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ในการศึกษาวิทยานิพนธออกแบบนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาที่ตองการใหเปนแนวทางในการ

ออกแบบอาคารพักอาศัยริมคลองบางกอกนอยขึ้นใหมทั้งในปจจุบันและอนาคต ตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ เพื่อไดผลของการออกแบบในขอบเขตสภาวะสบาย และความสอดคลอง
กับวิถีชีวิตริมคลอง ในบรรยากาศของการหันหนาเขาสูคลองบางกอกนอย ตามขั้นตอนการศึกษา และ
กระบวนการสรางแนวความคิดที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาแนวความคิดขึ้นเปนรูปธรรมในการออกแบบ
สถาปตยกรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่ตั้งออกแบบ โดยมีการศึกษาที่แบงออกเปนสวนสําคัญไดดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลทางสภาพแวดลอมของพื้นที่ สภาพอากาศ และลักษณะทางสถาปตยกรรมของบาน
ริมคลองที่เปนเอกลักษณของพื้นที่ ไดแกบานริมคลองประเภทเรือนชาวบาน 
 2. ศึกษาสภาพแวดลอมพื้นที่ออกแบบ โดยการพิจารณาทางกายภาพที่สอดคลองกับสภาพอากาศ 
ไดแก อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของพื้นที่ริมคลอง ทิศทางและความเร็วลม ทิศทางแสงแดดทั้งองศาใน
แนวราบและแนวตั้ง และการรบกวนจากสภาพแวดลอมตางๆ เชน การสะทอนของแสง และเสียงเรือ เปนตน 
 3. สรางแนวความคิดการออกแบบ และพัฒนาแนวความคิดดังกลาวเปนรูปธรรมเพื่อการออกแบบ 
 4. ออกแบบอาคารพักอาศัยริมคลองบางกอกนอย และประเมินผล เพื่อเปนแนวทางออกแบบตอไป  
 การสรางแนวความคิดในการออกแบบอาคารพักอาศัยริมคลองบางกอกนอย ในแนวความคิดของ
การผสมผสานแนวคิดดานพลังงานและดานวิถีชีวิตเขาดวยกัน ตามคํานิยาม “Together” โดยพิจารณากลยุทธ
การออกแบบทั้งสองดาน เพื่อหาความสัมพันธและสรางเปนแนวคิดหลักในการใชลมธรรมชาติจากพื้นที่ริมคลอง
ที่สอดคลองกับความสัมพันธในการจัดวางพื้นที่ใชสอย โดยมีแนวคิดในการบังแดด และอื่นๆรองลงมาตามลําดับ 
 ผลสรุปภาพรวมของแนวทางการออกแบบในวิทยานิพนธนี้ จึงเปนแนวความความคิดในความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ ทั้งทางกายภาพ และวิถีชีวิตการอยูอาศัย และความเหมาะสมในการ
เลือกใชประโยชนจากสภาพอากาศของพื้นที่มาทําความเย็นในอาคาร ในขอบเขตสภาวะสบาย หรือเรียกวาเปน
แนวทางการออกแบบบานริมคลองประหยัดพลังงานแบบวิธีธรรมชาติ โดยควรพิจารณาลักษณะรายละเอียด
ของแนวคิดและการออกแบบตามตําแหนงพื้นที่ริมคลองบางกอกนอยบริเวณอื่นๆ ที่มีรายละเอียดของ
สภาพแวดลอมและสภาพอากาศที่ตางกัน  
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 The purpose of this study was to come up with a design method for those who want 
to build residential along Klong Bangkoknoi in present and in the future. The design was 
approached on site context, climate, and life - style of people that living along the Klong to 
reach thermal comfort. The methods of the study are as follows:    

1. Study site context, climate, and characteristic of architectural house along the 
Klong Bangkoknoi.   

2. Study environmental of the case study area especially on physical that to be in 
accord with climate such as temperature, relative humidity, wind direction, wind velocity, 
degree angle of natural light both on vertical and horizontal, and all pollution from light and 
sound. 

3. Construct the conceptual idea for design and develop to concrete.   
4. Architectural design process of residential along Klong Bangkoknoi and 

evaluate to be the design sample.  
 The conceptual design of residential along Klong Bangkoknoi is “Together”: to 
combine the idea of energy saving and life - style of people whose living along Klong. The 
main idea is to design function space by following natural ventilation then shading and others. 
 The conclusion of the design strategy is passive energy saving: to combine site 
context both physical and people life - style and using the advantage of climate to cooling the 
house for thermal comfort.   
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งานวิทยานิพนธออกแบบฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือเปน
อยางดียิ่งของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน   ซึ่ง
ทานไดใหคําปรึกษา และคําแนะนําอันเปนประโยชนตองานวิจัยมาเปนระยะเวลานานโดยตลอด 
และอาจารยผูที่ใหคําปรึกษาเพิ่มเติม ที่ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก คือ ศาสตราจารย อรศิริ 
ปาณินท    รองศาสตราจารย มาลินี ศรีสุวรรณ  รองศาสตราจารย ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล และ    
อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิยาลัยศิลปากร  

นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณบุคคลตางๆ ซึ่งเปนผูใหความชวยเหลือในการศึกษา
วิทยานิพนธในทุกขั้นตอน ดังที่บุคคลตอไปนี้ 
 - ฝายกองชาง เทศบาลเมืองบางกรวยทุกทาน สําหรับความรวมมือในการศึกษาขอมูล
ดานการสํารวจพื้นที่ริมคลองบางกอกนอย ในเขตพื้นที่ศึกษา 
 - รองศาสตราจารย อัจฉรา เปร่ืองเวทย และ นางสมหมาย เพ็งพลอย สําหรับความ
อุปการะในการเขาศึกษาอาคารตัวอยางในพื้นที่ รวมถึงผูอยูอาศัยริมคลองบางกอกนอยในพื้นที่
ศึกษาทุกทาน 
 -  คุณพัชรดา โสมดี สําหรับกําลังใจ และความชวยเหลือมาโดยตลอด 
 - คุณรัตนพันธ นันทวิจารณ คุณจรูญพันธ บรรจงภาค คุณไพศาล ปญจพรผล และ
เพื่อนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตรุน 3 ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สําหรับความชวยเหลือ และกําลังใจมาโดยตลอด 

ทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณประสงค หอมสุวรรณ และคุณพรพรรณ ศรีโปฎก ผู
เปนบิดาและมารดา สําหรับความรักและความหวงใยมาโดยตลอด ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความพยายาม
ในการศึกษาใหสําเร็จลุลวงดวยดี ถึงแมคุณพอประสงคไดลวงลับจากครอบครัวไปแลว  ผูวิจัย
ยังคงขอกราบขอบพระคุณดวยความระลึกถึงเสมอ และในโอกาสนี้ขอขอบคุณบุคคลอื่นๆที่ไมได
กลาวถึงในที่นี้ สําหรับความชวยเหลือที่เกี่ยวของในการศึกษาวิทยานิพนธนี้ตลอดมา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




