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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
Happiness Space

21 พื้นที่

แห่ง
ความสุข
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ทุกคนที่ทำ�ง�นให้แก่โรงพย�บ�ล
สมเด็จพระยุพร�ช จะต้องไม่ลืมว่�

โรงพย�บ�ลนี้กำ�เนิดขึ้นจ�ก 
คว�มมุ่งปร�รถน�อันแรงกล้�ของคนไทย

ทั่วร�ชอ�ณ�จักร ที่ต้องก�รจะเห็น 
ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันด�รทุกหนแห่งได้รับ
คว�มเอ�ใจใส่ รักษ�พย�บ�ลเป็นอย่�งดี 

ให้ปลอดภัยจ�กคว�มเจ็บไข้
โดยทั่วถึงเสมอหน้�กัน

 

 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2529

พระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
(ขณะด�ารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
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ย้อนกลบัไปเม่ือ	40	ปีทีแ่ล้ว	ในพืน้ทีห่่าง-
ไกลทุรกนัดาร	ประชาชนต้องเผชญิกบัภยัคกุคาม
จากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซ่ึงใช้ยุทธศาสตร์
สร้างความแตกแยกในสังคม	ส่งผลให้ประชาชน
หลายพื้นที่ประสบปัญหาความขาดแคลน	รวมทั้ง
ไม่สามารถเข้าถงึการรกัษาพยาบาลทางการแพทย์
และบรกิารทางด้านสาธารณสขุได้แม้แต่น้อย	
	 ในขณะทีเ่ศรษฐกจิผนัผวนตกต�า่	แต่ด้วย
ความจงรกัภกัดต่ีอพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า-
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	10	เมื่อครั้งด�ารงพระอิสริยยศ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	
รัฐบาลในสมัยนั้นจึงหลอมรวมพลังใจร่วมกับ
ประชาชนระดมทุนครั้งส�าคญัในประวัตศิาสตร์กว่า	
195	ล้านบาท	เพือ่จดัสร้างโรงพยาบาลในท้องถิน่
ทรุกนัดารขึน้	โดยมุ่งให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อย

โอกาสในถิ่นทุรกันดาร	ตลอดจนทหาร	ต�ารวจ	
และหน่วยงานอาสาสมัครท่ีก�าลังต้องต่อสู ้กับ
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	โดยรัฐบาลได้กราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต	น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลในท้องถิ่น
ทุรกันดาร	และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่า	“โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช”	

	ในระหว ่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน	พ.ศ.	 2520	พระบาทสมเด็จพระ-
วชริเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	10	เสด็จพระราช-
ด�าเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จ-
พระยุพราชทุกแห ่งด ้วยพระองค ์เอง	 แม ้ว ่า

โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ช
ของประช�ชน เพื่อประช�ชน
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พื้นที่นั้นจะอยู่ห่างไกลและเสี่ยงภัยเพียงใดก็ตาม	
โดยในวันที่	18	กรกฎาคม	พ.ศ.	2520	พระองค์
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงวางศลิาฤกษ์โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นแห่งแรก	ต่อมาได้
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และเปิด
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชจนครบ	21	แห่งอย่าง
เป็นทางการอกีครัง้ใน	พ.ศ.	2522-2523	พระองค์
ทรงสร้างขวัญก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน	
และทรงแก้ไขปัญหาตลอดจนหาแนวทางในการ
พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให ้ มี
ประสิทธิภาพ	โดยทรงมีพระราชประสงค์มุ่งเน้น
เรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาลเพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่มในถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร
เป็นส�าคัญ	ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์	
นอกจากมูลนิธิส่วนกลางแล้วพระองค์ทรงมีพระ-
ราชด�ารใิห้จดัตัง้มลูนิธสิาขาของตนเองเพือ่ท�าหน้าที่
อุปถัมภ์ค�้าชูโรงพยาบาล	ซึ่งนับเป็นก้าวส�าคัญสู่
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การพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชในระยะ
เวลาต่อมา	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
หาที่สุดมิได้

จากโรงพยาบาลต้นแบบขนาด	30	เตียง
ที่มีมาตรฐาน	เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่โรงพยาบาล
ชมุชนอ่ืน	ๆ 	ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช
ทั้ง	21	แห่งเติบโต	ขยายขีดความสามารถในการ
รองรบัผูป่้วย	โดยมทีัง้ขนาด	265	เตยีง	1	แห่ง	120	
เตียง	2	แห่ง	90	เตียง	9	แห่ง	60	เตียง	7	แห่ง	และ	
30	เตียง	2	แห่ง	อีกทั้งมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพระบบบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล	
บริหารจัดการด้วยหลกัธรรมาภบิาล	ทุกคนสามารถ
เข้าถงึบรกิารได้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	เพื่อ
สุขภาวะที่ดีของประชาชน	โดยค�านึงถึงคุณภาพ
และความต้องการของประชาชนเป็นตัวก�าหนด	
อีกท้ังเพือ่ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสขุ	
ซึ่งแต่ละแห่งมีความโดดเด่นแตกต่างกัน	และยัง
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ได้รับการรับรองคุณภาพบริการ	หรือเอชเอ	(HA	:	
Hospital	Accreditation)	ทั้ง	21	แห่ง

นอกจากน้ีโรงพยาบาลสมเด็จพระ-
ยุพราชแต่ละแห่งยังพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าใน
ด้านต่าง	ๆ 	โดยมจีดุเด่นทีแ่ตกต่างกนัไป	เช่น	โรง-
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดนิ	โดดเด่น
เรื่องการแพทย์แผนไทยและถือเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนแห่งแรกที่มีร ้านขายยาซ่ึงมีเภสัชกรอยู ่
ประจ�าตลอด	เพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาเกินความ
จ�าเป็น	และพัฒนาเป็นตูย้าสามญัประจ�าบ้านชมุชน
แห่งแรกของประเทศ	โรงพยาบาลสมเด็จพระ-
ยุพราชปัว	และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หล่มเก่า	ใช้กระบวนการจติตปัญญาในการจดับรกิาร
ผูป่้วยและบรหิารงาน	รวมท้ังรกัษาผูป่้วยโรคหอบหดื
ตามมาตรฐานโลก	โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช
ท่าบ่อ	น�าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาให้บริการ
ประชาชนในพืน้ที	่และเป็นศนูย์การผ่าตดัด้วยการ
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ส่องกล้อง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี	
มีโรงงานขาเทียม	รองรับการให้บริการผู้พิการใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้	มกีารท�างานผ่านเครอืข่าย
บริการแม่และเด็กคุณภาพ	บูรณาการการแพทย์
แผนไทย	เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน
จเีอม็พ	ี(GMP	:	Good	Manufacturing	Practice)	
และฮาลาล	โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ	
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	และมีการด�าเนินงาน
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	โรงพยาบาลสมเด็จพระ-
ยพุราชด่านซ้าย	จัดการองค์ความรู้ด้านภมิูปัญญา
ท้องถิ่น	และมิติความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายของชีวิต	เป็นต้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงนับว่า
เป็นโรงพยาบาลอนัเกดิจากความจงรกัภกัด	ีและเป็น
โรงพยาบาลของ	“ประชาชน”	เพื่อ	“ประชาชน”	
พสกนิกรในพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	
รชักาลที	่10	อย่างแท้จริง	
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 ความสุข
และประโยชน์
จากการได้ใช้พื้นที่เหล่านี้

เหมาะสมที่จะเป็นของขวัญอันล้ำาค่า

ในโอกาสมหามงคลเช่นนี้ 

และพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงไปนี้ก็จะถูกนำาไปใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาวะที่ดี

ของทุกคนสืบไป 
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	จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	
พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่วท่ีทรงมีรบัสัง่ว่า	“โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเกดิจากเจตนาอันปรารถนาดีของ
ประชาชนทัว่ประเทศทีเ่ขาอยากเหน็โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ถึง
แม้ว่าโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชจะมุ่งไปทีร่กัษาคนจนเป็นส่วนใหญ่ แต่เรากใ็ห้สิง่ทีด่ทีีส่ดุกบัคนจน” 
เฉกเช่นเดียวกับมูลนิธิเอสซีจีที่ได้ด�าเนินโครงการ	“เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่ัวไทย” เพือ่เฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทรมหา-
วชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	โดย
มุง่เน้นถงึประโยชน์ของประชาชนทีม่าใช้บรกิารในโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชทัง้	21	แห่งเป็นส�าคัญ	
ด้วยในแต่ละวันโรงพยาบาลต้องรองรับผู้ป่วยและญาติจ�านวนมาก	และจ�าเป็นต้องใช้พื้นที่ส่วนกลาง
ต่าง	ๆ	ร่วมกัน	โครงการฯ	นี้ได้ท�าวิจัย	ออกแบบ	และก่อสร้างพื้นท่ีพักคอย	พื้นท่ีอเนกประสงค	์	
โรงอาหาร	หรอืสนามเดก็เล่น	พฒันาให้เป็นพืน้ทีแ่ห่งความสขุ	กว้างขวางและเอ้ือต่อการใช้ชวีติอย่างมี
สุขภาวะที่ดีของคนทุกกลุ่มวัย	ผู้ป่วยที่ไม่สบายกายก็สบายใจมากขึ้นเมื่อมีพื้นที่ที่ไม่แออัด	ญาติผู้ป่วย
ก็สามารถน่ังรอและดูแลผู้ป่วยได้อย่างผ่อนคลาย	และยังมีห้องน�้าที่ได้รับการปรับปรุงให้สะอาดและ
ปลอดภัยแก่ทุกคนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

	หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการรวบรวมกระบวนการท�างานที่มูลนิธิเอสซีจีประสงค์จะท�าให้เกดิการมี
ส่วนร่วมของภาคทีกุภาคส่วน	และความตัง้ใจอนัดขีองผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย	ตลอดจนความสุขของทุกคนที่
เกีย่วข้อง	บคุลากรทางการแพทย์	พยาบาล	ผูป่้วย	ญาตผู้ิป่วย	และคนในชุมชนที่ได้ใช ้ประโยชน์จาก
พื้นที่ เหล่าน้ี	ซึ่งความสุขและประโยชน์จากการได้ใช้พื้นที่เหล่านี้เหมาะสมที่จะเป็นของขวัญอันล�้าค่า
ในโอกาสมหามงคลเช่นนี้	และพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนี้ก็จะถูกน�าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนสืบไป

คำานิยม

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วัฒนชยั
องคมนตรี	ในฐานะประธานคณะกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
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โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา 
จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” 

และ “โครงการเติมรอยยิ้ม ซ่อมสุข(า)” 
ทำาให้เห็นถึงความสุขใจและสบายใจ
ของประชาชนที่มารับบริการ  
เมื่อใจสบาย 
ความทุกข์ทางกายก็จะเบาบางลง 
พื้นที่เหล่านี้จึงเป็น

 พื้นที่แห่งความสุข
 

                   อย่างแท้จริง
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	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี	ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และเครือข่ายจิตอาสาท่ัวประเทศจัดท�าโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	เพือ่คณุภาพชวีติ	
ทีด่ขีึน้ของประชาชน	ภายใต้โครงการ	“เฉลิมราชย์ราชา” ตามพระราชปณิธานที่จะสืบสาน	รักษา	และ	
ต่อยอดจากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

	มูลนิธิเอสซีจีด�าเนินโครงการ	“เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระ- 
ยุพราชท่ัวไทย” ตั้งแต่ปี	2562-2564	ด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทั้ง	21	แห่งทั่วประเทศ	โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	กลุ่มวิจัย	
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพ่ือสุขภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และภาคี
เครอืข่ายสถาปนกิทัว่ประเทศ	เพือ่วจัิยและพฒันาพืน้ทีแ่ห่งความสขุ	ซึง่เอือ้ต่อการใช้ชวีติอย่างมสีขุภาวะ	
ทีด่ขีองคนทกุกลุ่ม	ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม	สอดคล้องกบัวสิยัทัศน์ของโรงพยาบาลฯ		
ที่ต้องการสร้างองค์กรแห่งความสุข	และตอบสนองความต้องการของชุมชนในแต่ละบริบท	ท้ังพื้นท่ี	
พักคอย	พื้นที่อเนกประสงค์	และโรงอาหาร	โดยเอสซีจีได้น�าเทคโนโลยี	BIM	มาใช้ในการก่อสร้าง		
ซึ่งช่วยลดของเสียจากการก่อสร้าง	ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	รวมถึงใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

	ท้ังน้ีมูลนิธิเอสซีจียังเล็งเห็นถึงความต้องการใช้ห้องสุขาในพ้ืนท่ีที่ประชาชนเข้ามารับบริการ
จ�านวนมาก	ได้แก่	บรเิวณอาคารผู้ป่วยใน	และอาคารฉกุเฉนิ	จงึรเิริม่โครงการเตมิรอยยิม้ ซ่อมสขุ(า)	
ปรับปรุงห้องสุขาให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมแก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม	โดยได้ด�าเนินการปรับปรุงห้อง
สุขาให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง	21	แห่ง	

	ผลจากการด�าเนนิโครงการ	“เฉลมิราชย์ราชา จติอาสาพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช
ทั่วไทย” และ “โครงการเติมรอยยิ้ม ซ่อมสุข(า)” ท�าให้เห็นถึงความสุขใจและสบายใจของประชาชน
ทีม่ารับบรกิารจากโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทกุแห่ง	เมือ่ใจสบาย	ความทุกข์ทางกายก็จะเบาบางลง	
พื้นที่เหล่านี้จึงเป็นพื้นที่แห่งความสุขอย่างแท้จริง

คำานำา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	
ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี
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เฉลิมร�ชย์ร�ช� 
จิตอ�ส�พัฒน�โรงพย�บ�ล
สมเด็จพระยุพร�ชทั่วไทย

เนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตาม
โบราณราชประเพณีใน	พ.ศ.	2562	จึงนับเป็นปี
มหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย	กอปรกับมูลนิธิ
เอสซีจีและเครือข่ายเล็งเห็นถึงความต้องการใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสุขภาวะที่ดี
ของประชาชน	จึงมุ่งมั่น	ตั้งใจ	ร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคเอกชนอื่น	ๆ	เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทร-
มหาวชริาลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั	และถวาย
เป็นพระราชกุศล	

	โดยหน่ึงในกิจกรรมส�าคัญคือ	“เฉลิม-
ราชย์ราชา	จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ-
พระยุพราชท่ัวไทย”	ด้วยความร่วมมือระหว่าง
มลูนิธเิอสซจี	ีมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช	
และกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ	
คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ท่ีร่วมกันด�าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนา	“พื้นท่ีพักคอย” และ	“ห้องสุขา”	ในโรง-
พยาบาลสมเด็จพระยุพราช	21	แห่ง	ครอบคลุม
พื้นที่ ท่ัวประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นโรงพยาบาล

ต้นแบบความสุขที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระ-
ยุพราช	พ.ศ.	2560-2569	โดยการออกแบบที่
สอดคล้องและตอบรับความต้องการของผู้ใช้งาน	
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม	ผู้มีรายได้น้อย
ผู้พกิาร	และผู้สงูอายทุีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่รุกนัดารห่างไกล
ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่าง
ทั่วถึง	

	การออกแบบเริม่ต้นด้วยการลงพืน้ทีภ่าค
สนามจริงเพื่อเก็บข้อมูลด้านพื้นที่	ผังแม่บท	การ
วิเคราะห์ทางกายภาพ	ครอบคลุมไปถึงความ
ต้องการของทั้งโรงพยาบาล	แพทย์	พยาบาล	
บุคลากรทางการแพทย์	 ผู้ป่วย	ญาติ	สถาปนิก	
นักออกแบบ	ตลอดจนประชาชนที่ใช้งานพื้นที่จริง	
เกิดเป็นการท�างานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อให้
ฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบพื้นที่พักคอย
และห้องสขุาสอดรับและตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงใน
แต่ละพื้นที่	รวมถึงบริบทตลอดจนอัตลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสุข	และมี
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง	

17    พื้นที่แห่งความสุข



H
appiness  Space

กรอบแนวความคิดของ

“21 พื้นที่
แห่ง

ความสุข”

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
(Built Environment) 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มนุษย์สร้างขึ้นในขนาด	
ประเภท	และรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองที่ตั้ง	วิถีชีวิต	ความเป็นอยู่
สังคม-วัฒนธรรม	และบริบทเฉพาะท้องถิ่น
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คน/พื้นที่/ชุมชน
ภาคีเครือข่าย

กระบวนการ
ออกแบบ

อย่างมีส่วนร่วม

“สุขภาวะ”

กาย
การออกแบบ

ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ใจ
คนมีความสุข
จากสิ่งแวดล้อม
ที่มีบรรยากาศดี

รู้สึกปลอดภัย	ไว้วางใจ

สังคม
สร้างความสัมพันธ์	
ของคน–ชุมชน

สร้างความเป็นมนุษย์

จิตตปัญญา
เปลี่ยนวิธีคิด

สร้างความเป็นเจ้าของ
เกิดความภูมิใจในพื้นที่

ของตนเอง

“พื้นที่แห่งคว�มสุข” 
พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ 
(Learning Environment)

พื้นที่เพื่อการเยียวยา 
(Healing Environment)

พื้นที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต 
(Supportive Environment)
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ข่วง
ฮ่วมใจ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

ผู้ออกแบบ : ใจบ้านสตูดิโอ
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วงสนทนาขนาดใหญ่ซึ่งประกอบ
ด้วยผู ้คนหลากหลาย	 ทั้งผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาลฯ	แพทย์	พยาบาล	บุคลากร
ทางการแพทย์	 ผู้ใช้บริการ	ผู้คนในชุมชน	
สถาปนิก	นักออกแบบ	นั่งล้อมวงพูดคุย
บนพื้นฐานการให ้เกียรติซึ่ งกันและกัน
และความต้องการทีแ่ท้จรงิ	เพือ่มุง่สูจ่ดุหมาย
ปลายทางเดียวกัน	นัน่คือทีพ่กัคอยที่ทุกคน
สามารถใช้สอยร่วมกันได้โดยเกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างแท้จริง

	เมือ่สรปุความต้องการทีต่รงกนัของ
ทุกฝ่าย	ใจบ้านสตดิูโอจึงกลบัมาล้อมวงเลก็	
ชวนทีมงานร่วมกลัน่กรองอีกคร้ัง	ก่อนลงมือ
ออกแบบที่พักคอยอย่างสร้างสรรค์ในนาม	
“ข่วงฮ่วมใจ”
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	ด้วยเชื่อว่าการออกแบบท่ีดีต้องเชื่อมโยง
ระหว่างผูค้น	ธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อมให้อยูร่่วม
กันอย่างกลมกลนืและกลมกล่อม	ใจบ้านสตดิูโอ
จึงพฒันาพ้ืนทีต้่นแบบบริเวณหลงัอาคาร	OPD	ใหม่
และหลังอาคาร	OPD	เก่า	บนพื้นที่ใช้สอยขนาด	
880	ตารางเมตร	ให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงถึงกันได้	
โดยบรเิวณพืน้ทีห่ลงัอาคาร	OPD	ใหม่เป็นเสมอืน
ทางเข้า	และเป็นจดุทีผู่ใ้ช้บรกิารสามารถมองเห็น
และเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากตั้งอยู่ติดกับ
ถนนภายใน	อกีทัง้ฝ่ังตรงข้ามถนนยงัเป็นส่วนของ
โรงอาหาร	

	ข่วงฮ่วมใจได้รับการออกแบบให้มีความ
สมดุล	เรียบง่าย	ทว่างดงาม	ตามหัวใจหลกัในการ
ออกแบบของใจบ้านสตูดิโอ	 อีกทั้งเชื่อมโยง
ธรรมชาติเข้าสู่ผู้คนโดยได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวขจี	ให้
ความร่มรื่น	ร่มเย็น	และบรรยากาศผ่อนคลาย	
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 ข่วงฮ่วมใจได้รับก�รออกแบบ
ให้มีคว�มสมดุล เรียบง่�ย ทว่�งดง�ม 

ต�มหัวใจหลักในก�รออกแบบของใจบ้�นสตูดิโอ 
อีกทั้งเชื่อมโยงธรรมช�ติเข้�สู่ผู้คนโดยได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวขจี 

ให้คว�มร่มรื่น ร่มเย็น และบรรย�ก�ศผ่อนคล�ย ด้วยก�รออกแบบ
ให้เป็นสวนอเนกประสงค์ ส�ม�รถนั่งพักผ่อนหย่อนใจ

ใต้ร่มไม้ได้อย่�งเพลิดเพลิน 

ด้วยการออกแบบให้เป ็นสวนอเนกประสงค์	
สามารถน่ังพักผ่อนหย่อนใจใต้ร่มไม้ได้อย่าง
เพลิดเพลิน	โดยมีจุดเด่นท่ีการน�าต้นไม้ซ่ึงให้
ประโยชน์มากกว่าแค่ร่มเงาเข้ามาปลูก	เช่น	ต้น
มะฮอกกานีใบเล็ก	ซึ่งมีสรรพคุณใช้เป็นยาทา
สมานแผล	สามารถต้มดื่มแก้ไข้ตัวร้อน	ไข้จบัสัน่	
ช่วยให้เจรญิอาหาร	ส่วนต้นกันเกรา	นอกจากจะให้
ความสวยงามและมีกลิ่นหอมไม่เหมือนใครแล้ว
ยังเป็นไม้มงคลที่ใช้ในพิธีการก่อสร้างบ้านเรือน
เพือ่ความเป็นสริมิงคล	เป็นต้น

	นอกจากน้ีบรเิวณลานกว้างยงัมีการสรรค์-
สร้างให้เป็นพืน้ทีพ่กัผ่อน	และใช้เป็นพืน้ทีเ่วิร์กชอป	

จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ส�าหรับส่งเสริมให้ความรู้เพื่อ
การมีสุขภาวะทีดี่ของผู้มารบับรกิาร	หรอืใช้เป็นลาน
ดนตรีในสวนเพือ่สร้างความสุนทรีย์ในอารมณ์ได้
อีกด้วย

	พืน้ทีพ่กัคอยของโรงพยาบาลสมเดจ็พระ-
ยุพราชเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	จึงเป็นพื้นที่ที่
เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนร่วม	นับต้ังแต่
กระบวนการปรึกษาหารือ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	
บรูณาการ	จนกระทัง่ตกผลกึเป็น	“ข่วงฮ่วมใจ”	ที่
ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างแท้จรงิ
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ร่มไม้สา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

จังหวัดแพร่

ผู้ออกแบบ : ใจบ้านสตูดิโอ
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 “ร่มไม้สา”	เป็นถ้อยค�าที่เพียงแค่ได้ฟังก็
จินตนาการได้ถงึความรูส้กึร่มเยน็	ผ่อนคลาย	สม
กับเป็นชื่อของที่พักคอยส�าหรับญาติและคนไข้
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	จังหวัด
แพร่	ดนิแดนล้านนาตะวนัออกทีเ่ต็มไปด้วยไม้ใหญ่
บนผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์	
	 จากลานจอดรถที่ปกคลุมด้วยแมกไม้
เขียวขจี	ได้รับการพัฒนาเป็นงานสถาปัตยกรรม
ภายใต้แนวคิดพื้นท่ีสีเขียวเช่นเดิม	โดยเพิ่มเติม
ความสะดวกสบายรวมถึงความปลอดภัยภายใน
ลานกว้าง	204	ตารางเมตรหน้าอาคาร	OPD	

	 ก่อนจะเป็นทีพ่กัคอยในนาม	“ร่มไม้สา” 
บริเวณดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่ต่างระดับ	ผู้คนใน
ท้องถิน่ทีม่ารบับริการทางการแพทย์มกัมานัง่พกั
ใต้ต้นไม้ท่ีอยูร่ายรอบ	เมือ่มกีารพฒันาภมูทิศัน์	
ออกแบบและก่อสร้างอาคารก็ช่วยลดความแออัด
ของจ�านวนคนในอาคาร	OPD	จึงก่อประโยชน์
เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่มีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19	

31    พื้นที่แห่งความสุข



H
appiness  Space

	 นอกจากนี้กระบวนการท�างานยังเปิด
โอกาสให้ทกุฝ่ายได้มส่ีวนร่วมต้ังแต่การเลอืกพืน้ที่
ไปจนถงึการออกแบบ	ซึง่เน้นความโล่ง	โปร่ง	สบาย	
ตั้งอยู ่ในจุดที่หาง่าย	เม่ือผลงานเสร็จสมบูรณ์
จึงตรงกับความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง	
	 ที่พักคอยแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างได้
อย่างสวยงาม	และเป็นตวัอย่างโครงการทีด่	ีมกีาร
ประชุมเรื่องแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ระหว่าง
ผูบ้รหิารโรงพยาบาลฯ	สถาปนกิ	ทมีงาน	เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลฯ	คนไข้	รวมถึงคนในชุมชนว่าอยาก
พัฒนาพืน้ทีต่รงไหนให้เกดิประโยชน์สงูสดุร่วมกัน	
วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ	และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือความ
ปลอดภัยในการใช้งาน	

	 “เมื่อสร้างท่ีพักคอยเสร็จแล้วมีทั้งผู้ป่วย
มาใช้พื้นท่ีเพื่อรอเข้าพบแพทย์	บางคนเจาะเลือด
แล้วรอผลก็มาน่ังรอท่ีน่ี	ญาตท่ีิมารับหลงัรักษาตวั
ก็รอตรงน้ี	จึงช่วยระบายคนจากในอาคารต่าง	ๆ	
ตามนโยบายลดความแออัด	โดยเฉพาะในช่วง
โควิด-19	ได้เป็นอย่างดี	ลานข้างในก็ใช้เอนนอน
ชัว่คราว	อกีทัง้นัง่รบัประทานอาหารร่วมกนัได้	เอือ้
ต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคนสูงวัย	ผู้พิการ	หรือ
เด็กเล็กก็สะดวกและปลอดภัย”	ผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเด่นชยั	ตวัแทนของ
ทุกฝ่ายกล่าวพร้อมรอยยิ้ม
	 นอกเหนือจากบทบาทการเป็นที่พักคอย	
ในอนาคตทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เด่นชัยวางแผนใช้เป็นลานกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อ
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 ร่มไม้ส�เป็นที่พักคอยซึ่งออกแบบ
และก่อสร้�งได้อย่�งสวยง�ม

ทั้งยังเป็นตัวอย่�งโครงก�รที่ดี มีก�รประชุมเรื่องแนวคิด
ก�รพัฒน�ภูมิทัศน์ระหว่�งผู้บริห�รโรงพย�บ�ลฯ เจ้�หน้�ที่ 

สถ�ปนิก ทีมง�น คนไข้ รวมถึงคนในชุมชนว่�อย�กพัฒน�พื้นที่
ตรงไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน วัสดุที่ใช้มีคุณภ�พ 

และที่สำ�คัญที่สุดคือคว�มปลอดภัย  

ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาในห้วงเวลาที่ผู้คนหันมา
ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
	 ร ่มไม้สาจึงเป็นมากกว่าผลงานด้าน
สถาปัตยกรรม	แต่เป็นพื้นที่สาธารณะภายใน
โรงพยาบาลอันหลอมรวมไว้ซึ่งความมีชีวิตชีวา	
ขณะเดียวกนักม็อบความสงบ	อบอุ่นใจในทกุนาที
ที่ก้าวเข้ามาเยี่ยมเยือน	
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ระเบียง
สุขใจ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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	รอยยิ้มและบทสนทนาที่ปรากฏบน	
“ระเบียงสุขใจ”	 ท่ีพักคอยส�าหรับญาติและ	
ผู้รอเข้ารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลสมเด็จพระ-	
ยพุราชตะพานหนิ	จงัหวดัพจิติร	ฉายชดัให้เหน็ภาพ
ระเบียงบ้านในชีวิตจริง	และสะท้อนความทรงจ�า
ของผู้คนให้หวนกลับมาอีกครั้งด้วยความสุขใจ

	อาคารพื้นที่ใช้สอยขนาด	146.1	ตาราง-
เมตรนี้สร้างขึ้นบนสวนสวยบริเวณพ้ืนท่ีระหว่าง
อาคารผ่าตดัและทางเดนิเชือ่ม	คลมุด้วยหลงัคาใส
ทีใ่ห้ความรูส้กึโปร่งสบาย	โดยมกีิง่ก้านของไม้ใหญ่
ทอดเงาอยู่เบื้องบน	
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	“ตั้งใจแทรกระเบียงสุขใจไปกับต�าแหน่ง
ของต้นไม้เดิมและพุ่มไม้ด้านบน	พื้นที่นี้มีร่มเงา
ของต้นไม้และตึกอยู ่แล้วจึงไม่จ�าเป็นต้องท�า
หลังคาทึบ	 เราใช้หลังคาใสของเอสซีจีซ่ึงมีทั้ง	
สีน�้าตาล	สีส้ม	สีเทา	และสีขาว	น�ามาวางสลับ
สีกันให้เป็นเหมือนลวดลาย”	ทีมสถาปนิก	คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	ศิลปะและการออกแบบ	

มหาวทิยาลยันเรศวร	ผู้ออกแบบหลกับอกเล่าถึง
แนวคดิและการเลอืกใช้วสัดทุีก่นัแดดฝนได้เป็น
อย่างดี	ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สกึเหมือนนัง่
พกัผ่อนใต้ร่มไม้	เม่ือมองขึน้ไปได้เห็นเงาของก่ิง
ก้านและใบไม้ทีก่ระเพือ่มสัน่ไหวไปตามแรงลม	
แสงท่ีลอดผ่านมอบความงามอย่างเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องปรุงแต่ง
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ภายในระเบยีงสขุใจนัน้จดัวางเฟอร์นิเจอร์
ท่ีมอบความอบอุ่น	สบายใจ	ให้อารมณ์เสมือน
ชานบ้าน	ด้วยโต๊ะและเก้าอี้ขนาดใหญ่พิเศษที่
สัมพันธ์กับการใช้งานตั้งแต่	1-2	คน	2-4	คน	
จนถึง	4	คนขึ้นไป	ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้จึงไม่เพียงใช้
เป็นทีพ่กัคอย	นัง่เอกเขนก	ชนัเข่า	หรอืรบัประทาน
อาหารได้ตามอัธยาศัยเท่านั้น	แต่ยังใช้เป็นพ้ืนที่
อเนกประสงค์ส�าหรับจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรง-
พยาบาลฯ	ได้อีกด้วย	

	แม้ระเบียงสุขใจจะเป็นการออกแบบให้
สอดคล้องกับระเบียงบ้านที่คุ้นเคย	ทว่ากลับมี
ความโดดเด่นเฉพาะตัว	หลุดจากความจ�าเจด้วย
เหลี่ยมมุมของผนัง	ซึ่งสถาปนิกออกแบบขึ้นจาก
ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกฝ่าย	ไม่ว่าจะเป็นแพทย์	พยาบาล	เจ้าหน้าท่ี	
และชาวตะพานหินผู้เดินทางมารับบริการอยู่เป็น
ประจ�า	นับเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่น่าสนใจ	
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  แม้ระเบียงสุขใจจะเป็นก�รออกแบบให้สอดคล้องกับ
ระเบียงบ้�นที่คุ้นเคย ทว่�กลับมีคว�มโดดเด่นเฉพ�ะตัว 

หลุดจ�กคว�มจำ�เจ
ด้วยเหลี่ยมมุมของผนัง 

ซึ่งสถ�ปนิกออกแบบขึ้นจ�กข้อมูลที่ผ่�นกระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็น
ของทุกฝ่�ย ไม่ว่�จะเป็นแพทย์ พย�บ�ล เจ้�หน้�ที่ 

และช�วตะพ�นหินผู้เดินท�งม�รับบริก�รอยู่เป็นประจำ� 

	“จากการสอบถามแพทย์	พยาบาล	และ
ประชาชน	ต่างบอกว่าต้องการพื้นที่ที่ใช้งานได้
หลากหลาย	อยากได้พื้นท่ีน่ังพักแบบเบ่ียง	ๆ	
หลบมุมนิดหนึ่ง	เราจึงจัดวางโต๊ะ	 ท่ีนั่ง	รวมถึง
เหลี่ยมมุมต่าง	ๆ	ของผนังให้เปลี่ยนไปจากแนว
เดิม	ๆ”	ทีมสถาปนิก	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
ศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
อธิบาย

	ระเบยีงสุขใจจงึไม่เพยีงช่วยมอบความสขุ
ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่และหลงัคาโปร่งสบาย	แต่ยงั
น�าเสนอความแปลกใหม่	ไม่จ�าเจ	อันมีท่ีมาจาก
ความเห็นพ้องของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง	
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ชาน
สุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ออกแบบ : กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เม่ือโรงพยาบาลฯ	มพีืน้ที่
ว ่าง	ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล
สมเด็ จพระยุพราชนครไทย	
จังหวัดพิษณุโลก	จึงร่วมกับกลุ่ม	
วิจัยส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อ	
สขุภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	แพทย์	
พยาบาล	บุคลากรทางการแพทย์	
ผูใ้ช้บรกิาร	ตลอดจนชมุชนรอบ	ๆ 	
โรงพยาบาลฯ	ระดมสรรพก�าลัง
ตดิอาวธุทางความคดิร่วมกนัเพือ่
แลกเปลี่ยน	เรียนรู ้	และค้นหา

แนวทางในการสร้างพื้นที่ว่างให้
เกิดประโยชน์ใช ้สอยเพิ่มเติม	
โดยมีหมุดหมายส�าคัญอยู่ที่การ	
ลดความแออัดของพ้ืนท่ีภายใน
อาคาร	 อีกทั้งสามารถรองรับ
จ�านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
พยาบาลและญาติให้ได้รับความ
สะดวกสบายย่ิงข้ึน		และค�าตอบ
สดุท้ายจากการระดมความคดิจงึ
อยูท่ีก่ารสร้าง	“ชานสขุใจ”
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จากเดิมทีเ่ป็นพืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่า	น�ามา
ยกพื้นเป็นลานคอนกรีตขนาดใหญ่	กลายมาเป็น
ชานสุขใจท่ีเรียกได้ว ่าเป ็นจุดศูนย ์กลางที่ดี	
เนื่องจากเชื่อมต่อกับอาคาร	OPD	หลังเก่า
และหลังใหม่	อีกท้ังยังไม่ไกลจากอาคารคลอด	
ห้องผ่าตัด	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน	คลินิก
โรคเบาหวาน	โรคความดัน	โรคติดต่อเรื้อรัง	
นอกจากน้ียังเชื่อมต่อกับอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	
หอพักผู้ป่วยใน	และสร้างทางเชื่อมต่อระหว่าง
อาคาร	OPD	หลงัใหม่และหลงัเก่าเพ่ือให้สามารถ
พุง่ตรงเข้ารบับรกิารจากถนนด้านหน้าโรงพยาบาลฯ	
ได้โดยไม่ต้องอ้อม

“เมื่อก่อนมาโรงพยาบาลทีไรจะเห็นคน
ยืนรอเต็มไปหมด	แออัดยัดเยียดมาก	บางคนก็
นัง่รอกนับนพืน้	หรือหาทีน่ั่งด้านนอกอาคารกนัเอง	
แต่ถ้าน่ังด้านนอกจะไม่ได้ยินเสียงเรียกคิว	หาก
เลยคิวไปแล้วก็ต้องรอเรียกคิวรอบใหม่	พอมี
ชานสุขใจแล้วก็ช่วยให้ตึก	OPD	แออัดน้อยลง	
โดยคุณหมอจะมีคิวอาร์โคดให้เพื่อสแกนบัตรคิว	
พอถึงคิวตรวจจะมีสัญญาณดังขึน้ท่ีโทรศัพท์มือถือ	
สะดวกมาก	อีกทัง้ชานสขุใจยงัมทีีน่ัง่แบบเอนหลงั
พักได้	ซึ่งผมชอบมาก	บางทีญาติ	ๆ	ของผูป่้วยก็
มากางมุง้นอนพกัค้างคนืกนัทีน่ีด้่วย” ผู้ป่วยหนุ่ม
ยิ้มเขิน	
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แถมด้วยทีน่ัง่ซึง่ออกแบบให้เอนนอนได้	จงึสามารถ
เอนกายพักผ่อนเพ่ิมพลัง	หรือจะอ่านหนังสือ
เล่มโปรด	ดูหนงั	ฟังเพลงจากโทรศพัท์มอืถอืกช่็วย
คลายเครียดได้ไม่น้อย	

	ชานสุขใจจึงไม่ได้ตอบโจทย์เพียงเพื่อลด
ความแออัดของจ�านวนผู้คนเท่าน้ัน	แต่ยังท�าให้
ผู้ป่วยและญาตไิด้รับทัง้ความ	“สขุกาย” และ	“สขุใจ”	
ไปพร้อม	ๆ	กนัอย่างแท้จริง

บนพื้นที่	 191	ตารางเมตร	ชานสุขใจ
ออกแบบสอดรับกับวิถีชีวิต	วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชน	โดยเป็นพื้นที่กึ่งปิดกึ่งเปิดระหว่างส่วน
พักคอยส�าหรับญาติด ้านในและส่วนบริการ
ภายนอกอาคาร	อากาศถ่ายเทสะดวก	เพิม่ลูกเล่น
การออกแบบให้โดดเด่นด้วยชานลอยตวัขนาดใหญ่
ท่ีช่วยสร้างมิติให้กับพื้นที่	นอกจากนี้ยังมีการ
จดัวางโต๊ะตวัใหญ่ไว้ใช้ประโยชน์ท้ังน่ังรบัประทาน
อาหาร	ขนม	หรือจะนั่งคุยกันก็เพลินไปอีกแบบ	

  ช�นสุขใจ
ออกแบบสอดรับกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน โดยเป็นพื้นที่กึ่งป�ด
กึ่งเป�ดระหว่�งส่วนพักคอยสำ�หรับญ�ติ
ด้�นในและส่วนบริก�รภ�ยนอกอ�ค�ร 
อ�ก�ศถ่�ยเทสะดวก เพิ่มลูกเล่นก�ร
ออกแบบให้โดดเด่นด้วยช�นลอยตัว
ขน�ดใหญ่ท่ีช่วยสร้�งมิติให้กับพ้ืนท่ี   
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  ระเบียง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
จังหวัดน่าน

ผู้ออกแบบ : ใจบ้านสตูดิโอ
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ยังไม่ถึงเวลา	12.00	น.	แต่	“ระเบียง
กาด”	แห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	
จังหวัดน่าน	ก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนท้ังผู้ป่วย	
ญาต	ิๆ 	และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลฯ	ทีต่่างก็มา
ใช้บริการน่ังรับประทานอาหารกันอย่างล�าแต้	ๆ 	

	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระ-
ยุพราชปัวเล่าให้ฟังว่า	แต่เดิมพื้นที่บริเวณ
ระเบยีงกาดเป็นเพยีงทางเดนิทีไ่ม่กว้างมากนกั
ส�าหรับตั้งขายอาหารเพียงชั่วคราว	ดังนั้นผู้ที่
เข้ารับการตรวจรักษาในแต่ละวันซึ่งมีอยู่เป็น
จ�านวนมากจึงไม่สะดวกสบายทั้งในเรื่องที่นั่ง
พกัและอาหารการกิน	หากได้คิวตรวจเลยเวลา
เที่ยงก็จะต้องหิ้วท้องรอ	เพราะถ้าออกไปรับ-
ประทานอาหารทีอ่ยูห่่างออกไปจากโรงพยาบาลฯ	
2	กิโลเมตร	คิวตรวจอาจเลยไปและต้องวนรอ
รับคิวใหม่	เม่ือมูลนิธเิอสซีจีร่วมกับใจบ้านสตดิูโอ
ได้ร่วมหารือ	สอบถามความต้องการการใช้
พื้นที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งจาก
แพทย์	พยาบาล	บคุลากรทางการแพทย์	ผูป่้วย	
ญาติ	และคนในชุมชน	ท�าให้การปรับพื้นท่ีจน
เป็นระเบียงกาดสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างตรงจุด	เปรียบเสมือนพื้นที่เยียวยาที่
สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างมา
ใช้บริการของโรงพยาบาลฯ	แม้เพียงในช่วง
ระยะเวลาไม่นานก็ตาม	
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	บนพ้ืนที่	270	ตารางเมตร	ระเบียงกาด
ถูกออกแบบโดยค�านึงถึงการเพิ่มพื้นท่ีใช้สอย
ส�าหรบัน่ังพกัผ่อนและรบัประทานอาหารเป็นหลัก	
อีกทั้งสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณตลาดให้ถูก
สุขลักษณะยิ่งขึ้น	ความโดดเด่นคือหลังคาซ่ึงใช้
แผ่นโปร่งแสงเอสซีจีแบบลอนลูกฟูกเล็กสีขาวขุ่น	
นอกจากจะให้ความรู้สึกโปร่ง	โล่ง	สบาย	ยังช่วย
กระจายแสงธรรมชาตใิห้เข้ามาภายในโดยไม่ต้อง
เปิดไฟในเวลากลางวนั	ป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลต
ด้วยแผ่นฟิล์มคุณภาพสูง	ทนทานต่อทุกสภาพ
อากาศ
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	เมื่ออิ่มอร่อย	 นั่งพักย่อยอาหารแล้ว	
ระเบียงกาดยังมี	“กาดสีเขียว”	ที่จ�าหน่ายพืชผัก	
ผลไม้ปลอดสารพิษ	เป็นมิตรต่อสุขภาพ	โดย
พ่อค้าแม่ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกันรณรงค์
ให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายอย่างปลอดภัย	แถมด้วย
เสียงเพลงจากวงดนตรีพื้นบ้านที่สลับสับเปลี่ยน
มาบรรเลงให้ฟังกันอย่างเพลิดเพลิน

	ระเบยีงกาดจงึไม่เพยีงตอบโจทย์เรือ่งการ
เพ่ิมพื้นที่ส�าหรับนั่งพักและรับประทานอาหาร
เท่านั้น	แต่ยังเป็นพื้นท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูค้นทีน่่าฮกัและม่วนอ๊กม่วนใจแต	้ๆ

 ระเบียงก�ดถูกออกแบบโดยคำ�นึงถึงก�รเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

สำ�หรับนั่งพักผ่อนและรับประท�นอ�ห�รเป็นหลัก
อีกทั้งสร้�งสภ�พแวดล้อม

บริเวณตล�ดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น 
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อาคาร
เติมสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ออกแบบ : ฮอมสุข สตูดิโอ
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หน่ึงในพืน้ทีบ่รเิวณด้านหน้าตกึ	OPD	
นับเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์	
เน่ืองจากเป็นจุดรับ-ส่งผู้ป่วยซึ่งมีจ�านวนเพิ่ม
ขึ้นในแต่ละวัน	จึงเกิดความแออัด	ไม่สะดวก
ในการใช้พื้นที่ทัง้ต่อผูป่้วย	ญาต	ิและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลฯ	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องออกแบบ
ก่อสร้างพืน้ทีเ่พิม่เตมิเพือ่รองรบัการใช้งาน	ซึ่ง

การออกแบบก่อสร้างพื้นท่ีเพิ่มเติมในครั้งนี้
มีความพิเศษแตกต่างจากทุกครั้งท่ีผ่านมา	
เน่ืองเพราะทัง้ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลฯ	แพทย์	
พยาบาล	ผู้ป่วย	ญาติ	ผู้ใช้บริการ	และคนใน
ชุมชนต่างได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการ
ออกแบบร่วมกบักลุม่สถาปนกิของฮอมสขุ	สต-ู
ดิโอ	เพือ่ให้พืน้ทีส่ามารถตอบสนองการใช้งาน
ได้อย่างตรงจุดมากที่สุดด้วย
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	เมื่อแนวคิดตกผลึก	ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้อง
กนั	การก่อสร้างจงึเริม่ต้นขึน้	บนพืน้ท่ีใช้สอยขนาด	
105	ตารางเมตร	ทมีงานเอสซจีแีละทมีช่างเร่ิมต้น
งานก่อสร้างโดยเพิม่พืน้ท่ีพกัรถเขน็และเตยีงผู้ป่วย
ทางด้านปีกซ้ายของทางเข้าด้านหน้าอาคาร	OPD	
ท�าให้มีระเบียบและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น	
ส่วนปีกขวาของอาคารได้ออกแบบทางลาดใหม่
เพื่อให้ลาดเอียงตรงตามลักษณะของกฎหมาย	
การใช้งาน	โดดเด่นด้วยการใช้ทรายล้างและ
เคลือบสีเพ่ือความสวยงาม	ตอบโจทย์การใช้งาน
โดยเฉพาะช่วยอ�านวยความสะดวกและเพิม่ความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนที่ส�าหรับรถเข็นผู ้ป่วย
ฉุกเฉินรวมถึงรถเข็นคนพิการ	(Wheelchairs)	

	นอกจากนีย้งัได้ปรบัพืน้ทีบ่รเิวณด้านหน้า
อาคาร	OPD	เป็นจุดจอดรับ-ส่งผู ้ป่วยให้เป็น
สดัส่วน	ท�าให้การสญัจรลืน่ไหลมากขึน้	ในขณะที่
พื้นที่ด้านหน้าอาคารทั้งหมดมีการต่อยื่นโครง
หลังคาเหล็กแบบ	Truss	จากอาคารเดิมอีกด้วย	
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ส่วนทางด้านปีกขวาของอาคารมกีารปรบัแบบโดย
เพิ่มพ้ืนที่นั่งพักคอยบางส่วน	ท�าให้ผู ้ป่วยและ
ญาติที่มาใช้บริการไม่ต้องยืนรอกันอย่างแออัด
เหมือนที่ผ่านมา	นอกจากน้ีพื้นที่พักคอยที่เพิ่ม
มาน้ียังสามารถรองรับการใช้งานกิจกรรมต่าง	ๆ	
ที่ทางโรงพยาบาลฯ	จัดขึ้นเพื่อสุขภาวะที่ดีให้แก่
ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นอีกด้วย

	ทั้งนี้ทีมงานเอสซีจีมีความใส่ใจในทุก
รายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัสดุก่อสร้างท่ีมี
ประสิทธิภาพ	สวยงาม	และสะดวกในการติดตั้ง	
ที่ส�าคัญคือระบบความปลอดภัยในการท�างาน
รอบ	ๆ	บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง	โดยระหว่างการ
ก่อสร้างพื้นที่เพิ่มเติมนั้นทางทีมช่างค�านึงถึง
ความปลอดภัยของผู ้ใช ้บริการและบุคลากร

 โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ชหล่มเก่� 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงนับเป็นอีกหนึ่งโรงพย�บ�ลที่

ตอกย้ำ�ให้เห็นถึงกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 
นอกจ�กปรับโฉมให้อ�ค�รแล้วยังเติมสุขให้ผู้ป่วย ญ�ติ 

และผู้ใช้บริก�รได้อย่�งภ�คภูมิใจ   

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ	 เป็นส�าคัญ
เนื่องจากพื้นท่ีก่อสร้างอยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งใกล้
กับจุดคัดกรองผู้ป่วยมาก	ทีมงานก่อสร้างจึงต้อง
วางแผนการท�างานอย่างรัดกุม	โดยเฉพาะงานเท
คอนกรีต	งานตัด	เจาะ	สกัด	ที่ต้องใช้เสียง	โดย
เข้าก่อสร้างในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
ราชการเท่านั้น

	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	
จังหวัดเพชรบูรณ์	จึงนับเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่
ตอกย�้าให้เห็นถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน	นอกจากปรับโฉมให้อาคารแล้วยัง
เติมสุขให้ผู้ป่วย	ญาติ	และผู้ใช้บริการได้อย่าง
ภาคภูมิใจ
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ลานใจ
จอมบึง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบงึ 
จังหวัดราชบุรี

ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 รูปแบบโครงสร้�งของล�นใจจอมบึง
มีคว�มเรียบง่�ยแต่โดดเด่น

เรื่องฟังก์ชันก�รใช้ง�น
เน้นคว�มร่มรื่น รับลมเย็นจ�กธรรมช�ติ

โดยไม่จำ�เป็นต้องอ�ศัยเครื่องปรับอ�ก�ศแต่อย่�งใด  
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	 นกัวเิคราะห์หลายคนกล่าวไว้ว่า	หลงัการ
ระบาดของโควดิ-19	(Post	COVID-19)	สิน้สุดลง	
มนษุย์จะด�ารงชวีติในอกีรปูแบบหนึง่ทีไ่ม่มวีนักลบั
ไปเหมือนเดิมอย่างสิน้เชงิ	นับว่าสอดคล้องกับการ
ออกแบบพืน้ท่ีพกัคอย	“ลานใจจอมบึง”	โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	 ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ซึง่มแีนวคิด
หลกัในการออกแบบโดยต้องเป็นไปตามแนวทางของ
การจัดพื้นท่ีกายภาพในภาวะ	Post	COVID-19	
อกีทัง้ยดึหลกัอารยสถาปัตย์	(Universal	Design)	
นัน่คอืการออกแบบเพือ่ทกุคน	โดยค�านงึถงึความ
สะดวก	ปลอดภยั	วธิกีารเข้าถงึพืน้ที	่และระดบัของ
พืน้ทีใ่ช้งานส�าหรับคนทกุกลุ่ม	ทกุเพศ	ทุกวยัอย่าง
เท่าเทียม	
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	 อีกหน่ึงสิง่ส�าคญัทีข่าดไม่ได้คือการรบัฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ป่วย	ญาติ	
ชุมชน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฯ	และบุคลากร
ทางการแพทย์	เพื่อเป้าหมายในการสรรค์สร้าง
และตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างชดัเจนและตรงจดุ	
โดยเมื่อทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องต้องกันดีแล้ว	
ทมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงลงมือ
ออกแบบที่พักคอย	โดยปรับปรุงพื้นท่ีเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคาร	OPD	หรืออาคารอ�านวยการ	
อาคารผ่าตัดและคลอด	และอาคารอุบัติเหตุ	ซึ่งมี
ผู้ใช้บริการแออัดคับคั่งในแต่ละวัน	
	 บนพืน้ที	่280	ตารางเมตร	ลานใจจอมบึง
เป็นพืน้ทีลั่กษณะเปิดโล่งภายนอกอาคาร	สามารถ

เดินเชื่อมต่อไปยังอาคาร	OPD	อาคารผ่าตัดและ
คลอด	และอาคารอุบัติเหตุได้อย่างสะดวกสบาย	
รปูแบบโครงสร้างของลานใจจอมบงึมคีวามเรียบ-
ง่ายแต่โดดเด่นเรื่องฟังก์ชันการใช้งาน	เน้นความ
ร่มรื่น	รับลมเย็นจากธรรมชาติโดยไม่จ�าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องปรับอากาศแต่อย่างใด	ศาลาส�าหรับ
นัง่พกัมหีลงัคาเพือ่ช่วยกนัแดดกนัฝน	พืน้ทางเดนิ
สีน�้าตาลเข้มให้อารมณ์อบอุ่น	มีการติดตั้งราวจับ
เพื่อความปลอดภัย	พร้อมเพิ่มกิมมิกด้วยการ
ยกพื้นพร้อมเส้นสายโค้งเว้า	เมื่อมองเชื่อมต่อไป
ยังพื้นที่วงกลมซึ่งโรยไว้ด้วยก้อนกรวดสีขาวที่ให้
อารมณ์เซน	กอปรกับต้นไม้ที่อยู่รายล้อม	ก็ช่วย
สร้างความผ่อนคลาย	สงบนิ่งได้ไม่น้อย
	 ลานใจจอมบึงจึงเป็นอีกหนึ่งแห่งซึ่งเรียก
ได้ว่าตอบโจทย์การออกแบบในยคุ	Post	COVID-19	
ที่ทุกคนต้องปรับการใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่เพื่อ
ความสุขและสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง
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ศาลา
ปันสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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	เพราะความร่มเยน็คือส่วนประกอบ
ส�าคัญของ	“ความสุข”	ด้วยเหตุนี้ในวันที่
ผูป่้วยและญาติซึง่เดนิทางมายงัโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว	
มีจ�านวนมากจนพื้นที่พักคอยไม่เพียงพอ
กระทัง่ล้นไปยงัสวนหย่อมอันร่มร่ืนด้านหลงั
อาคาร	“ศาลาปันสขุ”	จงึถูกสร้างขึน้บนพืน้ท่ี
สวนดังกล่าวเพื่อเป็นที่พักคอย	

67    พื้นที่แห่งความสุข



H
appiness  Space

68    พื้นที่แห่งความสุข



H
appiness  Space

ศาลาปันสุขสร ้างขึ้นภายใต ้แนวคิด	
การเชื่อมโยงบริบท	“พ้ืนท่ีสีเขียว”	ของแมกไม้		
ที่รายล้อมพื้นที่ใช้สอยขนาด	98	ตารางเมตร		
ภายใต้หลังคารูปทรงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นท่ี
พัฒนามาจากวงกลม	3	วง	ซ่ึงเป็นเสมือนภาพแทน
ของ	“ต้นไม้”	ยึดโยงด้วยโครงเหล็กแข็งแรงท่ีม	ี
รูปทรงเสมือนล�าต้นของไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา
ให้ความร่มรื่น	ในส่วนของหลังคามุงด้วยแผ่น
โปร่งแสงสีขาวเข้ม	เอสซีจี	นิวไลท์	 ซ่ึงมีรูปทรง
เรียบง่าย	ทว่าช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	เพราะผลิตด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิน
ชนิดพิเศษและไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง	สามารถ
ป้องกันรังสียูวีได้สูงสุดถึง	99	เปอร์เซ็นต์	จึงช่วย
ลดความร้อนแรงจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี	
แถมยงัสร้างความเยน็สบายในทุกช่วงเวลา	ส่งผลให้
พืน้ทีเ่บือ้งล่างซึง่ประกอบด้วยเก้าอีน่ั้งพักท่ีท�าจาก
ไม้พ้ืนรุน่เซฟเวอร์มอบความรูส้กึอบอุน่	ผ่อนคลาย	
ในขณะเดียวกนักท็นทานต่อสภาพอากาศทัง้แดด
และฝน	

	นอกจากนี้ยังมีลานโล่งซึ่งออกแบบโดย
ค�านึงถึงกิจกรรมเดิมของผู้ป่วยและญาติท่ีเคยท�า
เพื่อสร้างความเพลิดเพลินบนสวนหย่อมแห่งนี้
ก ่อนจะพัฒนามาเป็นศาลาปันสุขในปัจจุบัน		
นั่นคือการปูเสื่อและผูกเปลนอนใต้ต้นไม้

 เมื่อก้�วเข้�สู่ศ�ล�ปันสุขจึงเปรียบเสมือน
ได้แอบอิงใต้เง�ของร่มไม้ 

ซึ่งเป็นร่มไม้ที่เกิดจ�กง�นสถ�ปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับบริบท
ที่อยู่ร�ยรอบ โดยยังคงต้นไม้ไว้ในพื้นที่เดิม สร้�งคว�มกลมกลืน 

ส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่�งลงตัว 

	ดังนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ศาลาปันสุขจึงเปรียบ
เสมือนได้แอบอิงใต้เงาของร่มไม้	ซึ่งเป็นร่มไม้ที่
เกิดจากงานสถาปัตยกรรมทีส่มัพันธ์กับบริบททีอ่ยู่
รายรอบ	โดยยงัคงต้นไม้ไว้ในพืน้ทีเ่ดมิ	สร้างความ
กลมกลืน	ส่งเสริมให้เป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน
ได้อย่างลงตัว
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เฮือนสุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

ผู้ออกแบบ : กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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แคนแก่นคูณไม่เพียงถูกหยิบยกขึ้นมา
สร้างสรรค์ในงานผ้าทอมือเท่าน้ัน	 ในงาน
สถาปัตยกรรมอย่าง	“เฮือนสุขใจ”	ที่พักคอย
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน	
จังหวัดขอนแก่น	ก็ได้น�าลวดลายแคนแก่นคูณ
มาผสมผสานเข ้ากับตัวอาคารเพื่อให ้ เ กิด
อัตลักษณ์ท่ีชัดเจน	โดยลดทอนรายละเอียดของ
ลายแคนแก่นคูณน�ามาประยุกต์เป็นแพตเทิร์น
การเรียงผนังอิฐมอญ	ซึ่งเป็นผนังหลักและเป็น
จดุรวมสายตาของผูท้ีเ่ข้ามาใช้อาคาร	สอดคล้อง
กบัวฒันธรรมหลกัของเมือง	โดยอาศัยกระบวนการ
การมส่ีวนร่วมจากชมุชน	ท้ังกลุม่วจิยัสิง่แวดล้อม
สรรค์สร้างเพือ่สขุภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โรงพยาบาลฯ	คนไข้	
ผูใ้ช้บรกิาร	คนในชมุชน	ซึง่กระบวนการการมส่ีวน
ร่วมดงักล่าวเชือ่มโยงกับการยกระดับและพัฒนา
เมือง	คล้ายกับแนวทางการอนุรักษ์ของเมืองที่มี
ความเข้มแขง็ทางวฒันธรรมหลาย	ๆ 	เมืองในโลก

	“แคนแก่นคูณ”	 เป็นลวดลายศิลปะ
การทอผ้าไหมมัดหม่ีพื้นเมืองท่ีมีเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะตัว	ซ่ึงสืบสานภูมิปัญญากันมา
นับ	100	ปี	จนท�าให้ขอนแก่นได้รับการยกย่อง
จากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็น	“เมืองแห่งผ้า
มัดหมี่โลก”
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บนพื้นที่ใช้สอยขนาด	
80.6	ตารางเมตร	บริเวณด้าน
ข้างศูนย์ไตเทียม	 เฮือนสุขใจ
ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดการน�า
ระดับของพื้นซึง่มคีวามต่อเนือ่ง
กนัในด้านสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่
ตั้ งแต ่ทางเข ้าอาคาร	 พื้น ท่ี
รับรองแขก	ไปจนถึงพืน้ทีพ่กัผ่อน
ส่วนตัวของครอบครัวมาขมวด
รวมในการออกแบบพืน้ทีพ่กัคอย
ส�าหรบัผู้ป่วยและญาตทิกุกลุม่วยั
ทีต่ดิตามมากับผู้ป่วยท้ังในแผนก	
OPD	และ	IPD	ให้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่	โดยเน้นรูปแบบ
อาคารที่เรียบง่าย	เป็นมิตรต่อ
ผู้ใช้งาน	แต่มีประสิทธิภาพใน
การกันแดด	กันฝน	และระบาย
อากาศได้เป็นอย่างดี	
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เฮือนสุขใจ
ถูกสร้�งขึ้นด้วยแนวคิด

ก�รนำ�ระดับของพื้นซึ่ง

มีคว�มต่อเนื่องกันในด้�น

สถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่นตั้งแต่

ท�งเข้�อ�ค�ร พื้นที่รับรองแขก 

ไปจนถึงพื้นที่พักผ่อนส่วนตัว

ของครอบครัวม�ขมวดรวม

ในก�รออกแบบพื้นที่พักคอย

สำ�หรับผู้ป่วยและญ�ติ

ทุกกลุ่มวัยที่ติดต�มม�กับ

ผู้ป่วยทั้งในแผนก OPD และ 

IPD ให้ใช้ประโยชน์ได้

อย่�งเต็มที่

	การออกแบบพื้นที่ใช้สอยนั้นสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและลักษณะเฉพาะถิ่น	ค�านึงถึงพื้นที่
ยกระดับในอาคารเรือนพักท่ีเน้นอิริยาบถในการ
น่ังพูดคุย	 ท้ังพื้นที่ที่สามารถนั่งล้อมวงกินข้าว
ซึง่ถอืเป็นวฒันธรรมของชาวอสีานทีเ่รยีกว่ายิง่กิน
ด้วยกันเยอะเท่าไร	บทสนทนาในวงก็ยิ่งสาน
สัมพันธ์แถมแซ่บนัวคั่ก	ๆ	มากขึ้นเท่านั้น	โดยไม่
ต้องกังวลเรื่องความสะอาด	เพราะมีส่วนเตรียม
อาหารและล้างภาชนะไว้ให้พร้อมสรรพ

	ไม่เพียงเท่าน้ี	 เฮือนสุขใจยังมีฟังก์ชัน
พิเศษ	คือ	นอกจากพื้นท่ีให้เอนนอนพักผ่อนและ
นั่งพูดคุยกันแล้วยังสามารถนอนพักค้างได้อย่าง

สะดวกสบาย	อีกทัง้ยงัมีห้องน�้า	อ่างล้างหน้า	และ
ท่ีปัสสาวะส�าหรับเด็กผู้ชาย	รวมถึงการติดตั้ง
อุปกรณ์ช่วยเหลอืทีจ่�าเป็นส�าหรับผู้สงูอายแุละคน
พิการ	เพื่อให้บริการแก่คนทุกเพศวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

	เฮือนสุขใจจึงเป็นพื้นที่ท่ีเรียกได้ว่าใช้ทุน
ทางวฒันธรรมเป็นตวักลางส�าคัญในการเชือ่มต่อ
ความคิดสร้างสรรค์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สร้าง
คุณค่าใหม่ให้แก่ชุมชนได้อย่างลงตัว	
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ศาลา
กุฉินารายณ์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ออกแบบ : ครอส แอนด์ เฟรนด์
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	Less	is	More	“น้อยแต่มาก”	เรียบง่าย	
ทว่ามากมายด้วยอรรถประโยชน์	คือนิยามที่
ผู้ออกแบบ	“ศาลากุฉินารายณ์”	ที่พักคอยของ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชกฉุนิารายณ์	จังหวดั
กาฬสินธุ์	บอกเล่าผ่านสถาปัตยกรรมบนพื้นที่
ใช้สอยขนาด	100	ตารางเมตร	ภายในสวนสวย
หน้าอาคาร	OPD	ด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนแต่
สะท้อนประโยชน์ที่มีต่อผู ้คนในท้องถิ่นอย่าง
มากมาย
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	ศาลากุฉินารายณ์ไม่เพียงเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายการรองรับผู้เข้าใช้บริการที่มีจ�านวน
มากจนพืน้ท่ีเดิมไม่เพยีงพอ	แต่ยงัตอบสนองความ
ต้องการด้านต่าง	ๆ 	ซึง่ฉายภาพต้นทนุทางวฒันธรรม
ที่เข้มแข็งของคนท้องถิ่น	โดยทาง	“ครอส	แอนด์	
เฟรนด์” ลงพืน้ทีส่ร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมตัง้แต่
การตั้งวงสนทนาร่วมกันของทุกฝ่าย	ปั นแบบ
จ�าลองจากดินน�า้มนั	กระทัง่มฉีนัทามตติรงกนัว่า
อยากให้ศาลาทีพ่กัคอยมพ้ืีนทีส่�าหรบัการเป่าแคน	
แสดงการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีของชาวอีสาน	
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสานอย่างเข้มแข็งและ
เข้มข้น	โดยในขั้นตอนการพูดคุยมีกลุ่มพ่อเฒ่า
ทีเ่ก่งกาจด้านการเป่าแคนร่วมแสดงความคิดเห็น
อย่างมีชีวิตชีวา	
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	ที่พักคอยในนามศาลากุฉินารายณ์จึงไม่
ได้มีเพียงพ้ืนท่ีพักคอย	แต่ยังมีเวทีการแสดงและ
พื้นที่อเนกประสงค์ภายใต้หลังคาคลุม	ท�าให้
สามารถใช้งานในโอกาสต่าง	ๆ	ได้อย่างสะดวก
สบาย	ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายและสาธติการปรุง
อาหารอีสานรสแซ่บนัว	หรือกิจกรรมอื่น	ๆ	ตาม
ต้องการ	

	ในส ่วนขั้นตอนของการก ่อสร ้างนั้น
นอกจากพยายามเกบ็รักษาต้นไม้อนัร่มรืน่ในแนว
สวนเดมิไว้แล้ว	ด้วยวสัดทุีเ่หมาะสมและมใีห้เลอืก
ใช้งานอย่างหลากหลาย	ทีมเอสซีจีจึงมอบความ
โปร่ง	สบายตา	ไม่ทึบตัน	และสร้างจังหวะในเชิง
สถาปัตยกรรมและพื้นท่ีโดยรอบได้อย่างลงตัว	

นอกจากนีเ้ก้าอ้ีภายในศาลายงัซกุซ่อนความหมาย
ผ่านรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับการเคล่ือนไหวของขา
ไดโนเสาร์	สัตว์โลกล้านปีที่ทอดร่างอยู่ใต้ผืน	
แผ่นดินถ่ินกาฬสินธุ์แห่งน้ี	ท่ีส�าคัญคือมีทางลาด
ที่เอื้ออ�านวยต่อผู้ป่วยและผู้พิการในการใช้รถเข็น	
ซึ่งช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการเข้ารับบริการ
ทางด้านสาธารณสุขอีกด้วย	

	ศาลาแบบ	“บ้าน	ๆ”	โครงสร้างเรียบง่าย
ท่ามกลางวัฒนธรรมอีสานที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม
และผูกพันกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิ-
นารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	จึงไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่	
พกัคอยทัว่ไป	ทว่าเป็นพืน้ทีข่องชมุชนอย่างแท้จรงิ

 
 ศ�ล�กุฉิน�ร�ยณ์ไม่เพียงเป็นไปต�มจุดมุ่งหม�ยก�รรองรับ

ผู้เข้�ใช้บริก�รที่มีจำ�นวนม�กจนพื้นที่เดิมไม่เพียงพอ แต่ยังตอบสนองคว�ม
ต้องก�รด้�นต่�ง ๆ ซึ่งฉ�ยภ�พต้นทุนท�งวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของคนท้องถิ่น 

โดยมีฉันท�มติตรงกันว่�อย�กให้ศ�ล�ที่พักคอย

มีพื้นที่สำ�หรับเป่�แคน แสดงก�รละเล่นพื้นบ้�น
ต�มวิถีของช�วอีส�น

 เพื่อสืบส�นวัฒนธรรมอีส�นอย่�งเข้มแข็งและเข้มข้น 
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ตาโขน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

จังหวัดเลย

ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ด้วยวิถีชีวิต	ตลอดจนบริบทของชุมชน	
ท�าให้พ้ืนที่พักคอยทั้งในความหมายและลักษณะ
การใช้งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้าย	จงัหวดัเลย	แตกต่างจากโรงพยาบาลอืน่	ๆ	
อย่างส้ินเชิง	

	จากการลงพื้นที่ส�ารวจและร่วมปรึกษา
หารือ	รับฟังความคิดเห็น	ตลอดจนความต้องการ	
โดยใช้กระบวนการ	Co-creation	ระดมความคดิ
ร่วมกันระหว่างทีมออกแบบของคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ผู้อ�านวยการโรง-
พยาบาลฯ	แพทย์	พยาบาล	ผูป่้วย	ญาต	ิผูใ้ช้บรกิาร	
และชุมชน	ผลลัพธ์ที่ได้คือการพัฒนาพื้นที่และ
เครือ่งเล่นภายในสวนสาธารณะส�าหรับประชาชนที่
อยูต่ดิบรเิวณด้านนอกโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช
ด่านซ้ายให้กลายเป็นอาคาร	“เพาะกล้าตาโขน” 
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สนามเด็กเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและ
ทักษะด้านต่าง	ๆ	ให้แก่เด็ก	ๆ	ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการของโรงพยาบาลฯ	ทีส่นบัสนนุเร่ืองแม่และ
เดก็รวมทัง้สมัพนัธภาพอันดีภายในครอบครัว	

	ภายในพืน้ท่ี	144	ตารางเมตร	อาคารเพาะ
กล้าตาโขนโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทีเ่รยีบง่าย
ทว่างดงาม	หลังคาทีปู่ด้วยแผ่นโปร่งแสงคุณภาพดี
น�้าหนักเบา	ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ	ช่วยให้
ความสว่างโดยช่วยกระจายแสงจากธรรมชาตเิข้ามา
สู่ภายใน	ไม่ต้องอาศัยแสงจากหลอดไฟ	ลดการ
ใช้พลงังาน	ประหยดัค่าไฟ	แถมป้องกนัรังสยูีวด้ีวย
แผ่นฟิล์มคุณภาพสงูทีท่นต่อรังสอีลัตราไวโอเลต
ได้ถึง	99%

	ภายในพืน้ทีเ่พาะกล้าตาโขนมีการจดัวาง
เครื่องเล่นหลากชนิดและสีสันพร้อมป้ายอธิบาย
การใช้งานที่ดึงดูดให้เด็ก	ๆ	ทุกเพศทุกวัยเข้ามา
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ฝกก�าลงักล้ามเนือ้มัดเล็ก	มัดใหญ่	และอวยัวะต่าง	ๆ
ของร่างกายให้ได้ออกก�าลัง	ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี	
นอกจากนีย้งัมเีครือ่งเล่นท่ีผูป้กครองสามารถร่วม
เล่นกับลูก	ๆ	หลาน	ๆ	ได้อีกด้วย

	“เฮ็ดอีหยังอยู่	มาออกก�าลังกายกัน	ม่วน
อหีลเีด้อ”	เสียงใส	ๆ 	ของเดก็ชายวยั	5	ขวบทีก่�าลงั
ปีนป่ายอยู่บนเครื่องเล่นสีสันสดใสตะโกนเรียก
เพ่ือน	 ๆ	 วัยไล่เล่ียกันให้มาร่วมวงสนุกด้วย	
ท่ามกลางรอยยิ้มของพ่อแม่และผู้มาใช้บริการ
พื้นที่แห่งนี้

	เพาะกล้าตาโขนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่
ท่ีพักคอยส�าหรับผู้ป่วย	ญาติ	และผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเท่านั้น	
แต่ยังตอบโจทย์ในการเสริมสร้างก�าลังกายของ
ประชาชนท่ัวไปทุกเพศทุกวัย	เพ่ือเอ้ือต่อการใช้
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 ผลลัพธ์ที่ได้คือก�รพัฒน�พื้นที่และเครื่องเล่น
ภ�ยในสวนส�ธ�รณะสำ�หรับประช�ชนที่อยู่ติดบริเวณด้�นนอก
โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ชด่�นซ้�ยให้กล�ยเป็นอ�ค�ร

เพ�ะกล้�ต�โขน  สน�มเด็กเล่น
ที่จะช่วยเสริมสร้�งพัฒน�ก�ร

และทักษะด้�นต่�ง ๆ ให้แก่เด็ก ๆ
ซึ่งสอดคล้องกับโครงก�รของโรงพย�บ�ลฯ ที่สนับสนุนเรื่อง

แม่และเด็กรวมทั้งสัมพันธภ�พอันดีภ�ยในครอบครัว 
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เรือน
สุขใจ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

ผู้ออกแบบ : กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
เพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เมื่อเสียงตามสายบอกหมายเลขบัตรคิว	เอื้อยคนงามท่ีนั่งรออยู่ตรงที่พักคอย	“เรือนสุขใจ”		
ก	็รบีเขน็รถเขน็พาคณุลุงไปยังอาคาร	OPD	ท่ีอยูใ่กล้	ๆ 	กนัเพ่ือเข้ารบัการตรวจรักษาตามการนดัหมาย
ของแพทย์	หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เข็นรถเข็นพาคุณลุงออกมานั่งพักที่เรือนสุขใจ	แล้วจัดการหยิบ	
ข้าวกล่องและน�้าดื่มออกมาจากถุงผ้าที่สะพายไว้ส่งให้คุณลุงได้รับประทาน		

	“หมู่เฮาดีใจหลายว่าจังซั่น	ส่วนข้อยเองก็ว่าออนซอนเด้ที่มีเฮือนให้เซาเมื่อยก็ไคแหน่	สมยั
แต่กี้ต้องยืนฮุมซาบลาบเหมือนพู้นเด้” เอื้อยเว้าแบบซื่อ	ๆ	พร้อมรอยยิ้ม	ก่อนจะชี้มือไปที่กลุ่มคน	
มากมายซึ่งยืนรอยืนรุมในอาคาร	OPD	เพื่อให้เราเห็นภาพค�าว่า	“ยืนฮุมซาบลาบ”	ซึ่งแปลว่ายืนรุม
อยู่เรียงรายนั่นเอง
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ด้วยเลง็เหน็ถงึปัญหาส�าคัญด้านพืน้ทีภ่ายในอาคาร	OPD	ทีม่ี
ทัง้ผูป่้วยและญาตผิูป่้วยซึง่ต้องมานัง่รอบนพืน้ก่อให้เกิดความแออัด	
กลุม่วจิยัสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างเพือ่สขุภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	จงึได้ร่วมจดัการระดมความคดิพร้อมทัง้
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลฯ	แพทย์	พยาบาล	บุคลากรทางการแพทย์	
และชุมชน	จากนั้นลงพื้นที่เก็บข้อมูลจนตกผลึกความคิดเห็นท่ีตรง
กันในการจดัสร้าง	“เรอืนสขุใจ” ขึน้	ณ	บรเิวณด้านข้างอาคาร	OPD	
(สวนสมุนไพร)	เพื่อกระจายและลดความแออัดจากอาคาร	OPD	
อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้ารับบริการได้อย่างเต็มที่	

	บนพ้ืนทีข่นาด	139	ตารางเมตร	เรอืนสขุใจโดดเด่นเป็นพเิศษ
ด้วยการน�าเทคโนโลยี	BIM	(Building	Information	Modeling)	
โมเดลสามมิติที่สามารถวางแผนการก่อสร้างได้เสมือนจริงและ
แม่นย�าเข้ามามีบทบาทส�าคัญ	โดยรวบรวมแบบสถาปัตยกรรม	
โครงสร้าง	และงานระบบเข้าด้วยกนั	ด้วยการวางแผนการใช้งานวสัดุ
และเทคนิคในการก่อสร้างผ่านโมเดลสามมิติ	ซึ่งช่วยประหยัดทั้ง
เวลา	วัสดุ	ลดการสูญเสียวัสดุก่อสร้างส่วนเกิน	อีกทั้งสามารถน�า
วัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้างกลับมาสร้างคุณค่าโดยใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตได้อีกครั้ง

	เรือนสุขใจจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นท่ีโปร่งโล่ง	สบาย	
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	และลักษณะ
บ้านเรอืนของชาวอสีานดัง้เดมิทีม่กัมรีะเบยีงส�าหรบัท�ากจิกรรมต่าง	ๆ	
ร่วมกัน	ทางสถาปนิกจึงออกแบบตัวเรือนสุขใจให้มีลักษณะคล้าย
กบัชานหรอืระเบยีงทีย่ืน่ออกมาจากส่วนทีเ่ป็นพืน้ท่ีสเีขยีว	ซ่ึงแต่เดิม
มต้ีนไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงา	โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่รองรับ

 เรือนสุขใจโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยก�รนำ�เทคโนโลยี 
BIM (Building Information Modeling) 

โมเดลส�มมิติที่ส�ม�รถว�งแผนก�รก่อสร้�งได้เสมือนจริงและแม่นยำ�
เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญ ซึ่งช่วยประหยัดเวล�และวัสด ุ

การเข้าถึงและตอบสนองการ
ใช้งานของผูป่้วยทีน่ัง่รถเข็นและ
ผู้พกิารได้อย่างตรงจุด	อีกทั้งยัง
อยูใ่กล้กบัอาคาร	OPD	สามารถ
เดินถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย	
และมีการติดตั้งระบบเรียกคิว
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เพ่ือช่วยให้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ระเบียบ

	นอกจากน้ีเรือนสุขใจยังมีความยืดหยุ่น
ต่อการใช้งานที่หลากหลาย	ไม่ว่าจะนั่ง	นอน	เดิน	
ยืดเส้นยืดสาย	อีกทั้งยังสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	
เช่น	รับประทานอาหาร	เป็นท่ีว่ิงเล่นของเด็ก	ๆ	
หรอืพบปะพดูคยุ	แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่าง

ครอบครวัอืน่	ๆ 	ทีต่่างกม็ารอผูป่้วย	เพ่ือผ่อนคลาย
ความตึงเครียดได้อีกด้วย	

	ดังนั้นท่ีพักคอยอย่าง	“เรือนสุขใจ” จึง
ตอบโจทย์ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกเพศวัยได้อย่าง	
“ออนซอนเด้”	เหมือนท่ีเอ้ือยคนงามเว้าจริง	ๆ 	เด้อ
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โฮง
โฮมสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย

ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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	ด้วยความท่ีมีพืน้ทีต่ดิกับแม่น�า้โขง
อนัเป็นประตเูปิดสูก่ารค้าส�าคญั	ท�าให้ท่าบ่อ
เป็นย่านพาณิชยกรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีต	
ดงันัน้สถาปัตยกรรมในย่านนีจ้งึเป็นรปูแบบ
ห้องแถวคอนกรีตผสมไม้แบบท้องถิ่น	
ผสมผสานกลิ่นอายสถาปัตยกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลจากคู่ค้าอย่างจีนและฝร่ังเศส	ซึ่ง
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
และกิจกรรมการใช้สอย

	เมือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์ความเป็นมา	
ตลอดจนวิถีชีวิตและบริบทต่าง	 ๆ	 ของ
พื้นที่แล้ว	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พร้อมท้ังผู้อ�านวย-
การโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	
จังหวัดหนองคาย	คณะแพทย์	พยาบาล	
บุคลากรทางการแพทย์	ผู้ป่วย	ญาติ	และ
คนในชุมชนจึงเห็นพ้องต้องกันว่า	หากจะ
ออกแบบก่อสร้างพ้ืนที่พักคอยควรต้อง
สอดคล้องกลมกลืนไปกับลักษณะอาคาร
เดิมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่
ท่าบ่อด้วย
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	“โฮงโฮมสุข”	(โรงรวมความสุข)	บริเวณ
อาคารผู ้ป่วยในวีไอพี	 (VIP)	ใกล้กับทางเดิน
เชื่อมอาคาร	 จึงได้รับการออกแบบโดยหยิบ
องค์ประกอบเด่น	เช่น	ลูกกรงราวระเบียง	บาน
ประตู	 และช่องระบายอากาศเหนือประตูของ
ห้องแถวไม้และห้องแถวผสมคอนกรีต	ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าจากย่านเมืองเก่าท่าบ่อ	
มาประยุกต์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและให้
เกิดความร่วมสมัยยิ่งขึ้น

	บนขนาดพื้นท่ีใช้สอย	109	ตารางเมตร	
โฮงโฮมสุขได้รับการออกแบบเป็นชานยกสูงโดย
แยกส่วนให้มีระดับลดหลั่นแตกต่างกันไปเพื่อ
รองรับกิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งเพื่อเป็นเวทีและพื้นที่
อเนกประสงค์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน	(อสม.)	และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ	
จัดกิจกรรมสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ
ร่วมกบัญาตผู้ิป่วย	นอกจากนีย้งัได้ประยกุต์แคร่น่ัง
พกัผ่อนบรเิวณสองข้างทางเข้าหลกัให้เป็นเหมอืน
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 โฮงโฮมสุข (โรงรวมคว�มสุข)
ได้รับก�รออกแบบโดยหยิบองค์ประกอบเด่น เช่น ลูกกรงร�วระเบียง 

บ�นประตู และช่องระบ�ยอ�ก�ศเหนือประตูของห้องแถวไม้และ
ห้องแถวผสมคอนกรีต ซึ่งเป็นสถ�ปัตยกรรมทรงคุณค่�จ�ก 
ย่�นเมืองเก่�ท่�บ่อม�ประยุกต์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น

และให้เกิดคว�มร่วมสมัยยิ่งขึ้น 

	พืน้ทีแ่ห่งนีจ้งึเป็นพ้ืนทีท่ีผู้่ใช้งานทกุคนบอก
ตรงกันว่าประทับใจ	เพราะเป็นโรงรวมความสุข
ส�าหรับพวกเขาตลอดระยะเวลาทีม่าใช้บริการ	ณ	
โรงพยาบาลฯ	แห่งนี้

ศาลา	โดยค�านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน
เป็นหลกั	และแบ่งสดัส่วนเป็นพืน้ทีพั่กคอยส�าหรับ
ผู้ป่วยและญาติ	อีกท้ังมีพ้ืนท่ีรองรับผู้ป่วยระยะ
ท้ายกบัญาตแิละบคุลากรของโรงพยาบาลฯ	ให้ได้
พบปะกันอีกด้วย	
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ศาลา
สุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม

ผู้ออกแบบ : ครอส แอนด์ เฟรนด์
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	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อนัยาวนาน	บนเส้นทางทีว่ฒันธรรมท้องถิน่เข้มแขง็	
แม้กระทั่งการก่อร่างสร้างศาลาพักคอยส�าหรับ
ผู้ป่วยและญาติก็ยังสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านอย่างแจ่มชัด	หลอมรวมไว้ซ่ึงวิถีชีวิตท่ี
คุน้เคยในอดตี	ปัจจบุนั	และอนาคตของเทคโนโลยี
ท่ีก้าวไปข้างหน้า	ในขณะเดียวกันก็ไม่หลงลืม
พื้นที่สีเขียวซึ่งเชื่อมร้อยอาคารต่าง	ๆ	รอบบริเวณ	
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	 ด้วยแนวคิดทั้งหมดนี้	“ศาลาสุขใจ”	บน
พืน้ทีใ่ช้สอย	192	ตารางเมตรจงึถอืก�าเนดิข้ึนภายใต้
ฉันทามติที่ลงตัวในทุกแง่มุม	ภายใต้จุดประสงค์
หลักเพื่อเป็นพื้นที่รองรับผู้เข้ารับบริการที่ต้องใช้
เวลาทั้งวันอยู ่ในโรงพยาบาลฯ	การออกแบบ
อาคารบนพื้นที่ระหว่างโรงอาหาร	ห้องน�้า	อาคาร	
IPD	และอาคาร	OPD	เริ่มต้นด้วยกระบวนการ	
มีส่วนร่วมจากชาวบ้าน	อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลฯ	
ซึ่งมาล้อมวงสนทนาระดมไอเดียกันในกลุ่มย่อย	
ก่อนน�าแนวคิดของทุกกลุ่มมาผสมผสานจนได้
แบบสเกตช์เบ้ืองต้นท่ีเรียบง่าย	ตรงไปตรงมา	โดย
มีประเด็นท่ีสอดคล้องกันคืออยากจะให้ท่ีพักคอย
ของโรงพยาบาลฯ	มีลักษณะเป็นชานขนาดใหญ่	
และมีแคร่อยู่ตรงกลางให้ได้นั่งเอกเขนกดังเช่นที่
คุ้นเคย	
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	 จากนั้นสถาปนิกจาก	“ครอส	 แอนด์	
เฟรนด์”	ได้น�าร่างดังกล่าวมาออกแบบเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างจริง	เนรมิตอาคารที่เปิดโล่ง	ระบาย
อากาศด้วยกระแสลมธรรมชาติ	มีชายคาป้องกัน
ความร้อน	เดินเท้าเข้าได้จากหลายทิศทาง	ดูแล
รักษาง่าย	และมองเห็นทัศนียภาพได้	180	องศา	
	 ภายในศาลาสุขใจมีที่นั่งขนาดกว้าง	โดย
ใช้องค์ประกอบในโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาท�า
หน้าที่แทนแคร่ไม้ไผ่	ซึ่งตรงตามภาพจ�าในใจของ
ชาวบ้าน	ไม่ว่าจะน่ังห้อยขา	น่ังขัดสมาธิ	 น่ังรับ-
ประทานเมนูอีสานรสแซ่บ	กระทั่งนอนพักสายตา
ระหว่างรอรับบริการทางการแพทย์ก็ท�าได้ทุก
อิริยาบถ	ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบ
ข่าวสาร	อัปเดตความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์
ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอร่ีจะหมดจนอาจ
พลาดการติดต่อสื่อสารกับญาติ	ๆ	และเพื่อนฝูง	
เพราะมีการติดตั้งเต้าเสียบส�าหรับชาร์จโทรศัพท์
มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับอย่าง
เพียงพอ	
	 ศาลาสขุใจจงึเป็นพืน้ทีพ่กัคอยทีต่อบโจทย์
การใช้งาน	ซึ่งท�าให้ผู้ใช้งานได้พบกับความสุขใจ
เหมือนดั่งชื่อที่พักคอยแห่งนี้จริง	ๆ	

 ศ�ล�สุขใจเริ่มต้นด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วม
จ�กช�วบ้�น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) 

และเจ้�หน้�ที่โรงพย�บ�ลฯ ซึ่งม�ล้อมวงสนทน�ระดมไอเดีย
กันในกลุ่มย่อย ก่อนนำ�แนวคิดม�ผสมผส�นจนได้

แบบสเกตช์เบื้องต้นที่เรียบง่�ย ตรงไปตรงม� โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกัน
คืออย�กจะให้ที่พักคอยของโรงพย�บ�ลฯ 

มีลักษณะเป็นช�นขน�ดใหญ่ มีแคร่อยู่ตรงกล�งให้นั่งเอกเขนก
ดังเช่นวิถีชีวิตที่คุ้นเคย  
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เดิ่นบ้าน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เดิ่น	 ภาษาอีสานหมายถึงลาน	
สนาม	หรอืลานกลางบ้าน	จึงถกูน�ามาใช้เป็น
ชื่อท่ีพักคอย	“เดิ่นบ้าน” ซึ่งปรับปรุงพื้นที่
ระหว่างอาคารให้เป็นลานอเนกประสงค์
ส�าหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี	

ภายในพื้นที่	540.75	ตารางเมตร	
เดิ่นบ้านได้รับการออกแบบโดยมุ่งเน้นไปที่
พื้นที่ใช้สอยที่รองรับกิจกรรมต่าง	ๆ 	ได้อย่าง
ยืดหยุ่น	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย	
ญาติ	บุคลากรทางการแพทย์	และชุมชน
อย่างสูงสุด	ฉะนั้นนอกจากเป็นทีพ่กัผ่อนของ
ญาติผู้ป่วยแล้ว	เดิ่นบ้านยังสามารถรองรับ
กิจกรรมอ่ืนได้อย่างหลากหลาย	ทั้งการท�า
โรงทาน	การเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เน้น
ท่วงท�านองสนุกสนานร่ืนเรงิ	ช่วยชุบชกู�าลงัใจ
ให้กลับคืนมา
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จุดเด่นส�าคัญภายใต้แนวคิดเดิ่นบ้านที่
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุฝ่ายคอืการน�า
พืชพรรณทางภูมิทัศน์มาเติมเต็มความเขียวขจี	
เพิ่มความสดชื่นและเพิ่มพื้นที่เติมออกซิเจนให	้
แก่ปอด	กอปรกบัการเลอืกใช้วัสดพุืน้ผวิไม้เข้ามา
ผสมผสานกับพื้นหญ้าท่ีช่วยสร้างบรรยากาศแห่ง
การพกัผ่อน	(Nature	Relax	Space)	อกีทัง้การ
ออกแบบพื้นที่ให้มีการปูหญ้ายังช่วยให้สามารถ	
ใช้เท้าเปล่าเดินบนพื้นหญ้า	(Barefoot	Space	
Design)	ได้อย่างสบายเท้า	ซึง่การเดนิบนพืน้หญ้า
ด้วยเท้าเปล่านับเป็นธรรมชาติบ�าบัดอย่างหนึ่ง	
โดยเฉพาะศาสตร์แพทย์แผนจีนระบไุว้ว่าการเดนิ
เท้าเปล่ามส่ีวนช่วยกระตุน้หรอืนวดจดุสะท้อนเท้า
ส�าคัญ	ๆ	และยังช่วยกระตุ้นการท�างานของระบบ
ต่าง	ๆ	ในร่างกายรวมถึงสรีระให้ท�างานอย่าง
สมดุล	ผ่อนคลาย	อีกทั้งช่วยบริหารกล้ามเนื้อเท้า
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 เดิ่นบ้�น
ได้รับก�รออกแบบโดยมุ่งเน้น
ไปที่พื้นที่ใช้สอยที่รองรับ
กิจกรรมต่�ง ๆ ได้อย่�งยืดหยุ่น 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
ญ�ติ บุคล�กรท�งก�รแพทย์ 
และชุมชนอย่�งสูงสุด 

ให้แข็งแรงขึ้นและไม่เสื่อมสภาพเร็วจนเกินไป	
นอกจากนี้งานวิจัยจ�านวนมากยังพบว่าการเดิน
เท้าเปล่าสมัผสัผนืดนิผนืหญ้าอย่างน้อยวนัละ	30	
นาทมีส่ีวนช่วยให้รูส้กึสงบ	มคีวามมัน่คงทางจติใจ
มากข้ึน	สวนสาธารณะในยุโรปจ�านวนมากจึง
ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้คนได้เดินเท้าเปล่า

นับได้ว่านอกจากเดิ่นบ้านจะตอบสนอง
ในด้านเป็นที่พักคอยแล้ว	ยังเป็นเสมือนพื้นที่เพื่อ
ช่วยเยียวยาสุขภาพกาย	ใจ	และปรบัสมดลุให้ชวีติ
ไปพร้อม	ๆ	กัน
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ศาลา
เลิงนกทา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

ผู้ออกแบบ : ครอส แอนด์ เฟรนด์
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	ศาลาโปร่งรูปทรงสะดุดตาแทรกตัวอยู่
ระหว่างแนวต้นไม้	 รูปตัดทางสถาปัตยกรรม
สามแฉกคล้ายนก	3	ตัวเกาะกัน	หลังคาเสมือน
ปีกทีก่�าลงักางขึน้ลง	มปีล่องสงูบนหน้าจัว่ดโูดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์	นี่คือภาพของ	“ศาลาเลิงนกทา”	
บริเวณหน้าอาคาร	OPD	ของโรงพยาบาลสมเด็จ-
พระยพุราชเลงินกทา	จงัหวดัยโสธร	ทีส่ถาปนกิตัง้ใจ
สื่อสัญลักษณ์อิงกับชื่อบ้านนามเมืองของอ�าเภอ
เลงินกทา	ซึง่กลายเป็นส่วนหนึง่ของชือ่โรงพยาบาลฯ	
ได้อย่างกลมกลืน	

	ที่ลุ่มมีแอ่งน�้าคือความหมายของค�าว่า	
“เลิง”	ในภาษาอีสาน	ส่วน	“นกทา”	คือนกชนิด
หนึ่ง	มีลักษณะคล้ายไก่ต๊อก	ดังที่ปรากฏรูปปัน
ขนาดใหญ่หน้าศูนย์ราชการในท้องถ่ิน	ซึ่งสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู ้ออกแบบศาลาที่พักคอยน�า
สภาพแวดล้อมที่กลายเป็นชื่ออ�าเภอมาสร้าง-
สรรค์สถาปัตยกรรมบนพื้นที่ใช้สอยขนาด	94	
ตารางเมตรเพือ่ตอบโจทย์การใช้งานส�าหรบัผูป่้วย
และญาติ	หลังเกิดปัญหาพื้นท่ีพักคอยภายใน
อาคาร	OPD	ไม่เพียงพอเพราะมีผู้มาใช้บริการ
จ�านวนมากทุกวัน
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	ไม่เพียงการออกแบบผ่านแนวคิดการ
เชื่อมโยงชื่อสถานท่ีเข้ากับตัวอาคาร	สิ่งส�าคัญ
กว่านั้นคือการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นและ
ผู้ใช้งานจริง	ซึ่งทีมออกแบบจาก	“ครอส	แอนด์	
เฟรนด์”	ลงพืน้ทีจ่ดัวงเสวนา	สัมภาษณ์	และพดูคุย
กับผู้ป่วย	ญาติ	ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	เพือ่รวบรวมข้อมลูด้านต่าง	ๆ 	
ทัง้ความต้องการและปัญหา	อนัน�าไปสู่การออกแบบ
ให้เติมเต็ม	ตรงจุด	ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับจุดซึ่งทาง
โรงพยาบาลฯ	วางแผนให้เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกิจสร้าง
รายได้ในอนาคต	เช่น	ร้านค้าจ�าหน่ายเครื่องดื่ม	
เป็นต้น

	นอกจากนี้ในแง่วัสดุก่อสร้างยังมีองค์-
ประกอบท่ีส่งผลและสอดคล้องกับแนวคิดของ
สถาปัตยกรรม	เช่น	โซ่ระบายน�้าฝนสีขาวที่ให้
ความรู้สึกเบา	ลอย	ราวกับบินได้คล้ายนก	ซึ่งไม่
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 ศ�ล�โปร่งรูปทรงสะดุดต�แทรกตัวอยู่ระหว่�งแนวต้นไม้ รูปตัดท�ง
สถ�ปัตยกรรมส�มแฉกคล้�ยนก 3 ตัวเก�ะกัน หลังค�เสมือนป�กที่กำ�ลังก�งขึ้นลง 

มีปล่องสูงบนหน้�จั่วดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ นี่คือภ�พของ 

ศ�ล�เลิงนกท�  ที่สถ�ปนิก
ตั้งใจสื่อสัญลักษณ์อิงกับชื่อบ้�นน�มเมือง

ของอำ�เภอเลิงนกท� 
ที่กล�ยม�เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโรงพย�บ�ลฯ ได้อย่�งกลมกลืน 

เพียงสวยงามกลมกลืน	แต่ฟังก์ชันการใช้งานยังมี
ประสิทธิภาพดีด้วยรูปทรงและระบบระบายน�้า
ทีไ่ด้รบัการออกแบบเฉพาะตวั	ท�าให้ระบายน�า้ฝน
ออกจากตัวรางได้อย่างรวดเร็ว	ทั้งยังทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมท้ังแดดและฝนด้วยคุณสมบัตพิเิศษ
ของไวนิลท�าให้ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน

	ภายในศาลาอันโปร่งโล่ง	ให้ความรู้สึก
สบายนี้มีที่นั่งขนาดใหญ่	จึงสามารถเอกเขนก
พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย	 และให้เวลาในการ
รอคอยผ่านพ้นไปราวกับนกท่ีโบยบินสมด่ังชื่อ	
“เลงินกทา”
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เฮือน
โฮมสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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	อาคารไม้หน้าจัว่ชัน้เดยีว	ด้าน
หน้ามีเพิงขนาดพอเหมาะที่เรียกกัน
สบืต่อมาว่า	“ทรงหมาแหงน”	อนัคุ้นตา
ผู ้คนนั้นคือหนึ่งในรูปแบบหลักของ
สถาปัตยกรรม	“เรือนพื้นถิ่น”	อันเป็น
อัตลักษณ์ของเมืองสกลนครที่น�ามา
ประยุกต์ใช ้ในการก่อสร ้างอาคาร
ที่พักคอยส�าหรับผู ้ป ่วยและญาติซึ่ง
เดินทางมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระ-
ยพุราชสว่างแดนดนิ	จงัหวดัสกลนคร	
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	จากกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฯ	
บุคลากรทางการแพทย์	ผู้ป่วย	ญาติ	คนในชมุชม	
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	ด้วยความตั้งใจจึงน�าอัตลักษณ์ท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม	
วัฒนธรรม	ในนาม	“เฮือนโฮมสุข”	ค�าภาษาถิ่น
อีสานท่ีมีความหมายว่า	“โรงรวมความสุข”	เพื่อ
สื่อถึงการหลอมรวมความสุขในคุณภาพชีวิตที่ดี
จากการรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลฯ	
แห่งนี้มอบให้

	พื้นท่ีสีเขียวขนาด	108	ตารางเมตรท่ี
รายล้อมด้วยอาคารส่วนวนิจิฉยัและรกัษา	อาคาร	
OPD	อาคารเก็บของ	และทางเชื่อมถูกเนรมิตขึ้น
เป็นอาคารรูปแบบเรียบง่าย	พร้อมแบ่งฟังก์ชนัการ
ใช้งานในหลากหลายหน้าที	่ไม่ว่าจะเป็นส่วนพกัรอ
ของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย	ส่วนพื้นที่อเนกประสงค์
ส�าหรับจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมถึงพื้นท่ีท�างานจัด
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กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข
อย่างเตม็เป่ียมด้วยประสิทธภิาพและความปลอดภยั	
เพื่อรองรับคนทุกกลุ่ม	ทุกเพศ	และ	ทุกวัย	

	นอกจากนีย้งัมีตวัชานยกสงูแยกส่วนพืน้ที่
ใช้งานโดยเชื่อมต่อกับลานกลางระหว่างอาคาร
ต่าง	ๆ 	ซึง่ทกุส่วนของการออกแบบก่อสร้างคดัสรร
วัสดุคุณภาพดี	แข็งแรง	ทนทาน	และเหมาะสมต่อ
ทุกสภาพอากาศมาใช้	อีกทั้งค�านึงถึงการป้องกัน
แดดฝน	ทว่าโปร่ง	โล่ง	ไม่ทึบตัน	ช่วยมอบความ
เยน็สบายจากสายลมธรรมชาต	ิดงันัน้ไม่ว่าจะร้อน	
ฝน	หรือหนาว	เฮือนโฮมสุขก็พร้อมเป็นร่มเงาให้
พักคอยในทุกนาทีที่ต้องการ

  อาคารไม้หน้าจั่วชั้นเดียว ด้านหน้ามีเพิงขนาดพอเหมาะ 

คือหนึ่งในรูปแบบหลักของสถาปัตยกรรม   เรือนพื้นถิ่น 
อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองสกลนครที่นำามาประยุกต์ใช้

ในการก่อสร้างอาคารที่พักคอยสำาหรับผู้ป่วยและญาติ

ในนาม  เฮือนโฮมสุข  ที่หลอมรวมความสุขในคุณภาพชีวิตที่ดี

จากการรับบริการทางการแพทย์ 
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หลา
ร่มใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ออกแบบ : สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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หัวรุ่งของทุกวันในขณะที่พระอาทิตย์ยัง
ไม่ทันโผล่ทักทายขอบฟ้า	ตลอดโถงทางเดิน	
ซึ่งเช่ือมต่อกับ	“หลาร่มใจ” พื้นที่พักคอยของ	
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง	 จังหวัด	
นครศรธีรรมราช	กเ็นอืงแน่นไปด้วยผูค้นทกุเพศวยั		
สุม้เสยีงส�าเนียงใต้ดังอือ้องึผสานเสยีงฝีเท้าทีต่่าง
เร่งก้าวเดินไปยังจุดรับบริการทางการแพทย์	แต่
เมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่เวรเปลเข็นเตียงคนไข้
ผ่านมา	ทุกคนต่างก็พร้อมใจกันเปิดทางเพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โดยไม่ต้อง
ร้องขอ	

	ในขณะที่บริเวณท่ีพักคอยก็เนืองแน่น		
ไปด้วยผู้มาใช้บริการไม่ต่างกัน	ทั้งลุง	ป้า	น้า	อา		
คนหนุ่ม	คนสาว	บ้างก็นั่งพักเหนื่อย	บ้างก็นั่งรอ
คิวเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา	สาววัยรุ่นหลายคน

นั่งรับประทานอาหารเช้ารองท้องขณะรอญาต	ิ
ที่ก�าลังเข้าไปตรวจอาการกับคุณหมอ	ถัดไปที่	
นั่งข้าง	ๆ	กันเด็กน้อยสองคนก�าลังชี้ชวนกันดูรูป
การ์ตูนในหนังสือขณะที่มือข้างหนึ่งถือก้านขนม
อมยิ้มที่อมอยู่ในปาก	เมื่อคุณหมอเดินเข้ามา
ทักทายและนั่งลงที่ฝั่งตรงข้าม	เด็ก	ๆ	ดึงอมยิ้ม
ออกจากปากแล้วนั่งคุยกับคุณหมอด้วยความ	
เขินอาย	ก่อนจะกลายเป็นเสียงหัวเราะในเวลา	
ไม่นาน	

ภาพบรรยากาศของผู้คน	ก�าลงัใจ	รอยยิม้		
เสียงหัวเราะ	เกิดขึ้นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ในทุก	ๆ	วัน	ท�าให้	“หลาร่มใจ”	ไม่ได้เป็นเพียง	
“ทีพ่กัคอย”	ส�าหรับผู้เข้ามารับบริการเพยีงอย่างเดียว	
แต่ยังเป็นพื้นที่มีชีวิตและชีวาที่เชื่อมโยงชุมชนกับ
โรงพยาบาลให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
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  หล�ร่มใจ ออกแบบภายใต้แนวคิด
การเลื่อนไหลของผู้ป่วยและญาติ โดยสร้างความเชื่อมต่อ

ระหว่างอาคาร OPD สู่อาคารพักญาติ (เฟส 1) ได้อย่างสะดวกสบาย 
พร้อมทั้งมีพื้นที่นั่งพักตลอดแนวทางเดิน

ที่มีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนเป็นอย่างดี 
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ใช้งานจริงได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
สงูสดุ	เนือ่งจากทีผ่่านมาหากจะก่อสร้าง	ปรับปรุง	
เปลี่ยนแปลงส่วนใด	ๆ	ก็ตาม	ทางโรงพยาบาลฯ	
จะเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างเพียงฝ่ายเดียวโดย	
ไม่ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน

หลาร่มใจออกแบบภายใต้แนวคิดการ
เลือ่นไหลของผูป่้วยและญาต	ิโดยสร้างความเชือ่ม-
ต่อระหว่างอาคาร	OPD	สูอ่าคารพกัญาต	ิ(เฟส	1)	
ได้อย่างสะดวกสบาย	พร้อมทัง้มพีืน้ทีน่ัง่พกัตลอด
แนวทางเดินท่ีมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนเป็น
อย่างดี	แถมยงัมลีกูเล่นอยูท่ีส่ายโซ่ลายดอกไม้ซึง่
ห้อยยาวตั้งแต่หลังคาลงมาเกือบจรดพื้น	เพื่อช่วย
รองรบัไม่ให้น�า้ฝนทะลกัไหลสาดเข้ามาตลอดแนว
โถงทางเดิน	โดยน�้าฝนจะค่อย	ๆ	ไหลรวมผ่าน	
สายโซ่ลงมาให้บรรยากาศแบบเซนอนัแสนสงบเยน็		
ซึง่เสริมฟังก์ชนัการใช้งานให้โถงทางเดินและหลา	
ร่มใจมีเสน่ห์ได้อย่างหรอยแรง

แน่นอนว่ากว่าจะเป็น	“หลาร่มใจ” ใน	
วนัน้ีได้ไม่ใช่เรือ่งง่าย		ย่อมต้องอาศยัความร่วมมอื
ของทุกฝ่าย	โดยก่อนจะลงมือออกแบบก่อสร้าง	
ทางทมีสถาปนิกและอนิทเีรยีร์ดไีซเนอร์จากส�านกั
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ร่วมกับผู้อ�านวยการ	
โรงพยาบาลฯ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ	ตลอดจน
คนในชุมชน	ร่วมกันส�ารวจพื้นที่	แล้วพูดคุย	แลก-
เปลี่ยน	เรียนรู้	เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหารวมถึง
ความต้องการของผู้ใช้บริการในส่วนต่าง	ๆ	ก่อน
จะตกผลึกเป็นท่ีพักคอย	“หลาร่มใจ” ท่ีสามารถ
ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของผู้เข้า
มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงทุกฝ่ายโดยเฉพาะ	
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลฯ	เหน็พ้องต้องกนัว่าการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนับเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่อันดียิ่ง	นอกจากเปิดมุมมอง
ใหม่	ๆ	ให้กบัโรงพยาบาลฯ	และบุคลากรทางการ-
แพทย์แล้ว	การได้ร่วมงานกบัสถาปนิก	นักออกแบบ	
และชุมชนยังท�าให้ได้เห็นภาพรวมและปัญหาใน	
จุดต่าง	ๆ	ที่น�ามาซึ่งการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการ	
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เรือนอุ่นใจ
ศรีญาฮา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ผู้ออกแบบ : สถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน
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 กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม
ของสังคมพหุวัฒนธรรม

จึงเป็นหัวใจสำาคัญอย่างยิ่งในการออกแบบที่พักคอย 
ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีและทีมสถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ที่พักคอย
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
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	 ยะลาถือเป็นจังหวัดท่ีด�ารงความเป็น
สังคมพหุวฒันธรรมอย่างชดัเจน	มีความแตกต่าง	
หลากหลายของเชือ้ชาต	ิภาษา	ศาสนา	วัฒนธรรม	
แต่ประชาชนทุกกลุ่มยังคงสามารถรักษาวิถีชีวิต	
ศลิปวฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	และประเพณีของ
ตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
	 กระบวนการการมส่ีวนร่วมของสังคมพห-ุ
วฒันธรรมจงึเป็นหวัใจส�าคญัอย่างยิง่ในการออกแบบ
ที่พักคอย	ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีและทีมสถาปนิกมุสลิม
เพื่อชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ที่พักคอยเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ	ดังน้ันทีมสถาปนิก
มสุลมิเพือ่ชมุชนจงึลงพ้ืนท่ีส�ารวจความคดิเหน็และ
ความต้องการของชุมชน	ผู้ป่วย	ญาติ	ผู้ใช้บริการ	
ร่วมกบัผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช	
ยะหา	แพทย์	พยาบาล	บคุลากรทางการแพทย์	จน

ได้ความเหน็ทีต่รงกนัว่าการมโีรงอาหารอย่างเป็น
สดัส่วนเพือ่รองรบัผูป่้วยและญาตเิป็นส่ิงจ�าเป็น	ดงันัน้
โรงอาหารในนาม	“เรือนอุ่นใจศรีญาฮา”	จึงเกิดขึน้
	 จากอาคารสหกรณ์เดิม	บนพื้นที่	270	
ตารางเมตร	ทีมสถาปนกิมุสลิมเพือ่ชมุชนปรับปรุง
ให้กลายเป็นโรงอาหารเรือนอุ่นใจศรีญาฮา	ที่มี
การแบ่งฟังก์ชนัการใช้งานเป็นสดัส่วนอย่างชดัเจน	
โดยออกแบบชั้นล่างให้เป็นลานกว้างส�าหรับนั่ง
รับประทานอาหาร	ซ่ึงสอดคล้องกับพฤตกิรรมของ
ชาวบ้านทีจ่ะน�าอาหารมารับประทานกันเองในกลุม่
ครอบครัวเครือญาต	ิในขณะท่ีพืน้ท่ีบริเวณชัน้ลอย
ออกแบบให้เป็นที่รับประทานอาหารของบุคลากร
ทางการแพทย์	รวมท้ังแขก	วิทยากร	ในกรณีที่
โรงพยาบาลฯ	จดักจิกรรม	เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลฯ	
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	 เรือนอุ่นใจศรีญาฮายังสะดวกต่อฟังก์ชัน
การใช้งานอ่ืน	ๆ	เพราะมีทางเข้า-ออกถึง	3	ทาง	
สามารถเดนิเชือ่มต่อไปยงัร้านค้าทีจ่�าหน่ายสนิค้า
อปุโภคบรโิภคได้ง่ายดาย	นอกจากนีท้มีสถาปนกิ
มสุลมิเพือ่ชมุชนยงัสร้างลานอเนกประสงค์ส�าหรับ
จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาวะแก่
ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลฯ	อีกด้วย
	 ในห้วงเวลาท่ีคนท่ัวโลกตกอยูใ่นสถานการณ์
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอื
โควดิ-19	เมือ่เกิดสถานการณ์โควดิ-19	ระลอก	3	
นกัรบชดุกาวน์ต่างต้องท�าหน้าทีก่นัอย่างสดุก�าลงั
เพื่อให้ทุกคนรอดจากวิกฤติครั้งนี้	โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยพุราชยะหา	จังหวดัยะลากเ็ช่นเดยีวกนั	

จากโรงอาหารเรอืนอุน่ใจศรญีาฮาจงึได้ปรบัเปลีย่น
ให้เป็นสถานทีใ่ห้บริการฉดีวคัซนี	รวมถึงมีการดูแล
ผู้ป่วยโควดิ-19	กันอย่างเตม็ท่ี	
	 ดั งนั้ นที่พักคอยในความหมายของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา	จงัหวัดยะลา	
จงึไม่ได้เป็นเพยีง	“โรงอาหาร”	แต่เป็น	“พืน้ทีพ่กัพงิ
ทีท่�าให้ผูใ้ช้บรกิารอุน่ใจ”	ได้ในทกุสถานการณ์	ก่อให้
เกดิการใช้งานได้หลากหลายมติ	ิสอดรบักบัจดุมุง่หมาย
ของทีมสถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชนในการท�างาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม	พร้อมนยิามความหมายเฉพาะ	
ของสถาปัตยกรรมว่า	“สถาปัตยกรรม	หมายถึง	
สถานที่แห่งการท�าความด”ี
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ลาน
สุขใจ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ออกแบบ : กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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   เทคโนโลยีล้ำาสมัยอย่าง BIM หรือ Building 
Information Modeling เข้ามามีบทบาทสำาคัญ

เนื่องเพราะรวมแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง
และงานระบบเข้าด้วยกัน เพื่อทำาให้การวางแผน
ออกแบบก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างแม่นยำาและ

มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น  
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	 ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดใหญ่ถึง	817.5	
ตารางเมตร	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เวียงสระ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จึงไม่ได้ก่อสร้าง
เพียงแค่ที่พักคอยเท่านั้น	แต่ยังปรับปรุงพื้นท่ี
ใช้สอยในส่วนอืน่	ๆ 	ให้เกดิความต่อเน่ืองเชือ่มโยง
เพือ่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ
สูงสุด	โดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพ่ือ	
สขุภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์	 เริ่มก่อร่างสร้างสุขด้วยการลง
ส�ารวจพ้ืนท่ี	พร้อมรบัฟังความคดิเหน็	แลกเปล่ียน
เรยีนรูป้ระสบการณ์แบบบรูณาการร่วมกบัทกุฝ่าย	
ทั้งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฯ	แพทย์	พยาบาล	
บุคลากรทางการแพทย์	ผู ้ป่วย	ญาติ	และผู้ใช้
บริการ	เพ่ือให้เกิดกระบวนการออกแบบอย่าง	
มีส่วนร่วม	ค�านึงถึงการสร้างพื้นที่แห่งความสุข	

โดยออกแบบฟังก์ชันการใช้งานและดีไซน์ให	้
สอดรับกับบริบทของท้องถิ่น	ภายใต้แนวคิดเรื่อง
การมีสุขภาวะที่ดี

	การปรบัปรงุเริม่ต้นตัง้แต่บริเวณพืน้ทีท่าง
เชือ่มหน้าโรงพยาบาลฯ	ระหว่างอาคาร	OPD	หลงั
เดิมและอาคารหลังใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ	
พร้อมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตร	
แก่ญาติผู้ป่วยที่มาพักรอ	รวมทั้งปรับปรุงทางลาด
และบันไดเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน	และ
เหมาะส�าหรับการใช้งานจริง	นอกจากนี้ยังมีการ
ก�าหนดจดุรับ-ส่งผู้ป่วยทีเ่หมาะสม	ชดัเจน	ส่งผล
ให้การสญัจรและรบั-ส่งผูป่้วยสะดวก	รวดเรว็ยิง่ขึน้

	“แรกนู้คนกองเอ	จุดรับ-ส่งม้ายคล่อง	
หว่างนีค่ล่องพึด	ด่ายแหร่งออ็ก”	คณุยายวยั	70	ปี
ยิ้มกว้าง	
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	เมื่อต้องออกแบบและก่อสร้างพื้นที่ซึ่ง
เปรียบเสมือนหน้าบ้านที่คอยต้อนรับผู้มาเยือน	
เทคโนโลยีล�้าสมัยอย่าง	BIM	หรือ	Building		
Information	Modeling	จึงเข้ามามีบทบาท
ส�าคัญ	เนื่องเพราะรวมแบบสถาปัตย์	โครงสร้าง	
และงานระบบเข้าด้วยกัน	เพื่อท�าให้การวางแผน
ออกแบบก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างแม่นย�าและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น	เช่น	สามารถ
วางแผนการสัง่วสัดตุ่าง	ๆ 	ได้อย่างแม่นย�า	และยงั
สามารถตรวจสอบต�าแหน่งหรือความผิดพลาด	
ในจุดต่าง	ๆ	ผ่านโมเดลก่อนลงมือสร้างจริงได้		
จึงช่วยลดของเสียจากการเผื่อปริมาณวัสดุ	ทั้ง	
ยังประหยัดพื้นที่จัดเก็บ	 เวลา	และต้นทุนการ
ก่อสร้าง	รวมถงึการน�าวสัดเุหลอืใช้ในงานก่อสร้าง	
เช่น	เศษคอนกรีต	หมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตอกีครัง้	ท�าให้ของเสยีกลายมา

เป็นประโยชน์ที่เกิดกับทุกฝ่ายตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	

		บริเวณโดยรอบลานสุขใจร่มรื่นไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่	ทัง้ยงัได้รบัความสดชืน่จากสายน�้าทีม่ี
การออกแบบให้อยู่บริเวณด้านข้างที่พักคอย	และ
ด้วยพ้ืนท่ีใช้สอยขนาดใหญ่	 กว้างขวาง	 และ
ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม	ลานสขุใจจงึรองรับ
ญาติผู้ป่วยจ�านวนมากที่มานั่งพักรอได้สบาย	เข้า
ถงึได้สะดวก	และเป็นมติรต่อผูเ้ข้ารบับริการในทกุ
รูปแบบ

	ลานสขุใจจงึไม่เพยีงตอบโจทย์ในด้านการ
ใช้งาน	แต่ยังสร้างความมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย	ใจ	
ซึง่ได้รบัจากการออกแบบก่อสร้างทีค่�านงึถงึทกุมติิ
ของการใช้งาน	และเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง
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โรงอิ่มใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

ผู้ออกแบบ : กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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	 อ�าเภอสายบรุ	ีจงัหวดัปัตตาน	ีอดตีเมอืงท่า
ส�าคญัแห่งดนิแดนปลายด้ามขวานไทย	เมอืงพห-ุ
วัฒนธรรมที่มีต้นทุนทางธรรมชาติ	วัฒนธรรม	
อัตลกัษณ์	และเสน่ห์เฉพาะตวั	โดยเฉพาะเร่ืองราว
เชิงประวัติศาสตร์	และร่องรอยประตูสู่อารยธรรม
มลายูที่หลอมรวมท้ังคนไทย	คนมุสลิม	คนจีน
ให้อยู่อาศัยเกื้อกูลกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน	
ซึ่งปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตทั้งด ้านอาหาร	
สถาปัตยกรรม	มหรสพ	และศลิปวฒันธรรมต่าง	ๆ 	
อย่างผสมกลมกลืน
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	 ปัจจุบันปัตตานีถือเป็นเมืองที่เท่ที่สุดใน
สายตาของพีน้่องมสุลมิวยัรุน่	เพราะกลุม่สถาปนกิ
และภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีให้สอดรับ
กับยุคสมัย	เช่น	พัฒนาอาคารเก่าให้กลายเป็น
คาเฟ่	พพิธิภณัฑ์	แกลเลอร	ีสถานทีจ่ดักจิกรรม	จดุ
ถ่ายรปู	ฯลฯ	ไม่ว่าจะเป็นย่านกอืดาจีนอ	(ตลาดจีน)	
ย่านอา-รมย์-ดี	ฯลฯ	โดยไม่ท�าลายอัตลักษณ์
ความเป็นเมืองเก่าแก่	หากแต่ผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว
	 ไม่ต่างจากกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์-
สร้างเพื่อสุขภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่เมื่อลงพื้นที่ส�ารวจ
เพื่อก่อสร้างที่พักคอยให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จ-
พระยพุราชสายบรุ	ีจงัหวดัปัตตานี	กใ็ห้ทุกภาคส่วน

ทั้งผู้ป่วยและญาติ	ผู้ที่มาใช้บริการ	ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลฯ	บุคลากรทางการแพทย์	และชุมชน
ได้ร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันแบบบูรณาการ	
เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและให้มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่พหุวัฒนธรรมมากที่สุด	
ซึ่งจากการแลกเปลี่ยน	พูดคุยแบบบูรณาการจึง
ตกตะกอนออกมาเป็น	“โรงอิ่มใจ”	
	 โรงอ่ิมใจเกดิขึน้แทนอาคารซ่อมบ�ารุงเดิม	
บนพืน้ที	่256	ตารางเมตร	โดยได้ปรับเปลีย่นการ
ใช้งานให้เป็นพื้นท่ีโรงครัวและพื้นที่รับประทาน
อาหารที่เน้นความโปร่ง	โล่ง	สบาย	ค�านึงถึงการ
ออกแบบที่ผ่านการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง	ๆ	
โดยเน ้นความสัมพันธ ์ที่ เ กิดขึ้นจริงระหว ่าง
สถาปัตยกรรม	บริบท	และผู้ใช้บรกิาร	ไม่ว่าจะเป็น

  โรงอิ่มใจจึงไม่ใช่แค่พื้นที่ของโรงอ�ห�ร
แต่เป็นพื้นที่มีชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อสร้างพันธะ

ระหว่างผู้ใช้บริการและฟ��นฟูชุมชนให้ดีขึ้นไปพร้อมกัน 
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การรับประทานอาหารหรือการน่ังพักคอย	โดย
รองรบัความหลากหลายทัง้ผูท้ีม่าคนเดียว	มาเป็น
กลุ ่มเล็ก	 และกลุ่มใหญ่	 อีกทั้งมีเฉลียงแยก
รับประทานอาหารส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ในยามเร่งด่วน	
	 ภายในพื้นที่โรงอิ่มใจนี้มีทั้งร้านอาหาร
มุสลิม	ร้านอาหารไทย	ร้านน�้า	ร้านผลไม้	ร้านผัก
อินทรีย์	ร้านสวัสดิการให้เลือกสรรตามอัธยาศัย	
ทั้งยังแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีให้บริการอุ่นอาหารด้วย
ไมโครเวฟ	และพื้นที่ส�าหรับเก็บภาชนะ	จาน	ชาม	
แก้วน�า้	หลงัรบัประทานอาหารเสรจ็อกีด้วย	รวมถงึ
อีกหน่ึงฟังก์ชันส�าคัญคือพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามวัย	ตามโรค	
และค�านึงถึงโภชนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี	
	 ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19	
โรงอ่ิมใจยังสามารถปรับเปล่ียนการใช้งานจาก

พืน้ทีรั่บประทานอาหารและพืน้ทีพ่กัคอยมาสู่การ
เป็นพืน้ทีฉ่ดีวคัซนีและโรงพยาบาลสนาม	เพือ่ดแูล
รักษาชีวิตประชาชนในพื้นท่ีอย่างเต็มพละก�าลัง
ให้สามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน	
	 โรงอิ่มใจจึงไม่ใช่แค่พื้นที่ของโรงอาหาร	
แต่เป็นพืน้ทีม่ชีวีติทีส่ามารถปรับเปลีย่นการใช้งาน
เพื่อสร้างพันธะระหว่างผู้ใช้บริการและฟนฟูชุมชน
ให้ดีขึ้นไปพร้อมกันด้วย	เหมือนดังท่ี	Toyo	Ito	
สถาปนิกชาวญ่ีปุน่ผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึง่ใน
สุดยอดสถาปนิกท่ีเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์และ
มีอิทธิพลในวงการสถาปัตยกรรมมากท่ีสุดเคย
กล่าวไว้ว่า	“ผมต้องการใช้สถาปัตยกรรมในการ
สร้างพนัธะระหว่างผูค้นทีอ่ยูใ่นเมอืง	และใช้ในการ
ฟนฟูชุมชนที่เคยมีอยู่ในแต่ละเมืองให้ดีขึ้น”
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ตลอดทัง้ปี	2563	“มูลนิธเิอสซีจี” ร่วมกบั	
“มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”	จัดท�า
โครงการปรบัปรงุ	“ห้องสขุา” ภายในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทั้ง	21	แห่งท่ัวประเทศในพื้นท่ี
ห่างไกล	จนประสบผลส�าเร็จและเปิดให้บริการ
ครบทั้งหมดแล้วเมื่อช่วงปลายปี	2563	ซ่ึงเป็นไป
ตามความตัง้ใจของคณะผูจ้ดัท�าทีต้่องการจะพฒันา
ห้องสุขาท่ีช�ารุดทรุดโทรมไปตามสภาพอายุการ	
ใช้งานให้กลบัมาใช้งานใหม่ได้อย่างสมบรูณ์แบบ		
ถูกสขุลกัษณะ	และสอดคล้องกบับรบิทในแต่ละพืน้ท่ี

	ย้อนกลบัไปยงัจุดเริม่ต้น	การจุดประกาย
ความคิดให้เกิดโครงการปรับปรุงห้องสุขาเพื่อ	

ผู้ป่วยและญาติผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสมเด็จ-
พระยุพราช	21	แห่งเกิดจากประสบการณ์ตรงของ
ทมีงานมลูนธิเิอสซจีแีละมลูนธิโิรงพยาบาลสมเด็จ-
พระยุพราชเมื่อได้เห็นห้องสุขาที่ช�ารุดในระหว่าง
ด�าเนินโครงการก่อสร้างท่ีพักคอยส�าหรับผู้ป่วย
และญาต	ิตามโครงการ	“เฉลมิราชย์ราชา	จติอาสา
พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” 
การปรับปรุงห้องน�้านี้ได้ขยายความร่วมมือให	้
พนักงานเอสซีจีและเครือข่ายพันธมิตร	เช่น	คณะ
นกัศกึษาสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	รุน่ที่	
17	และ	29	เป็นส่วนหนึ่งในการบรจิาคสมทบการ
ปรับปรุงห้องน�้าในครั้งนี้	
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	 กว่าโครงการจะส�าเร็จลุล่วงได้นั้นมีทั้ง
ขั้นตอนตลอดจนรายละเอียดต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จริง	โดยเฉพาะการหาข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ใน
การออกแบบ	การคัดสรรวสัดอุปุกรณ์คณุภาพให้
เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้ใช้บริการ	และตอบ
โจทย์การใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างดีที่สุด	

	มูลนิธิเอสซีจีประสานความร่วมมือกับ
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี	จ�ากัด	ซึ่งเป็น
บรษิทัในเครอื	“เอสซจี”ี	เพือ่ร่วมวางแผนงาน	และ
จัดทีมงานลงพื้นท่ีส�ารวจข้อมูลเพ่ือจัดล�าดับ
ความเร่งด่วนในการปรบัปรงุห้องสขุา	โดยพจิารณา
จากสภาพความช�ารดุทรดุโทรมและจดุทีป่ระชาชน
ใช้บริการจ�านวนมากเป็นล�าดับแรก	 เมื่อเก็บ
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รวบรวมข้อมูลได้ครบจึงน�ามาสู ่กระบวนการ
ออกแบบ	ประมาณการงบประมาณ	ก�าหนดห้วง
เวลาด�าเนนิการ	โดยตั้งกรอบเวลาไว้ประมาณ	1	
เดือนถึง	1	เดือนครึ่งต่อ	1	ห้องสุขา	ก่อนตรวจรับ
งานและทยอยเปิดให้ใช้บริการตามล�าดับในทันที

	เนื่องเพราะบริบทและสภาพที่ต่างกันใน
แต่ละพื้นที่	 การออกแบบห้องสุขาแต่ละแห่ง	
จึงต้องแตกต่างกันไปด้วย	โดยยึดหลักปรับปรุง	
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและสภาพการใช้งาน
ของคนในท้องถิ่น		ทั้งแยกสุขาชาย-หญิง	ค�านึง	
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ถึงลักษณะการใช้งานที่ง่าย	สะดวก	หรือไม่ติดตั้ง
เทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยจนเกินไป	เพราะผู้ใช้คุ้นเคย
กับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่าย	 เน้นการเข้าไปใช้	
ปลดทุกข์	ล้างหน้า	แปรงฟัน	ในขณะที่บางแห่ง
อาจต้องจดัสร้างอ่างล้างเท้าไว้ใกล้	ๆ 	กบัห้องสขุา	
เพ่ือรองรับชาวบ้านที่เดินทางไกลมาจากต่าง
อ�าเภอซึ่งมักเข้าไปช�าระล้างคราบดิน	คราบฝุ่น	
ท�าความสะอาดมอืและเท้าเพือ่ความสะอาดก่อน
เข้ารับการตรวจจากแพทย์	

	ส�าหรับองค์ประกอบภายในห้องสุขา		
มูลนิธิเอสซีจีให้ความส�าคัญในการออกแบบและ
เลือกอุปกรณ์	 โดยจะเน้นเรื่องการใช ้งานที่	
ถูกสุขลักษณะ	 วัสดุคุณภาพดี	ประสิทธิภาพสูง		
เป็นไปตามมาตรฐาน	เหมาะกับการใช้งาน	เช่น	
ใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ	เน้นกระเบื้องใหม่สขีาว
สะอาดตา	ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีท�าความสะอาดได้ง่าย	
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ลดการสัมผัสจดุต่าง	ๆ 	เช่น	ใช้ก๊อกน�า้แบบก้านปัด	
โดยไม่ต้องใช้มือหมุน	ใช้สายช�าระแบบไฮจีนิก	
แอนตี้แบคทีเรีย	ใช้ที่ล็อกประตูแบบขอสับ	และ
ติดตั้งที่แขวนกระเปาหรือสัมภาระต่าง	ๆ	เป็นต้น	
ทางด้านการระบายอากาศ	ระบบท่อ	และประสทิธภิาพ
แรงดนัน�้านบัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัอกีประการทีต้่อง
แก้ไขด้วยการลดข้อจ�ากดัต่าง	ๆ 	เช่น	เพิม่หน้าต่าง	
ติดตั้งพัดลมระบาย	ฯลฯ	เนื่องจากไม่สามารถ
รือ้ถอนโครงสร้างหรอืทบุทิง้ของเดิมได้ท้ังหมด	

	เมือ่ก่อสร้างและซ่อมแซมห้องสขุาจนเสรจ็
แล้ว	ก่อนทยอยเปิดใช้งานจริงเจ้าหน้าท่ีของคอตโต้	
จากบริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี	จ�ากัด	ได้
จัดอบรมให้ข้อมูลในการดูแลบ�ารุงรักษาให้แก่
พนักงานและแม่บ้านเพื่อยืดอายุการใช้งานห้อง
สุขา	ไม่ว่าจะเป็นวิธีท�าความสะอาดด้วยอุปกรณ์
ที่เหมาะสม	การใช้น�้ายาล้างห้องน�้าที่ช่วยรักษา
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พื้นผิวของสุขภัณฑ์	ฯลฯ	พร้อมแนะน�าการติดป้าย
อธิบายการใช้งานอุปกรณ์ต่าง	ๆ	และการรักษา
ความสะอาดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	และอยู่ใน	
จุดที่ผู้ใช้บริการมองเห็นได้อย่างชัดเจน

	ตลอดระยะเวลา	1	ปี	เรื่องราวของ	“สุขา
เติมสุข”	ไม่ได้สร้างความสุขให้เฉพาะ	“ผู้ใช้”	
เท่าน้ัน	แต่ยังสร้างความสุขให้แก่	“ผู้ให้”	และ		
“ผู้สร้าง”	ที่ได้เห็นผลส�าเร็จตรงตามที่ตั้งใจไว	้	
ทีส่�าคญัไปกว่านัน้คอื	ห้องสขุาสามารถตอบโจทย์
การใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้จริง		

ห้องสุขา	(เติมสุข)	จึงเป็นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมิใจของมูลนิธิเอสซีจีที่ได้สร้างประโยชน์
เพื่อส ่วนรวมด้วยการมอบสุขภาวะท่ีดีไปยัง
ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล	อีกท้ังยังช่วยลดภาระ
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท้ัง	21	แห่ง	ท่ี
เป็นด่านหน้าคอยดูแลและรักษาผู้ป่วยให้พ้นจาก
โรคภัยไข้เจ็บนานัปการอีกด้วย
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โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ชพื้นที่ภ�คเหนือ

 พื้นที่พักคอย : ข่วงฮ่วมใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่	:	354	หมู่ที่	10	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเชียงของ	
จังหวัดเชียงราย	57140
โทรศัพท์	:	0	5379	1206
ผู้ออกแบบ	:	ใจบ้านสตูดิโอ

 พื้นที่พักคอย : ร่มไม้สา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
ที่อยู่	:	545	หมู่ที่	9	บ้านหนองน�้าเค็ม	ถนนยันตรกิจโกศล	
ต�าบลเด่นชัย	อ�าเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่	54110
โทรศัพท์	:	0	5461	3134
ผู้ออกแบบ	:	ใจบ้านสตูดิโอ

 พื้นที่พักคอย : ระเบียงสุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่	:	1	ซอย	9	ถนนชมฐีระเวช	ต�าบลตะพานหิน	
อ�าเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร	66110
โทรศัพท์	:	0	5662	1355	
ผู้ออกแบบ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 พื้นที่พักคอย : ชานสุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่	:	111	หมู่ที่	7	ถนนอุดรด�าริห์	ต�าบลนครไทย	
อ�าเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	65120
โทรศัพท์:	0	5538	9060,	0	5538	9061
ผู้ออกแบบ	:	กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พื้นที่พักคอย : ระเบียงกาด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ที่อยู่	:	1081	ต�าบลวรนคร	อ�าเภอปัว	จังหวัดน่าน	55120
โทรศัพท์	:	0	5479	1701	 	 	
ผู้ออกแบบ	:	ใจบ้านสตูดิโอ

 พื้นที่พักคอย : อาคารเติมสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่	:	180	หมู่ที่	1	ต�าบลนาแซง	อ�าเภอหล่มเก่า	
จังหวัดเพชรบูรณ์	67120	
โทรศัพท์	:	0	5670	9555	
ผู้ออกแบบ	:	ฮอมสุข	สตูดิโอ
	 	 	

โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ชพื้นที่ภ�คกล�ง

 พื้นที่พักคอย : ลานใจจอมบึง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบงึ จังหวัดราชบุรี 
ทีอ่ยู	่:	5	หมู่ที	่8	ต�าบลจอมบงึ	อ�าเภอจอมบงึ	จงัหวัดราชบรีุ	70150
โทรศัพท์	:	0	3226	1592-4	
ผู้ออกแบบ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 พื้นที่พักคอย : ศาลาปันสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ที่อยู่	:	283	ถนนสุวรรณศร	ต�าบลสระแก้ว	อ�าเภอเมืองสระแก้ว	
จังหวัดสระแก้ว	27000
โทรศัพท์	:	0	3724	3018	
ผู้ออกแบบ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ช 
พื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

 พื้นที่พักคอย : เฮือนสุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่	:	1	หมู่ที่	11	ต�าบลหนองโก	อ�าเภอกระนวน	
จังหวัดขอนแก่น	40170
โทรศัพท์	:	0	4325	1302,	0	4325	1703	 	
ผู้ออกแบบ	:	กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พื้นที่พักคอย : ศาลากุฉินารายณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่	:	193	หมู่ที่	13	ต�าบลบัวขาว	อ�าเภอกุฉินารายณ์	
จังหวัดกาฬสินธุ์	46110	
โทรศัพท์	:	0	4385	1291
ผู้ออกแบบ	:	ครอส	แอนด์	เฟรนด์

ปักหมุด 21 พื้นที่แห่งความสุข
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 พื้นที่พักคอย : เพาะกล้าตาโขน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
ที่อยู่	:	168	หมู่ที่	3	ถนนเลย-หล่มสัก	ต�าบลด่านซ้าย	
อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	42120	
โทรศัพท์	:	0	4289	1314,	0	4289	1276
ผู้ออกแบบ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 พื้นที่พักคอย : เดิ่นบ้าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่	:	299	หมู่ที่	19	ต�าบลเมืองเดช	อ�าเภอเดชอุดม	
จังหวัดอุบลราชธานี	34160
โทรศัพท์	:	0	4536	2028,	0	4536	1133-4,	0	4536	1971
ผู้ออกแบบ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	

 พื้นที่พักคอย : โฮงโฮมสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ที่อยู่	:	161	หมู่ที่	13	ถนนหนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่	
ต�าบลท่าบ่อ	อ�าเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย	43110
โทรศัพท์	:	0	4243	1015	(อัตโนมัติ	10	คู่สาย)
โทรศัพท์	(ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์)	:	0	4243	1015	ต่อ	1225	หรือ	
1277,	08	9714	5981
ผู้ออกแบบ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 พื้นที่พักคอย : ศาลาสุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ที่อยู่	:	121	หมู่ที่	6	ต�าบลธาตุพนม	อ�าเภอธาตุพนม	
จังหวัดนครพนม	48110
โทรศัพท์	:	0	4253	2142,	0	4253	2128-42
ผู้ออกแบบ	:	ครอส	แอนด์	เฟรนด์

 พื้นที่พักคอย : เรือนสุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่	:	145	หมู่ที่	7	ถนนบริบาลด�าริ	ต�าบลศรีสุทโธ	
อ�าเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	41190
โทรศัพท์	:	0	4227	3700-3	 	
ผู้ออกแบบ	:	กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พื้นที่พักคอย : ศาลาเลิงนกทา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทีอ่ยู	่:	284/1	หมูท่ี่	1	ต�าบลสวาท	อ�าเภอเลงินกทา	จงัหวดัยโสธร	35120
โทรศัพท์	:	0	4578	1147	 	
ผู้ออกแบบ	:	ครอส	แอนด์	เฟรนด์

 พื้นที่พักคอย : เฮือนโฮมสุข
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดนิ จงัหวัดสกลนคร
ที่อยู่	:	291	หมู่ที่	11	ต�าบลสว่างแดนดิน	อ�าเภอสว่างแดนดิน	
จังหวัดสกลนคร	47110
โทรศัพท์	:	0	4272	1111	 	
ผู้ออกแบบ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ชพื้นที่ภ�คใต ้

 พื้นที่พักคอย : หลาร่มใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่	:	20	หมู่ที่	8	ต�าบลไสหร้า	อ�าเภอฉวาง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80150
โทรศัพท์	:	0	7548	1113-5,	0	7548	1372
ผู้ออกแบบ	:	ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 พื้นที่พักคอย : เรือนอุ่นใจศรีญาฮา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
ที่อยู่	:	138	หมู่ที่	6	ต�าบลยะหา	อ�าเภอยะหา	
จังหวัดยะลา	95120
โทรศัพท์	:	0	7329	1166,	0	7329	1023
ผู้ออกแบบ	:	สถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน

 พื้นที่พักคอย : ลานสุขใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่	:	204/16	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านส้อง	อ�าเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84190	
โทรศัพท์	:	0	7736	1283,	0	7736	2013
ผู้ออกแบบ	:	กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พื้นที่พักคอย : โรงอิ่มใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ที่อยู่	:	162	ถนนท่าเสด็จ	ต�าบลตะลุบัน	อ�าเภอสายบุรี	
จังหวัดปัตตานี	94110
โทรศัพท์	:	0	7341	1002
ผู้ออกแบบ	:	กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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•	มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	
•	มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขา...	(21	แห่ง)
• ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	คณะแพทย์	พยาบาล	บุคลากรทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่	อสม.

			ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง	21	แห่ง

•	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ภาคีเครือข่ายสถาปนิกทั่วประเทศ	10	แห่ง	ได้แก่
	 •	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 •	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 •	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 •	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

	 •	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

	 •	ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 •	ครอส	แอนด์	เฟรนด์
	 •	ใจบ้านสตูดิโอ
	 •	ฮอมสุข	สตูดิโอ
	 •	สถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน
•	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จ�ากัด	(CPAC)

•	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี	จ�ากัด
•	คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	17	และ	29

•	พนักงานเอสซีจี	และชมรมช้างปูน	ที่ร่วมบริจาคในโครงการเติมรอยยิ้ม	ซ่อมสุข(า)

ขอขอบคุณ
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