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 การเติบโตของชุมชนระดับเมืองในปจจุบัน เกี่ยวของเช่ือมโยงกับการขยายตัวของจํานวน

ประชากร  สงผลใหที่อยูอาศัยเพิ่มปริมาณมากข้ึนอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอการอยูอาศัยของ

มนุษย  เนื่องจากที่อยูอาศัยคือหนึ่งในปจจัยพื้นฐานส่ีประการของการดํารงชีวิต ปญหาเร่ืองที่อยู

อาศัยในปจจุบันจึงเปนการมอง “ที่ดิน” และ “ที่อยูอาศัย”  เปน ไปในเร่ืองของการคา มีการซื้อขาย

และเก็งกําไร  ผิดเพี้ยนและเลอะเลือนไปจากความหมายที่แทจริงของคําวา “ที่อยูอาศัย”   

 จากเดิมที่อยูอาศัยหรือที่เราเรียกกันวา “บาน” นั้นสามารถรองรับไดทุกกิจกรรม ทั้ง

การพักผอน  การนอน การทํางาน การประกอบอาหาร การอยูรวมกันของคนในครอบครัว หรือ

แมแตปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนกับสภาพแวดลอม “บาน” ประกอบไปดวยส่ิงตาง ๆ ที่ผูอยูอาศัยตองการ  

มีทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกสบายอุปกรณและสิ่งใชสอยที่จําเปนตอความตองการทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจและความเปนอยูที่ดีงามทั้งสวนตัวและครอบครัว ของผูอยูอาศัยจนกระทั่งใน

ปจจุบันพื้นที่รองรับกิจกรรมบางอยางของที่อยูอาศัยถูกลดทอนลงเนื่องจากปริมาณพื้นที่ที่จํากัด 

เปนเพียงกลองที่ผูลงทุนหวังผลเพื่อการตอยอดทางธุรกิจ เปนเพียงหองพักที่ขาดความสมบูรณใน

ความหมายของการอยูอาศัยและความหมายในเชิงสถาปตยกรรม  

 ผลงานวิจัยช้ินนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่จาก

ปริมาณ ที่ถูกจํากัด ที่ยังคงสามารถรองรับกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการอยูอาศัยไดอยางครบถวนตาม

ความตองการ  ไดแก  การทดลองสรางทางเลือกของการอยูอาศัยในรูปแบบใหมที่ผูอยูอาศัยมี

โอกาสในการกําหนดกิจกรรมการใชพื้นที่  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการใชงานของมนษุย

กับขอจํากัดทางพื้นที่ และเพื่อศึกษาหาเครื่องมือที่จะใชเปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรม  

อันจะชวยเติมเต็มความสมบูรณของสถาปตยกรรมที่เปนตัวสรางความสัมพันธระหวาง “ผูอยู” 

และ “การอยู”  
 
 

ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา...............................................  ปการศึกษา 2555 
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 In the present urban growth is directly related to the increasing of population. 

Resulted in a rapid increase of housing to meet the housing needs of the people. Since housing 

is one of the four basic elements of life.  Currently problem is, Investor focusing on land and 

living space in the way of commercial profit. This is changed the true meaning of "living". 

 Originally house can accommodate every activity, resting, sleeping, working, cooking 

and coexistence of the family. The house is equipped with everything that user needs, all 

facilities and equipment for a living both physically and mentally. But in the present the space for 

some activities of the dwelling has been reduced due to the limited amount of space.  Just like a 

box which investor can make a profit, just like an incomplete room without meaning of "living" 

and lack of meaning of architecture. 

 This research is intended to study and find solutions in a limited amount of space 

that can continue to support the activities for the perfectly living as required.  Experiments, 

including a choice of housing. Users have the opportunity to determine the activity of the area 

to study the relationship between humans desired and the space restrictions.  And to identify 

the tools that will be adopted in the architecture design. To complete the architecture relation 

between “users” and “living space”. 
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 งานวิจัยฉบับนี ้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื ่องจากไดรับความกรุณาจาก     

รองศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ไดใหความชวยเหลือและคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้ง 

ศาสตราจารยอรศิริ ปาณินท   รองศาสตราจารย ดร. วีระ อินพันทัง  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิรดี 

เกษมศุข  อาจารยพัฒนปกรณ  ลีลาพฤทธิ์  อาจารยนันทพล จั่นเงิน อาจารยประจําภาควิชา

สถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิยาลัยศิลปากร และอาจารยลิขิต กิตติศักดินันท อาจารยพิเศษ

ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิยาลัยศิลปากร ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอเสนอ แนะ 

ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย สงผลใหการทดลองในวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ นางสาวอัจฉรา คําวงศ นางสาวณิชา สุขถาวร นายวิชวัต 

บุญประสงค  นางสาวนิธิวดี  กุลสุนทร  นางสาวฌนุดา  ดวงหิรัญ  และนางสาวชญานีย  ศรีอนันต  

สําหรับแรงกาย  แรงใจ  ความรัก  ความชวยเหลือ และคําพูดดี ๆ มาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อน ๆ รุน 10  

ภาควิชาแนวความคิด คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานสําหรับ

คําปรึกษาทุก ๆ ดานในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ 

 ทายนี้ ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สําหรับโอกาสดานการศึกษา

พรอมกับความรัก ความชวยเหลือ ที่มีใหแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดจนบุคคลที่ใหความชวยเหลือ    

ซึ่งไมไดกลาวถึงในที่นี้ดวย 
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