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ปจจัยดานสิง่แวดลอมของอาคารเรยีนในเขตเมอืง 
โรงเรยีนประถมศกึษา เขตอาํเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

บทคัดย�อ 
   

  สภาพแวดล�อมชุมชนเมือง เป�นพื้นที่ที่มีความหนาแน�นของอาคาร และ การสัญจร ส�งผลให�อุณหภูมิ 
มลภาวะสูงกว�าพื้นที่นอกเมือง และอาจส�งผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมของอาคารในเขตเมือง โดยเฉพาะอาคาร
เรียนไม�ปรับอากาศ ซ่ึงบทความน�� มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาและวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของโรงเรียน เขตเมืองที่
มีขนาดต�างกัน โดยใช�การคัดเลือกตัวอย�างโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แห�ง ในจังหวัดนครราชสีมา จากนั้น
จึงสํารวจข�อมูลภาคสนามเบ้ืองต�น โดยการถ�ายภาพ การสังเกต และ บันทึกข�อมูล เพื่อวิเคราะห�เปรียบเทียบ
ป�จจัยด�านสภาพแวดล�อมของโรงเรียนตัวอย�าง ผลการศึกษา พบว�า องค�ประกอบด�าน (1) คุณลักษณะด�านที่ตั้ง 
ความสูงอาคารข�างเคียง (2) การใช�ประโยชน�พื้นที่เป�ดโล�งภายนอกอาคาร เช�น สัดส�วนพื้นผิวดาดแข็ง และพื้นที่
สีเขียว (3) รูปแบบอาคารเรียน มีผลต�อการใช�ประโยชน�จากสภาพแวดล�อมของอาคารเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดใหญ� เขตเมือง ที่มีกิจกรรมการเรียนหลากหลาย และ จํานวนผู�ใช�งานต�อขนาดพื้นที่หนาแน�นมาก  
 
คําสาํคัญ   โรงเรียนประถมศึกษา   สิ�งแวดล�อม   อาคารเรียน  
 
 

Abstract 
 

 Urban environment is an area with density of buildings and traffic affecting temperature 
pollution, where is higher than non-urban area. That area may affect the environment of 
building, especially non-air conditioned school buildings. Propose of this article were as; to 
study and analysis the environmental factors of urban schools with different sizes and; to 
analysis and compare the environment factors of those sampled schools. Four primary schools 
in Nakhon Rachasima province were selected as samples. Fundamental data from field survey 
was conducted by taking photographs, observation and recording data to compare and 
analysis the environment factors of the sample. The study revealed that there were different 
compositions as in inspect of; (1) location, characteristics and height of building in the vicinity, 
(2) utilization of open space outside the school buildings e.g. the proportion of hard surfaces 
and green area and (3) building model affecting the utilization of school building’s environment; 
especially large size school in urban areas that had various educational and number of user per 
area was in high density.   
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 1. บทนํา  
 
  การศึกษาสภาพแวดล�อมชุมชนเมือง เป�นพื้นที่ที่มีความหนาแน�นของอาคาร และพื้นที่ดาดแข็งมาก มี
พื้นที่สีเขียวน�อย วัสดุประกอบอาคาร เช�น  คอนกรีต กระจก ทําให�เกิดการสะท�อนแสงอาทิตย� และ กีดขวางทิศทาง
ลม รวมถึงการสะสมความร�อน จากอาคารและพื้นที่ดาดแข็ง ต�างๆ นอกจานั้น ความร�อนที่เปลือกอาคาร การ
ระบายความร�อนจากระบบปรับอากาศในอาคาร ส�งผลให�อุณหภูมิ ฝุ�นละออง มลพิษในเขตเมืองสูงขึ้น จากการ
สัญจร และ การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได�ถูกจํากัด ด�วยกายภาพของเมือง ทําให�อาคารในเขตเมืองใช�
ประโยชน�จากสภาพแวดล�อมโดยรอบได�น�อย และ จามรี (2558) สนับสนุนว�า ภูมิสถาป�ตยกรรมเขตเมืองนั้นมี
ลักษณะพิเศษ เน��องจาก การใช�ที่ดินหนาแน�น พื้นที่โล�งว�างน�อย สภาพอากาศสูงจากการสะท�อนแสง ความช้ืน
น�อย และ ปริมาณนํ้าฝนที่ผิวดินมากกว�าพื้นที่นอกเมือง เพราะไม�สามารถซึมลงดินได� ป�จจัยข�างต�น อาจทําให�
อาคารเรียน ในโรงเรียนเขตเมือง โดยเฉพาะอาคารเรียนไม�ปรับอากาศ ได�รับผลกระทบจากป�ญหาดังกล�าว   
  การศึกษาผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมที่มีต�ออาคารเรียนก�อนหน�าน�� โดย เฉลิมวัฒน� (2554) ศึกษา
ความเร็วลมในอาคารเรียน พบว�า อาคารเรียนในชนบท มีความเร็วลมเฉล่ียที่สามารถขยายขอบเขตความสบาย
เชิงอุณหภาพได�มากว�า อาคารเรียนในเขตเมือง และ การศึกษาผลกระทบของเสียงรบกวนต�อการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา โดย Daniel M. Connolly and et al. (2015) พบว�า สถานที่ต้ังโรงเรียน อาคาร 
ที่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ส�งผลต�อการเรียนรู�ของนักเรียน และ การศึกษาคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน 
และอาคารเรียน โดย Jose A. Becerra and et al. (2020) พบว�า ผลกระทบเกิดจากกิจกรรมในอาคารเรียน 
ห�องเรียน อุปกรณ�การเรียนการสอน รวมถึงสภาพแวดล�อมภายนอก จากตําแหน�งที่ตั้ง และกิจกรรมโดยรอบ ซ่ึง
มีผลต�อสุขภาพของเด็ก นอกจากนั้น Magdy Moussa, Yehia mostafa and Ahmed Ahou Elwafa (2017) 
เสนอว�า ที่ตั้งโรงเรียน (The location of schools) เป�นหน��งในองค�ประกอบสําคัญของสาธารณูปการ และ ที่ตั้ง
โรงเรียนที่ใกล�กับที่อยู�อาศัย ชุมชน ส�งผลโดยตรงต�อสุขภาพกายและชีวิตประจําวันของเด็ก และ อวิรุทธ� (2552) 
พบว�า แนวคิดการออกแบบอาคาร เขตสภาพภูมิอากาศแบบร�อนช้ืน คือ การป�องกันความร�อนจากแสงอาทิตย� 
การระบายอากาศและความช้ืน และ การใช�ประโยชน�จากสภาพแวดล�อม  
  ในจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตอําเภอเมือง 77 แห�ง ระดับ
มัธยมศึกษา เขตอําเภอเมือง 11 แห�ง และ แบ�งตามจํานวนผู�ใช�งาน ได�แก� โรงเรียนขนาดเล็ก  24 แห�ง ขนาด
กลาง 46 แห�ง ขนาดใหญ� 3 แห�ง และ ขนาดใหญ�พิเศษ 4 แห�ง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา,2562) ป�จจุบันมีแนวทางการออกแบบ (Design guideline) ที่เกี่ยวข�องกับอาคารเรียนมาตรฐาน 
ได�แก� การจัดทําต�นแบบอาคารอนุรักษ�พลังงานสําหรับภาครัฐ ประเภทสถานศึกษา โดย กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (2558) ใช�การปรับปรุงรูปแบบอาคารจากมาตรฐานเดิม คือ การติดต้ังวัสดุฉนวน
โพลิยูรีเทน เหน�อฝ�าเพดาน และ ใช�หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED และ การออกแบบอาคารเรียนทางเลือกใหม� 
โดยเฉลิมวัฒน� (2554) เป�นการทบทวนวิธีการออกแบบอาคารมาตรฐานรูปแบบเดิม เพื่อการอนุรักษ�พลังงานใน
อนาคต โดยเน�นความสําคัญกับการลดผลกระทบด�านพลังงาน และสิ�งแวดล�อม  
  จากการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองต�น เห็นได�ว�า ป�จจัยด�านทําเลที่ตั้ง ผังบริเวณ และ รูปแบบอาคารเรียน 
มีผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมในโรงเรีน และอาคารเรียนที่ต�างกัน ซ่ึงการศึกษาน�� ใช�การคัดเลือกโรงเรียน
ตัวอย�าง จากจํานวนผู�ใช�งาน และ การจําแนกตามโรงเรียนที่เป�ดสอน โดยคัดเลือกรูปแบบที่มีจํานวนสูงสุด คือ 
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แห�ง แบ�งตามขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ�พิเศษ และ กําหนดองค�ประกอบหลักใน
การศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม แบ�งเป�น 3 ด�าน คือ (1) ตําแหน�งที่ต้ังและอาคารข�างเคียง (2) การใช�
ประโยชน�จากพื้นที่เป�ดโล�ง (3) คุณลักษณะ หรือรูปแบบอาคารเรียน เพื่อวิเคราะห�องค�ประกอบที่มีผลต�อการใช�
ประโยชน�จากสภาพแวดล�อมของอาคารเรียน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
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2. ระเบียบวิธีวิจัย  
  
  1. การสํารวจข�อมูลภาคสนามโดยวิธีการสังเกต การถ�ายภาพ และ บันทึกข�อมูล (1) ตําแหน�งที่ตั้งและ
อาคารข�างเคียง (2) การใช�ประโยชน�จากพื้นที่เป�ดโล�ง (3) รูปแบบอาคารเรียน ด�วยวิธีการสังเกต ระหว�างวันที่ 
17-20 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น และ 13:00-16:00 น. ในโรงเรียนประถมศึกษา 4 รูปแบบ ได�แก� 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ� และ ขนาดใหญ�พิเศษ (นักเรียนไม�เกิน 120 คน – 3,000 คนขึ้นไป) ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังภาพที่ 1 แสดงตําแหน�งโรงเรียนตัวอย�าง  
  2. การวิเคราะห�เปรียบเทียบองค�ประกอบด�าน (1) ตําแหน�งที่ตั้งและอาคารข�างเคียง (2) การใช�
ประโยชน�จากพื้นที่เป�ดโล�ง (3) คุณลักษณะ หรือ รูปแบบอาคารเรียน เพื่อสรุปผลการศึกษาองค�ประกอบหลักที่มี
ต�อการใช�ประโยชน�จากสภาพแวดล�อมของอาคารเรียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
รูปที่ (1) ตําแหน�งทีต่ั้งโรงเรียนตัวอย�าง จํานวน 4 แห�ง 

 
 
 
 
 

3.  ผลการวิจัย  
 

การศึกษาและเปรียบเทียบองค�ประกอบด�าน (1) ตําแหน�งที่ตั้งและอาคารข�างเคียง (2) การใช�ประโยชน�
จากพื้นที่เป�ดโล�ง (3) คุณลักษณะ หรือ รูปแบบอาคารเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบด�าน
สภาพแวดล�อมของอาคารเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห�ง แบ�งตามขนาด ดังตารางที่  สรุปผลการ
เปรียบเทียบ ลักษณะที่มีร�วมกัน และแตกต�างกันของโรงเรียนตัวอย�าง  

 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนขนาดเลก็ 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเปรียบเทียบ ลักษณะที่มีร�วมกัน และแตกต�างกันของโรงเรียนตัวอย�าง  

อง
ค�ป

ระ
กอ

บ โรงเรียนตัวอย�างที่ 1 
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 2  
ขนาดกลาง 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 3  
ขนาดใหญ� 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 4  
ขนาดใหญ�พิเศษ 

ผัง
โร

งเ
รีย

น 
 

 
 
 
       
 
 
     อาคารเรียน  
     อาคารประกอบอื่น 

 
 
 
 
 
 
     อาคารเรียน 
     อาคารประกอบอื่น 

 
 
 
 
 
 
     อาคารเรียน  
     อาคารประกอบอื่น 

 
 
 
 
 
 
     อาคารเรียน  
     อาคารประกอบอื่น 

คุณ
ลัก

ษณ
ะด

�าน
ที่ต

ัง้ 
แล

ะอ
าค

าร
ข�า

งเ
คีย

ง - ตําแหน�งที่ตัง้ในรัศมี
ไม�เกิน 1.5 กิโลเมตร 
ใกล�กับโครงการอาคาร
ชุด โรงแรม ศูนย�การค�า
ขนาดใหญ� เป�นต�น 
- อาคารข�างเคียง เป�น
ชุมชน อาคารพาณ�ชย�
สูง 3 ช้ัน 

- ตําแหน�งที่ตัง้ในรัศมี
ไม�เกิน 200 เมตร ใกล�
กับโรงพยาบาลรัฐ กลุ�ม
อาคารราชการ และเขต
ชุมชน 
- อาคารข�างเคียงเป�น
อาคารพกัอาศัย และ 
กลุ�มอาคารราชการ 
ความสงู ไม�เกิน 3 ช้ัน  

- ตําแหน�งที่ตัง้ในรัศมี
ไม�เกิน 200 เมตร ใกล�
กับสะพานกลับรถ 
เส�นทางรถไฟ และเขต
ชุมชน 
- อาคารข�างเคียงเป�น
อาคารพกัอาศัย ความ
สูง 1-2 ช้ัน  

- ตําแหน�งที่ตัง้ในรัศมีไม�
เกิน 1.5 กิโลเมตร ใกล�
กับ โรงพยาบาลรัฐ  
ศูนย�การค�าขนาดใหญ� 
มหาวิทยาลัยรัฐ โรงเรียน
ขนาดใหญ� เป�นต�น  
- อาคารข�างเคียงเป�น
อาคารเรียน ความสงู 3-
6 ช้ัน  

ขน
าด

ที่ด
ิน 

แล
ะพ

ืน้ท
ี่เป

�ดโ
ล�ง

 

- ขนาดที่ดนิ ประมาณ 
3,400 ตร.ม 
- ขนาดพื้นทีเ่ป�ดโล�ง
และพื้นที่สเีขียว 
ประมาณ 825 ตร.ม 
(คิดเป�นร�อยละ 24 ของ
พื้นที่ทัง้หมด) 

 

- ขนาดที่ดนิ ประมาณ 
8,704 ตร.ม 
- ขนาดพื้นทีเ่ป�ดโล�ง
และพื้นที่สเีขียว  
ประมาณ 1,495 ตร.ม 
(คิดเป�นร�อยละ 17 ของ
พื้นที่ทัง้หมด) 

 

- ขนาดที่ดนิ ประมาณ 
16,493 ตร.ม 
- ขนาดพื้นทีเ่ป�ดโล�ง
และพื้นที่สเีขียว  
ประมาณ 7,140 ตร.ม 
(คิดเป�นร�อยละ 43 ของ
พื้นที่ทัง้หมด) 

 

- ขนาดที่ดนิ ประมาณ 
26,131 ตร.ม 
- ขนาดพื้นทีเ่ป�ดโล�งและ
พื้นที่สเีขียว  
ประมาณ 6,994 ตร.ม 
(คิดเป�นร�อยละ 26 ของ
พื้นที่ทัง้หมด) 
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อง
ค�ป

ระ
กอ

บ โรงเรียนตัวอย�างที่ 1 
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 2  
ขนาดกลาง 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 3  
ขนาดใหญ� 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 4  
ขนาดใหญ�พิเศษ 

 รู
ปแ

บบ
อา

คา
รเ

รีย
น 

 

- อาคารเรียนโครงสร�าง
ไม� จํานวน 1 อาคาร  
- อาคารเรียนโครงสร�าง
คอนกรีต จํานวน  
จํานวน 2 อาคาร 
(ความสูง 2-4 ช้ัน) 
- อาคารเรียนทัง้หมด
เป�นพืน้ที่ไม�ปรับอากาศ 
 

- อาคารเรียนโครงสร�าง
ไม�และคอนกรีต 
จํานวน 2 อาคาร 
เช่ือมต�อกันเป�นอาคาร
เดียว 
- อาคารเรียนโครงสร�าง
คอนกรีต จํานวน  
จํานวน 2 อาคาร 
(ความสูง 2-3 ช้ัน) 
- อาคารเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป�ที่ 1-6 
เป�นพืน้ที่ไม�ปรับอากาศ 
และ ห�องเรียนช้ัน
อนุบาลเป�นพื้นทีป่รับ
อากาศ 

- อาคารเรียนโครงสร�าง
ไม�และคอนกรีต 
จํานวน 2 อาคาร  
- อาคารเรียนไม� 
จํานวน 1 อาคาร  
- อาคารเรียนโครงสร�าง
คอนกรีต จํานวน 3 
อาคาร  (ความสงู 1-3 
ช้ัน) 
- อาคารเรียนทัง้หมด 
เป�น พื้นที่ไม�ปรับ
อากาศ  
 

- อาคารเรียนโครงสร�าง
คอนกรีต จํานวน 10
อาคาร (ความสูง 3-4 
ช้ัน) 
- อาคารเรียนเป�นพืน้ที่
ปรับอากาศ และ พื้นที่
ไม�ปรับอากาศ แยกตาม
การเรียนการสอน  
 

ตัว
อย

�าง
อา

คา
รเ

รีย
น 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ห�อ
งเ

รีย
น - จํานวนห�องเรียน  

11 ห�องเรียน 
- จํานวนห�องเรียน  
18 ห�องเรียน 

- จํานวนห�องเรียน  
32 ห�องเรียน 

- จํานวนห�องเรียน  
114 ห�องเรียน 

 ผู
�ใช

�งา
น 

 

- จํานวนนักเรียน 
111 คน  
(อัตราส�วนห�องเรียนต�อ 
จํานวนนักเรียน  
เท�ากับ 1: 12) 

- จํานวนนักเรียน 
570 คน 
(อัตราส�วนห�องเรียนต�อ 
จํานวนนักเรียน  
เท�ากับ 1: 32) 

- จํานวนนักเรียน 
1,129 คน 
(อัตราส�วนห�องเรียนต�อ 
จํานวนนักเรียน  
เท�ากับ 1: 35) 

- จํานวนนักเรียน 
4,426 คน 
(อัตราส�วนห�องเรียนต�อ 
จํานวนนักเรียน  
เท�ากับ 1: 39) 
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อง
ค�ป

ระ
กอ

บ โรงเรียนตัวอย�างที่ 1 
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 2  
ขนาดกลาง 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 3  
ขนาดใหญ� 

โรงเรียนตัวอย�างที่ 4  
ขนาดใหญ�พิเศษ 

 ผ
ลก

ระ
ทบ

เชิ
งบ

วก
จา

กส
ภา

พ
แว

ดล
�อม

 

- เข�าถึงได�จากระบบ
ขนส�งสาธาณะ และ
ทางเดินเท�า 
- พื้นที่ช้ัน 1 ทั้งหมด 
เป�นใต�ถุนโล�ง ไม�มี
ห�องเรียน  
- ไม�พุ�มสงู ไม�พุ�มเตี้ย 
โดยรอบพื้นที่ด�านหน�า
อาคารเรียน ความสงูไม�
เกิน 3 เมตร  

- เข�าถึงได�จากระบบ
ขนส�งสาธาณะ และ
ทางเดินเท�า  
- เขตทีด่ินส�วน
ด�านหน�าโรงเรียนมีไม�
ยืนต�น  ขนาดทรงพุ�ม
หนา ความสงู 3-5 
เมตร  
- พื้นที่โล�งส�วน
ด�านหน�าโรงเรียน มี
หลังคาคลุมพื้นที ่
ดาดแขง็  

- เข�าถึงได�จากทางเดิน
เท�า มีถนนโดยรอบ 
ทางเข�าออกโรงเรียน 2 
จุด ติดกับชุมชน 
- เขตทีด่ินส�วน
ด�านหน�าโรงเรียนมีไม�
ยืนต�น  ขนาดทรงพุ�ม
หนา ความสงู 3-5 
เมตร 
- พื้นที่โล�งส�วน
ด�านหน�าโรงเรียน มี
หลังคาคลุมพื้นที ่
ดาดแขง็ 

- เข�าถึงได�จากระบบ
ขนส�งสาธาณะ และ
ทางเดินเท�า  
- พื้นที่โล�งส�วนด�านหน�า
โรงเรียน มีหลังคาคลุม
พื้นที่ดาดแขง็ 

ผล
กร

ะท
บเ

ชิง
ลบ

จา
กส

ภา
พ

แว
ดล

�อม
 - อาคารเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป�ที่ 1-6 
ติดกับถนนหลัก การ
สัญจรหนาแน�น  
- อาคารเรียนหันทิศ
ขวางตะวัน จํานวน 2
อาคาร 

- อาคารเรียนชิดกับเขต
ชุมชน อาคารพกัอาศัย 
- อาคารเรียนหันทิศ
ตามตะวันทัง้หมด 4 
อาคาร  
 

- อาคารเรียน ตําแหน�ง
ใกล�กับสะพานกลับรถ 
และชุมชน  
- อาคารเรียนหันทิศ
ขวางตะวัน จํานวน 4 
อาคาร  

-  อาคารเรียนใช�พื้นที่
ห�องเรียน เป�นพื้นทีท่าน
อาหารกลางวัน แทนโรง
อาหาร  
- อาคารเรียนหันทิศ
ขวางตะวัน จํานวน 5 
อาคาร  

 
 
4.  สรุปผลและอภิปรายผล  
 

การศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพแวดล�อมของอาคารเรียนเขตเมือง ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา จากองค�ประกอบด�าน (1) ตําแหน�งที่ต้ังและอาคารข�างเคียง (2) การใช�ประโยชน�จาก
พื้นที่เป�ดโล�ง (3) คุณลักษณะ หรือรูปแบบอาคารเรียน พบว�า  

(1) โรงเรียนเขตเมืองทุกขนาดในการสํารวจ มีตําแหน�งที่ ต้ัง ที่สามารถเข�าถึงได�จากระบบขนส�ง
สาธารณะ และทางเดินเท�า ดังภาพที่ 2 

(2) การใช�ประโยชน�จากพื้นที่เป�ดโล�ง พบว�า โรงเรียนทุกขนาดมีการจัดสวนขนาดเล็ก พื้นผิวดาดแข็ง
ภายนอกอาคาร และ การใช�ไม�พุ�ม ไม�ยืนต�น บังเงาให�กับอาคาร แต�ขนาดทรงพุ�ม ความสูง และ ระยะห�างของ
ต�นไม� ไม�เอ้ือต�อการบังแดด และป�องกันมลภาวะกับอาคารเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนตัวอย�าง 3 แห�ง มีการใช�
โครงสร�างหลังคาคลุมพื้นผิวดาดแข็ง เพื่อทํากิจกรรมภายนอกอาคาร ดังภาพที่ 3-7 
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(3) คุณลักษณะ หรือรูปแบบอาคารเรียน ด�านทิศการวางอาคาร มี 2 รูปแบบ คือ แนวทิศเหน�อ-ใต� และ 
แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก จากขนาดและรูปร�างที่ดิน ที่มีด�านแคบอยู�ทางทิศเหน�อ-ใต� ทําให�อาคารเรียน ได�รับ
ผลกระทบจากการความร�อน และการสะสมความร�อนบนพื้นผิวดาดแข็ง รูปแบบอาคารเรียนในการสํารวจ มี 2 
รูปแบบ คือ โครงสร�างคอนกรีต และ โครงสร�างไม� แบบใต�ถุนโล�ง และ แบบมีห�องเรียนช้ันล�าง ซ่ึงอาคารเรียน
รูปแบบใต�ถุนโล�ง สามารถใช�พื้นที่ใต�ถุน แทนพื้นที่เป�ดโล�งภายนอกที่ไม�มีร�มเงาได� นอกจากนั้น อาคารเรียนทุก
ขนาดในการสํารวจ มีความสูง ไม�เกิน 4 ช้ัน กรณ�ที่ต้ังอยู�ในย�านสถานศึกษา กลุ�มอาคารราชการ ที่มีความสูง
ใกล�เคียงกัน คือ 3-4 ช้ัน ทําให�มีผลต�อมุมมองสู�ภายนอกของอาคารเรียน การใช�ประโยชน�จากแสงธรรมชาติ 
และ การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ดังภาพที่ 8-10 

 
 

   
ภาพที่ 2 การเข�าถงึโดยทางเดนิ

เท�าและรถขนส�งสาธารณะ 
ภาพที่ 3 การจัดสวนขนาดเล็ก

ภายในโรงเรียน   
ภาพที่ 4 การใช�โครงสร�างหลังคา

คลุมพื้นผิวคอนกรีต 
 
 

   
ภาพที่ 5 ความสงูไม�ยืนต�น ตาม
แนวเขตโรงเรียน และอาคารเรียน 

ภาพที่ 6 การใช�ไม�พุ�ม ไม�ยืนต�น  
บังเงาให�กับอาคาร 

ภาพที่ 7  พื้นผิวดาดแขง็ 
ภายนอกอาคาร  

  

   
ภาพที่ 8 อาคารข�างเคียงที่มีความ

สูงไม�เกิน 3 ช้ัน 
ภาพที่ 9 มุมมองจากภายในอาคาร

เรียนไปยังภายนอก 
ภาพที ่10 การใช�ประโยชน�จาก
อาคารเรียนรูปแบบใต�ถุนโล�ง 

 
การอภิปรายผลการศึกษาป�จจัยด�านสภาพแวดล�อมของโรงเรียนตัวอย�าง พบว�า สภาพแวดล�อมเขต

เมือง มีผลต�อการใช�ประโยชน�จากสภาพแวดล�อมของอาคารเรียน โดยเฉพาะอาคารเรียนไม�ปรับอากาศ อีกทั้ง  
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การใช�ประโยชน�พื้นที่เป�ดโล�งภายนอกอาคาร และ พื้นที่อาคารเรียน มีความแตกต�างกันตามขนาดโรงเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ� เขตเมือง ที่มีกิจกรรมการเรียนหลากหลาย และ จํานวนผู�ใช�งานต�อขนาดพื้นที่
หนาแน�นมาก ซ่ึงควรมีการศึกษาเพิ�มเติม ด�านผู�ใช�อาคาร และลักษณะเฉพาะของอาคารเรียนไม�ปรับอากาศเขต
เมือง เพื่อสร�างสภาพแวดล�อมที่เหมาะสมกับอาคารเรียน จากเงื่อนไขสภาพแวดล�อมที่ต�างกัน  
 
5. กิตติกรรมประกาศ  
  

งานวิจัยน��ได�รับความอนุเคราะห�ในการเข�าสํารวจ และเก็บข�อมูลสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียน จากคณะ
ผู�บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนตัวอย�าง จํานวน 4 แห�ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู�วิจัย
ขอขอบคุณหน�วยงาน และ บุคลากรทุกท�าน มา ณ ที่น��  
 
6.  เอกสารอ�างอิง  
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