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 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเกาอ้ีกับพฤติกรรมการ

ใชงานของมนุษย ที่สงผลถึง รูปทรง และความสัมพันธในระบบกลุมตาง ๆ ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิด

มิติการใชงานทางสถาปตยกรรมในรูปแบบใหม เกาอ้ีถูกสรางมาเพื่อการตอบสนองพฤติกรรมของ

มนุษยในระดับยอย จึงอาจจะเกิดการกอรูปที่เร่ิมจากเกาอ้ีที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนรูปแบบของเกาอ้ีไปสูงานสถาปตยกรรม 

 จึงทําการศึกษาและทดลองในเร่ืองของวัสดุที่ตอบสนองกับการนั่งและตอบสนองกับ

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของมนุษย จึงเกิดเปนวัสดุที่ยืดหยุน เชน ยาง ผา ตาขาย และพลาสติก ที่

นํามาทดลองกับองคประกอบทางสถาปตยกรรมในระนาบพื้นและระนาบผนัง บนพื้นที่วางเปลา

ภายในอาคารสยามสแควร ซึ่งเปนพื้นที่คาขายและพบปะของผูคน (Marketplace) โดยจะไปนั่ง

สวนไหนของผนังก็จะเปนที่นั่งที่ทําใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธระหวางพื้น  และกิจกรรมการหยุด

อยูกับที่แบบรวมกลุมของผูคน 

 จากออกแบบและทดลองพบวา เกาอ้ีนั้นถูกสรางมาเพื่อตอบสนองการนั่งเปนหลัก 

และการนั่งของผูคนนั้นมีการเกิดข้ึนในงานสถาปตยกรรมเกือบทั้งหมด ซึ่งพฤติกรรมการนั่งเหลานี้

ทําใหผูคนหยุดการเคลื่อนที่และเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน ดังนั้นการทดลองของผนังยืดหยุน 

(Wall Spring) ก็สามารถนําไปใชกับงานสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ ได ซึ่งจะเกิดการกอรูปที่แตกตางกัน

ออกไปข้ึนอยูกับกิจกรรมในประเภทอาคารนั้น ๆ  

 

 

 

 

 
  

ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา...............................................  ปการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ........................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

53054220: MAJOR: ARCHITECTURE 

KEY WORDS: CHAIR / SITTING / IMMOBILIZING ACTIVITY 

 REWAT AMIN: CHAIR  CONFIGURATION IN ARCHITECTURE THOUGH 

USABILITY BEHAVIOR. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. APIRADEE KASEMSOOK, Ph.D. 

125 pp. 

 

 This research aims to study on the relationship between chairs and use behavior 

of humans influencing on forms and the relationship of group systems that may contribute 

new form of architectural use. Chair is created for responding to human behavior in sub-level 

therefore it may contribute formation starting from chair to development and adjustment of 

chair forms to architectural works. 

 As a result, the researcher studied and experimented on materials responding to 

sitting and immobilizing activity of human and flexible materials (e.g., rubber, fabric, net, and 

plastic) were experimented with architectural compositions on floor plane, wall plane, and empty 

space inside Siam Square Building that was the marketplace. Any space for sitting of wall was 

the sitting contributing interaction between floor and group immobilizing activity of human. 

 From designing and experiment, it was found that chair is mainly created for 

responding to sitting and human’s sitting is also occurred in most architectural works. This 

sitting behavior immobilizes humans leading to interaction among them. As a result,   the 

experiment of wall spring is able to be applied to other architectural works contributing 

different formations depended on activities of those types of building. 
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 ขอบคุณพระเจาที่ทรงประทานความชวยเหลือใหวิทยานิพนธฉบับนี้ สามารถสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี และขอบคุณความชวยเหลืออยางดียิ่งของผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  

เกษมศุข อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ซึ่งทานไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชน 

ตอการทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง 

อาจารย ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ ที่ไดกรุณาสละเวลามารวมเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ในคร้ังนี้ 

 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณนพกร พลาวัน คุณภูริวัฒน ไชยมีสุข คุณทวีช ธานี 

คุณมัลลิกา ปูเพ็ชร  คุณฐิติมา แตงสุข  และเพื่อน ๆ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุน 13 ทุกคน นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปที่ 2 และ 4 ทุกคน สําหรับความรัก กําลังใจ และความชวยเหลือเปน

อยางดีมาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อน ๆ สาขาแนวความคิดในการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 11 ทุก ๆ ทาน สําหรับคําปรึกษาทุก ๆ ดานในการทําวิทยานิพนธ        

คร้ังนี้  

 สุดทายนี้  ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอนูรุล อามิน คุณแมเรียม อามิน และ

บุคคลในครอบครัวของขาพเจาทุก ๆ ทาน อีกทั้งอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สําหรับโอกาสดานการศึกษา และเปนกําลังใจใหคําปรึกษา ชี้แนะ     

ใหการสนับสนุนในการจัดทําวิทยานิพนธคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี 
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