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วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาการตอขยายของพื้นที่วางทาง
สถาปตยกรรมอยูอาศัยริมน้ําเกาะเกร็ด เพื่อรองรับและตอบสนองการใชสอยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดเนื่องจากเหตุปจจัยจากสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบกับรูปแบบวิถีชีวิตของคน ไมวาจะเปน
ความหนาแนนที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว การเกิดน้ําทวมตามฤดูกาล จากเหตุปจจัยเหลานี้ได
เกิดเปนประเด็นในการตั้งคําถามที่วา “ สถาปตยกรรมนั้นจําเปนตองหยุดนิ่งอยางนั้นหรือไม ? จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะขององคประกอบทางสถาปตยกรรมเพื่อกอใหเกิดพื้นที่วางใหม
ภายใตขอบเขตที่จํากัดของที่วางเดิม เพื่อรองรับความตองการการใชสอยที่เปลี่ยนแปลงของผูอยู
อาศัยไดรึไม? ”
โดยแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมตอขยายไดเริ่มจากการรวบรวมขอมูล
ตางๆที่เกิดปญหาขึ้นในพื้นที่ แลวนํามาวิเคราะหและหาความตองการที่เกิดขึ้น ซึ่งมีประเด็นที่
นาสนใจในเรื่องของปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วางซึ่งเกิดเปนชั่วครั้งชั่วคราวไม
ถาวร เชน ความหนาแนนของคนที่เกิดเพียงชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งเกิดความแตกตางของความ
ตองการของพื้นที่ การเกิดน้ําทวมตามฤดูกาลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบวิถีชีวิตของผู
พักอาศัยอยางชัดเจน และจากประเด็นเหลานี้ไดทําการศึกษาออกแบบทดลองเพื่อหาแนวทางใน
การออกแบบการตอขยายของพื้นที่วางภายใตกรอบของพื้นที่วางเดิม ตามเหตุปจจัยที่กอใหเกิด
การปรับเปลี่ยนการใชงาน โดยอาศัยกระบวนการออกแบบและการทดลองทางสถาปตยกรรม ซึ่ง
บทสรุปของแนวความคิด มุงเนนที่จะเปนแนวทางของการออกแบบการตอขยายทางสถาปตยกรรม
ที่รองรับการใชงานเมื่อเกิดตองการการใชสอยและสามารถเปลี่ยนกลับคืนเปนเหมือนเดิมเมื่อไม
ตองการได
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The objective of this thesis is to study possibility of using architectural design
to create additional space for dwelling structures on water in Koh Ked so as to support
and meet usage demands which occur as a result of environmental factors that impacts
way of life of people. These factors include occasionally increase in population density
and seasonal flood etc. These problems lead to a question “Has architectural technology
stopped its improvement? Can it improve characteristics of architectural elements so as
to create additional space under the limitation of the existing space and meet the needs
of dwellers?”
The concept of using architectural design to create additional space started
from gathering information of problems occurred in the area, analyzing the problems and
determining actual demand. One of the interesting points found was that the need for
additional space is temporary. For example, increase in population density would only
occur once in a while as a result of seasonal flood and reduction in available area. This
problem would lead to distinct change in the way of life of dwellers. These points were
thoroughly studied so as to determine approaches to create additional space under the
limitation of existing area according to the factors that impact the usage need. The
approaches would rely on architectural design and testing process and emphasize on
creating additional space for dwelling structures so as to support and meet usage
demands when needed and can turn the dwelling structure back to its normal condition
when the need is gone.
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วิทยานิพนธวิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห และความ
ชวยเหลืออยางดียิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชัย
อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธซึ่งทานไดใหคําปรึกษา แนะนํา ที่เปนประโยชนและนาสนใจตั้งแตเริ่มตนในการศึกษา
จนกระทั่งถึงกระบวนการออกแบบขั้นสุดทาย และทานอาจารยผูรวมตรวจทานอื่น ที่ทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้ลุลวงไปดวยดี ไดแก รองศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารยลิขิต กิตติศักดินันท ผูชวยศาตราจารย ดร.ตนขาว
ปาณินท หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยพัฒนปกรณ ลีลาพฤทธิ์ และอาจารยอดิศร ศรีเสาวนันท อาจารยประจําสาขาวิชา
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดใหขอคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบที่ดียิ่งตลอดเวลาที่เรียนอยูในหลักสูตรนี้
นอกจากนี้ผูศึกษายังตองขอขอบคุณเพื่อนๆ รุนที่ 8 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาย
แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให คําแนะนํา กําลังใจ
และความชวยเหลือ ที่ดีในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้มาโดยตลอด
ทายนี้ผูศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม คุณปา คุณอาและนองสาว
ทุกๆคนที่มีสวนสําคัญมากที่คอยสนับสนุนและใหกําลังใจผมมาตลอด รวมไปถึงบุคคลผูซึ่งมีสวน
ชวยเหลืออื่นๆ ซึ่งไมไดกลาวถึงในที่นี้ทุกทานดวย
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