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บทคัดยอ 

ปจจุบันธรรมชาตินั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนับไมถวนสาเหตุหลักเกิดจากสภาวะโลกรอน  คือการ
ที่อุณภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากสภาวะเรือนกระจก หรือท่ีเรียกกันวา (Green House Effect) เปนปญหา
ที่ทําใหเกิดผลเสีย แตในสวนใหญจะสงผลกระทบ 3 ดานก็คือ ดานระบบนิเวศวิทยา ดานเศรษกิจ และดานสุขภาพ

ปญหาธรรมชาติยังคงไมหมดไปจากโลก ตราบใดที่มนุษยยังเปนสาเหตุหลัก ในการปลอยมรพิษ ออกสูชั้น
บรรยากาศเเละทําลายธรรมชาติการตดัไมทําลายปา ทําใหเกิดภาวะโลกรอนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มีฤดูการท่ีมาไมตรงตามเดิม มีการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงขึ้น ผลตามมาคือความเสียหาย ในทรัพยสินและมีการ

บาดเจ็บ และเสียชีวิตเนื่องจากผูคนไมมีความรูในการรับมือหรือเอาตัวรอดเม่ือเกิดเหตุ ปจจัยหลักในการลดความ
เสี่ยงของชีวิตในภัยพิบัติตางจึงควรมีการจัด Exhibition ที่ใหความรูเกี่ยวกับการเอาตัวรอด จัดการแผนการปองกัน
ภัยอันตราย วิธีเอาตัวรอดและอุปกรณชวยในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในประเทศไทยไมสามารถ

เพิกเฉยได จึงไดมีการทํา Exhibition ที่   ใหความรูเกี่ยวกับการเอาตัวรอด   “ ในภัยพิบัติ “ในโครงการจะมุงเนนไป
ที่การลดความเส่ียงการเกิดภัยธรรมชาติใหลดนอยลง 
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บทนํา 

ปญหาธรรมชาติยังคงไมหมดไปจากโลก ตราบใดท่ี
มนุษยยังเปนสาเหตุหลัก ในการปลอยมลพิษ ออกสูชั้น
บรรยากาศเเละทําลายธรรมชาติโดยการตัดไมทําลายปา 
ทําใหเกิดภาวะโลกรอนสภาพอากาศเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมมีฤดูการที่มาไมตรงตามเดิม มีการเกิดภัยพิบัติที่
ทวีความรุนแรงขึ้น ผลตามมาคือความเสียหาย ใน
ทรัพยสินและมีการบาดเจ็บ และเสียชีวิตเน่ืองจากผูคน
ไมมีความรูในการรับมือหรือเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุ 
ปจจัยหลักในการลดความเส่ียงของชีวิตในภัยพิบัติตางๆ
จึงควรมีการจัดนิทรรศการ ที่ใหความรูเกี่ยวกับการเอา
ตัวรอด จัดการแผนการปองกันภัยอันตราย วิธีเอาตัว
รอดและอุปกรณชวยในยามฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุดังนั้น
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบนิทรรศการท่ีใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันแลวเอาตัวรอดในภัยพิบัติ ในโครงการจะมุงเนน
ไปที่การลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยอันตราย จากการ
เรียนรู เรื่องพฤติกรรมของมนุษยที่สงผลในแงลบตอ
สวนรวมและปรากฏการณภัยธรรมชาติที่เปนสาเหตุทํา
ใหผูคน ตองเรียนรู การปองกันและเอาตัวรอด การ
ชวยเหลือเบ้ืองตน ซึ่งโครงการนิทรรศการนี้จะเปน
ประโยชนอยางมากตอสังคมไทยและชาวตางชาติที่เขา
รวมชม 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

1.เพ่ือเปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติตางๆใน
ประเทศไทยแนวทางการปองกันและเอาตัวรอด 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใชในโครงการ ขอมูล
พ้ืนฐานและพ้ืนที่ใชสอย เพ่ือนําไปสูกระบวนการ
ออกแบบ   ตกแตงภายในนิทรรศการ 

3.นําเสนอแนะแนวทางการออกแบบตกแตงภายใน
นิทรรศการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

ขอบเขตการทําวิจัยแบงออกเปนท่ีศึกษาแบง
ออกเปนดังนี้(บทที่2) 
1. การศึกษาตัวโครงการเสนอแนะการออกแบบ
นิทรรศการการปองกันและเอาตัวรอดเม่ือเกิดภัย     
พิบัติ 
               - ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของโครงการ
และพ้ืนที่ใกลเคียง 
               - ผลกระทบดานภูมิศาสตร 
               - โครงการและวัสดุที่ใชในการออกแบบ 

นิทรรศการ 
               - แนวความคิดในการออกแบบ 

               - สวนประกอบตางๆภายในอาคารของ
โครงการ 
2.การศึกษาขอมูลรายละเอียดโครงการ 

- สายงานการบริการและอัตรากําลัง 
ของโครงการ 

        - หนาที่ของหนอยงานและบุคลากร 
        - พฤติกรรมของผูใชโครงการ 
3.การศึกษาระบบการจัดพื้นที่และเครื่องใช 
                 -  ประเภทขนาดและสัดสวนของ
เฟอรนิเจอร และอุปกรณ 
                 - การแบงพ้ืนที่ใชสอย และทางสัญจร
ภายใน 

                 -  ก า ร เ ลื อ ก ใ ช แ ล ะ ก า ร จั ด ว า ง
เฟอรนิเจอรที่เหมาะสม 

                4.การศึกษาเรื่องจิตวิทยาของสี 

                5.การศึกษาขอมูลทางดานเทคนิค
ตางๆ ที่นํามาใชในอาคาร 
        - ระบบไฟฟาและแสงสวา 
         - ระบบปรับอากาศ 

         - ระบบเสียง 
         - ระบบความปลอดภัย 

                   - ระบบปองกันอัคคีภัย 
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                   - ระบบน้ําและสุขาภิบาล 

                  - วัสดุตางๆท่ีนํามาใชการออกแบบ
ตกแตงนิทรรศการ 
ระเบียบวิธีวิจัย 
         วิธีวิจัย  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษา
และออกแบบเสนอแนะการออกแบบนิทรรศการการ
ปองกันและเอาตัวรอดเม่ือเกิดภัยพิบัติ เพ่ือออกแบบ
นิทรรศการภายในอาคารสรางความเขาใจในการรับรู
เชิงพ้ืนที่ภายในอาคารตอผูใชภายในอาคาร โดย
วิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย
ที่เกี่นวของ แลวสรุปวิเคราะเพ่ือใชในการออกแบบ
การวิจัยนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
         ขั้นตอนท่ี1 การรวบรวมขอมูลเบื้องตนดวย
การทบทวนวรรณกรรมทําการศึกษาการทบทวน
วรรณกรรมทําการศึกษาเบื้องตนจากเอกสารคนควา  
ทบทวนแนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
         ขั้นตอนท่ี2  ศึกษาองคประกอบดานขอมูล
รายละเอียดโครงการ,การศึกษาระบบการจัดพ้ืนที่
และเครื่ อง ใช ,การศึกษาเรื่ องจิตวิทยาของสี ,
การศึกษาขอมูลทางดานเทคนิคตางๆ ที่นํามาใชใน
อาคาร 
         ขั้นตอนที่3  ทําการวิ เคราะหขอมูลเ พ่ือ
ประเมินในการออกแบบโครงการเสนอแนะการ
ออกแบบนิทรรศการการปองกันและเอาตัวรอดเม่ือ
เกิดภัยพิบัติ ประกอบดวยที่ตั้งและสภาพแวดลอม
ของโครงการและพ้ืนที่ใกลเคียง,โครงการและวัสดุที่
ใชในการออกแบบศูนยการเรียนรูฯ ,สายงานการ
บริการและอัตรากําลังของโครงการ ,พฤติกรรมของ
ผูใชโครงการ,สวนประกอบตางๆภายในอาคารของ
โครงการ 
         ขั้นตอนท่ี4 ทําการวิเคราะหเพ่ือออกแบบใน
การสรางแนวความคิด โครงการเสนอแนะการ

ออกแบบนิทรรศการการปองกันและเอาตัวรอดเม่ือ
เกิดภัยพิบัติ 
          ขั้นตอนที่5 ออกแบบพ้ืนที่ภายในโครงการ
เสนอแนะการออกแบบนิทรรศการการปองกันและ
เอาตัวรอดเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการออกแบบ  (บทที่
3) 

1. กา รวิ เ ค ร า ะห ที่ ตั้ ง ขอ ง โ คร งก า ร
เสนอแนะการออกแบบนิทรรศการการ
ปองกันและเอาตัวรอดเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่1 การวิเคราะหที่ตั้งอาคารท่ีทํา
การออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2  การวิเคราะหพื้นที่ตั้งของโครงการ 
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องคประกอบของตัวโครงการ พื้นท่ีโถง
นิทรรศการชั้นเดียวแบบไรเสาค้ํายัน EH 

105 

  1.พ้ืนที่จัดงานนิทรรศการ 
  2.เคาเตอรตอนรับ 

  3.หองน้ํา/ชายหญิง 
   4.หองปฐมพยาบาล 

   พ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในตัวโครงการ 
1.พ้ืนที่แสดงสินคานอกอาคาร 4,800 
ตารางเมตร สําหรับจัดกิจกรรมนอกอาคาร
หรือการแสดง สินคาท่ีมีความสูงเปน
พิเศษ 
2.พ้ืนที่โถงรับรองกวา 8,000 ตารางเมตร 
อยูบริเวณดานหนาติดกับโถงนิทรรศการ 
3.พ้ืนที่โถงนิทรรศการชั้นเดียวแบบไรเสาค้ํา
ยัน EH 101-104 EH 105 EH 106 และ 
EH 107 
4.หองประชุม สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได
ตามความเหมาะสม พรอมดวยระบบแสง 
20,000 คน และผูเขารวมชมงานกวา 
100,000 คนตอวัน  

4.1หองแกรนดฮอลล 3 หอง 
และไบเทคฮอลล 3 หอง ซึ่ง
สามารถรวมเปน 1 หองใหญ 
4.2หองประชุมสัมมนาขนาดเล็ก 
จํานวน 28 หอง สามารถจัดท่ีนั่งได
ตั้งแต 60 ถึง 480  

5.คูหาจัดงานมาตรฐาน 3 × 3 เมตร 2,000 
คูหา มีทอสาธารณูปโภคจํานวน 2,000 ทอ
จากใตพ้ืนตอ ตรงถึงคูหา ศูนยบริการธุรกิจ 
ใหบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย ถาย
เอกสาร พิมพเอกสาร ไปรษณีย จองที่พัก
และตั๋วเครื่องบิน รับฝากกระเปา ใหเชาหอ 

การวิเคราะหกระบวนการออกแบบ    
(Design Process)วิเคราะหคา
ความสัมพันธองคประกอบ 

หลักของโครงการในสวนนี้จะเปนการ
วิเคราะหความสัมพันธของพ้ืนที่ในการ
ออกแบบเพ่ือหารูปแบบการเชื่อมโยง
พ้ืนที่ใหเกิดการใชงานของพ้ืนที่รวมกัน
เพ่ือนะไปใชในการแบงพ้ืนที่ในการ
ออกแบบ 

 

 

  
 

 

 

รู ป ที่ 3 .  แสด ง แ ผนภู มิ ต า ร า ง ค า
ความสัมพันธองคประกอบหลักของ
โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4 แสดงแผนภูมิตารางคาความสัมพันธ
องคประกอบหลักของโครงการ 
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รูปที่5 แสดงแผนภูมิประโยชนใชสอยและทางสัญจร
ความสัมพันธองคประกอบหลักของโครงการ 

การแบงพื้นที่เพื่อใชในการออกแบบ 

ในการออกแบบโครงการเสนอแนะการออกแบบ
นิทรรศการการปองกันและเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ผลจากกการวิเคราะหกระบวนการออกแบบ 
(Design Process)วิเคราะหคาความสัมพันธทําให
เกิดการแบงพ้ืนที่ Zoning ทั้งหมดของโครงการ 
แบงเปน 12 ฟงกชั่นใหญดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

ทํ า ก า รวิ เ ค ร า ะห เ พ่ื อ ออกแบบ ในกา รส ร า ง
แนวความคิดโครงการเสนอแนะการออกแบบ
นิทรรศการการปองกันและเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย
พิบัติ  Change To Survive ในขณะโลกเ กิดการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอพากาศ ทําใหมีการเกิด
ภัยพิบัติตางๆที่ทวีความรุนแรงข้ึน ผลตามมาคือ

ความเสียหายในทรัพยสินและมีการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเนื่องจากผูคนไมมีความรูในการรับมือหรือ
เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุ งานนิทรรศการ การปองกัน
และเอาตัวรอดเม่ือเกิดภัยพิบัติ ที่จะใหความรู
เกี่ยวกับภัยพิบัติตางๆไปจนถึงวิธีการเอาตัวรอดใน
ภัยพิบัติเพ่ือลดการสูญเสียในทรัพยสินและรางกาย 
ภายใตแนวคิด Change to Survive เปลี่ยนเพ่ืออยู
รอด ในสภาวะที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศทําใหผูคนจึงตองปรับตัวเพ่ือรับมือกับภัย
พิบัติตางๆในอนาคตท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นผาน
การสรางสรรคงานออกแบบในงานนิทรรศการ
รวมทั้งกิจกรรมตางๆที่มีสวนชวยในการสรางเสริม
ความรู 

1. การออกแบบตกแตงภายในสวน ทางเขา
และประชาสัมพันธ แนวคิด ปอมปราการ 
เปนพ้ืนที่ดานแรกท่ีจะคัดกรองผูประสพภัย
เพ่ือเขาไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งเมื่อผูเขารวม
เขามายังพ้ืนที่นี้จะเอาใหผูเขารวม มีความรู
และประสพการณในการเอาตัวรอดในภัย
พิบัติ     

 

 

 

 

 

รูปที่6 ทัศนียภาพทางเขาสวนโถงตอนรับและ
ประชาสัมพันธ 
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รูปที่7 ทัศนียภาพทางเขาสวนโถงตอนรับและ
ประชาสัมพันธ 

2. การออกแบบตกแตงภายในสวน นิทรรศการ 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ แนวคิด ศูนย
บัญชาการ  ที่คอยควบคุมดู เ เลคอยให
คําแนะนํา เปรียบเสมือนนิทรรศการหลัก
ศูนย เ ตือยภัยพิบัติที่คอยใหขอมูล หรือ
ปรึกษาขอมูลตางๆ ไปยังนิทรรศการตางๆ
ภายในงาน เปนศูนยขอมูลกลางทางดานภัย
พิบัติทางธรรมชาติ และควบคุมสั่งการใน
ภาวะวิกฤติ ตลอดจนแจงเตือนภัยพิบัติทุก
ประเภท ซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศไทย 

       

           

 

 

 

 

รูปที8่ ทัศนียภาพสวนนิทรรศการหลัก ศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ 

     

 

 

 

 

 

รูปที่9 ทัศนียภาพสวนนิทรรศการหลัก ศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ 

3. การออกแบบตกแตงภายในสวน 
นิทรรศการ กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย แนวคิด พ้ืนที่แคมปปฐมพยาบาล 
ที่คอยรักษาหรือชวยเหลือผูที่บาดเจ็บ  
เปรียบเสมือนกรมปองกันเเละบรรเทา
สาธารณะภัยที่คอย ใหคําแนะนําเเละ
ชวยเหลือตางๆเพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยสงเสริมสนับสนุนการปองกัน
บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดย
กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย สราง
ระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัย 
และการติดตามประเมินผล เพ่ือให
หลักประกันในดานความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

                    

                 

 

 

 

 

รูปที่10 แสดงทัศนียภาพ นิทรรศการหลัก 
กรม  ปองกันและบรรเทาสาธารณธภัย 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 683 -



                   

 

 

 

 

 

             

 

รูปที่11 แสดงทัศนียภาพ นิทรรศการหลัก กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณธภัย 

4. การออกแบบตกแตงภายในสวน 
นิทรรศการ สัมนาวิชาการ แนวคิด พ้ืนที่
รวมพล เปนที่ที่จะประชุมหรือพูดคุยหรือ
แจกแจงงานตางๆ เปรียบเสมือนพื้นที่
ประชุมสัมมนาที่จะมีการบรรยายใหความรู
ตางๆ ผานวิทยากร มีการจัดพ้ืนที่นั่งที่
ฟรีสไต ทําใหมีความสะดวกสบายในการน่ัง
เเละมีวิทยากรอยูตรงกลางทําใหมีความเปน
กันเองในพ้ืนที่  

 

 

 

 

 

 

รูปที่12 แสดงทัศนียภาพนิทรรศการสัมนาวิชาการ 

5. การออกแบบตกแตงภายในสวน พ้ืนที่จัด
แสดงงานประกวด และ รานคา แนวคิด 
คลังเก็บของในแคมปประสพภัยพิบัติ ที่คอย
เก็บหรือรวบรวมสิ่งของตางที่จําเปนในการ
ดํารงชีพ เปรียบเสมือนพ้ืนที่นิทรรศการ 
งานประกวด ที่รวบรวมสิ่งประดิษใหมๆ ที่
จะจําเปนในการดํารงพชีหรือปองกัน
อันตรายในอนาคต 

                        

 

 

 

 

 

 

รูปที่13 แสดงทัศนียภาพนิทรรศการงาน
ประกวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่14 แสดงทัศนียภาพนิทรรศการงาน
ประกวด 
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รูปที่15 แสดงทัศนียภาพสวนรานคา 

 

6.  การออกแบบตกแตงภายในสวน 
นิทรรศการจําลองสถานะการณ แนวคิด 
จําลองสถานะการณตางๆ เพ่ือใหผูเขารวมมี
ความรูและความสามารถในการปฏิบัติตน
ในสถานะการจําเปน รวมไปถึงการใหขอมูล
และการแนะนําเมื่อตกอยูในสถานะการณ 
โดยจะจําลองสถานะการณสมมุติเพ่ือให
ผูเขารวมเห็นภาพหรือรูสึกรวมใน
สถานะการณมากข้ึน 

 

 

 

                       

                         

 

รูปที่16 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ อุทกภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่17 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ อุทกภัย 

 

 

 

 

 

รูปที่18 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
วาตภัย 

 

 

 

 

 

รูปที่19 แสดงทัศนียภาพสวน
นิทรรศการ วาตภัย 
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รูปที่20 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
แผนดินไหว 

 

 

 

 

 

 

รูปที่21 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
แผนดินไหว 

 

 

 

 

 

 

รูปที่22 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ ดินถลม 

 

 

 

 

 

 

รูปที่23 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ ดินถลม 

 

 

 

 

 

 

รูปที่24 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
ไฟปา 

 

 

 

 

 

 

รูปที่25 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
ไฟปา 
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รูปที่26 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
ภัยแลง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่27 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ ภัยแลง 

สรุปและอภิปายผล 

1.  โครงการเสนอแนะ การออกแบบนิทรรศการ
การปองกันและเอาตัวรอดเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
สรุปไดดังนี้ 
 โครงการเสนอแนะ การออกแบบ
นิทรรศการการปองกันและเอาตัวรอดเม่ือเกิดภัย
พิบัติ  

ที่ตั้งนิทรรศการ Bitec Bang Hall EH-105 ขนาด
นิทรรศการ 6,000 ตารางเมตร 
 ภายในนิทรรศการการปองกันและเอาตัว
รอดเม่ือเกิดภัยพิบัติ มีการแบงพ้ืนที่ 12 Zone 

โซนที่ 1 พ้ืนที่สวนทางเขาและประชาสัมพันธ  โซนที่ 
2 พ้ืนที่สวนนิทรรศการหลัก ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ 437.50 ตารางเมตร โซนที่ 3 พื้นที่สวน
นิทรรศการหลัก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย 437.50 ตารางเมตร โซนท่ี 4 พื้นที่สวน
นิทรรศการ สัมนาวิชาการ 376.25 ตารางเมตร โซน
ที่ 5 พื้นที่นิทรรศการ การประกวด 498.75 ตาราง
เมตร โซนที่ 6 พื้นที่นิทรรศการ สวนพื้นที่รานคา 
725 ตารางเมตร โซนที่ 7 พื้นที่นิทรรศการ จําลอง
สถานะการณ อุทกภัย 575 ตารางเมตร โซนที่ 8 
พ้ืนที่นิทรรศการ จําลองสถานะการณ วาตภัย 
568.75 ตารางเมตร โซนที่ 9 พ้ืนที่นิทรรศการ 
จําลองสถานะการณ แผนดินไหว 595 ตารางเมตร  
โซนที่ 10 พื้นที่นิทรรศการ จําลองสถานะการณ ดิน
ถลม 618.75 ตารางเมตร  โซนที่ 11 พื้นที่
นิทรรศการ จําลองสถานะการณ ไฟปา 602.50 
ตารางเมตร 
โซนที่ 12 พื้นที่นิทรรศการ จําลองสถานะการณ ภัย
แลง 565 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่นิทรรศการทั้งหมด 
6,000 ตารางเมตร   
 พ้ืนที่สวน ทางเขาแลประชาสัมพันธ ไดนํา
แนวคิด ปอมปราการ เปนพ้ืนที่ดานแรกที่จะคัด
กรองผูประสพภัยเพ่ือเขาไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ในสวน
ทางเขาจะสวนพ้ืนที่ประชาสัมพันธขอมูลเพื่ออํานวย
ความสะดวกของผูเขารวม รวมถึงพ้ืนที่ลงทะเบียน
เพ่ือรับสายคลองขอมูล เพ่ือเก็บแตมสะสมเพ่ือแลก
ของรางวัล ซึ่งเม่ือผูเขารวมเขามายังพ้ืนที่นี้จะทําให
ผูเขารวม มีความรูและประสพการณในการเอาตัว
รอดในภัยพิบัติ 
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 พ้ืนที่สวนนิทรรศการหลัก ศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ ไดนําแนวคิด ศูนยบัญชาการ ที่คอย
ควบคุมดูเเลคอยใหคําแนะนํา เปรียบเสมือน
นิทรรศการหลักศูนยเตือยภัยพิบัติท่ีคอยใหขอมูล 
หรือปรึกษาขอมูลตางๆ ไปยังนิทรรศการตางๆ
ภายในงาน เปนศูนยขอมูลกลางทางดานภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โดยมีการใหขอมูลถึง สาเหตุของการจัดตั้ง 
ศูนยเตือนภัย รวมไปถึงการใหขอมูลถึงสภาวะโลก
รอนที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของภัยพิบัติใน
ธรรมชาติ โดยการใหขอมูลเพ่ือใหผูเขาชมมีความรู
และตะหนักถึงภัยธรรมชาติที่กําลังจะเกิดข้ึน ผาน
นิทรรศการ 

พ้ืนที่สวนนิทรรศกาหลัก กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย ไดนําแนวคิด พ้ืนที่แคมปปฐม
พยาบาล ที่คอยรักษาหรือชวยเหลือผูที่บาดเจ็บ  
เปรียบเสมือนกรมปองกันเเละบรรเทาสาธารณะภัย
ที่คอย ใหคําแนะนําเเละชวยเหลือตางๆเพ่ือให
ประชาชนมีความปลอดภัยสงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันบรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดยมีการ
ใหขอมูลถึงข้ันตอนการทํางาน ของหนวยงาน รวมไป
ถึงยังมีการใหขอมูลถึงเรื่อง การปฐมพยาบาล
เบื้องตน เพ่ือใหผูเขารวมมีความรูและความเขาใจใน
การปฏิบัติเมื่อตกอยูในสถานะการณจําเปน 

 พ้ืนที่สวนนิทรรศการ สัมนาวิชาการ ไดนํา
แนวคิด พ้ืนที่รวมพล เปนที่ที่จะประชุมหรือพูดคุย
หรือแจกแจงงานตางๆ เปรียบเสมือนพื้นที่
ประชุมสัมมนาที่จะมีการบรรยายใหความรูตางๆ
เกี่ยวกับภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือ
เตรียมตัวใหพรอมอยูเสมอ ผานวิทยากร มีการจัด
พ้ืนที่นั่งที่ฟรีสไต ทําใหมีความสะดวกสบายในการนั่ง
เเละมีวิทยากรอยูตรงกลางทําใหมีความเปนกันเอง
ในพ้ืนที่ 

 พ้ืนที่สวนนิทรรศการ ประกวด และ พื้นที่
สวนรานคา ไดนําแนวคิด คลังเก็บของในแคมป
ประสพภัยพิบัติ ที่คอยเก็บหรือรวบรวมสิ่งของตางที่
จําเปนในการดํารงชีพ เปรียบเสมือนพ้ืนที่
นิทรรศการ งานประกวด ที่รวบรวมสิ่งประดิษใหมๆ 
ที่จะจําเปนในการดํารงพชีหรือปองกันอันตรายใน
อนาคต โดยจะมีสิ่งประดิษฐตางๆ เขารวมโชว ที่เปน
สิ่งที่เกิดจากความคิดท่ีสรางสรรคที่มีปรพโยชนการ
สังคมและสวนรวม  
พ้ืนที่สวนนิทรรศการจําลองสถานะการณ ไดนํา
แนวคิด จําลองสถานะการณตางๆ เพื่อใหผูเขารวมมี
ความรูและความสามารถในการปฏิบัติตนใน
สถานะการจําเปน มีการใหขอมูลถึงสาเหตุของการ
เกิดภัยพิบัติตางๆ เพื่อใหมีความเขาใจและประเมิน
สถานะการณของภัยพิบัติได และยังมีการใหขอมูลถึง 
วิธีการเอาตัวรอดเม่ือตกอยูในสถานะการณ โดยมี
การใหผูเขารวม ปฏิบัติตามขอมูลเหลือเนื้อหาตางๆ 
ที่มีสวนชวยในการเอาตัวรอด ผานเทคนิคการจัด
แสดงแบบจําลองสถาะนการณ เพื่อใหผูเขารวมมี
สัมผัสรวมในพ้ืนที่ 

ขอเสนอแนะ  

  5.2.1 ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรรู
และความเขาใจในเรื่องของการฟนฟูตางๆหลังจาก
ประสบณเหตุการณภัยพิบัติ เพ่ือใหกลับมาเปนดั่ง
เชนเดิม 

  5.2.2  ศึกษาเร่ืองพ้ืนที่นิทรรศการ
ควรมีขนาดที่ใหญขึ้นเพ่ือ รองรับผูเขารวม ที่มีความ
ตองการและความสนใจเปนจํานวนมาก เพื่อไมให
เกิดความลาชาในการรับชมนิทรรศการ 
  5.2.3  ศึกษาเร่ืองใชวัสดุที่มีความ
คงทนแข็งและสามารถตอบโจทยในการออกแบบให
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มีความสวยงาม และสามารถจัดเก็บไดในเวลาตามที่
กําหนด 
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