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     ภูริวัฒน์ ไชยมีสุข : พืน้ท่ีชั่วคราวทางสถาปัตยกรรมจากพฤติกรรมนักท่องเท่ียว  
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. อภิรดี เกษมศขุ.  139 หน้า. 
 การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือทดลองและออกแบบพืน้ท่ีพักอาศยัชั่วคราวทาง
สถาปัตยกรรม ท่ีเกิดจากพฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียวกลุม่สะพายเป้ ทัง้ในด้านกายภาพและบรรยากาศ

ของพืน้ท่ี เพ่ือสร้างท่ีว่างและองค์ประกอบรองรับการพกัอาศยัชั่วคราวทางสถาปัตยกรรม ท่ีเกิด
จากการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัในการแสดงออก 
รวมทัง้พืน้ท่ีส่วนตวั โดยศึกษาหลักทฤษฎีการรับรู้เก่ียวกับพืน้ท่ีชั่วคราวท่ีเกิดต่อกิจกรรมของ
นักท่องเท่ียว และพัฒนาแนวความคิดการเกิดพืน้ท่ีชั่วคราว ให้สอดคล้องกับการใช้งานของ
นกัทอ่งเท่ียวกลุม่สะพายเป้ ได้ตรงตามความต้องการของกลุม่ท่ีมาใช้งาน 

 สมมุติฐานของผู้ ศึกษาเช่ือว่า พืน้ท่ีสามารถตอบสนองต่อสภาวะการปรับและ
เปล่ียนแปลงในการออกแบบ ซึง่ท าให้เกิดเป็นพืน้ท่ีชัว่คราวท่ีมารองรับการใช้พืน้ท่ีในช่วงเวลาหนึ่ง
ได้ อีกทัง้ศึกษาร่วมกับองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง คือ เส้นทางสญัจร การเคล่ือนท่ี ผนงั ระดบั และ
เวลา ของผู้ ท่ีมาใช้พืน้ท่ี ซึง่สมัพนัธ์กบับริบทโดยรอบ ท าให้เกิดกิจกรรมและเกิดการปฏิสมัพนัธ์ตอ่
กนัในแตล่ะพืน้ท่ีโครงการ ซึง่จะท าให้การรู้จกัและเรียนรู้กนัของนกัทอ่งเท่ียวมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ 

 ผลจากการทดลอง ได้พบว่า พืน้ท่ีชั่วคราวท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถปรับเปล่ียนได้ในทุก
พืน้ท่ีของท่ีพกัอาศยั ทัง้ห้องนอน ห้องน า้ ทานอาหาร พกัผ่อนรวมในพืน้ท่ีสาธารณะ หรือจากพืน้ท่ี
เส้นทางสญัจรสว่นรวมของโครงการด้วย การเกิดเป็นพืน้ท่ีชัว่คราวต้องอาศยัปัจจยัโดยรอบท่ีท าให้
เกิดเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรม ทัง้ลกัษณะท่ีแสดงออกภายนอกและความสามารถในการใช้
พืน้ท่ีเอง ซึง่แสดงออกมาเป็นความต้องการท่ีตา่งกนัของกลุ่มผู้ใช้สอย  
 จากการออกแบบขัน้สุดท้ายพบว่า ช่วงเวลาของวัน สามารถก าหนดกิจกรรมและ

พฤติกรรมการใช้งานในพืน้ท่ีนัน้ขึน้มาได้ สิ่งนีแ้สดงได้ถึงความหลากหลายทางบุคลิกและ
พฤติกรรมท่ีมีต่างกัน ท าให้เกิดเป็นการออกแบบพืน้ท่ีท่ีมีความชั่วคราว ซึ่งสามารถปรับและ
เปล่ียนแปลงตามประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวกลุม่สะพายเป้ได้ 
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 PURIWAT CHAIMEESOOK : ARCHITECTURAL TEMPORARY SPACE OF 

TRAVELER BEHAVIOR. ADVISOR : ASST.PROF.DR. APIRADEE KASEMSOOK. 139 pp.  

 This research aims to experiment and design architectural-temporal space 
based on behavior of backpacker tourists for both physical dimension and atmosphere of 
space with the aim to create space and composition supporting structural-temporal 
residence of short-term traveling. This design was full with unique expression and private 
space. The research was conducted by studying on perception theory of temporal space 
based on activities of tourists. Subsequently, concept of temporal space creation was 
developed to be consistent with utilization and demands of backpacker tourists. 
 For hypothesis, the researcher has believed that space is able to respond to 
condition of adjustment and transformation in design creating temporal space supporting 
space utilization on one period. In addition, the researcher also studied on other related 
elements including route, movement, wall, level, and time, of space users that were related 
with surrounding context leading to activities and interaction in each project area. This 
seemed to increase learning on each other among tourists.    
 The results showed that such temporal space was able to be adjusted in every 
area of residence including bedroom, bathroom, dining area, common are for relax or 
common road of the project. Temporal space creation must be based on several factors 
leading to structural works leading to external expression and abilities of space utilization 
expressing in different demands of users.  
 From the last design procedure, it was found that period of time in each day 
was able to define activities and usage behavior of such space reflecting variety of 
personality and behavior creating temporal space design that was able to be adjusted and 
transformed upon experiences of backpacker tourists. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดค าแนะน า ค าสอน และ
ความรู้ตา่งๆ อยา่งดีย่ิงของ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  เกษมศขุ อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์  
ซึ่งท่านได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด และ
ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  อินพนัทงั  ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ อรศิริ ปาณินท์  ท่ี
ได้กรุณาสละเวลามาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้
 นอกจากนีผู้้ วิจัยขอขอบคุณ นางสาวงามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ นายเรวัฒน์ อามิน 
นางสาวกาญจนา ปะทะนมปีย์ นางสาวฐิติมา แตงสุข นายทวิช ธานี นายณัฐชยั นิ่มอนงค์ และ
นายสวุฒัชยั ปลืม้ฤทยั  ส าหรับความรัก ก าลงัใจ และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีก
ทัง้เพ่ือนๆสาขาแนวความคิดในการออกแบบ รุ่น 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเพ่ือนๆ ราชมงคลฯธัญบุรี (คลองหก) ทุกๆ ท่าน ส าหรับค าปรึกษาทกุๆ ด้านในการ
ท าวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้
 สดุท้ายนีผู้้ วิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคณุ นายสุวิทย์ ไชยมีสุข นางรัชนี ไชยมีสขุ และ
บคุคลในครอบครัวของข้าพเจ้าทกุๆท่าน อีกทัง้อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร ส าหรับค าแนะน าและให้ค าปรึกษาชีแ้นะ ให้การสนบัสนนุในการจดัท าวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้
จนส าเร็จลลุว่งด้วยดี 
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