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 เนื่องดวยสภาพปจจุบันการเจริญเติบโตของสภาพสังคมมีการแขงขันสูง ผูคนหลั่งไหลเขาสู 

ความเจริญตัวเมืองเพื่อแกงแยงกันหาลูทางในเชิงธุรกิจ ทุกคนตางตองการจับจองพื้นที่ๆของตัวเองในการ 

ทําธุรกิจ ในรูปแบบของพื้นที่ๆเปนหลักแหลงถาวร หรือมีลักษณะของรานคาของตัวเอง สวนกลุมที่ไม 

สามารถครอบครองพื้นที่เหลานั้นไดก็ตองอาศัยการเชาพื้นที่ชั่วคราว หรือรานคาแผงลอย อาศัยอยูตามพื้น 

ที่สาธารณะเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการที่มีรานคาเกิดขึ้นแลวเขาไปจับจองพื้นที่สาธารณะนี้ ทําให 

เกิดการแบงพื้นที่ใชงาน สงผลใหพื้นที่ๆถูกแบงเกิดการใชงานที่ไมเต็มประสิทธิภาพเกิดการแออัดซอนทับ 

ของการใชงานของทั้งสองการใชงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลใหเกิดปญหาตางๆตามมาในหลายดาน 

 วัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษา ประเด็นการคลี่คลายกิจกรรมที่ซอนทับกัน ซึ่งเปนผลที่เกิดจาก 

การใชงานของพื้นที่ๆมีความแออัด และการขยายการยึดครองของพื้นที่โดยใชประเด็น ในเรื่อง 

การซอนทับของกิจกรรม มาเปนตนเหตุของการปญหาในงานสถาปตยกรรม และชุมชนเมืองผานกรณี 

ศึกษาบริเวณพื้นที่ปากคลองตลาด ซึ่งพื้นที่บริเวณปากคลองเปนพื้นที่ๆมีความหลากหลาย ไมวาจะ เปนใน 

แงของกิจกรรม หรือผูใชงาน 

 แนวความคิดการแกปญหาการซอนทับของกิจกรรมในงานสถาปตยกรรมนั้น เริ่มตนจากการ 

ศึกษาการใชงานของกลุมคนที่สัญจรภายในพื้นที่ปากคลองตลาด มาเปนเกณฑในการกําหนดทิศทางของ 

การศึกษา และสรางเครือขายของความสัมพันธของกลุมคนภายในยาน ปากคลองตลาด ซึ่งใน ปจจุบัน 

มีสภาพเปนพื้นที่นี้มีความแออัด และมคีวามหลากหลายของการใชงานของผูคนสูง  โดยอาศัยเครื่องมือ 

ที่ไดทําการศึกษา และวิเคราะห เพื่อนํามาใชเปนวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาและจัดการ 

สภาพพื้นที่ๆเหลานั้น การแกปญหานั้นอาจตองเริ่มตนจากการทดลองหนวยในยอย ของพื้นที่เล็กๆที่พบ 

ปญหาการซอนทับ ในลักษณะหลายๆหนวยยอยที่มีความแตกตางกัน แลวนําหนวยยอยๆเหลานี้มาเชื่อม 

ความสัมพันธ เพื่อสรางเปนโครงขายของความสัมพันธของการใชงาน โดยยังคงอาศัยโครงสรางของความ 

เปนตลาด ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานพื้นที่ไดอยางเต็มที่ ตอบสนอง สภาพความแออัดของสังคม  

เมืองที่ขยายตัวขึ้นในทุกๆวัน 
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 Nowadays, people from all around flow into the metropolitan area to seek for their 
opportunity in business and some for their new life. The competitive society comes too fast. 
Many areas are occupied by people who run business in permanently way. Other people who 
are not lucky need to find a place where they can run their business even in public space. So, 
the result of the separation and overlapped spaces are the problem of the public spaces that 
cannot be served directly to its purpose. This situation has brought many unavoidable 
problems into the future. 

 This thesis has an objective to study and research for the solution of the 
overlapped activity that occurred by the high density of population. By using the issue of 
overlapped activity for the origin of the research in problem in architecture and urban design. 
Pak-Khlong market area where there is variety of activity and people is used for the case 
study. 
  The concept and direction of the solution for architecture problem starts from the 
study of people and relationship of people to Pak-Khlong market area. At present, Pak-Khlong 
market has extremely high density and different type of people. The research starts from the 
micro-scale space study through district-scale and urban-scale by maintain the structure of 
market with the corroboration of information from the study and analysis.  With this solution, 
the usable space efficiency can be enhanced and question of growing city can be 
answered.    
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 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนผลจากการศึกษาทดลองของผูศึกษา โดยผานคําแนะนํา และการ
วินิจฉัยของคณาจารย สาขาสถาปตยกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผูควบคุมวิทยานิพนธคือ รองศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท เปน
ผูใหคําแนะนําในเร่ืองกระบวนการทดลอง และได อาจารยพัฒนปกรณ ลีลาพฤทธ์ิคอยใหคําปรึกษา
ในสวนของรายละเอียดตาง ๆ ในระหวางการทําการทดลอง ซ่ึงตลอดการศึกษาทดลองนั้น ยังได 
อาจารยลิขิต  กิตติศักดิ์นันท  ผูชวยศาสตราจารยจิรัฐกา จิตติรัตนากร  อาจารยเจนยุทธ  ลอใจ
อาจารยสุคตยุติ  จารุนุช และอาจารยทานอ่ืน ๆ ท่ีมิไดกลาวถึง คอยชวยแนะนําเสริมสรางมุมมอง 
ในการพัฒนาแนวคิดในการแกปญหา  ทําใหผูศึกษาไดเห็นถึงมุมมองท่ีแตกตางออกไปในการทํา
การทดลอง  รวมไปถึงเพื่อน ๆ ท่ีไดรวมการศึกษากันมา ท่ีคอยมอบกําลังใจ คําแนะนํา คําติชมตางๆ 
ประกอบกันไป ซ่ึงทําใหการศึกษาทดลองคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 อีกดานหน่ึงขอขอบคุณครอบครัวอันเปนท่ีรัก ท่ีคอยใหกําลังใจและคอยสนับสนุนให
การศึกษาคร้ังนี้ผานไปไดดวยดี รวมถึงบุคคลตาง ๆ ที่ผานเขามาในชวงเวลาท่ีสําคัญ หนังสือทุกเลม 
ทุกหนา และทุกบรรทัด ท่ีไดรับคําแนะนํามา ทําใหชวยใหการทดลองเกิดแงมุมในรายละเอียดของ
การทดลอง 
 ทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณผูสนใจในงานวิจัยนี้และพยายามที่จะศึกษาแนวทางการออกแบบ
การแกปญหา หวังวาผูศึกษาจะไดชวยแลกเปล่ียนแนวคิดและส่ิงท่ีนาสนใจและไดถายทอดส่ิงท่ีเปน
ประโยชนตอบุคคลอ่ิน ๆ ตอไป 
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