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บทคัดยอ 

 โครงการออกแบบศูนยชวยเหลือผูประสบภัยเปนการออกแบบสถานที่ชวยเหลือผูประสบ
อุบัติภัยตางๆ ไดแก อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง และภัยอ่ืนๆ โดยแนวคิดหลักเนนการออกแบบเพ่ือ
ความรวดเร็วในการชวยเหลือประชาชน เพื่อใหการชวยเหลือเปนไปไดอยางรวดเร็ว จึงเปนที่มาของ
การกําหนดเปนยุทธศาสตรดานตางๆ ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยชวยเหลือ
ผูประสบภัยยามเกิดเหตุฉุกเฉิน  เพื่อเตือนภัยตางๆ เพื่อเปนศูนยการเรียนรูเรื่องภัยพิบัติตางๆ  และ
เพ่ือเปนแหลงพักพิงผูประสบภัย 

การศึกษาอาคารตัวอยางศึกษาอาคารท่ีเกี่ยวของกับโครงการท้ังหมด 3 โครงการ ไดแก 
1 .Carver Fire Department, Main Carver 2 . Dockhead Fire Station, London แ ล ะ  3 . 
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร พบวาทั้ง 3 แหง มีแนวคิดหลักเนนการออกแบบเพื่อความ
รวดเร็วในการชวยเหลือประชาชนโดยจะอยูบนยานชุมชน และมีการสัญจรเขาออกสะดวก 

จากแนวความคิดดังกลาวในการออกแบบจึงไดนําแนวคิดการออกแบบอาคารสมัยใหมมา
ใชในการออกแบบ ทั้งนี้เพ่ือใหเขากับยุคสมัยและการใชงานที่สะดวกสบาย การตกแตงเนนการ
ตกแตงภายนอกอาคาร โดยใชโครงสรางเปนทรงเลขาคณิตเปนจุดเดนของอาคาร ใชสีตัดกันเพ่ือให
เกิดมิติของอาคารมากขึ้น แนวคิดการวางผัง ไดแนวคิดมาจากรังผึ้งโดยวางอาคารหลักไวตรงกลาง
และมีอาคารอ่ืนโดยรอบ คลายการทํางานอยางเปนระบบของผึ้งและใชระบบการคมนาคมใน
โครงการแบบวงกลมทําใหการคมนาคมในโครงการเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ : ศูนยชวยเหลือ, ผูประสบภัย, อุบัติภัย, จังหวัดเชียงใหม 
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ABSTRACT 

 The design of the Victim Assistance Center project is designed to help 
people who suffer from various disasters, including floods, storms, droughts, and 
other disasters. In order to provide quick help. Therefore is the source of the 
formulation of various strategies of the project with the objective to be a center for 
emergency victims, to warn various, to be a learning center for various disasters. 
And to be a shelter for the victims. 
 Study of sample buildings, contain with 3 case study there are 1. Carver Fire 
Department, Main Carver 2 .  Dockhead Fire Station, London and 3 .  Por-teg-tung 
foundation, Bangkok, found that all 3  places have the main concept, focusing on 
the design for the quickness of helping people by being on the community area 
And have convenient traffic. 
 From such ideas In the design work, the concept of modern building design 
has been applied in the design. Design in order to match the modern era and 
comfortable use. The decoration emphasizes the exterior decoration. Using the 
structure as a geometric shape as the hallmark of the building. Use contrasting 
colors to create more dimensions of the building. Concept of planning get the idea 
from the honeycomb by placing the main building in the middle and having other 
buildings around, like a systematic work of bees. And using a transportation system 
in a circular to making transportation in the project more organized. 
 

Keywords : Assistance Center, Victims, Accidents, Chiang Mai 
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บทนํา 
 ในรอบหลายสิบปที่ผานมาไดเกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมขึ้นบอยครั้ง และเกิดเปนประจํา
ในชวงระยะเวลาหน่ึงจึงทําใหสามารถคาดการณการเกิดได
มากข้ึน เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ในขณะเดียวกันก็มี
สาธารณภัยรูปแบบใหมและ/หรือมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจาก
เดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ซึ่งทําใหคาดการณไดยาก มีความไมแนนอนสูง 
เชน  ภั ยจากแผนดินไหว ดินโคลนถลม  โรคระบาด 
นอกจากนี้อุบัติเหตุทางถนน ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดมาก
ที่สุด ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของ
มนุษยเวนแตในบางชวงระยะเวลา หากมีการใชถนนมาก 
เชน เทศกาลตาง ๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น เนื่องจาก
การเกิดสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม ไมวาจะเกิดในยาม
ปกติหรือในยามสงคราม และไมวาจะเกิดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติ หรือมีผูกระทําใหเกิดข้ึนยอมนํามาซึ่งความ
เสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ภัยเหลานี้
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ จังหวัด
เชียงใหมมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนเชิงเขา มีพ้ืนที่ 
ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ และเปนเมืองที่มีประชาชน
อาศัยอยูอยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมืองและ
ในยานชุมชน ประกอบกับความเจริญเติบโตของเมือง ทําให
มีการกอสรางอาคารขนาดใหญเปนจํานวนมาก จึงมีความ
เส่ียงตอการเกิดสาธารณภัย เรียงลําดับความเสี่ยงภัยจาก
มากไปหานอย  

ดังนั้นจึงเสนอโครงการศูนยชวยเหลือผูประสบภัย 
ซึ่งเปนที่ชวยเหลือผูประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ภัยแลง 
และอ่ืนๆ จะเนนความรวดเร็วในการเขาถึงประชาชน และ
สังคม เพ่ือใหเกิดการเขาถึงอยางรวดเร็ว 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปนศูนยชวยเหลือผูประสบภัย 
2. เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูเรื่องภัยพิบัติตางๆ 
3. เพ่ือเปนแหลงพักพิงผูประสบภัย  
4. เพ่ือเตือนภัยต างๆ  และกระตุนผู อาศัยในจั งหวัด
เชียงใหมใหรับรูถึงภัยตางๆ 
 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ศึกษาความเปนมาของจังหวัดเชียงใหมและขอมูลใน
การทําศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจังหวัดเชียงใหม 
2. วิเคราะหขอมูลสถานที่ทําโครงการและจํานวนผูใชงาน 
3. สังเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปเปนแนวคิดในการออกแบบ 
4. ออกแบบศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจังหวัดเชียงใหม 
5. สรุปโครงการและนําเสนอผลงาน 
 

ผลการวิจัย 
การเลือกพ้ืนที่จัดตั้งโครงการมีเกณฑดังนี้ 
1. พ้ืนที่จัดตั้งโครงการตองอยูในเขตเมือง   
2. พ้ืนที่จัดตั้งโครงการตองถูกตองตามขอกําหนดการปลูก
สราง (ขอกําหนดผังเมือง) 
3. การจราจรไมติดขัด 
4. งายตอการเขาถึง เสนทางไมซับซอน 
5. มีมุมมองการมองเห็นตัวโครงการที่ด ี 
6. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
7. ที่ดินมขีนาดและรูปรางเหมาะสม 
โดยพ้ืนที่ตั้งโครงการท่ีเขาเกณฑประกอบดวย 
 พ้ืนที่ตั้ ง Site A ที่ดินตําบลสันกลาง อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่ดินจะมีถนนรอมรอบที่ดิน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเขาถึงพรอม  มีตนไมรอบท่ีดิน 
ใกลเขตชุมชน และตัวเมือง  ทางดานทิศเหนือติดกับถนนใหญ 
ทางดานทิศตะวันออก ติดกับบริษัท อินเตอร เนชั่นแนล จิวเวอ
รี่ ทางดานทิศใตและทิศตะวันตก ติดกับเขตชุมชน ที่ดินตืดกับ
ถนนใหญเหมาะสําหรับอาคารราชการ ที่ดินโดยรอบมีถนนที่
เชื่อมไดทุกทางของถนนท่ีสามารถเขาไปในตัวเมืองได และไมมี
อาคารสูงโดยรอบ ขนาดท่ีดินทั้งหมด 29,400 ตารางเมตร 
 

 
ภาพที่ 1 พ้ืนที่ตั้ง Site A 

ที่มา: https://www.google.co.th/maps/ 
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 พ้ืนที่ตั้ง Site B ที่ดินตําบลสันผีเสื้อ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ดินเปนที่ดินโลงมีตนไมอยูใน
ที่ดินทุกพ้ืนที่ของท่ีดิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เขาถึงพรอม ตรงขามที่ดินเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ ที่ดิน
ดานซายติดกับราน กวยเตี๋ยว 5 รสสูตรมะนาว ดานหลัง
ติดกับแมน้ําปง เหมาะสําหรับ หนวงงานาราชการ เพราะ
มีทั้งการเขาถึงตัวเมืองไดงาย การสะดวกในการสูบน้ํา
และไมมีอาคารสูงรอบพ้ืนที่ มีน้ําไฟเขาถึงพรอม อยูไม
หางจากตัวเมือง ใกลเขตชุมชนและตัวเมือง ใขนาดท่ีดิน
ทั้งหมด 32,100 ตารางเมตร 
 

 
ภาพที่ 2 พ้ืนที่ตั้ง Site B 

ที่มา: https://www.google.co.th/maps/ 
 
 พ้ืนที่ตั้ ง Site C ที่ดินติดกับถนนใหญ  ที่ดิน
ตั้ งอยูที่  ตําบลสันปู เลย  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม ทางทิศเหนือจะเปนโรงงานไดนาสต้ีไทลทอป 
วงแวนรอบนอก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีแองน้ํา
สําหรับใชสูบน้ํา ทางทิศตะวันออกเปนหมูบานแตละ
โครงการ ทางทิศใตของที่ดินจะปนถนนท่ีเชื่อมกับถนน
หลักของที่ดิน พ้ืนที่ โดยรอบของที่ดินไมมีอาคารสูง 
สามารถเขาตัวเมืองไดหลายทาง และอยูไมไกลจากตัว
เมือง ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร 
 

 
ภาพที่ 3 พ้ืนที่ตั้ง Site C 

ที่มา: https://www.google.co.th/maps/ 
 

 การพิจารณาเลือกที่ ตั้ งโครงการ  จากการ
พิจารณาการเลือกท่ีตั้งโครงการ โดยใหคาคะแนน Site C 
ไดรับการเลือกเปนที่ตั้งโครงการ 
 

 
ตารางที่ 1 การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ               

โดยการใหคะแนน 
 

การวิเคราะหพ้ืนที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) 

 
 

ภาพที่ 4 การวิเคราะหพ้ืนที่ตั้งโครงการ 
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ภาพที่ 5 การวาง Zoning ในการออกแบบ 

 
 แนวความคิดในการออกแบบโครงการศูนย
ช วยเห ลือผูประสบภั ย  ซึ่ งหมายถึ ง การชวยเหลือ
ผูประสบภัยในดานตางๆ เชน ภัยจากมนุษยทํา และภัยที่
เกิดจากธรรมชาติ ตัวอาคารจะเนนในการชวยเหลือตางๆ 
จะใชลักษณะเปนอาคารสมัยใหม ที่ดูแข็งแรงและดูเปน
ระเบียบ มีเอกลักษณในการตกแตง มีการใชสีอาคารให
กลมกลืนกับ อาคารโดยรอบ แนวคิดในการสรางอาคาร 
เกิดจากรูปทรงเลขาคณิตสลับไปมา เพ่ิมความโดดเดน 
และเพ่ิมความสะดุดตาโดยใชลักษณะของรูปทรงเลขา
คณิต เพ่ือใหตัวอาคารนาสนใจมากข้ึน มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวภายใน  และรอบๆอาคาร และ เพ่ิมมิติ ในการ
ออกแบบโดนการใช ระแนงไมในการตกแตงในสวนตางๆ 
มีโดมเพ่ือการชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมมูลคาของโครงการ และ
เพ่ิมการชวยเหลือใหหลากหลายมากข้ึน 
 สรุปพ้ืนที่โครงการศูนยชวยเหลือผูประสบภัย 
ประกอบดวย 
1. ฝายบริหาร มีพ้ืนที่ 371 ตารางเมตร  
2. ฝายบัญชี มีพื้นท่ี 116 ตารางเมตร  
3. ฝายธุรการ มีพื้นท่ี 51 ตารางเมตร  
4. ฝายการเงิน มีพ้ืนที่ 109 ตารางเมตร  
5. ฝายบริการ มีพื้นที่ 117 ตารางเมตร  
6. ฝายซอมบํารุง มีพ้ืนที่ 553.50 ตารางเมตร  
7. ฝายตอนรับ มีพ้ืนที่  6,055 ตารางเมตร  
8. ฝายพนักงาน มีพ้ืนที่ 1,575 ตารางเมตร  
9. ฝายรักษาความปลอดภัย มีพ้ืนที่ 127 ตารางเมตร  
10. ฝายแมบานทําความสะอาด  มีพื้นท่ี 111 ตารางเมตร  
11. ฝายเทคนิค มีพ้ืนที่ 130.20 ตารางเมตร  
12. ฝายสาธารณะ มีพื้นท่ี 96 ตารางเมตร  
13. ฝายพิเศษ มีพ้ืนที่ 13,140 ตารางเมตร 

14. พ้ืนที่จอดรถ 2,550 ตารางเมตร  
 
พ้ืนที่โครงการรวมทั้งหมด 26,601.70 ตารางเมตร 
โดยมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้ 
 
 

 
ภาพที่ 6 ผังโครงการ 

 

 

ภาพที่ 7 แปลนพ้ืนชั้น 1 
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ภาพที่ 8 แปลนพ้ืนชั้น 2 

 

ภาพที่ 9 รูปดาน A 

 

ภาพที่ 10 รูปดาน B 

 

ภาพที่ 11 รูปดาน C 

 

ภาพที่ 12 รูปดาน D 

 

ภาพที่ 13 รูป Perspective ภายนอกโครงการ 

 

ภาพที่ 14 รูป Perspective ภายนอกโครงการ 

 

ภาพที่ 15 รูป Perspective ภายนอกโครงการ 

 

ภาพที่ 16 รูป Perspective ภายนอกโครงการ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวาพ้ืนที่ ตํ าบลสันปู เลย 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพที่จะทําให
เกิดโครงการขึ้นไดเนื่องจากมีหลายองคประกอบท่ีชวย
สนับสนุน ไดแก พ้ืนที่จัดตั้งโครงการอยูในเขตเมือง  พ้ืนที่
จัดตั้งโครงการตองถูกตองตามขอกําหนดการปลูกสราง 
(ขอกําหนดผังเมือง)  การจราจรโดยรอบไมติดขัด  งายตอ
การเขาถึง เสนทางการเดินทางไมซับซอน  มีมุมมองการ
มองเห็นตัวโครงการที่ ดี   มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการรองรับ และที่ดินมีขนาดและรูปรางเหมาะสม 
 โครงการมีแนวความคิดในการออกแบบให เปน
อาคารสมัยใหม ที่ดูแข็งแรงและดูเปนระเบียบ มีเอกลักษณ
ในการตกแต ง มีการใชสีอาคารใหกลมกลืนกับอาคาร
โดยรอบ แนวคิดในการสรางอาคารเกิดจากรูปทรงเลขาคณิต
สลับไปมา เพ่ิมความโดดเดนและเพ่ิมความสะดุดตาโดยใช
ลักษณะของรูปทรงเลขาคณิต เพ่ือใหตัวอาคารนาสนใจมาก
ขึ้น มีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายใน และรอบๆอาคาร และ 
เพ่ิมมิติในการออกแบบโดนการใช ระแนงไมในการตกแตงใน
สวนตางๆ มีโดมเพ่ือการชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ
โครงการ และเพ่ิมการชวยเหลือใหหลากหลายมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 

1. งานวิจัยนี้เสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการโดยใช
องคประกอบ  และพ้ืนที่ ของโครงการเบื้ องตนจาก
กรณีศึกษาและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ หากตองการ
พัฒนาโครงการโดยละเอียดควรพิจารณาแนวทางการ
ออกแบบที่มีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงกับบริบท
ที่ตั้งโครงการแตละพ้ืนที่ 
2. ผลงานการออกแบบเปนเพียงการนําเสนอแบบราง
เบื้องตน ซึ่งมีขอจํากัดในดานระยะเวลาการพัฒนาแบบ  
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