหลักของโครงการ มีจัดรับส่ง และอยู่ติดกับลานจอด

โถงต้อนรับและร้านค้า 
ส่วนนทิรรศการจัดแสดง 
ส านักงาน 
ห้องสมุด 
ส่วนบรรยายและปฏิบัติการ 

ส่วนสัมมนา 
ลานจอดรถ 
สวน 
ทางสัญจร 
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รถ การจัดตําแหน่งพื้นที่ใช้สอยจัดวางให้เกิดพื้นที่เปิดโล่งตรงกลางเป็นตัวยู หันด้านเปิดเข้าหาอาคาร
นิทรรศการ และด้านปิดเข้าหาที่จอดรถ อาคารที่สองและอาคารที่สามเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวร โดยทั้ง 3 อาคารหลักมีเส้นทางบริการอยู่ด้านหลังอาคารสําหรับการจัดการในแต่ละอาคาร มี
พื้นที่สีเขียวแทรกอยู่ระหว่างอาคารทั้ง 3  และมีเส้นทางเชื่อมต่ออาคารทั้ง 3 ให้สามารถเดินวนได้ 
เกิดลักษณะเป็นพื้นที่ลานเปิดโล่ง (courtyard) 2 พื้นที่ระหว่างอาคาร  

 

 
ภาพที่ 5.7 ทางเลือกในการออกแบบที่ 2 

 
5.2.3 การประเมินและเลือกทางเลือกในการออกแบบ 
ทางเลือกในการออกแบบทั้ง 2 มีการประเมินและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยอาศัย

เกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี ้
1. ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
2. ความเหมาะสมในการจัดเส้นทางสัญจร 
3. ความเหมาะสมในการจัดรูปแบบนิทรรศการ 
4. ความเหมาะสมในการให้บริการ การปรับปรุง และการจัดการ 
5. ความเหมาะสมในการต่อเติมในอนาคต 
6. ความเหมาะสมในการกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อม 
7. ความเหมาะสมในการเชื่อมต่อกับสถานที่ดูกระบวนการจริงในพื้นที่ 
8. ความเหมาะสมในการจัดระบบรักษาความปลอดภัย 
9. ความเหมาะสมในการจัดระบบอาคาร 
10. ความเหมาะสมในการก่อสร้างอาคาร 

โถงต้อนรับและร้านค้า 
ส่วนนทิรรศการจัดแสดง 
ส านักงาน 
ห้องสมุด 
ส่วนบรรยายและปฏิบัติการ 

ส่วนสัมมนา 
ลานจอดรถ 
สวน 
ทางสัญจร 

1 
2 

3 
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ประเมินทางเลือกในการออกแบบทั้ง 2 โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ในการพิจารณา และ
ให้แต่ละเกณฑ์มีค่าน้ําหนักเท่ากัน มีผลการประเมินโดยผู้วิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 5.1 
 
การประเมินทางเลือกในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

เกณฑ์การพิจารณา 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 

1. ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 9 7 

2. ความเหมาะสมในการจัดเส้นทางสัญจร 8 7 

3. ความเหมาะสมในการจัดรูปแบบนิทรรศการ 7 9 

4. ความเหมาะสมในการให้บริการ การปรับปรุง และการจัดการ 7 8 

5. ความเหมาะสมในการต่อเติมในอนาคต 10 8 

6. ความเหมาะสมในการกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อม 8 7 

7. ความเหมาะสมในการเชื่อมต่อกับสถานที่ดูกระบวนการจริงในพื้นที ่ 10 8 
8. ความเหมาะสมในการจัดระบบรักษาความปลอดภัย 10 8 

9. ความเหมาะสมในการจัดระบบอาคาร 8 7 

10. ความเหมาะสมในการก่อสร้างอาคาร 10 8 

รวมคะแนน (100) 87* 77 

 
จากผลการประเมินข้างต้น ทางเลือกที่ 1 มีคะแนนมากกว่าทางเลือกที่ 2 ซึ่งมีความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 
1) ความเหมะสมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากอาคารรวมเป็นหนึ่งการจัดกิจกรรม

สามารถทําได้ง่าย และแต่ละส่วนสามารถเข้าถึงส่วนจัดกิจกรรมได้สะดวกกว่าทางเลือกที่ 2  
2) ความเหมาะสมในการจัดเส้นทางสัญจร ลักษณะการวางผังการใช้งานในทางเลือกที่ 

1 ก่อให้เกิดโอบล้อมและมีลักษณะการสัญจรที่สามารถเดินรอบได้และกําหนดทิศทางได้หลากหลาย
และง่าย สอดคล้องกับประเภทอาคารโครงการ ต่างจากทางเลือกที่ 2 ที่มีลักษณะเส้นทางเดียวไม่
หลากหลาย หากต้องการการเดินรอบ จําเป็นต้องมีทางเดินเพิ่มเติมเพ่ือเช่ือมต่อให้เกิดการวนรอบ 

3) ความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ จากลักษณะของอาคารที่รวมกันทําให้ใช้พื้นที่น้อยกว่า 
ส่งผลต่อความสะดวกในการจัดการ การรักษาความปลอดภัย ระบบภายในอาคาร และการก่อสร้าง
อาคาร 

ผู้วิจัยจึงเลือกทางเลือกที่ 1 มาพัฒนาและออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของ
เสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
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5.3 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
5.3.1 แนวคิดในการจัดวางต าแหน่งการใช้งาน 
การจัดวางตําแหน่งการใช้งานในที่ตั้งโครงการเป็น เป็น 4 ส่วนหลัก (ภาพที่ 5.8) ดังนี ้
1) ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย (A) ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการ 

สํานักงาน ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องสมุด ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น  
2) สวนพืชบําบัดน้ํา (B) ใช้เป็นพื้นที่ส่วนจัดแสดงการบําบัดน้ําเสียด้วยพืช 

ประกอบด้วย บ่อพักน้ําเสีย แปลงปลูกต้นกกกลม แปลงปลูกต้นธูปฤๅษี แปลงปลูกหญ้าแฝกอิน
โด และบ่อน้ําที่ผ่านการบําบัด ตามแนวพระราชดําริการบําบัดน้ําด้วยแปลงพืชของมูลนิธิชัย
พัฒนา 

3) ลานจอดรถ วางในตําแหน่งทางด้านทิศตะวันออกของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัด-
การของเสีย เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ต่อเนื่องจากจุดรับส่งที่อยู่ด้านหน้าอาคาร  

4) ส่วนบริการ วางในตําแหน่งทางด้านหลังขออาคารเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกจากเส้นทาง
บริการของโครงการ 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.8 การจัดวางตําแหน่งการใช้งาน 
 



76 

5.3.2 แนวคิดในการจัดวางผังภายในอาคาร 
 

 
ภาพที่ 5.9 การจัดวางตําแหน่งการใช้งานภายในอาคารชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.10 การจัดวางตําแหน่งการใช้งานภายในอาคารชั้น 2 
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ภาพที่ 5.11 การจัดวางตําแหน่งการใช้งานภายในอาคารชั้น 3 

 
5.4 แนวความคิดในการก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม 

 
แนวคิดการกําหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม (ภาพที่ 5.12) เริ่มจาก (ก) แนวคิดในการจัด

วางตําแหน่งการใช้งานของพื้นที่ และ (ข) การจัดพ้ืนที่ใช้งานภายในอาคารก่อให้เกิดพ้ืนที่เปิดโล่งตรง
กลางอาคาร และ (ค) เกิดความต่อเนื่องในการใช้งานเน่ืองจากสามารถเดินรอบได้ในทุกชั้น ซึ่งส่งผล
ให้รูปทรงอาคารเป็นสี่เหลี่ยมและมีพื้นที่โลง่กลางอาคาร (ง) การยกตัวอาคารขึ้นเพ่ือเปิดมุมมองออกสู่
ภายนอกอาคาร เป็นการเชื่อมต่อไปยังสถานที่จัดการของเสียในโครงการ และช่วยในการไหลเวียน
ของอากาศภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (จ) ส่วนแกนของอาคารที่เป็นงานระบบอาคาร ลิฟต์ 
บันไดหนีไฟ และห้องน้ํา วางขนานกับตัวอาคารถูกปรับให้เอียง เพื่อเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น และการ
เปิดให้มีพื้นที่สีเขียวเข้ามาในอาคาร สร้างบรรยากาศภายในอาคารให้สอดคล้องกับการเป็น
อาคารด้านสิ่งแวดล้อม (ฉ) ด้านบนติดตั้งแผ่นเซลล์สุริยะเพ่ือเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนภายใน
อาคาร  

ในส่วนงานภูมิทัศน์ใช้น้ําเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสวนพืชบําบัดนํ้าที่อยู่
ด้านข้างอาคาร ผ่านการกําหนดทิศทางในการบําบัดน้ํา และให้น้ําดีไหลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับอาคาร 
คล้ายคลึงกับกรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่ใช้น้ําจากการ
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บําบัดมาสร้างการเช่ือมต่อระหว่างอาคารกับงานภูมิทัศน์ ซึ่งส่งผลให้อาคารมีความเบาลอยเนื่องจากมี
ลักษณะเหมือนตั้งอยู่บนผืนน้ํา ดังกรณีศึกษาศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี และยังได้ประโยชน์ในการนําความเย็นเข้าสู่อาคารจากลมที่พัดผ่านน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้ว
ด้านหน้าของอาคาร 

 

 
ภาพที่ 5.12 การกําหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม 

 
5.5 แนวความคิดในการก าหนดรูปแบบนทิรรศการ 

 
จากการศึกษารูปแบบนิทรรศการที่เหมาะสมกับการนําเสนอประเด็นด้านการจัดการ

ของเสียในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ได้แก่ การชมความงาม การเรียนการสอน และ
การใช้สื่อผสม ซึ่งได้สรุปประเด็นและนําเสนอ 2 ประเด็น คือ นิทรรศการเมืองภูเก็ต และนิทรรศการ
การจัดการของเสีย 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 
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1) นิทรรศการเมืองภูเก็ตเป็นนิทรรศการเมืองภูเก็ตจําลองที่สอดแทรกกระบวนการ
จัดการของเสียภายในจังหวัด เช่น การเก็บขยะจากสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเพื่อนํามาจัดการที่โรง
เตาเผาขยะ เป็นต้น โดยการใช้สื่อผสมร่วมกับแบบจําลองพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต มาตราส่วน 
1:500  

 

 
 

ภาพที่ 5.13 ทัศนียภาพภายในห้องนิทรรศการเมืองภูเก็ต 
 
2) นิทรรศการการจัดการของเสีย นําเสนอเรื่องราวโดยแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ “ของเสีย

คืออะไร” (ภาพที่ 5.14) นําเสนอประเภทของของเสีย โดยเฉพาะประเภทของขยะที่เป็นประเด็นหลัก
ของของโครง เรื่องต่อมาคือ “ทําไมต้องจัดการ” (ภาพที่ 5.15) เป็นส่วนแสดงวีดีโอทัศนียภาพอัน
สวยงามของจังหวัดภูเก็ตโดยแทรกเนื้อหาการจัดการของเสียเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
เหล่านี้ไว้ เรื่องสุดท้าย “จัดการอย่างไร” (ภาพที่ 5.16) นําเสนอวิธีการจัดการของเสียทั้งขยะและน้ํา
เสีย ในภาคครัวเรือน ภาคชุมชน จนถึงภาคของเมืองที่ต้องใช้โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา การฝังกลบ 
และโรงงานเตาเผาขยะในการจัดการของเสีย 
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ภาพที่ 5.14 ทัศนียภาพภายในห้องนิทรรศการเรื่อง “ของเสียคืออะไร” 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.15 ทัศนียภาพภายในห้องฉายภาพยนตร์ 360 องศา เรื่อง “ทําไมต้องจัดการ” 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.16 ทัศนียภาพภายในห้องนิทรรศการเรื่อง “จัดการอย่างไร” 
 
 

การจัดนิทรรศการข้างต้นเป็นการเกริ่นนําการจัดการของเสียก่อนที่จะไปดูสถานที่
จัดการของเสียในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเข้าชมเป็นหมู่คณะกับการ
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เข้าชมเดี่ยวมีลักษณะของการเข้าชมที่ต่างกัน ภาพที่ 5.17 การเข้าชมเด่ียวเน้นการชมแบบอิสระ ส่วน
การเข้าชมเป็นกลุ่มจะมีลําดับที่ชัดเจน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.17 ลักษณะการเข้าชมเป็นกลุ่มและการเข้าชมเด่ียว 
 
 
 

5.6 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสยีในอุทยานการเรียนรู้
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 

 
จากการศึกษาสามารถสรุปเป็นการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียใน

อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้



การเขาถึง

ทางเดินเทา

ทางจักรยานหลัก

ทางจักรยานรอง

ทางรถบัสบริการ

จุดเขาชมหลัก

บอฝงกลบขยะมูลฝอยบอฝงกลบขยะมูลฝอย

บอฝงกลบขยะมูลฝอย

บอฝงกลบขยะมูลฝอย

หมูบานสะพานหิน

ปาชายเลน

ปาชายเลน ปาชายเลน

บอพักน้ำ บอพักน้ำ บอพักน้ำ โรงแยกขยะ โรงเผาขยะ
1

โรงเผาขยะ
2

โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ำ

สวนสาธาณะสะพานหินคลองบางใหญ


ทะเล

คลองบางใหญ
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

การศึกษาแนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการ
เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดง
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย โดยการรวบรวมทฤษฎี แนวความคิด รวมถึงการศึกษากรณีศึกษา
เปรียบเทียบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในขั้นสุดท้ายนําการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมาเป็น
แนวทางพื้นฐานในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

 
6.1.1 แนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจดัการของเสีย 
1) องค์ประกอบภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ที่มีความสอดคล้องกับ

อาคารประเภทพิพิธภัณฑ ์ นอกจากประกอบด้วยส่วนนิทรรศการเป็นหลักแล้ว ยังประกอบด้วยส่วน
อื่นๆ ได้แก่ ส่วนสาธารณะ (public space) เช่น ทางเข้าทางออก ห้องจําหน่ายตั๋ว ที่ฝากของ 
ติดต่อสอบถาม ร้านขายของที่ระลึก สถานที่พักและต้อนรับผู้เข้าชม ห้องอาหารและร้านกาแฟ ห้อง
สุขา ที่จอดรถ เป็นต้น ส่วนบริการด้านการศึกษา (educational services) เช่น ห้องประชุมหรือ
ห้องบรรยาย ห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน ห้องเจ้าหน้าที่การศึกษา ห้องสมุด เป็นต้น ส่วนส านักงาน 
(office) และส่วนงานจัดแสดง (exhibition halls) ซึ่งแบ่งเป็น ห้องจัดแสดงชั่วคราว 
(temporary exhibition) และ ห้องจัดแสดงถาวร (permanent exhibition) ขนาดพื้นที่ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของวัตถุที่จัดแสดง และขนาดของอาคาร 

2)  กลุ่มผู้ใช้งานของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้แก่ ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา และนักท่องเที่ยว ซึ่ง
มีกิจกรรมหลักคือเข้าชมนิทรรศการ และใช้งานส่วนสาธารณะของโครงการ กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า 
ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ใกล้เคียงกับกลุ่มแรก แต่เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนา การฟังบรรยาย 
เป็นต้น และ กลุ่มผู้บรหิารจัดการโครงการ ได้แก ่ เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
เข้าถึงทุกพื้นที่ของโครงการผ่านเส้นทางปกติ และเส้นทางบริการของโครงการ ทั้งนี้การศึกษา
พฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน และกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้เข้าชม มีส่วนในการกําหนด
เนื้อหา รูปแบบพื้นที่ และกิจกรรม ในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
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3) ทําเลที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย มีหลักเกณฑ์การเลือกทําเลที่
เช่นเดียวกับอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ มีเนื้อที่เพียงพอสําหรับการขยายตัวในอนาคต อยู่ใน
ทําเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก ในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา โรงเรียน และหอสมุด ไม่อยู่ในย่าน
การค้าที่มีการจราจรคับคั่ง และไม่อยู่ในย่านที่ยากแก่การป้องกันอัคคีภัย อยู่ในทําเลที่ตั้งที่ร่มรื่น 
เงียบสงบ และที่ตั้งควรมองเห็นได้ง่าย สามารถเข้ามาก่อสร้างได้ง่าย มีรูปร่างของที่ดินที่ไม่ยาวและลึก 
และปลอดภัยจากภัยธรรมชาต ิ

4) การเชื่อมต่อศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียกับสถานที่จัดการของเสียใน
พื้นที่ มี 4 รูปแบบดังนี ้

รูปแบบ ก มีสถานที่ดูกิจกรรมหลายแห่ง และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีศูนย์แสดงเทคโนโลยี
น้ีเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีเส้นทางหลักและเส้นทางย่อยนําไปสู่สถานที่
ในพื้นที่  

รูปแบบ ข สถานที่ดูกิจกรรมอยู่ใกล้กับศูนย์แสดงเทคโนโลยี ศูนย์แสดงเทคโนโลยีจึงทํา
หน้าที่เป็นจุดรับรองเพื่อใช้ในการชมสถานที่ โดยมีการกําหนดจุดชมโครงการ และมีทางเชื่อมไปยัง
สถานที่นั้น 

รูปแบบ ค ใกล้เคียงกับรูปแบบ ข แต่การเข้าชมมีลักษณะที่มีการควบคุมจึงเข้าถึง
สถานที่จัดการของเสียได้เพียงเส้นทางที่กําหนดเท่าน้ัน 

รูปแบบ ง ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอยู่ภายในสถานที่ดูกิจกรรมเนื่องจากสถานที่จัดการของ
เสียมีขนาดใหญ่สามารถเห็นกระบวนการต่าง ๆ ในสถานที่จากส่วนของศูนย์ศูนย์แสดงเทคโนโลยีได้
ทันที 

 
6.1.2 การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 
ในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมภูเก็ตต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่ตั้งโครง ในด้านการเชื่อมต่อกับศูนย์
แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียกับสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่โครงการ 

1) ด้านการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ พิจารณาจากศักยภาพในการเชื่อมต่อไปยังสถานที่
จัดการของเสีย และสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากทางเข้าหลักของโครงการ ซึ่งควรอยู่ในตําแหน่งที่เป็น
ศูนยก์ลางของพ้ืนที่โครงการเพื่อลดระยะทางในการเข้าถึงสถานที่จัดการของเสียในกรณีที่มีตําแหน่งที่
หลากหลายในพื้นที่ต้ังโครงการ 

ทั้งนี้ได้ข้อสรุปของการเลือกพื้นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียใน
อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต เป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ 3 ที่ศักยภาพในการ
เชื่อมต่อไปยังสถานที่จัดการของเสียในพื้นที่  ได้แก่ โรงงานเตาเผาขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
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และเข้าถึงได้สะดวกที่สุดจากทางเข้าหลักของโครงการ และมีขนาดพื้นที่เพียงพอสามารถรองรับการ
ขยายตัวในอนาคตได้ 

2) ด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม เน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การระบายอากาศ การใช้แสงธรรมชาติ ความร่มรื่น เป็นต้น เพื่อให้อาคารแสดงออกถึงการเป็นอาคาร
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และเชื่อมต่อกับบริบทสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยการนําธรรมชาติเข้ามาใน
อาคาร 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการอาศัยการนําต้นไม้เข้ามาสร้างบรรยากาศภายใน
อาคารให้สอดคล้องกับการเป็นอาคารด้านสิ่งแวดล้อม และการยกอาคารขึ้นสูงเพื่อเปิดมุมมองและ
ช่วยในด้านการไหลเวียนของอากาศ ลดการปิดมุมมองของส่วนงานระบบอาคารโดย บิดเอียงเพื่อเปิด
มุมมอง และแทรกพื้นที่สีเขียวเข้ามาเพื่อสร้างความต่อเนื่องของธรรมชาติภายในอาคาร 

3) ด้านรูปแบบนิทรรศการและการจัดแสดงภายในโครงการ รูปแบบทั่วไปของการจัด
แสดงนิทรรศการด้านการจัดการของเสีย ได้แก่ การชมความงาม การเรียนการสอน และการใช้
สื่อผสม ซึ่งสามารถใช้รูปแบบการลงมือทํา และการบูรณาการบริบทสภาพแวดล้อม มาร่วมเพื่อสร้าง
ความนา่สนใจให้แก่การจัดแสดงภายในโครงการ เช่น การจําลองระบบพืชบําบัดน้ําเสียเข้ามาเป็นส่วน
ภูมิทัศน์ของของการเป็นการจัดแสดงหนึ่งที่ ผสานรูปแบบ การชมความงาม การลงมือทํา และการ  
บูรณาการบริบทสภาพแวดล้อม เข้าด้วยกัน เป็นต้น 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยาน

การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีความคล้ายคลึงกันในทาง
กายภาพ โดยการนํากระบวนการวิเคราะห์เพื่อเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ และหลักการในการออกแบบ
โครงการนี้ ไปทําการศึกษาต่อในรายละเอียดแต่ละเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดด้านการจัด
นิทรรศการที่ควรนําเสนอในประเด็นสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการจัด
นิทรรศการที่แตกต่างกันออกไป และในประเด็นที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีความจําเป็น เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีนี้ต่อไป 

 
6.3 แนวทางในการศึกษาตอ่ในอนาคต 

 
เนื่องจากมีข้อจํากัดในด้านเวลา งานวิจัยในครั้งนี้จึงไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดใน

ส่วนต่าง  ๆ ของโครงการได้ หากมีการนําไปปฏิบัติจริง จําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมดังน้ี 
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1. ด้านนิทรรศการและการจัดแสดง ควรมีการศึกษารายละเอียดในส่วนการออกแบบ
การจัดแสดงนิทรรศการ ให้ตอบสนองต่อประเด็นที่ต้องการนําเสนอโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความแตกต่าง
จากการจัดนิทรรศการโดยทั่วไป 

2. ด้านการจัดภูมิทัศน์ ควรมีการศึกษารายละเอียดในส่วนการออกแบบภูมิทัศน์ ของ
โครงการ ให้ตอบสนองต่อรูปแบบการเชื่อมต่อภายในโครงการ เช่น การออกแบบภูมิทัศน์สําหรับ
ทางเดินเท้า การออกแบบภูมิทัศน์สําหรับทางจักรยาน เป็นต้น 

3. ด้านความเป็นไปได้ทางการเงิน การดําเนินโครงการจําเป็นต้องอาศัยเงินลงทุน
จํานวนมาก การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุนจึงมีความจําเป็นตามความเป็น
จริงของโครงการ และความคงอยู่ได้ของโครงการซึ่งไม่แสวงหาผลกําไร 
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ภาคผนวก ก 
ภาพถ่ายที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบของโครงการ 

 

 

ภาพที่ ก.1 ถนนทางเข้าโรงเตาเผาขยะภูเก็ต 
 

 

ภาพที่ ก.2 อาคารสํานักงานกลุ่มสิ่งแวดล้อม (ผู้ดแูลพื้นที่โครงการ) 
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ภาพที่ ก.3 (ซ้าย) โรงเตาเผาขยะ 1 (ขวา) โรงเตาเผาขยะ 2  
 

 

ภาพที่ ก.4 ถนนภายในพื้นที่โรงเตาเผาขยะ 
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ภาพที่ ก.5 ส่วนอื่น ๆ ภายในพื้นที่โรงเตาเผาขยะ (บน) โรงแยกขยะ (กลางซ้าย) บ่อพักน้ําเสีย  
(กลางขวา) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (ล่าง) แนวป่าชายเลนบริเวณ 

 

  

ภาพที่ ก.6 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา  
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ภาคผนวก ข 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
งานวิจัยออกแบบเรื่อง “แนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย

ในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต” ผ่านการประเมินแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสว่น
หนึ่งในกระบวนการวิจัยออกแบบนี้ จํานวน 2 ท่านคือ คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ รองประธานบริหาร
อาวุโส บริษัท ดีไซน ์ 103 อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด และ คุณฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษทั ดีไซน์ดีเวลอป จํากัด โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สรุปได้ดังนี ้

ด้านรูปแบบอาคาร ยังไมม่ีความน่าสนใจเท่าที่ควรและยังไม่สอดคล้องกับการจัดการ
ของเสียหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจแสดงออกผ่านการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ทั้งแนวราบและแนวด่ิง ในอาคาร
เพื่อแสดงออกถึงการเป็นอาคารด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาต่อในเรื่องการใชว้ัสดุรีไซเคิลเพื่อนํามาใช้
เป็นเปลือกอาคาร รวมถึงการทําให้สวนพืชบําบัดน้ําด้านข้างของอาคารเป็นหนึ่งเดียวกับอาคารมาก
ขึ้น โดยการเปลี่ยนทิศทางของการบําบัดน้ําให้น้ําดีไหลเข้ามารอบอาคารหรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
อาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการของเสียมากข้ึนและสามารถใช้แสดงวิธีการจัดการของเสียได้  

ด้านการใช้งานภายในอาคาร การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารมีความเหมาะสม
สามารถใช้งานได้ แต่ควรคํานึงถึงประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมจะได้รับ โดยให้ทุกพื้นที่สามารถใช้จัด
แสดงนิทรรศการและสร้างประสบการณ์แกผู่้เข้าชมได้ เช่น โถงกลางของอาคาร โถงทางเดินในแต่ละ
ชั้น เป็นต้น  และที่สําคัญต้องมีการกําหนดเส้นทางที่ชัดเจน เพื่อลําดับประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมจะ
ได้รับ รวมถึงความสะดวกในการควบคุมผู้เข้าชมในกรณีทีม่ีผู้เข้าชมจํานวนมากหรือมาเป็นกลุ่มคณะ 

ด้านงานระบบอาคาร มีการคํานึงถึงพื้นที่สําหรับงานระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร แต่
ควรเพ่ิมเติมบางส่วน ดังนี ้ ระบบไฟฟ้า ควรเพิ่มห้องระบบไฟฟ้าสํารองในอาคาร และพื้นที่วางหม้อ
แปลงไฟฟ้าที่ต่อมายังห้องควบคุมไฟฟ้าหลัก   ระบบสุขาภิบาล ควรแสดงให้เห็นว่าน้ําเสียจากอาคาร
ถูกส่งต่อไปยังท่อน้ําทิ้งรวมและนําไปบําบัดที่สวนพืชบําบัดน้ําเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการ
จัดการของเสียมากยิ่งขึ้น 

  



111 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ นายพีรพล เพ็ชรประดับสกุล 
วันเดือนปีเกิด 6 กุมภาพันธ ์2535 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ผลงานทางวิชาการ  
พีรพล เพ็ชรประดับสกุล และ วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร. (กรกฎาคม 2559). แนวทางการออกแบบศูนย์

แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต .  
การประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference ครัง้ที่ 7 
ประจ าปี 2559 (BERAC 7, 2559). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ปทุมธานี. 


	AR800_20160804
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 คำถามวิจัย
	1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.4 ขอบเขตการวิจัย
	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 คำจำกัดความในงานวิจัย

	บทที่ 2 ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา
	2.1 แนวคิดด้านการจัดการของเสีย
	2.1.1 แนวคิดหลักด้านการจัดการของเสีย
	2.1.2 แนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอย
	2.1.3 แนวคิดด้านการจัดการน้ำเสีย

	2.2 การจัดการของเสียภายในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
	2.2.1 โรงเผาขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
	2.2.1.1 ระบบกำจัดขยะโดยวิธีการเผา
	2.2.1.2 ระบบการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล

	2.2.2 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครภูเก็ต

	2.3 กรณีศึกษา
	2.3.1 เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา
	2.3.2 บทวิเคราะห์กรณีศึกษา
	2.3.3 บทสรุปจากกรณีศึกษา

	2.4 แนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ใช้งานศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย


	บทที่ 3 วิธีการวิจัย
	3.1 รูปแบบการวิจัย
	3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย
	3.3 ปัจจัยในการออกแบบ
	3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
	3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
	4.1 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของโครงการ
	4.1.1 การเข้าถึงที่ตั้ง
	4.1.2 สถานที่จัดการของเสียในพื้นที่
	4.1.3 สภาพแวดล้อม
	4.1.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	4.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	4.1.6 การลงทุน
	4.1.7 บทสรุปการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโครงการ

	4.2 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
	4.2.1 ขนาดที่ดิน
	4.2.2 รูปร่างที่ดิน
	4.2.3 สภาพทั่วไปของที่ดิน
	4.2.4 โอกาสทางทัศนาการ
	4.2.5 ศักยภาพของการขยายตัวในอนาคต
	4.2.6 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
	4.2.7 การประเมินความเหมาะสมของตัวที่ตั้งของโครงการ

	4.3 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานโครงการ
	4.3.1 กลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ
	4.3.2 กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า
	4.3.3 กลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการ
	4.3.4 ปริมาณผู้ใช้งานโครงการ

	4.4 การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	4.4.1 การคำนวณพื้นที่ใช้สอยโครงการ
	4.4.2 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย

	4.5 การวิเคราะห์งบประมาณเบื้องต้นของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	4.6 การวิเคราะห์ประเด็นในการนำเสนอของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	4.6.1 ประเด็นในการนำเสนอ
	4.6.2 รูปแบบนิทรรศการในการนำเสนอ


	บทที่ 5 การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	5.1 แนวความคิดในวางผังโครงการ
	5.1.1 แนวคิดการเชื่อมต่อระหว่างที่ตั้งศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียกับสถานที่จัดการของเสีย
	5.1.2 แนวคิดการวางอาคารในพื้นที่ตั้งโครงการ

	5.2 แนวความคิดในการวางผังการใช้งานโครงการ
	5.2.1 การวางผังทางเลือกในการออกแบบ 1
	5.2.2 การวางผังทางเลือกในการออกแบบ 2
	5.2.3 การประเมินและเลือกทางเลือกในการออกแบบ

	5.3 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
	5.3.1 แนวคิดในการจัดวางตำแหน่งการใช้งาน
	5.3.2 แนวคิดในการจัดวางผังภายในอาคาร

	5.4 แนวความคิดในการกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม
	5.5 แนวความคิดในการกำหนดรูปแบบนิทรรศการ
	5.6 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสียในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต

	บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	6.1 สรุปผลการศึกษา
	6.1.1 แนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
	6.1.2 การออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย

	6.2 ข้อเสนอแนะ
	6.3 แนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต

	รายการอ้างอิง
	หนังสือ
	สื่ออิเล็กทรอนิกส์
	Books
	Electronic Media

	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก ภาพถ่ายที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบของโครงการ
	ภาคผนวก ข ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
	ประวัติผู้เขียน

	Drawing_ForThesis copy



