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บทคัดยอ
โครงการออกแบบศูนยชวยเหลือผูประสบภัยเปนการออกแบบสถานที่ชวยเหลือผูประสบ
อุบัติภัยตางๆ ไดแก อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง และภัยอื่นๆ โดยแนวคิดหลักเนนการออกแบบเพื่อ
ความรวดเร็วในการชวยเหลือประชาชน เพื่อใหการชวยเหลือเปนไปไดอยางรวดเร็ว จึงเปนที่มาของ
การกํา หนดเป นยุท ธศาสตร ดานตางๆ ของโครงการ โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อเป น ศู น ยชว ยเหลื อ
ผูประสบภัยยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตือนภัยตางๆ เพื่อเปนศูนยการเรียนรูเรื่องภัยพิบัติตางๆ และ
เพื่อเปนแหลงพักพิงผูประสบภัย
การศึกษาอาคารตัวอยางศึกษาอาคารที่เกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ไดแก
1 .Carver Fire Department, Main Carver 2 . Dockhead Fire Station, London แ ล ะ 3 .
มูล นิ ธิป อเต็ กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร พบวาทั้ ง 3 แห ง มีแนวคิด หลั กเน น การออกแบบเพื่ อ ความ
รวดเร็วในการชวยเหลือประชาชนโดยจะอยูบนยานชุมชน และมีการสัญจรเขาออกสะดวก
จากแนวความคิดดังกลาวในการออกแบบจึงไดนําแนวคิดการออกแบบอาคารสมัยใหมมา
ใชในการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อใหเขากับยุคสมัยและการใชงานที่ส ะดวกสบาย การตกแตงเนน การ
ตกแตงภายนอกอาคาร โดยใชโครงสร างเปนทรงเลขาคณิตเปนจุดเดนของอาคาร ใชสีตัดกันเพื่อให
เกิดมิติของอาคารมากขึ้น แนวคิดการวางผัง ไดแนวคิดมาจากรังผึ้งโดยวางอาคารหลักไวตรงกลาง
และมีอ าคารอื่นโดยรอบ คล ายการทํ างานอย างเปน ระบบของผึ้ งและใช ระบบการคมนาคมใน
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
ในรอบหลายสิบป ที่ผ านมาไดเกิดสาธารณภัยใน
พื้ น ที่ จั งหวั ดเชี ย งใหม ขึ้ น บ อยครั้ ง และเกิ ดเป น ประจํ า
ในชวงระยะเวลาหนึ่งจึงทําใหสามารถคาดการณการเกิดได
มากขึ้น เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ในขณะเดียวกันก็มี
สาธารณภัยรูปแบบใหมและ/หรือมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจาก
เดิมเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ซึ่งทําใหคาดการณ ไดยาก มีความไมแน นอนสู ง
เช น ภั ย จากแผ น ดิ น ไหว ดิ น โคลนถล ม โรคระบาด
นอกจากนี้อุบัติเหตุทางถนน ยังเปนสาธารณภัยที่ เกิดมาก
ที่สุด ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของ
มนุษยเวนแต ในบางชวงระยะเวลา หากมีการใชถนนมาก
เชน เทศกาลตาง ๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น เนื่องจาก
การเกิดสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม ไมวาจะเกิดในยาม
ปกติ ห รื อ ในยามสงคราม และไม ว า จะเกิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ หรื อ มี ผู กระทํ า ให เกิ ดขึ้ น ย อ มนํ ามาซึ่ งความ
เสี ยหายแก ชี วิ ต และทรั พย สิ นของประชาชน ภั ยเหล านี้
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น ประกอบกับ จังหวัด
เชียงใหมมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนเชิงเขา มีพื้นที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ และเปนเมืองที่มีประชาชน
อาศัยอยูอยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมืองและ
ในยานชุมชน ประกอบกับความเจริญเติบโตของเมือง ทําให
มีการกอสรางอาคารขนาดใหญเปนจํานวนมาก จึงมีความ
เสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย เรียงลําดับความเสี่ยงภัยจาก
มากไปหานอย
ดังนั้นจึงเสนอโครงการศูนยชวยเหลือผูประสบภัย
ซึ่งเป นที่ ช วยเหลื อ ผู ประสบภั ยอุ ทกภั ย วาตภั ย ภั ยแล ง
และอื่นๆ จะเนนความรวดเร็วในการเขาถึงประชาชน และ
สังคม เพื่อใหเกิดการเขาถึงอยางรวดเร็ว

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาความเปนมาของจังหวัดเชียงใหมและขอมูลใน
การทําศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจังหวัดเชียงใหม
2. วิเคราะหขอมูลสถานที่ทําโครงการและจํานวนผูใชงาน
3. สังเคราะหขอมูลเพื่อสรุปเปนแนวคิดในการออกแบบ
4. ออกแบบศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจังหวัดเชียงใหม
5. สรุปโครงการและนําเสนอผลงาน
ผลการวิจัย
การเลือกพื้นที่จัดตั้งโครงการมีเกณฑดังนี้
1. พื้นที่จัดตั้งโครงการตองอยูในเขตเมือง
2. พื้นที่จัดตั้งโครงการตองถูกตองตามขอกําหนดการปลูก
สราง (ขอกําหนดผังเมือง)
3. การจราจรไมติดขัด
4. งายตอการเขาถึง เสนทางไมซับซอน
5. มีมุมมองการมองเห็นตัวโครงการที่ดี
6. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7. ที่ดินมีขนาดและรูปรางเหมาะสม
โดยพื้นที่ตั้งโครงการที่เขาเกณฑประกอบดวย
พื้ นที่ ตั้ ง Site A ที่ ดิ นตํ าบลสั นกลาง อํ าเภอสั น
กําแพง จั งหวัดเชียงใหม ที่ดินจะมีถนนรอมรอบที่ ดิน ระบบ
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการเขาถึงพรอม มีตนไมรอบที่ดิน
ใกลเขตชุมชน และตัวเมือง ทางดานทิศเหนือติดกับถนนใหญ
ทางดานทิศตะวันออก ติดกับบริษัท อินเตอร เนชั่นแนล จิวเวอ
รี่ ทางดานทิศใตและทิศตะวันตก ติดกับเขตชุมชน ที่ดินตืดกับ
ถนนใหญ เหมาะสําหรับอาคารราชการ ที่ดินโดยรอบมีถนนที่
เชื่อมไดทุกทางของถนนที่สามารถเขาไปในตัวเมืองได และไมมี
อาคารสูงโดยรอบ ขนาดที่ดินทั้งหมด 29,400 ตารางเมตร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปนศูนยชวยเหลือผูประสบภัย
2. เพื่อเปนศูนยการเรียนรูเรื่องภัยพิบัติตางๆ
3. เพื่อเปนแหลงพักพิงผูประสบภัย
4. เพื่ อ เตื อ นภั ย ต า งๆ และกระตุ น ผู อ าศั ย ในจั ง หวั ด
เชียงใหมใหรับรูถึงภัยตางๆ
ภาพที่ 1 พื้นที่ตั้ง Site A
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/
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พื้ น ที่ ตั้ ง Site B ที่ ดิ น ตํ า บลสั น ผี เสื้ อ อํ า เภอ
เมื อ ง จั งหวั ดเชี ยงใหม ที่ ดิ น เป น ที่ ดิ น โล งมี ต น ไม อ ยู ใน
ที่ดินทุกพื้นที่ของที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เขาถึงพรอม ตรงขามที่ดิน เทศบาลตําบลสั น ผี เสื้ อ ที่ดิน
ดานซายติดกับราน กวยเตี๋ยว 5 รสสูต รมะนาว ดานหลัง
ติดกับแมน้ําปง เหมาะสําหรับ หนวงงานาราชการ เพราะ
มีทั้ งการเข าถึงตัว เมื องได งาย การสะดวกในการสู บ น้ํ า
และไมมีอาคารสู งรอบพื้น ที่ มี น้ํ าไฟเขาถึงพร อม อยูไม
หางจากตัวเมือง ใกลเขตชุมชนและตัวเมือง ใขนาดที่ดิน
ทั้งหมด 32,100 ตารางเมตร

ภาพที่ 3 พื้นที่ตั้ง Site C
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/
การพิ จ ารณาเลื อ กที่ ตั้ ง โครงการ จากการ
พิจารณาการเลือกที่ตั้งโครงการ โดยใหคาคะแนน Site C
ไดรับการเลือกเปนที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 2 พื้นที่ตั้ง Site B
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/
พื้ น ที่ ตั้ ง Site C ที่ ดิ น ติ ด กั บ ถนนใหญ ที่ ดิ น
ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลสั น ปู เ ลย อํ า เภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด
เชีย งใหม ทางทิศ เหนือจะเป นโรงงานไดนาสตี้ไทล ทอป
วงแวนรอบนอก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีแองน้ํา
สํ า หรั บ ใช สู บ น้ํ า ทางทิ ศ ตะวั น ออกเป น หมู บ า นแต ล ะ
โครงการ ทางทิศใตของที่ดิน จะป น ถนนที่เชื่อมกับถนน
หลั ก ของที่ ดิ น พื้ น ที่ โ ดยรอบของที่ ดิ น ไม มี อ าคารสู ง
สามารถเขาตัวเมืองไดหลายทาง และอยู ไมไกลจากตั ว
เมือง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร

ตารางที่ 1 การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ
โดยการใหคะแนน
การวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)

ภาพที่ 4 การวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ
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14. พื้นที่จอดรถ 2,550 ตารางเมตร
พื้นที่โครงการรวมทั้งหมด 26,601.70 ตารางเมตร
โดยมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้

ภาพที่ 5 การวาง Zoning ในการออกแบบ
แนวความคิด ในการออกแบบโครงการศู น ย
ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ซึ่ ง หมายถึ ง การช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยในดานตางๆ เชน ภัยจากมนุษยทํา และภัยที่
เกิดจากธรรมชาติ ตัวอาคารจะเนนในการชวยเหลือตางๆ
จะใชลักษณะเปนอาคารสมัยใหม ที่ดูแข็งแรงและดูเปน
ระเบียบ มีเอกลักษณ ในการตกแตง มีการใชสีอาคารให
กลมกลืนกับ อาคารโดยรอบ แนวคิดในการสรางอาคาร
เกิดจากรูปทรงเลขาคณิ ต สลั บไปมา เพิ่ มความโดดเด น
และเพิ่ มความสะดุดตาโดยใชลั ก ษณะของรูป ทรงเลขา
คณิต เพื่อใหตัวอาคารนาสนใจมากขึ้น มีการเพิ่มพื้นที่สี
เขี ย วภายใน และรอบๆอาคาร และ เพิ่ ม มิ ติ ใ นการ
ออกแบบโดนการใช ระแนงไมในการตกแตงในสวนตางๆ
มีโดมเพื่อการชวยเหลือเพื่อเพิ่มมูลคาของโครงการ และ
เพิ่มการชวยเหลือใหหลากหลายมากขึ้น
สรุปพื้นที่โครงการศูนยชวยเหลือผูประสบภัย
ประกอบดวย
1. ฝายบริหาร มีพื้นที่ 371 ตารางเมตร
2. ฝายบัญชี มีพื้นที่ 116 ตารางเมตร
3. ฝายธุรการ มีพื้นที่ 51 ตารางเมตร
4. ฝายการเงิน มีพื้นที่ 109 ตารางเมตร
5. ฝายบริการ มีพื้นที่ 117 ตารางเมตร
6. ฝายซอมบํารุง มีพื้นที่ 553.50 ตารางเมตร
7. ฝายตอนรับ มีพื้นที่ 6,055 ตารางเมตร
8. ฝายพนักงาน มีพื้นที่ 1,575 ตารางเมตร
9. ฝายรักษาความปลอดภัย มีพื้นที่ 127 ตารางเมตร
10. ฝายแมบานทําความสะอาด มีพื้นที่ 111 ตารางเมตร
11. ฝายเทคนิค มีพื้นที่ 130.20 ตารางเมตร
12. ฝายสาธารณะ มีพื้นที่ 96 ตารางเมตร
13. ฝายพิเศษ มีพื้นที่ 13,140 ตารางเมตร

ภาพที่ 6 ผังโครงการ

ภาพที่ 7 แปลนพื้นชั้น 1

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 172 -

การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒
The Second FIT SSRU Conference 2019

ภาพที่ 14 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
ภาพที่ 8 แปลนพื้นชั้น 2

ภาพที่ 9 รูปดาน A
ภาพที่ 15 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
ภาพที่ 10 รูปดาน B

ภาพที่ 11 รูปดาน C

ภาพที่ 12 รูปดาน D

ภาพที่ 16 รูป Perspective ภายนอกโครงการ

ภาพที่ 13 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว า พื้ น ที่ ตํ า บลสั น ปู เลย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพที่จะทําให
เกิ ดโครงการขึ้ น ได เนื่ องจากมี ห ลายองค ประกอบที่ ช วย
สนับสนุน ไดแก พื้นที่จัดตั้งโครงการอยูในเขตเมือง พื้นที่
จัดตั้ งโครงการต องถู กต อ งตามข อกํ าหนดการปลู กสร าง
(ขอกําหนดผังเมือง) การจราจรโดยรอบไมติดขัด งายตอ
การเขาถึง เส นทางการเดินทางไมซับซอน มีมุมมองการ
มองเห็ น ตั ว โครงการที่ ดี มี ร ะบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการรองรับ และที่ดินมีขนาดและรูปรางเหมาะสม
โครงการมี แนวความคิ ดในการออกแบบให เป น
อาคารสมัยใหม ที่ดูแข็งแรงและดูเปนระเบียบ มีเอกลักษณ
ในการตกแต ง มี การใช สี อ าคารให ก ลมกลื น กั บ อาคาร
โดยรอบ แนวคิดในการสรางอาคารเกิดจากรูปทรงเลขาคณิต
สลั บไปมา เพิ่มความโดดเดนและเพิ่มความสะดุดตาโดยใช
ลักษณะของรูปทรงเลขาคณิต เพื่อใหตัวอาคารนาสนใจมาก
ขึ้ น มี การเพิ่ มพื้ นที่ สี เขี ยวภายใน และรอบๆอาคาร และ
เพิ่มมิติในการออกแบบโดนการใช ระแนงไมในการตกแตงใน
ส ว นต างๆ มี โดมเพื่ อ การช ว ยเหลื อ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ของ
โครงการ และเพิ่มการชวยเหลือใหหลากหลายมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้เสนอแนวทางในการพัฒ นาโครงการโดยใช
องค ป ระกอบ และพื้ น ที่ ข องโครงการเบื้ อ งต น จาก
กรณี ศึ ก ษาและข อ มู ล ต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง หากต อ งการ
พั ฒ นาโครงการโดยละเอี ย ดควรพิ จารณาแนวทางการ
ออกแบบที่มีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงกับ บริบ ท
ที่ตั้งโครงการแตละพื้นที่
2. ผลงานการออกแบบเป น เพี ย งการนํ า เสนอแบบร าง
เบื้องตน ซึ่งมีขอจํากัดในดานระยะเวลาการพัฒนาแบบ
เอกสารอางอิง
Google. (2019). Google maps. คน เมื่อ [18 ธัน วาคม
2561] จาก https://www.google.co.th/maps/

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 174 -

